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มือใดดับดาวสกาวแสง
(บทกวีแห่งความโศก ความรัก และความหวัง)

2
คํานํากวี

มือใดดับดาวสกาวแสง.....ไม่ใช่ปริ ศนาที;หมายจะเค้ นเอาคําตอบจากดวงตานองนํ Eา
มือใดดับดาวสกาวแสง.....ไม่ใช่คําขูต่ ะคอกให้ ภายในอันรวดร้ าวลนลาน
มือใดดับดาวสกาวแสง.....ไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนเพื;อเสาะหาแพะรับบาป
มือใดดับดาวสกาวแสง.....ไม่ใช่ถ้อยถกเถียงเพื;อป่ าวประกาศนามผู้ปราชัย
มือใดดับดาวสกาวแสง.....แท้ คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ซงึ; ไหลหลากออกจากร้ อยถ้ อยรํ าพันที;
กู่ก้องตะโกนอยู่ในทรวงอกกวีผ้ ูเพิ;งผ่านพ้ นวัยเยาว์ และกําลังเยือE งย่างอย่างครุ่ นคิดอยู่ในวัยฉกรรจ์ อนั
หอมหวนอวลกลิน; ฝน กลิน; ดิน
มือใดดับดาวสกาวแสง.....แท้ คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ ที;ปรารถนากระซิบกระซาบผู้ซึ;งหลุด
หลงมาเพ่งพิศหมื;นพันอักขระ ให้ ตรองถามตัวตนแห่งตัวตนอีกคราครังE ถึงเหตุซงึ; ดาวระยิบระยับเหนือหัวใจ
ถูกรานร่วงตก จนภายในแห่งชีวิตหม่นมืดและโศกรํ; าเพียงนี E
มือใดดับดาวสกาวแสง.....แท้ คือเพียงมวลกวีนิพนธ์ที;สถาปนาตนเป็ นโคมทอง ซึง; ส่องแสง
เหลืองนวลแก่ผ้ ูที;ยํ;าอยู่บนถนนอันรกเรื อE ให้ เห็นว่ายังมีมิ;งมิตรคอยถากทางข้ างหน้ าไว้ โล่งเตียน อันเป็ น
ประจักษ์ พยานให้ คลายคลีค; วามอ้ างว้ างซึง; เกาะกุมใจมาเนิ;นนาน และเพื;อตอบแทนด้ วยรักเสมอเหมือน
เฉกเช่นนันE ห้ าสิบสี;บทกวีซึ;งยืนต้ นอยู่ในสวนชี วิตและท้ องทุ่งแห่งเรา จึงเปรี ยบดั;งมวล
บุปผานานาพันธุ์ที;หาได้ มีชื;อเรี ยกขานตายตัว ผู้เตร็ ดเตร่เข้ ามาในสวนและท้ องทุง่ แห่งนี Eย่อมมีอิสระเสรี ที;จะ
เข้ าใจว่ามันเป็ นดอกแห่งโศก ดอกแห่งรัก ดอกแห่งหวัง หรื อดอกอื;นใดตามแต่ภายในแห่งความรู้สกึ จะเชื Eอ
เชิญไป อาจตรงกับเจตจํานงแรกเริ; มที;กวีปลดปล่อยมวลอักษรโลดแล่นลงบนเนื Eอหน้ ากระดาษ หรื ออาจ
แตกต่างไปสิ Eนเชิง นัน; หาใช่อปุ สรรคแห่งบทกวีไม่ หากแต่สมใจหมายของกวีเสียมากกว่า
เพราะ.....บทกวีไม่ควรกักขังผู้ใดไว้ กบั ความรู้สกึ อันเอาแน่เอานอนไม่ได้ ของกวี ไม่วา่ ผู้นนั E
จะเห็นด้ วย หรื อเห็นต่าง รู้ สึกร่ วม หรื อรู้ สึกต่าง ย่อมเป็ นสิทธิX อนั ชอบธรรม สิ;งนีเE องที;กวีปักใจเชื;อว่าคือ
‘ความงามอันเที;ยงแท้ แห่งกวีนิพนธ์’
ท้ ายที;สุด.....ไม่ว่าจะอ่านจากหน้ าไปหลัง หรื อพลิกอ่านจากหลังกลับมาหน้ า ก็จะไม่มี
คําตอบของคําถามปรากฏอยู่อย่างเปิ ดเผย หากแต่ระหว่างอักษร ระหว่างบรรทัด หรื อระหว่างบท ล้ วน
แล้ วแต่ฝากร่ องรอยของการดับดาวไว้ เสมอ การตอบว่า ‘มือใดดับดาว’ จึงเป็ นสิ;งซึ;งผู้อ่านพึงตอบด้ วย
ตัวเอง ครันE หยัง; ทราบแล้ วไซร้ ก็ย่อมแจ่มแจ้ งต่อไปได้ ไม่ยากเย็นว่ามือที;จะจุดแสงแสนดาวให้ คืนกลับมา
พร่างพราวสกาวแสงเหนือหัวใจตน....คือมือใด.
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บทนํา
เหนือสวนชีวติ
เหนือท้ องทุ่งแห่ งเรา
แม้ นจันทร์ แจ่ มยังไม่ แหลกเป็ นจุณ
แต่ ดาวดับฟ้ าก็หม่ นหัวใจ
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ภาคแรก
เหนือสวนชีวติ โศก

7
01 | ในเกลียวคลื/น
ทะเลเขียวคราม
งามปานภาพวาดของจิตรกร
ผู้ซงึ? ระบายสีด้วยอารมณ์ขนั
ไกลออกไปนัน? เรื อปลีกวิเวก
แต่ในความใสสว่างของคลืน? นํ Kา
ฝูงปลารวมตัวเริ งระบํา
ผู้มีชีวิตเป็ นชีวิต
คงสุขใจที?ได้ ยา่ งเท้ ายํ?าทรายสกาว
ส่วนฉัน ผู้ตดิ หล่มอดีต
หัวใจสะทกสะท้ านไม่เป็ นท่า
ด้ วยว่าโมงยามซึง? ท้ องฟ้าโปร่งและลมโชยอ่อน
ฉันควรเหยียดร่างอยูบ่ นเบาะนวมนุม่
แต่เธอดันทุรังดึงแขนฉัน
ลากลงสูเ่ กลียวคลืน?
ฉันร้ องเสียงสัน?
ราวกับคนจนตรอกร้ องขอชีวิต
และเธอก็ถืออภิสทิ ธิVปิดปากฉัน
ราวกับว่าเป็ นเรื? องสนุกสนาน
แม้ นํ Kาทะเลตรงนันตื
K Kนเขินเพียงหัวเข่า
แต่สารภาพตามตรง
หัวใจฉันสัน? เทาตังแต่
K ก้าวแรกสัมผัส
อดีต ชีวิตเคยจมลงใต้ เกลียวคลืน?
ถ้ าเธอเห็นวันนันคงสงสารจั
K
บใจ
ไม่ตา่ งจากลูกแมวสักตัวที?ถกู โยนลงนํ Kา
ความผวากลัวยังเกาะกุมทุกอณูในหัวอก
และไม่ทีทา่ ว่าจะถูกเปลื Kองทิ Kงไปง่าย ๆ
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ความจริ งของความเจ็บปวด
ยังแลบเลียหัวใจอีกมากนัก
เช่นเสียงตวาดของครูสอนวิชาเลข
ซึง? ทําเอาฉันนํ Kาตาหลาก
อับอายขายหน้ าเพื?อนประถม
หรื อคํ?านันK
คํ?าที?แสงดาวดับฟ้า
มือหยาบกร้ านที?ไม่ร้ ูจกั
ถือวิสาสะลูบไล้ เรื อนร่าง
คล้ ายหมาป่ ากําลังขยํ Kาลูกแกะไร้ เดียงสา
ฉันแผดเสียงกรี ดร้ อง
ตราบปั จจุบนั
เสียงนันแว่
K วในโสตประสาทตลอดมา
เมื?อวานของเมื?อวานและเมื?อวาน
จึงเคี?ยวเข็ญฉันให้ หยัง? รู้วา่
หนทางพาตัวเองพ้ นปวงความปวดร้ าว
คือเพียงไม่กลับไปยํ?าที?เดิม
ที? ๆ ความทรงจําอันโหดร้ ายยังวิ?งเพ่นพ่าน
ที? ๆ ฉันเกือบสูญสิ Kนความเป็ นคน
โอ้ เธอ ผู้ซงึ? ก็ขลาดกลัวความเจ็บปวดไม่ตา่ งกัน
โปรดอย่าลากฉันลงไปในเกลียวคลืน? อีกเลย

9
02 | ดอกไม้ โรยและแมวดํา
ดอกไม้ โรยประดับประดา
อยูใ่ นเเจกันร้ าวสีดํา
ฉันตื?นสายกว่าปกติที?เคยตื?น
นําข้ าวและปลาย่างใส่จานวางหน้ าบ้ าน
เเมวดําสีต? วั กระโดดลงจากหลังคา
ฉันสวมเสื Kอเเละกางเกงสีดํา
ขึ Kนรถเมล์สดี ําซึง? ล่าช้ ากว่าเวลากําหนดเสมอ
ระหว่างทางต้ นไม้ ร่วงใบทับถม
ตึกรามบ้ านช่องทุกหลังทาสีดํา
คนกวาดขยะ คนขอทาน ตํารวจจราจร
ทุกคนสวมเสื Kอดําเหมือนกันไปหมด
ฉันเผลอฮัมเพลงซึง? จําเนื Kอร้ องขาด ๆ ออกมา
เด็กหญิงผูกโบสีดําชูนิ Kวชี Kขึ Kนแตะปาก
ฉันเงียบ
ก่อนเสียงร้ องไห้ ปริ ศนาดังขึ Kนแทน
สายฝนโปรยปรายลงมาในแดดอ่อน ๆ
ฉันเปลีย? นมานับนิ Kวหนึง? ถึงสิบซํ Kา ๆ
กรดกริ? งและเดินลงจากรถเมล์
ซอยเท้ าข้ ามสะพานลอยไปยังศาลารอรถอีกฝั?ง
ไม่มีใครสักคนนัง? เป็ นเพื?อน
กระทัง? รถเมล์คนั เดิมวกกลับมา
ฉันขึ Kนไปนัง? ที?ประจํา
มุง่ หน้ ากลับบ้ าน
“ดอกไม้ในแจกันยังไม่ถูกเปลีย7 น
และแมวดําสีต7 วั ยังไม่ถูกนําไปทิ@ ง”
ฉันทวนซํ Kา ๆ ในใจ
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03 | เสียงกระทืบของฝั นร้ าย
โอ้ มิ?งมิตร.....ฉันยินเสียงแซ่ซ้องสัตว์เถื?อน
กังวานก้ องกว่าในศักราชที?บรรพบุรุษเราเคยเริ งรํ า
คล้ ายว่าหวูดรถไฟแห่งสถานีใต้
ซึง? หวีดลัน? ทุกสิบนาทีก็ถกู กลบ
ขณะราตรี แสนสันที
K ?เธอและฉันกําลังหลับฝัน
ต่างอันใดเล่ากับการหลงทางในเขาวงกต
กลิน? ซากเน่าจากสักมุมลอยคลุ้งสูภ่ ายในจนสะอิดสะเอียน
พร้ อมกับที?ฉนั ยินเสียงฝันร้ ายกระทืบเท้ า
กรี ธามาสูเ่ ราเป็ นกองทัพ
หางของพวกมันกระดิกเย้ าหยอกลมหนาว
ฉันและเธอพลันสัน? เทานํ Kาตาหลาก
แล้ วเราก็พรํ? าภาวนา
“พระเจ้าจะไม่ทอดทิ@ งปวงปุถชุ น
ความเมตตาของพระองค์ลน้ เหลือ
ดัง7 ตานํ@าไม่รู้จกั เหือดแห้ง”
ฉันทวนซํ Kา ๆ ให้ สตั ว์เถื?อนในทรวงอกหยุดวิ?งพล่าน
และปลอบขวัญเธอด้ วยโองการแห่งพระองค์
มันค่อย ๆ หมอบกราบราบพื Kน
ความเงียบเฉกเช่นดงหิมพานต์เคลือ? นเข้ าแทนที?
ขณะสายลมสงบคลีป? ี กห่มกอด
มวลชบาแดงก็ยิ Kมร่าทัว? ทุง่ ทรวง
และสัตว์เถื?อนวิ?งหลบเข้ าถํ Kาลึก
ความตังใจแน่
K
วแน่
ฉันจะหลงลืมบทแซ่ซ้องสัตว์เถื?อนทังปวง
K
เพื?อไม่พลาดเพรี ยกพวกมันออกมาอีก
แม้ สกั คืนก็ตาม
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04 | สนทนากับกระต่ ายในจันทร์
คํ?าคืนหนึง? คํ?าคืนนันK
ฉันสนทนากับกระต่ายในจันทร์
ถามมันด้ วยนํ Kาเสียงจริ งจัง
ว่าจันทร์ ดวงเดิมเป็ นเช่นไรบ้ าง
มันเงียบคิด
หัวเราะร่า
ร้ องไห้
หัวเราะร่า
ร้ องไห้
ฉันสุดจะสับสน
แล้ วมันก็กระโดดไปมารอบ ๆ กายฉัน
ขนปุกปุยสีเหลืองหรื อสีขาวฉันเห็นไม่ชดั
ร่วงเป็ นแถบบนผืนหญ้ าเขียวขจี
“จันทร์ จะดับ
วันนี @ วันโน้น
วันนี @ วันโน้น
สักวัน” มันว่า
ฉันสุดจะงุนงง
มันเหนื?อย
กระโดดไปงีบหลับในจันทร์ แล้ ว
ฉันเหนื?อย
แต่ยงั ไม่หาญกล้ ากระโดดกลับเข้ าไป
ในชีวิตรางแสงของตัวเอง

