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ตอนที ๖

จินตนาการ นิ ทาน ความฝั น
ยางเขา ฤดู หนาวแลว คื นนี้ อากาศชางหนาว
เสียเหลื อเกิ น แสงดาวระยิ บระยับ ทั่วเวิ้งฟา แสง
ไฟกระพริ บ ริ บหรี่ ลอดออกมาจากหนาตาง ของ
บาน ที่เจา ของยัง ไม ไดเ ขานอน เสีย งน้ําตก ดัง
แววมาแต ไกล เปนดนตรีธรรมชาติ กล อมผูค น
กอนเขานอน
จันทนี ยังคงนั่งผิ ง ไฟขับไลความหนาว หนา
กองฟนบนชานไม หนาบาน เธอมองดู ดาวบน
ทองฟา หิ่ งหอยคู หนึ่ ง บินวนเวียน ผา นหนา ไป
ความรูสึกโดดเดี่ย ว วา เหว เริ่ มรุมเร าเขามาใน
หัวใจ เสียงเลานิทานของ ตาเปลว กั บ สังข เพิ่ง
จะเริ่ มตน ซึ่ งเป นกิจวัตรประจํ า ของทวดและ
เหลนคู นี้ไปแล ว
“วันนี้ หงอม มีเรื่ องอะไรเลาอีกล ะ ”
“เดี๋ยว นึกกอน”
“แตเรื่องเตา ไมเ อาแลวนะ”
ไม นาน เสียงนั้น ก็ค อยๆ เงีย บหายไป ทุกคน
หลับกั นหมดแลว มวลลมก อนหนึ่ง หอบเอาความ
เยือกเย็ นวู บผานมา แลว โปรยความหนาวทิ้ งไว
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กอนพั ดจากไป หนาวนีท้ วีความหนักหนวง
มากกวา ทุก ป จันทนี ยัง นั่ง อยูคนเดียวเพียงลําพั ง
ขางกองไฟที่กําลั งจะมอดดั บลง เธอคอยๆ เอน
กายพิงกับเสาหลัก เพงมองไปบนท องฟา ถา บน
สวรรค มีเ ทวดาจริง เธอก็อยากจะบอกว า สวรรค
ประทานพรใหเธอมีลูกชายที่นารั กและเปนเด็ กดี
แตทําไมตองมอบชีวิต ที่ยากลํา บาก ใหแกเธอและ
ลูกดวยเลา สวรรค รูไหมวา เวลานี้ ความหนาว
ความเหงา มันแทรกซึมเข าไปถึงกลางใจ จนแทบ
จะทนไมไหวแลว
กอนลมตัวลงนอน ประตูห องนอนคอยๆ แง ม
เปดออก ครั้งแรก คิ ดวาเปนเพราะแรงลมพั ด แต
เมื่อประตูเ ป ดครึ่ง บาน ปรากฏเงาของใครคนหนึ่ ง
คอยๆ เคลื่ อนผา นเข ามา ความพิศวง สะกด
จันทนีใหนั่งนิ่ง จดจ องไปที่รางนั้ น แสงไฟสลัวๆ
บนหัวเตียง แมจะไมสวางมากนัก แตก็พ อ
มองเห็นสิ่ง ที่ อยูตรงหนา ความทรงจําค อยๆ
กลับคืน มาอยางรวดเร็ ว ... อะไรกั นนี่ ! ดึกๆ แบบ
นี้ ยศกร มาได อยางไร เขาค อยๆ วางกระเปา
เดิ นทางลงกั บพื้ น แลวเดิ นเขามาหา จันทนี อย าง
ชาๆ ราวกับ เกรงว า ลูกสัง ข จะตื่ น เขามองไปที่
รางของลูก ชาย สั งข อย างชื่นชม สังขกําลังหลับ
สบาย ตอนนี้ เธอทําอะไรไมถูก ทั้งประหลาดใจ
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และดี ใจพร อมๆ กั น
“คุณ … คุณมาที่นี่ไดยัง ไง?”
“ผมตามหาคุณ ไปทุกที่ ทุกวัน ตั้งแตคุณออก
จากบ าน”
“คุณออกตามหา นี ทํ าไม? คุณรูไดยังไงว า นี
อยูที่นี่?”
