ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๑

บทที ๗ หนอนทะเลทราย
ตอนที ๒๑

ส่ ทู ะเลทราย
สังข เอื้อย โสนนอย จาอู และ มาลา อําลา
เรือนผีสิงออกมาไดไมนาน ก็พนจากปาทึบ
ทางเดินเริ่มโปรงโลงขึ้นมาเรื่อยๆ ตนไมที่
เบียดเสียดกัน เริ่มบางตา ตลอดระยะทาง ไมมี
เหตุรายใดๆ การเดินทางในชวงนี้ รูสึกผอนคลาย
ไปมาก อาจเปนเพราะออกมาจากปาดิบแลว แต
หนาตาของพวกเด็กๆ ก็ยังดูอิดโรยอยู เพราะเพิ่ง
ผานเหตุการณสยองมาไดไมนาน พวกเขาใชเวลา
เดินทางมาได ๒ วันแลว ก็ยังมองไมเห็นบานคน
จนกระทั่งมาถึงตนไมใหญ ก็ใกลค่ํา จาอู พาพวก
เด็กๆ ตั้งคายพักแรมที่นี่ แบงอาหารกันเทาที่มี
พวกเขารูสึกวา กินไมอิ่มยังดีกวาตองมา
เผชิญหนากับปศาจ
หลังตั้งแคมปไฟแบบงายๆ ทองฟาก็มืดพอดี
สังข เอื้อย โสนนอย นอนเอาหัวชนกัน ขางกอง
ไฟ ทักทายดวงดาวบนทองฟา และขอบคุณ
สวรรค ที่ชวยใหชีวิตรอดมาจนถึงที่นี่ มาลา รีบ
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๒

หลับกอนเพื่อน เพราะตองอยูเวรยามถัดไป จาอู
นั่งอยูขางกองไฟ ตรงขามกับพวกเด็กๆ ในหัว
ของเขา เต็มไปดวยความหวงใย ในสวัสดิภาพ
ของทุกคน ซึ่งเหลือนอยลงไปทุกที รวมทั้งตัวเขา
เองดวย จาอู มองพวกเด็กๆ อยางเอ็นดู หลาย
วันมานี้ พวกเขาชางอดทนเหลือเกิน เกินกวาลูก
ชายของเขาหลายเทานัก มันเปนความรูสกึ ตื้นตัน
เปนพลังใจใหแกเขา ที่จะอยูสูฟนฝากับอุปสรรค
ตอไป
สังข วางแขนขวา อยูบนหนาผาก สายตา
เหมอลอยไปบนฟา ชําเรืองมองดูจาอูดวยความ
ชื่นชม ผานเปลวไฟ ที่อยูขางๆ พูดกับจาอู ดวย
ความสํานึกในบุญคุณ
“จาอู ขอบคุณมากนะ ที่ชวยพาพวกเราออก
จากปา มาถึงที่นี่ ตอไปคงไมมีอะไรนากลัวแลวละ
จาอู จะกลับไปหาลูกก็ได ไมตองสงเราใหถึงที่
หรอก”
เอื้อยกับโสนนอย รูสึกงวงเต็มทน
“หิวจังเลย” โสนนอย พูดขึ้นทั้งที่ตาเกือบจะ
หลับ “ถาเจอแม เราก็คงไมลําบากอยางนี้”
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๓

“ตอนนี้ พวกเราก็โตกันแลว” เอื้อย พูดเปรย
ดวยเสียงเศราๆ “พอกับแม จะจําเราไดบางไหม
นี่? ตอนเอื้อยจําความได แมบอกวาจะกลับมาหา
แตถาแมมาจริงๆ ก็คงไมเจอ ... เฮอ! สังข พวก
เราจะไปรอดไหม?”
“เราตองไปรอดซิ” สังข บอก “เรายังไมตาย
ความหวังก็ยังมี เรามาไกลเกินกวาจะกลับทาง
เกาแลวนะ พวกเรายังมีแมรออยู เราจะตองอดทน
ไปใหถึงบาน ... หลับเถอะ พรุงนี้เราจะตอง
เดินทางอีกไกล”
รุงขึ้นกอนฟาสาง จาอูปลุกพวกเด็กๆ ให
เตรียมตัวเดินทางตอไป ชวงสายๆ แดดเริ่มแรง
ขึ้น ตอนนี้ตนไมใหญๆ ไมมีใหเห็นแลว เหลือแต
ปาละเมาะ ความหิวกระหายน้ําของพวกเด็ก เพิ่ม
มากขึ้น น้ําก็เหลือนอยลงไปทุกที แหลงน้ําลําธาร
ก็ยังไมเจอ ไมมีวี่แวววาจะเจอบานคนสักหลัก ...
จนกระทั่งบาย คณะเดินทางผจญภัย ก็ยิ้มออกมา
ได เมื่อพบทางเดิน ดูเหมือนจะเปนทางลอเกวียน
พวกเขามองเห็นแสงสวางแลว ทามกลางแดด
เปรี้ยงๆ ความหวังรอเขาอยูขางหนา ทุกคนเรง
ฝเทาใหเร็วขึ้น อาจจะพบบานคนที่ไหนสักแหงก็ได
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๔

