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โลกของหนูแหวน

คํานํา

“โลกของหนูแหวน” เปนโลกของธรรมชาติในชนบท ซึ่งมกีิจกรรมของมนุษยไมมากเชนกับในเมือง หนู
แหวนจึงอยูในโลกท่ีใกลชิดกับธรรมชาติ จนกระทั่งบางเวลารูสึกเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน หนูแหวนจึงสามารถ
พูดจากับผลฝรั่ง แมงปอง เมล็ดตอยติง่ รวมทั้งเงาของตวัเอง เพื่อที่จะหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาต ิตนเอง และ
ของสังคม หนูแหวนจึงสามารถเรียนรูอะไรไดมากมายในโลกสวนตัวของเธอ  ธรรมชาตจิึงเปนเหมือนโรงเรียน
ใหญของหนูแหวน อันที่จริงแลวทุกคนสามารถเรียนรูเกอืบทุกอยางไดจากธรรมชาติ 

“โลกของหนูแหวน” ไดเขียนขึ้นเมื่อ 30 ปมาแลว ซึ่งธรรมชาติในชนบทหรือแมแตตามชานเมืองใหญยัง
บริสุทธิ์สดชื่นกวานี้มาก ปจจุบันกิจกรรมของเมืองไดแผเขาไปในชนบทที่หางไกล เชน ผานรายการโทรทัศน และ
การซื้อสินคาเงินผอน ดังนั้นโลกของหนูแหวนจึงดูหดแคบลง  แตโลกทางวัตถุ สินคา และการแขงขันกันสูงก็ทําให
คนเรียกหาและตองการกลับคืนสูธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนวุนวายและแสวงหาความสุขทาง
จิตใจ  ดังนั้นโลกของหนูแหวนจึงไมไดหดแคบลงอยางทีป่รากฏ สําหรับบางคนโลกของหนูแหวนยิ่งจะกวางใหญ
และจําเปนขึ้นเสียอีก

เมื่อชีวิตเสียสมดุลไปเนื่องจากการแขงขันที่ไมรูจบ การบริโภคที่ไมรูอิ่ม การตองการเดนดังที่ไมรูจักพอ 
ความเรารอนที่ไมเคยสรางซา  ก็ถึงเวลาที่จะตองปรับการดําเนินชีวิตใหมใหไดสมดุล ถึงเวลาที่จะหวนคืนสู
ธรรมชาติ อยูในออมกอดของธรรมชาติ เรยีนรูวาตนเองคือใคร และอะไรคือสิ่งที่ดีในชีวิต

“โลกของหนูแหวน” คงจะไมไดตอบปญหาทุกขอ แตจะเปดแนวทางใหเห็นวา เมื่อเราเพิ่มความสนใจในสิ่ง
ที่เรามองขาม เมื่อเราใหความสําคัญแกความหลากหลายที่ตางดําเนินไปตามทางของมัน เมือ่เราคิดสิ่งที่ไมเคยคิด
มากอน เราก็สามารถพบคําตอบบางคําตอบสําหรับแกปญหาจํานวนมากได

“โลกของหนูแหวน” ยังเปนโลกที่สดใสราเริง เราสามารถสัมผัสโลกนี้ไดในทุกบททุกตอน ความสดใสรา
เริงของหนูแหวนนี้เปนเครือ่งมือสําคัญในการอยูกับโลกปจจุบันที่ขาดความสมดุลไปเรื่อยจนเกิดบรรยากาศหดหู 
รุนแรง เบื่อหนาย และหงอยเหงาเดียวดายปกคลุมไปทั่ว หนูแหวนยังเด็กเกินไปที่จะตอสูเปล่ียนแปลงโลกท่ีไมได
สมดุลนี้ แตเธอก็โตพอที่รูวิธีที่ตอสูกับมัน ไมใหผลกระทบดานลบเหลานี้มาทําลายโลกสวนตัวของเธอ

ทายสุดนี้ขอใหทุกคนมีความสดใสเบิกบานใน “โลกของหนูแหวน”

  ศราวก
     24 ธันวาคม 2543
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รูจักกับหนูแหวน

หนูแหวนของเราคนนี้แขนไมออน แตวาหัวอาจจะออนเหมือนกับเด็กไทยทั่ว ๆ ไป หนูแหวนเปนเดก็ดีที่
เชื่อฟงผูใหญ มีสัมมาคารวะและวาจาออนหวาน แตบางทีก็เปนเด็กที่ไมดีซุกซน เกเร โหยกเหยก

บานของหนูแหวนอยูที่ชายทุง มีลําคลองเล็ก ๆ ไหลผานหลังบาน ลําคลองนี้ไหลมาจากไหน หนูแหวนไม
รู แตก็คิดเอาวาคงไหลมาจากสวรรค หนูแหวนรูวาน้ําจะตองไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา ถาคลองนี้ไมไหลจากสวรรคจะ
ไหลมาจากไหน พอแมของหนูแหวนเปนชาวนา ปูยาของหนูแหวนก็เปนชาวนา และหนูแหวนก็คงจะเปนชาวนา
เหมือนกัน หนูแหวนมีพ่ีนอง 3 คน ตัวหนูแหวนอายไุด 6 ขวบ ยังเล็กอยู ไมตองเลี้ยงควาย ไมตองเรียนหนังสือ 
เลนอยูกับบานอยางเดียว โลกของหนูแหวนบริสุทธิ์แบบไรเดียงสา ครั้งหนึ่งหนูแหวนทําเรือลอยไป สั่งวาถาพบสิ่ง
ใดแปลกก็ใหกลับมาเลาใหฟง แลวหนูแหวนก็เฝารอเรือนอยนั้น หวังวาวันหนึ่งมันคงจะกลับมาเลาเรื่องผจญภัยที่
แปลกประหลาดบาง แตอนิจจาหนูแหวนหารูไมวา กระแสน้ําไหลไปแลวก็ไมไหลกลับคืนมา เธอจึงตองผดิหวังใน
การรอนี้

หนูแหวนเสียใจอยูมากทีเดียว ที่เรือนอยนั้นใจรายทิ้งเธอไป แตเธอก็หาของเลนใหมได อาจจะเปนปุยนุน
ที่เธอเก็บไดตามบริเวณบาน เธอเอามาเปาเลน ดูกระแสลมพัดมันลอยสูงขึ้น จนบางทีก็ลับหายไป แลวเธอกค็ิด
ไปเรื่อยวามันจะลอยไปถึงไหน “อาจจะไปตกเมืองยักษ” ถาเธอคิดอยางนี้ก็ตองรีบอธษิฐานวา “เพี้ยง ขออยาใหถกู
กินเลย เจาปุยนุน” ดังนั้นหนูแหวนจึงไมสามารถจะคิดกฎแหงความโนมถวงเหมอืนอยางนิวตันที่เห็นลูกแอปเปล
ตกลงจากตนไมได

แมของหนูแหวนชอบเอ็ดหนูแหวนวาไปเท่ียวคลุกฝุนมาสกปรก แตชวยไมได ตามพื้นดินมีสิ่งที่นาสนใจ
มากมาย “แมไมรูวาการคลานไปตามดินมันนาสนุกแคไหน” หนูแหวนนึกเถียงในใจทุกครั้ง แตก็ไมไดพูดออกมา 
ดัง ๆ คิดดูซิ บางทีเธอไดพบกับกิ้งกือตัวแดง ๆ มีขายั้วเยี้ย เวลาเดินขาเหมือนลูกคลื่น  “โอ ทําไมเธอมีขามากนัก
เลา” หนูแหวนอุทาน  กิ้งกือไมตอบ หนูแหวนถามไปวา “เธอมีขากี่ขานะ” กิ้งกือก็ตอบไมไดอีก  มันไมเคยนับขา
ของมันเลยวามีอยูเทาใด มันรูสึกอายเหมือนกันที่มันไมรูจักตัวเอง คนอืน่มาถามเกี่ยวกับตวัของมันแท ๆ ยังตอบ
ไมได มันจึงรีบคลานหนไีป แตหนูแหวนไมยอม รีบเอานิว้เขี่ยไวจะนับขาของมนั กิ้งกือรูสึกอายจัด จึงมวนตัวจน
กลมไมยอมใหหนูแหวนนับ หนูแหวนนัง่นิ่งมองอยูพักหนึ่งก็ขอโทษที่ทําใหมันอาย แลวสั่งวาวันหลังใหนับขามา
บอกเธอก็ได แตกิ้งกือตัวนั้นก็ไมกลับมาใหเธอเห็นอีกเลย
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“การไมรูจักตัวเองคงเปนของนาอายมาก” หนูแหวนรําพึง “ถาเชนนั้นเราจําเปนตองรูจักตัวเองไว” ตั้งแต
นั้นมาหนูแหวนก็เฝาแตถามแมวา หนูแหวนเปนใคร มาจากไหน จนแมชักรําคาญ หนูแหวนจึงเลี่ยงออกไปจะไป
คุยกับตนหญาและตนไม เธอไดเห็นตนฝรั่งที่ริมรั้วออกลูกมาพวงหนึ่ง

“โอโฮ เธอคงจะเจ็บมากนะ” หนูแหวนพูดขึ้น
“เจ็บอะไรกันจะ” ตนฝรั่งตอบ
“ก็ที่เธอมีลุกนั่นไมเจ็บหรือ แมของฉันบอกวาออกฉันมาคนเดียวยังเจ็บแทบแย ของเธอออกมาตั้งหกเจ็ด

ลูกอยางนี้ตองเจ็บมากทีเดียว”

“เด็กนอยเอย” ตนฝรั่งหัวเราะ “ฉันไมเจ็บหรอก คนกับตนไมไมเหมือนกัน เธอจะเอาความรูสึกของคนมา
ใหแกความรูสึกของตนไมไมได และเธอก็จะเอาความรูสกึของเธอเปนที่ตั้ง แลวบอกวาใคร ๆ จะตองรูสึกเหมือน
เธอก็ไมไดเหมือนกัน ของตาง ๆ ในโลกนีไ้มเหมือนกันหรอก เธอจะตองเรียนรูอีกมากนัก”

หนูแหวนรูสึกโกรธหนอย ๆ ที่เจาตนฝรั่งบังอาจมาหัวเราะเยาะและอวดรูสั่งเธอ แตเธอก็ไมรูวาจะโตเถียง
อยางไร เธอรูสึกอายเหมือนกับกิ้งกืออาย แตวาเธอเปนคนมีอํานาจมากวาตนฝรั่ง เธอจึงลงโทษมันดวยการเด็ด
เอาลูกของมันมากินเสยี ขณะที่เธอนั่งแทะฝรัง่นั้นก็นึกถึงเรื่องนี้ไปพลาง “แปลกนะ ของในโลกนีไ้มเหมือนกัน ทา
คงใชมั้ง ตางกันเหมือนแมกับนา แมชอบตีชอบเอ็ดเรื่อย แตวานาใจดี เอาขนมมาฝากทุกครั้งเวลามาเยี่ยมแม”

คืนนั้นหนูแหวนคงเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดอีก ถาพอไมเลาเรื่องดาวลูกไกใหฟง กอนนอนหนูแหวนมองไป
นอกหนาตาง นึกคานอยูในใจ “ไมใชแน เธอตองไมใชดาวลูกไก ฉนัไมเห็นพอแมของเธอเลย ถาเธอเอาพอแมมา
อวดฉันไมไดฉันไมยอมเชื่อหรอกวาเธอเปนลูกไก ลูกที่ไหนกันไมมีพอแม” แลวหนูแหวนก็พยายามนึกวามันเปน
ดาวอะไรแน แตก็นึกไมออก จนกระทั่งมอยหลับไป
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แขงเรือ

“เรามาเลนเรือกันดีกวา” หนูแหวนพูดชักชวนเพ่ือน เมื่อไดพักจากการเลนตองเตจนหายเหนื่อยแลว 
“เอาซี เอาซ”ี  เจาเปยกสนับสนุน “ของฉันเปนเรือสลัดนะ” เจาเปยกกําพราพอแม อยูกับนาท่ีไมคอยเอา

ใจใสกับมันนัก มันจงึกินมาก อยากไดมาก บางทีก็ชอบปลน เพื่อไมใหขาดแคลนความรักที่มันกําลังประสบอยู
คนอื่น ๆ ก็เลือกเรือกันไป เจานอยเลือกเอาเรืออยางที่พระพาย ไมใชเพราะธรรมะธัมโม แตเพราะเห็นวา

พายเร็ว หนูติ๋มเลือกเรือขาว เพราะเปนลูกเถาแกโรงสี เจาแพะคนมักใหญใฝสูงไมรูจะเลือกอะไร บอกวา “ของฉัน
เลือกเรือใหญ ใหญเทาโบสถเลย” สวนหนูแหวนของเราเลือกเรือเร จะไดเท่ียวพเนจรไปไดทั่วโลก

เมื่อเลือกเรือไดแลว ก็พากันวิ่งไปเด็ดบวัมาดอกหนึ่ง ปลดิกลีบใชเปนเรือ “แขงตั้งแตตรงนี้ ถึงตรงนี้นะ” 
เจาแพะวิ่งไปเอาเทาขีดเปนเครื่องหมาย “ไปไกลอีกหนอยดีกวา ลมกําลังแรง” หนูติ๋มวา จริงสิ ตอนนี้ฝนกําลังตั้ง
เคา ลมพัดแรง และกระโชกเปนบางคราว สายน้ําก็ออกเชี่ยว คงจะแขงเรือไดสนกุ

หนูแหวนยกเรือกลีบบัวของตนขึ้นมาเสก “เพี้ยง ขอใหชนะ” และเธอก็เห็นนายเรือของเธอเปนชายหนุม
ทาทางสงา สวมเสื้อสีแดงสะดุดตา เธอเอาไปอวดกับเจาเปยก “นายทายของฉันสวมเสื้อแดงสวยเชียว ของเธอเปน
อะไร”

“ของฉันไวหนวด ถือปนดวย” เจาเปยกตอบ  
หนูแหวนชะโงกไปดูแลวหัวเราะกิ๊ก
“เออ ไวหนวดเสียเฟอยยังกะลุงคงแนะ”

เสียงเอะอะของหนูแหวนกับเพื่อนที่ตะเบ็งหนุนเรือของตวัใหวิ่งเร็ว ๆ ทําใหปาพลอยสงสัย ถึงกับตองโผล
หนาตางออกมาดู

“เสียงเอะอะอะไรวะ ไอหน”ู

“แขงเรือครับปา”

“เออ ของใครชนะละหวา” ปาพลอยชัก
“ของหนูคะ” หนูแหวนตอบเสยีงใส
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ปาพลอยมองดูหนูแหวนที่กําลังกระโดดโลดเตนดวยความเอ็นดู ปาพลอยอายไุด 63 ป ลูกเตาโตไป
หมดแลว ตอนนี้พักอยูเฉย ๆ ทํางานบานเล็กนอย แกเปนคนรักเด็ก เมื่อมีความรัก ก็มีความรมรื่น เปนตนไมใบ
หนาที่นกเล็ก ๆ พากันมาเกาะ บานของแกก็กลายเปนสนามเด็กเลนไป จนเปนที่รูกันในหมูบานวา ถาใครหาลูก
ของตนไมพบก็ใหมาตามท่ีบานปาพลอย

เจาชายเสื้อแดง นายทายของหนูแหวนคงจะเกงมาก นําเรือลอยลิ่ว ๆ นําหนาลําอื่นทั้งหมด สายลมที่พัด
กระโชกมาพัดเอาผมหนูแหวนไปขางหลัง มองเห็นประกายตาแหงความหวังในชยัชนะจับจองที่เรือนอย แตกอนที่
เรือจะถึงเสนชัย พายุฝนก็พัดกระหน่ํามาใหเรือพลิกคว่ําลง หนูแหวนรองกรีดขึ้น

“ฟาไมปราน”ี

ปาพลอยโผลหนาออกมา “อะไรกันอีกละวะ ฝนฟาจะตกไมยอมกลับบาน”

“ฟาไมปราน”ี หนูแหวนยังคงทองคํานั้น ขณะที่เพื่อน ๆ วิ่งแตกไปบาน ปาพลอยออกมาเอามือลูบหัว ถาม
วา “อะไรหือ อีหน”ู

หนูแหวนน้ําตาเล็ดเมื่อรูสึกวาถูกปลอบ “ฟาไมปรานี ลมพัดเรือจมจะปา”

“โถ อยารองไหไปเลย เขาไปในบานกอนเถอะ เอ็งวิ่งกลบัไมทันแลว เดี๋ยวจะเปยกหมด” ปาพลอยจูงหนู
แหวนที่ยังมีน้ําตาไหลพรากเขาบาน แกมองดูอยางสงสาร แลวก็พูดดวยเสียงรําคาญ  ๆวา “เอ็งอยารองไหไปเลย
วะ ฝนมันแลงมาตั้งนาน ขาวจะตายฝอยหมดแลว เรือเอง็ลมไปลําเดียวเทานั้น...”

“แตวานั่นมันเรือของหน”ู หนูแหวนรีบขัด



8

“เออ ขารูแลว” ปาพลอยตอบ “แตเอ็งก็รูวาฝนทําใหตนขาวงอกงาม พอเอ็งขายขาวไดมาก ก็จะเอาเงินมา
ซื้อเสื้อตัวใหมใหเอ็งยังไงละ ฟาไมไดใหของที่เปนโทษอยางเดียวหรอก”

“แตฟาก็ทําเรือของหนูลม” หนูแหวนติง
“จุ จุ” ปาพลอยทําเสียงดุ โอบหนูแหวนไว ชี้ไปที่ทองทุงขางหนา พูดดวยเสียงเอาจริงเอาจังวา “เจาดูนี่สิ 

ฟาใหสิ่งมีประโยชนมา ใหทองทุงที่อุดมใชทํานากิน ใหลําคลองที่คลาคล่ําดวยปลา แตวาบางทฟีาก็ฟาดผาลงมา
ทําลาย บางทีก็บันดาลใหน้ําทวม เพื่อจะดูวาคนเรามีศรทัธาในชีวิตและมีความแข็งแกรงที่จะอยูตอไปหรือไม”

หนูแหวนนั่งคิดอยูนาน ที่สุดก็พูดขึ้นมา “ถาอยางนั้นเวลาแมตีหนู แมคงอยากใหหนูมีศรัทธาในชีวติ 
ใชมั้ยจะปา”
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ผีพุงไต

ค่ําวันหนึ่งเดือนมืด หนูแหวนนอนหนุนตกัพอดูดวงดาวที่กระจายเต็มทองฟา ลมโชยมาเบา ๆ แตก็ทําให
รูสึกหนาว หนูแหวนกอดพอแนน เหลือบตามองไปที่จดุระยิบระยับในทองฟา

“วันนี้ที่นั่นคงมีงาน ดาวจึงหัวเราะกันใหญ” หนูแหวนนึก แลวหนูแหวนก็เห็นแสงสวางตกแวบลงมา
“อะไรจะพอ” หนูแหวนถาม
“ผีพุงไต อยาทัก เดี๋ยวจะเขาทอง”

“ดวงนี้คงเกิดเปนลูกอแีตนนะพอ” หนูแหวนออกความเห็น เสียงอีแตนหอนรับอยูขางลาง พอไมตอบ พูด
ตอไปวา

“คนดีจะลงมาเกิด ในสวรรคนะ เวลาเทวดาจะใหคนดีมาเกิด ก็หยิบดาวดีมาดวงหนึ่ง แลวพุงลงมาท่ีโลก
เปนแสงยาว เพื่อนําทางมนุษย”

“ถูกพุงมาอยางนั้นคงเวยีนหัวแย นาสงสารนะพอ”

“อยาไปสงสารเขาเลยลูก เขาเปนคนดี เขาเกิดมาเพื่อจะชวยโลก ชวยมนุษยใหพนจากความทุกขยากหิว
โหย”

แตหนูแหวนไดยินเสียงของพอดังแผนเหมือนตะโกนมาจากที่ไกล แลวรูสกึตัวลอยลิ่ว ๆ ไปตกที่พุมไมแหง
หนึ่ง เธอลืมตากวางดวยความตกใจ มองเห็นแสงระยิบอยูในความมืด พอสายตาคุนกับความมืด เธอก็เห็นภาพ
เด็กชายคนหนึ่งทาทางสงานาเกรงขามยืนอยู หนูแหวนใจเตนตึ้ก ๆ คอมตัวลงดวยความเกรง เมื่อหักหามความ
ตื่นเตนไวได ถามวา

“เธอเปนใครจะ”

“ฉันเปนคนด”ี เสียงหวน ๆ ตอบมา “เธอเปนคนทักฉันเมื่อกี้ใชไหม ฉันเลยตกลงมา”

หนูแหวนหัวเราะกิก๊ แลวก็ตกใจที่ไดยนิเสียงดุวา
“หัวเราะอะไร เธอหัวเราะฉันหรือ”

“เปลาจะ ฉันหัวเราะที่เห็นคนดีโกรธ”

“ฉันยอมรับละวาฉันโกรธ แตฉันก็ยังเปนคนด”ี เด็กชายคนนั้นยืนยัน
หนูแหวนดูเด็กคนนัน้อยางเกรง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะหนูแหวนเองก็อยากเปนคนดี แตแมไมเคยวาอยาง

นั้นสักครั้ง หาวาดีแตกินกับเลนเทานั้น แลวแมก็พร่ําสอนอะไรอีกหลายอยาง เหมือนกับวาความดีเปนของนา
เคารพเหลือเกิน หนูแหวนรีบนั่งคุกเขาและขอโทษที่ไปทักใหตกลงมา แลวถามวา
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“เธอ เออ ทานจะไปไหนคะ”

เด็กชายนอยเห็นทาทางขัดเขินและคําพูดท่ีตะกุกตะกักของหนูแหวน ก็ยิ้มไปทั่วหนาท่ีบริสุทธิ์ ส่ังอยาง
เมตตาวา “เธอไมตองกลัวฉนัหรอก พูดอยางปรกติก็ได สําหรับฉันจะหาทางไปเกิดในท่ีเหมาะเพื่อชวยเหลือ
มนุษยที่มีความหลงผิดและชั่วรายตาง ๆ”

“ทาน เออ เธอไปชวยคนเหลานั้นทําไม เธอรักคนเหลานั้นหรือ”

“ถูกแลว” เด็กดีตอบ “ฉันรักเขาทุก ๆ คน ฉนัรักมนุษยชาติทั้งมวล ฉะนั้นฉันจงึตองไปชวยเหลือเขา”

“ถาเธอรูจักไอแพะ เธอจะไมรักมันหรอก มันหัวดื้อ และก็ชอบโกงดวย”

“ตอไปถาเธออยากเปนคนดี เธอจะตองเรียนรูที่จะรักคนทุก ๆ คน”

“ถาอยางนั้น ไอแกละคนซื่อ กับไอแพะคนขี้โกงก็เหมือนกันนะซี จะเหมือนกันไดอยางไร ตนหญาสองตน
ยังไมเหมือนกันเลย แตวาทําไมเธอตองไปรักคนทั้งหมดดวย ในเมื่อคนที่นาเกลียดก็มี อยางไอ...”