12
05 | ปริศนาแห่ งปรารถนาในคืนลําพัง
ฉันขอรํ าพึงในคืนลําพัง
จวบจนรุ่งสางได้ ไหม ความเหงา
ขอสอยดาวบนผืนผ้ าดํามานับจํานวน
ห้ อยประดับบานหน้ าต่างเก่าครึ
ฉันขอฟั งสายนํ Kาขับขานลํานํา
จวบจนฤดูกาลเหือดเเห้ งมาเยือนได้ ไหม ความโศก
ขอเต้ นระบําท่ามกลางฝนห่าสุดท้ าย
ไปพร้ อม ๆ กับฝูงเเมงเม่าไร้ เดียงสา
ฉันขอเฝ้ามองมวลดอกผลิบาน
จนกว่ากลีบสุดท้ ายจะโรยสูด่ นิ ได้ ไหม ความหวัง
ขอเด็ดบางดอกจากนับหมื?นพัน
ประดับเเจกันหัวใจ
ซึง? ขณะนี Kว่างเปล่าเหลือเกิน
ฉันปรารถนาเกินขอบเขตชีวิตไปไหม ความจริ ง

13
06 | ภูสูงอันเวิงS ว้ างของปิ ศาจแห่ งศตวรรษ
เราต่างซอยเท้ าวิ?งกวดกันด้ วยเรี? ยวแรงไร้ เหน็ดเหนื?อย
เหงื?อไหลเป็ นทางอาบโหนกแก้ มใต้ แดดแผดร้ อน
ผ่านคืนวันเป็ นแรมปี คล้ ายเพียงเสี Kยววินาที
เราพาร่างไปข้ างหน้ าไม่ตา่ งจากรถเหล็ก
ด้ วยจิตมุง่ หวังอันแรงกล้ า
ไปสูย่ อดภูสงู ที?ตระหง่านอยูเ่ บื Kองหน้ า
ตามคําเล่าลือถึงบรรดาสรรพสิง? สําราญสุข
ซึง? เราสดับฟั งและลุม่ หลงต่อ ๆ กันมา
สองเท้ าเปล่ายํ?าโคลนดิน
ใบหน้ าเชิดขึ Kนอย่างชนผู้ยโส
ไม่หยุดพักเหมือนกระต่ายในนิทานของอีสป
แต่ก็ไม่เนิบช้ าเหมือนเต่าตัวใด
ถึงยอดภู
มีแต่ความเงียบงันเริ งร่าอยูใ่ นความว่างเปล่า
กี?ชีวิตยืนอิดโรยบนผาชันอั
K นเวิ Kงว้ าง
และเราต่างยื Kอแย่งกันลงจากภูนนั K
บางคนร่วงลงไปเป็ นซากเน่าในหุบเหวลึก
บางคนหลงลืมทางกลับบ้ าน
วกวนในป่ าทึบ
มีเพียงไม่กี?ชีวิตที?คงควบคุมความเป็ นมนุษย์ไว้ ได้
ซึง? ยํ?าเท้ ากลับมาด้ วยสํานึกใหม่
ด้ วยความลับซึง? ถูกเฉลยคือ
ภูสงู เป็ นภาพลวงของปิ ศาจแห่งศตวรรษ
ซึง? กล่อมเกลาด้ วยเสียงโปรยเหรี ยญตรา
อีกทังบทเพลงเพราะพริ
K
งK ว่าด้ วยการแซ่ซ้อง
ล้ วนล่อลวงหัวใจอยูท่ กุ เช้ าเย็น

14
07 | พเนจรใต้ เงาจันทร์
จันทราส่องเสี Kยวแสงแต้ มฟ้าดํา
ขณะความอ้ างว้ างค่อย ๆ เคลือ? นห่อหุ้มพิภพ
ทะเลลึกซัดคลืน? ลูกแล้ วลูกเล่าโถมชายหาด
แสงเหลืองนวลพลันส่องสว่างวาบกระทบผิวนํ Kา
ราวกับนาฏกรรมแห่งคํ?าคืนที?ไม่อยากให้ ร้ ูจบ
แม้ ความเศร้ าสร้ อยจะแทรกแซมอยูห่ ว่างเมฆขาวราง ๆ
และประภาคารจะนิ?งงันอยูไ่ กลสุดลูกหูลกู ตา
กระนันK คือความงดงามของทุกยุคสมัยมิใช่หรื อ
ซึง? สามัญมนุษย์ล้วนต้ องสัมผัสสักครังK ในชีวิต
ว่าแต่ป่านนี Kแล้ ว
ใครยังยํ?าเตร่บนผืนทราย
ไม่ร้ ูที?มา ไม่ร้ ูที?ไป
ความฝันตระหง่านอยูเ่ บื Kองหน้ า
หรื อเขาอาจกําลังไปสูท่ ิศนันK
หากคือราตรี ซงึ? ไร้ สกั เสี Kยวแสงจันทร์ เล่า
เขาคงหลงทางซํ Kา ๆ เฉกเช่นฉันในอดีต
วกวนไปมาในหุบเขาวงกต
และนํ Kาตาคงไหลท้ นออกมาเป็ นทาง
ด้ วยว่ากว่าจะเจอะเจอแสงดาว
ช่างนานแสนนาน
รัตติกาลนี Kจึงคือโอกาส
สองบาทาที?มงุ่ จะยํ?าจนรุ่งสาง
โดยไร้ สกั เศษเสี Kยวของจิตท้ อแท้
สูแ่ สงสกาวเบื Kองหน้ า
เขากําลังพเนจรไปสูท่ ิศนันK
แน่ ๆ

15
08 | จําทิงS รั กไว้ กับรั ง
เขาพรากโอบกอดเขาไพร
สูค่ วามอึดอัดในโอบรัดของตรอกตึก
เขาจากเพลงกล่อมของคลืน? คราม
สูเ่ สียงคํารามแหบแห้ งของจักรกล
เขาทิ Kงรังร้ าง
โบกมือลาความทรงจําวัยเยาว์
โผบินสูม่ หานครตอนกลางประเทศ
ดินแดนเสมือนรังรอง
แต่กลับวิปลาสอยูเ่ ช้ าคํ?า
คือความจริ งสุดขมปร่า
ที?ชีวิตต้ องฝื นดื?มดํ?า
เสแสร้ งหวานละมุนต่อหน้ ามวลชน
ทังที
K ?เพียงทอดน่องเข้ าไปในก้ นบึ Kงหัวใจ
จะสดับฟั งเสียงกระซิบ
ระหว่างจิตที?เร้ นตัวซึง? เต้ นรัวอยูใ่ นกายา
ว่าไม่มีนกตัวใดอยากอพยพ
ไม่มีนกตัวใดอยากทิ Kงรักร้ างไว้ กบั รัง
นกบางตัวอาจใฝ่ ฝันถึงชีวิตรังรอง
บางตัวอาจใฝ่ ฝันชีวิตพเนจร
แต่เขาเพียงวิ?งตามจับลมหายใจ
มาต่อลมหายใจ
เพียงเมื?อตะวันแดงเฉิดฉายในยํ?ารุ่ง
เขาจะยังมีชีวิต
เพื?อลิ Kมรสโศกรํ? า
หรื อสุขล้ น
อีกครังK ครา

16
09 | บางหิ/งห้ อยยังเริงรําตามแสงฉานทิวากาล
เหมือนว่าไม่ร้ ูจกั ตัวตน
จึงสับสนกับปรารถนาหยัง? ลึก
โบยบินวกวนราวไม่เหนื?อยหน่าย
ทังที
K ?หวั ใจเกือบแหลกลาญ
ตังแต่
K ปรามาสรอยกอดสุดท้ าย
ของตัวเอง
เหมือนว่าบอดต่อแสงระยิบระยับ
จึงเขลาในกาลเวลาผันผ่าน
เริ งรํ าตังแต่
K โพล้ เพล้ ตราบแสงตะวันฉาน
ยิ?งสว่างจ้ า ยิ?งรางเลือน
ไม่หลงเหลืออยูใ่ นทรงจํา
ของแม่นํ Kาสายใด
เหมือนว่าหนวกต่อเสียงหัวใจอิดโรย
จึงเร่ร่อนไปกลางแดดแผดร้ อน
จากคูคลองถึงโกงกาง
อากาศฉํ?าชื?น
แต่ภายในแห้ งแล้ งเต็มที
เพราะทึกทักว่าทิวากาลดัง? ราตรี
จึงหลงระเริ งตามหาแสงฉานไม่จบสิ Kน
จวบจนหลงลืมแสงงามแห่งตัวตน
ปี ตใิ ดเล่า ยังหลงเหลือแก่ชีวิต
ก่อนกาลสายเกิน
กว่าจะหวนคืน
เถิดกระซิบภายใน
ให้ สํานึกคุณค่าแห่งตัวตน
เช่นที?มวลเทวทูตเคยกระซิบ
ในวันแรกแห่งการลืมตาแลโลก

17
10 | ตามล่ าหัวขโมย
เสียงกระซิบกระซาบในโสตประสาทโน้ มน้ าว
ฉันวิ?งเท้ าเปล่าไปบนถนนเปี ยกแฉะ
แสงไฟสีส้มส่องสลัว
สลับเสาละต้ นกับม่านดําแห่งราตรี
ลึกลงภายในใจเคว้ งคว้ าง
และอิดโรยไร้ เรี? ยวแรง
ความรู้สกึ รัก
เฉกเช่นอัญมณีแห่งชีวิต
ตกอยูใ่ นมือโสโครกของหัวขโมย
ฉันเร่งฝี เท้ ายํ?าเร็วขึ Kน
ประหนึง? คนบ้ าวิ?งจับสายลม
ท้ องถนนเหมือนต้ องคําสาปให้ ร้างคน
พลางฉันพึมพําลําพังเฉกเช่นคนหลงทิศ
ทังที
K ?หวั ขโมยหยุดยืนอยูต่ รงหน้ า
เพียงยื?นมือออกไปคว้ าตัวก็คงล้ มฟุบ
คล้ ายว่าง่ายดาย
แต่เปล่าเลย
กี?ครังK กี?หนฉันแพ้ พา่ ย
ไม่เคยตามล่าตัวตนของตัวตนไว้ ทนั

18
11 | หลังหลั/งนําS ตาหลากจะงอกงามขึนS จูบฟ้ า

ในป่ าไพรเวิ Kงว้ าง
หูกวางเกรี ยมกรอบร่วงใบทับถม
ลําแสงแดดทะลุหว่างกอดเมฆ
เธอผู้ซมซานกลับมานัง? กอดเข่า
ในอ้ อมกอดของพุม่ หญ้ าเขียวแคระ

ตังแต่
K รุ่งสางย่างยํ?าสูโ่ มงยามโพล้ เพล้
เธอหลัง? นํ Kาตาหลากอาบสองโหนกแก้ ม
กระนันK อย่าตีโพยตีพายใส่ชีวิตเลย
ดูนนั? สิ กวางป่ าซึง? วิ?งยํ?าอยูใ่ นทุง่ เสรี
แท้ ก่อนหน้ ามันก็หลัง? นํ Kาตาแก่หนามที?ทิ?มตํา

