
๑
ชายชรากับหลานสาว

ยามแลง ใกล้สิ้นแสงสุรยิน 
ชาวบ้านหมูบ้่านสนัทรายต่างตื่นเต้นกนัใหญ่ เพราะคนืนี้บรษิทัร้านยา

ชื่อดงัจดัหนงักลางแปลงมาฉายถงึลานหน้าวดั

นานทีปีหนจะได้ชมมหรสพชั้นเลิศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงหนัง

ในอ�าเภอ บ้านสันทรายอยู่ห่างจากตัวอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ห้า

กโิลเมตร ทว่าการคมนาคมนั้นแสนล�าบาก

ยิ่งค�่าบรรยากาศก็ยิ่งคึกคัก เสียงเพลงดังจากรถขายยาเชิญชวนให้

คนอยากออกจากบ้าน หมาวดัแข่งกนัหอนประสาน สามเณรร�าคาญ หยบิ

ก้อนหนิขว้างใส่จนพวกมนัเผ่นเตลดิไปคนละทศิ

ผู้คนที่มาถงึทยอยปเูสื่อจบัจองที่นั่งที่ดทีี่สดุ หนึ่งในนั้นคอื ‘ดาหวนั’ 

สาวสวยวยัยี่สบิสี่ที่ตื่นเต้นไม่แพ้ใคร

ตั้งแต่ได้ยนิเสยีงจากรถแห่ประกาศไปตามท้องถนนว่าคนืนี้จะมหีนงั

กลางแปลงมาฉาย น�าแสดงโดย สมบตั ิ เมทะน ี และ อรญัญา นามวงศ์ 

พระเอกนางเอกชื่อดงัแห่งยคุ ดาหวนักร็บีอาบน�้าแต่งตวั เลอืกเสื้อลายดอก
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สีสวยและหยิบผ้าถุงผืนงามมาใส่ ผัดหน้าจนผ่อง พร้อมแล้วที่จะออกไป

เพลดิเพลนิกบัมหรสพ

บ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากวดั ออกจากซอย เลี้ยวขวาข้ามถนนและ

เดินไปอีกไม่กี่อึดใจก็ถึง หน้าวัดคนแน่นขนัด ดาหวันทักทายทุกคนตาม

ประสาก่อนจะเลอืกหาที่นั่ง หนงัยงัไม่เริ่ม คดิอยากหาถั่วลสิงต้มมากนิ จงึ

ลกุไปยงัเขตแนวข้างก�าแพงวดั ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายอาหารและเครื่องดื่ม 

เช่น ข้าวผดั กล้วยแขก ถั่วต้ม ชาเยน็ หรอืแม้แต่ของเล่นล่อใจเดก็ๆ

ดาหวันเดินไปสั่งถั่วลิสงต้มและชวนแม่ค้าคุยสัพเพเหระ ทันใดนั้น

เองก็มีคนมาสะกิดแขน เธอหันไปส่งยิ้มให้คนทัก ซึ่งไม่ใช่ใคร ‘บัวเรียว’  

พี่สาวข้างบ้านที่เคยเล่นหวัด้วยกนัมาตั้งแต่เดก็ ทว่าตอนนี้ออกเรอืนไปอยู่

กบัสามทีี่หมู่บ้านอื่นไม่ไกลจากบ้านสนัทรายนกั

“ลูกกูมันอยากดูหนัง เลยพามา” คนแก่กว่าบอก ก่อนจะกระซิบ

ความลบัใกล้หูดาหวนั “กูพาอดีาวมาด้วยนะ”

ได้ยินชื่อนั้นดาหวันก็แปลกใจ ดาวเหนือคือหลานสาวของบัวเรียว 

อาศยัอยู่กบัผู้เป็นตาซึ่งอยู่ใกล้ๆ บ้านของดาหวนั

“อดีาว มนัมาได้ไงในเมื่อลุงคง...” 

ไม่ทนัได้พูดต่อ บวัเรยีวกย็กนิ้วขึ้นจุปาก ดาหวนัมองตามสายตาคู่

สนทนา ท่ามกลางผู้คนเหน็เดก็หญงิวยัเก้าขวบก�าลงัสนกุสนานกบัลกูๆ ของ

บวัเรยีว ดูตื่นเต้นกบัทุกสิ่งอย่างรอบตวั

“มันอยากดูหนังมานานแล้ว กูเลยรับปากมันว่าถ้าน้องมันหลับและ

พ่อกูเข้านอน กูจะไปรบัมนัมาเอง”

“ข้าดีใจแทนอีดาวมันที่ได้ดูหนังขายยาซะที มันเคยขอข้าให้พามา

หลายครั้งแล้ว แต่ลุงคงกไ็ม่เคยให้มา” ดาหวนัเอ่ยตามจรงิ แม้จะอยู่บ้าน

ใกล้เรือนเคียง แต่การจะพาดาวเหนือออกไปไหนมาไหนแทบเป็นไปไม่ได้ 

เพราะ ‘บุญคง’ นั้นหวงหลานยิ่งกว่าอะไรดี

“เออ กูเข้าใจ ขนาดกเูป็นป้าแท้ๆ พ่อกยูงัไม่ยอมให้พามนัไปไหนเลย 
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คงแค้นแม่มนัที่ท�าเรื่องงามหน้าไว้” 

บัวเรียวส่ายหน้า นึกถึงเมื่อก่อน บุญคงเคยเป็นคนใจเย็น รักลูก

หลาน แต่หลังจาก ‘แสงหล้า’ แอบหนีตามผัวใหม่ ทิ้งลูกสามคนให้ดูแล 

ชายชรากเ็ปลี่ยนไป

เสียงเพลงจากล�าโพงเงียบลง ขณะที่จอสี่เหลี่ยมเริ่มปรากฏภาพ

เคลื่อนไหว ผู้ประกาศเคาะไมโครโฟนท�าเสียงหล่อโหมโรงน�าเข้าสู่ความ

บนัเทงิในค�่าคนืนี้

“หนงัจะฉายแล้ว กูไปก่อนนะ” 

บวัเรยีวหนัมาบอกดาหวนั แต่ทนัใดนั้นทั้งสองกไ็ด้ยนิเสยีงร้องไห้ดงั

แข่งกับเสียงโฆษก ผู้คนแตกตื่น หรือจะมีนักเลงหัวไม้ตีกันตั้งแต่หนังยัง

ไม่ทนัเริ่ม กระทั่งได้ยนิเสยีงแม่ค้าตะโกนบอกต่อกนัว่า ปู่เฒ่าบุญคงตามมา

เฆี่ยนหลานสาวถงึหน้าวดั!

บวัเรยีวหน้าซดีเผอืด ดาหวนัจงึรบีบอก

“พี่บวัเรยีว รบีไปดูอดีาวเถอะ”

บวัเรยีวปรี่ไปยงัที่นั่งตน เหน็บดิาก�าลงัใช้ไม้เรยีวฟาดร่างหลานสาว

ไม่ยั้ง ดาวเหนอืกรดีร้องทั้งน�้าตา เป็นที่เวทนาแก่ผู้พบเหน็

“หยุด! พวกมงึอย่ายุ่ง นี่มนัหลานกู กูจะท�าอะไรมนักไ็ด้” 

ชายชราชี้หน้าคนที่จะเข้ามาห้าม ก่อนจะกระหน�่าฟาดต่อ บวัเรยีวรบี

เข้าไปจบัแขนบดิา ส่วนดาหวนัซึ่งตามมากอ็ุ้มดาวเหนอืถอยหนี

“หยุดได้แล้วพ่อ เดก็มนักแ็ค่อยากดูหนงั”

เมื่อเหน็คนที่แอบพาหลานตวัเองออกมาจากบ้าน บญุคงกย็ิ้มมมุปาก 

“อ้อ มงึสนิะที่พามนัออกมา”

“ใช่ อบีวัเรยีว ป้ามนันี่แหละที่ไปรบัมนัมา แค่ออกมาดูหนงั จะฆ่า

กันให้ตายเลยหรือไง” บัวเรียวก็เหลืออด เพราะเห็นว่าบุญคงเข้มงวดกับ

หลานสาวเกนิไป

“ถ้าฆ่าได้ กกูจ็ะฆ่ามนัด้วยมอืกนูี่แหละ เดก็อะไร นสิยัเหมอืนแม่มนั
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ไม่มผีดิ” บญุคงมองเดก็หญงิอย่างเกรี้ยวกราดราวกบัโกรธทกุอย่างบนโลก

นี้

“ฮอืๆ ข้าแค่อยากดูหนงั” 

น�้าตาของหลานสาวไม่ได้ท�าให้บุญคงสงสารเลยสักนิด ตรงกันข้าม 

กลบัเป็นดั่งน�้ามนัที่ราดลงเพลงิอารมณ์

“มงึไม่ต้องมาส�าออย!” 

บญุคงสะบดัแขนจากบวัเรยีว เข้าไปกระชากตวัดาวเหนอืจากดาหวนั

แล้วจบัฟาดไม่ยั้ง บวัเรยีวเข้าห้ามแต่กถ็ูกผลกัไปอกีทาง

“อบีวัเรยีว ถ้ามงึยงัมายุ่งกบัอดีาว มงึกเ็อามนัไปเลี้ยงเลย!” 

ค�าขู่นั้นท�าให้บัวเรียวชะงัก เพราะแค่ผัวและลูกอีกสี่ชีวิตก็แทบจะ

เลี้ยงกันไม่ไหว หากเอาดาวเหนือและเดือนเด่นไปอยู่ด้วยคงได้อดตายกัน

พอดี

“ลุงคง ให้อีดาวเหนือมันดูหนังกับข้าก็ได้ ไว้หนังจบเดี๋ยวข้าไปส่ง” 

ดาหวนัยกมอืไหว้ขอร้อง ในฐานะคนบ้านใกล้กนัหวงัว่าชายชราจะยนิยอม

“มงึไม่ต้องมายุง่ อดีาวเหนอืมนัหลานก ูมนัไม่มสีทิธิ์ไปไหนหากกูไม่

อนญุาต” พดูจบกห็นัมาจกิผมเดก็น้อยจนหน้าหงาย “จ�าไว้นะอดีาว อย่ามา

ท�านสิยัเหมอืนแม่มงึ” 

พูดพร้อมกบัหวดไม้เรยีวลงไปที่น่องน้อยๆ อกีหลายครั้ง มคีนร้อง

ห้ามแต่บุญคงไม่สน

“ลุงคง เรื่องของแสงหล้ามันไม่เกี่ยวกับอีดาว เด็กมันจะไปรู้เรื่อง

อะไร ข้าขอเถอะ!” ดาหวนัยงัไม่ยอมแพ้ 

ครานี้บุญคงหยุดชะงักและหันมามองหน้าหญิงสาวด้วยรอยยิ้ม

เหยยีด

“มงึสงสารอดีาวสนิะ”

“เจ้า”

บุญคงยกมุมปากจนหนวดกระตุก
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“มึงสงสารตัวเองเถอะอีดาหวัน สภาพมึงก็ไม่ต่างจากอีดาวเท่าไหร่ 

เพราะอแีสงหล้าไม่ใช่เหรอที่ท�าให้มงึกลายเป็นสาวแก่ขึ้นคานมาจนถงึป่านนี้ 

มงึน่าจะโกรธอแีสงหล้ามากกว่ากดู้วยซ�้า เพราะมนัแย่งทุกอย่างไปจากมงึ!”

ดาหวนัหน้าชา เถยีงไม่ออก สายตาทุกคู่หนัมามองเธอราวกบัมเีขม็

นบัพนัทิ่มแทง

ชายชราก�าลงัสะกดิรอยแผลเป็นที่ไม่มวีนัหายให้อกัเสบ พอสาแก่ใจ

ก็ฉุดกระชากดาวเหนือกลับบ้าน เสียงร้องของเด็กน้อยได้ยินไปตามทาง 

เป็นที่น่าสลดใจของผู้ที่พบเห็น บัวเรียวทนอยู่ไม่ไหว ฝากลูกตัวเองให้นั่ง

รอกบัญาต ิแล้วรบีตามบดิาไปทนัที

มเีสยีงนนิทาบญุคงตามหลงั พูดถงึตาแก่เจ้ายศเจ้าอย่างที่ถกูลกูสาว

คนเลก็ทิ้งลกูๆ ให้เลี้ยงด ูแถมลกูเขยอย่าง ‘พรเทพ’ กไ็ม่เอาอ่าว หนเีตลดิ

ไปไหนกไ็ม่รู้ ลามไปถงึอบีวัเรยีวและไอ้ ‘บุญภพ’ พี่ทั้งสองของแสงหล้าที่

ไม่มใีครรบัเลี้ยงอดีาวเหนอืและน้องๆ มนัสกัคน

ดาหวนัยงัได้ยนิเสยีงนนิทาเรื่องที่ว่า เธอเคยถูกแสงหล้าคนก่อเรื่อง

นี่แหละแย่งพรเทพ อดตีชายคนรกัไปอย่างไม่ไยดี

แม้เรื่องมันนานมาแล้ว แต่ดาหวันรู้...ความเจ็บปวดนั้นไม่เคยหาย 

แต่ที่ยงันิ่งได้คงเป็นเพราะความชนิชา

เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โฆษกคนเดิมจึงประกาศเชิญชวนให้ 

ทุกคนนั่งที่ เพราะอกีไม่กี่นาทหีนงัจะเริ่มฉายแล้ว 

ดาหวันรวบรวมสติ เดินกลับมาที่เสื่อของตน พลันก็ต้องตกใจเมื่อ

เหน็ว่ามรี่างใหญ่ขวางทางเดนิอยู่

“สมบตั ิตกใจหมด” 

ชายหนุม่ยิ้มเหน็ฟันขาว “ขอโทษที่ข้ามาช้า สรูอข้านานหรอืเปล่า” เขา

พูดหวาน หวงัให้เธออารมณ์ดี

“ข้าไม่ได้ชวนสูมา” ดาหวนัตอบเสยีงห้วน เดนิเลี่ยงหน ี ไม่สนชาย

หนุ่มที่รบีเดนิตามแถมยงัถอืวสิาสะนั่งลงบนเสื่อผนืเดยีวกบัเธอ
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“แต่ข้าอยากดหูนงักบัสู” เขายงัท�าหน้าออดอ้อน “ตะกี้เหน็เขาบอกว่า

ลุงคงมาเฆี่ยนหลานสาวถึงที่นี่เลยเหรอ” ‘สมบัติ’ ชวนคุยต่อตามที่ได้ยิน 

คนอื่นพูดกนั

“ออื” ดาหวนัพยกัหน้า “แกคงไม่อยากให้อดีาวออกจากบ้านไปไหน

กลางค�่ากลางคนื”

“คงแค้นอแีสงหล้าและพี่พรเทพที่ทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยง เลยพาล...”

“สมบตั ิสูท�าไมพูดมาก” ดาหวนัชกัสหีน้า เขาเลยต้องรบีโอนอ่อน

“ข้ากพ็ูดมากกบัสูคนเดยีว เพราะว่าข้ารกั...”

“หยุด! ข้าจะดูหนัง ร�าคาญ” ดาหวันรีบบอกปัด เวลานี้เธอไม่ได้

อยากฟังค�าหวานๆ จากใครทั้งนั้น

สมบตัเิงยีบไปครู่ใหญ่ก่อนจะนกึอะไรบางอย่างได้

“เออ วนัก่อนข้าเจอพี่พรเทพด้วยนะ”

คราวนี้ดาหวนัหนัขวบัไปยงัหนุ่มกล้ามโตทนัท ี“ที่ไหน สเูจอพี่พรเทพ

ที่ไหน” เกอืบจะหนึ่งปีแล้วสทิี่ไม่ได้เหน็หน้าเขา 

“ที่โรงสเีฮยีชยั แถวบ้านแม่สาว”

หัวใจที่ห่อเหี่ยวเหมือนได้รับน�้าทิพย์ชโลม แม่สาว...หมู่บ้านที่เลย 

ตวัอ�าเภอฝางไปอกีสบิกโิลเมตร

“พี่พรเทพไปท�าอะไรที่นั่น” ดาหวนัรบีถามต่อ

“เป็นลูกจ้างโรงสขี้าว”

“เขา...สบายดหีรอืเปล่า”

“สบายด ี แต่ดูท่าจะด�าขึ้นหน่อย คงท�างานหนกั” สมบตัติอบ เหน็

สหีน้าของดาหวนัที่อยากรู้เรื่องของพรเทพแล้วกอ็ดน้อยใจไม่ได้ 

“ดาหวนั ข้านกึว่าสูจะลมืพี่พรเทพได้แล้ว”

หญงิสาวชะงกั แกล้งหนัไปมองจอหนงั “ข้ากถ็ามเผื่ออดีาว”

“ขนาดพี่พรเทพท�าร้ายจิตใจสูมากมายขนาดนั้น สูก็ยังคิดถึงเขาอีก

เหรอ”
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“หุบปากสมบตั ิ ถ้าไม่ดูหนงักก็ลบับ้านไปซะ” หญงิสาวเปลี่ยนเรื่อง 

ทั้งๆ ที่ในใจสั่นระรกิ สมบตัไิม่มทีางรูห้รอก จะผ่านไปกี่วนักี่คนื จะมกีี่รอย

แผลที่เคยประสบ ในใจอดีาหวนัมนักย็งัมแีต่ผู้ชายคนนั้นคนเดยีว 

พี่พรเทพ...

รกัแรกของเธอช่างงดงาม แต่วาสนาของเธอกบัเขาช่างน้อยนกั ชาติ

ก่อนคงไม่ได้ตกับาตรร่วมขนั กองทรายสกักองกค็งไม่ได้ก่อร่วม ชาตนิี้จงึ

รกักนัไม่ได้

กค็งได้แต่ภาวนาและหาหนทางท�าบุญกบัพี่พรเทพให้มากที่สุด เผื่อ

สกัวนัเธอและเขาจะกลบัมาสมหวงัในรกัอกีครั้ง

บวัเรยีววิ่งตามบดิามาถงึหน้าบ้าน เหน็บุญคงยงัไม่หยุดตเีดก็หญงิ
“พอเถอะพ่อ อายชาวบ้านชาวช่องบ้าง”

ชายแก่หยุด แต่ไม่วายผลกัดาวเหนอืล้ม บวัเรยีวรบีเข้าไปประคอง

“มันจะมีอะไรน่าอายเท่าที่อีแสงหล้ามันท�าไว้อีก” บุญคงทิ้งไม้เรียว

และเดนิขึ้นบนัได

“แต่พ่อจะไปลงกบัเดก็ไม่ได้ อดีาวมนัไม่รูเ้รื่อง” บวัเรยีวเอ่ยตามหลงั

บญุคงหนัหน้ามา “กไูม่ได้เฆี่ยนมนัเพราะอแีสงหล้า กเูฆี่ยนเพราะว่า

อดีาวมนัดื้อ กูเคยห้ามไม่ให้ออกไปไหน มนัยงัทิ้งน้องให้นอนในห้อง หลอก

กูว่าเข้านอน แล้วแอบหนอีอกไปดูหนงั หดัโกหกตั้งแต่ยงัไม่เป็นสาว” 

ชายชราเดนิซดัเท้าขึ้นเรอืน ปิดประตหู้องเสยีงปึงปัง เขาทิ้งตวัลงนั่ง

บนเก้าอี้ สายตาจ้องมองพระพุทธรูปบนหิ้งพระ

‘เออหนอ...พระเจ้าที่ก�าลังมองข้าอยู่ ช่วยมาดับไฟที่มันสุมในอกใน

ใจข้าท ีเรื่องมนักล่็วงเลยมาจะเป็นปีแล้ว แต่ยามใดที่เหน็หน้าลกูอแีสงหล้า 

ความเจบ็ปวดนั้นมนักไ็ม่เคยจางหาย...’