เด็กดีหัวเราะขัดขึ้น แลวพูดเสียงต่ํา ๆ วา “ความรักของฉันแผไปทั่ว ไมไดเจาะจงที่คนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ มันทําใหมนุษยเปนคนหนึ่งคนเดียวกัน”

“แตฉันอยากเปนตัวฉันมากกวา” หนูแหวนรอง “ฉันไมอยากจะเปนคนอื่น แตวา เอ...ถาฉันไปเหมือนไอ
แกละ คงนาขําเหมือนกันนะ” แลวหนูแหวนก็หัวเราะกิ๊กอีก

“นี่เธอ หยุดหัวเราะเสยีทีไดไหม ฉันเวยีนหัวเสียงเธอเหลือเกิน มันนาหัวเราะนักหรือ”

“ของแปลกอยางนี้ไมนาหัวเราะอยางนั้นหรือ” หนูแหวนพูดขึ้นอยางแปลกใจ “เธอคงหัวเราะใหกับพระ
อาทิตยขึ้นไดนะ แตฉนัขอหัวเราะเวลาหมามันหกลมมากกวา”
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เด็กดีมองหนูแหวนอยางขัดใจ หนูแหวนตอนนี้เริ่มรูสึกตวัจึงหยุดหัวเราะ ทั้งสองนิ่งอยูนาน ในท่ีสุดหนู
แหวนถามขึ้นวา

“เธอเลนอะไรเปนบาง”

“ฉันไมเลนหรอก คนดีเขาไมชอบเลนมาก คนดีตองเอางานเอาการ คิดแตสิ่งที่เกิดประโยชนแกคน
ทั้งหลาย”

“ชีวิตที่ไมเลน ชีวิตที่ใคร ๆ ก็เหมือนกันหมด จะนาอยูอยางไร” หนูแหวนถาม
“เธอไมเขาใจหรอก เพราะเธอเปนเด็กซน”

“ใช ฉันเปนเด็กซน และฉันก็สงสารเธอดวยที่ตองไปยากลําบากเพราะความไมดีของคนอื่น”

“เธอไมตองมาสงสารฉัน” เด็กดีตอบ “ฉันทําความดีเพื่อความด ีตัวฉันเองเรียกรองใหทําความดดีวย”

“จริง ความดีคงจะเปนของด”ี หนูแหวนพูดอยางครุนคดิ “แตฉันเกลียดที่วาทําไมมันตองขึ้นตนดวยคําวา 
“ไม” อยูเรื่อย ตองไมเลน ตองไมซน ไมเอากอนดินปาไก ชีวิตของคนปรกติจะทนไดหรือ”

ทั้งสองนิ่งไปอีกครั้ง ท่ีสุดเด็กดีเปนฝายถามขึ้นกอนวา
“เธอกําลังคิดอะไรอยู”
หนูแหวนตอบวา “ฉันกําลังคิดวาฉันควรจะเปนเด็กดีหรอืวาฉันจะเปนตัวฉันตอไป เธอละคิดอะไร”

“ฉันกําลังคิดวาฉันจะกลับขึ้นไปบนสวรรค ไมลงมาเกิดเปนคนดีแลว”
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ผีเสื้อกับงาน

ตะวันเริ่มขึ้นสูง แดดชักกลา หนูแหวนที่เอาไมหวดพุมไมใบหญามาตามทางจึงเลี่ยงไปนั่งพักใตตนชมพู 
สายลมออนพัดโชยดอกไมที่ชูชอสะพรั่งอยูบริเวณนั้นก็แกวงไกลไปมาอยางเสรี หมูผีเสื้อหลากสีบินวอนจากดอก
หนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง เหมือนกับจดหมายรักที่ดอกไมใชสงถึงกัน กุหลายดอกหนึ่งสีชมพูออน เพ่ิงแรกแยม กําลัง
หนุมคะนอง สงจดหมายที่เพราะที่สุดไปแลว เปนผีเสื้อตวัใหญมีสีสลับสลอนสงไปใหใครนะ หนูแหวนตามดู ไปให
ดอกพลับพลึงสีขาวบริสุทธิ์ เจาดอกกุหลายตองรักเธอมากทีเดียว ดอกพลับพลึงเอย ในจดหมายจะเขียนวา
อยางไร เมื่อมีความรกัตอกันมากเหมือนอยาง...เออ...กลืนกิน หนูแหวนจําคําพูดของแมได เจาดอกกุหลาบจะตอง
เขียนจดหมายอยางนี้แน

ถึงดอกพลับพลึง
ฉันรักเธอมากจะ รักเหมือนงูรักกับ

ลงชื่อ กุหลาบ

แตวาหนูแหวนตองผดิหวังที่เห็นดอกพลับพลึงสงจดหมายดําไปให
“เธอไมรักเขาหรือ” หนูแหวนวิ่งไปถาม
“รักจะ รักมาก...”
“เหมือนงูกินปลารักปลาใชไหม” หนูแหวนตอ
ดอกพลับพลึงพยักหนาอยางเศรา ๆ
“แตทําไมเธอสงจดหมายดําใหเขาเลา”

“ฉันรักและอยากจะแตงงานกับเขามาก” ดอกพลับพลึงอธิบาย “แตวาเมื่อสักครูนี้มีเด็กซนคนหนึ่งเอาไม
ฟาดมาถูกฉัน ดูซกิลีบรวงไปกลีบสองกลีบ ฉันจะไปอยูกับเขาไดอยางไร” น้ําเสียงตอนนี้เครือเหมอืนรองไห

หนูแหวนรูสึกสะดุงตั้งแตไดยินคําวา “เด็กซน” แลวเมื่อรูวาเด็กซนก็คือตัวเธอแน หนูแหวนก็ทําเปนไมรูไม
ชี้เดินเลี่ยงไป เธอนกึเสียใจอีกครั้งหนึ่งที่ความซุกซนเปนเหตุใหท้ังสองที่รักกันปานกลืนกินไมสามารถจะอยู
รวมกันได แตจะวาเปนความซนก็ไมถูก หนูแหวนนึกคานตอนเธอเอาไมหวดไปนั้น เธอทําไปเพราะวาไมรูจะทํา
อะไรตางหาก “การไมรูวาจะทําอะไรก็เปนอันตรายพอ ๆ กับความซุกซนเหมือนกนั” หนูแหวนสรุป
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เสียงนกรองเจื้อยแจวบินหาตัวหนอน เสียงผึ้งบินหึ่งหาน้ําหวาน มดตัวเล็ก ๆ วิ่งไปมาขวักไขว ขางคาบ
อาหารบางขนดิน ใครก็ทํางานกันทั้งนั้น วุนอยูจนไมมีเวลามาคุยกับหนูแหวน เธอเดินใชความคิดเลาะไปตามพุม
ไมอยางชา ๆ ครั้นแลวก็ไดเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งเกาะนิ่ง ปกพับสนิทอยูบนตนแคเตี้ย ๆ

“เธอไมทํางานเหรอจะ” หนูแหวนถามดวยความสงสัย
“ทําซีจะ” ฉันกําลังทางานที่สําคัญที่สุดในชวีิต ฉันออกไขจะ”

“ออกไขสําคัญที่สุดอยางไร แมฉันไมเคยบอกอยางนั้น” หนูแหวนถาม
“เธอไมรูจักชีวิตของฉัน” ผีเสื้ออธิบาย “ตอนฉันมีชีวิตใหม ๆ ฉันก็เปนไขอยางที่ฉันกําลังจะออกนี่แหละ 

ตอมาสักสองวันฉันก็ฟกออกเปนตัวหนอน พอเปนตัวหนอนฉันก็เริ่มกิน กินอยางเดียวแทบไมทําอะไรเลย จนเริ่ม
แกตัวฉันก็กลายเปนดักแด สรางเกราะหุมตัวเอง ฉันอยูในเกราะนั้นไดสักอาทิตยหนึง่ ก็โตเต็มที่ เปนผีเสื้ออยางที่
เธอเห็นฉันนี่แหละจะ เธอจะเห็นวาตลอดเวลาท่ีฉันมีชีวิตนั้น ฉันทํางานเพื่อตัวของฉันเองทั้งนั้น แตตอนนี้เปน
ตอนที่ฉันทํางานเพื่อคนอื่น เพื่อลูกหลานของฉันไดมีชวีิตคงอยูในโลกนี้สืบไปนี่แหละ ฉันจึงวาเปนงานสําคัญที่สดุ
ในชีวิตของฉัน”

“เธอไขไดสวยมากนี่ เปนแถวไปเลย” หนูแหวนกลาวชม “แตเธอไมกลัวไขของเธอตกลงไปบางหรือ”

ผีเสื้อยิ้มที่ไดรับคําชม อธิบายวา “ฉันทําใหมันติดแนนกับใบ ฉันไมกลัวมนัตกหรอกจะ” ผีเสื้อเหลือบมาดู
มือหนูแหวนที่ยกขึ้น แลวรีบพูดตอวา “ถาหากเธอจะไมเขยากิ่ง” หนูแหวนลดมือลงไขวหลังแลวหัวเราะแกเกอ

ผีเสื้อพูดตอไปวา “ถึงจะเปนงานหนัก เหนื่อยมากเพียงไรฉันก็เต็มใจทํา”

“เธอออกไขแลวเธอจะไปไหนตอจะ” หนูแหวนถาม
“ฉันออกไขแลวฉันก็ตาย” ผีเสื้อตอบ
“ตาย” หนูแหวนอุทาน “ถาฉันเปนเธอ ฉันจะไมยอมออกไขเปนอันขาด”

“เธอจะหลีกเลี่ยงงานไมไดดอก ชีวิตทุกชวีิตลวนมีความยากลําบาก ถาเธอหลีกเลี่ยงงาน เธอจะพบกับ
ความยากลําบากนับไมถวน แตถาเธอทํางานแลวเธอจะพบความยากลําบากแตในงานที่เธอทําเทานั้น แลวก็อีก
อยางหนึ่ง.....” ตอนนี้เสียงของผีเสื้อตะกุกตะกักและขาดเห็นหวง ๆ ดวยความเหนื่อยและปวดราว “ยังมีไขอีก 5 
ใบที่ฉันจะออก ฉันจะตองรีบออกใหหมด”

แลวผีเสื้อก็เบงอยางหนกั ไขก็คอย ๆ ออกมาทีละฟองเรียงตดิแนนกับใบแค
“แลวอีกอยางหนึ่งอะไรจะ” หนูแหวนยังติดใจ
“อีกอยางหนึ่งการทํางานตามหนาที่จะทําใหเราภาคภูมิใจที่มีชีวิตนี้มา” ผีเสื้อพูดเทานั้นก็ตกลงไปตาย 

หนูแหวนจับมันขึ้นมาเปากนอยูนานก็ไมฟน เธอมองมันอยางเศรา ๆ หยิบมันวางไวที่ใบแคตามเดิม ระหวางที่
เดินจากไปนั้นหนูแหวนก็บอกตัวเองวา “เราจะตองทําอะไรอยางหนึ่งที่ทําใหเราภูมิใจที่มีชีวิตมา เราจะตองทํางาน
ชวยเหลือผูอื่น ออ รูแลวละ เราจะตองกลับบาน” หนูแหวนวิ่งตื๋อไป “ชวยใหแมไมตองออกมาตามเรา”
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ตะเกียงวิเศษ

วันนี้พอกับพี่ไปธุระที่อําเภอ หนูแหวนตองรับงานเลี้ยงควายที่ผูกไวบนโคก เธอออกจากบานแตเชา 
สะพายหอขาวที่แมเตรียมไวให  วิ่งผาซิ่นปลิวไปตามคันนา พระอาทิตยดวงโตสีแดงอยูที่ขอบฟา สองมากระทบ
รวงขาวสีเหลืองเต็มทองทุง เฮอ มองไปท่ีไหนก็เห็นแตตนขาวจนสุดสายตา ไมรูวาจะปลูกไปใหใครกินกัน ใครเปน
คนกินขาวเหลานี้นะ หนูแหวนเคยถามพอ พอบอกวา ไมตองเปนหวงหรอก พวกโรงสีมนัมาซื้อเอง แตหนูแหวนไม
เอาใจใสวาใครจะมาซื้อ เธอสนใจแตเพยีงวาใครเปนคนกินขาว พอของหนูแหวนเองก็ชักจนปญญา พอไมรูวามีคน
หลายลานคนท่ีอยูตามเมือง คนเหลานี้ทํามาหากินอยางอื่นไมไดทํานา คนเหลานี้เปนคนกินขาว แตเพราะไมรู 
พอจึงตอบเลี่ยงไปวายกัษเปนผูกิน หนูแหวนฟงแลวก็เหน็ดวยทันที แตไมชาไมนาน เธอก็มาถามอกี ทําใหพออด
เคืองไมได วายักษเอาอะไรหุงขาว

หนูแหวนหอบเอาฟางกองโตมาใหควาย แลวเธอก็ลงมือเลนหลายอยาง เอากอนดนิขวางนก เดินขาไขว
กันเปนเสนตรง และขณะที่เธอกําลังวิ่งกระโดดขาเดียวนั้น เธอไดเห็นตะเกียงดวงหนึ่ง หนูแหวนรีบวิ่งไปหยิบมา 
เอามือปดฝุนและคราบดินที่ติดอยู ทันใดนั้นก็มีเหตุการณประหลาดเกิดขึ้น มีควันพลุงมาจากตะเกียง พอควันจาง
หนูแหวนก็เห็นชายรางใหญสูงเทายอดตาล ครั้งแรกเธอก็ตกใจ แตเมื่อเห็นชายนั้นทาทางเปนมิตร ก็ถามขึ้นวา

“เธอเปนใคร มาจากไหน”

“ขาแตนาย ขาคือยกัษมาจากตะเกียงนั้น”

“ยักษหรือ” หนูแหวนนึกออก “เธอเปนคนกินขาวใชไหม”

“เปลา ๆ” ยักษรีบปฏิเสธ มันออกจะโกรธหนอย ๆ ที่หนแูหวนหาวายักษที่มีฤทธิ์อยางมันมากินขาวของ
คน แตเพราะความที่เคยเปนบาวเขา มันจึงหกัหามใจได ตอบวา “ขามีฤทธิ์ จะเนรมติอะไรไดทั้งนั้น”

“งั้นหรือ” หนูแหวนทําตาโต “งั้นเธอทําตัวใหเล็กลงมาวิ่งเลนกับฉันดีกวา”

ยักษทําหนาเหี่ยว โอดครวญวา “ขาแตนาย ขาทําไมไดหรอก ผิดธรรมเนียมยักษ เปนยักษก็ตองตัวโต”

“เอ งั้นเธอทําอะไรไดบางเลา”

“นาย ขาทําใหนายไดทุกอยาง” ยักษบอก
“ฉันอยากไปตรงโนน” หนูแหวนชีไ้ปที่ปาละเมาะไกลลิบ ทันใดนั้นตัวเธอกไ็ปอยูที่ปานั้น หนูแหวนตกใจ

เปนกําลังรองขึ้นสุดเสยีงวา “ยักษพาฉันกลับเรว” หนูแหวนก็ไดกลับมาที่เดิม เธอเดินไปเดินมาสะบัดแขงสะบัดขา
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อยางไมสบายใจ คลายกับกลัววามันจะหายไป แลวถามยักษขึ้นวา “เธอมีชีวิตสบายดีหรือ ท่ีนึกอะไรปุบก็ไดปบ 
ถาเรานึกอยากจะไปตรงไหน ก็ไดอยูตรงนั้น แลวเราจะมีขาไวทําไม”

ยักษมองดูเจานายตัวนอยที่เอาใจยากของมันอยางหนักใจ มันหดขาทั้งสองขางลงไปในตะเกียง แลวถาม
วา “ขาแตผูเปนนาย ขาจะเนรมิตเพชรพลอยใหเอาไหม”

“เพชรพลอยหรือ เอาไปใชทําอะไร”

“เอาไปทําสายสรอยก็ไดนาย”

“สายสรอยหรือ” หนูแหวนถาม “ของฉันมีแลว นี่ไง” เธอถอดเอากานบัวหลวงที่หักมาคลองคอออกมาอวด 
“สวยไหมละ”

ยักษทอใจลงไปอีก มนัหดลงในตะเกียงจนถึงทอง
“ขาแตนาย” ยักษชี้ไปที่ควาย “ขาจะเนรมิตควายใหนายมาก ๆ เอาไหม”

“อยาทํานะ” หนูแหวนรีบขัดขึ้น “เธอจะทําใหฉันเดือดรอนเสียแลว มีอยูสองตวัเทานี้ก็เลี้ยงลําบากจะแย
อยูแลว”

ยักษหมดกําลังใจ มันผลุบหายไปในตะเกียงทั้งตัว แตแลวก็โผลหนาบองแบวออกมา ถามเสยีงตะกุกตะกัก
วา “ขาจะเนรมิตอาหารใหเอาไหม”

หนูแหวนยิ้มแปน พูดขึ้นวา “ไมตองหรอก วันนีม้าเตรียมขาวมาใหตั้งแยก ฉันกินไมหมดแน เธออยากจะ
แบงเอาไปบางก็ได”

ไดฟงเทานั้น ยักษก็ผลุบหนาไปแลวไมโผลมาอีกเลย หนแูหวนมองดูตะเกยีงพักหนึ่ง แลวก็โยนทิ้งไปอยาง
ไมเอาใจใส คุณหนูท่ีรัก เด็กชาวนาหลายคนมีตะเกียงวิเศษอยางหนูแหวน แตพวกเขามีความเคยชิน มีความพอใจ 
ไมอยากจะตองการอะไรอีก จึงทิ้งตะเกียงใหจมดินอยูอยางนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชาวกรุงไดมาเห็น ก็เอามา
เนรมิตสิ่งของตาง ๆ มากมาย คุณหนูทราบหรือเปลาวา ตึกรามบานชองใหญ ๆ หรือถนนหนทางอันสะอาดใน
เมืองนั้น เนรมิตเอาจากตะเกียงวิเศษของเด็กชาวนานี่เอง
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แมงปองขี้โกรธ

“เจอนี่แลว” หนูแหวนรองขึ้นดวยความยินดี  เบือ้งหนาหนูแหวนเปนแมงปองขนาดเขื่อง
“ตองจับเอาไป”

“อยานะ” เสียงตวาดแวดจนหนูแหวนสะดุง
“ขืนมาโดนตัวฉันเปนตอยจริง ๆ ดวย” 
“เธอไมมีหมัดจะตอยฉันไดอยางไร” หนูแหวนถามไป
“นี่ไง นี่ไง” แมงปองสะบัดหางอยางแรง ซึ่งถาเปนกระดิ่งคงดังพิลึก หนูแหวนเห็นแลวอดขําไมได ก็

หัวเราะออกมาพรืดหนึ่ง
“ฉันจะตอยเธอดวยไอนี”่ แมงปองตะโกนขึ้นสุดเสียง “ไมตองมาหัวเราะฉันด”ี วาแลวมันก็เดินปอง ๆ ไป
“ทําไมเธอโกรธงายอยางนั้นนักเลาจะ” หนูแหวนถามอยางญาติดี
“ฉันเองก็ไมรูเหมือนกัน” แมงปองตอบเสยีงออนลง “ฉันรูวาไมพอใจอะไรอยูเรื่อย พอใครขัดใจเขาหนอยก็

โกรธ พอของฉันยังตอยตัวเองเสียตายเลย”

“ตอยไดอยางไรนะ”

“คืออยางนี”้ แมงปองเลา “วันหนึ่ง มีคนทําขี้เถาบุหรี่ตกลงท่ีหลังของพอฉัน พอฉันโกรธมาก ตอยไปที่นั่น
จนตัวเองตาย”

“พวกเธอขี้โมโหกันอยางนี้ทุกตัวหรือ” หนูแหวนถามอยางครั่นคราม
แมงปองพยักหนาตอบอยางภาคภูมิแลวเดินจากไป หนูแหวนมองตามอยูพักหนึ่งดวยความอยากได เธอ

จะจับเอาไปโยนใสไอแพะ เมื่อวานนี้มันจับจิ้งจกมาโยนใสให เธอจึงคลานตามไป
“ฉันไมชอบใหใครทําแผนดินสะเทือน” มันหันกลับมาตะโกนใสหนาเสียงดังลั่น
คนขี้โมโหนี่ตองเสียงดีดวยนะ หนูแหวนรําพึงแลวถามข้ึนวา “เธอตะโกนอยางนี้ไมแสบคอบางหรือ”

“ไมหรอก เวลาฉันโกรธฉันไมนึกถึงอะไรหมด บางทีฉันตะโกนจนพูดไมไดไปตั้งสามสี่วัน แตฉันก็ไมรูวา
จะทําอยางไร” แมงปองสารภาพ

“พวกเธอเริ่มโกรธอยางนี้มาตั้งแตครั้งไหนกนันะ” หนูแหวนถาม
“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน แตแมของฉันเคยเลาวา แตกอนพวกเราไมคอยขี้โกรธกันหรอก อยูมาวันหนึ่งปูของปู

ของปูของฉันไปขอพิษจากงูจงอางไดหนอยนึงมาไวที่หาง ตั้งแตนั้นแหละพวกเราก็ขี้โกรธกันมาเรื่อย”
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“ฉันรูแลวละ” หนูแหวนพูดขึ้น “เธอโกรธเกงเพราะเธอคิดวาเธอมีพิษ มอีํานาจ แลวเธออยากจะอวดพิษ
อวดอํานาจนั้นดวย ฉันจะตองตัดหางเธอออกดีกวา”

“อยานะ” แมงปองรองขึ้นดวยความตกใจ “ถาเธอตัดหางฉันออก ฉันตองตายแนทีเดียว”

“คนขี้โกรธก็เหมือนกับคนตายแลวนั่นแหละ ยิ่งคนชอบใชอํานาจยิ่งรายใหญ เหมือนอยาง...” หนูแหวน
นึกถึงแมแตไมไดพูดออกมา แลวหนูแหวนก็หยิบไมไผบางถือกระชับอยูในมือ

“อยานะ” แมงปองรองขึ้นอีก
“ไมไดหรอก” ฉันตองตัดหางเธออกแน ๆ” หนูแหวนพูดขึ้นแลวคลานใกลเขาไปอีก “คนเราพอมีพิษเขาก็

ชอบเอาแตใจตัว แลวก็ขี้โกรธ อยากจะใหคนอื่นเขานับถือเกรงกลัว แตใครจะนับถือความโกรธได ถาฉันปลอยให
เธอวางอํานาจ ปลอยหางเธอไว เธออาจจะตอยตัวเองตายอยางพอของเธอกไ็ด”

หนูแหวนใชความวองไวกดหางแมงปองไวที่พื้น แลวถูอยางแรงจนหางขาดออก แมงปองดิ้นดวยความเจ็บ 
มันคลานโซเซคอตกไป หนูแหวนมองตามดวยความสงสาร เธอไมไดจับมันไปโยนใสไอแพะอยางที่ตั้งใจไวครั้งแรก 
และเธอก็ไมรูวา เธอสงสารแมงปองเพราะวามันขี้โกรธ หรือเพราะวามันถูกตัดทอนอํานาจจนโกรธอีกได คนที่
ชอบวางอํานาจและขี้โกรธ ในที่สุดก็จะมีผูมาลิดรอนอํานาจไปจนได
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คลื่นความเจริญ

หนาแลงปนี้น้ําไมแหงขอดคลองเหมือนเคย พอไดขาวจากอําเภอมาบอกวาเปนน้ํามาจากเขื่อน ปาพลอย
ไดยินเขาก็พึมพําไปตามประสาคนแกวา “มันก็เหมือนกับกุมภกรรณทดน้ําแหละวา” หนูแหวนไดยินไมถนดั
ประกอบกับเธอกําลังคดิอะไรอยู เธอไดรูสึกถึงความใหญโตที่นากลัว ซึ่งเธอก็ไมรูวาคืออะไรแน เธอจึงไมได
ซักถามวากุมภกรรณเปนใคร มาจากไหน เหตุใดจึงมาทดน้ํา

แลวในที่สุดสิ่งที่หนูแหวนหวาดกลัวกม็าถึง มีคนแตงตัวดี ๆ กลุมหนึ่งมาท่ีหมูบาน มีเครื่องขยายเสียง 
ปายโฆษณามาพรอม เจาแกละวิ่งหนาเริดไปถึงกอนใคร  แตแลวก็หนามอยบนอยางผิดหวังวา “นึกวาจะมีหนัง
ฉาย” ชาวบานตางพากันออกมาดู หมุนไปรอบผาโฆษณาที่เขียนหนังสือยากเหลือเกินจนไมมีใครอานออก เมื่อ
เห็นวามีผูคนมามากแลว ลงุคงผูใหญบานไวหนวดเฟมก็ขึ้นไปยืนประกาศวา

“พอแมพี่นองทั้งหลาย นี่คือหนวยพัฒนาชนบท” เสียงชาวบานถอนใจดวยความโลงอก ไดรูกันเสียทีวา
เปนหนวยชื่อยาก ๆ นี้ เสยีงลุงคงพูดตอไปวา “หนวยพัฒนานี้เขาจะมาทําหมูบานของเราใหเจริญ ขอพอแมพี่นอง
ใหความรวมมือดวย”

แลวลุงคงก็พูดตอไปอีกยืดยาว มีศัพทแสงมากมาย ทุกคนฟงลุงคงดวยความยกยองนับถือ และไดใหความ
รวมมือดวยเปนอยางดี เชน อุมลูกจูงหลานไปใหหมอตรวจ ชวยกันขุดบอทําถนน ใคร ๆ ก็พูดกันแตเรื่องการ
พัฒนา ที่บานปาพลอย พอตกบายจะมีเด็ก ๆ มานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้ ปาพลอยมักจะพูดอยูไมขาดปากวา เกดิมา
ทองพอทองแมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ สวนเดก็ก็คุยกันแตเรื่องของเลน อยางเชน หีบพูดได ซึ่งมีสองแบบดวยกัน 
หีบอยางหนึ่งมีขอกลม ๆ มีเสนสีน้ําตาล พอวงกลมหมุนก็พูดได แตเจาเปยกคานวา “เฮย บางทีมันหมุนก็ไมมี
เสียงดัง ตอนนี้มันหมุนเรว็ ๆ นะ” สวนหีบอีกอยางพอหมุนปุมเสียงดังกิ๊กก็มีเสียงดัง แตหีบอยางหลังนี้บางทีก็มี
เสียงโครกคราก ปาพลอยฟงเด็กที่พูดกันอยางสนุกสนาน แลวก็พูดขึ้นอยางปลงตกวา “เฮอ เดี๋ยวนี้อะไร ๆ มันก็
เปลี่ยนแปลง”