โชคดีเหลือเกิน ที่มีบานของชาวบานหลังหนึ่ง
เปนบานที่กอดวยอิฐดิน จะเรียกวาบานดินก็ไมผิด
ปลูกอยูบนเนินเตี้ยๆ ลอมรั้วไมแบบงายๆ มอง
ไกลๆ เห็นแตคอกวัว แตไมมีวัวสักตัว จะมีคนอยู
หรือเปลาก็ไมรู สังข เดินนําหนาเขาไป พวกเขา
หยุดที่ประตูรั้ว ที่ทําจากทอนไม กั้นแบบงายๆ
หางจากหนาบานราว ๑๐ กาว สังข สังเกตเห็น
บอน้ําอยูบอหนึ่ง อยูที่รั้วบานดานทิศตะวันตก
“มีใครอยูไหม” สังข ตะโกน “ขอพวกเราเขา
ไปขางในหนอย”
แขกตางแดน ยืนอยูทามกลางแดด อยูพัก
หนึง่ ยังไมมีอะไรขยับเคลื่อนไหว เอื้อย รูสึกเปน
กังวล
“คนที่นี่ เขาจะฟงเรารูเรื่องเหรอ? ... เราเขา
ไปเลยไหม?”
กอนที่พวกเขา จะขยับเขารั้วบาน สักครู ก็มี
หญิงชราคนหนึ่ง แงมประตูหนาบาน เดินเอาผา
คลุมหนาคลุมไหลออกมา เมื่อเขามาใกลๆ เปด
หนาออก โสนนอยตกใจผงะเล็กนอย เพราะ
ใบหนาของนางเหี่ยวยน มีปุมปมขึ้นเต็มใบหนา
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๕

นัยนตาขางหนึ่งเปนตอสีเทาทั้งดวง ฟนดําเปน
แถบ นางเอยทักขึ้นกอน
“มาจากไหนกันละนี่?” โชคดี ที่พูดจาภาษา
เดียวกัน
“พวกเราหลงทางมา แลวก็หิวน้ําดวย” สังข
บอก “ขอน้ําหนอยไดไหม?”
ยายเฒา ลังเลอยูครูหนึ่ง มองสภาพของผูมา
เยือน คนโนนทีคนนี้ที เพื่อใหแนใจวา คนพวกนี้
ไมไดมาราย ไมใชขโมย อีกอยางหนึ่ง มีเด็กผูหญิง
มาดวย ถาจะบอกใหไปทางอื่น ก็ดูจะใจรายเกินไป
“โนน บอน้ําอยูทางโนน ไปตักเอาไดเลย”
นาง บอก และชี้ไปที่บอน้ํา จาอู ลากทอนไมที่
กั้นทางเขา ออกไป แลวพาคณะเดินตรงไปที่บอน้ํา
มียายเฒาเดินตามไปดูหางๆ มันเปนบอน้ําสราง
ที่ขุดเปนหลุมลงไปในดิน มีน้ําใสอยูลึกลงไปราว
สองชวงตัวคน จาอูหยอนถังเปลาลงไปดวยทอน
ไมไผ แลวตักน้ําขึ้นมา จาอูกับมาลา ปลอยให
เด็กๆ ดื่มกันกอน จากนัน้ ก็กรอกน้ําใสกระบอก
เก็บไวเปนเสบียง แมจะดื่มน้ํากันไปแลว แต
อากาศขางนอกนี่ ก็ยังรอนอยูดี
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๖