ยิ่งคิดยิ่งแค้น...ยิ่งรักยิ่งเกลียด ส�าหรับบุญคงแล้ว เขาเคยท�า 

ทุกอย่างเพื่อลูกสาวคนสุดท้อง แต่ดูสิ่งที่เธอท�ากบัเขาส.ิ..สุดจะทน
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ยี่สบิกว่าปีก่อน บวัน�า เมยีรกัตายด้วยไข้ป่า หลงัจากคลอดแสงหล้า

ได้ไม่ถงึปี บญุคงจงึสญัญากบัตวัเองว่าเขาจะรกัและดูแลลกูสาวคนสดุท้อง

ให้ดทีี่สุด

‘ข้าอาจจะบุญน้อยไม่ได้ดูแลลูกแสงหล้า ขอให้สูเลี้ยงมนัให้ดีๆ  นะ’ 

ค�าสั่งเสยีในคนืที่บวัน�าจะสิ้นใจยงัก้องอยู่ในหวั จงึท�าให้บุญคงรกัแสงหล้า

มากกว่าลูกคนไหน

แสงหล้าเป็นลูกหลง เกิดห่างจากบุญภพ พี่คนรองถึงสิบหกปี 

นอกจากบดิาตามใจทุกอย่างแล้ว พี่ทั้งสองยงัคอยประคบประหงม

บวัเรยีวส่งดาวเหนอืเข้านอนเสรจ็กเ็ดนิออกจากห้องและตะโกนไปยงั

ห้องบดิา

“ข้ากลบัก่อนนะ พ่อกน็อนเสยี ไม่ต้องคดิมาก”

ไม่มเีสยีงตอบรบั แต่เธอไม่ใส่ใจ เพราะรูด้ว่ีาบุญคงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่

แสงหล้าหนไีปนั่นแหละ

บัวเรียวไม่ได้โกรธสิ่งที่น้องสาวท�า แต่แค่ไม่เข้าใจ เพราะตั้งแต่แม่

จากไป แสงหลา้เป็นดั่งศนูย์รวมความรกัของทกุคน เธอเป็นเดก็น่ารกั ช่าง

ฉอเลาะ ทกุคนตามใจ แสงหล้าอยากได้อะไรทกุคนกห็ามาให้ ครั้นอายยุ่าง

เข้าสบิหก แสงหล้ากด็นัไปหลงรกัพรเทพ หนุ่มหล่อท้ายหมู่บ้าน เลยเถดิ

จนถงึขั้นผดิผ ีแม้ตอนนั้นบุญคงจะโกรธ แต่ยงัใจอ่อนยอมจดังานแต่งให้ 

ทั้งๆ ที่ฝ่ายชายมฐีานะยากจน

‘จะท�ายงัไงได้ล่ะ น้องมงึรกัเขาไปแล้ว แต่งงานไปกย็งัดกีว่าไปเป็น

ขี้ปากคนอื่น’ บิดาให้เหตุผลในการจัดงานครั้งนั้น แถมยังปลูกบ้านหลัง

เลก็ๆ ให้ทั้งสองอยู่ท้ายสวน

พรเทพไม่ใช่คนร�่ารวย แต่กเ็ป็นคนขยนั หนกัเอาเบาสู ้ช่วยเหลอืงาน

ในไร่นาของบุญคงได้ดไีม่น้อย อยู่กนิไม่นานแสงหล้ากบัพรเทพกม็ลีูกสาว

คนแรกออกมาให้เชยชม นั่นคือดาวเหนือ ถัดจากนั้นมาก็มีลูกชายและ

ลูกสาวคลอดคลานตามกนัมา นั่นคอื ‘วนิยั’ และ ‘เดอืนเด่น’
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ทกุอย่างเหมอืนจะด ีกระทั่งไม่รูว่้าผป่ีาอะไรเข้าสงิ ดลใจให้แสงหล้า

ทิ้งลูกทิ้งผวัหนไีปกบัชายอื่นในวนัที่เดอืนเด่นอายุได้เพยีงสามขวบ

นี่กระมงัที่ท�าให้บดิาของเธอเปลี่ยนไปไม่เหมอืนเดมิ 

สายตาจดจ้องอยู่กับหน้าจอหนัง แต่ใจของหญิงสาวกลับนึกถึงแต ่
ค�าพูดของสมบตั ิเรื่องที่เขาได้เจอพรเทพเมื่อตอนกลางวนั

‘ป่านนี้พี่พรเทพจะเป็นอย่างไรบ้างหนอ สงสารเหลือเกิน อุตส่าห์ 

ออกเรอืนมคีรอบครวั แต่ทุกอย่างกลบัพงัทลายเพราะความไม่รู้จกัพอของ

อแีสงหล้า’

ความจริงบุญคงก็พูดไม่ผิด...อีดาหวันคนนี้สมควรโกรธอีแสงหล้า

มากกว่าใคร เพราะมนัไม่ใช่หรอืที่เคยฉกีอกเธอให้แหลกด้วยการแย่งคนรกั

เธอไป ทั้งๆ ที่เธอและพรเทพยงัรกักนั

ดาหวนักบัแสงหล้าอยูบ้่านใกล้เรอืนเคยีง อายุเท่ากนั เล่นด้วยกนัมา

ตั้งแต่เดก็ พอเริ่มแตกเนื้อสาว ทั้งคูก่ก็ลายเป็นสาวสวยประจ�าหมูบ้่าน แสง-

หล้าตาหวาน ผวิเนยีนสนี�้าผึ้ง ขณะที่ดาหวนัตาเรยีวเลก็ ปากนดิจมูกหน่อย 

ผวิขาวผุดผ่อง สวยคนละแบบ แต่กน็่าพศิชวนมองทั้งสองนาง

แสงหล้าเป็นลูกคนพอมอีนัจะกนิ ผดิกบัดาหวนัที่อยูก่บัแม่ที่ยากจน 

ท�าให้ขาดโอกาสหลายอย่าง เรยีนหนงัสอืถงึแค่ ป. สอง ต้องออกมารบัจ้าง

ท�างาน ขณะที่แสงหล้าเรยีนจบถงึ ป. สี่ ท�างานแค่ในบ้าน เพราะบญุคงและ

พี่ๆ  นั้นรกัและตามใจ

บางครั้งดาหวันน้อยใจในวาสนา แต่ก็ไม่เคยนึกริษยา เธอยินด ี

ทุกครั้งที่เหน็แสงหล้าได้ด ีอกีอย่างสาวน้อยคดิว่า แม้เธอจะไม่มทีรพัย์สนิ

เงินทองมากมาย แต่ก�าลังใจจากใครคนหนึ่งก็มากเกินกว่าแก้วแหวนเงิน

ทองไหนๆ

ก�าลงัใจจากพี่พรเทพ...

เขาอายุแก่กว่าเธอหนึ่งปี เหน็กนัมาตั้งแต่เลก็ พรเทพอยูก่บัพ่อแม่ที่
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ท้ายหมูบ้่าน เขามกัจะจงูควายมากนิน�้าที่คลองหน้าบ้านทกุเยน็ ซึ่งเป็นเวลา

ที่ดาหวนัมกัไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้น

เมื่อก่อนพรเทพมกัจะแวะเวยีนมาเล่นด้วยกนักบัพวกเธอ แต่ในวนั

ที่ร่างกายเริ่มแตกสาว ดาหวนัรู้สกึว่าสายตาที่เขาจ้องมาช่างคมยิ่งกว่าเคยีว

เกี่ยวข้าวในนา 

พรเทพเป็นคนตวัสงู ผวิคล�้าจากการท�างานหนกั เขาเป็นคนซื่อ พดู

น้อย ยามได้สบตากนัครั้งใด ชายหนุม่มกัจะอมยิ้มเหมอืนมคีวามลบัอยูใ่น

ใจ

‘ยิ้มอะไร’ เธอเคยถามตอนที่เขาอยู่อกีฝั่งคลอง

‘เหน็คนสวยกต้็องยิ้มเป็นธรรมดา’ นั่นคอืวาจาที่ส่งสญัญาณว่าเขาก็

สนใจในตวัเธอ

ท่ามกลางผูค้นมากมาย ความรกัก่อตวัขึ้นเงยีบๆ ดาหวนัมคีวามสขุ

ทุกครั้งที่ได้เจอหน้าเขา แม้จะยงัไม่มกีารเอื้อนเอ่ยค�าว่า ‘รกั’ ออกมา แต ่

ดาหวันก็รู้ว่าทุกการแสดงออกของเขา มีความรักที่พร้อมจะทะลักออกมา 

จนเธอสมัผสัได้

บรรยากาศของหนังขายยาคืนนี้ท�าให้นึกถึงงานปอยหลวงเมื่อหลาย

ปีก่อน เธอและเขาได้เที่ยวงานวดัด้วยกนั ดาหวนัแต่งตวัสวยด้วยเสื้อลาย

ลูกไม้เช่นสาวน้อยแรกแย้ม พรเทพสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนเหมือน

พระเอกหนัง เขาชวนเธอเข้าไปไหว้พระในวิหารหลังใหม่ ต่อหน้าพระ

ประธาน หนุ่มสาวนั่งเคยีงข้างกนั จุดเทยีนและอธษิฐานขอพร

‘ดาหวัน น้องอธิษฐานว่าอะไรจ๊ะ’ เขากระซิบถามหลังจากไหว้พระ

เสรจ็

‘ข้าขอให้ข้าและพี่พรเทพมคีวามสุข’ เธอเอยีงอาย แกล้งจบัปอยผม

มาทดัหู ‘แล้วพี่พรเทพล่ะ’

‘พี่เหรอ’ เขาทิ้งจงัหวะ ก่อนจะมองเจ้าเล่ห์ ยิ่งท�าให้หญงิสาวอยากรู้ 

‘พี่ไม่ได้อธษิฐาน แต่พี่สาบาน’
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‘สาบานอะไร’

‘สาบานว่าถ้าพี่ได้รกัใคร พี่จะท�าทุกทางให้เขามคีวามสุขตลอดไป’

หวัใจดาหวนัสั่นยิ่งกว่ากลองเพล ‘คนนั้นคอืใครเหรอจ๊ะ’

‘จะมใีครอกีเล่า พี่กร็กัแต่ดาหวนัคนเดยีวเท่านั้น’

ค�าว่ารัก อักษราค่ายิ่งใหญ่ที่สาบานไว้ต่อหน้าพระประธาน ดาหวัน

ไม่เคยลมื เธอนบัวนัรอหวงัให้ปาฏหิารยิ์ดลบนัดาลให้เธอได้ใช้ชวีติอยู่ร่วม

กบัเขา งานปอยหลวงคนืนั้นช่างสุขใจ เดนิไปไหนคนบ้านสนัทรายกแ็ซววา่

สองคนช่างเหมาะสมกนัเหลอืเกนิ

ทว่าสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ไม่เคยแสดงผล คงมแีต่ตณัหาของชายหญงิเท่านั้น

ที่มจีรงิ ใครจะรู้ว่าขณะที่เธอก�าลงับ่มเพาะความรกักบัพรเทพ แสงหล้าเอง

กห็ลงรกัชายหนุ่มด้วยเหมอืนกนั

หนงัจบแล้ว คนดูต่างลกุขึ้นม้วนเสื่อกลบับ้าน สมบตัชิวนเธอซ้อนท้าย
จักรยานคันเก่า ดาหวันไม่ปฏิเสธ เพราะเธอรู้สึกกับเขาเหมือนเพื่อนชาย 

คนหนึ่งที่คอยดูแลเธอเสมอ ดาหวนัไว้ใจ แต่ยงัไม่ให้ใจ

คนทั้งหมู่บ้านเองกร็ู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นคดิอะไรกบัเธอ สมบตั ิหนุ่ม

ตัวใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย แต่ยามใดที่ได้เจอดาหวัน เหล็กกล้า

อย่างเขากอ็่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟ เขาแสดงออกว่าชอบดาหวนัมาแต่ไหนแต่ไร 

แม้หญงิสาวยงัไม่ยอมปลงใจ ชายหนุ่มกไ็ม่เคยท้อ ยงัเทยีวหา ดูแลอย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย 

“ดาหวนั ท�าไมสูถงึเงยีบไป หรอืว่ายงัโกรธที่ข้าพูดมาก” สมบตัถิาม

ขณะปั่นจกัรยานไปตามทาง

“ข้าไม่ได้โกรธ เพียงแต่ว่า...ก�าลังนึกถึงงานปอยหลวงเมื่อหลายปี

ก่อน”

“ตอนนั้นข้ายังบวชเรียนอยู่วัดในเวียง ยังไม่ได้ออกมาพบทางโลก” 

สมบตับิวชเรยีนมาตั้งแต่เดก็ เพิ่งจะสกึมาตอนอายุได้ยี่สบิ บางคนกเ็รยีก
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เขาว่า ‘น้อยสมบตั’ิ เช่นคนที่บวชเป็นพระมา

“สูน่าจะหาเมยีได้แล้วนะ” ค�าพูดของเธอท�าเอาสมบตัสิะดุ้งโหยง

“ข้ากร็อสูอยู่นี่ไง” เขายิ้มหวาน 

สมบตัเิองไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่ ขยนัท�างาน แต่ตดิตรงที่ยากจนและยงั

ชอบเจ้าชู้ไปทั่ว ท�าผู้หญงิหวับ้านท้ายบ้านอกหกัเป็นแถว

“ข้ามนัแก่ลงไปทุกวนั สูควรไปสนใจสาวน้อยดกีว่า”

“สูยงัไม่แก่เสยีหน่อย”

“เป็นผู้หญิง อายุเลยยี่สิบก็ไม่มีใครเอาแล้ว” ดาหวันเอ่ยตามจริง  

ไม่อยากให้เขาต้องมาเสยีเวลากบัคนอย่างเธอ

“ข้ารู้ว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ เรื่องหวัใจข้าบงัคบัใครไม่ได้ คงได้แต่หวงั

ว่าสกัวนัสูจะลมืพี่พรเทพแล้วหนัมามองข้าบ้าง” น�้าเสยีงของชายหนุ่มไม่ได้

หวานแต่ฟังหนกัแน่น

ดาหวนัท�าได้เพยีงยิ้มรบั ถ้าบงัคบัหวัใจกนัได้ง่ายๆ เธอคงรกัสมบตัิ

ไปนานแล้ว ทว่าหวัใจก้อนนี้มนัเกเร เจบ็ไม่เคยจ�าเลยสกัครั้ง

หลงัจากรูว้า่พรเทพต้องแต่งงานกบัแสงหล้า ดาหวนัซึ่งหวัใจสลายก็

เอาแต่เกบ็ตวัอยู่ในห้อง ไม่ยอมกนิข้าวกนิปลา รูซ้ึ้งถงึความเจบ็ในใจเหมอืน

จะตายเป็นความจริง ยามตื่นก็เหมือนมีไฟร้อนแผดเผา ยามนอนก็เศร้า

ราวกบันอนทบัเขม็นบัพนัเล่ม

หากแต่เวลาและค�าสอนของแม่เท่านั้นที่เป็นดั่งแสงสว่างให้ดาหวัน

หลดุพ้น มารดาเตอืนสตว่ิาคนเรา หากจะได้เป็นคูช่วีติ ต้องเคยท�าบุญร่วม

กนัมาก่อน

บุญของดาหวันกับพรเทพอาจเพียงแค่ให้ได้รักกัน แต่ไร้ซึ่งวาสนา 

ที่จะได้อยู่เคยีงกนั...

เมื่อห่างจากวัด คนก็เริ่มแยกย้ายกลับเข้าบ้านจนเหลือแค่หนุ่มสาว

สองต่อสอง

ดวงจันทร์ข้างแรมโผล่ออกมาจากเมฆ ส่องแสงแจ่มฟ้า ทาบทาให้
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รอบตัวเป็นสีขาวโพลนโดยไม่ต้องเปิดไฟฉาย หนุ่มกล้ามโตยังร้องเพลง 

ลูกทุ่งไปตลอดทาง รถถีบคันเก่าแล่นฉิวไปตามถนน บ้านดาหวันอยู่ริม 

น�้าเหมอืงหรอืคลองของหมู่บ้าน เป็นกระท่อมหลงัเลก็ อยู่ล�าพงัสองแม่ลูก

“แล้วแม่สูอาการดขีึ้นหรอืยงั” สมบตัเิปลี่ยนมาถามถงึญาตคินเดยีว

ของดาหวนั

“เหมอืนเดมิ พอหกล้มในนาครั้งนั้นกเ็จบ็ป่วย ลุกไปไหนไม่ได้” 

ดาหวนัถอนหายใจ ตั้งแต่จ�าความได้ แม่ของเธอกม็กัเจบ็ป่วยเสมอ 

แต่คราวนี้หนกัหน่อย เพราะสามเดอืนก่อนหน้ามดืหกล้มกลางทุ่งนา แม้ว่า

จะไม่ได้รบับาดเจบ็อะไร แต่ ‘ทองใบ’ กเ็อาแต่นอนซม ลกุไปไหนไม่ได้ กนิ

อะไรไม่ค่อยลงมาหลายเดอืนแล้ว

“ให้แกกินข้าวนักๆ คนเฒ่ากระดูกคงไม่แข็งแรงเหมือนคนหนุ่ม มี

อะไรให้ข้าช่วยกบ็อกนะ” ชายหนุม่เอ่ย เมื่อมาถงึบ้านของหญงิสาว เขากล็ง

มาส่งเธอที่ประตูรั้ว

“ขอบคุณนะที่มาส่ง” ดาหวนัตอบ สายตาแอบช�าเลอืงไปยงับ้านอกี

หลงัที่มดืมดิ บุญคงและหลานสาวคงนอนหลบัไปแล้ว

พลนัหกูไ็ด้ยนิเสยีงกกุกกัมาจากในบ้าน ดาหวนัหนัขวบั แต่ที่ไวกว่า

คอืสมบตัทิี่รบีดนัเธอมาอยู่ด้านหลงัตนพร้อมกบัเงี่ยหูฟัง 

กกึ...กกึ...เสยีงประหลาดดงัมาจากใต้ถุนบ้านของดาหวนั

“ได้ยนิเหมอืนกนัหรอืเปล่า” เธอกระซบิถาม แต่ชายหนุ่มยกมอืขึ้น

มาจุปาก หยบิไฟฉายไว้กบัตวั

ดาหวนัใจสั่น เริ่มคดิมาก หรอืจะเป็นขโมย วนัก่อนได้ยนิผูใ้หญ่บ้าน

พดูกลางตลาดวา่มโีจรปล้นควายชาวบ้านแถวบ้านศรดีงเยน็ ไม่คดิวา่จะมา

ถงึบ้านสนัทรายได้เรว็ขนาดนี้

‘แต่ถึงมา โจรมันจะมาปล้นอะไรที่บ้านกู ควายสักตัวก็ไม่มี เงิน

ทองบนเรอืนกไ็ม่มใีห้เหน็’

ขณะที่คดิฟุง้ซ่าน สมบตักิพ็าเธอย่องเข้ามาในเขตบ้าน เสยีงแปลกๆ 



20  l  ด ุจ เ ล่ ห์ ด า ว ล ว ง

ดงัอกีครั้ง

กกึๆ

ดาหวนัเหงื่อตก พยายามหายใจให้เบาที่สดุเพราะเกรงว่าโจรร้ายอาจ

ได้ยนิ ยงัอุ่นใจหน่อยที่มอืของสมบตัยิงัจบัเธอไว้แน่น

แสงจันทร์ขาวนวล อาบทาให้ทุกอย่างเป็นสีหม่นวังเวง ทันใดนั้น 

ทั้งคู่กส็งัเกตเหน็อะไรบางอย่างก�าลงัคลานออกมาจากใต้ถุนบ้าน

“กะต๊าก!” 