“ใช” หนูแหวนเสริมขึ้น “อยางเจาแกละเดี๋ยวนี้กก็ลายเปนคุณหนูไปแลว”

เสียงเด็กหัวเราะกันอาใหญ เจาแกละอายจนหนาแดงที่หนูแหวนหาวามันเปนคุณหนู หันมาทุบเอาดัง
พลั่ก พูดขึ้นวา “แกก็เปนคุณหนูวะ”
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ทุกวันตั้งแตเชาหนูแหวนจะตองเวียนไปที่หนวยพัฒนาดูไอโนน จับไอนี่ บางทีก็ซักถามไปตามเรื่อง ตอน
หนึ่งเธอพูดขึ้นวา “นา ๆ ที่ในเมืองใหญเขาวามีตึกสูง ๆ จริงหรือ”

“จริงซ”ี หนุมนักพัฒนาตอบ “บางหลังสูงเทายอดตาลโนนแนะ”

หนูแหวนมองตามมือไป แลวก็นึกสงสารชาวเมืองขึ้นมาจับใจที่ตองไปอยูบนยอดตาลอยางนั้น แตเธอก็
ถามตอไปวา “แลวพวกเขาขึ้นไปอยูขางบนไดอยางไร เออ คะ” หนูแหวนนึกถึงคําลงทายที่ครูสาวนักพัฒนาไดสอน
ใหได

“เขาก็ขึ้นบันไดไปนะซ”ี หนุมนักพัฒนาตอบไปอยางที่ไมคิดวาจะเปนปญหา
หนูแหวนก็ไมเคยคิดเหมือนกันวาจะมีใครทําบันไดใหสูงเทาพะองได ดังนั้นบันไดสงู ๆ สําหรับหนูแหวนก็

คือพะองนั่นเอง แลวเธอก็รูสึกหวาดกลัวในความเจริญยิ่ง ถาเธอตองปนขึ้นลงอยางนั้นทุกวันคงตายแน ขนาดเจา
คําวาปนเกง ๆ ยังพลาดตกลงมาเลย

เธอเริ่มรูสึกวาความหวาดกลัวของเธอกลายเปนความจริงข้ึนมาแลว เมื่อนึกยอนไปยิ่งเห็นเปนจริงเปนจัง
ขึ้น อยางหีบพูดไดก็โกหกสิ้นดี เดีย๋ววาที่นี่ ป.ช.ส. เดีย๋ววาที่นี่ ต.ช.ด. ไมรูจะเอาอยางไหนแน นอกจากนี้ยังเปน
คนเอาแตใจตัวดวย ตอนหนึ่งพูดออกมาวา “ทานเคยเปนอยางนี้ไหม” เธอกับเพื่อน ๆ อุตสาหตะโกนจนสุดเสียง
วา “ไมเคยเปน” แตเจาหีบนั่นกไ็มเห็นตอบ กลับพูดตอไปวา “ถาทานเปนอยางนั้นโปรดจงใช...” คนในเมืองก็คง
เปนเหมือนอยางหีบนี่แหละ

หนูแหวนเริ่มรูสึกวา โลกนอย ๆ ของเธอตองสัน่สะเทือนอยางรุนแรง ดวยโลกใหมที่ใหญกวากวางขวาง
กวาและแข็งแรงกวา หนูแหวนทนไมได เธอเลี่ยงหากจากชาวพัฒนา เที่ยวตะลอน ๆ คุยกับนก เอาเมล็ดตอยติ่ง
อมใหมันแตกในปากเหมือนอยางเคย

ในที่สุดหนวยพัฒนาชนบทก็ยายไปที่หมูบานอื่น หนูแหวนวิ่งรองไชโยลั่นทุง เมือ่วิ่งจนเหนื่อย ความรูสึก
หวาดกลัวอยางเกาก็กลับมาอีก หนูแหวนทรุดตัวลงนั่งทีช่ายฝงคลอง มองดูน้ําท่ีไหลเอื่อยอยางไมมีความคิด เธอรู
แลววามันไหลมาจากเขื่อน ไมไดไหลมาจากสวรรคอยางท่ีฝนเอาไว หนูแหวนหยิบกอนดินเล็ก ๆ โยนลงไป มัน
กระทบน้ําเสียงดังตอม แลวน้ํากก็ระเพื่อมเปนคลื่นแผวงกวางออกไปทุกที ๆ “จนกระทั่งถึงเขื่อน” หนูแหวนบอก
กับตัวเอง
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ความตาย

“ตาย!” เสียงหนูแหวนรองขึ้นดงัลั่น เจาแพะสะดุง มันรีบเอาปลายเทาเขี่ยกระเบื้องออกจากเสน ปากแข็ง
พูดขึ้นวา “ยัง”

“ตาย” หนูแหวนแผดเสียงขึ้นอกี พรอมกับรูสึกฉุนที่เห็นเจาแพะขี้โกงอีกครั้งหนึ่ง
“ยัง ยัง ดูนี่ไง” เจาแพะชี้ใหดูกระเบื้องท่ีมันเขี่ยออกจากเสนแลว
“ไมเห็นตายเลย”

“ตาย” หนูแหวนยืนยันและนึกดวยความโกรธวาไดบานตั้งหลายบานยังขี้โกงอีก นึกเพียงนี้ก็ฉุนกึกขึ้นมา
อีกหลายเทา เธอวิ่งไปผลักเจาแพะผูซึง่กําลังยืนขาเดียวอยู พลางรองขึ้นวา “นี่แนะไมตาย”

เจาแพะเซถลาลงไปนัง่พับเพียบ มันควานหากระเบื้องอกีตัวขวางไปที่หนูแหวนทันที แตก็ไมทัน เธอวิ่งหนี
ไปเสียไกลแลว การเลนตองเตระหวางหนูแหวนกับเจาแพะเปนอันตองยุติลง เพราะวาฝายหนึง่ไมยอมตาย

หนูแหวนวิ่งมาไดไกล จนคิดวาเจาแพะคงไมอยากเหนื่อยแรงวิ่งไลแลว ก็หยุดและหัวเราะกิ๊กใหญ เมือ่นึก
เห็นภาพเจาแพะคูปรับตัวสําคัญลงไปนั่งพับเพียบที่ดินอยางนั้น สมน้ําหนา ตายแลวยังไมยอมตาย เลนไดหลาย
บานก็ยังไมยอมตาย หนูแหวนไมไดเรียนวิชาหนาที่พลเมือง หนูแหวนจึงไมไดทราบเรื่องสิทธิและหนาที่ หาไม
แลวเธอจะตองบอกวาเจาแพะหมดสิทธิในการเลนแลว และมีหนาที่ท่ีจะตองออกมาใหเธอเลนแทน เมื่อไมทํา
เชนนั้นก็สมควรที่จะถูกลงโทษเพราะวาไปลวงสิทธิผิดหนาที่ และหนูแหวนก็ยังโตไมพอทีจ่ะตั้งขอสรุปวาใน
บางครั้งความยุงยากที่เกิดขึ้น ก็เพราะวามีบางคนไมยอมตายอยางเจาแพะ

หนูแหวนไมรูวาตอมาอกีไมนานนัก เธอจะไดรูจักความตายอีกแบบหนึ่ง บัวเผือ่นเพื่อนบานวิ่งมาบอกแม
วานาตายเสียแลวเปนลมตาย หนูแหวนไมตกใจอะไร เพราะนึกวาเดี๋ยวนาก็กลับมาใหมได เธอเพียงแตนึกสงสัย
วา นาเลนพลาดอยางไรจึงตายได และวาใครจะเลนแทนนา แตเมื่อเห็นหนาแมซีดเผือดและรองไหโฮออกมา หนู
แหวนก็ตกใจมาก เธอไมไดคิดวาแมจะเปนคนรองไหได นอกจากจะทําใหคนอื่นรองไห เรื่องมันตองรายแรงจริง ๆ 
หนูแหวนนั่งมองคนโนนทีคนนี้ที เห็นทุกคนมีสีหนาเครงเครียดกันทั้งนั้น เธอรูสึกกลัวความตายขึ้นมาจับใจ

หนูแหวนไปดูเขาอาบน้ําศพนา นาตัวซีด นอนนิ่งไมกระดุกกระดิก พูดก็ไมพูด ใครจะทําอะไรนาก็นอน
เฉยอยูอยางนั้น เฉยเหมอืนคนตายที่หนูแหวนเคยไดรับคําบอกเลา จนกระทั่งถงึวันเผาศพ หนูแหวนอดรนทน
ไมได กระซิบถามปาพลอยวา “ปา นาจะกลับมาไหม”
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ปาพลอยผูไดพบเห็นความตายมามาก มองดูหนูแหวนเฉย แกอาจจะกลัวความตายขึ้นมาบางกไ็ด ในที่สุด
แกก็ตอบมาเบา ๆ วา “เขาไมกลับมา เขาไปเสียแลว กลับบานเกาไปเสียแลว”

“บานเกาที่ไหนจะปา” หนูแหวนถามดวยความประหลาดใจ เธอไมเคยทราบมากอนเลยวานามีบานเกา
อยูอีก เห็นวามีอยูบานเดียวเทานั้น

ปาพลอยไมตอบ สัปเหรอเอาผืนมากอจุดไฟขึ้น หนูแหวนมองตามอยางตื่นเตนผสมหวาดกลัว นาลกุขึ้น
เถอะ หนูแหวนรองไหในใจ เธอไมกลาสงเสียงดังเลย ความเงียบที่มีคลื่นเสียงร่ําไห ทําใหหนูแหวนไมกลาทําอะไร 
ไฟไหมอยูนานจนกระทั่งรางของนากลายเปนขี้เถากองเล็ก ๆ

เสียงปาพลอยพูดขึ้นวา “นี่ไง กลับบานเกาไปแลว”

หนูแหวนเริ่มเขาใจสิ่งตาง ๆ ชัดเจนข้ึน เธอพอเขาใจแลววาความตายคืออะไร ความตายนี้รายแรงกวา
ความตายที่เธอรูจกั เธอเคยเลนตองเตตาย เธอรูสึกผิดหวังเล็กนอย แตเธอก็อยากตายเหมือนกันเมื่อเลนเหนื่อย
แลว แตถาเปนอยางนี้เธอทนไมไหวแน ตายแลวก็ตายเลยไมกลับอีกได กินก็ไมได เดินก็ไมได วิ่งเลนก็ไมได จะดี
หนอยเดียวก็ตรงที่ใคร ๆ มารองไหให แตวา...หนูแหวนมองตวัเองอีกครั้งหนึ่งตัวเนื้ออยางนี้เวลาตายไปแลว ก็
กลายเปนขี้เถากองนิดเดยีว ความตายทําใหตัวเรามีคาเทากับขี้เถากองหนึ่งเทานั้น หนูแหวนเดินกลับบานพรอม
กับพออยางไมรูตัว เธอเลีย่งไปที่ริมน้ํา ทรุดตัวลงนัง่หนาตาหมนหมองจนตนไผทักขึ้นวา

“เธอเปนอะไรจะ”

“ฉันกลัวตาย” หนูแหวนตอบ
“เธอตายแลวหรือ” ตนไผซัก
“ยัง ฉันยังไมตาย” หนูแหวนเริ่มรูสึกสนกุกับการสนทนาขึ้นมาบาง
“ทําไมเธอถึงกลัวสิ่งท่ีเธอยังไมไดเปนได”
“ก็ฉันรูนะซีวาความตายเปนอยางไร”
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“รูแลวเธอทําไมจึงกลัวดวย”

“ทําไมจะไมกลัว”หนูแหวนทําตาโต “เวลาตายแลวเราก็กลายเปนขี้เถากองนิดเดียว ไมมีคาอะไร ตายนะ
นากลัวออก”

“เธอกลัวตัวของเธอเองจะไมมีคาหรือ” ตนไผถาม หนูแหวนพยักหนา ตนไผพูดตอไปวา “เธอรูหรือเปลา
วาวันหนึ่งเธอตองตาย ใคร ๆ ก็ตองตายทั้งนั้น” หนูแหวนพยักหนารับอีกครั้งอยางเซื่องซึม ตนไผพูดตอไปอีกวา 
“ใครก็ตองตายทั้งนั้น วนัหนึ่ง ๆ ทุกคนจะตองกลายเปนของไรคา ปญหาจึงมีอยูวา ระหวางที่เรามีชีวิตอยูเราจะทํา
ตัวของเราใหมีคาอยางไรตางหาก แลวอีกอยางหนึ่ง” ยอดไผโนมกิ่งชี้ไปที่กอหญา “เธอเห็นกอหญาเหลานี้ไหม แม
ของเธอเคยใชใหเธอดายหญาเหลานี้ใชไหม” หนูแหวนพยักหนา มองดูมือตวัเองอยางนึกเสียง จําไดวาเธอรูสึก
เจ็บแสบเพียงไรเมื่อตองดายหญา เสียงตนไผพูดตอไปวา “เธอดายมันออก เธอทําใหตนหนึ่งตายได เธอทําใหกอ
หนึ่งตายได แตเธอไมสามารถทําใหมันทั้งหมดตายได นัน่ไง มันยังอยูที่นั่นเลย ความตายก็เหมอืนกัน ทําใหเรา
ตายไดทีละหนทีละหนวยทีละหมู แตวาไมสามารถทําใหเราทุกคนตายไดหมดเลย เรายังสามารถงอกงามเติบโต
ไปในทางของเรา ความตายไมไดเปนของนากลัวนักหรอก”

“จริงหรือนี”่ หนูแหวนถามขึ้น หนาตาแจมใสแทบวาจะกระโดดโลดเตน ตนไผไกวกิ่งรับอยางภาคภูมิใจที่
สามารถปลอบหนูแหวนได แตแลวเมื่อมองลงมามันก็ตองสะดุง รีบถามหนูแหวนวา “นั่นเธอกําลังจะทําอะไรนะ”

“ฉันกําลังขุดหนอไมเอาไปแกงกิน” หนูแหวนตอบ “มันไมนําความตายมาใหพวกเธอทั้งหมดหรอก”
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ปนควาย

บายแลวอากาศรอนอบอาวเหลือทน หนูแหวนนั่งแกวงเทาชา ๆ อยูบนแครอยางเกียจคราน ไอแดดที่รอน
ระอุทําใหเธอไมคิดจะกระดิกตัวไปไหน นอกจากจะแกวงเทาตอไปจนโลกแตก แตวา นั่นอะไรกัน..........

มดดํานั่นเองคาบของขาว ๆ มาเปนแถว ขนอะไรนะ ขนทําไมนะ หนูแหวนทนสงสัยไมได ก็โดดผลุงเดิน
ไปหา เสียงแผนดินกระเทือนทําใหมดแกตัวหนึ่งเงยหนาขึ้นมาดู

“สวัสดีจะ” หนูแหวนทักทาย
“สวัสด”ี มดแกตัวนั้นตอบอยางไมคอยเต็มคําเพราะกําลังคาบของอยู
“เธอกําลังขนอะไรจะ”

“ใชจะ” ขาดคําไขก็หลุดลงมาจากปาก แตวาเคราะหดีไขของมดไมแตกงาย ๆ เหมือนไขไก หาไมมดเล็ก ๆ 
ที่นอนอยูขางในก็คงจะตองตายไปแลว ทีหลังเจามดทําอะไรตองระวังอยาใหตกอยาใหหลน

หนูแหวนไมสนใจเรื่องไขตก ถามตอไปวา “เธอขนไปทําไมจะ”

“ฝนจะตกจะ ฉันตองขนไขออกจากรัง”

หนูแหวนดีใจที่ไดทราบวาฝนจะตก จนแทบจะวิ่งตื๋อไปแตยังติดใจสงสัยอยูนดิหนึ่ง จึงถามวา “ฝนตกแลว
ทําไมเธอตองขนดวย”

“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน” มดแกตอบ “พวกมดอยางเราทําอยางนี้มาชานานแลว พอฝนจะตกเราก็ขนไข ไมมี
ใครมานั่งคิดหรอก”

ใชซี ไมมีใครมานั่งคิดหรอก หนูแหวนวิ่งเอาขาวจากมดไปบอกแกเพื่อน ๆ วาฝนจะตก เจาแกละรองไชโย
สุดเสียงจนไดยินเสียงแมตลาดแวดออกมาจึงเงียบ

ฝนตั้งเคามาแลว ลมหอบเอาสีดํามาระบายจนทั่วฟาดําสนิทอยูขางบนจนกลายเปนของนากลัว หนูแหวน
เคยกลัวเหมือนกันวามนัจะตกลงมาเปอนอะไรหมด เปนโชคดีอยางหนึ่งของมนุษย ที่บังเอิญวาสีที่ลมเอามา
ระบายทองฟานั้นเปนสีไมดี ตกงาย ไมนานนักก็ตกลงมาเปนน้ําใหมนุษยใชสอยและหนูแหวนไดเลน

เปรี้ยง เสียงฟาผาดงัสนั่น หนูแหวนรองกรีด วิ่งไปนัง่ตัวสั่นอยูใตชายคา ปากที่ซีดเพราะความเย็นของน้ํา
ก็ยิ่งซีดขึ้นไปอีก ถาเธอไดยินเบนจามิน แฟรงคลินเลาวา ฟาผาเกิดจากอะไร เธอคงไมกลัวอยางนี ้หนูแหวนนั่งอยู
เฉย ๆ จนฝนหายเดินกลับไปบาน แสงแดดยามเย็นตองตัวตัดกับผืนนาอันกวางใหญไพศาล ดูเหมือนปูตัวเลก็ ๆ 
ที่คลานไปตามชายหาดเพ่ือกลับรู

รุงเชาหนูแหวนตื่นขึ้นมาดวยความแจมใส เพราะอากาศเย็นสบาย พอออกไปไถนาตั้งแตเมื่อใดไมรู หนู
แหวนเดินผิวปากไปที่ชายทุง เสียงนกรองแจมใสเหมือนกัน พวกมันมีตัวแมลงกินมากเปนพิเศษในเชาวันนี้ ถา
หากวาไมมีฝนตกเสียอยางเดียว โลกก็คงจะไมเปนอยูอยางนี้ แตวามันมีฝนนี่ มจีนเปนเรื่องธรรมดา ๆ
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หนูแหวนเดินไปจนชกัเมื่อย คิดอยากจะทําอยางอื่นบาง “ปนอะไรเลนดีกวา” เมื่อนึกออกเธอก็ลงมือขุด
ดินทันที

“หนูแหวนระวังหนอย” เสียงมดแกตัวเดิมนั่นเองรองทัก “รังของฉันจะพังหมด”

หนูแหวนไมรูดอกวาเปนมดตัวเดิม ใครจะไปจํามดได แตเธอก็รูสึกตัววา ความไมระวังของเธอเกือบทําให
ผูอื่นตองเดือดรอนเสียแลว จึงขอโทษมดตัวนั้น และบอกวาตอไปจะขุดเบา ๆ เจามดมองดูหนูแหวนขุดดินงวน 
แลวถามขึ้นวา “เธอขุดดินไปทําไมจะ”

“ฉันจะเอาไปปนอะไรเลน”

“เธอปนทําไมละ” มดซัก
“ก็ปนเลนสนุก ๆ นะซ”ี หนูแหวนทําเสียงดูถูก “ปญหาอยางนี้เขาไมถามกันหรอก”

เจามดรูสึกขายหนาที่โงไปถามปญหาอยางนี้เขาได มันจึงพูดเสียงขาด ๆ อยางไมคอยมั่นใจวา “เออ เธอ
จะเอาไปปนอะไร”

“ฉันจะเอาไปปนควายจะ”

“เธอปนควายไดดวยหรือ” มดพูดอยางแปลกใจ “เธอไมใชควายนี่ พวกมดปนไดแตพวกมดเทานั้น เราเคย
เห็นควาย แตไมรูจกัดี เราปนไมได”

“ปนควายงายนิดเดยีว บานฉันมีควายตั้งสองตัว ฉันรูจักมันด”ี

หนูแหวนเอาดินที่ขุดไดไปนั่งถางขาปนควายอยูใตตนไม ฝมือปนของหนูแหวนไมเลวทีเดียว ปนไมชาก็ได
ควายตัวหนึ่ง พอวางลงกับพื้นมันก็ออกเดิน แตวาเดินไดกะโผลกกะเผลก ขาของมันยังไมแข็งแรง หนูแหวนตอง
เอาดินมาเพิ่มให คราวนี้มันเดินไดคลองทีเดียว จนไปใกลหลุมใหญ

“ระวังจะตกหลุม” หนูแหวนตะโกนขึ้น แตมันก็กาวพรวดไปแลว เจาควายตกลงไปรองดวยความเจ็บปวด 
“แกไมเห็นหลุมหรืออยางไร” หนูแหวนถามอยางโกรธ
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“ไมเห็นหรอกจะ” เจาควายตอบ “เธอไมไดปนตาใหฉัน”

หนูแหวนอยากตอวาไปวา ไมมีตาแลวยังอยากจะเดินอกี แตเมื่อเห็นมันรองหนัก ก็สงสารจนน้ําตาแทบ
ไหล เพราะเธอเองก็ผิดเหมือนกันท่ีไมไดปนตาใหมัน หนูแหวนอุมควายออกจากหลุม ดัดแขงดัดขาใหม แลวปน
ตาใหดวย พอเจาควายมีตามันก็เหลียวไปเหลียวมาแลวพูดขึ้นวา

“แนะ หางของฉันก็ยังไมมี อยางนี้เหลือบยุงก็กัดแย” หนูแหวนก็ตองหยิบเอามนัขึ้นมาเติมหางให เจา
ควายแกวงหางของมันอยางเปนสุขครูหนึ่ง แลวรองขึ้นอกีวา “เขา เขาของฉันยังไมมีเลย เธอคงไมอยากใหใคร ๆ 
เรียกฉันวาเจาทยุใชไหม” หนูแหวนหยิบควายขึ้นมาอยางเพลีย ๆ ติดเขาใหมัน แลวถามอยางหมดสนุกวา “คงมี
อะไรพรอมแลวใชไหม”

เจาควายกมลงสํารวจตัวเองอีกครั้ง แลวรองขึ้นวา “นมฉัน...” หนูแหวนไมรอใหมันพูดจบ ทุบพลั่กลงไป
มันก็กลายเปนกอนดินตามเดิม “ปนยากปนเย็นนัก” เธอขึ้นเสียง “เอาไปทําลูกกระสุนดีกวา”
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ไมมีอะไรจะทํา

หนูแหวนแหงนดยูอดมะขามคอตั้งบา เธออยากจะขึ้นไปขางบน เพื่อดูไปไดไกล เผื่อจะไดเห็นอะไรแปลก 
ๆ ใหม ๆ บาง หลังจากที่ไดพยายามจนหอบฮัก เธอก็ยังขึ้นไมได ตนมะขามตนนี้สูงใหญเกินกวาที่มือเทานอย ๆ 
จะปนปายขึ้นไป หนูแหวนทรุดตัวลงนั่งพัก แลวก็นึกถึงคาํพูดของแมที่วาไลหลังมาเมื่อตะกี้วา

“ทําอะไรก็ไมเปน ดีแตกินกับเที่ยว”

หนูแหวนรูสึกหอเห่ียวใจ แตอดนึกคานในใจไมไดวา
“จะใหเด็กอายุหกเจ็ดขวบทําอะไรไดดีอยางไรได แคทํา กาน้ําหกก็วาเสียเทานี้ ทีพี่ละก็ไมใช ดซู”ี

หนูแหวนกมลงสํารวจตัวเอง “ตองตรากตรําจนผอมอยางนี”้ เธอสงสารตวัเองเสียจนน้ําตารวงมาสาม
เผาะ “ใคร ๆ ก็ชางไมเห็นใจเราเลย”

หนูแหวนรูสึกเหมือนอยูคนเดียวในโลก เธอเดินเอื่อย ๆ ถือไมหวดตนไมไปตามทางอยางใจลอย นาเบื่อ
ออก ไมเห็นจะมีอะไรทําเลย

“บนอะไรจะหนูแหวน” เตานาตัวหนึ่งโผลหัวออกจากกระดองมาทัก
“ฉันเบื่อจะ ไมเห็นมีอะไรทํา ทําอะไรกไ็มด”ี

“เธอไมมีอะไรจะทําจริงหรือ” เตานาถาม “ถาอยางนั้นชวยอุมฉันไปปลอยในหนองโนนหนอยไดไหม จะไป
เยี่ยมลูกสาวสักหนอย”

หนูแหวนกมลงอุมเตาข้ึนมา ตัวมันหนักทีเดียว จนหนูแหวนนึกถึงความผอมของตนอีกครั้ง แทบอยากจะ
โยนลงไปตามเดิม แตดวยความเคยชิน เธออุมมันไปปลอยในหนองที่มนัตองการ