ยายเฒา แนใจวาคนพวกนี้ หลงทางมาจริงๆ
ไมใชคนราย จึงเอยเชื้อเชิญ “เขาไปในบานกอนซิ
ไอหนู”
จาอู พยักหนาบอกเด็กๆ ใหเดินตามเจาของ
บานไป ... อากาศในบานดิน เย็นกวาขางนอก
สรางความรูสึกผอนคลายลงไปไมนอย นับวาเปน
ความฉลาดของคนที่นี่ ที่สรางบานรับกับอากาศ
รอนไดเปนอยางดี
“ยาย อยูคนเดียวเหรอ?” เอื้อย ถามบาง
“ไมหรอก ประเดี๋ยวค่ําๆ ตาเฒา กับ
หลานชายก็มากันแลว พวกเจา มากันไกลละซิ
แลวจะไปไหนตอกันเรอะ?” ยายเฒา ถาม
พวกเด็กๆ เริ่มคุนเคยกับใบหนาของยายเฒา
พอๆ กับที่ยายเฒา ก็ไวใจแขกตางถิ่นมากขึ้น
เอื้อย เลาความเปนมาใหยายเฒาฟง ตั้งแตพราก
จากพอแม ไปอยูกับเคน เมื่อโตพอก็ออกตามหา
แม ยายเฒาฟงแลวรูสึกสงสารขึ้นมาจับใจ นางจึง
เปลี่ยนความตั้งใจเดิม มาเปนคําเชื้อเชิญ ที่พวก
เด็กๆ ไมคิดวาจะไดรับจากยายเฒาหนาผี แตมี
จิตใจที่ดีงาม
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๗

“แถวนี้ไมคอยมีบานคนซะดวยซิ ถาจะไปตอก็
จะลําบาก ถายังงั้น คืนนี้ก็พักที่นี่สักคืนกอน”
ตกค่ํา สามีของยายเฒา กับหลานชาย ก็
กลับมา พรอมกับฝูงวัวราว ๑๐ ตัว ลาอีก ๓
ตัว ที่ปลายกระบอกปนแก็ป บนบาของหลานชาย
มีกระตายปาสองตัว หอยตองแตงติดมาดวย
หลังจากเอาลาเขาไปเก็บ และไลตอนวัวเขาคอก
เสร็จแลว ก็เขาบาน ยายเฒาแนะนําแขกแปลก
หนา ใหผัวของนางรับรู วาคนพวกนี้จะพักที่นี่คืน
หนึ่ง ตาเฒา ก็มีอัธยาศัยดีไมตางจากเมียของเขา
แมวาจะสื่อสารกับ จาอู มาลา ไดลําบาก แตก็ไม
เปนอุปสรรคในการสรางไมตรีตอกัน
ชีวิตคนเรา แมจะหาความสมบูรณไดยาก แต
ก็คงไมโชครายเสมอไป เพราะไมอยางนั้น ชีวิตจะ
ขาดสมดุล เมื่อสูญเสียหรือขาดพรองสิ่งหนึ่งไป ก็
จะไดรับสิ่งอื่นทดแทน การเดินทางไกลหนนี้ พวก
เด็กๆ และพี่เลี้ยง ตองเผชิญกับสิ่งอันตรายรอบ
ขาง ซึ่งหาความแนนอนไมได ยอมมีโชครายบาง
โชคดีบาง คละกันไป วันนี้ไดรับความเมตตา จาก
สองตายายใจดี ที่แบงปนน้ํา อาหาร และที่พักให
วันหนา ไมรูวาจะไดพบสิ่งนี้อีกหรือไม ... พวก
เด็กๆ ไมมีอะไรตอบแทนน้ําใจเจาของบาน
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๘

นอกจาก เลาเรื่องราวที่เผชิญมา ใหครอบครัว
สองตายายฟง ซึ่งสรางความพอใจใหแกตาเฒา
และหลานชาย เปนอยางมาก นี่ถาแกไมเกรงใจวา
แขกจะตองนอนพักผอนเอาแรง ก็คงตองเลากัน
ยาวทั้งคืน
รุงเชา เจาของบานใจดี แบงขาวเหนียวและ
เนื้อตากแหงหอใหญ ใหเปนเสบียงกินระหวางทาง
สวนหลานชายของตาเฒา ก็มอบกระติกน้ําใหสังข
อีกหนึ่งใบ ... กอนจะกาวออกจากรั้วบานไป สังข
มองเห็นสองตายาย กําลังพูดตกลงอะไรกันอยู
“เดี๋ยวกอน ไอหนู” ชายชรา รองเรียก แลว
เดินมาบอกขาวดี “ทางขางหนามันลําบากกวาที่นี่
มาก ถาเอามันไปดวย ก็จะชวยพวกเจาไดเยอะ ...
รอกอนนะ”
ตาเฒาเดินหายไปที่หลังบาน ครูหนึ่ง ก็
ออกมา ในมือจูงลาตัวหนึ่ง เดินตรงมาที่พวก
เด็กๆ ยืนอยู พรอมกับยื่นเชือกที่คลองคอลาตัว
นั้น
“ตาใหพวกเราเหรอครับ” สังข ถาม
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ตอน สูท่ ะเลทราย (บทที ๗ หนอนทะเลทราย)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๒๑/๑๐๕ น. ๙