เสยีงไก่ร้องดงัก่อนจะเงยีบเสยีง สมบตัจิงึตดัสนิใจสาดไฟฉายเข้าไป 

ภาพที่เหน็ท�าให้ชายหนุ่มขนลุกซู่

หญิงชราคลานไปมาบนพื้น นางสะดุ้งที่เห็นแสงไฟ ทว่าปากยังไม่

หยดุเคี้ยว เลอืดเปรอะเป้ือนทั่วใบหน้าและเสื้อผ้า ในมอืมซีากไก่ที่หวัขาด!

ดาหวนัเบกิตาโพลง

“แม่...”



๒
คนต้นเรื่อง

แสงของวนัใหม่ลอดเข้ามาทางช่องฝาบ้านที่ผุพงั 
ทองใบค่อยๆ ลมืตาตื่น เพราะฝงูนกกระจอกที่เกาะเหนอืต้นมะม่วง

ใหญ่ส่งเสียงจอแจ ฟังแล้วดูเพลิน แต่ส�าหรับคนป่วยขี้โรคกลับรู้สึก

หงุดหงดิมากกว่า

“อดีาหวนั” เรยีกหาลกูสาวด้วยเสยีงแหบๆ เพื่อให้รูว่้าตื่นแล้ว แต่ไร้

เสยีงตอบรบั บางทดีาหวนัอาจก�าลงัหุงหาอาหารอยู่ในครวั 

หญงิชราพยุงตวัลุกขึ้นนั่งอย่างล�าบาก ขยบัตวัทกีร็้องโอดโอย ใกล้

จะออกพรรษาแล้ว แต่ฝนยงัไม่ทิ้งช่วง ท�าให้อากาศเยน็จนตวัสั่น หากเข้า

สู่หน้าหนาวเมื่อไรคงได้หาเสื้อหนาๆ มาใส่เพื่อไม่ให้ป่วยไข้ไปกว่านี้ 

ทองใบคลานเข่ามาขดัสมาธทิี่คนัฉ่อง ในห้องสลวั เงากระจกสะท้อน

ภาพสตรีวัยสี่สิบห้าที่บัดนี้ดูเหมือนหญิงชราวัยหกสิบกว่า ผมขาวโพลน 

ดวงตาลกึโหล ใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยเหี่ยวย่น ตวัซดีอย่างไก่ต้มไหว้ผ ีผอม

กะหร่องไม่ต่างจากโครงกระดูกเดนิได้ 

เหน็กายหยาบของตน ทองใบกไ็ด้แต่ปลง หลงัจากหน้ามดืเป็นลมที่
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ทุง่นาเมื่อสามเดอืนก่อน เรี่ยวแรงที่เคยมกีห็ดหาย ยิ่งนานวนักย็ิ่งเป็นหนกั 

ถงึขั้นเดนิไม่ได้เหมอืนเก่า ลองให้ดาหวนัไปไหว้ขอสมูาผปีูผ่ย่ีา ถามผหีม้อ

นึ่ง ผที่านกบ็อกว่าถูกของดทีกั ต้องท�าพธิถีวายสะตวงเครื่องเซ่น เธอกท็�า

ทุกอย่าง แต่อาการกลบัไม่ดขีึ้น

คงจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ท�าให้สังขารตัวเองเสื่อมโทรมได้เร็วเช่นนี้ 

อยากตายไปเสยีให้มนัรูแ้ล้วรูร้อด แต่กย็งัคดิหนกัว่าหากตายไปแล้วลกูสาว

คนเดยีวจะอยู่กบัใคร 

ทองใบกระเถิบตัวมาเปิดหน้าต่าง หวังให้ความสดชื่นยามเช้าปลุก

ชีวิตให้มีก�าลังวังชา แสงแห่งอรุณรุ่งหอบเอาลมเย็นล้วงเข้ามาในห้อง ไล่

ต้อนความมืดอับให้หายไป ที่นอนของดาหวันถูกพับเก็บเรียบร้อย แต่

ทองใบต้องแปลกใจเมื่อพบว่าตนไม่ได้ใส่เสื้อตวัเดมิเหมอืนเมื่อตอนเข้านอน

เมื่อคนืยงัจ�าได้...ก่อนที่ดาหวนัจะออกไปดหูนงักลางแปลง เธอสวม

เสื้อคอกระเช้าสขีาวและผ้าซิ่นคาดก่าน เช้านี้มนัถูกเปลี่ยนเป็นอกีชุด

‘เกดิอะไรขึ้นกบักู!’

นางขี้โรคขยบัตวั คลานไปที่ตะกร้าใส่ผ้าที่รอซกั รื้อค้นกไ็ม่เจอเสื้อ

ที่ใส่เมื่อวาน 

หรอืจะฝันไป โรคภยัที่รมุเร้าอาจท�าให้จ�าไม่ได้ว่าใส่เสื้อตวัไหน ขนาด

วนันี้เป็นวนัอะไรยงัลมื

ทองใบถอนหายใจ บงัเอญิสายตาเหลอืบไปยงัตู้เสื้อผ้าที่ปิดไม่สนทิ 

สญัชาตญาณบางอย่างท�าให้ขยบัตวัไปหา

เสียงตู้ไม้ลั่นเอี๊ยดอ๊าดเมื่อถูกเปิดออก ข้างในมีเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้ 

เหน็ดาหวนัตั้งใจว่าจะเกบ็ไปแลกไข่กบัพ่อค้าเจ๊ก ส่วนบางตวัที่ยงัใหม่จะเอา

ไปให้เดก็ๆ ใกล้บ้าน และแล้วหญงิชรากเ็หลอืบไปเหน็กองผ้ายดัอยูด้่านใน

สุดของตู้

มอืเหี่ยวๆ ลองเอื้อมจบัมาคลี่ด ูทองใบกต้็องเบกิตาโพลงด้วยความ

ตกใจ ผ้านั้นมเีลอืดแห้งกรงัตดิอยู ่ที่ส�าคญั มนัคอืเสื้อคอกระเช้าสขีาวของ
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ตวัเอง!

ดาหวนัถอืตะกร้าเดนิเลอืกซื้อของในตลาด แม่ค้าและลกูค้าส่วนใหญ่
ต่างจับกลุ่มพูดคุยเรื่องหนังที่มาฉายเมื่อคืน หญิงสาวเลี่ยงที่จะผ่านตรงที่

คนเยอะ ก้มหน้าเลอืกซื้อแต่ของที่ต้องการ แต่กไ็ม่วายยงัมคีนทกั

“อดีาหวนั” เสยีงเรยีกดงัขณะที่เธอก�าลงัจะหยบิถุงกะปิ 

“จะซื้อกะปิไปต�าน�้าพริก” เธอรีบตอบ แม้อีกฝ่ายยังไม่ได้ถามอะไร 

แตงสา แม่ค้ายิ้มระรื่นชวนคุยต่อ 

“มึงจะเหม่อไปไหน กูแค่จะถามว่าเมื่อคืนมึงได้ดูหนังตอนจบไหม 

เขาว่านางเอกเกอืบตาย ดนีะที่พระเอกไปช่วยไว้ทนั เสยีดายที่กูต้องรบีกลบั 

เพราะลูกกูมนัดนัหลบัคาตกัไปซะก่อน” 

“ใช่แล้ว” ดาหวนัรบีส่งเงนิให้แม่ค้า 

“เออนี่...ได้ยนิว่าลงุบญุคงมนัไปเฆี่ยนอดีาวถงึหน้าวดัและยงัหาเรื่อง

มงึด้วยเหรอ” แตงสาจบีปากจบีคอถามตามประสาคนช่างจ้อ

“ช่างมนัเถอะ ข้าไม่ถอื”

“ลุงบุญคงโกรธลูกสาวแล้วพาลไปหมด” แตงสาส่ายหวั ก่อนจะหนั

ไปถามลกูค้าวา่ต้องการอะไรเพิ่มอกี เพราะเหน็ดาหวนัเอาแต่เงยีบ ไม่ยอม

คุยต่อเหมอืนทุกครั้ง

“ไม่...เอาแล้วเจ้า” ดาหวนัส่งยิ้มและเดนิหลบมาเสยี 

โลง่ใจที่ตลาดยามเช้าส่วนใหญ่คยุกนัแต่เรื่องหนงัขายยาและชายแก่ 

บุญคง แต่ไม่มใีครเอ่ยถงึเรื่องแม่เธอที่คาบไก่ใต้ถุนบ้านมากนิสดๆ 

หวงัว่าคงไม่มใีครรู้ เพราะเรื่องนี้แหละจงึท�าให้เธอนอนไม่หลบั ยิ่ง

คดิกย็ิ่งเครยีด มารดาขี้โรค เดนิไปไหนไม่ได้ ออกจากห้องนอนยงัล�าบาก 

แต่เมื่อคนืกลบัเหน็เตม็ตาว่าคลานอยู่ใต้ถุน แถมยงัจบัไก่ที่เลี้ยงไว้มากนิ!

แต่พอเหน็แสงไฟฉาย ทองใบกเ็ป็นลมหมดสต ิสมบตัจิงึอุม้ขึ้นบ้าน 

ฝังซากไก่ และบอกให้ดาหวนัรบีเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่เสยี
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‘สมบตั ิสูอย่าบอกเรื่องนี้กบัใครนะ’ 

ชายหนุ่มพยกัหน้า บอกให้ดาหวนัเข้านอนและปิดประตูให้มดิชดิ 

เมื่อยงัไม่มใีครรูเ้รื่องแม่ ดาหวนัซื้อของเสรจ็กร็บีกลบับ้าน เดนิออก

มาจากตลาดกพ็บชายหนุ่มกล้ามโตยนืรออยู่

“สมบตั”ิ เธอตกใจ ไม่นกึว่าจะเจอเขาที่นี่

“ข้ามาซื้อข้าวสาร” 

เธอพยกัหน้า สมบตัจิงึถามต่อ “แล้วป้าทองใบ...”

“ยงัไม่ตื่น” ดาหวนัรบีตอบ เพราะไม่อยากให้เขาพูดยาว

หนุ่มหน้าคมมสีหีน้าจรงิจงั “ถ้าคนอื่นรู้เรื่องเมื่อคนื เขาจะว่าแม่สูมี

พรายสงิอยู่”

คนฟังหวัใจหล่นไปที่ตาตุม่ เรื่องที่เธอไม่อยากพดูถงึ แต่เขากลบัเอ่ย

ออกมา ดาหวนัรบีเข้าไปประชดิตวั

“ปากหมา แม่ข้าแค่นอนละเมอ” เธอชกัสหีน้า

“ดาหวนั จะเป็นโรคหรอืจะเป็นผ ีเราควรหาวธิรีกัษา”

“ไม่ต้องพูดแล้ว” เธอเดนิหน ีชายหนุ่มรบีตาม

“อ้อ! และถ้าสไูปเล่าให้ใครฟัง อดีาหวนัคนนี้แหละจะเป็นผไีปบบีคอ

ส”ู ดาหวนัหนัมาชี้หน้าก่อนจะเดนิกลบั ขณะที่ชายหนุม่มองตามดว้ยความ

เป็นห่วง 

‘ดาหวนัเอ๋ย ท�าไมข้าจะไม่รู้ สูกค็ดิเหมอืนข้านั่นแล’

สาวสวยเร่งฝีเท้าให้ถึงบ้านเร็วขึ้น นึกหวั่นใจกับค�าพูดของชาย 
หนุ่ม

‘หรอืจะมผีพีรายสงิร่างแม่กูจรงิๆ’

เคยได้ยนิมาตั้งแต่ยามเลก็ ผพีรายจะเข้าสงิร่างคนที่มจีติอ่อน เช่น 

คนป่วยที่ลุกไปไหนไม่ได้ ซึ่งหากผมีนัสงิร่างกจ็ะท�าให้เปลี่ยนไปเป็นอกีคน

กลางวนันอนซม ตาฝ้าฟาง ไม่สู้แสง กนิอะไรไม่ได้ แต่พอกลางคนื
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กลบัตาใส ร้องหวิอยากกนิไปเสยีหมดทุกอย่าง ว่ากนัว่าเจ้าของร่างตวัจรงิ

อาจจะตายไปแล้ว ที่เหน็อยู่คอืพรายที่อดอยากปากแห้ง!

ไม่...แม่เธอแค่นอนซมไปไหนไม่ได้ พูดจาก็ยังเป็นภาษาคน แต่ที่

แปลก...กค็งเรื่องเมื่อคนืนั่นแหละ ที่อยูด่ีๆ  แม่กลบัลกุขึ้นมากนิไก่ดบิใต้ถนุ

บ้าน

เหน็ทตี้องไปท�าบุญให้แม่เสยีหน่อยแล้ว

บุญคงเดินลงมาจากเรือนแล้วยืนบิดขี้เกียจไล่เลือดลม หนวดเครา 
ที่รกครึ้มท�าให้หน้าตาเขาดเูคร่งขรมึ แม้อายจุะปาเข้าเลขหก มผีมสขีาวเกอืบ

ค่อนหวัแล้ว แต่เขากย็ังแขง็แรงไม่แพ้หนุ่มรุ่นกระทง

ชายชราเดินมาที่โอ่งน�้าข้างๆ โรงครัว หยิบขันมาตักน�้าล้างหน้าล้าง

ตา เสรจ็แล้วจงึตะโกนถามหลานสาวที่ก�าลงัวุ่นวายอยู่หน้าเตา

“อดีาว นึ่งข้าวเสรจ็หรอืยงั พระจะมาแล้วนะ” อกีกจิวตัรในยามเช้า

ของเขาคอืการใส่บาตรท�าบุญ

หลงัจากพรเทพและแสงหล้าแยกทางกนัไป ดาวเหนอืและเดอืนเด่น

กย็้ายมาอยู่กบัเขา คอยท�างานบ้านทุกอย่าง ส่วนวนิยัหลานชายอกีคนกพ็า

ไปฝากกับหลวงปู่ที่วัด หวังให้ได้บวชเรียน อย่างน้อยก็ไม่ต้องสิ้นเปลือง 

ข้าวสุก

ดาวเหนอืน�ากล่องข้าวเหนยีวและไข่ต้มออกมาส่งให้ผูเ้ป็นตา บญุคง

รบัไว้แล้วเดนิไปหน้าบ้าน รอพระมาบณิฑบาตในเช้าวนัใหม่

“อเีดอืนล่ะ” ชายชราหนัมาถามหาหลานสาวอกีคน

“ยงัไม่ตื่นเจ้า”

“ไปเรยีกให้มนัตื่น ก่อนที่กูจะตามไปเฆี่ยนถงึในห้อง”

ค�าสั่งนั้นท�าให้ดาวเหนือต้องรีบเดินขึ้นเรือนไปปลุกเดือนเด่นที่ยัง

นอนฝันหวาน

“อเีดอืน ตื่นได้แล้ว” น้องสาวของเธอเป็นคนขี้เซา ปลุกยาก “ถ้ามงึ
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ไม่ตื่น ตาจะเข้ามาเฆี่ยนมงึถงึในห้องนะ”

ดาวเหนอืเขย่าร่างเลก็ และต้องตกใจเมื่อพบว่าฟูกนอนนั้นเปียกชุ่ม

ไปด้วยน�้า

“อเีดอืนตื่นเดี๋ยวนี้ มงึฉี่รดที่นอน!”

ดาวเหนือออกแรงเรียกอีกหลายทีจนคนขี้เซาลืมตา เมื่อรู้ตัวเดือน-

เด่นก็ดีดตัวลุกขึ้น หน้าซีดเผือด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอนอนหลับเพลินจน

เผลอปัสสาวะรดที่นอน

“ท�าไงด ี พี่ดาว” เดอืนเด่นตวัสั่น ครั้งก่อนเธอโดนบุญคงฟาดด้วย

ด้ามไม้กวาดจนนอนซมจบัไข้เป็นสปัดาห์

“ลุกออกจากห้องไปก่อน ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าตาออกไป

ท�างาน ค่อยเอาที่นอนออกไปตาก” ดาวเหนอืวางแผน เดอืนเด่นจะร้องไห้ 

พี่สาวกย็กมอืขึ้นมาจุปาก

“อย่าร้อง เดี๋ยวตาได้ยนิ”

“กูได้ยนิหมดแล้ว” 

เสียงแข็งดังมาจากด้านหลัง ดาวเหนือและเดือนเด่นเบิกตาโพลง 

เพราะผู้เป็นตายนือยู่ในห้องแล้ว

“อย่าคดิจะมาวอกกู” ร่างใหญ่เดนิเข้ามา จ้องหน้าเดอืนเด่นที่ตวัสั่น

ราวกบัลูกนกตกน�้า

“กูเคยบอกแล้วนะว่าห้ามฉี่ใส่ที่นอน”

“ขะ...ข้าไม่รู้ตวัว่าฉี่ตอนไหน” เดอืนเด่นพูดตะกุกตะกกั

ไม่รอช้า ชายชราปรี่เข้าหา เหวี่ยงฝ่ามอืตบใบหน้าคนต้นเหตุจนล้ม

คว�่า

เดอืนเด่นกรดีร้อง น�้าตาไหลพราก หวาดกลวัสดุหวัใจ บญุคงกลาย

ร่างเป็นสตัว์ร้าย ยื่นมอืไปจกิผมของหลานสาวและกดหน้าเดก็น้อยลงไปที่

คราบปัสสาวะบนที่นอน

“ข้ากลัวแล้ว ข้าขอโทษ” เธอร้องขอด้วยเสียงอู้อี้ แต่ชายแก่กลับ
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กดหวัแน่นกว่าเดมิจนเดอืนเด่นหายใจไม่ออก

“เยี่ยวมงึ มงึกด็มซะ อเีดก็สกปรก”

“ตา อเีดอืนมนัหายใจไม่ออก” ดาวเหนอืเขย่าแขนร้องขอ แต่กลบั

โดนชายแก่เหวี่ยงหลงัมอืใส่เตม็หน้า

“มงึกอ็กีคน ดูแลน้องยงัไง ปล่อยให้มนัเยี่ยวใส่ที่นอน”

บุญคงไม่สนเสียงร้องไห้ของหลานสาว อะไรที่ทั้งคู่ท�าแล้วไม่ถูกใจ

เขา นั่นย่อมกลายเป็นเรื่องใหญ่ เขาอุ้มเดือนเด่นลงจากเรือนตรงไปที่

ล�าคลอง

“ตา อย่า!” ดาวเหนอืวิ่งตาม รู้ดวี่าบุญคงก�าลงัจะท�าอะไร

“มงึไม่เคยหลาบจ�าเลยนะอเีดอืน”

“ข้ากลวัแล้ว ปล่อยข้าเถอะ” เดอืนเด่นร้องลั่น พยายามดิ้นหน ีฝ่าย

ดาวเหนอืกก็อดขาผู้เป็นตาให้ปล่อยน้องสาว

“ปล่อยกู อดีาว!” ชายชราขบกรามด้วยความร�าคาญ ก่อนจะยกเท้า

อกีข้างถบีใส่ดาวเหนอืจนล้ม

“ตา อย่า!” ดาวเหนอืปาดดนิที่เป้ือนหน้า แต่ชายแก่ไม่สน ถงึรมิฝ่ัง

กโ็ยนร่างเลก็ลงไปในคลอง

บุ๋ม! 