เถิดเธอ ปล่อยธารหลากจากจักษุตามต้ องการ
ไม่มีนํ Kาตาหยดใดเป็ นความอัปยศ
และไม่ใช่การปราชัยครังK ท้ ายสุดที?ต้องสยบยอม
ฝนที?พรํ าจากหลังคาโลกอาจหักก้ านใบร่วงบ้ าง
แต่หมื?นดอกพันกล้ าก็งอกงามขึ Kนจากดินเสมอ

ฉันใดก็ฉนั นันK
ชีวิตหลังหลัง? นํ Kาตาหลาก
อาจรานดาวเหนือทรวงอกร่วงตก
แต่ความหวังก็งอกงามขึ Kน
ด้ วยแรงปรารถนาจะผจญขึ Kนไปจูบฟ้า
เพื?อประดับประดาดาวดวงใหม่
เหนือหัวใจเธอเอง

19
12 | ลวงชีวติ

ฉันไม่คดิ ว่าชีวิตจะเริ งรํ าด้ วยโชคชะตา
และหัตถาที?ปล่อยให้ ความหวังหลุดลอยไปกับมรสุม
ก็ไม่ใช่ด้วยการเสกเป่ าของหมอผีใด
นักมายากลอาจลวงตาให้ เห็นความจริ งอีกแบบ
แต่ภายในอันร้ าวลึก
ย่อมเห็นทุกเบื Kองหลังแจ่มชัดมิใช่หรื อ
หากเพียงดึงดันนอนนิ?งไม่ลกุ ไปยํ?าเหมือนใครอื?น
นัน? คงเป็ นความเหี Kยมโหดแสนสงบ
ซึง? เธอใช้ กําราบดวงดาวให้ สิ Kนแสง
จนบันปลายจะพบว่
K
าสูญเปล่า
กว่าที?นกึ คิดไว้ อกั โข
ความจริ งจะค่อย ๆ เคลือ? นปรากฏ
สูเ่ รื อนร่างที?เหยียดอยูบ่ นเตียงนุม่ ใต้ เพิงพักหลังคาโปร่ง
แม่นํ Kาเบื Kองหน้ าที?เคยไหลเชี?ยวจะเหือดแห้ ง
ต้ นโตนดที?เคยยืนเด่นอยูอ่ ีกฝั?ง
จะหักโค่นลงราบดิน
ดาวที?ปักร้ อยไว้ กบั ผืนฟ้าดําจะร่วงสิ Kน
และสองนัยน์ตาอันเย่อหยิ?ง
จะไม่เห็นความงามใดอีก
แม้ แต่เงามืดของเธอเอง

20
13 | สุลต่ านแห่ งตน

เธอเป็ นสุลต่านแห่งชีวิตตน
จงปกครองด้ วยธรรม
ซึง? องคาพยพแห่งกายเพรี ยกหาเถิด
สันติสขุ บังเกิดได้ หรื อไม่เหนืออาณาจักรภายใน
ขึ Kนอยูก่ บั “รัก”
ซึง? ได้ กลัน? และโปรยพรํ า
หากถ้ วนทัว?
แน่แท้ ทกุ ข์ร้อนจะค่อย ๆ มอดดับ
ดวงตาทังคู
K จ่ ะเพ่งพิศไปยังสรรพชีวิตรายล้ อม
และสํานึกแห่งความเห็นอกเห็นใจ
จะวาววาม
โดยไม่ต้องเคี?ยวกรํ า

เธอเป็ นสุลต่านแห่งชีวติ ตน
จงร่างธรรมนูญ
เพื?อนําพาองคาพยพแห่งเรื อนร่างสูค่ วามสงบเถิด
ภยันตรายจะแผ่วเบาได้ หรื อไม่เหนือดวงจิตและดวงชีวี
ขึ Kนอยูก่ บั “สัจจะและยุตธิ รรม”
ซึง? ได้ เพาะลงในทรวงอก
หากแผ่กิ?งก้ านถ้ วนทัว?
แน่แท้ ความร่มเย็นจะปกคลุม
หูทงสองจะยิ
ัK
นแต่เสียงเพราะพริ งK ของฝูงนก
และสํานึกแห่งระเบียบ
จะเจิดจํารัส
โดยไม่ต้องสมมติ

21

เธอเป็ นสุลต่านแห่งชีวติ ตน
จงดําเนินนโยบาย
เพื?อดับกระหายเถิด
ชัยชนะจะทอทอดลงสูว่ ิญญาณได้ หรื อไม่
ขึ Kนอยูก่ บั “ความเพียร”
ซึง? ได้ ตอกเรี ยงลงเหนือน่านนํ Kา
หากเพียงพอ
แน่แท้ จะยํ?าผ่านสูฝ่ ั?งฝันไม่ยากเย็น
และสํานึกแห่งความแกร่งกล้ า
จะพวยพุง่ ท่วมท้ น

กระนันK เหนือสุลต่านขึ Kนไปคือพระเจ้ า
เมื?อเธอพยายามอย่างถึงที?สดุ แล้ วไซร้
จงระลึกว่าผลสําเร็จ
สถิตอยูใ่ นหัตถ์ใหญ่ยิ?งแห่งพระองค์

22
14 | ดิ/งลึกสู่ปรารถนา
ภาพใดอยากวาด
จงตวัดพูก่ นั วาด
บทกวีใดปรารถนาเขียน
เถิดบรรจงดินสอเขียน
ลํานําอันไพเราะที?กกึ ก้ องอยูใ่ นหฤทัย
เปล่งปล่อยมันออกมา
ให้ มวลองคาพยพแห่งเรื อนร่างสดับฟั ง
เนื?องแต่จิตที?กกั ขังจินตนาการไว้ กบั สิง? เน่าเสียแห่งกายา
ต่างอันใดเล่ากับการลากพาคุณค่าแห่งชีวติ
ไปติดตายไว้ ใต้ ซากปรักหักพังแห่งตึกร้ าง
ลมหายใจรวยริ น
สองนัยน์ตาตอบแสงตะวัน
แต่นิ?งงันต่ออิสรภาพ
หรื อไร
หากไม่ใช่เพราะเจตจํานงแห่งดวงจิต
ก็คงเพราะสายลมกระซิบ
กดหัวใจให้ คลุ้มคลัง?
ราวกวางน้ อยยํ?าวิ?ง
หนีตายจากสัตว์ร้ายซึง? กรงเล็บแหลมคม
ทังที
K ?พงไพรผืนนี Kก็เป็ นของมัน
แต่ไยสํานึกภายใน
ครั?นคร้ ามต่อเสียงปลอมแปลกไปได้
เพียงบันปลายแห่
K
งดวงชีวี
ขอเพียงเธออย่าจําแลงตนเป็ นสัตว์ร้ายหิวโซ
ที?จ้องจะจูโ่ จมชีวิตอื?นเสียเอง
เพราะครันK ไม่หลงเหลืออันใดในพงไพรนี K
แน่แท้ เธออาจต้ องแทะหนังฉีกเนื Kอ
และดื?มดํ?าเลือดคาวตน
นัน? คงเป็ นความอัปยศ
เกินกว่าสามัญสํานึกแห่งมนุษย์จะยินดี

23
15 | ในกระจกเงามีคนรั ก
ในกระจกเงา
มีคนรัก
ในกระจกเงา
มีธารนํ Kาหลาก
ในกระจกเงา
โคมทองเปล่งประกาย
ในกระจกเงา
ดอกแพงพวยเพิ?งจะบาน
ในกระจกเงา
มีคนรัก
ในกระจกเงา
มีผีเสื Kอปี กสวย
ในกระจกเงา
ชิงช้ าแกว่งไกว
ในกระจกเงา
ดอกแพงพวยเพิ?งจะโรย
ในกระจกเงา
มีคนรัก
เธอจะเห็นเขาแจ่มชัด
ครบถ้ วนอิริยาบถ
ต่อเมื?อเธอยินยอม
โอบกอดตัวเอง
ด้ วยรยางค์อนุ่
ซึง? ผูกโยงอยูห่ ว่างอกงาม
แห่งเธอ

24
16 | เป็ นฉัน

เป็ นนกสิ
จะมี ปีกโบยบิ น
หนหาวน่าท่อง
ดวงตาทอดเห็นทุกสรรพสิ7 ง
หนอนอ้วนซ่อนอยู่ทีน7 นั7 ทีโ7 น่น
ระหว่างขุนเขา ทุ่งทอง และผาชัน

ไม่ดีกว่า
ฉันอยากเป็ นปลา
ว่ายวนว่ายเวียนในทะเลลึก
ความฝันซ่อนอยูท่ ี?นนั? ที?โน่น
ระหว่างทรายขาว ฝาหอย และปะการัง

เป็ นนกเถอะ เป็ นนก
ไม่สิ ไม่เอา จะเป็ นปลา

เป็ นนกเถิ ด เป็ นนก
โปรดเถิด โปรดปล่อยฉันไปเป็ นปลา

จะสํามะหาอันใดถึงปี กงามอีก
เมื?อชีวิตฉันใฝ่ ฝันถึงครี บเล็ก ๆ เท่านันเอง
K

25
17 | ประดับลมปราณด้ วยสัตย์ จริง

หัตถ์ซงึ? ปั ดทิ Kงความจริ งออกจากทรวงอก
ประหนึง? ได้ เพรี ยกวิญญาณพันลึกพันลือ
มาหลอกหลอนชีวิต
เช้ าและคํ?า คํ?าและเช้ า
โสตประสาทไม่เคยพานพบศานติ

จวบจนกลํ Kากลืนสัตย์จริ งแห่งชีวิตลงไปอีกครังK
และยินดีให้ มนั ดํารงอยูอ่ ย่างที?ควรจะดํารง
เฉกเช่นที?เธอมองพ้ นกรอบหน้ าต่าง
แลเห็นผู้คนพลุกพล่าน
ซึง? ล้ วนประดับลมปราณด้ วยสัตย์จริ งทังสิ
K Kน

แน่แท้ สายลมแห่งกาลเวลา
จะค่อย ๆ พัดความระทมหายลับ
หลงเหลือเพียงบทเรี ยนแห่งการเติบโตประทับไว้
นัน? แหละฉันและเธอ เราจงเรี ยนรู้อย่างขะมักเขม้ น
เพื?อไม่นําชีวิตยอกย้ อน
กลับสูว่ งั วนความเหน็ดเหนื?อย
จากการดิ Kนรนถากทางลวงโลก

แม้ นภายภาคหน้ าดวงวิญญาณ
จะลอยล่องลับไปกับควันกํายาน
แต่สตั ย์จริ งยังคงประดับทิ Kงไว้ เหนือหลุมฝังศพ
ผู้เยี?ยมเยียนอาจหยิบขึ Kนมาคลีอ? อก
และเล่าขานให้ ลกู หลานแห่งผีเสื Kอรุ่นแล้ วรุ่นเล่าฟั ง
ทว่าดวงวิญญาณจะยิ Kมพริ มK
และไม่ถือโทษโกรธเคืองใด ๆ

26
18 | นับหนึ/งถึงนิรันดร์

หนึง?
สอง สาม
ร้ อย พัน หมื?น
แสน ล้ าน
ถึงนิรันดร์
เช้ าคํ?า
นัง? นับนิ Kว
บูชาตัวเลข
ภายในซึง? ซุกซ่อน
ความกระวนกระวาย
ควบคุมไม่อยู่
ปริ ศนา
ซึง? แขวนอยูห่ ว่างอก
“ต้องบิ นสูงแค่ไหน
ต้องว่ายไกลเท่าไหร่ กนั ?”
ยิ?งสูง
ยิ?งเห็นโลกทังใบ
K
แต่ไม่หลงเหลือใครในแววตา
เช่นนันหรื
K อ
กลางมหาสมุทรไพศาลเล่า
คงอ้ างว้ างเกินกว่า
จะยินเสียงคีตใด

27

จํานวนนับจินตนาการ
จึงหลอกหลอนมโนไม่วา่ งเว้ น
สองมือสาว
สองเท้ ายํ?า
ไม่แยแสดวงชีวี
ที?ทลุ กั ทุเลราวเรื อลําพังถูกคลืน? โถม
บันปลายอาจอั
K
ปราชัยเหนือใครทังปวง
K
แต่จะยังยื
K นยงอย่างไร
เมื?อปราชัย
แก่หวั ใจตนเสียแล้ ว