“เอาไปเถอะนา ขายังมีใชอีกตั้งสองตัว มันจะ
ชวยขนสัมภาระให จะไดเดินทางกันตัวเปลาๆ
พวกเจายังจะตองไปอีกไกลไมใชรึ?”
“พวกเรา ไมรูจะขอบคุณตายังไงดี” สังข
มองชายชราแลว อยากจะเขาไปสวมกอด “ไมรูวา
พวกเราจะเจอกันอีกหรือเปลา”
คณะเดินทางไกล มุงหนาสูทิศตะวันออก ตาม
คําแนะนําของสองตายาย จําไดวาเมื่อตอนสายๆ
เพิ่งผานบานคนไปหลังเดียว จนกระทั่งบายจัดๆ
ก็ไมมีบานคนอีกเลย ปาละเมาะเริ่มหายไป ทุง
หญาก็เบาบางลง เห็นแตดินวางเปลา จะมีก็แต
ซากตนไมยืนตายใหเห็นประปราย ระหวาง
เดินทาง ยังไมมีเหตุการณรายๆ มาเปนอุปสรรค
แตอยางใด โชคดีที่มีลาชวยขนของ ทําใหเดินทาง
สบายขึ้น คราวนี้ พวกเด็กๆ มักเดินนําหนา จาอู
กับ มาลา เดินรั้งทาย
“สังข พวกเราเดินมาไดกันกี่วันแลวละ” โสน
นอย พูดขึ้น
“ไมไดนับ”
“สังเกตไหม ตั้งแตเราออกจากบานผีสิง เราก็
ไมเจอเรื่องรายๆ อีกเลย” เอื้อย พูดตามจริง
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“รึวา เปนเพราะของที่เคนใหมา มันหายไป”
โสนนอย พูดตามที่คิด
“นั่นซิ ที่โสนนอย พูดมันก็ถูกนะ” เอื้อย
สนับสนุน
สังขไมพูด เอื้อยก็ไมถามตอ ยังคงเดินตอไป
เรื่อยๆ เขารูดีวา ของที่เคนใหมา เคนย้ํานักย้ํา
หนาวา เปนของสําคัญ ใหเอาติดตัวไว แตพอทํา
มันหายไป ก็เลยไมแนใจวา มันมีความสําคัญ
ตามที่เคนบอกจริงหรือไม
สังข นึกยอนเหตุการณที่บานผีสิงนั่นขึ้นมา
อีกครั้ง กอนออกมา สังข ขึ้นไปสํารวจดูชั้นบน
วามันมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับวัตถุนําทาง และ
การหายตัวไปของซู มีเหตุการณหลายครั้ง ที่
ยืนยันวา ซูอาจขโมยวัตถุนําทางไป ถาซูถูกปศาจ
จับตัวไป เหมือนที่จาอูพูด ก็หมายความวา ปศาจ
มันตองการของนั่น “มันตองเปนของสําคัญแนๆ
แตมันจะเอาไปทําอะไร?” สังข รําพึงในใจ
ปศาจ มักไมมีตัวตนและจะไมแสดงตนให
มนุษยเห็น มันจึงตองสะกดจิตซู ใหซูทําในสิ่งที่มัน
ตองการ ถาเปนเชนนั้นจริง ในคืนแรกที่บานผีสิง
คงเปนปศาจพวกแรก ที่สะกดจิตใหซูขโมยของไป
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ใหมัน แลวหายตัวตามพวกมันไป หรือไมก็หายไป
ในกระจก คืนตอมา ก็คงจะเปนปศาจอีกพวกหนึ่ง
ตามมาแยง แตมาไมทัน มันจึงอาละวาดจนบาน
เกือบพัง แลวมันก็หายไปในกระจก โดยที่มันไมได
อะไรไปเลย
“คงจะจริงอยางที่โสนนอยวา ตั้งแตไมมีมัน ก็
ไมมีเหตุรายๆ มาใหเราเห็นอีกเลย” สังข เห็น
ดวย หลังจากเงียบหายไปนาน