น�้าลึกแค่เอวผู้ใหญ่ แต่ก็พอท�าให้เด็กหญิงวัยสี่ขวบผลุบๆ โผล่ๆ 

พยายามตะเกยีกตะกายขึ้นมาเหนอืน�้า 

“อเีดอืน!” ดาวเหนอืรบีลุกขึ้น วิ่งลงน�้าทนัที

“มงึจ�าใส่หวัไว้นะ อเีดอืน ถ้ายงัฉี่รดที่นอนอกี กกูจ็ะจบัมงึโยนลงน�้า

อกี” บุญคงกอดอกมองดูหลานสาวดิ้นรนอยู่กลางคลอง

ดาวเหนอืเข้าไปช่วยน้องสาว แต่กว่าจะพาขึ้นมาบนฝ่ังได้กก็ลนืน�้าไป

หลายอึก ระหว่างนั้นชายคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าบ้านพอดี เมื่อเขาเห็น

เหตุการณ์กต็กใจ รบีวิ่งเข้ามาหาเดก็น้อยทั้งสอง

“อดีาว อเีดอืน”
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แม้จะยังส�าลักไม่หยุด แต่เมื่อได้เห็นหน้าผู้มาเยือน ดาวเหนือและ

เดอืนเด่นกด็ใีจจนรบีเข้าโผกอด 

“พ่อ”

แววตาของบุญคงที่เคยสะใจแปรเปลี่ยนเป็นความเคอืงขุ่น

“มนัเกดิอะไรขึ้น” เขาถามลูกสาวพร้อมกบัเงยหน้ามองอดตีพ่อตา

เดก็น้อยในอ้อมกอดบดิาไม่ยอมปรปิาก เอาแต่ก้มหน้าร้องไห้ตวัสั่น

ด้วยความกลวั

“ท�าเกนิไปหรอืเปล่า พ่อคง” พรเทพเดาตามรูปการณ์

“เด็กมันไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอน กูก็ต้องคอยดัดนิสัยเป็นธรรมดา” 

บุญคงพูดสหีน้าเรยีบเฉย

“แต่ถงึขั้นจบัโยนลงน�้า มนัเกนิไปนะพ่อ” ยิ่งเหน็หน้าลูก พรเทพก็

ยิ่งสงสาร

“ถ้าคดิว่ากูท�าเกนิไป มงึกร็บัเอามนัไปเลี้ยงเสยีส”ิ

เจอย้อนไม้นี้ ก็ท�าให้พรเทพต้องอ่อนลง “พ่อก็รู้ว่าตอนนี้ข้ายังไม่

พร้อม แค่ตวัคนเดยีวยงัเอาตวัไม่รอด”

“หึ” ชายแก่ยกมุมปากจนหนวดกระดิก “มึงมันคนไม่ได้เรื่อง น่า

สมเพชสิ้นด”ี

“ข้าขอเถอะพ่อ ถ้าข้าตั้งตวัได้ ข้าจะมารบัลูกไปอยู่ด้วยแน่ๆ”

บุญคงรู ้สึกชนะทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ค�าตอบ จึงเดินผิวปากขึ้นเรือน 

เตรยีมตวัออกไปท�างานที่ทุ่งนา

“พ่อ เอาข้ากบัอเีดอืนไปอยู่ด้วยไม่ได้เหรอ” ดาวเหนอือ้อนวอนบดิา

“ข้าอยากไปอยู่กบัพ่อ” เดอืนเด่นเอ่ยบ้าง

“ลูกเอ๋ย...ใช่ว่าพ่อไม่อยากเอาลูกมาอยู่ด้วย แต่พ่อจะเอาปัญญา

ที่ไหนไปเลี้ยงส”ู พรเทพพดูตามจรงิ ทกุวนันี้จะกลบัไปอยู่บ้านพ่อแม่ตวัเอง

ยงัไม่กล้า เพราะมภีาระอกีมากมายที่พ่อแม่ของตนต้องดูแล หากเอาลูกไป

อยู่ด้วยกย็ิ่งล�าบากไปกนัใหญ่
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หลงัจากเมยีแต่งท�างามหน้า หนตีามผวัใหม่ พรเทพกไ็ม่อยากอยูใ่น

หมู่บ้านอกี ทนไม่ไหวที่ถูกมองว่าเป็นไอ้โง่ถูกเมยีสวมเขา จงึฝากลูกไว้กบั

พ่อตา ส่วนเขากเ็ข้าไปหางานท�าในเวยีง จนได้รู้จกัเถ้าแก่โรงสขี้าวที่แม่สาว 

ซึ่งอยู่ห่างตวัอ�าเภอฝางไปอกีหลายกโิลเมตร ได้ที่พกัฟรมีข้ีาวกนิกพ็อประทงั 

แต่จะให้มารบัลูกสาวไปอยู่ด้วยกย็งัท�าไม่ได้อยู่ดี

“ทนเอาหน่อยนะ ตาคงเป็นคนปากร้าย แต่อยูท่ี่นี่สไูม่มทีางอดตาย” 

มอืหยาบของผู้เป็นพ่อลูบผมของลูกสาวทั้งสอง

“อดีาว พ่อตั้งชื่อให้สูว่าดาวเหนอื ให้สูเป็นดั่งดาวน�าทางให้น้อง” 

เดก็หญงิดาวเหนอืมองพ่อตาแป๋ว 

“สว่นอเีดอืน พ่อให้สงูดงาม ใจเยน็เหมอืนดวงจนัทร์บนฟา้ รอเวลา

นะลูก อดทนกนัไปก่อน”

“ข้าคดิถงึพ่อ” ลูกสาวคนเลก็กอดพ่อไว้แน่น

“พ่อจะมาเยี่ยมบ่อยๆ อ้อ นี่พ่อซื้อซาลาเปาจากในเวยีงมาฝากด้วย” 

พรเทพชูถุงซาลาเปา เดก็น้อยทั้งสองจงึยิ้มออกมาได้

“ไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อแล้วมากนิกนั” บดิาเอ่ย

“พี่พรเทพ” เสยีงหนึ่งตะโกนทกัมาจากอกีฝ่ังคลอง พรเทพหนัไปมอง

กพ็บหญงิสาวยนืยิ้มกว้างอยู่ตรงนั้น

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี รอยยิ้มนี้กค็ุ้นเคยเสมอ

“ดาหวนั”

บุญคงแต่งตัวและน�าเกวียนออกจากบ้านไปแล้ว เขาไม่หันกลับ 
มามองอดตีลูกเขยและหลานสาวทั้งสองด้วยซ�้าว่าท�าอะไรกนัอยู่ 

จะกอดจะอ้อนหรอืจะพากนักลบัไปอยู่ที่ไหนกเ็ชญิ ออกจะยนิด ีหาก

ที่เหลอือยู่จะได้ไม่ต้องมรีอยมลทนิของพวกมนัให้ปวดใจ

ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นล�าไย ดาวเหนือและเดือนเด่นค่อยๆ กัดกิน

ซาลาเปาอย่างระวงัเพราะกลวัมนัจะหล่น การได้กนิอย่างอื่นนอกเหนอืจาก
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ข้าวสามมื้อย่อมหมายความว่าเป็นของพเิศษ

“อร่อยมากเลยพ่อ” เดอืนเด่นยิ้มแก้มปริ

พรเทพลูบผมลูก ดีใจที่ของฝากช่วยปลอบขวัญให้ลูกสาวลืมเรื่อง

เลวร้ายในเช้านี้

“แล้วพี่พรเทพกนิอะไรมาหรอืยงั” ดาหวนัซึ่งนั่งข้างๆ ถาม แววตา

เตม็เปี่ยมไปด้วยความดใีจ พรเทพผอมและคล�้าลงกว่าเดมินกั แต่อย่างไร

กย็งัเป็นคนที่เธอคดิถงึเพยีงคนเดยีว 

“กนิซาลาเปามาแล้ว” เขาเอ่ย มองไปยงัหญงิงาม “แต่พี่ขอโทษนะที่

ไม่ได้เอามาฝากสูกบัแม่”

“ไม่เป็นไร เงนิทองมนัของหายาก พี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้า ห่วงแต่อดีาว

กบัอเีดอืนเถอะ น่าสงสารมนัที่โดนลุงคงด่าตเีกอืบทุกวนั” 

ดาหวันเล่าตามที่เห็น นึกไม่ถึงว่าหลังกลับจากตลาด ได้ยินเสียง

เอะอะโวยวาย พอท�าอาหารให้แม่เสร็จเลยออกมาดู จึงได้พบกับคนที่เธอ

แสนคะนงึหา พรเทพบอกว่าวนันี้โรงสหียดุงาน จงึยมืรถจกัรยานคนัเก่าของ

เจ้านายปั่นมาเยี่ยมลูก

“พี่อยากพาลกูไปอยูด้่วยใจจะขาด ตดิแต่ว่าพี่มนัคนขี้ขลาดนกั หาก

เอาไปอยู่ด้วยกค็งจะอดตายกนัหมด”

ดาหวันหันไปมองเด็กทั้งสอง แม้เลือดครึ่งหนึ่งจะเป็นของแสงหล้า 

ผู้หญิงที่แย่งทุกอย่างของเธอไป แต่อีกครึ่งยังเป็นเลือดของพรเทพ ชาย 

คนที่เธอรกัที่สุด

“คงต้องฝากให้ดาหวนัคอยดูแลลูกพี่ด้วยนะ”

ตาโศกๆ ของเขาจบัจ้องใบหน้า ท�าให้เลอืดลมของหญงิสาวหมนุเวยีน

จนแก้มเปล่งประกายเป็นสชีมพูระเรื่อ พรเทพผอมลงกว่าเดมิ แต่กย็งัเป็น

คนหล่อของเธอเสมอ

“พี่ไม่ต้องห่วง อดีาวอเีดอืนมนักเ็หมอืนลูกเหมอืนหลาน”

พรเทพยิ้ม “ขอบคณุนะดาหวนั แม้ว่าพี่จะเป็นยงัไง แต่สยูงัเป็นน้อง
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ที่น่ารกัของพี่เสมอ พี่หวงัว่าวนัไหนพี่พร้อม มเีงนิมทีอง พี่จะกลบัมาหาลกู

และสูนะ”

หวัใจหวาม ค�าพดูนั้นเหมอืนมปีราสาทหลงังามตั้งตรงหน้า โดยมเีขา

เป็นเจ้าชายรูปงามรออยู่ 

‘พี่พรเทพยงัไม่ลมืสญัญา สญัญาว่าจะรกัและดแูลข้าไปตลอด เพยีง

แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อม และถ้าพร้อมเขาจะมารับลูกสาวและอีดาหวัน 

คนนี้ไปอยู่ด้วย’ เธอรู้สกึ

“ข้าจะเอาใจช่วยพี่” บอกเป็นนยัๆ ว่าเธอกไ็ม่รงัเกยีจพ่อม่ายลูกตดิ 

บทสรุปนยิายรกัของเธอและเขาที่ถูกแสงหล้าขโมยไปก�าลงัถูกน�ากลบัคนื

“แล้วงานของพี่ที่แม่สาวเป็นยงัไงบ้าง” ความอายท�าให้ต้องรบีเปลี่ยน

มาถามเรื่องการงานที่ท�าอยู่

“ท�างานในโรงสขี้าว เฮยีแกใจดกีบัพี่อยู่”

“งานบุญหอระฆงั พี่จะได้มาไหม” ดาหวนัหมายถงึงานวดัฉลองหอ

ระฆงัที่จะจดักนัในอกีไม่กี่เดอืน

“พี่อยากมาเหมอืนกนั”

“มาเถอะพี่ อีดาวกับอีเดือนมันคงอยากเที่ยว ถ้าพี่ไม่มา ลุงคงก็ 

ไม่ให้พวกมันไปไหน ขนาดเมื่อคืนอีดาวมันไปดูหนัง ยังโดนเฆี่ยนตั้งแต่ 

หน้าวดัมาจนถงึบ้านเลย”

พรเทพมองหน้าลกูสาวคนโตแล้วกน็กึสงัเวชใจ “พี่จะมาให้ได้ จะได้

พาลูกและสูไปเที่ยวงานวดัด้วยกนั” 

“จริงๆ นะ” ดาหวันยิ้มกว้าง หันไปพูดกับเด็กๆ “งานปอยหลวง 

พวกมงึจะได้เที่ยวงานแล้วนะ พ่อพรเทพจะพาไป”

เดก็หญงิกระโดดโลดเต้นด้วยความดใีจ วิ่งเข้ามากอดบดิา แถมยงั

ออดอ้อนว่าอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ ดาหวนัอิ่มใจ แค่ได้เหน็พรเทพยิ้ม บน

โลกใบนี้เธอกไ็ม่ต้องการอะไรอกีแล้ว

นั่งคุยกนัได้อกีสกัพกั หนุ่มเมยีทิ้งกจ็�าเป็นต้องเอ่ยลา 
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“จะไปไหนต่อหรอืพี่” เธอถาม

“พี่จะเข้าไปหาวนิยัที่วดั” เขาพูดเสยีงหาย น้อยใจในชะตาชวีติ พอ

เมยีทิ้ง ตวัเองไปทาง ลูกทั้งสามกไ็ม่ได้อยู่ด้วยกนัอกี ช่างน่าสมเพชนกั

ดาหวันพยักหน้า “ไม่ต้องเป็นห่วงอีดาวและอีเดือนนะ ข้าจะคอย

ดูแลมนัแทนพี่” 

พรเทพยิ้มอ่อน ก้มลงกอดและหอมแก้มลูกสาวทั้งสอง ส่งยิ้มบอก

ลาดาหวนั ก่อนจะปั่นรถถบีคนัเก่าออกจากรั้วบ้านไป 

พอออกจากซอย ก�าลงัจะข้ามถนนใหญ่ รถถบีคนัเก่าของพรเทพก็

สวนทางกับมอเตอร์ไซค์คันโก้ เขาเงยหน้ามองคนขับและคนซ้อน หัวใจ

เหมอืนหล่นบนพื้นถนน โดยถูกล้อรถมอเตอร์ไซค์ทบัให้แหลกอยู่ตรงนั้น

อแีสงหล้า...

สายตาเมยีเก่าสบจงัหวะประสานกนัพอด ีไม่กี่วนิาทแีต่รูส้กึว่ามนัช่าง

ยาวนาน หญิงสาวแกล้งเสไปมองถนน หลบหน้าอดีตสามีที่ก�าลังปั ่น

จกัรยานคนัเก่า พรเทพกเ็ช่นกนั เบอืนหน้าหนไีปทางอื่น

ไม่อยากจะทกั ไม่อยากจะหายใจร่วมโลกกบันางแพศยา

ดาหวนัช่วยเดก็ๆ ยกฟกูออกมาตากแดดและซกัผ้าปูที่นอนรมิคลอง 
เมื่อได้ยนิเสยีงรถมอเตอร์ไซค์ดงัหน้าบ้าน ทั้งสามกห็นัไปมอง

“แม่” ดาวเหนอืและเดอืนเด่นร้องลั่นด้วยความดใีจ รบีวิ่งเข้าไปหา

แสงหล้าลงจากรถ อ้าแขนกอดลกูสาวทั้งสอง ก่อนจะส่งสญัญาณให้

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งไปธุระต่อที่อื่นได้

“เป็นไงบ้าง อดีาว อเีดอืน” เธอลูบผมเดก็น้อย

“ข้าคดิถงึแม่” ร่างเลก็แย่งกนัพดูพร้อมกบัจงูแขนมารดาเข้ามาในเขต

บ้าน จนได้พบกบัดาหวนัซึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นล�าไย

“มาเยี่ยมลูกเหรอ” สาวข้างบ้านตั้งใจทกัทาย

แสงหล้าพยกัหน้า แต่สบตาดาหวนัอย่างรู้ทนั
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“แล้วสมูานั่งในบ้านนี้ได้ไง” พูดพร้อมกบัส่งห่อขนมที่ซื้อมาฝากเดก็ๆ 

ให้คนละถุง ดาวเหนอืและเดอืนเด่นดใีจ รบีแกะออกมากนิ

“ข้ากแ็วะมาดูเดก็ๆ” ดาหวนัตอบ

“มาดูเด็กๆ หรือว่ามาดูพ่อมัน” แสงหล้าเอ่ยเสียงเรียบจนดาหวัน 

หน้าชา

แม้ว่าทั้งแสงหล้าและดาหวันจะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียง เคยเล่น

ด้วยกนัตั้งแต่เดก็ แต่พอโตเป็นสาวกลบัไม่สนทิกนั ด้วยเพราะแสงหล้าเป็น

คนที่ถอืตนเหนอืกว่าทุกอย่าง เธอสวย เธอรวยกว่าดาหวนั และมกัจะขดัใจ

เวลาที่ใครมักจะชมอีกฝ่ายว่าสวยกว่า และยิ่งทนไม่ได้เมื่อรู้ว่าคนที่เธอ 

หลงรักอย่างพรเทพดันไปชอบพอกับดาหวัน ไฟริษยาจึงก่อขึ้นเงียบๆ ไม่

ร้อนแรง แต่กไ็ม่เคยดบั

“สูหมายความว่าไง” สาวข้างบ้านถามกลบั

“ข้าเหน็นะว่าเมื่อกี้พี่พรเทพเพิ่งปั่นจกัรยานออกไป” 

ดาหวนัพอจะเข้าใจสิ่งที่แสงหล้าเอ่ย “ใช่ พี่พรเทพมาหาลูก ข้ากม็า

ทกัทายตามประสา”