28
19 | ปลดสิ/งแบกบนบ่ าอันหนักอึงS
แบกดอกไม้
ก้ อนหิน เสื Kอคลุม
ถ้ วยรางวัล
ข้ าวสาร โคมไฟ
เหรี ยญตรา
พูก่ นั หนังสือพิมพ์
ของใครต่อใครไว้
ในกระเป๋ าพะรุงพะรัง
หลังหักหลังงอ
แต่ยงั เชิดหน้ าแหงนฟ้า
ยํ?าสูด่ าวแต่ราวว่าไกลโพ้ น
สะเปะสะปะ
เนิบช้ า
ไม่ใช่เพื?อพร้ างามเล่มใด
เนิ?นนานนับแรมปี
หัวใจทุลกั ทุเล
แต่ไม่ปริ ปากพูดสักคํา
เนื?องแต่ตวั ตนที?ต้องเป็ น
หนักหนาพอควร
ร้ อยคน พันความคิด
รี? เข้ ามาจับแอกใส่หลัง
ผูกหมื?นแสนความหวังเกินพรรณนา
คล้ ายกระป๋ องนม
ห้ อยไว้ กบั แขน ขา
และต้ นคอ

29

วิ?งเร็วไม่ได้
พลันสะดุดล้ ม
หวัน? ใจว่าลุกต่อไม่ไหว
ต้ องดับสูญ
จนวันหนึง? ซึง? กระหยิ?มในเสียงปรบมือ
คําเยินยอประหนึง? ว่า
ได้ ยกเธอขึ Kนนัง? บนกลีบเมฆ
ลอยตัวสมใจเสียเถิด
ก่อนอรุณรุ่งมาเยือน
เพราะเพียงนกกางปี ก
บินจากรังในเช้ าตรู่
เธออาจต้ องยํ?าต่อ
ด้ วยหลังงองุ้มกว่าวันวาน
ตราบจนได้ ปลดระวางหวังอันหนักอึ Kง
หลงเหลือไว้ เท่าที?สองบ่าแบกไหว
ทันใดนันแหละ
K
เธอจะรู้สกึ
ว่าการยํ?าไปบนถนนชีวิต
ไม่ได้ เหนื?อยหน่ายเสมอ
เหมือนหมื?นพันกิโลเมตร
ที?เธอพ้ นผ่านมา

30
20 | ท้ องฟ้ าไม่ ได้ มีเพียงสีฟ้า
รุ่งสางแดดแรกแย้ มฟ้า
เมฆขาวลอยผ่านดุจหญิงแรกสาวเริ งรํ า
เธอวิ?งจํ Kาขึ Kนไปบนเนินหญ้ าเขียวขจี
ทิ Kงตัวลงในอ้ อมกอดความเปลีย? วเปล่า
ฉันนอนครุ่นคิดอยูใ่ กล้
เธอส่งยิ Kม
เคลือ? นมือมากุมมือ
ดอกเดชี?บานเป็ นแถบ
จากข้ างกายสูอ่ ีกเนินหญ้ า
แต่ฉนั คิดไม่ออกสักที
ว่านิทานเรื? องใด
เหมาะกับช่วงเวลาอิสระนี K
จึงชวนเธอเพ่งพิศฟากฟ้าเบื Kองหน้ า
เธอเอ๋ย ท้ องฟ้าไม่ได้ มีเพียงสีฟา้
ตะวันกําลังลุกตื?น
ดูสฟิ า้ ถูกละเลงด้ วยสีส้มเกือบทังผื
K น
เธอเห็นความหวังใหม่
แห่งชีวิตตัวเองไหม
เธอเอ๋ย ท้ องฟ้าไม่ได้ มีเพียงสีฟา้
นกน้ อยกําลังโผบิน
ดูสมิ ีสขี าวแซมสลับอยูท่ วั? ๆ
เธอเห็นเสรี ภาพ
แห่งชีวิตตัวเองไหม

31

เธอเอ๋ย ท้ องฟ้าไม่ได้ มีเพียงสีฟา้
ฝนกําลังตังเค้
K า
ดูสฟิ า้ เปลีย? นเป็ นสีเทาแล้ ว
เธอเห็นบททดสอบ
แห่งชีวิตตัวเองไหม
เธอเอ๋ย ท้ องฟ้าไม่ได้ มีเพียงสีฟา้
พระอาทิตย์กลมโตกําลังลาจาก
ดูสฟิ า้ ถูกสาดใส่ด้วยสีดํามิด
เธอเห็นการพักผ่อน
แห่งชีวิตตัวเองไหม
เธอเอ๋ย ท้ องฟ้าไม่ได้ มีเพียงสีฟา้
และฉันสาบานได้
ว่าหลงรักทุกเฉดสีของมัน
แม้ บางสีจะตามมาด้ วยฝนห่าใหญ่
หรื อมรสุมโถมซัด
ฉันเพียงหลบเงียบ
อย่างคนไม่สะพรึง
อีกไม่นานฟ้าจะเปลีย? นสี
อีกไม่นานเมฆขาวจะกลับมา
ฉันเชื?อเช่นนันเสมอ
K
แม้ ในวันที?ไม่เห็นสีใด
ของฟ้าก็ตาม

32
21 | ปณิธานแห่ งวันพรุ่ งดํารงอยู่เสมอไป
ตะวันตกดินเพื?ออันใด
ไยไม่ครองฟ้าไว้ เท่าที?ปรารถนา
หรื อเพื?อส่งต่อสุขสันต์แก่จนั ทร์ แจ่ม
เพื?อดาวดวงน้ อยได้ พริ บพราวตัวตน
เพื?อผีเสื Kอซึง? เกลียดกลัวทิวากาลได้ กระพือปี ก
หรื อเพื?อหัวใจดวงเดิมที?เกือบแหลกเป็ นจุณ
ได้ ร้อยรวมขึ Kนใหม่
และคลําทางกลับสูโ่ ตรกไตร อีกหน
จันทร์ แจ่มเล่าลาลับไปเพื?ออันใด
ไยไม่ค้างฟ้าไว้ ให้ สมอธิษฐาน
หรื อเพื?อตอบแทนสุขสําราญแก่ตะวันแดง
เพื?อเมฆขาวได้ เริ งรํ าตน
เพื?อฝูงนกซึง? หลงใหลทิวากาลได้ โผบิน
หรื อเพื?อหัวใจดวงเดิมที?เกือบหลับลึกเป็ นหิน
ได้ ยํ?ากลับสูท่ ้ องทุง่ แห่งบทสนทนา อีกหน
แม้ สยบยอมต่อสัจธรรมว่า
ตะวันซ่อนตัวยามเหมันตฤดูมาเยือน
และจันทร์ ก็เลือนลับลาฟ้าในคืนแรมมืดดับ
แต่ปณิธานแห่งวันพรุ่ง
ไม่มีทางล่มสลายไปจากชีวิต
ตราบเท่าลมปราณยังสถิต
และมาลาอิกะ*แห่งการดับสูญ
ยังไม่หยัดหัตถาขึ Kนเป่ าแตร

-------------------------------------------------------------------------------------------*มาลาอิ กะ เป็ นคําภาษาอาหรับ หมายถึงเทวทูตผูร้ บั ใช้พระเจ้า

33
22 | โบยบินด้ วยบทกวี
เพียงเริ? มเขียนบทกวี
คล้ ายว่าฉันโบยบินอิสระ
ณ หนหาวเมฆขาวลอยเลือ? น
เหนือมหาสมุทรคลืน? ใหญ่สคี ราม
ไม่แม้ พะวงจะเหนื?อยล้ า
กระพือปี กอย่างแกร่งกล้ า
สายตาทอดมองอย่างตื?นเต้ น
และสุขสันต์โถมซัดสูภ่ ายใน
กระทัง? อักขระสุดท้ ายสิ Kนสุด
ฉันถลาลงบนเกาะแก่ง
บางครังK คือเกาะแสนเศร้ า
บางครังK คือเกาะสําราญ
ระหว่างพํานักแต่ละแห่งหน
นํ Kาตาอาจหลัง? ริ น
หรื อเสียงหัวเราะอาจกึกก้ อง
และรอยยิ Kมอาจเบ่งบาน
ขึ Kนอยูก่ บั สายลมภายในกายนี K
จะนําทางฉันไปสูแ่ ห่งหนใด
ยากยิ?งจะหยัง? ถึง
กระนันด้
K วยบทกวี
และด้ วยหัวใจกวีอนั อิสระ
ฉันจึงหยัง? ถึงตัวตน
แม้ ดงิ? ลึกลงไปในหุบเหวไร้ ที?สิ Kนสุด
ก็ตาม

34
23 | คืนรั งบ้ างเถิดบินหลาดง

ชีวิตซึง? วิ?งเล่นเช้ าคํ?าในเมืองหลวง
ของประเทศแสนเดียวดาย
เธอไม่เคยสํานึกตนว่าได้ ตกเป็ นทาส
ของมายาภาพไม่สิ Kนสุด
เช้ าตะวันเฉิดฉาย
ฝูงวิหคผกผิน
เธอเร่งฝี เท้ ายํ?าไปยังท่านํ Kา
เพื?อทันเรื อเที?ยวแรก
ขณะมวลชนเบียดเสียด
ขยับคนละก้ าวให้ เธอ

ยามเย็นแสงอาทิตย์รําไร
วิหคบางตัวโบยบินกลับรัง
บางตัวระหกระเหินหายลับ
เธอขึ Kนเรื อเที?ยวสุดท้ าย
หัวใจทังดวงเหมื
K
อนพังครื น
ความล้ าสาดซัดดัง? คลืน? ลม
ในทิวากาลพายุฝนคะนอง

ความโดดเดี?ยวในเมืองพลุกพล่านผู้คน
คล้ ายกลายเป็ นเรื? องสามัญ
เท้ าที?ยํ?าสนทนาเพียงกับเงาที?ตดิ ตามหลัง
และดวงตาซึง? สบกันทุกวี?วนั
ไม่เคยไปถึงขันลั
K น? วาจาทักทาย
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วนเวียนเป็ นวัฏจักรโทมนัสเช่นนันนั
K บแรมปี
เธออุทิศเวลาเพื?อสร้ างชีวิต
จนหลงลืมจะใช้ ชีวิต
วัยเยาว์เปล่งวาจา
ทวงถามถึงสุขแสนเรี ยบง่าย
กระนันเธอแทบไม่
K
แยแสถึงกลิน? ฝน กลิน? ดิน
การหมอบกราบแทบเท้ าความว้ าเหว่
ไม่นบั เป็ นความต้ อยตํ?าแห่งชีวิต
เช่นอดีตที?พรากมา

โอ้ เธอ
ตีตวัo รถไฟกลับสูอ่ ้ อมกอดขุนเขาและท้ องทุง่ บ้ างเถิด
ที? ๆ เธอเคยดํารงฐานะสูงส่งเป็ นบุตรชายแห่งศานติ
หัวใจของหญิงชราร้ องเรี ยก “โอ้เด็กดีกลับมาหนุนตักแม่บา้ ง
อย่าปล่อยให้การงานขโมยความรักทีม7 ี ให้กนั ไปมากกว่านีเ@ ลย
แน่แท้ตามธรรมดาแม่ปรารถนาเงิ นตราเฉกเช่นบ้านหลังอืน7 ๆ
แต่ความรักนัน@ ไซร้ไม่มีเงิ นสกุลใดซื @อขายได้”

โอ้ ผ้ เู ป็ นดัง? บินหลาดง
โบยบินคืนรังบ้ างเถิด
ไม่แน่ใจเธอยังจดจํากลิน? ข้ าวจากแปลงนาของยาย
หรื อร่มเงายางพาราในสวนของพ่อได้ อีกไหม
แต่ความอลหม่านยังไม่ทอดเงาเข้ ายึดครองที?นี?มากนัก
ต้ นไม้ ลําธาร ดอกปอเทือง อีกร้ อยพันสิง?
ยังจดจารเธอในทรงจําเสมอมา
เพียงฉันเอ่ยนามอันไพเราะของเธอขึ Kน
สรรพสิง? ทังหลายก็
K
หลัง? นํ Kาตารื นK
ด้ วยความคิดถึงแล้ ว
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24 | กุหลาบแห้ งเหนือหลุมฝั งศพ

