ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๓

อําลาทีขมขืน
กอนสวางของวั นใหม เสีย งรองของสั งข ปลุก
ให จันทนี ตื่นก อนเวลา … อากาศวั นนี้ไมดีเลย
เมฆหมอกอึมครึม บา นหลัง ใหญ ดู มัวๆ ไปถนัด
ตา ขณะที่ จั นทนี กําลัง อาบน้ํ าใหลูก แม นวล กับ
แมปราง กําลั งทํา อาหาร เสียงรถของยศกร วิ่ง
ผานประตูรั้วบ านเขามา จันทนี รูสึกแปลกใจ ที่
เห็นสามีกลั บเขา บา นตอนเชา ปกติเ ขาจะมาตอน
ดึก หรื อไมก็ต อนเย็นหลังเลิก งาน
รถวิ่งเขามาจอดในโรงรถ จนลอหยุ ดสนิท ยศ
กรกาวลงจากรถ แลว ปดประตูรถอยางแรง
เหมื อนกําลัง โกรธใครมา เสียงเทาเดิ นกระแทกพื้น
มาแตไ กล และค อยๆ หายขึ้ นไปชั้นบน แม นวล
รูสึกแปลกใจ บรรยากาศเชา นี้ ในบ านดูเศราๆ
“นี่มันเกิ ดอะไรขึ้ นคะ”
“คุณก็รูแกใจ ยังจะมาถามอีก ”
“วันวั น คุ ณพี่ ฟงแตคนขา งนอก ไมเคยฟงนี
เลย แลวมากลาวหากั นอย างไรเหตุผล มันไม
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๒

ยุติธรรม ไมเ ห็นแกนีนั่นไมเท าไหร อยา งนอยก็
เห็นแกลูกบ าง”
“อยามาอางลูกกับผมนะ”
เสียงเจานายทะเลาะกันหนนี้ไมดีเลย สักครู
แมปราง ก็เ ดิ นเขามาสมทบ เสียงทะเลาะกั นดัง
หนักขึ้ น และรุนแรงขึ้ น แมนวล ตกใจทํา อะไรไม
ถูก
“คุณพี่ หน ามื ดตาบอด รูตั วบา งไหม ”
“ใชเมื่อกอน ผมตาบอดสนิท แตตอนนี้มั นชัด
เห็นชัดเจน วาเมียสวมเขาให แค นี้ยังไม พ ออี ก
เหรอ หา!” เสียงขา วของล มกระแทกพื้น กระจก
แตก
“คุณพี่นั่นแหละ ไมมีเหตุผลเลย!”
“รูนะ วาจะจัดการยังไง กับฐานะตัว เอง ... นี่
แหละ เหตุผลของผม จํ าไวดวย”
“คุณพี่ อยางทํายัง งี้ กั บนี เลย ขอร องเถอะ
ฮือ ฮือ ฮื อ”
แมนวลเริ่มตาแดงๆ เมื่ อไดยินเสียงรองไห
ของ จันทนีและสัง ข เวลาผา นไปไม นาน ยศกร
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)
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ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๓

เดิ นหิ้วกระเปาเอกสาร ไปขึ้นรถ แลวขับออกไป
อยางรวดเร็ ว
จันทนี ร องไห กอดลู กแน น รอบๆ ตัว ขาว
ของถูกรื้ อ ตูกระจกแตก เศษแกวกองที่พื้น เกา อี้
ลมขวางประตู เอกสารกระจั ดกระจาย แมปราง
กับ แมนวล วิ่ งเขามา แม นวลเขาโอบกอดคุณ
ผูห ญิง ไปดวย รองไห ไปดวย สวนแม ปราง รีบอุม
สังขมาพาดอก และเขย าเบาๆ เพื่อใหหยุ ดร อง
“คุณผูห ญิง ขา มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย” แมนวล
ถามทั้ งๆ น้ําตา
จันทนี เสียใจอยางสุ ดซึ้ง ร องสะอื้น มองหนา
แมนวล
“ฉันกับลู ก อยูที่นี่ไม ไดแลว”
“โธ! … คุณขา ทํา ไมโหดร ายกันขนาดนี้”
เมฆหมอกยามเชา ยั งคงปกคลุมบานหลัง
ใหญต อไป เหมื อนกับ จะปกป ด ไมใหผูค นขา งนอก
รูวา มันเกิ ดอะไรขึ้น ภายในคฤหาสน หลัง นี้
ความรัก มัก อยูตรงขามกับเหตุผล แต
บางครั้ง เหตุผลนั่ นแหละ อาจทํ าลายความรั กได
หากเหตุผลและความรัก ไม อยูบนฐานของความ
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)
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ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๔