“ขอบใจมากนะหนูแหวน เธอเปนเด็กดีนี่ เธอตองไมทําหนาเศราอยางนั้น เด็กดีนอกจากคิดจะชวยเหลือ
ผูอื่นแลวตองเปนคนราเริงดวย”

“ฉันเอาเธอมาปลอยนี้ เพราะฉันอยากจะอยูคนเดียวมากกวา” หนูแหวนพูดไปตามตรง “เธอจะไปหาลูก
สาวเธอก็ไปเถอะ”

“เธอเบื่ออะไรมากมายถึงอยางนั้น” เตานาชักสงสัย “ฉันไมเบื่ออยางเดียวหรอก ฉันยังนาสงสารอีกดวย 
ฉันไมดีสําหรับอะไรเลย”

“ทําไมเธอถึงคิดอยางนั้นเลา เธอยังชวยอุมฉันมานี่เลย เธอดีสําหรับฉันมาก” เตานาแยง
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“ไมจริงหรอก หนูแหวนยังไมเชื่อ “ฉันทําอะไรไมได ฉันตองอยูคนเดียว ฉันไมมีเพื่อนเลย”

“ฉันเห็นเธอมีเพื่อนตัง้เยอะแยะนี”่ เตานาแยง
“ฉันมีเพื่อนตั้งแยะกจ็ริง แตเขามาแกลงใหฉันเจ็บใจอยูเรื่อย”

“อะไรได ฉันไดยินแตขาววา เธอแกลงคนอื่นมากกวา แตเอาเถอะ” เตานาตัดบท “ฉันจะบอกอะไรให 
เพราะเธอคิดถึงแตตัวเองมากเกินไป แลวเธอก็เห็นวาโลกนี้คับแคบนาเบื่อหนาย”

“เธอจะใหฉันคิดถึงอะไร คิดถึงเจาแพะ คิดถงึยอดไผ คิดถึงปูอยางนัน้หรือ”

“ถูกแลว” เตานาตอบ “เธอจะตองคิดถึงอยางสนใจดวย ของในโลกนี้ถาเธอสนใจมัน มันก็กลายเปนของ
นาสนใจ”

“ถาฉันสนใจเธอ ฉันจะทําอะไรกับเธอด”ี หนูแหวนพูดขึ้นลอย ๆ
เตารีบวายน้ําปรูดออกไป แลวตอบวา “เธอก็เปนเพื่อนกับฉันซี แลวเราก็มาเลาเรื่องแลกเปลีย่นกัน จําไว

เถอะวาถาหากเธอสนใจโลกนี้ โลกนี้ก็จะนาสนใจ เธอจะรูเองวามีอะไรที่ทําไดมากมาย มีหนาที่ท่ีจะตองทํา มี
ความจริงที่จะตองคนหา และก็มีคนท่ีออนแอกวาเธออีกมากมายรอความชวยเหลืออยู” แลวเตานาก็ดําน้ําหายไป 
เหลืออยูแตน้ําวน

หนูแหวนมองดูน้ําวนเฉย แลวพูดขึ้นวา “บางทีความนาเบื่อก็อาจจะอยูที่มีอะไรตองทํามากเกินไปก็ได”
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เครื่องฉุดระหัด

ถึก ถึก ถึก เสียงดังนี้แววมาจากทุงนาบานลุงคง  คงไอเครื่องนั่นแนะ หนูแหวนนึกในใจ เธอไดยินขาวลือ
วาลุงคงเขาไปในกรุง ซื้อเครื่องอะไรมาที่ทํางานไดสารพดั หนูแหวนไมไดสนใจเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนตมากนัก 
หาไมเธอก็คงวิ่งตื๋อไปเสียแตแรกที่ไดยินเสยีงแลว เธอคิดจะเดินไปที่โคกดินหาอะไรเลน แตวา เอ ไปดูเจาเครือ่ง
นั่นหนอยเห็นจะดี

หนูแหวนบายหนาไปทางเสียงนั้นแลวเดินดุมไป แสงแดดแผดจารอนเหลือทน หนูแหวนเหลือบตาดูพระ
อาทิตยอยางเคือง ๆ นกึในใจวาถาหากไดเปนเจาของ จะเอาไปแชน้ําสักหนอย

ที่ตรงนั้นดูเหมือนคนท้ังละแวกจะมารวมอยู หนูแหวนคอย ๆ เบียดแทรกเขาไปจนอยูขางหนา เห็นเจา
เปยก เจาแกละและหนูติ๋มพรอมทีเดยีว เสียงเครื่องยนตดังจนแสบแกวหู ตัวเล็กนิดเดียว เล็กกวาอีแตนที่บานเสีย
ดวยซ้ํา ทําไมถึงเสียงดังไดอยางนี้ ดังไปไกลเทาหมาหอนสองชวงได เสียงลุงคงคุยโขมงโฉงเฉงแขงกับเสียง
เครื่องยนต แกหนาบาน ภาคภูมิใจมากที่ไดเปนเจาของเครื่องวิเศษนี้ หนูแหวนนั้นฟงไมทัน จับไดความเลา ๆ วา
ในเครื่องนั้นมีมาอยู 2 ตัว มาในนั้นมันกนิน้ํามันเปนอาหาร ไมกินหญา เรี่ยวแรงมนัชางแยะเสยีจริง หมุนเอา
ระหัดลิ่วไป พาเอาน้ําไหลซู ๆ ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เจาดําวาถีบไดเร็ว ยังไมไดเร็วเทานี้ พอเคยทําเปนถีบเร็ว ๆ 
ได พักเดียวก็หอบซี่โครงรวน ถึก ถึก ถกึ เสียงเครื่องยนตดังกองถาเปนอีแตนเหาใหดังนาน ๆ อยางนี้ เปนตอง
โดนขวางดวยกินดินรองเองไปแลว แตวาเครื่องยนตนี้ไมมีใครรูสึกรําคาญมันเลย ลุงคงหนาบานยิ้มระรื่น ทุกคน
พากันนับถือแกขึ้นตั้งแยะในฐานที่มีเครื่องยนตวิเศษ มีแรงมากยิ่งกวาควายววั เครื่องนี้มันเหมือนกับของวิเศษท่ี
ตกลงมาจากสวรรค ตอไปนี้พวกชาวบานก็จะไมตองเหน็ดเหนื่อยถีบระหัดแทบทั้งวนั เดินเครื่องเดีย๋วมันก็ทําได
เสร็จ เร็วกวาคนทั้งละแวกนี้ทําเสียดวยซ้ํา เครื่องยนตนีม้ันชางยิ่งใหญเสียเหลือเกิน ทํางานก็เร็ว ตะโกนก็ดัง จน
คนเองตองรูสึกวาตัวเลก็ลง เล็กเหมือนมาเขาไปอยูในเครื่องนั้น หนูแหวนคิดอะไรออกอยางหนึง่ เธอแทรกคน
ออกมาวิ่งกลับไปบานโดยไมมีใครสังเกต

หนูแหวนกลับมาใหมอีกตอนใกลเท่ียง ใคร ๆ เขากลับไปบานกินขาวกันหมดแลว เดี่ยวนี้เหลือแตเธอกับ
เครื่องยนตเทานั้น เธอดีใจนัก จะไดอยูกับมันตามลําพัง จะไดลูบไดคลํามัน โดยไมมีใครมามองมาวา เสียง
เครื่องยนตยังคงทํางาน ถึก ถึก ถึก เสียงดังสนั่นทีเดียว หนูแหวนเลียบ ๆ เคยีง ๆ เขาไปใกล เอื้อมมือจะเขาไป
แตะ

“อยามาโดนฉันนะ เปนเดก็เปนเล็กเดี๋ยวจะเปนอันตราย” เสียงเครื่องยนตดุเอา
หนูแหวนหดมือ มองดูเจาเครื่องยนตอยางเคือง ๆ แลวพูดวา “เธอเปนเหล็กเล็ก ๆ อยามาทําอวดดีนะ”

“ฉันไมไดต่ําตอยอยางที่เธอคิดหรอก ฉันเกิดจากตางประเทศนะ”
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“ตางประเทศเปนอยางไร อยูไกลแคไหน” หนูแหวนซัก เธอรูแตเพียงวาท่ีที่อยูไกลที่สุดก็คือเมืองกรุง ที่
เปนตางประเทศไมรูจกั

“ฉันมาอยูไกลจากเมืองกรุงของเธอตั้งแยะ ตัวฉันเกิดจากมันสมองและความคิดที่ชาญฉลาดกวาของเธอ
มากมายนัก พวกเธอไมมีวันจะรูจักฉัน เขาใจฉันไดหรอก” เครื่องจักรพูดหยิ่ง ๆ

“เธอจะมาใหญกวาพวกเราไดอยางไร ถึงเธอจะยิ่งใหญอยางไร พวกฉันก็ใชเธอได”
“เธอใชฉันไดก็เพราะวา เขาทําฉันมาใหเธอใชเทานั้น แตเธอไมรูจักฉันจริง ๆ หรอก ถาหากวาเธอเปน

เจาของดวงอาทิตย เธอจะทําอยางไร” เครื่องจักรถาม
“ฉันก็เอาไปแชน้ําเสียบางนะซ”ี หนูแหวนตอบไปตามความรูสึก “จะไดเย็นลงบาง”

“เห็นไหม เห็นไหม” เครื่องยนตตะโกนขึ้น “นี่แหละ แสดงวาเธอไมเจริญพอที่จะใชฉันละ พอเธอมีอํานาจ
มาก มีกําลังมาก เธอก็จะใชมันเพื่อประโยชนสวนตัวของเธอ ดวยความเห็นแกตัวของเธอ ถาเธอเอาดวงอาทิตยไป
แชน้ํา คนสักเทาใดตองตายไปเพราะการกระทําอันนี”้ ตอนนี้เสียงของเครื่องยนตละหอยลงดวยความผิดหวัง “ตัว
ฉันตองตกอยูในมือของคนโง ๆ เหลานี้หรือ เครื่องจักรท่ีทรงพลัง อาวุธที่รายแรง ตกอยูในมือคนโง ๆ เหลานี้หรือ 
เครื่องจักรที่ทรงพลัง อาวุธที่รายแรงตกอยูในมือคนโงแลว มันจะมีผลรายสกัเพียงไหน”

หนูแหวนฟงคําพูดท่ีเต็มไปดวยอารมณของเครื่องยนตอยางสนใจ เธอมองมันตาโต แลวพูดขึ้นอยางวิตก
วา “ตายละเธอเปนอะไรไปนี่ พูดเพอจนไมรูเรื่อง ฉันตองหาทางชวยเธอ เธอทํางานมากเกินไปจนตัวรอนไป
หมดแลว เอานี่แนะ”

หนูแหวนวิดน้ําสาดเขาไปที่เครื่องโครมใหญ มันสําลักคลั่ก ๆ “นี่เธออยามาทําบา ๆ อยางนั้น ฉันเกงกวา
พวกเธอทํางานมากกวาพวกเธอ แขง็แรงมากกวาเธอนัก แคนี้ไมหนักหนาอะไรหรอก ฉันทํางานไดวันละ 24 
ชั่วโมง”

“แตเธอตัวรอนมากไมรูหรือ เวลาเจาเผือกมันทํางานหนกั ฉันอาบน้ําใหมัน มันยังชอบใจเลย เธออยา
ปากแข็ง” วาแลวหนูแหวนก็เรงสาดน้ําเขาไปอีก

นาสงสารเจาเครื่องยนต มันสําลักน้ําใหญ แลวมันก็โกรธ ตลาดออกมาวา “หยุดนะ ถาเธอไมหยุด วัน
หลังฉันจะไปตามพวกพองฉันมา เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาอันมหึมา มาตัง้โรงงานที่นี่ มาทําใหชีวิตของพวกเธอตอง
เปลี่ยนไปตามวิธีทํางานของฉัน มาทําใหชีวิตของพวกเธอซ้ําซากทั้งวันไมตองทําอะไร นอกจากขันนอตตัวเดียว 
ฉันจะทําใหเธอเปนทาสของฉัน เขาใจไหม” มันตะโกนขึ้นสุดเสียง
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แตวาตอนนี้หนูแหวนไมฟงอะไรแลว เธอโพงน้ําสาดเอา ๆ ทั้งน้ําทั้งโคลนเปรอะเตม็ไปหมด จนกระทั่ง
เสียงเครื่องยนตเงียบไป “คอยยังชั่วหรือยัง” หนูแหวนถาม มันไมตอบ มันตายเสียแลว

อีกสองวันตอมา ลุงคงพอมันเขากรุง เพื่อเอาไปซอม เสยีงลุงคงที่ดาตั้งแตหัวบานถึงทายบาน ที่วาใครมา
แกลงทําเครื่องตาย ทําใหหนูแหวนไมกลาเลาถึงความพยาบาทของเครื่องยนตนั้นใหใครฟงเลย



31

น้ําใจเจาแพะ

“มาเลนหมากเก็บกันไหมละ”

หนูแหวนกํากอนหินไวขางหลัง เอยปากชวนอยางไมคอยมั่นใจ เจาแพะเงยหนาจากกองหินที่มันกําลังนับ
ไดกําไรมาโขทีเดียว พอเห็นหนูแหวนมนัก็ยิ้มปากกวาง ถามอยางอารมณดีวา “จะเลนอะไรนะ”

“เลนหมากเก็บ” หนูแหวนย้ํา “แตเธอตองไมเลนโกงนะ”

“ไมหรอก ฉันไมเคยเลนโกงเธอเลย”

“ไมจริง วันนั้นฉันเผลอนิดเดียว เธอเพ่ิงได 12 ปเทานั้น มาบอกวาได 17 ป”
“เธออยากเผลอทําไมเลา ฉันไมไดตั้งใจโกงเธอจริง ๆ อยางหนูติ๋มคอยวาหนอยฉันตั้งใจโกง ทีหลังเธอ

อยาเผลอก็แลวกัน เอาเลนก็เลน” เจาแพะตัดบท เพราะรูสึกวายิ่งเถียงก็จะเขาเนื้อไปทุกที
หนูแหวนนั่งแปะลง ยิม้อยางประจบ แลวพูดขึ้นวา “ใหฉันเลนกอนนะ” เจาแพะหนุมวัน 11 ขวบมองอยาง

ปรานีตอบวา “เลนกอนก็ได” หนูแหวนโปรยกอนหินเร่ิมเลนหมากหนึ่ง โยนปุบหยิบปบอยางชํานาญ เจาแพะจับ
ตาดูอยางชื่นชมแกมหวาด ทามันจะแยนา พอหนูแหวนโปรยกอนหินเริ่มเลนอยางชืน่ชมแกมตวาด ทามันจะแย
นา พอหนูแหวนโยนอีตัวขึ้นจะรวบหมากสี่ มันก็ตัดสินใจ

“ตาย” เจาแพะรองขึ้นอยางดัง
หนูแหวนสะดุง ปลอยใหอีตัวตกลงถึงพ้ืน ปากรองวา “ตายไหน”

“ตายนี่ไง” เจาแพะชี้ใหดูอีตัวที่นอนอยูบนพื้น แลวรวบเอากอนหินไปเลนหนาตาเฉย หนูแหวนนิ่งอึง้ดวย
ความแคนเคือง ในใจอยากจะทุบใหสักอั้ก แตก็ไมกลา เจาแพะทําเปนไมรูไมชี้ลงมือเลนอยางตั้งอกตั้งใจ 
เดี๋ยวเดียวก็ไดหมากสี ่“ขึ้นราน” ได 3 ป มันเริ่มหมากหนึ่งใหมอีกครั้ง พอถึงหมากสองเจาแพะทําพลาดทอด
หมากไปเปนกระจุก หนูแหวนขยับตวัอยางดีใจ เพราะคาดวาคราวนี้เจาแพะคงตายหยิบหมากสองไมไดแน ปลาย
เทาเฉี่ยวกองหินไปนิดหนึ่ง เจาแพะเห็นไดชองพูดขึ้นวา “เฉี่ยวอยางนี้ตองทอดใหม” แลวมันก็หยิบกอนหินขึ้นมา
ทําทาวาจะทอดใหม คราวนี้หนูแหวนเหลืออดรองกรี๊ดขึน้ แยงเอากอนหินคืนมา

“ไมเอา ไมเอา ตองวางไวอยางเกา” เธอรองขึ้น เจาแพะทําทาจะเถียงไมยอม หนูแหวนเห็นแลวทั้งนอยใจ
ทั้งเสียใจ พูดดวยน้ําเสียงที่เครือดวยความรูสึกวา “ทําไมเธอถึงขี้โกงอยางนี้ เธอก็เปนคนดีนี่นา” เจาแพะมองดู
ดวงตาหนูแหวนที่มีตาเออเบาอยางไมรูจะทําอยางไรดี ที่สุดมันพูดขึ้นอยางสํานึกผิดและเสียสละวา “ฉันยอมตาย
ก็ได เธอเลนเถอะ” หนูแหวนหมดสนกุเสียแลว เธอมองกอนหินในมอืเฉย เจาแพะยิ่งเสยีใจหนักขึ้น มันเอื้อมมือ
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มาแตะแขนหนูแหวน พูดปลอบ ๆ วา “เอานา เลนเถิดนา” หนูแหวนสะบัดแขนหนีลุกขึ้นยืน พูดสะบัดเสยีงอยาง
ไมหายแคนวา “ไมมีใครเขาเลนดวยแลว อุตสาหมาชวนเลนยังโกงเอาอกี” เธอเดินเลี่ยงออกมา พอไดยินเสียงเจา
แพะรองวา “กลับมากอน” เทานั้น เธอก็วิ่งตื๋อไปดวยแรงเลนตัว เจาแพะลุกขึ้นวิ่งตาม หนูแหวนก็ยิ่งเรงฝเทาข้ึน 
ทั้งสองวิ่งไลกันมาตามคันนา พักหนึ่งเจาแพะก็ตะโกนขึน้วา “เรามาเลนไลจับกันนะ”

“ไมเอา ไมเอา” หนูแหวนยังไมหายเจ็บใจทีเดียวรองคานมา แตวาเสียงออนไปมาก แลววิ่งแนบตอไป เจา
แพะวิ่งตามไปไมลดละ และเขาใกลไปทุกที แตวา......

“หนูแหวน หนูแหวน อยาวิ่งไปตรงนั้น เจาเผือกควายเปลี่ยวมันอยูที่นั่น”

หนูแหวนไดยินแลว แตก็นึกวาเจาแพะโกหกจึงยังคงวิ่งตอไป เจาเผือกควายเปลี่ยวที่ลุงอําเจาของเองก็
เอาไวไมอยูปลอยใหมันเดินเล็มหญากินอยูแถวนี้ มันดุเหลือทน เท่ียวไลขวิดที่เดินผาน จนไมมีใครกลาเฉียดมา
แถวนี้ เจาเผือกเล็มหญาไปสายหัวไป เหมอืนรูสึกคันเขาอยากจะขวิดอะไรอยูตลอดเวลา พอเห็นหนูแหวนมันกว็ิ่ง
เหยาะไปหาทันที

พอหนูแหวนเห็นเจาเผือกเทานั้นก็หยุดกึก ความกลัวแลนเขาหัวใจจนไมสามารถจะวิ่งหนีได ขณะนี้เจา
เผือกเขามาใกลอยูหางไปเพียง 3 วาเทานั้น หนาของหนแูหวนซีดลงทุกที ตัวเล็ก ๆ อยางนี้เจาเผือกหายใจรดก็ลม
แลว แตแลวมันก็สะดุงหยุดอยู เจาแพะนั่นเองขวางกอนดินลอยลิ่ว ๆ มาตกอยูขางหลังเจาเผือก มันตกใจ จึงหยดุ
เหลียวกลับมาดู เจาแพะก็วิ่งไปทันหนูแหวน มันดึงเอาตวัหนูแหวนมาไวขางหลัง ยืนเผชิญหนากับเจาเผือกอยาง
อาจหาญ แลวกระซิบบอกหนูแหวนวา “เธอวิ่งไปกอน ไปคอยอยูบนโคกนะ เดีย๋วฉันตามไป”

ไมตองบอกครั้งที่สอง หนูแหวนหันหลังวิ่งอาวไปทันทีทิ้งเจาแพะเผชิญหนากับเจาเผือกตามลําพัง เจาแพะ
คอย ๆ ทรุดตัวลงเตรียมกอนดินกอนหินไวพรอม ก็ระดมขวางยิบไปไมทันที่เจาเผือกจะตั้งตวั เจาแพะก็เผนอาวไป
อยางไมคิดชีวิต

ทั้งสองพบกันอีกครั้งหนึ่งบนโคก หนาตาซดีทั้งคูเพราะเหนื่อยและเพราะกลวั เปนพักใหญ หนูแหวนก็พูด
ขึ้นวา

“ทําไมเธอจึงมาชวยฉัน” ดวงตาบอกทั้งความชมเชยและขอบคุณ
เจาแพะเดินไปมา ตอบอยางไมคอยแยแสวา “เธอเปนผูหญิง ไมรูอะไรหรอก ผูชายเขากต็องชวยผูหญิงกัน

ทั้งนั้นแหละ”

“ทําไมเธอจึงชวยฉัน” หนูแหวนย้ําอีกครัง้หนึ่ง
เจาแพะหันมามองตาหนูแหวนแลวยอนถามวา “ทําไมเธอจึงชอบมาชวนฉันเลนเรื่อย”

คราวนี้หนูแหวนก็ตอบไมไดเหมือนกันทําไมเธอถึงชอบมาชวนเจาแพะเลนดวยเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ท่ีมันก็แสน
ที่จะขี้โกง บางทีอาจจะเปนเพราะเลนกับเจาแพะแลวรูสึกวามีรสมีชาติดี หรือวาเปนเพราะเธอสงสารมัน เจาแพะ
กําพราพอแมแลวก็ไมคอยมีใครมาเลนดวย ทาทางมันเหงา
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“ทําไมเธอจึงมาชวนฉันเลนเรื่อย” เจาแพะถามมาอีก หนูแหวนรูสึกกระดากนิด ๆ เธอมองดูเงาที่ผอมยืด
ของเจาแพะมือไมยาวเกงกาง แตวามีอะไรบางอยางที่มั่นคงอยูในนั้น “เงาเธอยาวจังเลย” หนูแหวนพูดขึ้นลอย ๆ 
“ไปวิ่งเลนกันตรงโนนไหมละ” “เอาซี” เจาแพะรับคําทันที แลววิ่งนําไป หนูแหวนมองตามรางทีว่ิ่งหยอย ๆ ไป 
พรอมกับรูสึกวาโลกของเธอขยายใหญข้ึน และเธอก็สงสยัวาโลกของเจาแพะมันใหญขึ้นดวยหรือเปลา

ถาผูอานไดกลายเปนนกยางบินอยูกลางอากาศ ก็จะเห็นเด็กเล็ก ๆ 2 คนวิ่งเลนอยูกลางทุงนาอันกวาง
ใหญไพศาล แมวาเขาทั้งสองจะอยูหางกัน แตก็มีสายสัมพันธที่มองไมเห็นโยงเขาเอาไวเปนความผูกพันหวงใย 
และสงสารตอกัน เขาทั้งสองเปนเพื่อนกัน ทั้ง ๆ ที่ยังไมรูจักคํานี้ดี
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ตกปลา

“เธอมาดึงตัวฉันไปทําไม” เสียงไสเดือนรองขึ้นอยางตกใจ
“ฉันจะเอาไปตกปลานะซ”ี หนูแหวนตอบพลางปดมือปดไม หลังจากที่ไดหยอนไสเดือนลงไปใน

กะลามะพราวแลว
“โอย ตายแลว เธอจะเอาฉันไปใหปลากินอยางนั้นหรือ” ไสเดือนรองอุทธรณ “ทําไมเธอแกลงฉันอยางนั้น

เลา”

หนูแหวนมองไสเดือนอยางแปลกใจ “ฉันไมไดแกลงเธอนะ” เธอพูดขึ้น “ถาฉันแกลงเธอฉันก็จะ เออ เอา
เธอไปคลุกขี้เถา นีฉ่ันเอาไปตกปลา มนัจําเปนนี่ เธอหยุดรองเสียทีเถอะ” วาแลวหนูแหวนก็ลงมือขุดหาไสเดือน
ตัวอื่นอีก เมื่อไดจนพอใจแลว ก็บิดินใสลงไปในกะลา พูดวา “เห็นไหม ฉันไมไดแกลงเธอ ฉันเอาดินมาใหเธออยู
ดวย”