กุหลาบแห้ งเหนือหลุมฝังศพ
ทักทายฉันด้ วยรอยยิ Kมพิลกึ
พลันเพียงหัวเราะร่า
มันก็งอกงามกลายเป็ นผีเสื Kอ

ผีเสือ@ เหนือหลุมฝังศพ
ชวนฉันเริ งรํ า
พลันเพียงโยกย้ ายส่ายสะเอว
มันก็ขยับปี กกลายเป็ นนกป่ า

นกป่ าเหนือหลุมฝังศพ
ชวนฉันขับขานลํานํา
พลันเพียงกู่ก้องร้ องขาน
มันก็ร่วงหล่นลงเป็ นความว่างเปล่า

ความว่างเปล่าเหนือหลุมฝังศพ
ชวนฉันสงบปากสงบคํา
พลันเพียงนิ?งงัน
นํ Kาตาก็หลัง? เป็ นกุหลาบแห้ ง
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25 | ที/หลงเหลืออยู่คือชีวติ
ฉันลืมเลือนอายุ
แม้ ภาพสะท้ อนในกระจกเงาถกเถียง
เส้ นผมคลุมกะโหลกเริ? มร่วงหล่น
และรอยหยักบนหน้ าผากตะโกนฟ้อง
แต่ฉนั จะแยแสคําติตงิ เพื?ออันใด
ความจริ ง ฉันจงใจหลงลืมอายุมากกว่า
เปลื Kองอดีตทิ Kงไว้ กบั พันรอยเท้ าบนถนนสายเก่า
เก็บโกยเพียงทรงจําอันหอมจรุงใส่กระเป๋ าสะพายหลัง
ไม่มีที?หลงเหลือให้ ความเคียดแค้ นเน่าเฟะใด
ฉันสุขสุด ๆ
ที?ไม่ต้องนัง? นับตัวเลขเหมือนจักรกล
หรื อเฝ้าพยากรณ์วา่ ลมปราณสุดท้ ายจะถ่อถึงวินาทีใด
สองเท้ าจึงออกวิ?งทุกเช้ าตรู่
ดาวเรื องรายทางที?งอกงามขึ Kนด้ วยปรารถนาของมันเอง
ยิ Kมร่าทายทักประหนึง? เพื?อนร่วมอุดมการณ์
อีกแมวเทาที?รักอิสระของบางใครในซอย
กลายเป็ นมิตรรักฉันโดยไม่เอื Kอนเอ่ยขอ
ชีวิตที?หลงเหลือจึงคือชีวิต
ฉันไม่รีดไถเสียงแซ่ซ้องใดจากมันอีก
ปล่อยให้ ลมเยียบหนาวพัดมาบีบนํ Kาตาตามแต่ต้องการ
หุบเหวที?ร่วงทรุดลงไปก่อนหน้ า
แสนอาดูรเกินกว่าฉันจะพิเรนทร์
พาเสี Kยวชีวิตกระโดดลงไปลิ Kมรสเป็ นครังK ที?สอง
มันขมปร่าเกินกว่าลิ Kนที?เต็มไปด้ วยรอยแผลจะรับไหว
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และอย่าเลยความเอิกเกริ กใด
ที?ทําต่อ ๆ กันมาเป็ นทอด ๆ
ขอเพียงแค่เงินสักส่วนจัดพิธีศพ
ให้ เหมือนกับใคร ๆ ในศาสนาที?ฉนั ศรัทธา
นํ Kาพุทราอาบรดสักขัน สองขัน
และผ้ าขาวสักสามผืนห่อเรื อนร่างเปลือยเปล่า
นัน? มากพอแล้ ว
ฉันไม่ใช่พวกต่อต้ านสังคม
แต่ก็ไม่ใช่พวกเริ งรํ าทังเช้
K า สาย บ่าย คํ?า
ฉันเป็ นเพียงชีวิตที?หลงเหลือ
เหมือนดัง? ดาวเรื องเพื?อนร่วมอุดมการณ์
ซึง? กําลังโรยร่วงสูด่ นิ บริ สทุ ธิV
ไม่วา่ จะปรารถนาดีกบั ฉันด้ วยเหตุใด
แต่อย่าคัดค้ านทัศนะประหลาดของฉันเลย
หากมองด้ วยดวงตาแห่งมนุษย์
คงแจ่มชัดไม่ยากเย็น
เพราะนี?คือกฎเกณฑ์สามัญ
ซึง? ชีวิตเธอเองจะได้ ลิ Kมรสอยูแ่ ล้ ว
มิใช่หรื อ
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26 | ถักทอแสงดาวห่ มหฤทัย

ฉันลืมตาตื?นในคํ?าคืนที?ยงั ไม่ร้ ูจบ
ด้ วยแรงปรารถนา
จะไขว่คว้ าดาวมาไว้ ในอุ้งหัตถ์
ตะเกียกตะกายจากพงหญ้ าเขียวแคระ
ยํ?าบาทาสูถ่ นนสว่างไสว
ซึง? โคมทองอวดแสงอยูน่ บั หมื?นพัน

กลางสวนชีวติ
ฉันหยัดมือขึ Kนจับปลายเชือกที?ห้อยลงมาจากชันฟ้
K า
ซึง? หมูม่ วลเทวทูตแห่งพระเจ้ าผูกโยงไว้ กบั ปุยเมฆขาวโพลน
จิตวิญญาณอันหอมจรุงปี นป่ ายขึ Kนสูห่ นหาว
ประจันหน้ ากับบางสายฝน
ซึง? โปรยพรํ ามาเย้ าหยอก

หมูม่ วลปั กษาแห่งเทศกาลอพยพเอ๋ย
เถิดจงขับขานบทเพลงเป็ นขวัญกําลังใจ
เถิดจงขยับปี กให้ ฉนั รับรู้
ว่าการโบยบินข้ ามมหาสมุทรหมื?นลี Kยังไม่จบสิ Kน
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และเพียงก้ าวพ้ นขอบฟ้า
ฉันเริ? มสาวแสงดาวลงมาปั? น
มือขวาจับมือซ้ ายหมุน
จนครบจํานวนปรารถนา
กระบวนการถักทอเริ? มขึ Kนต่อ
สองนัยน์ตาประกายหวัง
เที?ยงคืนแล้ วนกฮูกแห่งหมูบ่ ้ านร้ องทัก
แต่ความเหน็ดเหนื?อยยังรอนแรมมาไม่ถงึ
จิตวิญญาณกล้ าแกร่งต่างหาก
ที?ถกั ทออยูส่ นุกสนาน
กระทัง? แสงดาวกลายเป็ นผืนผ้ าหนานุม่
ซึง? พรมกลิน? ด้ วยนํ Kาหอมจากมวลบุหงาแห่งสวนที?จากมา
ฉันคลีม? นั ออก
ห่มหฤทัยหลับฝัน
จวบจนหมอกเช้ ารางเลือน
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ภาคสอง
เหนือท้ องทุ่งเรา ร้ างรั ก
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27 | ฝูงนกปี กหัก

1.
สอยลงมา
ทีละตัว สองตัว
ร่ วง
หล่น
ลงเป็ นฝูง
กระแทกโขดหิ นริ มผา
ซบเศร้ากลางพรมหญ้า
รํ าพัน พรํH าภาวนา
พลันนํJาตาท่วมท้นล้นไหล
และเลือดแดงหยาดทาหิ นทราย

2.
สอยลงมา
ทีละตัว สองตัว
ร่ วง
หล่น
ลงเป็ นฝูง
จมจ่อมสู่ใต้ทะเลลึก
ไม่เห็นแสงเดือน
แสงดาวพร่ างพราว
รํ าพัน พรํH าภาวนา
กระพือปี กโผล่พน้ คลืนH นํJา
จะได้ไหม
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3.
สอยลงมา
ทีละตัว สองตัว
ร่ วง
หล่น
ลงเป็ นฝูง
ปี กงามหักเบี ยJ ว
ขนหลุดลุ่ยเป็ นปุยว่อน
เหลือไว้แต่ชีวิตเปล่าเปลือย
โอดโอยหรื อนิH งงัน
สุดแล้วแต่สํานึก
จะมุ่งหมาย

4.
สอยลงมา
ทีละตัว สองตัว
ร่ วง
หล่น
ลงเป็ นฝูง
ด้วยลมฝนโถมซัด
ด้วยเงือJ มมื อปิ ศาจพยศ
ด้วยปี กรายรอบกระพือตี
ด้วยท่วงท่าร่ อนระเริ งผิ ดพลาด
หรื อด้วยดวงใจขบถต่อปี กงาม
โอ้นกปี กหักทุกตัว
หนหาวยังรอเจ้า
ขยับปี กร่ อนระเริ ง*
อีกครา
-------------------------------------------------------------------------------------------*คําบันดาลใจจากบทกวี “อาชญากรผูป้ ล่อยนกพิ ราบ” ของศรี บูรพา
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28 | จมลงในทะเลนํา7 ตา
เที&ยงคืนกว่า
พ่อกลับมาอีกเเล้ ว
กลิน& สุราโชยคลุ้ง
เเม่วิ&งหลบเข้ ามุมมืด
เด็กชายซ่อนตัวใต้ ผ้าห่ม
ความเงียบไม่ได้ ทําหน้ าที&ของมัน
เเม่ร้องไห้ เสียงสัน&
เสียงดังขึ Hน ดังขึ Hน
เล็ดลอดเข้ าไปใต้ ผ้าห่ม
เด็กชายวิ&งเข้ าโอบกอด
หน้ าของหญิงระทมมีรอยชํ Hา
เด็กชายสับสนว่าต้ องปลอบประโลมอย่างไร
สะอึกสะอื Hน
จนจมลึกลงไปในทะเลนํ Hาตา
พยุงขึ Hนมาได้ ไหมเธอ
พยุงขึ Hนมาได้ ไหมใครสักคน
หรื อที&สดุ แล้ ว
เด็กชายต้ องพยุงตัวเอง
เหมือนทุกครังH ที&พยายาม
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29 | สู่ความเป็ นคนที@จดื จาง
ยินเสียงสะอื Hนจากหลุมใดสักหลุมในสุสานรกเรื อH
เนื&องแต่ชายเฒ่าผู้เพิ&งล่วงลับไม่เคยได้ หลับใหลในความมืด
สิง& ตกทอดอันน้ อยนิด
กลายเป็ นฟื นมอดไหม้ บ้านที&จากมา
เลือดเนื Hอเชื Hอไข
ตกเป็ นทาสจิตละโมบ
ไม่มีคําว่าพี&น้องท้ องเดียวกัน
ไม่มีเยื&อใยแห่งความอาทร
ไม่มีแม้ ทรงจําสุขสันต์ใด
อดีตกลายเป็ นเศษซาก
หลงเหลือไว้ เพียงดวงตาที&จ้องจะตะครุบ
และสองมือหยาบด้ านที&ง้างขึ Hนจะขยํ Hา
บ้ างฉวยโอกาสควักหัวใจพี&ชาย
ไปบูชายัญปิ ศาจเฝ้าทรัพย์
บ้ างกระชากลมปราณน้ องสาว
ไปแลกกับเรื อกสวนไร่นา
ความเขลาแห่งความอยาก
ฉกฉวยโอกาสผลักไสเรื& องเล่าของวันวาน
จึงคล้ ายว่ารักไร้ คา่
คล้ ายว่าเลือดยังข้ น
แต่วตั ถุมายาละลายความเป็ นคน
จืดจางเสียแล้ ว
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30 | คําสารภาพ

ต่อหน้ าเนินดิน
ฉันสารภาพความจริ ง
ซึง& ไม่เคยเอื Hอนเอ่ยมาชัว& ชีวิต
เพียงหลงเชื&อคําลวงของความรู้สกึ ลวง ๆ
ว่าพรุ่งนี Hดอกหญ้ าและผีเสื Hอ
จะยังคงพลิ Hวลมและบินรํ าอยูด่ งั เดิม
ฉันจึงสวมบทบาทตัวร้ าย
ประชดประชัน
หลายครังH ก็ฝืน
เพราะเดิมพันคือศักดิศ[ รี

มาวันนี H
หญ้ าแห้ ง
และผีเสื Hอร่วงดับ
คําว่า “รัก”
คําว่า “คิดถึง”
ฉันเอ่ยออกมา
ไม่หนักลิ Hนสักนิด
แต่ดงั หรื อเบา
หนึง& ครังH หรื อพันครังH
แทบไม่ตา่ งกัน