จริง คนที่หอหุม ดวยจิตริษยา ย อมสรางความ
เดื อดรอน ใหแกค นรอบขางเสมอ หลังจาก ยศกร
ตกลงใจรับเมธาวรรณ มาเปนภรรยา ความสุข
ของบา นใหญ ก็เริ่ มทยอยหายไป จนกระทั่ งจันทนี
ใหกําเนิดเด็ก ชาย ความสุขก็กลั บคืนมา แตก็
เพียงชั่วคราว เด็กทารก ไม มสี วนรูเ ห็นเลย กับ
การกระทํ าของผู ใหญ เมื่อเด็ กสังขวุฒิ ถูก
กลาวหาวาเปน ลูกชู ซึ่ งเป นขอกลาวหาที่รุนแรง
สําหรับผูเป นภรรยา มั นไมเ หลือเยื่อ ใยความรัก
อยูอีกแลว
ไม มีผูใด รูจัก อดีตของ จันทนี ได ดีเ ทากั บ
ตัวเอง แมกระทั่งสามีข องเธอ จั นทนี จงใจปกป ด
อดีตของตัว เอง เพื่ อรัก ษาเกียรติของสามี ไม ใหตก
เปนที่นินทาของสั งคมว า บุคคลผูมีเกียรติสูงส ง
เทียบเทาผูวา นคร จะเลือกสตรี ที่ไมรูความเป นมา
ของบรรพบุรุ ษ มาเปนภรรยา เพราะเหตุผลอื่ น ที่
สําคัญกวา คื อ บุคลิกภาพ ความรัก และ ความ
ซื่อสัตย และนี่คือ เหตุผลสําคั ญ ที่ก อความ
ยุงยากตอไปในอนาคต แก ทุกคนในตระกูล วิมล
มาศ
…
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๕

ใกลค่ํา ณ ชนบทอั นหางไกล ชาวบา นแถบ
นั้นเรีย กวา หมูบา นแสงสุข แสงสุด ทายกําลังลั บ
ทิวเขา เพื่ อบอกอําลาวั นเก า ฝูงนกตา งพากันบิน
วอนเขารัง ทามกลางเสียงรองเซ็งแซ ของฝูง นก
จิ้งหรีด และน้ําตก ควั นไฟหลายกอง พวยพุงสู
ทองฟายามค่ํา มองเห็ นเป นหย อมๆ บง บอก
บรรยากาศและวัฏ จักรธรรมชาติ ของหมู บา น
ชนบทแหง นี้ เกวีย นเลม หนึ่ง ค อยๆ คลานมาตาม
ถนน และหยุ ดตรงทางแยกของบา นหลัง หนึ่ ง ซึ่ง
อยูทายสุดของหมูบาน
บานโยเย ใตถุ นสูง หลัง นั้น ดูเกาซอมซอ
เหมื อนผูเป นเจา ของ ซึ่งเปนชายชราและหญิง ชรา
ชาวสวน แต พวกเขาดูกระฉั บกระเฉง ชายชรา
กําลังยกถังน้ํา จะเทใสตุมที่หัวบั นได แตมีเสีย ง
เรียกมาขั ดจัง หวะเสียก อน
“ตาจา ยายจา”
เสียงนี้ฟงดูคุนๆ ชายชรา หั นไปทางต นเสียง
แตเวลาพลบค่ําเชนนี้ และสายตาอันฝา ฟาง ช วย
อะไรได ไมมาก ไมรูวาแขกผู มาเยื อนยามค่ําเป น
ใคร
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๖