หนูแหวนแบกเบ็ดคันยาวบายหนาไปทางฝงน้ํา มีอีแตนวิ่งนําไปขางหนา มันชอบตามหนูแหวนไปตกปลา
เพราะมันรูวาตอนนี้เปนตอนที่หนูแหวนอารมณดีที่สุด อกีอยางหนึ่งมันอยากรูวาวันนี้มันจะไดรับสวนแบงเปน
ปลาอะไรบาง ระหวางเดินไป หนูแหวนก็แวะไปเอาหนอนผีเสื้อสองสามตัวตามตนไมเตี้ย ๆ ใสลงไปอีก “เอาไป
เผื่อไวก็ด”ี เธอนึกในใจ

พอถึงฝงน้ํา หนูแหวนก็หลบเขาอยูใตเงาไมที่เกือบจะตั้งตรง จัดแจงวางขาวของ เกี่ยวเหยื่อเขากับเบ็ด 
เหวี่ยงลงไปในน้ํา วันนี้ทําไมโชคดีก็ไมรู ประเดี๋ยวเดียวปลาก็มาตอดเหยื่อ ทุนที่ผูกไวกระเพื่อมขึ้นลง กะวาปลาฮบุ
เหยื่อแน หนูแหวนกย็กคันเบ็ดขึ้น ไดแลว เปนปลาตะเพยีนขาวโตขนาดฝามือ หนูแหวนรีบเบนคันเบ็ดตวัดปลา
มาวางบนฝงและปลดปลาออกจากเบ็ด

“เธอเอาฉันขึ้นมาทําไม” ปลาพูดละล่ําละลัก มันทั้งกลัวทั้งตกใจ มีน้ําไหลจากตาพราก ๆ
“ฉันจะเอาเธอไปกิน จะใหแมทําแกงสม ฉันไมไดกินแกงสมมาตั้งนานแลว”

“โอย นากลัวจริง” เสียงปลารองขึ้นอยางเสียวสยอง
“หยุดทีเถอะนา” อีแตนเหาขัดขั้น “ฉันจะกินกางเธอดวย”

“พวกเธอนี่ชางโหดรายจริง” ปลารําพัน “ฉันกําลังอยูกับคูรักของฉัน เธอพรากฉันมา แลวเธอยังจะกินฉัน
ไดลงคออีกหรือ ปลอยฉันไปเถิด”

“ปลอยเธอไปแลวฉันจะกินอะไรละ” หนูแหวนถาม
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“ปลอยฉันไปเถิด” ปลาออนวอนอีกครั้งหนึ่ง “ใหฉันไดมีชีวิตทําอะไร ๆ อกี”

“ฉันไมเห็นวาปลาจะทําอะไรอยางอื่นไดดีกวาถูกกินเลย เธออยามาออนวอนฉัน ไมสําเรจ็หรอก วาแตวา
คูรักของเธออยูแถวนี้แนหรือ ฉันจะไดตกขึ้นมาอีก” วาแลวหนูแหวนก็เกี่ยวเหยื่อโยนเบ็ดลงไปในน้ําอีก เธอนัง่รอ
คราวนี้นานแสนนาน ปลาก็ไมมากินเหยื่อสักที เบื่อเขาเธอก็หันไปถามปลาท่ีออนแรงไปมากแลววา

“เธอเปนลูกปลาอนนตหรือเปลา”

“เปลา ฉันเปนลูกปลาตะเพียน”

“นั่นนะซี ตัวเองถึงไดเล็ก เห็นแมบอกวาปลาอนนตหนุนแผนดินอยู ถาเปนลูกปลาอนนตคอยนาปลอยไป
หนอย จะไดไปชวยหนุนแผนดินไมให...แตวา” หนูแหวนทําปากจิ๊กจั๊ก “ถาตกปลาอนนตได คงอิ่มไปหลายมื้อนะ”

อีแตนหอนรับสุดเสยีงอยางเห็นดวย
ในที่สุดหนูแหวนก็รูสึกวาเบ็ดถูกกระตุก ปลามากินเหยื่อแลว เธอปลดปลาออกจากเบ็ด วางลงใกล ๆ กับ

ตัวแรกพูดขึ้นวา
“เขาเปนคูรักเธอใชไหม”

“ใช ปลอยเราไปเถอะ” ปลาตัวแรกขอรองเสยีงเครือ “เปนบาปกรรมเปลา ๆ ถาเธอฆาเรา”

หนูแหวนมองดูปลาทั้งสองตัวที่ดีดตัวอยูบนหญาอยางสงสาร พรอมกับนึกถึงคําสอนของหลวงตาเรื่องโทษ
ของการฆาสัตวตัดชีวติวาหนักหนาเพียงใด ร่ํา ๆ จะหยิบลงไปในน้ําแตแลวก็นึกอะไรขึ้นไดถามวา

“เธอเคยฟงเทศนไหม”
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“เปลา ฉันไมเคยฟงเทศน พวกปลาเราไมฟงเทศนกันหรอก”

“งั้นเธอก็เปนปลาที่ไมคอยดีเทาไหรนะซ”ี หนูแหวนพูดขึ้นอยางดีใจ “สมควรที่จะถูกกินไดแลว” กลาวจบ
เธอก็รูสึกภาคภูมิใจตนเองขึ้นมาอยางมากที่อุตสาหไปฟงเทศน แมวาจะดวยความรูสึกเบื่อหนายก็ตาม

“แตเธอตัวโตกวาเรา เกงกวาเรา มากินเรานี่ไมยุติธรรมเลยนะ” ปลาตัวผูทวงขึ้น
หนูแหวนอาปากหวอมองดูปลา แลวยอนวา “แลวเธอกินไสเดือนละ เธอจะกินไสเดือน เธอจึงถูกจับ แลว

เธอจะมารองเอาอะไร”

หลังจากนั้นหนูแหวนก็สาละวนอยูกับการเกี่ยวเหยื่อ หยอนเบ็ด วัดเบ็ด พอตกบายหนูแหวนก็ไดปลามา
หลายตัว เธอรอยมันเขาไวเปนพวง แบกคันเบ็ดมุงหนาไปที่บานพรอมกับอีแตน ปลาเหลานั้นไมดิ้นแลว บางตัวก็
มีรอยเลือดไหลเปนทาง มันตายสนิท พูดไมได มันรองขออะไรหนูแหวนไมไดอีกตอไปแลว แตวาเสียงรองขอความ
ยุติธรรมทํานองนี้ของสิ่งที่ตองการรักษาผลประโยชนตัวเองยังคงดังอยูที่โนนที่นี่ทั่วโลก
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ตอยติ่ง

เพราะวาวันนี้หนูแหวนเดินไปชา ๆ เธอจงึไดเห็นตอยติ่งตนหนึ่งขึ้นอยูโดดเดี่ยวริมทางไมมีอะไรขึ้นใกล
มันเลย มันเปนตอยติ่งเตี้ย ๆ สูงไมถึงสองคืบ กานเล็ก ๆ ของมันโอนเอนไปตามลม พาเอาดอกสีมวงครามไหว
ตามไปดวย เธอรูสึกวามันเปนพวกเดยีวกับเธอ มันเหมือนเธอ เธอจึงรักมัน

“สวัสดีจะ ตอยติ่ง” หนูแหวนทัก
“สวัสดีหนูแหวน” ตนตอยติ่งตอบดวยน้ําเสียงแจมใส “เธอผานฉันไปหลายหนแลว ฉันเรยีกเธอไมทันเลย 

เธอจะรีบไปไหนกันจะ”

หนูแหวนมองตนตอยติ่งอยางรูสึกผิด เธอไมนาปลอยใหมันเหงามานานถึงขนาดนี้เลย เธอรักสนุกจนลืม
รักคนอื่นไป เพิ่งมาเห็นมันวันนี้เอง หนูแหวนพูดขึ้นคลายรําพึงวา

“เธอขึ้นอยูลําพังตนเดยีวอยางนี้หรือ”

“ใชจะ”

“เธอคงเหงามากทีเดยีว” หนูแหวนพูดขึ้นอยางเห็นใจ
“ไมหรอกจะ” ตองติ่งตอบ “ถาเธอมีความรัก เธอกจ็ะมีเพ่ือน แลวเธอก็ไมเหงา ฉันมีเพื่อนมากทีเดียว 

อยางเธอเปนตน เวลาเธอเดนิมาคนเดียวชา ๆ เธอมองคนอื่นอยางสังเกตอยางเอาใจใส เธอกไ็ดพบฉัน ตน
ตอยติ่งเล็ก ๆ ที่เธอไมเคยเห็นมากอน พอเธอรักฉัน อยากเปนเพื่อนฉัน ฉันก็ไมเหงาแลว”

หนูแหวนพยักหนาเห็นดวย เสียงตนตอยติ่งพูดตอไปวา
“เมื่อเธอเงยหนาขึ้นบนฟา เธอเห็นนกเล็ก ๆ ที่บินรอนไปมา เขาก็เปนเพ่ือนของเธอและก็เปนเพ่ือนของ

ฉันดวย เวลาลมพัดโชยมาแผว ๆ เธอรูสกึเย็นสบาย เขาก็เปนเพื่อนของเธอเหมือนกัน ลมเปนเพ่ือนที่ดีของฉัน
จริง ๆ ดูสิเขาทําใหฉันไกวตัวสนุกทีเดียว ตกกลางคืนบางครั้งก็มีดวงจันทร บางครั้งฉันก็มีดวงดาวเปนเพื่อน 
ยิ่งกวานั้นนะเธอ บางทีฉนัก็ยังมีน้ําคางเม็ดเลก็ ๆ ที่หลงทางมาขอพักพิงบนใบของฉัน เขาจะเลาเรื่องการเดินทาง
อันแสนตื่นเตนใหฟง จนกระทั่งเขาละลายหายไป โอ ฉันชางเปนสุขจริง ๆ ชีวิตชางนาอภิรมยจริง ๆ”

หนูแหวนมองตนตอยติ่งอยางทึ่งและยกยอง “ฉันอยูคนเดียวเสมอเหมือนกับเธอ ฉันมีเพ่ือนมาก
เหมือนกัน ฉันเปนเพื่อนกับคางคก ตัวหนอน และก็กอนหินตามริมน้ํา เออ...รุงกินน้ําก็เปนเพื่อนฉันเหมือนกัน 
แตก็ยังไมเหมือนอยางท่ีเธอพูดเลย”
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“เพิ่มความรักเขาส”ิ ตนตอยติ่งแนะนําอยางกระตือรือรน “แลวเธอจะไดอยูในโลกแหงความรกั ในโลกของ
ความรัก ฉันเติบโตมานีไ่ง ตอนนี้ฉันพรอมทีจะขยายพันธุออกดวยแลว ดูที่เมล็ดของฉัน ไมชานี้แหละฉันจะระเบิด
มันออก กระจายมันไปทั่ว แลวมันก็จะขึน้เปนตนตอยติ่งอีกหลาย ๆ ตน อกีหนอยมันก็จะเต็มทุง เธอคอยดูนะ”

ตนตอยติ่งระเบิดเมล็ดของมันออกดังเพียะ “ดวยความรักเราจะทํางานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เธอดูสิ
มันกระจายไปทั่วเลย” ตนตอยติ่งรองขึ้น “ฉันจะทําแผนดินนี้ใหเหมาะที่ตนตอยติ่งจะอยู”

หนูแหวนมองตาม แลวรองขึ้น “แนะ เม็ดนั้นมดมันคาบเอาไปแลว เม็ดโนนมดก็เอาไป ตายแลว” หนู
แหวนเหลียวกลับไปที่ตนตอยติ่ง เธอรูสึกเสยีใจแทนมันอยางยิ่ง เธอนึกเดาตอไปไดวาเมล็ดท่ีเหลือถาไมถูกมด
หรือแมลงอื่นคาบ ก็แหงตายไปบนดินที่แข็งกระดางนี้ เธอลุกขึ้นยืนและเดินจากตนตอยติ่งนี้ไปอยางไมรูตัว เดนิ
มาไมนานเลย เธอกไ็ดพบตนตอยติ่งอีก คราวนี้มันข้ึนเปนดงทีเดียว เสียงมันสะบัดใบคุยกันดังจอกแจก

“สวัสดีจะ” หนูแหวนทักไปเนือย ๆ
“สวัสดีหนูแหวน” พวกตอยติ่งรองตอบพรอมกันทั้งดง “ทาทางเธอไมสบายเลย มาสนุกกับพวกเราดีกวา 

อาปากอมเมล็ดของเราส”ิ

หนูแหวนอมเมล็ดตอยติ่งตามคําเรียกรอง อมไดไมนานมันก็แตกเพียะ เธอสะดุง ตนตอยติ่งพากันหัวเราะ
ขํากันใหญพลอยทําใหหนูแหวนรูสึกสนุกไปดวย เธอวิ่งไปอมเมล็ดตอยติ่งอีกเมล็ด มันแตกเพยีะ รูสึกเจ็บ ๆ คัน ๆ 
ในปาก

“สนุกจังเลย” หนูแหวนรองขึ้น เธอลืมเจาตนตอยติ่งที่เปยมดวยความรักตนนัน้สนิท “เธอไมขึ้นให
มากกวานี้อีกหรือ”

“ไมหรอก แคนี้ก็พอแลว ขึ้นไปมาก ๆ เราก็เลนกันไดในวงแคนี”้ ดงตอยติ่งตอบ
“ยิ่งกวานั้นนะ ถาเราข้ึนใหเต็มทุงพวกเธอก็จะเผาเราทิ้งเสีย” ตอยติ่งตนหนึ่งเสริมข้ึน
หนูแหวนฟงแลวหวนนกึถึงตนตอยติ่งตนเดิมที่อยากจะแตกพันธุใหเต็มทุงขึ้นมา เธอถามไปวา “พวกเธอ

มีเพื่อนมากไหม”

“มีมากซ”ี ดงตอยติ่งตอบ “พวกเราเปนเพื่อนกันหมดเลย”

“ไมใช” หนูแหวนชี้แจง “เพื่อนหมายถึงอยางนกตวัเล็ก ๆ สายลม หรือน้ําคางอยางนี้นะ”

“ทําไมพวกเราจึงตองมีเพ่ือนแบบนั้น” ดงตอยติ่งสงสยั “เราอยูของเราก็แลว ไมเห็นจะตองไปคบกับนก
เล็กหรือน้ําคางเลย นกเล็ก ๆ บางทกี็ถายรดเรา น้ําคางก็ทําใหเราหนาวสั่น”

“ถาอยางนั้นเธอก็ไมมีความรักนะซ”ี หนูแหวนพูด “ฉันไดพบตอยติ่งตนหนึ่งขึ้นอยูโดดเดี่ยว เขามีความรัก
มาก เขามีเพื่อนเปนนกเล็ก ๆ เปนสายลม เปนน้ําคาง”

“ไมจริงหรอก อยาไปฟงเขา” ดงตอยติ่งคาน “เขาเหงานะ เขาไมไดรักสิ่งเหลานั้นหรอก”

“แตเขาบอกวาเขารัก ฉันก็เชื่อวาเขามีความรัก”
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“ความเหงาไมมีเพื่อน ทําใหเรารักสิ่งที่ไมรูไมขี้กับเรา หรือแมสิ่งที่เปนปฏิปกษกับเราได” ดงตอยติ่ง
อธิบาย “เราจะรักสิ่งที่คลายกับเราหรือเขากับเราไดเทานั้น โอ ชางนาสงสารตอยติ่งตนนั้นจริง ๆ”

หนูแหวนพลอยสลดใจไปดวย ยิ่งนึกถึงภาพมดที่คาบเอาเมล็ดของมันไป เธอพูดอยางไมแนใจนักวา “เธอ
จะหมายความวา นกเล็ก ๆ สายลม หรือน้ําคาง ไมไดเอาใจใสกับตอยติ่งตนนั้นเลยใชไหม”

“ถูกแลว” ดงตอยติ่งตอบ “เขาไปรักสิ่งเหลานี้ขางเดียว เพราะความเหงาไมมีเพ่ือนของเขา เธอไปชวยขุด
เขามาที่นี่ไดไหม เขาจะไดสนุกกับพวกเราได”

หนูแหวนรับคํา เดินกลับไปที่ตนตอยติ่งตนเดิม “ฉันจะเชื่อใครด”ี เธอรําพังขึ้นระหวางทาง “ฉันจะเชื่อตน
ตอยติ่ง หรือจะเชื่อดงตอยติ่ง” เธอหยุดยืนอยูที่ตนตอยติ่ง มองมันนิ่ง ในท่ีสุดหนูแหวนก็หันหลังกลับ “ฉันไมขุด
เธอไปหรอก ไมวาเธอจะมีความรักหรือมคีวามเหงา เพราะวาถาฉันขุดเธอไปแลว ฉันก็ไมรูวาจะขุดตวัฉันไปวางไว
ตรงไหน”
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แยงตัว

วันหนึ่งหนูแหวนนั่งมองดูพอ มีความคิดที่ไมเคยรูสึกมากอนเกิดขึ้น ชายคนนี้หรือคือพอของเธอ ผูชายที่
นุงกางเกงหลวมโพลก ถอดเสื้อนั่งจักตอกอยูตรงนี้หรือคือพอของเธอ ผูชายรูปรางสูงใหญผิวเกรยีมแดด เคราเขียว
ครึ้ม มีรอยสักตามตวั กลามเนื้อที่หนาอกและตนแขนเปนมัด ๆ สิ่งเหลานี้ไมเห็นบอกความเปนพอของเธอท่ี
ตรงไหน

“พอ” หนูแหวนเผลอเรียกออกไป
“อะไรหือ” พอเงยหนาขึ้นมองหนูแหวน
เขาคงเปนพอเราจริง ๆ หนูแหวนนึกในใจ เขาเปนพอเราจริง ๆ แนแลว แลวเธอก็ถามอยางกระตือรือรน

วา “พอแปลกใจไหมวาหนูเปนลูกของพอ”

พอเลิกคิ้วตอบไปวา “เปลา พอไมแปลกใจอะไร”

หนูแหวนหนาสลดลงนิดหนึ่ง เธอคอย ๆ เดินเลี่ยงออกมา พอสั่นหัวชา ๆ ตะโกนตามไปวา “ไปเที่ยวเลน
ที่ไหนระวังอยาใหหกลมนะลูก พอเปนหวง” หนูแหวนไดยินเสียงเตือนดวยความเปนหวงเชนวาใจก็เฟองฟูขึ้น ถา
เธอถามพอดวยคําถามท่ีผูใหญเขาใจได เปนตนวา “พอจา พอเห็นหนูเปนคนอยางไร” หนูแหวนคงไดรับคําตอบท่ี
นาพอใจกวานี้

เธอแบกเอาความสงสยันี้ไปถามแมงมุมตัวดําใหญที่ชักใยอยูที่กอตะไคร
“เธอเคยรูสึกอยางนี้ไหม” หนูแหวนเริ่มตน “วันหนึ่งเธอสงสัยวาพอของเธอหรือคือพอของเธอ”

“ฉันไมเคยเห็นพอ ฉันวาฉันไมมีพอหรอก เอาเขาจริงนะ ฉันยังไมรูเลยวาพอแปลวาอะไร” แมงมุมถาม
หนูแหวนมองแมงมุมอยางแปลกใจ “เธอแยกไมออกหรือวาแมงมมุตัวไหนเปนพอของเธอ ตัวไหนเปนแม

ของเธอ ตัวไหนเปนพี่ของเธอ นองเธอ”

“ฉันรูแตวามีแมงมุม มีที่ท่ีฉันจะชักใยได มีสิ่งที่ฉันจะกินได” แมงมุมตอบ
“เธอไมรูหรือวามีแมงมุมตัวอื่นที่ไมใชตัวเธอ” หนูแหวนพูดเนนเสียง
“มีแมงมุม มีที่ชักใย มีสิ่งที่กินไดเทานั้น” แมงมุมพูดซ้ํา
“ถาเธอไมรูวาเธอไมเหมือนกับตัวอื่น ตางกับตัวอื่น เธอก็ไมมีตัวเธอนะซ”ี หนูแหวนพูดดวยสําเนียงโกรธ
“ฉันไมเห็นวาจําเปนจะตองคํานึงถึงสิ่งนั้น การที่จะมีตัวฉันหรือไมมีก็ไมเห็นจะแปลกอะไร ในเมื่อยังมีแมง

มุม มีที่ชักใย มีสิ่งทีก่ินได”
“แลวก็มีสิ่งที่ดึงใยเธอดวย” หนูแหวนกวาดมือไปที่ใยแมงมุมอยางเหลืออด ใยขาดสะบั้น แมงมุมไตหนีไป

อยางรวดเร็ว มันคงไปหาที่ชักใยและสิง่ที่กินไดใหม ในไมชามันก็จะลืมนึกถึงสิ่งที่ดึงใยของมันสนิท
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แมงมุมนี่ชางโงเสียเหลือเกิน ไมรูวามีตัวของตัวเองเลย หนูแหวนนึกในใจเมื่อเดินจากมา สูเราไมได เรามี
ตัวของเราไมเหมือนกับพอ ไมเหมือนกับแม ไมเหมือนกับหนูติ๋ม “เราเปนตัวของเราจริง ๆ ดวย” หนูแหวนตะโกน
ขึ้นอยางสบายใจ

“ฉันตางหากเปนตัวของเธอ” มีเสียงทวงเบา ๆ อยูขางลาง
หนูแหวนกมลงดูก็เห็นเงาของเธอในน้ํา เธอทรุดตวัลงนั่งริมตลิ่ง ชะโงกหนาไปถามเสียงเครียดวา “เธอ

อวดดีอยางไรถึงวาเปนตัวฉัน เธอเปนเงาของฉันเทานั้น”

“ทําไมเธอไมคิดวาเธอเปนเงาของฉันบางเลา” เงายอนเงา “แลวเธออวดดีอยางไรจึงวาตัวเธอเปนตวัของ
เธอ”

“ฉันตองเปนตัวของฉันแน ๆ เพราะฉันเปนคนทําอะไรแลวเธอก็เปนคนตาม” หนูแหวนพูดเสียงหนกั “นี่
ไง” แลวเธอก็ยกมือขึ้น

เงาก็ยกมือขึ้นดวย “ฉันไมไดทําตามเธอหรอก เธอตางหากทําตามฉัน หรืออยางนอยที่สุดเราก็ทําพรอม
กัน”

“แตเธอก็ตองยอมรับนะวาฉันเปนคนทํา” หนูแหวนพูดขึ้นอยางไมรูวาจะพูดอะไร เธอออกจะเสยีใจไมนอย 
เมื่อเงามาแยงเปนตวัเธอ แยงความภูมิใจในการที่เปนตวัเธอ

“ถาเธอชอบเลนกับเจาแพะ เธอจะรูหรือวาเธอชอบเลนกับมัน เวลาเธอยกมือขึ้น เธอรูวาเธอยกมือขึ้น 
เพราะเธอเห็นฉันที่เปนตัวเธอยกขึ้น” เงาอธิบาย

“แตฉันเปนคนทํา ฉันเปนคนทํา” หนูแหวนตะโกน
“เธออาจจะเปนคนทํา แตฉันเปนตัวเธอจริง ๆ” เงาตอบ
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“ไมเอา” หนูแหวนแทบจะรองกรี๊ด “ฉันเปนคนทํา แลวฉนัก็เปนตัวฉันคนเดยีว ฉันจะเอาตัวฉันคืนมา” วา
แลวหนูแหวนก็จวงมือลงไปในน้ําอยางแรง เกิดเปนคลื่นกระฉอก เงาของหนูแหวนก็เตนพรา

“ตัวฉันจะหายไมมีเหมือนอยางเจาแมงมมุหรือ” หนูแหวนพูดอยางตกใจ
“เห็นไหม” เงาพูดดวยน้ําเสยีงมีชัย “ฉันเปนตัวเธอจริง ๆ ถาเธอไมยอมรับวาฉันเปนตัวเธอ ตัวเธอก็ไมม”ี

หนูแหวนนั่งคิดมองดูน้ําแนว จนกระทั่งกระฉอกคลื่นสงบเห็นเงาชัดดังเดิม เธอก็เอยขึ้นมา “เธออยาอวด
ดีไปเลย ถึงเธอจะเปนตวัฉัน เธอก็เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ตัวฉันมีมากกวาตัวเธออีก บางทีอีแตนก็เปนตัวฉัน 
เวลาใครไลตีมันฉันก็โกรธแทน บานของฉันก็เปนตัวฉัน เวลาฉันคิดวามันเล็กกวาบานของหนูติ๋มฉันก็รูสึกเสียใจ 
ฉันไมหวงหรอกที่เธอจะเปนตัวฉันอีกตัวหนึ่ง”

หนูแหวนลุกขึ้นเดินบายหนาไปที่บานแลวหัวเราะกิ๊กขึ้น “แตก็แปลกเหมือนกันนะ ถาตัวเราจะเปนยอด
กระถินริมรั้วที่แมเก็บเอามาจิ้มน้ําพริกตอนเชา ๆ ดวย” เธอรําพึง
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ความเงียบ