“ประสาคนรกัเก่าเหรอ” แสงหล้ายิ้มเยาะ

“ประสาคนข้างบ้านที่เวทนาเดก็ไม่มพี่อมแีม่” ดาหวนัตอบ

“ไม่ต้องมาแกล้งเป็นคนดีหรอกดาหวัน ข้ารู้ว่าสูยังไม่ลืมพี่พรเทพ 

เลยอยากเป็นแม่ใหม่ให้อดีาวกบัอเีดอืน”

ดาหวนัหน้าซดี “ข้าไม่ได้คดิแบบนั้น”

“ดูหน้ากร็ู้ แต่ข้ากไ็ม่ว่าอะไรหรอก อยากได้กเ็อาไปเลย คนอย่างพี่

พรเทพน่าเบื่อจะตาย” แสงหล้ายกัไหล่ก่อนจะหนัไปมองรอบๆ 

หลายเดือนเหมือนกันที่ไม่ได้กลับมาที่นี่ บ้านไม้สักของพ่อเธอยัง

เหมอืนเดมิ ส่วนกระท่อมหลงัเลก็ที่ปลายนาคงถกูปล่อยร้างผพุงัไปแล้ว แม้

ไม่อยากกลับมา แต่ในใจก็ยังนึกห่วงลูก เมื่อจ�ารัสผัวรักมีธุระที่สันทราย 

เธอจงึขอตดิรถมาด้วย เลอืกเอาเวลาสายๆ เพราะคดิว่าบญุคงน่าจะออกไป
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ท�างานกลางทุ่งนาแล้ว 

“แล้วสูล่ะ ไปไหนมาเหรอ” ดาหวนัถามบ้าง

“พี่จ�ารสัมาตดิต่อซื้อควายที่แม่สนู บอกว่าถ้าได้ก�าไรงวดนี้จะซื้อทอง

ให้ข้าใส่” น�้าเสยีงโอ้อวดเมื่อกล่าวถงึสามใีหม่ที่มดีกีรเีป็นถงึพ่อค้าววัควาย

ผู้มั่งคั่งในตวัเมอืงฝาง

“ถ้ารวยขนาดนั้น ท�าไมไม่เอาลูกไปอยู่ด้วยล่ะ” ดาหวนัเอ่ย แต่คน

ฟังรู้สกึเหมอืนโดนประชดจนหนัขวบัมามอง

“เสอืก! ลูกข้ามนัจะอยู่ที่ไหนมนักเ็รื่องของข้า”

“แล้วสูรู้หรอืเปล่าว่าเดก็มนัโดนลุงคงตบตเีกอืบทุกวนั” 

“กด็แีล้วนี่ จะตามใจกนัไปท�าไมมากมาย” แสงหล้าขึ้นเสยีง

บทสนทนาเสยีงดงัท�าให้ดาวเหนอืและเดอืนเด่นหนัมามอง

“อนัที่จรงิกค็วรให้พ่อมนัรบัผดิชอบบ้าง มนัไม่ใช่หน้าที่ของข้าเพยีง

คนเดยีว อ้อ หรอืว่าสไูม่ยากให้พี่พรเทพต้องรบัผดิชอบอะไร สกูบัมนัจะไป

อยู่กนิด้วยกนัแบบสบายๆ สนิะ” แสงหล้าเริ่มพาลไปหมด

“พูดอะไรหัดดูตัวเองซะบ้าง ที่ลูกผัวสูต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะใคร” 

ดาหวนัเถยีงสู้

“สไูม่ต้องมาเสอืกเรื่องของข้ากบัลกู ยงัไงอดีาว อเีดอืน ข้าไม่เอามนั

ไปอยู่ในเวียงด้วยแน่ๆ และลูกข้ามันสบายดี อยู่ที่นี่ก็มีข้าวกิน เผลอๆ 

สบายกว่าสูกบัแม่ด้วยซ�้า”

เจอย้อนมาแบบนี้ดาหวนักเ็ถยีงไม่ออก จงึตดัสนิใจลุกหนกีลบับ้าน

แสงหล้าแบะปากตามหลงั 

‘สมน�้าหน้า อย่ามาท�าเป็นสอนก ูนี่มนัชวีติใหม่ของก ูไอ้อหีน้าไหนก็

มาขวางกูไม่ได้ จ�าไว้’

“แม่ไม่เคยคดิจะพาข้ากบัน้องไปอยูด้่วยเลยเหรอ” เจ้าของเสยีงเลก็ๆ 

ถามหลงัจากแอบฟังผู้ใหญ่คุยกนัมานาน

“อะไรอกีล่ะอดีาว กูขี้เกยีจตอบค�าถามมงึแล้ว” แสงหล้าเอาเสยีงดงั
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เข้าขู่

“เมื่อตะกี้แม่บอกกับน้าดาหวันว่าจะไม่พาข้ากับอีเดือนไปอยู่ด้วย” 

เดก็น้อยกลั้นใจถามต่อ เธอยงัคดิว่าอกีไม่นานมารดาจะรบัไปอยู่ด้วย

จ�าได้ไม่เคยลมื ปีก่อนตอนออกพรรษา เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดกึ 

ได้ยนิเสยีงพ่อตะโกนอยู่หน้าบ้าน

‘อแีสงหล้า อกีะหรี่!’

พรเทพสาปแช่งตามหลังเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ค่อยๆ ห่างออกไป

ทุกที

ดาวเหนือเดินลงจากเรือนด้วยความหวาดกลัว นอกเรือนมีลมพัด

แรง ฟ้าแลบแปลบปลาบ บดิาทรุดตวัตรงหน้าประตูรั้ว

‘พ่อ...’

พรเทพหนัไปมองบุตรสาว เขาตั้งสตไิม่ฟูมฟาย ก่อนจะรบีโผเข้าไป

กอด

‘แม่ไปไหนเจ้า’

คนเป็นพ่อไม่ตอบ แต่กอดลูกไว้แน่น 

หลงัจากเหตกุารณ์คนืนั้น ดาวเหนอืกไ็ม่เหน็หน้ามารดาอกี ส่วนบดิา

เอาแต่ดื่มเหล้า ไม่ยอมท�างาน บุญคงผู้เป็นตาทนไม่ไหว จึงรับดาวเหนือ

และเดอืนเด่นมาอยู่ด้วย ส่วนวนิยัให้ไปอยู่กบัหลวงปู่ที่วดั หวงัให้ได้เรยีน

หนงัสอื

นั่นจงึเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครวั บุญคงกลายเป็นคนอารมณ์เสยี 

มักดุด่าเฆี่ยนตีจนเด็กน้อยร้องไห้ทุกวัน แต่ก็ยังหวังจะได้เจอหน้าแม่อีก 

ส่วนพ่อก็เริ่มเสียคน ผ่านไปสามเดือนพรเทพก็หายตัวไป จนได้ข่าวว่าไป

ท�างานอยู่ต่างอ�าเภอ ในที่สุดบุญคงจึงบอกว่าแม่ของเธอหนีไปกับผัวใหม่ 

และจะไม่กลบัมาหาเธอและน้องๆ อกีแล้ว

ผ่านไปหลายเดือน แสงหล้าจึงมีเวลาแอบมาหาดาวเหนือและ 

เดือนเด่นยามที่บุญคงไม่อยู่ เธอบอกลูกๆ ว่าต้องไปอยู่กับลุงจ�ารัสในตัว
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อ�าเภอ และอกีไม่นานจะกลบัมารบัเธอและน้องๆ ไปอยู่ด้วย

แต่เมื่อครู่ดาวเหนอืได้ยนิเตม็สองหู มารดาเอ่ยกบัน้าสาวข้างบ้านว่า 

ไม่มทีางที่จะพาพวกเธอไปอยู่ด้วยแน่ๆ

“อดีาว อย่ามาส�าออย ตอนนี้มงึอยู่กบัตากส็บายด ีไม่อดอยาก”

ดาวเหนอืเบะปากร้องไห้ “แต่ข้าไม่อยากอยู่กบัตา ตาชอบตขี้า แม่

พาข้าไปอยู่ด้วยนะ”

พอลูกสาวพูดไม่รู้ฟัง แสงหล้ากเ็ริ่มหงุดหงดิ

“อดีาว กูยงัเอามงึไปอยู่ด้วยไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่อง”

“แล้วเมื่อไหร่ล่ะแม่ พ่อกบ็อกว่าจะมารบัแต่กไ็ม่มา แม่กเ็หมอืนพ่อ 

ผู้ใหญ่ชอบหลอกเดก็”

“อีดาว มึงก�าลังท�าให้กูอารมณ์เสีย” แสงหล้าถอนหายใจ ก่อนจะ

ได้ยนิเสยีงรถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นเคยดงัมาทางบ้านพอดี

“อเีดก็ดื้อ กไูปก่อนละ” แสงหล้าลุกขึ้นมองไปที่รั้วบ้าน จ�ารสักลบัมา

รบัเธอแล้ว จงึรบีเกบ็ข้าวของและเดนิออกไป ไม่สนเดก็น้อยทั้งคู่

“แม่ รอก่อน บอกข้าส”ิ

แสงหล้าไม่สน เร่งฝีเท้าเพราะไม่อยากให้สามรีปูหล่อรอนาน ดาวเหนอื

ตดัสนิใจวิ่งตามไปดงึแขนไว้

“แม่จะมารบัข้ากบัน้องเมื่อไหร่”

ความอดทนของแสงหล้าสิ้นสุด เธอสะบดัแขนจนร่างดาวเหนอืปลวิ

ล้มแล้วเหวี่ยงฝ่ามอืฟาดตวัอกีครั้ง เดอืนเด่นเหน็พี่สาวถูกตกีร็้องไห้ลั่น

“กูพร้อมเมื่อไหร่จะมาเอง ไม่ต้องมาบบีน�้าตา กูไม่ชอบ” แสงหล้าชี้

นิ้วจ�้าไปที่หวัหวงัให้ดาวเหนอืส�านกึ ก่อนจะเดนิเชดิหน้าไปหาชู้รกั

“มอีะไรกนั” จ�ารสัแปลกใจที่เหน็เดก็ๆ ร้องไห้กนัระงม

“ไม่มอีะไร ไปกนัเถอะ เดี๋ยวจะถงึบ้านค�่า”

ดาวเหนอืน�้าตาอาบแก้ม รวบรวมแรงที่มอียูว่ิ่งตามมอเตอร์ไซค์คนัโก้

“แม่จ๋า...รอข้าด้วย”
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มารดาไม่หนัมามองแม้แต่หางตา รถมอเตอร์ไซค์คนันั้นพาแสงหล้า

ออกไปทางถนนใหญ่ ไม่รู้ว่าอกีเมื่อไรจะได้กลบัมา

เดก็น้อยยกแขนปาดน�้าตาที่ร่วงรนิ ความน้อยใจเกาะกมุเตม็อก ชวีติ

ของเธอช่างไร้ค่า อยู่ที่ไหนกไ็ม่มใีครต้องการ



๓
ดาวโจร

เห็นเด็กหญิงล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน ดาหวันก็อด
สงสารไม่ได้ พอรถมอเตอร์ไซค์ของแสงหล้าและผวัใหม่จากไป เธอจงึโผล่

ออกมาหา

“ลกุขึ้นอดีาว ร้องไห้ไปกไ็ม่มปีระโยชน์” มอืใหญ่ปัดเนื้อตวัมอมแมม

ของเดก็น้อย คราบน�้าตาที่อาบแก้มยนืยนัถงึความเสยีใจได้เป็นอย่างดี

“กลบัไปท�างานบ้านเถอะ ก่อนที่ตาของมงึจะกลบัมาแล้วเฆี่ยนมงึต่อ” 

ดาหวนัเตอืนสติ

ดาวเหนือสูดลมหายใจเข้าลึก “ไม่มีใครต้องการข้ากับอีเดือนเลย” 

เดก็น้อยเอ่ยตามที่คดิ ชวีตินี้ช่างน่าสมเพชนกั ไม่มใีครรกั ไม่มใีครอยาก

ให้ไปอยู่ด้วย

“ทกุคนต่างมเีหตผุล ถ้ามงึเป็นผูใ้หญ่ มงึจะเข้าใจ” ดาหวนัประคอง

ร่างเลก็เข้าไปในเขตบ้าน

“น้าดาหวนั ข้าอยากเก่งเหมอืนน้า” ดวงตาดาวเหนอืยงัสั่นระรกิ

คนแก่กว่ายิ้ม “อยากเก่งเหมอืนกู มงึกต็้องหยุดร้องไห้เสยีก่อน”



 หั ส วี ร์  l  39

ดาวเหนอืพยายามท�าตาม ปาดน�้าตาอกีครั้ง

“จ�าไว้นะอีดาว คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องสู้ให้

ถงึที่สดุ ไม่มใีครรกั มงึกต้็องรกัตวัเอง รกัน้องมงึให้มากๆ ส่วนกกูจ็ะคอย

ช่วยส่งก�าลงัใจให้มงึอกีแรง”

“พ่อข้าให้ข้าเป็นดาวน�าทางให้น้อง ถ้าเช่นนั้นแล้ว ข้าขอน้าดาหวัน

เป็นดั่งดาวอกีดวงที่ช่วยน�าทางข้าทไีด้ไหม”

คนแก่กว่าคดิไม่นานจงึพยกัหน้า “กูยนิด”ี

เดก็น้อยฝืนยิ้มออกมาก่อนจะเดนิเข้าไปในบ้าน ดาหวนัมองตาม แต่

ดวงใจหวั่นไหว 

‘มงึคดิว่ากูเข้มแขง็สนิะอดีาวเหนอื ใจจรงิแล้วตวักกูอ็ยากจะกรดีร้อง

ออกมาดงัๆ เหมอืนกนั’

บางทีก็อยากบอกให้ดาวเหนือรู้ว่า เพราะอีแสงหล้าแม่มันนั่นแหละ 

ที่ท�าให้ดาหวนัต้องเจบ็ปวดมานาน ตั้งแต่เดก็ แสงหล้ากค็อยหาเรื่องสารพดั 

คดิว่าเธอคอยแต่จะเด่นเกนิหน้า และพอมคีนชมว่าเธอสวยกว่าเมื่อไร ขา

นั้นเป็นออกอาการโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เย้ยหยันว่าเธอเป็นแค่ลูกแม่ม่าย

คนจน

โครม!

เสยีงบางอย่างดงัมาจากบนเรอืน ดาหวนัสะดุ้ง วิ่งไปตามต้นเสยีง

“แม่”

ทองใบตกใจเมื่อเผลอเอามอืไปปัดแก้วน�้าหล่นจากหบีจนน�้ากระเซน็

เรี่ยราด เมื่อลูกสาวเดินเข้ามาหาในห้องจึงโล่งใจที่มารดาไม่ได้หกล้มหรือ

เป็นอะไรไปอกี

“เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยมี กูเลยเผลอเอามือไปโดนแก้ว” นางทองใบ

บอกลูกสาว ดาหวนัรบีเข้ามาเกบ็เชด็ถู

“ปู่คงเฆี่ยนหลานมันอีกแล้วเหรอ” ทองใบหมายถึงเสียงเอะอะที่

ได้ยนิแต่เช้า ลากยาวมาถงึตอนสาย
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“เจ้า แล้วตะกี้พี่พรเทพกับแสงหล้ามาเยี่ยมลูก เด็กๆ เลยร้องไห้

อยากไปอยู่กบัพ่อกบัแม่”

“กรรมเวรแท้ๆ อีแสงหล้า นังผู้หญิงมักมาก ทิ้งลูกไปเอาผัวใหม่ 

ส่วนไอ้พรเทพกข็ี้ขลาด พอเมยีทิ้งกเ็ลี้ยงลูกไม่ได้”

“พี่พรเทพได้งานใหม่ที่แม่สาว อกีไม่นานคงกลบัมารบัลกูๆ” ดาหวนั

เถียงทันควัน จนคนเป็นแม่รับรู้ว่าลูกสาวยังคงรักไอ้หนุ่มท้ายบ้านที่ทิ้งให้

ขึ้นคานมาจนทุกวนันี้

“มึงก็อีกคน อย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นมาก มึงควรตกลงปลงใจกับ

ไอ้สมบตัไิปเสยี อย่างน้อยหากกตูาย กย็งัโล่งใจว่ามคีนดแูลมงึได้” ทองใบ

รู้ เธอเป็นม่ายผัวตายตั้งแต่ดาหวันอายุไม่ถึงสิบขวบ กัดฟันเลี้ยงดูลูกมา

อย่างยากล�าบาก ผู้หญิงหากขาดผู้ชายเป็นเสาหลักก็ล�าบากแทบจะเอาตัว 

ไม่รอด หากลูกสาวไม่อยากมชีวีติเหมอืนเธอกต็้องแต่งงานมคีู่ครองไปเสยี

“แม่กนิข้าวหรอืยงั” ดาหวนัเปลี่ยนเรื่อง ไม่อยากให้มารดามาวุน่วาย

เรื่องหวัใจตน ลกูสาวชายตาไปยงัส�ารบักบัข้าวที่ตั้งไว้แต่เช้า ทุกอย่างยงัอยู่

เหมอืนเดมิ 

“กูไม่หวิ” หญงิชราเอนหลงัลงบนฟูก

ดาหวนัเข้ามานั่งใกล้ๆ เหน็สภาพของแม่แล้วกช็วนหดหู่ ทองใบเคย

เป็นคนสวย ร่างกายมนี�้ามนีวล มาวนันี้มแีต่หนงัหุ้มกระดูก

“ไม่หวิแม่กฝื็นกนิหน่อยเถอะ จะได้หายเรว็ๆ” ลกูสาวเอื้อมมอืไปบบี

นวดแขน “หรอืว่าถ้าแม่อยากกนิอย่างอื่น บอกข้ามาได้นะ ข้าจะไปหามาแกง

ให้”

“มนักนิไม่ลง” หญงิชราส่ายหน้า “เออ กวู่าจะถาม เมื่อคนืมงึเปลี่ยน

เสื้อผ้าให้กูเหรอ”

ดาหวนัหน้าซดี ในที่สุดทองใบกถ็ามถงึเรื่องนี้ “มอีะไรหรอืเปลา่แม่”

“กูจ�าได้ว่าก่อนนอนกใูส่เสื้อสขีาว แล้วตื่นมาท�าไมมนักลายเป็นสดี�า”

“ไม่ใช่นะแม่ แม่ใส่เสื้อสดี�าตลอด เสื้อขาวของแม่มนัขาดหมดแล้ว” 
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ดาหวนัตอบแต่ไม่สบตา

“งั้นเหรอ” ทองใบเสยีงเบา ก่อนจะพลกิตวันอนหนัหลงัให้

“ข้าจะไม่เกบ็ขนัโตกนะ แม่หวิเมื่อไหร่กม็ากนิได้ตลอด” ดาหวนัเอ่ย

พร้อมกบัลงเรอืนไป 

ทองใบเปลี่ยนอริยิาบถมานอนหงาย ยกแขนขึ้นก่ายหน้าผาก รู้ทนัที

ว่าดาหวนัโกหก

‘เกิดอะไรขึ้นกับกูหนอ เสื้อที่ใส่ถึงมีแต่เลือด ส่วนเนื้อตัวก็ไม่มี

บาดแผล หรือว่า...พอตกกลางคืน ตอนหลับแล้วไม่รู้สึกตัวไปท�าเรื่องที่ 

ไม่ดไีม่งาม หรอืจะมบีางอย่างอยู่ในตวักู!’