พี&ชาย ผู้หลับนิ&งอยูใ่ ต้ เนินดิน
ได้ ยินหรื อไม่ได้ ยิน
แทบไม่ตา่ งกัน
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31 | เป็ นดั@งนกเงือกแห่ งฮาลา-บาลา*

เป็ นดัง& นกเงือกแห่งผืนป่ าฮาลา-บาลา เถิด
ซึง& หล่อเลี Hยงสายสัมพันธ์ด้วยรักสัตย์ซื&อ
แม้ ปีกแกร่งทังสองอาจหาญโบยบิ
H
น
สูท่ กุ แห่งหนสมใจใฝ่ ปอง
แต่น้อยนักที&พวกมันจะพาตนพราก
ไปจากคูค่ รองและบุตรธิดา
จวบจนกว่าสายลมแห่งมรณกรรม
จะโอบอุ้มตัวใดตัวหนึง& หายลับ
สัมพันธ์อนั เนิ&นนานจึงอาจสะบันH

ฮาลา-บาลา ไม่ได้ งดงามเพียงเพราะพฤกษาขจีเขียว
หรื อเพราะหมอกขาวแห่งเช้ าตรู่หม่ คลุม
หากแต่ด้วยรักแท้ ของเจ้ านกเงือกทุกคู่
จึงแต่งแต้ มจิตวิญญาณแห่งผืนป่ าให้ สมบูรณ์

ทุง่ ทองที&ฉนั และเธอดํารงร่วมเล่า
ไยยังถวิลหาความสัตย์ซื&อไม่จบสิ Hน
รักที&ปราศจากการลวงหลอก
จะคงเรื อนรังอบอุน่ ไม่พงั ภินท์
และเลี Hยงดูบตุ รธิดาให้ เติบโตเป็ นมนุษย์ที&อิ&มเอิบรัก

กระนันH เราต่างขาดพร่องสิง& ที&วา่ มาแต่ไหนแต่ไร
ตราบเท่ากาลปั จจุบนั
นํ Hาตาแห่งการแตกหัก
ยังริ นรดผืนดิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ฮาลา-บาลา คือผืนป่ าทีตH งัJ อยู่ในจังหวัดยะลาและนราธิ วาส
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32 | เคว้ งคว้ าง
ฉันไม่เคยคาดคิดว่าเจ้ าพระยายามพลบคํ&าจะน่าระอาเช่นนี H
พลันเรื อเที&ยวสุดท้ ายแล่นออกจากท่าพระจันทร์
ความหวาดหวัน& คืบคลานเข้ าแทะทึ Hงหัวใจ
ลมโบยใส่หน้ าและความโดดเดี&ยวกุลกี จุ อจับจองพื Hนที&ในทรวงอก
ฉันหายใจโดยปราศจากความตื&นเต้ นได้ อย่างไร
โลกของวันนี Hทิ Hงไว้ ข้างหลังนัน& ถูกต้ องแล้ วมิใช่หรื อ
ตามหลักทฤษฎีควานหาความสงบประดับดวงจิต
การหลงลืมคนที&ดงึ แขนเราสูส่ มรภูมิแห่งศักดา
คล้ ายกับสงครามจําลองที&ตา่ งจ้ องเขม่นกันด้ วยแววตาขึ Hงโกรธ
คือกฎข้ อแรกที&มนุษย์ผ้ อู อ่ นหัดอย่างฉันจะทําได้
ขณะนี Hเวลาเท่าไรไม่สําคัญ
เพียงอยากแล่นเรื อต่อโดยไม่พงึ& คนขับ
และขว้ างทิ Hงเข็มทิศจมดิง& ลงในสายนํ Hาลึก
ฉันไม่คดิ ว่าทุกความเคว้ งคว้ างจะเจ็บปวดเฉกเช่นที&ใครหลอกลวง
กลับกัน อาจเยียวยาแผลสดในใจได้ มากกว่า

พรุ่งนี Hเมื&อรุ่งอรุโณทัย
ฉันลอยลําอยูก่ ลางมหาสมุทรกว้ างใหญ่

เมื&อคลืน& ลมทังภายในและภายนอกสงบงั
H
น
หัวใจฉันจะแล่นเรื อกลับขึ Hนฝั&งที&ทา่ พระจันทร์ ดงั เดิม
พึงทราบเถิด แน่แท้ ฉนั จะไม่มีวนั หายไป
จากชีวิตที&ยงั หลงเหลือหวังอันรังรอง
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33 | เธอคือกระจกเงา ฉันคือภาพทรงจํา
ฉันซุกอยูใ่ ต้ ลิ Hนของเธอ
ฉันซ่อนอยูใ่ นเเววตาเปล่งปลัง& นันH
ลึกลงในดวงหฤทัย
ฉันเข้ าไปวิ&งเล่นตังเเต่
H ปฐมบทเราพบหน้ า
ตัวตนไม่เคยเลือนหาย
กลิน& อายจากฉันยังอบอวล
เมื&อฉันยิ Hม
เธอเผลอหัวเราะ
เมื&อฉันเศร้ า
เธอหลัง& ริ นหยาดนํ Hาตา
ฝากรอยเกรอะกรังไว้ บนใบหน้ า
เมื&อเเยกเขี Hยวยิงฟั น
เธอร่วงลงในหุบเหวโศกรํ& าทันที
แต่ยามฉันเริ งรํ า
เธอกลับปรบมือชอบใจ
ราวเด็กน้ อยสมปรารถนา
ทุกคืนวันยังคงสะท้ อนชัด
เธอคือกระจกเงา
ฉันคือภาพทรงจํา
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34 | เราติดอยู่ในเทศกาลทึง7 เนือ7 มานานแล้ ว
แว่วเสียงแร้ งรุมทึ Hงเนื Hอ
กระหึม& คลุมทัว& ทุง่ หญ้ า
กลิน& คาวโชยคลุ้งฟ้า
และฝูงแร้ งสนุกใจ
เนื Hอใครล่ะวันนี H
พี& น้ อง ผองเพื&อนไหน
คนรัวH รอบขอบบ้ านหรื อคนไกล
ใครกันตกเป็ นเหยื&อความโสมม
ล้ มเลิกเทศกาลหฤโหดสักทีเถิด
ใครเล่าปรารถนาตายซํ Hาตายซาก
เป็ นเนื Hอถูกรุมทึ Hงน่าเวทนา
เจ็บแปลบกว่าถูกกัดด้ วยเขี Hยวคม
ของสิงสาราสัตว์ใด
ทุง่ แห่งชีวิตนี Hจะกลับสูศ่ านติ
ดอกไม้ จะบานร่า
เราต้ องถอดปากแหลมคม
เขวี Hยงทิ Hงไปกับภูตผีที&กําลังพร่าเลือน
ไม่หลงเหลือความเป็ นแร้ งไว้ สกั เสี Hยว
จวบจนกลิน& คาวแห่งเกียรติยศของมวลมิตรจางหาย
และกลิน& บุษบงหอมหวน
ลอยเคลือ& นมาอวลที& ๆ เราดํารง
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35 | พิพากษา
ยามเยื Hองย่างเข้ าไปในท้ องทุง่
เธอหยัง& รู้อย่างไรว่าดอกใดซ่อนพิษ
สีสนั ฉูดฉาด
หรื อกลีบประหลาดของมัน
ที&ตา่ งไปจากมวลดอกดาษดาอื&น
ยามวิ&งเล่นเข้ าไปในป่ าไพร
เธอเเบ่งเเยกอย่างไรว่าปั กษาใดดุร้าย
ใบหน้ าบึ Hงตึง
หรื อกรงเล็บแหลมคมของมัน
ที&ตา่ งไปจากนกป่ าอื&น
หรื อ
เธอพิพากษาตัวตนของรวงดอก
และหมูม่ วลวิหค
ด้ วยเสียงกระซิบซึง& กล่อมเกลามาเเต่เเบเบาะ
ในบทเพลงก่อนนอน
ในนิทานก่อนตื&น
ในละครหรรษาหลังเคารพธงชาติ
บนโต๊ ะชาในงานเลี Hยงสังสรรค์
ในปาฐกถาของเอกบุรุษ
หรื อ
เธอสถาปนาความจริ งขึ Hน
ด้ วยโมหาคติของตน
ซึง& เเพร่งพรายต่อไปในสายนํ Hาประเทศ
ใครต่อใครดูดดื&ม
ตกเป็ นบริ วารแห่งคติของเธอ
ทังที
H &บางดอกไม่เคยเเม้ คดิ จะทําร้ ายสักผีเสื Hอ
ทังที
H &บางวิหคไม่เคยเเม้ จะบดขยี Hมดสักตัว
เเต่เธอไม่สน เธอไม่เชื&อ
ทุกคนที&เรี ยงแถวอยูเ่ บื Hองหลัง
ก็สา่ ยหน้ าเหมือนกับเธอ
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36 | โซ่ ตรวน
นานเพียงใดแล้ ว
เธอกักขังเสียงหัวเราะและรอยยิ Hม
ของพวกเขาไว้ ในเงามืดของเธอ
มัดแขนมัดขา
ด้ วยหัวใจทะนงดัง& โซ่ตรวน
กี&คนแล้ ว
หลัง& ธารไหลจากบ่อโศก
หลุบหน้ าลงตํ&า
โหยหวนเจ็บปวด
และลึกลงไปมีรอยแผลพุพอง
ซึง& ผ่านสักระยะ
ประทับเป็ นรอยแผลเป็ น
ชัว& กัปชัว& กัลป์
คําเย้ ยหยัน
และแววตาหยามเหยียด
เชิดเธอให้ สงู เด่นเพียงใดในหมูม่ วลมนุษย์
คงไม่เคยคิดว่าความโดดเดี&ยวในฤดูกาลถัดไปกําลังมาเยือน
ซึง& โฉบฉวยความตกตํ&าแห่งการดํารงร่วม
มาฝากเธอด้ วยแน่แท้
จนกว่าโซ่ตรวนถูกสะบันทิ
H Hง
เสียงหัวเราะและรอยยิ Hมของพวกเขา
กระพือปี กสูเ่ วิ Hงฟ้า
และกังวานก้ องเข้ ามาในหัวใจของเธออีกหน
นัน& แหละเธอเองจะเป็ นไท
จากทิฐิอนั ตํ&าต้ อยของตนเอง
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37 | ไม่ มีนกตัวใดเป็ นเจ้ าของท้ องฟ้ า

ฟ้ากว้ างสุดลูกหูลกู ตา
ไม่มีใครเป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของ
นกทุกตัวต่างมาและจากไป
ไม่มีปีกใดโอบฟ้าไว้ ยืนยง

ทุกปี กล้ วนแพ้ พา่ ยกาลเวลา
ฝูงนกดาษดาหลากสายพันธุ์
ประดับทรวงอกด้ วยสิทธิ[เสรี
เหนือสถาปั ตยกรรมแห่งพระเจ้ า
ไม่อาจมีใครตังตนเป็
H
นพระเจ้ าอีกองค์

ฝูงหนึง& จึงโผบิน
จากทุง่ เขียวสูพ่ รุชื Hน

ฝูงหนึง& จึงเริ งรํ า
จากเวิ Hงนํ Hาสูส่ นั ทราย

อีกฝูงขับขานเพลงเศร้ า
จากป่ าเขาสูเ่ งาจันทร์
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ฟ้าไร้ กําแพงกันH
ปุยเมฆไม่ใช่ลวดหนาม
ฝนพรํ า พรํ า ก็เท่านันH
มิใช่คําบัญชา
พันธนาการปี กงาม

กระนันเพี
H ยงพลันฝูงใด
ตกเป็ นทาสปิ ศาจอหังการเสียแล้ ว
ก็คงลุม่ หลงอวดอ้ าง
ว่าปี กหลุดลุย่ คูน่ นบั
ั H นดาลฟ้า
ปากแหลมจึงจิกกัด
เล็บคมไล่ขยุ้ม
โฉบไปโฉบมา

ในหมูม่ วลนกจึงร้ าวราน
คํารามเถิดฟ้า
ฟาดแส้ ลงกลางสันหลังโลกบ้ าง
ให้ นกบางฝูงสําเหนียกเสียงอีกพันฝูง
และทวนถามสํานึกของพวกมัน
ว่าฟ้ากว้ างนี H ใครเล่า
เป็ นเจ้ าของที&แท้ จริ ง
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38 | นักออกแบบรอยยิม7 นักประดิษฐ์ ความทรงจํา