วันนี้หนูแหวนอยูบานคนเดียว พอกับพี่ไปธุระที่อําเภอ แมไปเยี่ยมนาผูชายที่ไดขาววาไมคอยสบาย พอ
ใคร ๆ ไปกันหมด เสยีงสั่งเสียกันเซ็งแซละลายไป ความเงียบก็เขามาแทนที่ความอึกทึกคึกโครม เงียบจนหนู
แหวนรูสึกเหงา บานไมเคยเงียบอยางนี้ ถาเปนกลางทองนาคอยวาอีกอยางหนึ่ง เงียบจริง ๆ หนูแหวนทนไมไหว 
รองขึ้นวา

“วู วู เงียบจริง ฉันเปนหนูแหวน”

“จุ จุ เงียบหนอยซิ เธอกําลังจะทําลายฉัน” มีเสียงเรียบทวงขึ้น
“เธอเปนใคร” หนูแหวนถามขึ้นทันที
“ฉันคือความเงียบ เธออยาพูดใหดังนัก ฉันทนเสียงดัง ๆ ไมได”
“เธอมาที่นี่ทําไมเลา” หนูแหวนพูดเสียงกระซิบ
“เธอเรียกฉันไมใชหรือ” ความเงียบพูดเสยีงแผว
“ฉันไมไดเรียกเธอ ความจริงฉันเบื่อเธอ เธอทําใหฉันเหงา ในความเงียบไมเห็นมีอะไรเลย”

“ความเงียบหรือไมมีอะไร ทุกอยางเกิดขึ้นในความเงียบ ถาเธอตั้งใจฟง เธอก็จะไดยนิเสียงของความ
เงียบ”

“ฉันไมเห็นไดยินเสียงอะไรเลย เงียบออกอยางนี”้
“เธอฟงส”ิ ความเงียบพูด “พวกคนอยางเธอสามารถฟงเสียงของความเงียบได ถาเธอเอาใจใสกับเสียงที่

ไมมีความหมาย นั่นไงเสียงนกรอง โนนเสียงปลาฮุบเหยือ่ เสียงน้ําไหล เสียงตนขาวงอกรวง”
หนูแหวนหนาตาแจมใสขึ้น “จริงสิ มีเสียงอยางนั้นจริง ๆ ดวย ฉันฟงชัดทีเดียว”

เสียงความเงียบพูดตอไปวา “เธอเห็นแสงแดดไหม ในแสงแดดก็มีเสียง เธอรูวาดวงอาทิตยเปนลูกไฟดวง
ใหญ กองไฟเล็ก ๆ เสียงฟนปะทุก็ยังดัง ถาใหญโตอยางนั้นเสียงก็ดังลั่น มีพายุปนปวนไปหมด”

“จริงดวย” หนูแหวนรองขึ้น “เสียงคงดังสนั่นเลย แสงแดดนี้หนวกหูพิลึก...วาแตเธอจะใหฉันเอาฟนใสเขา
ไปสักดุนไดไหม”

“ไมไดหรอก” ความเงียบพูดขึ้น “ถาเธอตองการฟงเสยีงของความเงียบ เธอก็ตองใหความสนใจเฉย ๆ ไม
ตองทําอะไร แลวตอนกลางคืนเธอจะไดยินเสียงดาวยกัคิ้วหลิ่วตาหยอกลอกัน”
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“เสียงของดาวไกลไปนี่ ฟงเสียงใกล ๆ หนอยไมไดหรือ” หนูแหวนถาม
“ไดสิ เมื่อเธออยูในความเงียบ เธออาจจะไดยินเสียงหัวใจเธอเตน ฟงเสียงตัวเธอพูดกับตัวเธอเองชัดเจน”

“ฉันไมคอยไดพูดกับตวัฉันมากเทาไรหรอกจะ” หนูแหวนทวง “ฉันพูดกับคนอื่น”

“ไมจริงหรอก เธอพูดกับตัวเธอเองมากกวาพูดกับคนอื่น เวลาเธอคิดอะไรเธอก็พูดกับตัวเอง เธอพูดวาฉัน
จะไปตกปลา ฉันจะไปเลนกับเจาแพะ ฉันกลับบานดีกวาฝนตกแลว แลวก็อะไรอีกหลายอยางในความเงียบ เธอจะ
ไดยินเสียงเหลานี้ไดชัดเจน และมันชวยใหเธอตัดสินใจอะไรไดดวย”

หนูแหวนนั่งฟงเงยีบ ความเงียบพูดตอไปวา “ความรูสึกของเธอก็พูดกับเธอดวย บางทีเธอเสยีใจที่เอากอน
ดินขวางไกอายโตงจนขาหัก บางทีเธอก็ภูมิใจที่เธอชวยหนูติ๋มหกลมขาแพลง ทั้ง ๆ ที่เธอกไ็มชอบหนูติ๋มเทาไหร 
ความรูสึกดีชั่วจะพูดกับเธอในความเงยีบเสมอ”

“ใหฉันนั่งฟงอยางเดียวหรือ ฉันทําอะไรในความเงียบบางไมไดหรือ” หนูแหวนพูด
“ไดส”ิ ความเงียบตอบอยางหนกัแนน “ในความเงียบเธอสามารถทําความตองการที่เรนลับของเธอให

สําเร็จได เธอนั่งฝนวาจะมีบานใหญกวาของหนูติ๋ม มีของกินของเลนมาก ๆ มีรูปรางสวยเหมือนนางฟา มีผูชายมา
ติดเกรียวเหมือนแมบัวลอย ในความฝนอันเงยีบสงบ เธอทําอะไรไดทั้งนั้น”

“แตมันไมเปนความจรงินี”่ หนูแหวนพูดเสียงเศรา ๆ “เอาอยางที่ทําไดจริง ๆ เถิด”

“เธอจะทําอะไรก็ไดนี่จะ จะนั่งเย็บผาหรือสานกระบุงก็ได ในความเงียบไมมีใครรบกวนเธอ เธอเห็นไหม
เลาวาฉันเปนเพื่อนท่ีดีของเธออยางไร ฉันมีแตชวยเธอ ไมเคยรบกวนเธอเลย”

“เธอเปนเพื่อนท่ีดีของฉันจริง ๆ” หนูแหวนพึมพํา “ฉันเสียดายทีไ่มไดคบกับเธอมากอน”

หลังจากนั้นหนูแหวนก็ไดเพื่อนใหมคือความเงียบ เธอพูดคุยกับมันอยางสนกุสนาน เดี๋ยวนี้เธอไมกลัว
ความเงียบ ไมเหงาเมื่ออยูในความเงียบ ฟงเสียงของตัวเอง และนั่งฝนในความเงยีบ

วันหนึ่งหนูแหวนเดินหนาระทมทุกข ลัดทุงนาไปนั่งคนเดียวอยูที่โคกดิน เธอรําพึงถึงความเงยีบ ความ
เงียบก็มาหา

“แยจริง” หนูแหวนบน “โลกนี้ชางอึกทึกจัง”

ความเงียบนิ่งเฉย
“ใคร ๆ ชางมาวุนวายในโลกของฉันเสียจริง ๆ” หนูแหวนรําพัน “ฉันนั่งเฉย แมก็วานั่งออยสรอย ความ

จริงฉันอยากจะคยุกับเธอมากกวา เดนิไปทางไหนก็ตองระวังตัวแจ หมามันคอยเหาจะกัด ฉันเกลียดหมาทุก ๆ ตัว 
นอกจากหมาที่ฉันเลี้ยง”

“มาอยูกับฉันไหม” ความเงียบชวน
“ฉันก็อยูกับเธอแลวไง” หนูแหวนทวงอยางสงสยั
“มาอยูกับฉันเรื่อย ๆ เปนตัวฉันเลย เปนความเงยีบ แลวเธอจะไมไดยินเสียงอะไร” ความเงียบอธิบาย 

“ในตัวฉันเงียบสนิท มีโลกทั้งโลก จกัรวาลทั้งจักรวาลลอยอยู ไมมีอะไรมีเสียงเลย”

หนูแหวนนั่งคิดอยูครูหนึ่งแลวถามวา “ในตัวเธอไมมีเสยีงเลยใชไหม”
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ความเงียบนิ่งรับ หนูแหวนถามตอไปวา “เสียงที่เธอใหฉนัฟงละ ดังมาจากไหน”

“พวกเธอคิดขึ้นเอง มันดังเพราะพวกเธอคดิวามันดัง” ความเงียบตอบ “ฉันไมไดยินเสียงอะไรเลย เธอจะ
มาเปนความเงียบไหมละ”

หนูแหวนนั่งอยูในความเงียบพักหนึ่งแลวสั่นศีรษะตอบวา “ไม ถาฉันเปนความเงียบ ตัวฉันก็ไมมีเสียง ตัว
ฉันก็ทําเสียงดังไมได ตวัฉันก็ไมมีความหมาย ฉันจะอยูอยางอกึทึกดีกวา” วาแลวหนูแหวนก็วิง่รองเอะอะไปลั่นทุง 
“การอยูกับความเงียบนาน ๆ ไมดีเลย ไมไดมีผูอื่นมาทักทวงเรา” เธอพูดกับตัวเอง “ทําใหฟุงซาน”
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เตาเจาปญหา

หลวงตาที่วัดเทศนบอย ๆ วา คนเราทําอะไรตองมีความยั้งคิด มีสติสัมปชัญญะ หนูแหวนไมรูเลยวา
สติสัมปชัญญะนี้มีความสําคัญอยางไร จึงจําเปนตองมีมนัไวกอนจะทําอะไร พอเองก็เตือนหนูแหวนอยูเนือง ๆ วา 
“แหวนเอย จะทําอะไรก็อยาโมโหหุนหันนัก เอ็งมันโทโสราย” หนูแหวนเองบางครั้งก็สํานึกผิดท่ีชอบทําอะไร
ตามใจ เชน กระทืบเทาประชดพออยูเหมือนกัน เธอจึงบอกตวัเองวาตอไปจะตองคิดอะไรกอนทํา ไมวูวาม เธอ
พยายามปฏิบัติตามความเชื่อนี้อยางเครงครัด ทั้งยังไดเตือนอีแตน หมาคูหูของเธอใหทําเชนนั้นดวย เชนบอกวา
อยาเที่ยวไปไลกัดไอโตง หรือถาไดยินเสยีงใบตองแหงแกวงก็อยาเหา เปนตน

วันหนึ่งหนูแหวนกําลังกางมุงอยู เธอจับหูมุงเอื้อมไปจะเกี่ยวกับตะปู แลวคิดอะไรไดก็พูดกับมุงวา “ทําไม
เธอไมคิดจะกางตัวเธอเองบางเลา ปลอยใหฉันตองกางเธอทุกวัน เธอไมละอายบางหรือ”

มุงทําเสียงรําคาญตอบวา “เอาอีกแลวหนูแหวน เธอนอนดิ้นยังไมพออีกหรือ ทับฉันเสียจะแย ซ้ําตอนเชา
บางทียังไมยอมเก็บ ปลอยใหฉันตองยืนขามวันขามคืน เมื่อยแทบเปนลม เธอยังจะมาใหฉันลุกขึ้นเอาหูไปเกี่ยว
ตะปูเองอีกหรือ”

หนูแหวนกลับกลายเปนฝายที่จะตองนึกละอายบาง แตกย็ังขืนพูดวา “ถึงอยางนั้นก็เถอะ เธอก็ควรคดิจะ
ลึกขึ้นเองบาง”

“เธอนี่อยางไรนะ” มุงพูดเสียงสั่งสอน “เธอมีความตองการมากเกินไปแลวละ”

“เปลา” หนูแหวนรีบปฏิเสธ “ฉันเพียงอยากใหเธอรูจกัคิดบางเทานั้น หลวงตากับพอยังสอนไวเลย”

“แลวเธอคิดหรือเปลาท่ีเธอพูดอยางนี”้ มุงยอนเอา
“คิดซ”ี หนูแหวนตอบ “ฉันคิดจะใหเธอทําอะไรดวยตัวเองเปนไงเลา”

“ไมจริงหรอก มันเปนความตองการของเธอตางหากเธอไมอยากจะกางมุง ฉันรูจักเธอดีหรอก”

“อยาเลย” หนูแหวนตัดบท “ความคิดกับความตองการก็ไมเห็นจะตางกันตรงไหน ฉันจะนอนดีกวา ไม
อยากจะตอลอตอเถียงกับเธอ”

หลังจากวันที่หนูแหวนทะเลาะกับมุงมาแลว เธอก็ชักสงสัยคําสอนของหลวงตากับของพอวาจะใหทําอะไร
แน เธอไปถามตัวแกวที่กําลังกินใบแคอยูวา

“เธอเคยคิดอะไรกอนทําไหม”

ตัวแกวทําหนายุงที่หนูแหวนมาขัดจังหวะการกินของมัน ตอบวา “ฉันไมเขาใจคําถามของเธอหรอก เวลา
ฉันอยากจะกินฉันก็กนิ ฉันไมเห็นตองคดิอะไรเลย ทําไมฉันตองคิดดวยเลา”
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หนูแหวนตอบวา “ฉันไมรูเหมือนกัน หลวงตากับพอสอนเอาไววา จะทําอะไรก็ใหคิดกอน อยาทําไป
ตามใจตัว ฉันไมเขาใจมันมากนักดอก แตฉันคิดวาเมื่อเราโตขึ้นแลวเราก็ควรทําอะไรใหเปนผูใหญขึ้น ไมใชทํา
อะไรตามความตองการ”

“ความคิดกับความตองการตางกันตรงไหนเลา” ตัวแกวเอาคําพูดของหนูแหวนมายอนถาม หนูแหวน
ไมไดอยูตอบ เธอเดินจากไปบอกกับตัวเองวา ตัวแกวยังเด็กนกั วันหลังเขาคงจะสํานึกผิดวาการทําอะไรตามใจไม
ดีอยางไร

หนูแหวนเดินมุงหนาไปทางหนองน้ํา พลางบนพึมพําวา “เปนเด็กก็ไมดี ใคร ๆ เขาดูถูกวาเปนเดก็ แต
เปนผูใหญก็ไมดีเหมอืนกัน ตองคิดโนนคดินี่นาเบื่อออก” เธอเดินไปจนใกลหนองก็พบเตานาตวัใหญหมอบนิ่งอยู 
เธอจึงทักวา

“เธอกําลังทําอะไรนะ”

“ฉันกําลังคิด” เตานาตอบ
“เธอมีความตองการหรือเปลา”

“มีสิ ใคร ๆ ก็มีความตองการทั้งนั้นแหละ”

“ถาอยางนั้นเธอคงพอรูวาความตองการกับความคิดตางกันอยางไร” หนูแหวนถาม
เตานาขยับตัวนิดหนึ่งพูดขึ้นวา “เธอนี่ชางคิด ความคิดกับความตองการเปนของคูกัน ความคิดไหลไปกับ

ความตองการ แตความคิดจะเปนผูบอกวา จะทําอะไร อยางไร แคไหน เมื่อใดจึงจะไดตามความตองการ” 
“เธออธิบายใหงายกวานี้ไดไหม” หนูแหวนถาม
“เมื่อเธออยากไดชมพูเธอก็คิดเอาไมสอย อยางนี้เธอพอเขาใจไหม “เตานาสอบถาม หนูแหวนพยักหนา 

เตานาพูดตอไปวา “เมื่อเธออยากใหพอรักเธอก็พยายามเอาใจพอ เมื่อเธอปลกูตนมะพราว เธออยากใหมันโต 
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เธอก็รดน้ํามัน แมวาเธอจะเหนื่อย เธอก็ไมคิดจะวิ่งเลน เพราะเธออยากจะใหตนมะพราวโต เธอพอเขาใจไหม
คราวนี”้

“ฉันไมเขาใจมากนักหรอก แตไมเปนไร ฉันไมคอยอยากรูจริงเทาใดนักเรื่องยาก ๆ อยางนี”้
“เธอไมไดสงสัยจริง ๆ อยางนั้นใชไหม” เตานาพูดสําเนยีงออกผิดหวัง
“เปลา ๆ” หนูแหวนรีบปฏิเสธ แลวถามเอาใจวา “เธอสงสัยอะไรมากหรือ”

“ถูกทีเดียว” เตานาพูดเสียงแจมใสขึ้น “ฉันมองดูโลกนี้ดวยปญหา ทําไมพระอาทิตยตองขึ้นทางตะวันออก 
ทําไมตนไมจึงออกดอก ทําไมคนอยางเธอจึงอยูในน้ําอยางพวกฉันไมได”

หนูแหวนมองเตานาอยางยกยอง “ชีวิตของเธอนาสนใจ นาตื่นเตนมากนะ”

“ไมจริงทีเดียว ฉันชางสงสัยมากจนฉันทําอะไรไมไดเลย พอฉันจะกะพริบตา ฉันก็จะถามวาทําไมตอง
กะพริบตา แลวฉันเลยไมไดกะพริบตา”

หนูแหวนเริ่มมองเตานาดวยความหนักใจ เตานาพูดตอไปวา “อยางเธอก็เหมือนกัน เวลาเธอพบหลวงตา 
เธอทําอยางไร”

“ฉันก็ไหวหลวงตานะซ”ี หนูแหวนตอบอยางไมเห็นเปนปญหา
“ทําไมเธอตองไหวหลวงตา ทําไมไมใหหลวงตาไหวเธอบาง”

หนูแหวนสะดุง “เรื่องอยางนี้เขาไมสงสัยกันหรอก เธอพูดอยางนี้เธอจะตองตกนรกรูไหม”

“นรกเปนอยางไร ทําไมตองตกนรก ตกไปทําไม” เตานาซักเร็วปรื๋อ
หนูแหวนนิ่งมองเตานาอยางหมดปญญาจะพูดใหฟง เธอถอนใจพูดขึ้นวา “ฉันไมรูวาจะอธิบายใหเธอฟง

อยางไร แตฉันคิดวาฉันจะตองไปจากเธอดีกวา หัวของฉนัหมุนไปหมดแลว”

หนูแหวนหันหลังเดินมา แลวก็สะดุง เมื่อไดยินเสยีงเตานามถามอีกวา “เวลาเธอเดินทําไมจึงตองกาวเทา
ซายกอน” เธอรีบวิ่งตื๋อหนีมา รองตะโกนตอบวา “ฉันมีขาอยูสองขาง จะกาวขาไหนกอน ก็ไมหนักตัวเธอหรอก”

หนูแหวนวิ่งมาจนหอบ เธอหยุดยืนดูตนหญา ถามมันวา “ทําไมเธอตองออกดอก” ตนหญาไมตอบ มัน
ไกวตัวกับสายลมอยางสบายใจ หนูแหวนถามซ้ําอกี มันจึงตอบมาเอื่อย ๆ วา “ฉันสบายใจ ฉันไมมีปญหา ฉันไม
ตองการตอบปญหาดวย” หนูแหวนมองดูตนหญาอยางขัดใจ เอื้อมมือไปถอนตนหญา เธอเดินกลับไปบานอยาง
ครุนคิด วันนั้นหนูแหวนเงียบขรึมไปอยางผดิปรกติ จนกระทั่งพอตองถาม “เปนอะไรหือแหวน เอ็งดูเงียบเชียบ
เชียววะ” หนูแหวนเงยหนามองดูพอแลวตอบคําถามอยางเด็ก ๆ ที่ทําใหผูใหญแปลกใจอยูเสมอวา “ฉันกําลังมองดู
โลกดวยปญหาจะพอ”
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ผีตากผาออม

มีบางวันที่ทองฟามีสีมากกวาปรกติ เปนเสนสีหลายสีโคงทาบอยูบนฟา ชาวบานบอกตามความเชื่อวามัน
คือรุงกินน้ํา แลวก็ไมเอาใจใสกับมันอกี แตวาหนูแหวนชอบดูรุงกินน้ํา มันสวยดีและนาตื่นเตนดวย หลังจากความ
มืดมิดของฟาฝน เวลาครึ้มฝนหนูแหวนก็มองเห็นรุงที่อยูเบื้องหลัง ความดําทะมึนของเมฆโกงคอกินน้ําดวยความ
กระหาย มันคงกินเอา ๆ จนกระทั่งน้ําหมดฟา เผยใหแลเห็นตัวมันเดนสดใส ถาหากวาฝนตกแลวไมมีรุงเธอก็
เสียใจไปกับมันวาพลาดโอกาสจะมากินน้ํา หรือถาหากมรีุงสองตัวเธอก็เห็นใจมันวาจะไมพอกิน และเธอก็มัก
ปลอบใจตัวเองวามนัอาจจะเปนพอลกูกันก็ได บางทีเธอทนสงสัยไมไดก็ไปถามเม็ดฝนที่จับอยูตามใบไมวาตัวไหน
เปนพอตัวไหนเปนลกู แตเม็ดฝนไมตอบ มันกลัวจนหนาวสั่นกลัวรุงจะมากิน

“เธอรักรุงไหมจะ” หนูแหวนถามนกกระจาบ
“ฉันรักเขามากจะ เวลาเขาออกมาฝนก็หยดุตก ฉันก็ออกหากินได” นกกระจาบตอบ
ใคร ๆ ก็คงรักรุงกินน้ําอยางนี้ หนูแหวนนกึ วันหนึ่งรุงกินน้ํามาตัวเดียว เธอจึงไปถามแมวา “แมจา รุงอีก

ตัวหนึ่งทําไมไมมา” แมไมตอบ กลับเอ็ดวา “เอ็งละมันชอบแตนั่งดูรุงกินน้ํา งานการไมรูจักชวยทํา มนัจะมีรุงตัว
เดียวสองตัวก็เหมือนกัน” หนูแหวนไมรูจะพูดอะไรก็เลี่ยงหนีมา นึกแตวาแมไมรูอะไรรุงตัวเดียวกับรุงสองตัวมันจะ
เหมือนกันไดอยางไร ถึงมีรุงตัวเดียวกันมนัก็ยังตางกัน บางตัวสั้น บางตัวยาว บางตัวก็สีสด บางตัวก็สีจาง หนู
แหวนแทบจะจําไดดวยซ้ําไปวาตัวไหนชื่ออะไร

หนูแหวนเดินหลบไปเลนที่ชายทุง วนันั้นพระอาทิตยตกไปแลว แตก็ยังสองแสงสีเหลืองสีแดงแผนซานไป
ทั่วฟา ที่ชาวบานเรียกวาตะวันยอแสง พวกผีก็พากันมาตากผาออมกันเปนการใหญ หนูแหวนไดพบผีตัวหนึ่งกําลัง
ตากผาออมงวนอยู เธอเขาไปถามดวยความสงสัย

“เธอมาจากไหนนะ ทําไมหนาตานาเกลยีดอยางนี้ละ”

“ฉันเปนผี ฉันมาตากผาออมใหลูก”

“เธอเปนผีหรือ” หนูแหวนชักขนลกุ “เธอจะหลอกฉันหรือเปลา”

“ฉันไมทําเชนนั้นหรอก” ผีตอบน้ําเสียงออกจะเศรา ๆ “เพียงแตฉันรูปรางไมสวยเทานั้น คนก็พากัน
เกลียดกลัวฉันจนฉันไมกลาจะไปไหนแลว นี่ถาตะวันไมยอแสงฉันกไ็มออกมาตากผาออม”

“เธอไมหลอกฉันจรงิ ๆ นะ” หนูแหวนถามย้ําเพื่อใหแนใจ
“ไมดอก ผีจะไปทําอะไรคนได ความกลัวของเธอตางหากที่หลอกเธอ”
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หนูแหวนคอยคลายใจ เหลียวไปดูรอบ ๆ จึงไดสังเกตเหน็ผีตัวอื่น ๆ อีกหลายตัวอยูบริเวณนั้น

“พวกเธอนี่เหมือน ๆ กันจริงนะ” หนูแหวนพูดขึ้นลอย ๆ
“ไมเหมือน” ผีพูดขึ้นทันที “พวกเราตางกันมาก ตัวนั้นไมมีจมูก ถัดไปตัวโนนไมมีหู เธอเห็นไหม”

หนูแหวนพยักหนาเห็นดวย ผีพูดตอไปวา ...นอกจากรูปรางจะไมเหมือนกันแลว เรายังมีความรูสกึ มี
ประวัติไมเหมือนกันอกี”

หนูแหวนนิ่ง ไมรูวาจะพูดอะไร ที่สุดเธอกลาวขึ้นวา “ฉันอยากจะรักเธอเหมือนกัน แตเธอนาเกลยีด
เหลือทน ฉันขอโทษเธอดวยนะ”

“ไมเปนไร” ผีตอบเบา ๆ “พวกเราชินกับสิ่งนี้แลว เธอไมวิ่งหนีเราก็ดีใจพอแลว”