ท้องฟ้าสีน�้าเงินเข้มเริ่มลดแสงจนมองเห็นดวงตะวันเป็นสีส้มสุก 
ค่อยๆ ลอยลบัหลงัดอยสูง

บุญคงขับเกวียนเข้ามาในบ้าน เขาสั่งให้สัตว์สี่เท้าหยุดนิ่ง ปลด

เกวยีนออกจากหลงัววั แล้วจูงมนัไปล่ามไว้กบัเสาใต้ถุนยุ้งฉาง

สกัพกักห็อบหญ้าที่เกี่ยวมาเทใส่ราง ววัตวัเขื่องยนืเคี้ยวอย่างไม่เร่ง

รีบ ชายชราจึงเดินไปสุมไฟเพื่อช่วยไล่ยุงและแมลงที่มารบกวนสัตว์เลี้ยง

ตลอดทั้งคนื

พอท�าทุกอย่างเสร็จก็เดินไปล้างมือ แล้วมานั่งที่แคร่หน้าบ้านซึ่ง 

ดาวเหนอืตั้งส�ารบัอาหารเยน็ไว้รอแล้ว มนี�้าพรกิปลาร้า ไข่ต้ม และผกัต่างๆ 

เป็นเครื่องเคยีง

แม้ดาวเหนือจะยังเป็นเด็กเล็ก แต่เพราะบุญคงเคี่ยวเข็ญเรื่อง

การบ้านการเรอืนอย่างหนกั เดก็หญงิจงึท�าหน้าที่ไม่เคยบกพร่อง บ้านเรอืน

สะอาดเอี่ยมอ่อง เสื้อผ้าของบุญคงซักตากทุกวัน แถมอาหารการกินก็ยัง

ท�าได้พอประมาณ แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้บุญคงพอใจในตัวหลานทั้งคู่เท่าไร 

แม้แต่อาหารในขนัโตกวนันี้

“กูจ�าได้ว่าไข่ในตูก้บัข้าวมนัมสีองฟอง แล้วท�าไมมงึเอามาต้มให้กกูนิ
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ฟองเดยีว” ชายชราทกัท้วง จ�าได้ว่าไข่ที่เหลอืมมีากกว่าที่เหน็

“ข ้าเสียมันตกพื้น เลยเอาให้อีเดือนมันกิน” ดาวเหนือตอบ

ตะกุกตะกกั 

บญุคงมองอย่างเอาเรื่อง รูท้นัทว่ีาหลานตวัเองโกหก เขาหยบิช้อนที่

อยู่ในขนัโตกขว้างใส่หน้าเดก็หญงิ ด้ามช้อนโดนหน้าผากท�าให้พอเจบ็ แต่

ดาวเหนอืไม่ยอมร้องสกัแอะ

“มงึอย่ามาวอก! น้องมงึมนัตะกละ อยากกนิข้าวก่อนกูน่ะส”ิ ชายแก่

โมโห ด้วยความที่เป็นคนตระหนี่ อาหารการกนิทุกอย่างไม่อยากให้ใครได้

กนิตามอ�าเภอใจ

พอเหน็ภาพพี่สาวถกูท�าร้าย เดอืนเด่นกจ็ะเบะปากร้องไห้ บุญคงทน

ไม่ไหว ตวาดด่าทั้งพี่ทั้งน้อง

“ไป๊! อสีองพี่น้อง พวกมงึจะไปไหนกไ็ป กูขี้เกยีจเหน็หน้า” 

ไม่พูดเปล่า หยิบจับอะไรได้บุญคงก็ปาใส่ ดาวเหนือยกมือขึ้นบัง 

แล้วรบีอุม้เดอืนเด่นหนขีึ้นไปบนห้อง ปิดประตไูด้เธอกพ็าน้องสาวมดุเข้ามุง้

นอน

“ข้ากลวัตา” เดอืนเด่นเสยีงสั่น เพราะตั้งแต่มาอยูด้่วย บญุคงเหมอืน

ปีศาจที่เธอหวาดกลวั เวลานี้แม้แต่น�้าคลองหน้าบ้านกท็�าให้เธอไม่อยากเข้า

ใกล้ เพราะกลวัจะถูกท�าโทษ

“ไม่ต้องกลวั พี่มงึอยู่ที่นี่ทั้งคน” ดาวเหนอืปลอบ

เดก็น้อยวยัสี่ขวบข่มตานอน พี่สาวคอยพดัวแีละลูบผมให้ไม่ห่าง 

“ออื จา จา” ดาวเหนอืพยายามร้องเพลงกล่อมตามที่เคยได้ยนิจาก

แม่

เมื่อรู้สึกปลอดภัย ไม่นานน้องสาวก็หลับปุ๋ย ส่วนดาวเหนือนั้นยัง

ต้องดูแลบุญคงต่อ เธอเดินลงจากเรือนเพื่อรอเก็บขันโตก เห็นบุญคงอิ่ม

แล้ว แต่ยงัยนืกอดอกมองดูหลานสาว

“วนันี้นอกจากพ่อมงึ แม่มงึกม็าหาร”ึ เรื่องที่พรเทพและแสงหล้ามา
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เยี่ยมลูกไม่พ้นชาวบ้านไปบอกเล่าให้ฟังถงึหู

“เจ้า” เดก็หญงิตอบเสยีงเบา

บุญคงแสยะยิ้ม ยงันกึขนัที่ลูกสาวที่รกักไ็ม่กล้ามาเผชญิหน้ากบัเขา

ตรงๆ อย่างที่เคยอวดเก่ง ใช่ส ิทั้งแสงหล้าและพรเทพไม่เคยมาขอโทษหรอื

บอกลาด้วยซ�้า

“ห.ึ..แล้วไอ้อสีองตวันั้นมนัจะมารบัมงึกบัน้องไปอยู่ด้วยเมื่อไหร่ล่ะ”

ค�าถามนั้นยิ่งกว่าศรธนูปักกลางอก ดาวเหนอืเงยีบ ชายชรายิ่งได้ใจ

“พวกมนัสองตวัคงรกัมงึมาก หายไปเกอืบปี เสื้อใหม่สกัผนืกไูม่เคย

เหน็มนัซื้อมาให้มงึเลย” บุญคงเย้ยหยนั “เลกิหวงัได้เลยว่ามนัจะมารบัมงึ

ไปอยู่ด้วย ทั้งอแีสงหล้าและไอ้พรเทพมนัลมืพวกมงึไปหมดแล้ว”

ลกูศรที่ปักนั้นอาบยาพษิท�าให้ดวงใจเดก็น้อยทรมานจนน�้าตารนิหลั่ง

ออกมาอกี

“ฮอืๆ”

เมื่อเหน็หลานสาวร้องไห้ บุญคงกร็ู้สกึพอใจ

“มงึไปไหนไม่ได้หรอกอดีาว มงึต้องอยู่กบักูนี่แหละ”

“พ่อกับแม่บอกว่าถ้าพร้อม จะมารับข้าไปอยู่ด้วย” ดาวเหนือยัง

พยายามเถยีง

“มนัหลอกมงึน่ะส ิอกีไม่นานพวกมนักจ็ะมลีกูใหม่ ลมืมงึสองคนไป

แน่” บญุคงมองหน้าหลานสาวที่ยงัสะอื้นไห้ “จ�าใสห่วัไวเ้ลย อย่าไปเชื่อมนั 

ถ้าเป็นไปได้ อย่าไปนบัถอืว่ามนัเป็นพ่อเป็นแม่ เรยีกมนัว่าอแีสงหล้ากบัไอ้

พรเทพไปเลยยิ่งด”ี 

บุญคงหวัเราะลั่นบ้าน ทิ้งให้หลานสาวจมอยู่กบักองน�้าตาและความ

หวงัที่พงัทลาย

เทพราตรีคลี่ผืนผ้าไหมสีด�าเต็มผืนฟ้า หยิบเอาดวงดารามาปักแซม
บนภูษางามระยิบ คืนนี้ดวงจันทร์ยังอายแสง หลบหลังดอยสูง ดาวน้อย
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ใหญ่จงึแข่งประชนัแสง

บญุคงอาบน�้าอาบท่าเสรจ็กเ็ดนิขึ้นห้อง ส่วนดาวเหนอืยงัเหลอืหน้าที่

สุดท้าย คอืไปตกัน�้าในคลองมาใส่ตุ่มเพื่อใช้กนิใช้อาบในวนัรุ่งขึ้น

ร่างเลก็ถอืถงัน�้าสงักะสเีสยีงดงัเอี๊ยดอ๊าดไปที่รมิคลอง ความเสยีใจ

ยงัคงอยู ่แต่หน้าที่กต้็องด�าเนนิต่อ เมื่อมาถงึรมิคลอง ดาวเหนอืกท็ิ้งตวัลง

ปาดน�้าตาเพยีงล�าพงั

เธอเป็นแค่เด็กน้อยที่ต้องเจอกับโชคชะตาที่โหดร้าย ยิ่งนึกก็ยิ่ง

เสยีใจ เธอ วนิยั และเดอืนเด่น คอืเดก็ที่ไม่มใีครต้องการ

นั่งร้องไห้ หวงัให้ดวงดาวบนฟ้าช่วยปลอบ พลนักเ็หน็สะพานไกลๆ 

มแีสงวูบวาบ ดาวเหนอืเพ่งมอง แสงไฟนั้นเคลื่อนไหวช้าๆ มุ่งมาทางเธอ

น่าจะเป็นแสงไฟจากตะเกยีง แต่แล้วจู่ๆ แสงนั้นกเ็ลอืนหาย ดาว-

เหนือเริ่มกลัว หรือว่าแสงประหลาดจะเป็นผีกระสือ ผีโพง จึงรีบจับถัง

สงักะสกี�าลงัจะจ้วงลงไปในน�้า แต่แล้วกต้็องสะดุง้โหยงเมื่อมใีครคนหนึ่งมา

ยนืข้างๆ ในมอืเขาถอืตะเกยีงเจ้าพายุ

“พี่เป็นใคร” เดก็น้อยถามเสยีงสั่น 

เด็กชายอายุน่าจะเกินสิบขวบจ้องมองดาวเหนือแปลกๆ แล้วยิ้ม

ตาหยี

“เมื่อกี้เธอร้องไห้ใช่ปะ” กลบัเป็นเขาที่ถามต่อ

“ฉนัไม่ได้ร้อง” ดาวเหนอืหลบหน้า แต่เขากลบัยกตะเกยีงขึ้นมาส่อง

ให้เหน็ชดั

“ฉนันั่งอยูท่ี่สะพานตรงนูน้ ได้ยนิเสยีงคนร้องไห้” เดก็ชายถอืวสิาสะ

นั่งลงข้างๆ มองดูดาวเหนอืตกัน�้า

“ค�่ามดืป่านนี้แล้วยงัจะตกัน�้าอกีเหรอ คนใช้ไม่มหีรอืไง”

ดาวเหนอืไม่ตอบ แต่รบีท�างานให้เสรจ็ คนแปลกหน้ามองแล้วขดัใจ

จงึยื่นมอืไปช่วย

“อย่ามายุ่ง” เธอดงึถงัน�้าหนี
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“ตวักะเปี๊ยกเดยีว ให้ฉนัช่วยเถอะ เป็นผู้ชายกต็้องช่วยผู้หญงิส”ิ 

เขารบัอาสา แย่งถงัมาแล้วหิ้วขึ้นฝั่ง เมื่อถามเธอว่าให้เทใส่ตรงไหน 

ดาวเหนอืกช็ี้ไปยงัใต้ถุน

ใช้เวลาเพยีงหกเที่ยว น�้ากเ็ตม็ตุ่ม

“เหนื่อยเหมอืนกนันะเนี่ย เธอต้องท�าคนเดยีวทุกวนัเหรอ” เดก็ชาย

แปลกหน้าถามต่อ แต่คนอ่อนกว่ากลับยกมือจุปาก เพราะเกรงว่าคนแก่

ที่นอนอยู่บนบ้านจะได้ยนิเสยีง

“อย่าเสยีงดงัไป เดี๋ยวตาฉนัจะตื่น พี่กลบับ้านไปเถอะ” เธอกระซบิ

บอกเขา

“อะไรกนั คนอุตส่าห์มาช่วยแท้ๆ ดนัไล่ให้กลบับ้าน”

“ฉนัไม่อยากโดนด่าแล้ว”

คนแปลกหน้ากลับไม่สน “เธอยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าเธอร้องไห้

เพราะอะไร”

“ท�าไมฉนัต้องบอก” ดาวเหนอืแย้ง

เขายิ้มตาหยอีกีครั้ง

“พี่เป็นใครกไ็ม่รู้” สาวน้อยไม่ไว้ใจ

“ฉนัเหรอ เป็นโจรมั้ง” เดก็ชายยดือก

สาวน้อยตาโต “โจร!”

เดก็ชายพยกัหน้า

“แล้วจะมาปล้นบ้านฉนัเหรอ”

“ไม่หรอก ฉนัจะปล้นเฉพาะคนเลวๆ เท่านั้น เธอเป็นคนดหีรอืเปล่า

ล่ะ” 

ดาวเหนอืรบีผงกหวัตอบโดยพลนั

“ถ้าเป็นคนด ีต่อไปใครรงัแกจนร้องไห้อกีกบ็อกฉนัได้นะ ฉนัจะมา

ช่วย”

“มึงพูดกับใครอีดาว” เสียงบุญคงดังมาจากบนเรือนท�าให้เด็กหญิง
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หน้าตาตื่น

“เปล่าเจ้า” รบีตอบและหนัไปโบกมอืให้เดก็ชายรบีออกจากเขตบ้าน

ไปเสยี

“ยายขี้แย เธอชื่อดาวสนิะ”

“ใช่ ฉนัชื่อดาวเหนอื” เธอตอบเสยีงเบา แถมยงัต้องออกแรงดนัให้

เขาไปเสยี

“ถ้าเธอร้องไห้อกีแล้วอยากให้ฉนัช่วย กอ็ธษิฐานกบัดาวโจรนะ แล้ว

ฉนัจะมาหา” เขาหลิ่วตาให้

“ดาวโจร?”

“ใช่ เรยีกฉนัว่าดาวโจรกไ็ด้” เดก็ชายบอกชดั

“อีดาวเหนือ กูถามว่ามึงคุยกับใคร!” เสียงแข็งของผู้เป็นตาท�าให ้

ดาวเหนอืหนัขวบั

ชายชราเดนิลงจากเรอืน สอดส่ายสายตาไปในเงามดื แต่ไม่พบใคร

“ข้าก�าลงัจะขึ้นบ้าน” หลานสาวโล่งใจที่พบว่าโจรคนนั้นหายไปแล้ว

“งั้นกข็ึ้นบ้าน” 

บุญคงยนืรอที่หวับนัได เดก็น้อยเดนิตาม ไม่วายหนักลบัไปมองแสง

ที่มาจากสะพานทศิใต้ คนแปลกหน้าส่งยิ้มโบกมอืให้ เธอตกใจ รบีขึ้นเรอืน

ไปอย่างรวดเรว็



๔
ชีวิตใหม่ของแสงหล้า

ดกึร้างน�้าค้างเปลี่ยว หลงัจากสมุไฟให้ควายเสรจ็ พรเทพจงึเดนิ
ออกไปที่ท่าน�้า

วางตะเกยีงกระป๋องลงตรงท่า แล้วนั่งหย่อนขาแช่น�้า แหงนมองฟ้า 

ใจนกึไปถงึบ้านของใครบางคนทางทศิเหนอื ป่านนี้สาวเจ้าจะท�าอะไรอยู ่หวงั

ว่าคงยงัไม่นอน

ดาหวนั...ดั่งดวงดาวที่พวัพนัอยู่ในใจพี่นี้ 

หากคืนนี้อาบน�้าอาบท่าเสร็จ จะรวบรวมความกล้าไปหาเธอที่บ้าน 

เพื่อไปช่วยหญงิสาวสาวฝ้าย แต่ใจจรงิแค่อยากเหน็หน้า ไม่งั้นคนืนี้คงนอน

ไม่หลบั

เขารู้และคดิว่านวลน้องกค็งรู้ ใจสองพ้องกนั เจอหน้ากนัแต่ละครั้ง 

อารมณ์หนุ่มสาวสูบฉีด เหมือนมีแรงดึงดูดให้จ้องตากันโดยมิได้นัดหมาย 

แข้งขาเหมือนมีใครมากุมให้เดินเข้าไปใกล้ อยากแนบชิด ดมกลิ่นนาง  

พรเทพคิดว่าหากมีเงินเก็บอีกสักหน่อย จะบอกพ่อให้ไปขอดาหวันมา 

เป็นเมยีเสยี ทุกอย่างคงไม่ยากเกนิไป
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หัวใจเปี่ยมสุข นึกถึงวงหน้าขาวใสเกลี้ยงเกลา ไฝฝ้าสักเม็ดก็หา 

ไม่เจอ ปากนดิจมกูหน่อย สาวน้อยดาหวนัรปูร่างสมส่วน เหน็ชดัจนก่อเกดิ

เป็นความก�าหนัด พรเทพจึงถอดผ้าขาวม้าและพุ่งตัวลงคลอง ขัดถูคราบ

ไคลและหวงัจะปลดปล่อยความค�านงึให้ระบายออกบ้าง

ชายหนุ่มไม่รู้ว่าระหว่างที่เขาก�าลังหลับตาพริ้ม ให้มือใต้ธาราพาขึ้น

สวรรค์ ใครคนหนึ่งออกมาจากเงามดื ร่างนั้นค่อยๆ ย่องและนั่งลงที่ท่าน�้า 

มองเขาอย่างชื่นชม

พี่พรเทพของข้า ช่างรูปงามนกั งามกว่าใครในบ้านสนัทราย แต่ไย

ถงึไม่มใีจให้ข้า ผู้หญงิที่ขึ้นชื่อว่างามที่สุดในหมู่บ้านเช่นกนั

หงส์ควรคู่หงส์ เทวดาควรคูน่างฟ้า แม้ว่าฐานะของพี่จะไม่ร�่ารวย แต่

หากได้เป็นคู่ครอง คนทั้งสันทรายก็ต้องชื่นชมว่าเราทั้งคู่ช่างเหมาะสมกัน

ราวกิ่งทองใบหยก แต่เพราะลูกแม่ม่ายคนจนนั่นคนเดียว พี่พรเทพเลย 

ไม่เคยมองข้า

เสยีงกุกกกัที่ท่าน�้าท�าให้พรเทพหนัขวบัไปมอง เขาตกใจเมื่อเหน็ว่ามี

คนนั่งอยู่ แสงสสี้มจากตะเกยีงส่องให้เหน็ว่าเป็นหญงิสาวคุ้นตา

‘แสงหล้า’

‘ท�าไมพี่ถงึอาบน�้าดกึนกั’ หญงิสาวยิ้ม ตาเป็นประกาย แถมยงัพลกิ

มาเป็นนั่งไขว่ห้าง เผยให้เหน็เรยีวขาเนยีนใต้ผ้าถุง ซึ่งเธอตั้งใจถลกขึ้นสูง

กว่าปกติ

‘สมูาท�าไม ค�่ามดืป่านนี้’ บ้านแสงหล้าอยูใ่กล้บ้านดาหวนั พรเทพเขนิ

อายที่จะให้เธอเห็นตัวเองเปลือยกาย ที่ส�าคัญบางอย่างตรงจุดศูนย์กลาง

ของร่างกายยงัชูชนั

‘โธ่ ข้ากต็ั้งใจมาหาพี่น่ะส ิว่าแต่พอเหน็พี่อาบน�้าแล้ว ข้ากอ็ยากอาบ

ด้วย’ ไม่พูดเปล่า หญงิสาวยงัถอดเสื้อยดืออก 

พรเทพกลนืน�้าลายฝืดเฝื่อน ร่างขาวผ่องของหญงิสาวงดงามใต้แสง

ตะเกียง กิเลสและกามารมณ์คืบคลานออกจากความคิดไหลแล่นไปตาม
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แขนขาจนเขาไม่อาจขยบัตวัได้

แสงหล้าเป็นคนสวย สวยคนละแบบกบัดาหวนั ในใจชายหนุ่มเอน

เอยีงไปทางฝ่ายหลงั แต่เมื่อแสงหล้าเป็นฝ่ายเข้าหาและส่งบตัรเชญิพศิวาส

ให้ พรเทพกเ็ริ่มหวั่นไหว 

แสงหล้าเองกร็ูว่้าพรเทพนั้นพงึใจอยูก่บัดาหวนั นั่นละเธอจงึไม่มวีนั

ยอม เธอมดีกีว่าดาหวนัทกุอย่าง เมื่อไม่สนศลีธรรมและความถกูต้อง หญงิ

สาวจงึรู้เพยีงว่าต้องได้พรเทพมาเป็นผวั แม้จะเสยีอะไรไปกช็่าง! 