“ยาย ยายปน ออกมาดู ซิ ใครมา” ชายชรา
ตะโกนเรียกภรรยา ยายปน โผลหนาออกมาจาก
ประตูบา น เพ งสายตามองไปที่ หญิงสาว กับ เด็ กที่
อุม อยู ในอก เพีย งครูเ ดียว ก็จําได
“นังจั นทน ไปยังไง มายั งไง”
ทันทีทยี่ ายปน ลงบรรไดมาถึง ขางลาง จันทนี
โผเข าซบอกยายป น ทั้งๆ ที่ยัง อุ มลูกอยู น้ําตา
ไหลออกมา แยกไมออกวา ดี ใจหรื อเสียใจ มัน
ปะปนกันไปหมด
“ยายจา จันทน เองจ ะ จันทนจะมาขออยูกั บ
ยาย จันทนไมมีที่ ไปแลว ”
“เออๆ ยังไมตองเลา อะไรตอนนี้ ขึ้นเรือนก อน
เถอะลูกเอย ”
คนชราทั้งสอง หยุ ดภารกิจยามค่ํา แลวรีบ มา
ดูแลหลานสาวแทน ยายปนประคองหลานสาวผู
เดิ นทางมาไกล ขึ้ นบนบา นอยางค อนขา งลําบาก
ตาเปลวหิ้วกระเปา และสัมภาระ ตามขึ้นไป รี บจุ ด
ตะเกียงก อนจะมื ด และมองอะไรไม เห็ น เก็บ ไม
คาน กระบุ ง กระดง ใหเขาที่ ป ดกวาดคร าวๆ พอ
ใหมีที่ นั่ง ยายป นขอเด็ก มาอุม
“แลวนี่ ใชลูกเอ็ง หรือเปลา?”
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ตอน อําลาทีข มขืน (บทที ๑ ต้นเห ตุของเรืองราว)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓/๑๐๕ น. ๗

เชาวั นรุง ขึ้น แสงทองสอ งลอดตนยางใหญ ที่
ปลูกอยู หนาบาน สาดเทลงมาถึง ชานบา น แมว า
สภาพของมันจะเกา ทรุ ดโทรม ผา นการอยู อาศัย
มาชา นาน แต มันก็ยังแข็งแรง เพราะสรางจากไม
เนื้อแข็ งอยา งดี เครื่ องไมเครื่ องมื อทํามาหากิ น
แบบชาวสวน ถูกจั ดเก็บ ซุก ไวที่ใตถุ นบา น ดู ไม
คอยเปนระเบียบนัก เพราะต องแบงพื้นที่ ใหกั บ
รถปก อัพเกาๆ จอดหนึ่งคั น แตพื้นดิ นบริเ วณ
รอบๆ บานกลั บดู เกลื้ องเกลาสะอาดตา จะมี ใบไม
รวงหล นลงมาบา ง ก็ เพียงประปราย ขางบา น
หางออกไป เป นเลา ไก เลาหมู และสวนผัก มี ไม
ยืนตนหลากหลาย ที่ใหทั้ งใบและผลเป นอาหาร
ใกลๆ เลาไกและเลาหมู แม ไกกําลังพาลูกไกออก
หากิ น
ตาเปลว เดิ นออกมาสู ดอากาศยามเชา
มองเห็น จันทนี ออกมายืนอยูที่ชานบา นก อนแลว
เขาเดิ นเขา ไปหา
“จันทน อยูกั บตาที่นี่แหละ สวนและนาขาว
ของเราก็ มี ลําพังตากั บยายป น ก็ทํากั นไมหวาดไม
ไหวอยูแล ว ทํามากก็ ได มาก แตก็ ไมรูจะทํ าไปให
ใคร มีเ อ็งกะลูกมาอยู ดวยก็ยิ่ งดี ที่นี่หาอยู หากิ นก็
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ไมยากเย็นอะไร อี กอยา งนะ บานหลังนี้ ไมมี เด็ ก
มานานแลว ตั้งแตเ อ็ง ไป ก็ ไมมีใครเลย”
จันทนี พู ดอะไรไม ออก จิต ใจยังสั บสนกับชีวิต
ตัวเองอยู
วันนี้เปนวั นแรก ที่จันทนี ได ออกมาสัมผัสกั บ
บรรยากาศชนบท ในอดีต เมื่อ ๒๐ ปก อน ตอน
นั้นเธอเพิ่ง มี อายุไ ด ๙ ขวบ เธอกับแมยังมา
นั่งเล นอยู ที่ หัวบั นไดบา นหลั งนี้อยูเลย ตนยาง
ใหญต อนนั้น มันยั งไมสูงเหมือนวั นนี้ นี่ถาแม ไม
ออกไปตามหาพอที่ตลาดในเมื อง ก็คงไมเคราะห
ราย ถูกรถชนตายทั้งคู ชางเปนเหตุการณที่
โหดราย สําหรั บเด็กหญิง จันทนี ในเวลานั้น เธอ
เติบโตมาได เพราะการเลี้ยงดู ของตาเปลวกับยาย
ปน
อานตอนตอไป ตอนที่ ๔ อดีตที่เติ บโต
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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