“แตเราก็อาจจะหลงทาง ถาไมมีของนั่น” โสน
นอย แยง “แลวเราจะกลับบานกันถูกเหรอ”
“นั่นซิ” เอื้อย ทําหนาเศรา
คุยกันไปเพลินๆ พวกเขาก็มาถึงทางแยก
ทางหนึ่งไปทางทิศเหนือ อีกทางไปทิศใต แตทั้ง
สองทางเต็มไปดวยกอนหินและทราย มีตนไมนอย
มาก ที่มีก็คือตนไมตายซาก และซากสุนัขตัวหนึ่ง
ที่เห็นแตกระดูกและหนังหุมกระดูก มันคงอดน้ําอด
อาหารตาย ทุกคนทําหนาไมคอยดี เมื่อมอง
ออกไปขางหนา นี่คือทางเลือกที่เลือกไมได ไมวา
จะไปทิศเหนือหรือทิศใต ก็เสี่ยงพอๆ กัน
“เราถอยไมได เราตองไปตอ” สังข บอกกับ
ทุกๆ คน แตก็ไมลืมถาม “จาอู วาไง?”
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จาอู ลองสํารวจปริมาณขาวของ กับน้ําหนัก
ของสัมภาระบนหลังลา ยังพอเดินไปตอได จาอู
พยักหนา สังขตัดสินใจไปทิศใต
คณะเดินทางทั้ง ๕ คน เดินตอไปอีกไมนานก็
ค่ํา มองไปขางหนามีแตหินกับทราย มองไปขาง
หลังก็มีแตทรายกับหิน แตขางหลังมีกอนหิน
มากกวาขางหนา และยังพอมีตนหญาใหเห็นบาง
แตขางหนา แทบมองไมเห็นเลย ดวงตะวันที่อยู
ทางดานขวามือ เริ่มลับหายไปกับเนินหินเตี้ยๆ
ผานไป ๒ วัน ๒ คืน ในทุงดินปนทราย มัน
ชางเปนเวลาที่โหดรายมากสําหรับเด็กๆ ทรายก็
รอน แดดก็จัด น้ําเหลือนอยลงไปทุกที การลา
สัตวก็ทําไดยากขึ้น ฟนก็หายาก โชคดีที่ยังไมเจอ
เสือหรือสิงโต จะมีก็แตสัตวเลื้อยคลานจําพวก
แมงปอง งู ซึ่งตราบใดที่ยังมีไฟ ก็ยังพอปองกัน
สัตวจําพวกนี้ไดบาง
จาอู เลือกบริเวณที่เปนเนินทรายเหมาะๆ
แหงหนึ่ง หางไปไมกี่กาว เปนซากตนไมใหญ กับมี
กอนหินขนาดใหญกอนหนึ่งนอนนิ่งอยูที่โคนตน
ตะวันใกลลับขอบฟาเขาไปทุกที เงาดําของตนไม
ใหญที่แหงตายซาก ยืนทะมึนอยูอยางโดดเดี่ยว
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ยื่นกิ่งขนาดใหญออกไปทั้งสองขาง เหมือนแขน
ปศาจที่กําลังหิวโหย
มาลา เอาสัมภาระลงจากหลังลา แลวพามัน
ไปผูกที่โคนตนไมใหญ จากนั้นก็เอาหญาแหงใหลา
กินพรอมกับน้ํานิดหนอย แลวพูดกับลา เหมือนจะ
ถามวา ไปไหวไหม อีกหนอยเราก็จะลําบากขึน้
กวาเกานะ นี่เปนหญาฟอนสุดทายแลว สังข เห็น
แลว ก็อดหวั่นใจไมได แตตอนนี้ตองจัดที่หลับนอน
ทําเขตปองกันภัย ทุกอยางตองเรงรีบไปหมด
เพราะดูเหมือนจะมืดเร็วกวาทุกวัน.

อานตอนตอไป ตอนที่ ๒๒ หนอนยักษ มฤตยูใตดิน
กลับไปที่ เว็บชุมชน คนคิดดี
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Hopeful with Hearted – DIN HIN FA, igood media.