“ถาเปนรุงกินน้ําคอยวาหนอย” หนูแหวนสารภาพ “ฉันดูเขาไมเบื่อ และรูดวยวาตัวไหนตางกับตวัไหน 
เธอรูจักรุงตัวที่ชื่อสามเสนหรือเปลา ฉันสงสารเขาจังเลย เขามีสีนอยกวาตัวอื่น เขาไมคอยมาบอยหรอก”

ผีมองหนูแหวนดวยความชื่นชม ออนวอนวา “เธอจําฉันอยางนั้นบางไดไหม เธอจะรกัฉันบางไดไหม ฉนั
อยากจะถูกรัก อยากใหใครจําได อยากใหใครเห็นวาฉันไมเหมือนกับคนอื่น”

“ความรักเปนอยางนั้นหรือ” หนูแหวนถามขึ้น
“ถูกแลว” ผีตอบ “ความรักทําใหสิ่งนั้นไมเหมือนกับสิ่งอืน่ และกลายเปนของพิเศษมีอยูอันเดยีว เมื่อเธอ

รูสึกวาเธอเปนพิเศษของใคร เธอก็ถูกเขารัก เมื่อเธอเห็นใครพิเศษมีอยูคนเดียวในโลก เธอก็รักเขา”

“มีเทานี้เองหรือ” หนูแหวนย้ํา
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“ใชแลว” ผีพูดอยางกระตือรือรน “เธอไปพบดอกพลับพลึงดอกหนึ่ง แลวเธอก็รักมัน มันก็เปนดอก
พลับพลึงที่พิเศษกวาดอกอื่น มันเปนดอกหนึ่งและดอกเดียว ถาหากวามันเหี่ยวแหงไป ดอกพลับพลึงทั้งโลกก็มา
แทนไมได นี่แหละความรัก”

“คงจะจริงอยางนั้น” หนูแหวนพูดขึ้น “แมของฉันก็เปนผูหญิงคนหนึ่งและคนเดียวในโลก ผูหญิงคนอื่น ๆ 
มาแทนแมไมได ถึงแมบางครั้งฉันจะเกลียดแม แตฉันก็คงรักแมนะ”

“เห็นไหมความรักเปนของไมยากเลย” ผีพูด
“บางทีมันก็ยากเหมือนกัน” หนูแหวนทวง “เปนตนวาถาหากวาฉันไมชอบดอกพลับพลึงทั้งหมด ไมวาจะ

เปนดอกไหน”

ผีถอนใจเฮือกใหญ “ฉันคงนาเกลียดจนรกัไมลง ฉันไมวาอะไรเธอ บางทฉีันอาจจะเรียกรองจากเธอมาก
เกินไปก็ได

หนูแหวนมองผีอยางเห็นใจ อยากจะบอกมันวารัก แตมันก็นาเกลยีดเหลือเกิน เธอจึงไดแตนิ่งมองมัน
อยางเงียบ ๆ ที่สุดผีพูดขึ้นวา “ผาออมคงจะแหงแลว ฉันจะกลับไปหาลูกของฉนั เธอไมตองเสียใจวาเธอรักฉัน
ไมได เพราะฉันก็มีสิ่งที่ฉนัรัก ความรกัที่เราใหผูอื่นนั้นยิ่งใหญกวาความรักที่เรารับมา ฉันไปกอนละนะ”

หนูแหวนมองดูเงาท่ียาวยืดของผีหางออกไปทุกที ๆ แลวพูดกับตัวเองวา “ฉันคงลืมเธอไมลง แตฉันก็ไมรู
วาฉันรักเธอหรือเปลา”
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หนูแหวนกับมนุษยอวกาศ

ลุงคงกํานันเอาขาวใหญมาเลาใหระบือกันไปทั้งหมูบานวา มีมนุษยบินขึ้นไปบนดวงจันทรไดแลว มนุษย
พวกนี้เรียกวาฝรั่ง ชอบอยูในเมืองที่มีตึกสูงกวายอดตาลเสียอีก ปาจันทแกฟงแลวถึงกับเอามือลูบอก แกเถียงคอ
เปนเอ็นทีเดียวละวาไมจริง ใครจะไปถึงพระจันทรได ใหพระอินทรมาเขียว ๆ ก็ไมเชื่อ ลุงคงตองอธิบายแลว
อธิบายอีกจนบอนแตก ก็ยังไมมีใครยอมเช่ือกันเทาใดนักวา มีมนุษยขึ้นไปบนดวงจันทรได

ตอนกลางคืนหนูแหวนนัง่หอยเทาดูดวงจันทรอยูที่นอกชาน แลวก็นึกเห็นดวยกับปาจันทเหมือนกันวาคน
จะขึ้นเปนไปไดอยางไร มันใกลอยูนักรึ มันนาจะมองเห็นบางถามีคนขึ้นไปจริง ๆ แตวาหนูแหวนนั้นอยากใหสิ่งที่
ไมนาจะเกิดขึ้นเกิดข้ึนเสมอ เพราะวามันนาตื่นเตนสนกุกวา เธอจึงบอกกับตัวเองวาเรื่องคงจะเปนเชนนั้น

รุงขึ้นเธอยังคิดถึงเรื่องนี้อยูไมหาย เธอถามนกยางทีย่ืนขาเดียวคอยจับปลาที่ชายน้ําวา “เธอเชื่อไหมวามี
คนขึ้นไปบนดวงจันทรจริง ๆ”

นกยางขยับตัวนิดหนึ่ง ตอบวา “คนไมมีปกจะบินขึ้นไปไดอยางไร”

“เธอละบินไดสูงแคไหน เธอเคยบินไปดวงจันทรไหม”

“ฉันบินไดสูงกวาเนินเขาอีก แตวากไ็มเคยถึงดวงจันทร เธอเชื่อเถิดวาไมมีใครบินไปถึงพระจันทรได
หรอก”

“แตคนมีเครื่องบินนะ มจีรวดดวย” หนูแหวนพูดตามที่ไดยินมา
“อยางนั้นคงจะเปนไดกระมัง” นกยางพูดอยางไมคอยมัน่ใจ “พวกเธอนะทําอะไรแปลก ๆ ไดสารพัด จน

ฉันไมคอยจะเชื่อเลยวาเธอเปนพวกเดียวกับฉัน”

หนูแหวนถอยออกมาอยางไมคอยสบายใจ เธอนึกเกรงไปวามนุษยที่ขึ้นไปบนดวงจันทรเปนคนละพวกกับ
เธอ “คงเปนพระอินทรมั้ง” หนูแหวนนึกปลอบใจ เธอไปถามนกกระจาบวา “เธออยากไปพระจันทรไหม”

“ที่นั่นมีตนชมพูใบหนาหรือเปลา” นกกระจาบยอนถาม
“ไมมีดอก บนนั้นไมมีตนไม มีแตดินโลงแหง ๆ น้ํากไ็มม”ี

“ถาอยางนั้นจะขึ้นไปทําไมเลา”

หนูแหวนนะ ความที่ตืน่เตนกับเรื่องนีจ้ึงไมเคยคิดอยางนกกระจาบมากอน เธอตอบดุย ๆ ไปวา “เขาคง
ไมมีที่วิ่งเลนมั้ง”
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ยิ่งคิดหนูแหวนยิ่งเวียนหัว เธอจึงไปขุดดนิมาปนเลน ปนไปปนมากลายเปนมนุษยดวงจันทร เปนคนจมูก
งุม ติดปกเสียดวย เห็นแลวอดถามไปไมไดวา

“เธอไปดวงจันทรทําไม เธออยูตกึสูง ๆ ไมมีที่วิ่งเลนหรือ”

“เราไปเพื่อสันติภาพของโลก” มนุษยอวกาศตอบ
“สันติภาพแปลวาอะไร”

“สันติภาพหมายถึงความสงบสุข ไมมีสงครามการตอสู”
“บานเมืองเธอมีการตอสูมากนักหรือ ที่บานฉันไมคอยเห็นใครตอสูกับใครเลย ถาเธอตองการสิ่งนีฉ้ันมีให

เธอเยอะแยะ ไมตองไปเอาถึงที่พระจันทรดอก”

“เธอไมรูอะไร” มนุษยอวกาศวา “ทั่วโลกมีการรบเต็มไปหมด”

“แลวเธอหามเขาไดไหมไหม” หนูแหวนซัก
“ไมไดหรอก” มนุษยอวกาศตอบอยางเศรา ๆ
“เธอก็ทําไมสําเร็จเทาไรนะซ”ี หนูแหวนถามเบา ๆ อยางเห็นใจ
“ก็ไมเชิงทีเดียว” มนุษยอวกาศทาทางกระปรี้กระเปราข้ึน “มันเปนกาวใหญของมนุษยชาต”ิ

“ใช” หนูแหวนเห็นดวย “เธอตองกาวใหญมากทีเดยีวจึงจะกาวถึงดวงจันทรได”
“ไมใช” มนุษยอวกาศขัดขึ้น “มันเปนความกาวหนาของมนุษยทั้งมวล”

“ฉันไมรูวามันเปนความกาวหนาอยางไร ฉันก็ยังเห็นวาฉันก็ยังอยูเหมือนเดิม”

“หมายความวาเดีย๋วนี้มนุษยไมไดถกูขังอยูแตในโลกนี้เทานั้น มนุษยสามารถเดินทางไปสูดวงดาวอื่น ๆ 
ได” มนุษยอวกาศพยายามอธิบาย

“ฉันอยากเดินทางแตในโลกนี้เทานั้น” หนูแหวนบอกความปรารถนาของเธอ มนุษยอวกาศมองหนูแหวน
อยางเขาใจ หนูแหวนพูดตอไปวา “โลกนี้กวางใหญพอที่จะใหคนเดินทางไปไมใชหรือ”

“แตวาก็มีบางครั้งนะที่เราอยากจะไปใหไกลกวานี้ ไปไกลจนสุดจักรวาลเลย” มนุษยอวกาศพูดขึ้นลอยๆ
หนูแหวนมองดูมนุษยอวกาศดวยความชื่นชม ถามวา “เธอเห็นอะไรบนนั้น”

“กอนหินหลากๆ สีสุดสายตา เธอคงแทบจะไมเชื่อมันสวยเหลือเกิน”

“เหมือนทุงนาไหม”

“โลงเหมือนทุงนา แตวาไมมีน้ํา ไมมีอากาศ ไมมีตนไมเลยสักตน”

“เธออยูไดอยางไรกันในท่ีนั้น”

“ฉันมีชุดอวกาศนี”่
“ชุดอวกาศเปนอยางไร มันคงวิเศษมากนะที่ทําใหเราอยูที่ไหนก็ได”
“ถูกแลวมันวิเศษมากทีเดียว เมื่อเธอไดไปอยูในที่ที่ไมเคยคิดวาจะอยูได”
“ทุกคนตองมีชุดอยางนั้นหรือจึงจะอยูบนดวงจันทรได” หนูแหวนซัก



54

“ถูกแลว”

“เธอพูดสิ่งนากลัวเหลือเกนิ ฉันไมคอยเห็นความจําเปนนักหรอกที่คนจะตองไปอยูดวงจันทร ในเมื่อบน
โลกนี้มีเสียงนกรอง และกลิ่นดอกขาว เมื่อคนตองจากโลกซึ่งเปนที่เกิดของเขา ฉันคิดวาเขาถูกลงโทษมากกวา”

“เขาจะถูกลงโทษเรื่องอะไร เขาเปนผูชนะตางหาก เขาเปนผูพิชิตอวกาศ” มนุษยอวกาศพูด
“แตเธอเดินทางไปไกลนกันี่ แลวก็ตองสวมชุดอะไรนั่น เธอเขาใจไหม เธอถกูเนื้อถูกตัวกันไมไดเลย”

“วันหนึ่งเราอาจจะไดพบกับดวงดาวที่นาอยูเหมือนโลกนี ้ไมแหงแลงอยางดวงจันทรก็ได” มนุษยอวกาศ
แยง

“ก็เธอทําโลกนี้ใหนาอยูเสยีทีเดียวไมไดหรือ” หนูแหวนถาม
“เธอทําใหฉันงุนงง” มนุษยอวกาศเอยขึ้นหลังจากที่เงียบไปนานวา “ฉันเดินทางไปเผชิญภัยหรือเดินทาง

หนีจากตัวของฉันเอง”

“เธอก็ทําใหฉันงุนงงเหมอืนกัน” หนูแหวนตอบ “ที่เธอบอกวาบนพระจันทรสวยนั้น เธอพดูดวยความรูสึก
ของเด็กที่ไดของเลนสมความปรารถนาอยางฉัน หรือวาพูดดวยความกลาหาญ”
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พระศรีอาริย

เรื่องที่แมเลาจับใจหนูแหวนมากที่สุดก็คือเรื่องพระศรีอาริยขี่มาขาวมาโปรดมนษุยในสมัยนั้นมีตน
กัลปพฤกษสี่มุมเมือง ใครอยากไดอะไรก็ไปขอเอา หนูแหวนอยากไดบานใหญ ๆ ตุกตาสวย ๆ อยางของหนูติ๋ม 
เมื่อเธอไปบอกเรื่องนีก้ับเจาแพะ มันบอกวามันไปตองการบานใหญหรือตุกตาหรอก แตมันตองการจะรักใครสัก
คนหนึ่ง และใหคนนั้นรักมัน หนูแหวนตองกลับมาถามแมวา พระศรีอาริยนั้นใหไดแตของเทานั้นหรือ จะใหความ
รักบางไดไหม แมกําลังยุงก็ดุวาชางซักไมเขาเรื่อง ไปถามพระศรีอาริยเอาเองสิ

หนูแหวนเริ่มคิดไดวาสมัยพระศรีอาริยจะตองมีอะไรมากกวาที่แมเลาไว แมยงัไมรูดวยซ้ําวาพระศรีอาริย
จะมาโปรดเมื่อไร และจะตองทําอะไรพระศรีอารยิจึงจะมาโปรด หนูแหวนเคยฟงนิทานหลายเรื่องก็รูวา ถาใคร
กราบทูลพระเจาแผนดินดี ๆ ก็จะไดรับของ ที่ดิน ทรัพยสินมากมาย เธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจาแพะวา

“เธอคิดไหมวา ถาเราพูดจาใหไพเราะออนหวาน พระศรอีาริยก็จะมาโปรดเรา”

“ถาฉันเปนพระศรีอาริย” เจาแพะตอบอยางสุขุม “ฉันจะไปหาคนท่ีฉันรักมากกวาคนที่พูดออนหวานกับ
ฉัน”

“เธอคิดวาพระศรีอาริยจะรักคนแบบไหนเลา”

“ฉันก็ไมรู มาขาวฉันกย็ังไมมีเลย ฉันจะคิดออกไดอยางไร”

“เธอคงไมคิดวาฉันควรจะไปถามมาหรอกนะ” หนูแหวนพูดอยางฉุน แลวก็เดินหนีมา
เธอเคยพูดเรื่องนี้กับเพื่อน  ๆเชนกบหรือดอกตอยติ่งก็ไมมีใครสนใจ เจากับนั้นสายตัวทีเดียวเพราะวาคอ

มันสั้น มันบอกวาพระศรีอาริยจะสูแมลงเมาไดอยางไร ครั้นหนูแหวนอธิบายวาจะขอแมลงเมาจากพระศรีอาริยกี่
ชามก็ได ก็ไมเชื่อ “ใครจะใจดีถึงขนาดนั้น” มันวา “ครั้นเวลาพวกงูเหาขอกบก็มิเอาฉันไปใหหรือ” หนูแหวนชกัจน
ปญญาเหมือนกันวาพระศรีอาริยจะเอาของที่ไหนมาใหไดทั่วถึง

ขางฝายดอกตอยติ่งสมีวงก็บอกใหหนูแหวนหยุดคิดฟุงซานเสียที ไมมีใครที่จะไดอะไรดังใจทุกอยางหรอก 
ดอกตอยติ่งวาอยางนี้ แลวอีกอยางมันก็คงไมสามารถขออะไรจากพระศรีอาริย เพราะไปไหนตอไหนก็ไมได หนู
แหวนก็ยิ่งวาวุนไปใหญ ถาเปนเชนนั้น ถึงพระศรีอาริยมาจริงก็โปรดไมทั่ว

พระศรีอาริยคงไมมีจริงหรอกนะ หนูแหวนรําพึงกับอแีตนสุนัขคูหู อีแตนครางงี้ด ๆ มันไดยินหนูแหวนบน
อยางนี้หลายครั้งจนเบือ่แลว หนูแหวนพูดตอไปวา “บางทีเดี๋ยวนี้ถึงยุคพระศรีอาริยแลวกไ็ด แตวาบางคนอยางตน
ตอยติ่งไมสามารถจะไปขอสิ่งที่ปรารถนาได” เธอก็เที่ยวตะลอนไปหาตนกัลปพฤกษ แตก็ไมเคยพบ ซ้ําจะถูกแมตี
ที่ไมยอมกลับบานกลับชองอีก
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หนูแหวนชักจะหมดศรัทธากับพระศรีอาริยเสียแลวเพราะวาพยายามเทาใดก็ไมสามารถจะพบวี่แววของ
พระศรีอาริย จนกระทั่งวันหนึ่งเธอคดิเอาตามนิสัยที่แมดุอยูเสมอวาชอบเอาใหไดดังใจ วาเมื่อหาไมพบก็สรางเอา
ดีกวา หนูแหวนจัดแจงเดินลัดทุงไปใตตนตาล ขุดดินขึ้นมาเปนตนไม บอกวา “ฉันไมรูวาตนกัลปพฤกษเปน
อยางไร แตเธอเปนตนกัลปพฤกษก็แลวกัน” แลวพูดตออยางไมคอยมั่นใจวา “ไหนลองเอาพระศรีอาริยมาซ”ิ

ทันใดนั้นก็มีชายหนุมทาทางแข็งแรงขี่มาขาวออกมา
“พระศรีอาริยหรือ” หนูแหวนอุทานดวยความตกใจพลางกราบติดดิน
“เหตุใดเธอจึงคิดวากราบลงอยางนี้ฉันจะชอบ” ชายคนนั้นถาม
“หนูไมทราบ” หนูแหวนตอบ “หนูทําตามธรรมเนียมของคนยุคนี้ ไมใชสมัยพระศรีอารยิ”
“ลุกขึ้นเถอะ ยุคพระศรีอาริยไมใชยุคขอทาน” พระศรีอาริยพูด
“ทานเอาของท่ีไหนมาแจกกันมากคะ” หนูแหวนลุกขึ้นนัง่ถาม
“ก็เอามาจากที่คนสรางขึ้นไงเลา คนยิ่งทํามากก็ยิ่งแจกไดมาก”

“แตวาก็มีบางพวกทีไ่มไดรับก็ได อยางเชน...ตนตอยติ่ง” หนูแหวนซักตอ
“ผูที่ตั้งความปรารถนาไดก็จะไดสิ่งที่เขาปรารถนาเสมอ ถาหากวาเขารูจักวิธีแบงปนและอยูดวยกัน”

“ถาอยางนั้นสิ่งที่ไมสามารถจะตั้งความปรารถนาไดก็ตองลําบากนะซ”ี

“คนที่ไมรูจักตั้งความปรารถนาและพยายามทําใหสมปรารถนาก็เหมือนไมมีชีวิต เธอไมตองหวงเขานัก
ดอก”

“พระศรีอาริยทําไมใจรายอยางนี้ หนูนะนกึวาพระศรีอาริยจะใจดี เที่ยวแจกของเด็กเหมือนลุงใบเสียอีก” 
หนูแหวนพูดอยางผิดหวัง “มีคนจํานวนมากที่เขาออนแอ เราจะไมใหเขาอยูเชียวเหรอ”
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“คนออนแอนั้นอยูไดแตในโลกที่ขาดแคลนอดมื้อกินมื้ออยูในยุคที่อุดมสมบูรณไมได” พระศรีอาริยเตือน
“หนูนะนึกวายุคพระศรีอาริยนาอยู ที่แทไมเห็นจะนาอยูสักหนอย” หนูแหวนบนเอาตรง ๆ
“คนทุกคนก็เหมาะสําหรับอยูในยุคของตน อยาคิดฝนจะไปอยูยุคอื่นเลยไ พระศรีอารยิพูดอยางตรง ๆ 

เหมือนกัน แลวดูเหมือนนึกอะไรไดก็ถามวา “ถาเธอไปอยูยุคของฉนั เธอจะขออะไร”

“หนูจะขอตุกตาสวย ๆ บานใหญ ๆ ใหญกวาของหนูติ๋มอีก”

“เธอจะเอาไปทําไม”

“ก็เอาไปอวดเขาซิคะวาของหนูมีดีกวาของเขาอีก”

“ไมมีประโยชนอะไรนี”่ พระศรีอาริยพูดขึ้น “พอเธอออกจากบาน หนาของเธอก็เหมือนกับทุก ๆ คน 
เหมือนกันหนูติ๋มดวย เธอจะเอาของเหลานี้ไปอวดตวัเธอเองหรือ”

“ถาทุกคนหนาเหมือนกัน หนูแหวนก็ไมมีนะซี หนาของหนูแหวนก็ไมจําเปนใชไหม” หนูแหวนซักอยาง
รอนใจ

“ถูกแลว” พระศรีอาริยตอบ “ในยุคของฉันหนาไมมีความสําคัญ เพราะวาทุก ๆ คนไดใชสิ่งที่เขาตองการ
เหมือน ๆ กัน”

“คนก็ไมมีความหมายอะไร ตัวหนูจะตางกับหนูติ๋มอยางไร”

“แลวแตเธอจะตองการอะไร หมายเลขนั้นกไ็มเหมือนกันกัน เธออาจจะไดหมายเลขท่ี 24 เมื่อออกจาก
บานก็พูดไดวาหมายเลข 24 ออกจากบาน เมื่อเธอตายก็บอกวาหมายเลข 24 ตาย ก็ตองหาคนที่เหมาะสมมาใส
หมายเลขนี”้

“หนูก็มีความสําคัญเทากับตัวเลขเทานั้นใชไหมคะ” หนูแหวนพูด
“เธอคิดวาเธอสําคัญอะไรกวานั้นหรือ”

“หนูก็ไมรูวาหนูมีความสําคัญแคไหน แตหนูเห็นวาใครกค็ิดวาตัวเองเปนคนสําคัญกันทั้งนั้น ทําไมหนจูะ
คิดอยางนั้นบางไมได”

พระศรีอาริยพยายามเขาใจความรูสึกของหนูแหวนแลวพูดขึ้นวา “ถาใครๆ คิดกันวาเขาจะตองดีกวาคน
อื่น เขาก็เขายุคของฉันไมไดดอก ฉันเห็นจะตองไปเสียท”ี วาแลวก็ขี่มาหายเขาไปในตนไม

หนูแหวนนั่งมองตะลึงอยูครูหนึ่งแลวพึมพําวา “ถาหากวาหนาฉันตองเหมือนกับหนาของหนูติม๋แลว ฉันก็
ไมอยากอยูในยุคพระศรอีาริยเหมือนกัน”
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พบความจริง

แมวาหนูแหวนจะเติบโตอยูในกลางแสงแดดและสายลมแรง ไมไดฟงวิทยุไมไดดูโทรทัศน แตชา ๆ นาน ๆ 
เธอก็ไดขาวสารจากลุงกํานันบาง จากนักพัฒนาบาง ขาวสารเหลานี้ทําใหหนูแหวนไมคอยจะสบายใจนักเปนตน
วาหนูแหวนเคยเขาใจวาฝนเปนเทพเจาแมเรยีกวาพระพิรุณ มีเรื่องเลาอีกยืดยาวแตหนูแหวนไมคอยอยากจะสนใจ
จํานัก เพราะรูสึกวาเทพเจาคงไมสนใจกับเธอเทาใด เธอเองก็ไมอยากจะรองเพลงสรรเสริญเทพเจาดวย ไปตีปูนา
เลนยังจะดีเสียกวา ความรูใหมที่เธอไดมาแปลกเหลือเกิน บอกวาฝนเปนไอน้ํา เหมือนกับไอน้ําที่พุงจากชามแกง
เลียง ตั้งแตนั้นมาฝนกไ็รราศีลงไปตั้งแยะในความรูสึกของเธอ เธอนัง่คิดอยูตั้งหลายวันจึงไปถามลุงกํานนัวา ไอ
น้ําจะมาจากไหนไดเยอะแยะ ตกลงมาจนทวมทุง ลุงกํานันไดเคยเดินทางมาเขากรุง ไดเคยเห็นทะเล ก็ตอบใหฟง
วา ไอน้ํามันก็มาจากทะเลที่ใหญกวาทุงนาทั้งทุงอีก ถึงอยางนั้นก็เสียเวลาอยูนานเหมือนกันวาหนูแหวนจะปรับตวั
ใหเขากับความจริงใหมนี้