หญงิสาวตดัสนิใจกระโดดลงน�้าและแหวกว่ายเข้าหาชายหนุ่ม

‘แสงหล้า อย่าท�าแบบนี้’ พรเทพเสยีงสั่น แต่กไ็ม่ขยบัหนี

‘ถ้าพี่พรเทพไม่รงัเกยีจข้า ทุกอย่างมนัย่อมด’ี

เธอทิ้งยางอาย บอกใจให้กล้าและโอบแขนคล้องคอเขา หน้าอกของ

สาวแรกรุน่เบยีดเข้ากบักล้ามแกร่งของหนุม่รุ่นกระทง เหมอืนน�้ามนัหยดลง

ในกองไฟ จงึลุกโชตช่ิวงเป็นเพลงิโลกย์ี หญงิสาวยื่นหน้าเข้าใกล้ ส่งสายตา

ยวนยั่ว ในที่สุดพรเทพกป็ระกบปาก แลกชวิหาพลัวนั มอืคลงึเคล้าปทุม

ถนัยอดงาม เขาเหมอืนหมาป่าที่หวิโซ ซึ่งเธอกย็่อมเป็นกระต่ายน้อย ยนิดี

ให้เขาฉกีเป็นชิ้นๆ เพื่อให้หายหวิ

ไฟตะเกียงสั่นไหวเช่นแรงกระเพื่อมของผิวน�้ายามที่หนุ่มสาวขยับ 

เนื้อตัวกระทบกัน เสียงครางด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเคล้าคลอ

กบัเสยีงหรดีหริ่งเรไรที่ดงัก้องทุ่ง

“นกึอะไรอยู่” คนที่นอนข้างๆ ถามเมื่อเหน็ภรรยานิ่งเงยีบไปนาน
แสงหล้าพลกิตวั หนัมากอดสามทีี่เพิ่งเสรจ็กามกจิร่วมกนั

“คดิไปเรื่อยเปื่อย” เธอตอบ แต่สามรีูปหล่อกลบัขมวดคิ้ว

“หรอืสูคดิถงึพรเทพ”

หญงิสาวหน้าเสยี “ใครจะไปคดิถงึคนแบบนั้น ผู้ชายขี้ขลาด” ตอบ

ปด ทั้งๆ ที่เมื่อครูเ่ธอเพิ่งเผลอคดิไปไกลถงึตอนที่มอีะไรครั้งแรกกบัผวัเก่า
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เมื่อครั้งยงัเป็นวยัรุ่น 

“คิดถึงลูกมากกว่า” รีบเอาลูกมาอ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดถึงพรเทพ

อกี

“เดือนหน้าพี่ก็จะได้ไปท�าธุระทางสันทรายอีก จะแวะไปหาก็ได้นะ” 

จ�ารสัเอ่ยพร้อมกบัพลกิตวัไปหยบิบุหรี่มาสูบ

“จรงิเหรอ ข้าขอไปด้วยนะ” แสงหล้าตาโต

“พี่ว่าเราน่าจะมีลูกไว้ในเวียงนะ สูจะได้ไม่ต้องคิดถึงลูกที่สันทราย

อกี” จ�ารสัใช้อกีมอืลูบต้นแขนเนยีนๆ ของเมยีรกั

ความจริงแล้วจ�ารัสเป็นคนรูปหล่อ ฐานะดี มีผู้หญิงมาเกี่ยวพัน 

นบัไม่ถ้วน แต่กแ็ปลกใจไม่น้อยที่ดนัมาสนใจคนมผีวัอย่างแสงหล้า

บางทีอาจเป็นเพราะความท้าทาย เมื่อแสงหล้าเป็นคนสวย แต่ถูก

ล่ามด้วยศลีธรรม ซึ่งคนอย่างจ�ารสัเคยกลวัเสยีที่ไหน

“หมายความว่ายงัไง” แสงหล้าสงสัย 

ผวัใหม่วางยาสบู พลกิตวัมาหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ เริ่มมอืไม้ซุกซน

ไปทั่วร่างเธออกีครั้ง

“กห็มายความว่า เราควรมลีูกด้วยกนัซะท”ี 

จ�ารัสยิ้มเจ้าเล่ห์ ระดมจูบไปทั่วร่างเมียรัก แสงหล้าหัวเราะคิกคัก 

ปัดไม้ปัดมอืพอเป็นพธิ ีแต่กย็อมให้เขาเชยชมเรอืนกายต่อ

ชวีติใหม่ช่างมคีวามสุขเหลอืเกนิ หากได้กลบัไปที่สนัทรายอกี เธอจะ

ต้องไปไหว้สาเจ้าพ่อค�าสะหลี...เพราะเจ้าพ่อแท้ๆ ที่บอกว่าหากเธอเลิกกับ

พรเทพ ทุกอย่างในชวีติเธอจะดขีึ้น 

สิ่งที่เจ้าพ่อท�านายไว้ ไม่ผดิเลยสกันดิ!

หลงัเที่ยงคนื ทั้งหมูบ้่านเงยีบสงดั ผูค้นต่างหลบัสนทิในเรอืนของตน 
เดือนครึ่งดวงลอยแขวนบนฟ้า บางเวลาก็หายลับเข้ากลีบเมฆ ทุกอย่าง 

มดืมดิ นกแสกตวัใหญ่บนิโฉบเหนอืกระท่อมหลงัน้อยก่อนจะมาเกาะนิ่งที่
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กิ่งไม้ใหญ่ มันมองไปยังหน้าต่างบ้านที่มีหญิงม่ายและลูกสาวหลับอยู ่

ด้านใน

ดาหวนัด�าดิ่งสู่นทิราแสนสุข กระทั่งเสยีงนอกหน้าต่างดงัขึ้น

“แสกๆ”

เธอสะดุง้ตื่น ผดุลุกขึ้นนั่ง หวัใจเต้นโครมครามจนแทบหลดุออกจาก

ร่าง เหงื่อซมึทั่วกาย รู้สกึหวาดกลวัไปหมด 

นกแสกตวัเดมิยงัร้องก้องอยู่บนต้นไม้ ดาหวนัยกมอืไหว้พระ หวงั

ให้สิ่งศกัดิ์สทิธิ์คุ้มครองให้อุ่นใจ หนัไปมองที่นอนของแม่ ดาหวนักต็าเบกิ

โพลง

ที่นอนของทองใบว่างเปล่า...

เหงื่อผุดพราวออกมาอีกครา ดาหวันจุดตะเกียง แสงสีส้มไล่ต้อน

ความมดืเข้าซอกหลบื พยายามกวาดตาหาทั่วห้องกไ็ม่เจอแม่

นกตัวเดิมยังร้องก้อง เสียงดังราวกับมันเกาะที่ขื่อในบ้าน ดาหวัน

ขนลุก ได้ยนิมาตั้งแต่เดก็ เสยีงนกแสกร้องดงัที่บ้านใคร มกัจะมเีรื่องไม่ดี

เกดิขึ้น

“แม่” เมื่อลองเรยีกกไ็ม่ได้ยนิเสยีงตอบรบั ดาหวนัจงึถอืตะเกยีงออก

จากห้องนอน คดิว่าทองใบอาจจะออกมากนิน�้ากนิท่า 

ไม่สิ แม่ของเธอมีโรคประจ�าตัวรุมเร้า เดินไปไหนได้สะดวกเสีย

ที่ไหน 

พลันภาพคืนวันที่มีหนังกลางแปลงมาฉายก็แทรกเข้ามาจนท�าให้มือ

ชุ่มเหงื่อ 

หรอืว่าทองใบจะอยู่ที่ใต้ถุน 

นกึได้จงึแขง็ใจเปิดประต ูนอกเรอืนอากาศเยน็ น�้าค้างลงหนกั ได้ยนิ

เสยีงหยดร่วงจากกิ่งไม้ดงัเปาะแปะ หญงิสาวค่อยๆ ก้าวเดนิลงบนัไดอย่าง

ระวงั เป้าหมายคอืเล้าไก่ใต้ถุนบ้าน หลงัจากเกดิเรื่องกไ็ม่มไีก่แล้ว แต่เธอ

แอบหวั่นใจว่าแม่อาจจะละเมอไปที่นั่น 
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ไฟตะเกยีงสาดส่อง แต่ไม่พบร่างมารดา กระทั่งนกตวัเดมิร้องขึ้นอกี

“แสก!”

ดาหวนัสะดุง้โหยง นกผขียบัปีก บนิผ่านหนา้ เริ่มได้ยนิเสยีงเอะอะ

โวยวายหน้าบ้าน หญงิสาวยกตะเกยีงส่อง เหน็ชายสามคนเดนิเข้ามาในรั้ว

บ้าน ทั้งหมดเป็นคนบ้านใกล้เรอืนเคยีง

“ลุงติ๊บ มอีะไรหรอืเปล่า” เธอถามเสยีงสั่น 

“อดีาหวนั ไปที่นากูเดี๋ยวนี้” เขาเอ่ยสหีน้าไม่สู้ดนีกั

“ปะ...ไปท�าไม”

“พวกกูไปส่องเขยีด ขากลบัก�าลงัจะข้ามสะพาน ไปเจอแม่มงึ”

ดาหวนัเบกิตาโพลง อ้าปากค้าง

“พอกูเอาไฟฉายส่องหน้า แม่มึงก็กรีดร้อง พวกกูตกใจเลยรีบมา 

บอกมงึนี่แหละ” คนเล่าหน้าตาตื่น

ดาหวนัแทบล้มทั้งยนื แต่สมองกส็ั่งให้รบีวิ่งออกจากบ้านเรว็ที่สุด

“แม่!”

แสงหล้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์คันโก้ ล�่าลาผัวรักแล้วจึงเดินเข้าบ้าน
ไม้สกัหลงัใหญ่ เธอทกัทายคนในบ้านอย่างคุน้เคย ก่อนจะมุ่งไปยงัหลงับ้าน 

เป้าหมายคอืศาลาไม้ยกใต้ถุนสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง อนัเป็นหอทรงเจ้า

ประจ�าหมูบ้่าน ที่ตนีบนัไดเตม็ไปด้วยรองเท้าหลายคู ่คาดว่า ‘อมัพร’ เพื่อน

ของเธอที่เป็นร่างทรงคงปฏบิตัภิารกจิอยู่

แสงหล้าเดนิขึ้นไปอย่างระวงั สวนทางกบัชาวบ้านกลุม่หนึ่งที่ก�าลงัจะ

กลับพอดี พวกเขาหันหน้าซุบซิบเมื่อเห็นหน้าเธอ แต่ผู้มาใหม่ไม่ใส่ใจนัก 

มุง่ไปยงัหน้าหิ้งพธิซีึ่งอมัพรนั่งชนัเข่าอยูอ่ย่างสบายใจ ข้างๆ ม ี‘น้อยโหน่ง’ 

ผู้ช่วยคนส�าคญัคอยพดัวี

ร่างทรงอยูใ่นชุดผ้าไหมสเีขยีว นุง่โสร่งลายตารางของพม่า บนศรีษะ

มผี้าโพกสขีาวและมดีอกมะลแิซมข้างหู
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“อ้าว แสงหล้า ไปไหนมาเหรอ”

“ตั้งใจมาหาสูนั่นแหละ” แสงหล้าตอบ เพราะรูด้วีา่บดันี้ที่สนทนาอยู่

คอืเพื่อนเก่า หาใช่ผเีจ้านายประทบัร่างไม่ 

อมัพรเป็นสาวห้าว เล่นหวัด้วยกนัมาตั้งแต่เดก็ บคุลกิของเพื่อนเก่า

คนนี้ออกแนวทะมัดทะแมงคล้ายผู้ชายและไม่ได้สนใจเพศตรงข้าม หลัง

เรยีนจบชั้นประถม อมัพรไปท�างานแถวนคิมล�าพนู พวัพนัหญงิสาวมากมาย 

จนสามปีก่อน แม่ของอมัพรซึ่งเป็นร่างทรงคนเก่าของเจ้าพ่อล้มป่วยเสยีชวีติ 

ท�าให้อมัพรต้องรบัหน้าที่เป็นม้าขี่สบืทอดอย่างเลี่ยงไม่ได้

“จะมาให้เจ้าพ่อช่วยอะไรล่ะ” อมัพรหลิ่วตาให้

แสงหล้าส่ายหน้า แต่หยิบซองที่บรรจุเงินจ�านวนหนึ่งมาใส่ขันที่วาง

ตรงหน้า “ข้าแค่มาขอบคุณพ่อเจ้าที่ช่วยให้ข้าได้ชวีติใหม่”

เงนิก�านลัเป็นค่าไหว้ครูที่มตี่อความศรทัธาเจ้าพ่อค�าสะหล ีที่ช่วยให้

ชวีติของเธอเปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

ท�าไมจะจ�าไม่ได้ หลงัจากทนเหนื่อยหน่ายกบัชวีติตวัเองที่มผีวัซื่อบื้อ

และต้องดูแลลูกถึงสามคน หน�าซ�้าบุญคงก็ยังตระหนี่ ไม่ยอมตามใจเธอ

เหมอืนตอนเป็นสาว การมคีรอบครวัไม่ได้ท�าให้เธอสบายเหมอืนเก่า 

ที่สุดแสงหล้าก็ได้พบกับทางสวรรค์ วันที่เธอมารดน�้าด�าหัวเจ้าพ่อ 

ค�าสะหลตีอนไหว้ผเีดอืนเก้า วนันั้นเจ้าพ่อท่านมองหน้าและหวัเราะลั่น ก่อน

จะชี้นิ้วบอกว่า คนอย่างเธอไม่สมควรมชีวีติอยู่เพยีงแค่นี้

‘มงึต้องมผีวัใหม่ เป็นคนรวย รูปงามปานเทพบุตร และมนัจะท�าให้

มงึมชีวีติที่ดกีว่านี้!’ 

ค�าพูดของเจ้าพ่อช่างศักดิ์สิทธิ์นัก ถัดมาไม่กี่เดือนเธอก็ได้พบกับ

จ�ารสัที่ตลาดในเวยีง แค่สบตาแสงหล้ากร็ู้ เขาน่าจะเป็นเทพบุตรจุตมิาเพื่อ

มอบชีวิตใหม่ให้เธอแน่ การพบหน้ากันคือเรื่องบังเอิญ แต่การยิ้มให้คือ

ความตั้งใจ ทั้งคู่สานสมัพนัธ์กนัอย่างลบัๆ

จ�ารัสเป็นหนุ่มหล่อ ลูกคนรวยในตัวเวียงฝาง อายุยังไม่ถึงสามสิบ 
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แต่ก็มีทุนค้าวัวควายจนล�่าซ�า เขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็น แม้จะมีโซ ่

ศลีธรรมคอยกั้น แต่เขากห็ยบิค้อนมาทุบท�าลายจนแหลก มั่นใจว่าเขาเอง

กร็กัแสงหล้าไม่แพ้พรเทพ

แสงหล้าเองก็รู้ว่าท�าไม่ถูก แต่ท�าอย่างไรได้ ในเมื่อบาปครั้งนี้มัน

เคลือบน�้าผึ้งหวาน ส่งกลิ่นหอมล่อให้ดอมดม จนในที่สุดก็อดใจไม่ไหว 

แสงหล้าเชื่อเจ้าพ่อค�าสะหล ีทิ้งผวั ทิ้งลกู ขอเพยีงอย่างเดยีว...ชวีติเธอต้อง

ไม่ล�าบากอกีต่อไป

ทั้งสองหนตีามกนั...