คนหนึง& ยิ Hมเย้ ย
อีกคนยิ Hมแย้ ม
เธอไม่อาจลิขิต
รุ่งอรุณลืมตาตื&น
จะเจอะเจอรอยยิ Hมใด
แต่สทิ ธิแห่งการสรร
หลุบหน้ าลงตํ&า
หรื อเชิดขึ Hนสู้
เป็ นของเธอมาแต่กําเนิด
สุดแล้ วแต่วา่
บันปลายของทิ
H
วากาลนี H
ปรารถนาประทับรอยยิ Hมใด
ไว้ บนใบหน้ าตน

เพราะเธอคือ
นักออกแบบรอยยิ Hม
เพราะเธอคือ
นักประดิษฐ์ ความทรงจํา
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39 | ดํารงร่ วมด้ วยจิตอภัย

ยามอาทิตย์สอ่ งแสงจ้ า
ผืนฟ้าแผดร้ อน
แต่ยงั ให้ อภัย
ยามสายฝนโถมกระหนํ&า
ผืนดินฉํ&าแฉะ
แต่ยงั ให้ อภัย
ยามคลืน& ซัดสาดฝั&ง
ผืนทรายเจ็บชํ Hา
แต่ยงั ให้ อภัย
ยามฝูงปลาซุกซน
ผืนนํ Hาขุน่ มัว
แต่ยงั ให้ อภัย
ยามเธอพลังพลาด
H
ฉันอาจขึ Hงโกรธ
แต่จะให้ อภัย
ยามฉันพลังพลาด
H
เธออาจโกรธกริ วH
แต่โปรดให้ อภัย
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40 | สิ@งที@รออยู่หลังกําแพงทึบ
กายทังกายโรยแรง
H
ใจทังใจเหนื
H
&อยหน่าย
สุขสมยํ&าถึงทางตัน
จะหันหลังวกสูท่ างเดิม
หรื อปี นป่ ายกําแพงไปให้ พ้น
กระโดดขึ Hนตัวคนเดียว
คว้ าจับขอบกําแพงไม่เคยได้
เรี& ยวแรงมีขีดจํากัด
ปรารถนาก็ไม่ตา่ งกัน
แต่นี&เรารวมอยูต่ รงนี Hนับหมื&นพัน
ไม่ได้ โดดเดี&ยวเหมือนเกาะแก่งในมหาสมุทร
เพียงดัง& ภายในอันร้ าวลึกนึกไปเอง
หันมาสบตาฉันสิเธอ
สายตาที&เพียรทอดความรักอยูเ่ ช้ าคํ&า
ใจจริ งซึง& มุง่ หวัง
จะเชื Hอเชิญใครต่อใครปี นป่ ายไปด้ วยกัน
นับหนึง& ถึงสามสวมขาลงในช่องแขน
สี& ห้ า หก เราจะยกเธอขึ Hน
เจ็ด แปด เก้ า ก้ าวเหยียบขอบกําแพง
สิบ ขอให้ เธอพ้ นไปโดยสวัสดี
เริ& มนับใหม่วนเวียน
คนแล้ วคนเล่าพ้ นผ่าน
ถึงตาฉันบ้ างละสิ
หลังกําแพงสูงทึบ
มวลมิตรรํ& ารอ
เธอและฉัน
ไม่วิ&งยํ&าลําพังอีกต่อไป
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41 | เพียงสดับฟั ง

โปรดเพียงให้ ทกุ สิง& อย่างที&ทะนงตนอยูภ่ ายในได้ เงียบบ้ าง
ด้ วยการสดับฟั งเสียงบรรดาผู้มาเยือน
บ้ างอาจเป็ นนักปราชญ์ นักพรต หรื อนักเล่านิทาน
บ้ างอาจเป็ นนักการเมือง กวี หรื อชาวนา
ไม่วา่ ใคร ฐานันดรใด
จงเอื Hอนเอ่ยวาจาแต่พอดี
เรื& องที&ถกู ขับขานเพียงฝ่ ายเดียว
และไหลเชี&ยวดัง& สายนํ Hาหลาก
อาจนําความเอือมระอา
สูท่ รวงอกผู้สดับฟั ง

เพื&อว่าการเข้ าอกเข้ าใจจะดําเนินอย่างสมดุล
และการปลอบประโลมจะคลายทุกข์สมใจหวัง
เนื&องด้ วยแน่แท้ นํ Hาตาที&ไหลริ น
ไม่วา่ ของใคร ฐานันดรใด
แห้ งเหือดเพราะได้ เอื Hอนอรรถ
และมีมิ&งมิตรคอยสดับฟั ง
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42 | ในปรารถนาของความโดดเดี@ยว
“ญาซากัลลอฮูคอยรอน”
ขอพระเจ้ าตอบแทนความดี
ฉันเอ่ยทุกครังH
เพียงใครสักคนหยิบยื&น
อาหาร นํ Hา หรื อฟูกนอน
เช่นนันพวกเขากล่
H
าวแก่ฉนั
ด้ วยเจตจํานงเดียวกัน
ซึง& ไม่มีความยากเย็นใด
และไม่หนักอึ Hงลิ Hนเลยสักนิด
เราต่างเป็ นส่วนหนึง& ของลมหายใจ
เมื&อยามความลําเค็ญมาเยือน
จึงเกื Hอกูลด้ วยหวังให้ รอดพ้ น
และแผ่ร่มเงาสักส่วนเพื&อก่อความร่มเย็น
ถึงวันนี H คํากล่าวขอบคุณเบาบางลง
ฉันไม่แน่ใจในความผันเปลีย& น
ซึง& รุดไปข้ างหน้ าของปั จเจกชน
ขณะเราต่างถอยสูช่ ีวิตลําพัง
ร่มเงาแผ่คลุมน้ อยลง
และแดดร้ อนแผดเผาถึงภายใน
ซึง& คล้ ายว่าความสุขของการโดดเดี&ยวล้ นเหลือ
แต่ถงึ ที&สดุ มนุษย์อย่างเรายังเพรี ยกหากันอยูเ่ สมอ
และแม้ การทอดทิ Hงใครสักคนไว้ ข้างหลัง
อาจหมุนโลกให้ เคลือ& นเร็วขึ Hน
กระนันความเห็
H
นอกเห็นใจ
อันเป็ นดัง& หยาดฝนชโลมทุง่ แห้ ง
สูฤ่ ดูกาลฉํ&าชุม่
ก็เคลือ& นหายไปจากโลกสีนํ Hาเงินนี Hเช่นกัน
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43 | ดั@งแก้ วร้ าวรอยไม่ เหมือนเก่ า
ไม่มีอนั ใดเหมือนเก่า
ที&เคยรัก
เปลีย& นเป็ นชัง
ที&เคยหลง
แปรเป็ นโกรธ
ที&เคยอาทร
กลับเฉยเมย
ที&เคยสนิทใจ
ห่างออกไปนับหมื&นลี H
สัมพันธภาพดัง& แก้ วใส
วางอยูบ่ นโต๊ ะไม้ บ้าง
บนโขดหินบ้ าง
เพียงลมพัดผ่านมาก็กระแทกเป็ นรอยร้ าว
เพียงสักมือทําหล่นก็ร้าวรอย
แม้ นไม่แตกพังเสียทีเดียว
แม้ นไม่บาดเนื Hอจนเลือดไหลซิบ ๆ
แต่จะซ่อมแซมอย่างไร
ให้ ผนึกเป็ นหนึง& เช่นเก่า
โอ้ มิ&งมิตร
โอบกอดแก้ วของเราไว้ ให้ แน่นเถิด
อย่ายินยอมให้ มือใดทําลายมัน
ไม่วา่ มือนันจะเปื
H
อH นหยาดนํ Hาตา
หรื อไม่ก็ตาม
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44 | หากวันหนึ@ง.....หายไปจากโลก
หากวันหนึง& หนังสือหายไปจากโลก
หนอนหนังสืออย่างฉันจะเป็ นเช่นไร
เมื&ออากาศบริ สทุ ธิ[ตอ่ ลมหายใจ
แต่หนังสือทังเก่
H าครึและใหม่เอี&ยม
ที&ฉนั ดื&มดํ&ามันทุกคํ&าคืนก่อนนอน
ประหนึง& นมอุน่ ช่วยให้ หลับลึก
และหลุดหลงไปในภวังค์
แห่งจินตนาการที&ไม่เสแสร้ ง
หากวันหนึง& ช็อกโกแลตหายไปจากโลก
เจ้ าจอมเขมือบของหวานอย่างฉันจะเป็ นเช่นไร
เมื&อข้ าวขาวกลิน& หอมคลายความหิว
แต่ช็อกโกแลตทังที
H &หวานเข้ มและขมนํา
ซึง& ฉันชอบกัดแทะหลังมื Hออาหารเย็น
ชวนโสตประสาทระบําไปในทุง่ ดอกฝัน
ที&ฉนั ครอบครองกลิน& หอมจรุงทังมวลแต่
H
เพียงผู้เดียว
หากวันหนึง& เป็ นฉันเองที&หายไปจากโลก
เธอซึง& เป็ นมิ&งมิตรเล่าจะรู้สกึ เช่นไรบ้ าง
จะริ นนํ Hาตาไหลอาบแก้ มเหมือนที&ฉนั รํ& าร้ องให้ แก่หนังสือ
หรื ออ้ อนวอนจากพระเจ้ าให้ ฉนั กลับคืน
เหมือนที&ฉนั ภาวนาจากพระองค์
ให้ ประทานช็อกโกแลตไปนิรันดร์
แต่เธอน่ะคงไม่ร้ ูตวั
ว่าบางทีก็เป็ นดัง& หนังสือ
บางทีก็เป็ นดัง& ช็อกโกแลต
ที&ฉนั หวงแหนมาแต่ไหนแต่ไร
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45 | ก่ อนกาลกลับคืน
ก่อนกาลกลับคืน
ฉันขอปลูกต้ นไม้ ไว้ สกั ต้ น
เฝ้าพรวนดิน
รดริ นความรัก
ขอพรต่อพระเจ้ า
ให้ ผลิดอกออกผล
เมื&อเธอหรื อใครหลงผ่านมา
โดยไม่คํานึงถึงชันวรรณะ
H
จึงได้ ชื&นชม
เด็ดดอกมาดม
เด็ดผลมากิน
อีกเช่นกัน
ฉันหวังให้ ต้นไม้ สงู ใหญ่
เเผ่กิ&งก้ านใบ
ให้ ร่มเงาเเก่สรรพชีวิตร่วมโลก
เมื&อฉันกลับสูธ่ ลุ ดี นิ
หากต้ นไม้ ยงั ยืนเด่น
โปรดอย่าแขวนป้ายชื&อฉัน
ฉันก็จะไม่กนรั
ั H วH หนามไว้
เชิญเธอใช้ ประโยชน์จากมันตามประสงค์เถิด
เพื&อว่าฉันจะได้ นอนหลับในหลุมศพ
เฉกเช่นดวงวิญญาณสําราญสุข
ซึง& ล่วงลับแล้ วก่อนหน้ า
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46 | นิยายประเทศ (2021)
ลมในคืนไร้ จนั ทร์
พัดโชยสูเ่ หย้ าเรื อน
ฉันค้ นเสื Hอกันหนาวนําเข้ าจากเวียดนาม
ที&ซอ่ นไว้ ในตู้ไม้ มาสวมใส่
กดลดอุณหภูมิเครื& องปรับอากาศ
และชงกาแฟดําจากดอยแห่งทิศอุดร
เที&ยงคืนครึ&ง
ฉันอ่านนิยายของศิลปิ นนามอุโฆษยังไม่จบ
ลุกขยับเขยื Hอนเรื อนร่าง
สายตาทอดผ่านหน้ าต่าง
แสงสลัวจากดวงไฟส่องร่าง
หญิงสาวและเด็กชายนอนคุดคู้
อยูต่ รงป้ายรถประจําทาง
พลันนํ Hาตารื นH
ราวว่ากําลังดื&มดํ&าระหว่างบรรทัดนิยาย
ครู่ขณะหนึง&
ความสงสารจับใจโลดแล่นเข้ ามา
แต่ก็คดิ ขึ Hน “เดีย] วสภาผูแ้ ทนราษฎรเขตนีคJ งแล่นรถผ่าน
และหยิ บยืนH ผ้าห่มสักผืนให้พวกเขา
หรื อบางทีเหล่ารัฐมนตรี อาจกําลังถกโครงการสร้างบ้าน
และจ้างงานพลิ กฟื J นชี วิต”
“บ้าบอ” ฉันตะโกนก้ องในใจ
ผินหลังลงไปชวนสองชีวิต
ขึ Hนมาจิบกาแฟดํา
และฟั งนิยายประเทศฉากต่อไป
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47 | ฉากแห่ งโศกนาฏกรรม