รายกวานั้น เมื่อสองสามวันมานี้หนูแหวนไดขาวใหมไดมาจากพี่ชายหนตูิ๋มที่เขาไปเรียนในกรุง พี่ชาย
หนูติ๋มบอกวารางกายของคนเรานี้ประกอบดวยเม็ดเลก็ที่มีชื่ออยางที่เธอไมเคยไดยินมากอน ดังนั้นจึงลืมไปแลว
อยูตั้งเปนลาน ๆ โกฏ ิๆ เม็ด หนูแหวนรูสึกคลางแคลงในขาวสารนี้มาก และรูสึกวาโลกนี้ซับซอนเกินกวาที่เธอจะ
เขาใจไดงาย ๆ เสียแลว เธอเก็บเอาความหนักใจนี้ไปถามนกเอี้ยงที่เกาะอยูทีก่ิ่งตนนุนวา

“ถาเธอรูวาตัวของเธอประกอบดวยเมด็เล็ก ๆ ตั้งลานตั้งโกฏิเม็ด เธอจะรูสึกอยางไร”

เจานกเอี้ยงไมรูสึกอะไรดอก มันไมเขาใจคําถามของหนแูหวนเสียดวยซ้ํา แตเมื่อมันเห็นสีหนาท่ียุงยากใจ
ของหนูแหวน มันก็พยายามคิดและตอบวา

“ฉันไมรูเลยวาตัวฉันมีเม็ดตั้งลานตั้งโกฏิเม็ด แตฉันคิดวามันคงลําบากมากทีเดียว ขนาดฉันมีปกเพยีง 2 
ปก ยังทําความสะอาดไมคอยหมดเลย วาแตวาเธอรูมาแตไหนวาตัวฉันมีเม็ดอะไรตั้งลานตั้งโกฏิเม็ด” นกเอี้ยงนึก
แลวชักสนใจขึ้นมาบาง

หนูแหวนซึ่งยังไมเขาใจเรื่องเซลลตอบวา “ฉันก็ไมรูเหมือนกัน มคีนไปเรียนในเมอืงกรุงบอกไวอยางนี้ ฉัน
ลองนับไฝดูก็เห็นมีไมกี่เมด็ ถึงขนจะมีมากก็ไมถึงลานถึงโกฏิอีก”

นกเอี้ยงพยายามชวยหนูแหวนคิด แตคิดเทาไรก็ไมออก ในที่สุดมันกย็อมแพบินหนีไป พลางพูดวา “หนู
แหวน ทําไมเธอถึงชอบเอาเรื่องยาก ๆ มาถามนะ ทําไมเธอจึงไมถามฉนัวา วันนี้จิกแมลงที่หลังเจาเผือกไดกี่ตัว 
แตถึงอยางไรฉันก็คิดวาฉันมีเม็ดนอยกวาเธอ เพราะฉันตัวเล็กกวาเธอตั้งแยะ”
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หนูแหวนมองนกเอีย้งที่บินลับไปทางกอไผขางคลองแลวกมลงดูตัวเอง เธอกย็ังไมเห็นวาเธอมีเม็ดอะไรตั้ง
เปนลานเปนโกฏิเม็ดในตัวเธอ เมื่อมีดบาดหรือหนามตําเลือดจะไหล เธอก็รูสกึเจ็บปวด ไมมีวี่แววจะไดเห็นเม็ด
เหลานั้นเลย

เธอบายหนาไปยังโคกโดยไมรูตัว ครุนคดิอยูแตวาความจริงขอนี้มนัจะมีประโยชนอะไร จะใหทํานาไดมาก
ขึ้นหรือก็เปลา แตถาไมมีประโยชนทําไมคนจึงยอมเสียเงินเสียทองตั้งมากเพื่อไปเรียนสิ่งเหลานี้

“หนูแหวนเปนอะไร หนาเครียดทีเดียว” เสียงปูนาทัก
“ฉันกําลังคิดถึงเม็ดเล็ก ๆ”

“เม็ดเล็ก ๆ ก็เม็ดดินนะซ”ี ปูนาเจาคารมตอบ “มีเยอะแยะทีเดียว เธอจะบดมันใหละเอียดเทาใดก็ได”
พูดถึงเม็ดดินหนูแหวนก็นึกขึ้นมาได กอนดินก็ประกอบดวยเม็ดดินเล็ก ถามีน้ําอยูก็เกาะกันแนน ถาไมมี

น้ําก็รวนเปนผง เม็ดในตัวเธอก็คงเปนอยางนั้น รวมกันอยูไดเพราะวามีน้ํา พอคิดออกเธอก็รูสึกอยากจะรูจะเห็น
มากขึ้นเธอวิ่งไปแกะลูกกระถินจนถงึชั้นใน มันมียางเหนียว ๆ หนูแหวนพึมพําวา “ความจริงนี่ชางนารูจักจริง ๆ”

“ฉันอยูที่นี่แลวไง” เสียงเบา ๆ พูดอยูขางเธอ หนูแหวนเหลียวดูจนรอบก็ไมเห็นใคร เสยีงนั้นพูดหัวเราะ
เมื่อเห็นหนูแหวนทําหนาตื่น “เธออยากจะพบฉันไมใชหรือ ฉันมาพบเธอแลวไงเลา”

“แตฉันไมเห็นตัวเธอนี่ เธออยูที่ไหน เธอเปนใคร”

“ฉันก็อยูรอบ ๆ ตัวเธอนั่นแหละ ฉันคือความจริง” เสียงนั้นตอบมา
“ความจริง จริง ๆ หรือ” หนูแหวนถาม “ทําไมฉันจึงจะไดเห็นตัวเธอเลา”

“ทําไมเธอจึงอยากเห็นตัวฉันนัก”

“ฉันก็ตอบไมถูกเหมือนกัน แตฉันเห็นผูใหญเขาชอบพูดถึงเธอ เขามักจะบอกวาความจริงนะเปนอยางไร 
ความจริงเปนอยางโนน ความจริงเปนอยางนี้ ฉันอยากจะจับเธอไปใหผูใหญด”ู
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“เธอจับฉันไปไมไดดอก”

“ถาอยางนั้นฉันจะไปบอกกับพวกผูใหญวาฉันไดพบเธอ” หนูแหวนพูดเสียงเอาจริงเอาจัง
“ก็คงไมมีใครเชื่อ ใครจะเชื่อวาเด็กเล็ก ๆ อยางเธอจะพบความจริงได”
“ฉันจะทําอยางไรกับเธอดีเลา แตวาอันท่ีจริงเธอนี่ก็นาเบื่อเหมือนกัน มองก็ไมเห็น ซ้ํายังทําใหตองปวด

หัวดวย เธอทําใหตนหมากรากไม หรือดวงดาวเปนรูไปหมดดวยเม็ดเล็ก ๆ เวลาฉันพูดกับพอ ฉนัก็ไมแนใจวาฉัน
กําลังพูดกับพอของฉัน หรือกับเม็ดในตวัพอของฉัน”

“นั่นมันแลวแตที่เธอจะคิดไปเอง ฉันเปนอยางที่เธอคดิ ฉันเหมือนกับกอนดินกอนหนึ่ง เธอปนฉันเปน
ควายฉันก็เปนควาย เธอปนฉันเปนบานฉันก็เปนบาน เธอปนเปนตุกตาฉันก็เปนตุกตา”

“เธอเปนหลาย ๆ อยางอยางนี้ ฉันจะบอกไดอยางไรวาเธอเปนอะไร”

“ก็ตองอยูที่ความสามารถของเธอนะซ”ี เสียงความจริงบอก “ถาเธอสามารถทําใหคนอื่นเชื่อวาฉันเปน
ควาย ฉันก็เปนควาย ถาเธอทําใหคนอืน่เชื่อวาฉันเปนตุกตา ฉันก็เปนตุกตา”

“เธอนี่ชางหลอกลวงแท ๆ” หนูแหวนวา “ฉันไมอยากจะเอาใจใสกับเธออีกแลว ถามีใครมาทําดีตอฉัน ฉัน
ก็จะเชื่อวาเขาทําดีตอฉัน ไมมานั่งนึกสงสัยวาเขามาทําดีตอฉันจริง ๆ หรือเปลา”

ความจริงมองดูหนูแหวนดวยความเห็นใจแลวพูดข้ึนวา “ฉันขอโทษดวยที่ทําใหเธอไมสบายใจ บางทีฉันก็
นึกเหมือนกันวาฉันไมคอยมีประโยชนแกเธอเทาใดนกั”

“เธอรูตัวอยางนั้นบางก็ด”ี หนูแหวนตอบ
“ฉันก็รูตัวของฉันเสมอ เพราะวาฉันเปนความจริง” เสียงความจริงขัดขั้น ท้ังสองนิ่งอยูพักหนึ่ง หนูแหวนจึง

พูดขึ้นวา
“ตอจากนี้เธอจะไปไหนอกี”

“ฉันก็จะไปหาคนที่อยากจะพบฉันนะซ”ี

“เธอพบเขาแลวเธอก็จากเขาไปเรื่อย ๆ อยางนั้นหรือ”

“ไมใชหรอก” เสียงความจริงคาน “เขาเปนฝายทิ้งฉันกอนเหมือนอยางที่เธอคิดจะทิ้งฉันไปกอนนี่ละ”

“เธอคงเหงามากนะซ”ี หนูแหวนพูดขึ้นอยางเห็นใจ “ถาอยางนั้นเธอจะอยูกับฉันตอไปก็ได แตเธอตองไม
แบงฉันออกเปนเม็ดเล็ก ๆ ตั้งลานเม็ดนะ ฉันเปนหนูแหวนที่แบงแยกไมได ฉันคิดวาคนอื่น ๆ ก็คิดอยางนี้
เหมือนกัน”

“ตกลงฉันจะตามเธอไปเสมอ” เสียงความจริงตอบ “เมื่อเธอตองการใชฉันเมื่อใดฉันก็จะมารับใชเธอ”

ดังนั้นทุกแหงที่หนูแหวนไป จะมีความจริงที่ไมปรากฎตัวตามไปดวย คุณหนูเชื่อไหมวา คนทุกคนสามารถ
ใหความจริงติดตามตัวไปดวยไดเสมอ ถาหากวาเขามีความเห็นใจความจริง ไมยอมละทิ้งความจริงไปดวยความ
หวาดกลัวหรือความเห็นแกตัวเอง
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รําพึงถึงตัว

หนูแหวนนุงผาซิ่นกระโจมอกเดินฝาความหนาวเย็นไปทีล่ําคลอง ซึ่งไหลเอื่อยอยูชั่วนาตาป เธอจะไป
อาบน้ํา มันเปนความเคยชิน ความจําเปนหรือความตองการ เธอตอบไมได แตเธอก็อาบน้ําท่ีลําคลองนี้ทุกเชา 
วันนี้อากาศเย็นนัก หนูแหวนจึงรีรออยู ชะโงกหนาไปเห็นเงาของเธอใสแจวอยูในน้ํา เธอจึงเพิ่งสังเกตวาตัวเธอนัน้
โตขึ้น เธออาบน้ําที่ลําคลองนี้มาแตเล็ก ทีแรก ๆ แมอาบให เดี๋ยวนี้เธออาบเองไดแลว

“ฉันโตขึ้นบางไหมจะ” หนูแหวนถามลําคลอง
“โตขึ้นเหมือนกันจะ” ลําคลองตอบ กวามันจะพูดประโยคนี้จบก็กินเวลาถึงสิบนาที เพราะวามันไหลชา

เหลือทน อืดอาดอยางนี้ หนูแหวนจงึไมคอยอยากจะพูดกับมันมากนักดอก
เธอนิ่งดูความเปลี่ยนแปลงชา ๆ อันเปนที่ท่ีเธอเกิดและเติบโตมา ไมคอยมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ และเมื่ออะไร

เกิดขึ้นแลว อยางเชนดนตรีจากกรุงมาเลนที่งานวัด ชาวบานก็จะทรงจํามันไดเปนเวลานานนับเดือนกวาจะลืม 
และเมื่อไมมีอะไรเกิดขึ้น นาน ๆ เขามันก็จะกลายเปนยุคทอง ยุคอันแสนสนุกที่เลาสืบกันมาอยางไมรูจักเบื่อ

นึกถึงงาน หัวใจของหนูแหวนก็เตนแรง อีกไมกี่วันพี่บัวผันเขาก็จะแตงงานไปแลว เธอกมหนาลงดูเงาอีก
ครั้งหนึ่งแลวก็ถอนใจวา ฮึ ใครเขาจะมาแตงกับเรา หนูแหวนไมรูวาแตงงานกินความหมายอะไรบาง เธอรูแตวา
เมื่อคนโตเขาทําอะไรเธอก็อยากจะทําบาง

หนูแหวนเอาเทาแหยลงไปในน้ําแลวชกักลับ บรื๊อว หนาวเหลือทน เธอกลั้นใจแหยเทาลงไปอีก แลว
หยอนตัวลง วิบป ในที่สุดก็ทําไดสําเรจ็ เธอดําผุดดําวาย สงเสียงเอะอะ กระทุมน้ําเปนฟอง จนกระทั่งหอยโขงตัว
หนึ่งเปดปากขึ้นอยางเกียจคราน พูดวา

“เงียบ ๆ หนอยเถิด ฉันยังอยากจะนอนตออีก”

“ตายละ เธอนอนสายอยางนี้ทุกวันหรือ” หนูแหวนอุทาน “แมเธอไมตีเอาบางหรือ”

“ฉันเปนแมหอยโขง ไมมีใครมาตีฉัน” หอยโขงตอบ
“เธอโตแลวก็ตองรูจักรับผิดชอบเลี้ยงดูผูอื่น” หนูแหวนวา
“ฉันไมเห็นตองเลี้ยงใคร ฉนัไมเห็นวาฉันจะโตขึ้นอยางไร ฉันจะนอนดีกวา” วาแลวหอยโขงก็เปดปากหาว

หวอด “ฉันอยูของฉันไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้นเอง”

หนูแหวนหมดสนุกเพราะคําพูดของเจาหอยโขง เธอขึ้นจากน้ําไปผลัดผาเงียบ ๆ เดนิไปตามชายทุงที่โลง
ราบเพราะเขาเกี่ยวขาวไปหมดแลว ไมชาแผนดินก็แตกระแหงเพราะความรอน ตอจากนั้นฝนก็ตก ชาวบานก็
เตรียมทํานาอีกครั้ง ซ้ํากันไปเชนนี้ทุกป จนเหมือนวาชวีิตมีเพียงปเดยีวสองป ปูของหนูแหวนเปนชาวนา พอของ
หนูแหวนก็เปนชาวนา ตัวหนูแหวนเองก็คงเปนชาวนาอกีเชนกัน

หนูแหวนเดินไปไดหนอยนึงก็ไดพบเพ่ือนมากมาย เปนเตานา ผีเสื้อ ตนตอยติ่ง ตัวบุง ไสเดือน ดอก
พลับพลึง เธอหยุดทักทาย เลนกับมันอยางสนุกสนาน โลกของเธอก็รื่นเริงสดใสเหมือนเคย หนูแหวนวิ่งกระโดด
โลดเตนไปตามคันนา เที่ยวถามโนนซกันี่ ไมเคยอยูที่ใดนาน ๆ ไมเคยคิดถึงอะไรแนวแน หนูแหวนก็ไมรูตัวสนใจ
อะไร ชอบอยางไหนแน จะใหรูไดอยางไร ในเมื่อของมันชางดูขัดแยงกันไปหมด อีแตนบอกวามี 4 ขาดี ไกตอกวา
ตองมี 2 ขา นกกระจิบที่ริมรั้วชอบมีตวัเล็ก ๆ ถามีตัวใหญ กวาจะจับแมลงกินอิ่มก็เหนื่อยตาย สวนเจานกกระยาง
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บอกวาตองตัวโตสิ ไมอยางนั้นจะคาบปลาไหวหรือ เจาคางคกนั้นเขาขางอีแตนบอกวาตองมี 4 ขา แตวาตองนั่ง
เอาขาหลังยันพื้นไวจึงจะดีหนูแหวนนะปวดหัวนัก

วันหนึ่งหนูแหวนเดินไปเท่ียวเลนไกลเกินกวาที่เคยไป หนูแหวนก็ไดเห็นดอกไมดอกหนึ่งที่ไมเคยเห็นมา
กอน สีของมันเปนสฟีา กลีบบางใส ขึ้นอยูใตกอนหิน มีเศษหินเล็ก ๆ อยูโดยรอบ มนัแตกจากตนเล็กนิดเดียว 
เด็ดเอาไปบานรึ หนูแหวนนึกในใจ อยาดกีวา เก็บไวนี่แลวเรามาหาเขาบอย ๆ เถอะ แลวเธอก็ยิ้มแปน เหมือนได
ของทั้งโลกมาครอบครอง

“เธอสวยจริง ๆ ทําไมเธอขึ้นมาอยูดอกเดียวจะ” หนูแหวนกลาวชมสมบัติของเธอ
“ฉันสวยจริง ๆ หรือ” ดอกไมถาม “ฉันเปนเพียงดอกหญาดอกหนึ่งเทานั้น”

“เธอสวยจริง ๆ จะ” หนูแหวนกลาวย้ํา
“คงจะเปนเชนนั้น ฉันรูสกึเหมือนกับวาฉันสวย แตวาไมมีใครบอกฉันเชนนั้น ไมมีใครเห็นฉันเลยนอกจาก

กอนหินที่เย็นชืดเหลานี้ และก็ไมมดีอกไมดอกไหนมาข้ึนใกล ๆ ใหฉันรูวาฉันสวยอยางไร”

“นั่นซี ทําไมเธอมาขึ้นอยูดอกเดียวเลา”

“ฉันไมรูจริง ๆ ฉันเกดิมาอยางนี้นี”่ ดอกไมเลา แลวกลาวอยางมีความรูสึกวา “ฉันดีใจเหลือเกินที่เธอมา
พบฉัน ฉันนึกวาฉันจะตองเหี่ยวแหงไปโดยไมมีใครเห็นเสียแลว”

“มีดอกไมเหี่ยวแหงไปอยางนั้นหรือจะ” หนูแหวนรีบถาม
“มีมากทีเดียว ในโลกนี้มีดอกไมมากมาย บางดอกอาจจะสวยกวาฉันเสียอีก ดอกไมเหลานั้นขึ้นในท่ีเรน

ลับ ขาดการติดตอ มันผลิดอก แยมกลีบ เบงบานเต็มที่ แลวก็เหี่ยวแหงตายไปโดยไมมีใครรู ไมมีใครรูแมกระทั่ง
วาเคยมีดอกไมแสนสวยบานอยูที่นั่น”

หนูแหวนมองดอกไมสฟีานั้นดวยความเห็นใจ เธอจึงเอาเร่ืองราวตาง ๆ ที่ไดพบมาเลาใหฟง เลาถึงการ
แขงเรือ การเลนตองเต การเอากานมะพราวมาสรางบาน และอื่น ๆ อีกมากจนกระทั่งเกือบเย็น เธอสัญญากับ
ดอกไมวาวันหลังจะมาหาใหม ไมตองเกรงวาตัวมันจะเหีย่วแหงไปโดยไมมีคนเห็น

คืนนั้นหนูแหวนนั่งเอาคางเกยกับหนาตาง มองไปในความมืดมิด เห็นแสงห่ิงหอยเปดปดไฟตัวเองแวววับ 
เธอกําลังนึกถึงสิ่งที่ยังมาไมถึง เธอถามห่ิงหอยตัวหนึ่งทีบ่ินผานมาใกล ๆ วา

“หิ่งหอยจะ โตขึ้นฉันจะเปนอะไร”

“ก็เปนอยางที่เคยเปนนะซ”ี หิ่งหอยตอบ
“นั่นแหละคือที่ฉันไมรู” หนูแหวนชี้แจง “เมื่อฉันถามปญหานี้ ฉันหมายความวาขณะนี้ฉันเปนอะไรดวย”

“เธอก็เปนหนูแหวน ฉันเปนหิ่งหอย ไมเห็นนาจะมีปญหาเลย” หิ่งหอยตอบเสียงรําคาญ
“นั่นนะซีไมนาจะมีปญหาเลย” หนูแหวนพูดกับตัวเอง เมื่อเจาหิ่งหอยบินไปแลว “เราไปนอนดีกวา” วา

แลวก็คลานไปที่มุง
“สวัสดีจะหนูแหวน” มีเสียงทักขางหลัง หนูแหวนหันไปดเูห็นนกฮูกตาโตเกาะอยูที่ขอบหนาตาง นกฮูก

ถามตอไปวา “ทําอะไรอยู ยังไมนอนอกีหรือ ฉันบินหาหนูเสียเหนื่อย ขอพักสักประเดีย๋วนะ”
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“เชิญตามสบายเถิด” หนูแหวนตอบ “ฉันยังไมงวงนอน จะคุยกับเธอก็ได”
“เธอคิดอะไรอยูหรือจงึไมงวงนอน” นกฮูกถาม
“ฉันกําลังคิดวาตอไปฉันจะเปนอะไร”

“แลวเธอคิดวาเธอจะเปนอะไรเลา” นกฮูกซัก
“ฉันคิดวาฉันคงจะโตขึ้นไป แตงงานเหมือนพี่บัวผัน มีลูกเหมือนแม เลี้ยงลูกใหโตขึ้น แลวตัวเองก็แกลง ๆ 

จนตายไป” หนูแหวนเลาจบก็รําลึกถงึคําแมที่พูดอยูเสมอไดวา “แหวนเอย เอ็งอยาซกุซนนัก ใหรูจักโตบาง แมแก
เฒาลงไปทุกวัน ไมไดอยูเลี้ยงเอ็งไปกี่วนัหรอก”

“ถาสิ่งนี้คนอื่น ๆ เขาทํากัน ฉันวาดีแลวนี่ที่เธอจะเปนอยางนั้น” นกฮูกตอบ

“แตวาฉันไมชอบนี”่ หนูแหวนตอบ “โตขึ้นแลวก็เลนไมได พวกผูใหญนะเปนคนไมอยากจะทําอะไร พอ
เห็นเด็กทําอะไรมากหนอยก็หาวาซน”

“พวกผูใหญนะเขาตองทํามาหากิน เขาโตแลว เวลาเขาทําผิดไมมีใครใหอภัยเขาเหมือนเมื่อเขาเปนเดก็ 
พวกเขาจึงระมัดระวังตัวมาก เขากระโดดโลดเตนทําโนนทํานี่อยางเธอไมไดหรอก” นกฮูกเตือน “เธอก็จะตองโต
เปนผูใหญเหมือนกัน”

“ขอนั้นฉันไมกลัวเทาไรนัก แตเธอไมเขาใจหรอก” หนูแหวนพยายามชี้แจง “มีสิ่งอื่นที่นากลัวกวานั้น ที่ฉัน
ตองโตขึ้น แตงงาน มีลูก เลี้ยงลูก แลวก็...เหี่ยวแหงไปโดยไมมีใครเห็น” หนูแหวนนึกถึงคําของดอกไมขึ้นมาได

“เธออยากจะพิสูจนความดํารงอยูของตัวเธอใชไหม” นกฮูกยอนถาม
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“ฉันไมเขาใจคําพูดยาก ๆ ของเธอหรอก” หนูแหวนตอบ “ฉันเพียงแตรูสึกเบื่อและกลัวจะที่ตองเปนอยาง
นั้น”

“ถาเชนนั้น” นกฮูกพูดขึ้นอยางครุนคิด “เธอจะตองเดินทาง เธอจะตองออกสํารวจ มโีลกอันกวางใหญ
ไพศาลอยูตรงหนาของเธอ ในโลกนี้บางทีเธอจะไดพบสิ่งที่มีคาสมควรจะทํา สมควรจะไดไว เธอจะไดชื่อวาเธอมี
ชีวิตอยูจริง ๆ”

“บางทีเทานั้นหรอกหรือที่ฉันจะได” หนูแหวนถาม
“บางทีเทานั้นแหละ” นกฮูกตอบเบา ๆ แลวกลาวลาไปหากินตอไป
หนูแหวนรูสึกสวางไสวขึ้น เธอคิดวาไดพบคําตอบรําไร แตก็ไมแนใจนัก เธอกลับมาเอาคางเกยกับ

หนาตางอีก แลวคิดอะไรเรื่อยเปอยวาเธอจะเปนหรือไมเปนอะไร ดวงดาวที่เธอเคยเห็นแตเด็กก็คงสงประกาย
ระยิบระยับเหมือนเคย แตความรูสึกที่มีตอมันเปลี่ยนไป เธอถามขึ้นวา “ดาวจา ฉันจะโตขึ้น เบงบาน และเหีย่ว
แหงไปโดยไมมีใครเห็น หรือวาจะออกไปแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมกับฉันด”ี

คุณผูอานชวยตอบแทนทีไดไหม