เมื่อมาอยู่กบัจ�ารสั ทุกอย่างราววมิานวาดฝัน เขาคอยเอาใจสารพดั 

อยากได้สิ่งไหนกห็ามาให้ ที่สนัทรายเธออาจจะเป็นอวีนัทองสองใจ แต่ใน

เวยีงเธอเป็นถงึเมยีพ่อเลี้ยงจ�ารสั ขบัรถเครื่องคนัโก้ สาวนอ้ยสาวใหญต่่าง

กอ็จิฉา เธอจงึศรทัธาเจ้าพ่อเตม็หวัใจ

“อย่างงั้นร”ึ อมัพรเข้าใจความประสงค์ของเพื่อน จงึหยบิเทยีนขี้ผึ้ง

เล่มใหญ่มาจากหิ้งบูชา 

“เอาเทียนนี้ไปจุดบูชา มารใดที่เคยจองล้างจองผลาญสูก็จะฉิบหาย 

ใครกท็�าอะไรสูไม่ได้” 

แสงหล้าตาเป็นประกาย ยกมอืไหว้ท่วมหวั 

‘สาธุ เทยีนบูชาของเจ้าพ่อค�าสะหลจีะเสรมิพลงักู ต่อไปใครมาขวาง

หรอืสาปแช่งให้กูล่มจม ไอ้อผีู้นั้นแหละมนัต้องเจอด’ี

“เออนี่ แล้วสูรู้เรื่องป้าทองใบ แม่อีดาหวันหรือยัง” ร่างทรงเจ้าพ่อ 

ค�าสะหลถีาม

คนงามส่ายหน้า เกือบเดือนแล้วที่เธอไม่ได้มาที่บ้านสันทราย ข่าว

คราวอะไรกไ็ม่ได้รบัรู้ “เรื่องอะไร”

“อาทติย์ก่อน มคีนไปส่องเขยีดแล้วเจอป้าทองใบที่ทุ่งนา”

“ป้าทองใบหายดแีล้วเหรอ” จ�าได้ว่าล่าสดุแม่ของดาหวนันอนซม เดนิ

ไปไหนมาไหนไม่ได้
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“หายเสียที่ไหน เขาว่านางถูกผีพรายสิง เห็นว่าก�าลังถลกผ้าถุงเดิน

ข้ามสะพาน ในปากยงัคาบเขยีดดบิไว้อยู่เลย”

แววตาของแสงหล้าตกใจ แต่ไม่นานกเ็ปลี่ยนมาส่องประกาย “แสดง

ว่าที่ป้าทองใบป่วยไข้ เป็นเพราะมผีพีรายสงิงั้นเหรอ”

“ข้าถามเจ้าพ่อแล้ว ท่านบอกว่าใช่” อมัพรเอ่ย 

ระดบัคนทรงเจ้าบอกมาเช่นนี้ ย่อมเป็นเรื่องจรงิ

“สมน�้าหน้า! อดีาหวนัเป็นอกีคนที่คอยสาปแช่งข้ากบัพี่จ�ารสั คราวนี้

มนัคงได้อายไปทั้งหมู่บ้าน อลีูกผพีราย” คนทิ้งผวัตบเข่าฉาด

“คนงาม คนมวีาสนาอย่างส ูใครกท็�าอะไรไม่ได้ ขอเพยีงท�าตามที่ข้า

บอกเถอะ” อมัพรพูดต่อ

แสงหล้ายิ้มกริ่ม คิดไม่ผิดที่มาสันทรายวันนี้ นอกจากจะได้ของดี

จากเจ้าพ่อค�าสะหลี ยังได้ฟังข่าวดีว่าครอบครัวดาหวันก�าลังเจอเรื่อง

อปัมงคล

“แล้วมาสนัทรายรอบนี้มธีุระอะไรเหรอ” อมัพรถามต่อ

“พี่จ�ารสัแกเอาเงนิค่าซื้อควายมาให้ลงุแก้ว แล้วเดี๋ยวจะมารบัข้าไปที่

รมิน�้าฝาง”

“ไปท�าไมที่นั่น ไปหาลุงบุญคงหรอื” ร่างทรงเดา เพราะที่นาของพ่อ

แสงหล้ากอ็ยู่ตดิรมิน�้าฝาง

คนถูกถามยิ้ม เชิดหน้า “พี่จ�ารัสจะไปดูที่แถวนั้น ไม่แน่นะอัมพร 

บางทขี้ากบัพี่จ�ารสัจะมาปลูกบ้านอยู่ที่สนัทราย”

อมัพรตกใจ แต่กย็งัยิ้มในความกล้าของเพื่อนเก่า

“คราวนี้แหละ ข้าจะปลูกบ้านให้หลังใหญ่กว่าพ่อข้า จะเอาให้ใหญ ่

ยิ่งกว่าคุ้มเจ้าราชบุตรในเวยีงเชยีงใหม่ไปเลย” แสงหล้าปรารภ

หลงัจากซกัผ้า กวาดบ้านเสรจ็แล้ว ดาวเหนอืชวนเดอืนเด่นไปเที่ยว
เล่นที่บ้านของดาหวัน หลายวันแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าน้าสาวบ้านใกล้เรือน
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เคยีง เหน็ใครๆ บอกว่าดาหวนัคงยุ่งเพราะเฝ้าแม่ที่ไม่สบาย

เดินออกมาริมคลอง ก�าลังจะข้ามสะพาน สายตาก็เหลือบไปทาง

สะพานทศิใต้ นกึถงึเดก็ชายที่ปรากฏตวัในคนืนั้น

ดาวเหนอืไม่ได้เจอเขาอกี คนแปลกหน้าคนนั้นเป็นใครหนอ พูดจา

ฉะฉาน หรอืว่าจะเป็นโจรจรงิๆ

“มองหาอะไรหรือพี่” เดือนเด่นสงสัยที่พี่สาวยืนนิ่ง ไม่ยอมข้าม

สะพานเสยีที

“เปลา่ ไปกนัเถอะ” ดาวเหนอืจงูแขนน้องสาว ตดัสนิใจไมเ่ลา่เรื่องนี้

ให้ใครฟัง

ดาหวันยกส�ารับอาหารออกมาจากห้องแม่ ปลาปิ้งและข้าวเหนียว 
ยงัอยู่เหมอืนเดมิ เหน็ทองใบไม่กนิข้าวกนิปลาเธอกไ็ม่สบายใจ คะยั้นคะยอ

อย่างไรแม่ของเธอกย็นืกรานท่าเดยีวว่ายงัไม่หวิ

เกือบสัปดาห์แล้วหลังเกิดเรื่องที่ลุงติ๊บและเพื่อนไปส่องเขียดกลาง 

ทุ่งนา แล้วไปเจอแม่ของเธอก�าลังถลกผ้าถุงข้ามสะพาน เมื่อมีคนมาเจอ 

ทองใบกก็รดีร้อง เป็นลมล้มพบั พวกเขาตกใจและวิ่งมาแจ้งข่าว นาทนีั้น 

ดาหวนัไม่กลวัสิ่งใด คดิเพยีงว่าต้องรบีไปช่วยแม่ให้เรว็ที่สุด 

เหน็ร่างแม่แน่นิ่งที่สะพาน ดาหวนักร็บีวิ่งเข้าไปประคอง ตวัแม่ยงัอุน่

และมลีมหายใจ คาดว่าคงละเมอไกลมาถงึที่นี่

ลงุติ๊บและเพื่อนช่วยกนัหามร่างทองใบกลบัมาบ้าน ดาหวนัพยายาม

บอกว่าแม่เธอนอนละเมอเป็นเรื่องปกติ แต่ดูท่าพวกเขาจะไม่เชื่อ เพราะ

นอกจากเนื้อตัวมอมแมมแล้ว ในมือของหญิงชรายังก�าซากเขียดไว้แน่น 

แถมตามรอยเท้าของแม่กม็เีขยีดตายเรยีงรายอกี

รุง่เช้าข่าวของแม่เธอกก็ระจายไปทั่วหมูบ้่าน นางทองใบเป็นผพีราย...

เรื่องยงัถูกเสรมิเตมิต่อ บ้างกว็่าเหน็หญงิชรามไีฟที่จมูกเป็นผโีพง ในปาก

คาบเขยีดเพื่อดูดกลิ่นคาว บ้างกว็่านางไล่กดัลุงติ๊บจนวิ่งหนกีนักระเจงิ
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สองแม่ลกูกลายเป็นตวัน่ารงัเกยีจ ไม่มใีครอยากเข้าใกล้ ดาหวนัไป

ตลาดกม็แีต่คนเดนิหน ีใครเดนิผ่านหน้าบ้านกพ็ากนักระซบิ ชะเง้อมอง แต่

พอเหน็เธอกพ็ากนัวิ่งหน ีคงกลวัว่าจะตดิเชื้อผจีากบ้านของหญงิชราขี้โรค 

‘ข้าถามแม่จรงิๆ แม่ไปท�าอะไรที่นาของลุงติ๊บตอนกลางค�่ากลางคนื’ 

เธอเคยเค้นถามมารดา

‘กูจ�าไม่ได้’

‘แล้วแม่รู้ไหมว่า ตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านเขาบอกว่าแม่เป็นอะไร’

ค�าพูดของลูกสาวท�าให้ทองใบเงยีบจนดาหวนัเองกร็ู้สกึผดิ

‘คงแล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะ ดาหวนัเอ๋ย’ ทองใบเสยีงขึ้นจมูก

ลกูสาวถอนหายใจ ‘เอาเถอะ จะเป็นคน จะเป็นผ ีข้ากไ็ม่รงัเกยีจแม่

หรอก แต่ขออย่างเดยีว กลางค�่ากลางคนือย่าออกไปไหน ถ้าหวิ ข้าจะเอา

ของกนิมาวางไว้ใกล้ๆ ให้’

หญิงชราแอบเช็ดน�้าตา แสนรังเกียจตัวเองนักที่นอกจากจะสร้าง

ความล�าบาก ยงัสร้างรอยมลทนิให้ลูกสาวอกีด้วย แล้วอย่างนี้ผู้ชายที่ไหน

จะเอามนัไปเป็นเมยี...

หลังเก็บส�ารับไว้ในตู้กับข้าว ดาหวันก็ถอนหายใจด้วยความคับอก 

คดิหนกัว่าจะท�าเช่นไรถงึจะรอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายนี้ ในเมื่อท�าอะไรไม่ได้ 

กค็งได้แต่ยกมอืไหว้อธษิฐานต่อสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

‘เออหนอ...สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลาย คุณพระคุณเจ้า ผปีู่ผยี่า เจ้าที่เจ้า

แดนที่ปกปักรกัษาแผ่นดนิ ขอให้แม่ข้าหายกลบัมาเป็นคนปกตเิหมอืนเดมิ

เถดิ’

“น้าดา ไหว้อะไรอยู่เหรอ” 

เสยีงตะโกนเจื้อยแจ้วดงัมาจากรั้วบ้าน ดาหวนัหนัไปมองสองพี่น้อง

ที่ก�าลงัวิ่งมาหาอย่างเบกิบาน

ลูกผพีรายยิ้มกว้าง ดาวเหนอืและเดอืนเด่นคงเป็นไม่กี่คนที่กล้าเข้า

มาบ้านเธอ อาจเพราะยงัเดก็ ยงัไม่รู้เรื่องผเีรื่องสาง
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“กูขอกับคุณพระคุณเจ้า เทวบุตรเทวดา ขอให้แม่กูหายโรค” เธอ

ตอบสาวน้อยไปตามตรงก่อนจะเดนิลงเรอืนไปหา

เดอืนเด่นตาแป๋ว “ขออะไรกไ็ด้เหรอจ๊ะ”

“ใช่ ขออะไรกไ็ด้ แต่คนขอต้องเป็นคนด ีเทวดาท่านถงึจะให้สิ่งที่ขอ” 

ดาหวนัทิ้งตวัลงนั่งข้างๆ 

“ข้าเป็นเดก็ด ีข้าจะขอให้แม่มารบัไปอยู่ด้วยเรว็ๆ” เดอืนเด่นตาเป็น

ประกาย

“ดแีล้ว อดีาวด้วยนะ หากมงึเป็นคนด ีคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครอง

ให้เจอแต่สิ่งดีๆ ” คนแก่กว่ามองด้วยความเอน็ดู

ดาวเหนอืรบัปากก่อนจะอธษิฐานบ้าง แน่นอน เธอขอให้แม่กลบัมา

รบัไปอยู่ด้วยในเรว็วนั 

ดาหวนัลูบผมเดก็ทั้งสองด้วยความเอน็ดู

“อยู่กบัครบเลยนะสาวๆ” มีเสยีงหนึ่งดังแทรกขึ้นมา สมบตันิั่นเอง 

ชายหนุ่มเป็นอกีคนหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากชวีติดาหวนั

“อะไรน่ะ” หญงิสาวถามเมื่อเหน็เขาถอืของพะรุงพะรงั

เขายิ้มมเีสน่ห์และหยบิผลไม้ในถุงออกมาแจกให้เดก็ๆ

“แอปเปิล!” ดาวเหนือร้องเสียงหลง ดีใจที่ได้กินผลไม้ราคาแพง 

ตั้งแต่เกดิเธอยงัไม่เคยลิ้มลองมนัสกัครั้ง

“ใช่แล้ว วันนี้ข้าเล่นไฮโลได้เงินมาเยอะ ส่วนอันนี้...” เขายกถุง

ทั้งหมดให้ดาหวนั “สูกเ็อาไปให้แม่นะ”

“ของแพงขนาดนี้ สจูะซื้อมาให้เปลอืงเงนิเปลอืงทองท�าไม” จะบ่นต่อ 

แต่แววตาของสมบัติคะยั้นคะยอให้รีบรับผลไม้ไว้เสีย ที่สุดเขาก็ยัดใส่มือ

เธอ

“คนป่วยกนิอะไรไม่ถกูปาก ต้องหาของดีๆ  แพงๆ มาให้ลองกนิ เผื่อ

ป้าทองใบจะลุกมาแขง็แรงเหมอืนเดมิ”

ค�าพูดชายหนุม่สะกดิก�าแพงแขง็แกร่งในใจ ดาหวนัหลบตา ไม่อยาก
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ให้เขาเหน็ว่ามนัสั่นระรกิ ตอบเขาไปเพยีงสั้นๆ 

“ขอบคุณนะ สมบตั”ิ

“คงเป็นเพราะน้าดาขอพรกบัเทวดา น้าสมบตัเิลยเอาแอปเปิลมาให้” 

ดาวเหนอืเอ่ย ค�าอธษิฐานของน้าสาวข้างบ้านดลให้สมบตัเิอาของดมีาเยี่ยม

ทองใบ

“พูดเรื่องอะไรกนั” ชายหนุ่มถาม

“ข้ายกมอืไหว้ขอสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ ขอให้แม่หายป่วย” ดาหวนัเอย่ สหีน้า

คดิหนกัเรื่องนี้พอสมควร

“ป้าทองใบต้องหายส”ิ เขาพูดด้วยความมั่นใจ

“แต่สกูร็ูว่้าแม่ข้าเป็นโรคประหลาด กลางวนันอนเหมอืนตาย กลางคนื

กลบัตาใส เสาะหาแต่ของกนิ คนทั้งหมู่บ้านบอกว่าแม่ข้าเป็นผพีราย” เธอ

เสยีงเบา ไม่อยากให้ใครได้ยนิ 

“ใจเยน็ๆ ตะคนืข้าไปคุยกบัหมอที่อนามยัสองแควมา หมอบอกว่า

โรคผพีรายมนัเหมอืนโรคไทรอยด์” สมบตัิหน้าขงึขงั

“โรคอะไร รอยๆ”

“เออ สกัอย่างนี่แหละ แต่ข้าว่าหมอในเวยีงน่าจะรกัษาโรคนี้ได้” 

ดาหวันครุ่นคิด “ค่ายาคงแพง” ที่ผ่านมาเธอท�าได้เพียงให้แม่กิน 

ยาต้มหรอืสมุนไพรที่พอหาซื้อได้

“ถ้าข้าพอมเีงนิ สูยมืของข้าก่อนกไ็ด้”

หญงิสาวสบตาเขา ยามทุกข์ยากนี่แหละถงึได้เหน็น�้าใจกนัจรงิๆ 

“ข้ายนิดนีะสมบตั ิแต่ข้าว่าจะลองไปถามเจ้าพ่อค�าสะหลดีู” ดาหวนั

กล่าวถงึที่พึ่งสุดท้าย

แต่ชายหนุ่มกลับแบะปากทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้น “เจ้าพ่ออีอัมพรน่ะ 

เหรอ”

ดาหวนัหน้าเหลอ หนัซ้ายขวาเกรงจะมใีครได้ยนิ “พูดอะไรแบบนั้น 

ระวงัไว้ คนบ้านเรานบัถอืเจ้าพ่อนะ” 
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คนบ้านสนัทรายนบัถอืเจ้าพ่อค�าสะหล ีผเีจ้านายที่คอยดูแลปกป้อง

หมูบ้่านมาหลายชั่วอายคุน ม้าขี่หรอืร่างทรงของเจ้าพ่อกจ็ะได้รบัการยอมรบั

ให้เป็นที่เคารพนบัถอืไปด้วย 

“ข้าพูดจรงิ ข้าว่าออีมัพรมนัไม่ใช่ผู้วเิศษอะไรหรอก น่าจะหลอกเอา

เงนิชาวบ้านมากกว่า” ชายหนุ่มพูดตามที่คดิ

“สูไม่เชื่อ แต่คนอื่นเขาเชื่อ พูดจาแบบนี้สูอาจจะเจอดี” ดาหวัน

หลบัตาค้อน คนนบัถอือมัพรนั้นมมีาก ลูกศษิย์ลูกหาในหมู่บ้านลามไปถงึ

ในเวียงยังมี ปีใหม่ต่างน�าเงินทองมาถวายจนบ้านอัมพรใหญ่โต ร�่ารวย 

ไม่แพ้ใคร 

ชายหนุ่มสงัเกตท่าทขีองดาหวนัแล้วอมยิ้ม “สูเป็นห่วงข้าเหรอ”

“เป็นห่วง เพราะสูดกีบัข้า ยงัไม่อยากให้รบีตาย” 

เสยีงแขง็กจ็รงิ แต่กลบัท�าให้ชายหนุ่มอ่อนระทวย

“จรงิๆ น้าสมบตักิบัน้าดาน่าจะแต่งงานกนันะ” ดาวเหนอืซึ่งแอบมอง

เอ่ยขึ้นมา 

“อดีาว แก่แดดนกั อย่ายุง่เรื่องของผูใ้หญ่” ดาหวนัหนัไปท�าตาเขยีว

ใส่

“เดก็มนักพ็ูดความจรงิ เราสองคนเหมาะสมกนัจะตาย” สมบตัไิด้ที

สมทบ ยิ่งท�าให้ดาหวนัตวัร้อน แกล้งเหวี่ยงมอืไปตไีหล่เขา

พลันก็ได้ยินเสียงเรียกจากนอกรั้ว ทั้งสี่ชีวิตหันไปมอง พบบุญคง

ก�าลงัขบัเกวยีนมาตามถนน

ชายชราตะโกนเรยีกหลานสาวทนัท ี“อดีาว อเีดอืน ขึ้นเกวยีนเดี๋ยวนี้”

เด็กน้อยทั้งสองมองหน้ากัน ก่อนจะตัดสินใจวิ่งไปที่เกวียนตาม 

ค�าสั่ง

“จะไปไหนเหรอ ลุงคง” สมบตัติะโกนถาม

ชายชรายิ้มมุมปากแล้วตอบอย่างอารมณ์ดี “จะพาเด็กๆ ไปหาแม่

มนั”
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ได้ยนิตาของตวัเองเอ่ย ทั้งดาวเหนอืและเดอืนเด่นกส็่งเสยีงดใีจ

“แสงหล้ามนัมารบัลูกมนัเหรอ” สมบตัถิามต่อ

“เหน็เขาว่ามนัมาดทูี่ดนิกบัผวัใหม่รมิน�้าฝาง กจูะเอาลกูไปสง่ให้มนั”

เด็กน้อยมัวดีใจ ไม่ได้สังเกตสีหน้าและแววตาของบุญคงว่ามีบาง

อย่างผดิปกต ิ เมื่อเกวยีนแล่นจากไป ดาหวนัและสมบตัจิงึหนัมามองหน้า

กนั

“ข้าว่ามนัแปลกๆ แล้ว รบีตามไปดูกนัเถอะ” สมบตัเิอ่ย 

ดาหวนัพยกัหน้า ชายหนุม่จงึรบีพาเธอซ้อนท้ายจกัรยานตามเกวยีน

ไปทนัที