ดุจกิ&งก้ านถูกเขย่าใบร่วง
เกลือ& นถนนทุกสาย
เทวทูตแห่งความตายพลุกพล่าน
ใบอ่อน ใบแก่ ปลิวสูด่ นิ
ใบแล้ วใบเล่า ทับถม
บางคํ&าคืนไร้ คนเก็บกวาด
ฉากแห่งโศกนาฏกรรมฤดูร้อนฉายซํ Hา
เรี ยกนํ Hาตาไหลหลากจากแม่สายถึงเบตง
ชีวิตถูกแขวนไว้ บนเส้ นด้ าย
หว่างความเป็ นกับความตาย
ดุจกิ&งก้ านถูกเขย่าใบร่วง
เกลือ& นถนนทุกสาย
มืองามคูน่ ี H
ช่วยอะไรได้ บ้าง
หยิบยื&นข้ าวปลาอาหาร
เช็ดคราบนํ Hาตาปลอบใจ
หรื อเพียงยกขึ Hนขอดุอาอ์*
ให้ พ้นผ่านกาฬเวลาโดยเร็ว
อย่าได้ ขวยเขินที&จะยื&นมือออกไป
เพื&อพยุงชีวิตกันและกันเลย

-------------------------------------------------------------------------------------------*ดุอาอ์ คือการขอพรในศาสนาอิ สลาม
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48 | เบ้ าบิดเบีย7 ว
มีอยูเ่ พียงหนึง& ในร้ อย
ผู้เป็ นเจ้ าของแห่งเจ้ าของที&ดนิ
มีอยูเ่ พียงหนึง& ในร้ อย
ผู้เป็ นปากท้ องแห่งปากท้ องประเทศ
ณ แผ่นดินผืนนี H
ความข้ นแค้ นไม่ได้ งอกงามขึ Hนตามธรรมชาติ
ความมัง& คัง& ต่างหากที&ถกู สถาปนาขึ Hน
เหนือศีรษะดําขลับของเรา
สลัมสังกะสีจงึ เร้ นตัวอยูห่ ว่างตึกสูงระฟ้า
เสียงระงมจึงประชันกับคีตรักทุกคํ&าคืน
ขณะความตายนอนซบโทรมอยูห่ น้ าบ้ านความเป็ น
และท้ องหิวโซตะโกนข่มเสียงเรอในภัตตาคารไม่วา่ งเว้ น
“ชีวิตไม่เท่ากับชีวิต”
นี&สนิ ะ่ เบ้ าประเทศรังรอง
บิดเบี Hยวเกินกว่าจะรับได้
แต่บางใครยังผลิตมันซํ Hา ๆ
เหมือนว่ามีชีวิต
อยูก่ นั คนละดวงดาว
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49 | โปรดอย่ าขโมยความสุขไว้ แต่ เพียงผู้เดียว
ที& ๆ สองบาทายํ&าเหยียบอยู่
ไม่ได้ หวังให้ ฝนพรํ าฉํ&าชื&นทุกเช้ าสาย
ขอเพียงโปรยพรมหยดลงมาบ้ าง
ให้ ธรณีพนั ๆ ปี
ไม่แห้ งผากจนเกินไป
ที& ๆ ลมหายใจวนเวียนซํ Hาซาก
ไม่ได้ หวังให้ แดดสาดอาบซ่านถ้ วนทัว&
ขอเพียงส่องแสงอ่อน ๆ กระทบบ้ าง
ให้ หวั ใจที&เกือบจะเหี&ยวเฉาเช่นกุหลาบขาดนํ Hา
คืนกลับมาเริ งบานอีกสักหน
ที& ๆ ดวงชีวีเติบโต
ไม่ได้ หวังให้ ข้าวออกรวงทองเสียทุกต้ น
ขอเพียงหนึง& ในสามที&อตุ ส่าห์ก้มหยัดกล้ า
เพียงท้ องที&หิวโหยดัง& หมาป่ าในทะเลทรายอ้ างว้ าง
ได้ อิ&มและหลับลงสนิทในคืนหนึง&
ที& ๆ ราตรี กาลมาเยือน
ไม่ได้ หวังให้ หว่านดาราไว้ ดาษดื&น
ขอเพียงสักพันดวงระยิบระยับ
ให้ นภาไม่ทะมึนมืด
ไปกว่าฝันร้ ายแห่งยุคสมัยอีก
ไม่ได้ หวังครอบครองทุกสิง& อย่าง
เพียงมีที&ยืนในขบวนประเทศ
ไม่ได้ หวังเป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของ
เพียงไม่ยินดีให้ บางใคร
ขโมยแดด ฝน
ดวงดาราและรวงข้ าว
ไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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50 | ไม่ มีใครเป็ นอื@นไปจากนี 7
ไม่มีใครเป็ นอื&นไปจากนี H
ฉัน เธอ เขา คือ “มนุษย์”
ไม่มีใครเป็ นแมลงสาบสมมติ
ฉัน เธอ เขา มีคา่ ในตัวตน
ไม่มีใครเป็ นอื&นไปจากนี H
ฉัน เธอ เขา คือ “ชีวิต”
ไม่มีคนเห็นต่าง เป็ นพิษ
ฉัน เธอ เขา คิดเห็นได้ เสรี
แค่คดิ ต่าง สร้ างสรรค์ ใช่สร้ างโศก
แค่ทําต่าง ใช่ทําให้ ตกตํ&า
แค่เยื Hองย่างไปตามอุดมการณ์ตน
ซึง& จะไม่บีฑาหัวใจใคร
ให้ แหลกลาญ
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51 | วจนะแห่ งศาสดา
ﷲ أَْﻧﻔَﻌ ُُﮭْم ِﻟﻠﻧﱠﺎِس
أََﺣ ﱡ
ِ ب اﻟﻧﱠﺎِس إﻟَﻰ
“ผู้ซ@ งึ เป็ นที@รักยิ@งของพระเจ้ าคือผู้สร้ างคุณประโยชน์ แก่ เพื@อนมนุษย์ ”
วจนะแห่งศาสดามูฮมั หมัด
ตกทอดจากบรรพชนสูบ่ รรพชน
เนิ&นนานนับสหัสวรรษ
ดัง& บุปผาซึง& กลีบแห้ งของมันโรยร่วง
ก่อกําเนิดต้ นใหม่เนื&องมาไม่ร้ ูจบ
รวมถึงในหัวอกของฉัน
ที&ได้ งอกงามขึ Hนแต่วยั เยาว์
โอ้ มิ&งมิตร
ทวนขึ HนไปอีกคราครังH
ฉันอยากชวนเธอสังเกตคําว่า “มนุษย์”
ซึง& ศาสดาแห่งอิสลามไม่ได้ แบ่งแยก
และคงเฉกเช่นในคําสอน
แห่งพุทธ คริ สต์ อีกร้ อยพันศรัทธา

เช่นนันแหละ
H
ฉันจึงเรี ยกขานเธอว่า “มิ&งมิตร”
เช่นนันแหละ
H
เราจึงเกื Hอกูลกันในนาม “มนุษย์”
ภูสงู ป่ าไพร ผืนนํ Hา
และสรรพสิง& ทังปวง
H
ซึง& ดํารงอยูห่ ว่างดินขาวกับดาวเดือน
ก็จะได้ รับอานิสงส์
จากหัวใจที&งอกงามขึ Hน
ตามวจนะแห่งศาสดา
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52 | จวบจนดาวสกาวแสงอีกครั ง7 ครา

ประหนึง& การพลัดหลงในท้ องวาฬทะมึนมืดของยูนสุ *
คลําทางเฉกเช่นผู้หลงทิศ
วกวนในห้ วงความอ้ างว้ าง
และร้ องรํ& าด้ วยดวงจิตภาวนา

เฉกเช่นราตรี สถี ่านนี H
หมูม่ วลปิ ศาจได้ กรี ธาทัพมาจากป่ ารกชัฏ
พลางตนหนึง& เอ่ยขึ Hน “ขอความเจ็บปวดประดับทรวงอกเจ้า
จวบจนดาวกระจ่างฟ้าและโศกรํH านันJ จะเลือนรางไป”
อีกตนเอ่ยขึ Hน “นํJาตาจงหยาดหยดอาบแก้มและใจเจ้า
จวบจนดาวสกาวแสงและโศกรํH านันJ จะเลือนรางไป”

พลันผองมันกระหึม& ร้ องกันพร้ อมเพรี ยง
“ศานติ แห่งชี วิตจะทอทอดลงยังจิ ตวิ ญญาณทีอH ดทน”
“ศานติ แห่งชี วิตจะทอทอดลงยังจิ ตวิ ญญาณทีอH ดทน”
“นีคH ือบททดสอบซึHงจะทับถมหรื อยกชูเจ้าก็สดุ จะแล้วแต่”
“นีคH ือบททดสอบซึHงจะทับถมหรื อยกชูเจ้าก็สดุ จะแล้วแต่”

โอ้ หมูม่ วลมนุษย์ เพื&อว่าเราจะคงคุณค่าแห่งปวงชีวติ ไว้
เชิดหน้ าขึ Hนเถิด
และเพ่งมองไปยังนัยน์ตาของมิ&งมิตร
ความหวังเรื องรองดัง& ดาวประกายพรึกอยูใ่ นนันH
และแน่แท้ ธารนํ Hาตาจะเหือดแห้ งโดยไม่ต้องเสแสร้ ง
-------------------------------------------------------------------------------------------*ยูนสุ คือศาสดาคนหนึHงในศาสนาอิ สลาม

70

โอ้ หมูม่ วลมนุษย์ เพื&อว่าเราจะยังยินเสียงคีตรัก
เชิดหน้ าขึ Hนเถิด
และเพ่งมองไปยังริ มฝี ปากของคนรายล้ อม
ความอาทรเบ่งบานอยูใ่ นรอยยิ Hม
ดัง& มวลบุปผาในฤดูผลิดอก
และแน่แท้ เสียงร้ องรํ& าจะเบาลง
จนสงัดเงียบ

โอ้ หมูม่ วลมนุษย์ เพื&อว่าเราจะยังอบอุน่ ใต้ แสงตะวัน
อ้ าแขนเถิด
และโอบกอด
ความเมตตาสถิตอยูร่ ะหว่างลิ Hนปี& ดงั& มุกเลอค่าหว่างฝาหอย
และแน่แท้ ความโดดเดี&ยวจะถูกเปลื Hองทิ Hง

หากภาพปรารถนาเช่นว่าไม่ปรากฏแก่หย่อมหญ้ าใด
หรื อแก่เธอผู้ถกู บีฑามามากนัก
โปรดอย่านิ&งเฉยเพื&อรอคอยโชคชะตาอีก
จงตระเตรี ยมพูก่ นั
วาดภาพทังมวลด้
H
วยมือเธอเอง

ส่วนปิ ศาจทังผองที
H
&ประจันอยูเ่ บื Hองหน้ า
อย่าได้ เสียเวลาแม้ เพียงเสี Hยววินาทีเพื&อขับไล่
ความสงบแห่งดวงจิตจะคร่าพวกมันไปทีละตน
แสงดาวหมื&นแสน
จะไล่ลบรอยเท้ าและเสียงหัวเราะจนหมดเกลี Hยง
ไม่หลงเหลือแม้ กลิน& สาบ
แห่งโทมนัสใด
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บทส่ งท้ าย
ดาวจะกลับมาพร่ างพราวสกาวแสง
ด้ วยมือที8ยังไม่ พงั ภินท์
คือมือเดียวกับที8ดบั ดาว
เพื8อหยัดขึนC จุดแสงอีกคราครั งC
ซึ8งนับจากนันC ตราบชั8วชีวัน
ความเป็ นมนุษย์ จะแจ่ มจ้ า
เหนือสวนชีวติ
เหนือท้ องทุ่งแห่ งเรา