น้ําเสียงของจันทนี สั่นเครื อดวยความเศร า
แตระคนดวยความแค นเคื อง ยศกร อา น
ความหมายของเสียงเมียรัก รูสึกเหมื อนถูก
ของแข็ ง กระแทกที่ หัว ใจ รูสึกวาตนเองทําผิ ดตอ
ภรรยา อยางไม นาใหอภัย
“ผมขอโทษ ที่ผมรุ นแรงกั บคุณและลูก ... ผม
ขอโทษ” ยศกร กมหนาสํานึก อยู พักใหญ แม
ความแค น จะฝ งอยู ในอก อั ดแน นมาแสนนาน แต
จันทนีก็คือผู หญิงคนหนึ่ง แมในอดีต จะถูกผั วขับ
ไลไสส ง แตเยื่ อใยความรัก ความภักดีมั นยัง อยู
และมั นยังอยูมาจนถึงวั นนี้ เวลานี้ หั วใจของเธอ
คงไมแข็ งพอ ที่จะดื้อดึง ปล อยใหัผั วรักก มหนา
รอการให อภัยอยู เชนนั้นนาน จันทนี โผเขากอด
ผัวรัก ความอบอุ นไหลหลั่งเขาไปในหัว ใจ ไล
ความเหงา ความหนาวออกไป
“คุณขา ทํา ไมคุณถึงเพิ่งมา นี คิ ดถึ งคุณ
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เหลื อเกิ น”
น้ําตาไหลพรั่งพรู ออกมา ความรูสึกอบอุ น
เชนนี้ เธอไมเคยไดรับเลย ชวงหลายปมานี้ ยศกร
กอดจันทนีไวแนน รอจนกระทั่ง เมียรั กรูสึกผอน
คลายลง
“สังข อยู ไหนละ ผมขออุ มแกหน อย”
จันทนี เช็ดน้ําตาแหงความปลิ้ม ปติ อารมณ
ของจันทนี ผ อนคลายลง ยศกร ประคองไหลของ
เมียรัก เขา ไปหาลูก จันทนี นั่งลงที่ขอบเตียง ยื่น
มือไปลู บหั วของลู กเบาๆ แลว มองหนายศกร เพื่อ
จะบอกสามีวา นี่ไง สัง ข ลู กของเรา เขาโตขึ้นมาก
เลยนะ หนาตาผิว พรรณ เหมื อนพ อของเขา อยาง
กับพิ มพเดียวกัน
ยศกร มองดูลูกชาย ยิ้ มด วยความปลื้มปติ
อยากจะเขาไปกอดลูก แตก็กลัวลูก จะตื่ น อีก ใจก็
เกรงวาลูก จะจําตนเองไม ได เขายื นลังเลทําอะไรไม
ถูก
“ฮุ ฮุ …. ฮุ” เสียงไอ ของ ยศกร สรางความ
ประหลาดใจ แก จันทนี เธอจองมองใบหนาของ
สามี ดวยความหวงใย ค อยๆ ยื่นมือทั้งสองขาง
ลูบไล ใบหนาซีดๆ ของ ยศกร
“ผมไมค อยสบาย นี กลับ ไปอยูบานกั บผม
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เถอะ ผมคิดถึงคุณ คุณเป นผูหญิ งคนเดียวที่ผม
รัก … ฮุ ฮุ”
“นี่คุณเปนอะไรไป” จันทนี อุ ทานด วยความ
ตกใจ “คุณๆ นี่ มันอะไรกั น”
เลือ ดไหลย อย ออกมาจากจมู กของ ยศกร
จนเปรอะเป อน บริเ วณใบหนาของเขา และเลื อดสี
แดงเขมที่มื อของเธอ ยศกร ทรงตัว ไม อยู รา งทรุ ด
ฮวบล มลงกั บพื้ น ...
จันทนี สะดุงตื่ น หัวใจเตนถี่ มือทั้งสองโอบ
กอดตัวเอง ทบทวนความทรงจํ าอยูครู หนึ่ง จนสติ
กลับคืน มา เธอยั งคงนั่งอยูหนากองไฟที่เหลื อแต
ถานไมสีแดง และลู บไลสํารวจฝา มื อ มันยังปกติ
แตเธอเพิ่งสังเกต ฝามืออันหยาบกรานของเธอ ไม
คิดเลยวา ตลอดเวลาที่ มาอยูที่ นี่ เธอจะทํางาน
หนัก โดยไมคิดหว งเรื่ องผิว พรรณ เพีย งเพื่ อใหลืม
อดีต แต นั่น มันไม ได ทํา ให เธอหายเศร าโศกเลย
ความรัก ความปวดรา ว มันยัง ฝงลึกแนนอยู ในใจ
ยากที่จะลบเลื อนไปได แม วันเวลา จะล วงเลยมา
หลายปแลวก็ตาม
อานตอนตอไป ตอนที่ ๗ ชีวิ ตที่โหยหา
(บทที่ ๓ วันสังหาร)
กลั บไปที่ เว็บ ชุมชน คนคิดดี
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