ตอน เหตุที่มาของความเจ็บช้ําที่ไมเคยลืมเลือน

โดยเรือนไม

ปนี้ผมก็ไมรูวา เปนปที่ผมไมถูกโฉลกอะไรกับปลิงเลยครับ เริ่มเกิดเรื่องสะตนป เลย มีทั้ง
เจ็บปวด สะเทือนใจ เศราใจ ดี ใจ ประทับใจ ปะบนกันจนผมแยกไมออกวา ขณะนี้ผมเปนอะไร
เพราะมันมากมายเหลือเกินกับสิ่งที่วิ่งเขามาไมเวนระยะเลย แตสวนมากเกิน เกาสิบเปอรเซนเปน
เรื่องเจ็บปวดทั้งนั้นเลย คงจะเริ่มจากเหตุอันที่ผมตองเริ่มเขียนเรื่องนีก้ ็แลวกัน เหตุอันจะมีลางไมดี
เริ่มจากตนป ผมก็สะเทือนใจไมนอยกับคนคนหนึ่งทีเ่ คยรวมทุกขรว มสุขกันมาเลย นั่นคือ เจาสุนขั
ตัวนอยของผมที่เลี้ยงดูมันมาไมตางกับลูก ชื่อ “มูมู”
ชื่อนี้เธอเปนคนตั้งใหลูกของเราเอง ถูกคนใจบาป เอายาเบื่อใหมันกิน ผมและเธอไมเห็น
มันเลยแมแตซาก หรือขนแมแตเสนเดียว ตอนนั้นมีคนรวมรองไห และปลอบใจกันซึ่งกันและกัน
ครับ ผมสัญญากับตัวเองวาถาซื้อบานสักหลัง มีสนามกวางพอเล็กนอย จะหา”มูมู”ตัวใหมมาเปน
เพื่อนคลายความเหงาของเราสองคนใหได ยังครับเรื่องที่เจ็บปวดกวานั้นยังไมจบลง ยังประดัง
ประเดเขามาจนผมตั้งตัวไมติด วันที่ 21 เมษายน ผมจําไดแมนเลยครับ ผมไปทํางานเลิก งานสัก 5
โมงเย็นผมกะจะใหคนที่ผมรักประทับใจสักหนอย ผมซื้อผลไมที่เธอชอบ”มังคุด”ครับ พอกลับ
มาถึงบาน ผมแทบสลบ ขาวของของเธอหายไปหมด ผมนั่งมอง ถุง“มังคุด” จะเรียกวา”มั้งคุด” หรือ
“คุดมั้ง” ผมสุดจะเรียกได น้ําตาผมไหลริน สับสน ไมรทู ําอยางไร นั่งอยูอยางนัน้ จน ทุมเศษ ๆ คิดดู
เถอะครับเคยกลับบาน เคยกระเซา เคยหยอกลอกัน บัดนี้เธอไปไหน ผมสุดจะเดา และสุดจะตามหา
แตเทาที่ผมคิดไดตอนนัน้ คือ เธอคงกลับบาน ผมหยิบโทรศัพทโทรหาทันทีที่นกึ ออกในตอนนั้น
ใชจริง ๆ ผมยังมีความหวัง(ผมคิดของผมอยางงั้นนะ) ในที่สุดความจริงก็ปรากฎครับ เธอไปกับคน
อื่น ก็คืนคนที่ทํางานกับเธอนั่นเอง ผมเสียใจจนสุดบรรยายเลยครับ เทาที่ทราบจากคนใน(ในที่
ทํางานของเธอนั่นแหละ)เธอไมทราบวาผมรูจักคนในทีท่ ํางานเธอตั้งหลายคน เขาบอกวาหมอนี่
ทุมเท เงินทองให สัญญากันวาจะเปดรานซักอบรีด (เดี่ยวนี้กเ็ ปดแลว แต แมเธอวาเปนเงินเธอ) ใชซิ
เงินเธอซึ่งเขาใหมากกวาผมไง “ชางเถอะครับ” ผมคิดของผมวาผมตองทําใจ แตจนแลวจนรอดผม
ก็ทําใจไมไดเลย ผมจําแมนเลยวา วันที่ 14 ธันวาคม ผมเปนวันที่ผมมีความสุขที่สุด ผมไปขอหมั่น
เธอเพราะผมคิดแลววาเธอคือคนคนนั้นทีผ่ มรักจริง ๆ แตบัดนี้ผมมีเพียงเสื้อตัวเล็ก ๆ ที่เธอ(ลืม)ทิ้ง
ไวใหผมนอนกอดนอน แลวแอบรองไหทุกคืนเลย ผมพยายามตามหา ติดตามถามขาวบอกใหกลับ
บานเรานะครับ แตผมก็ถูกเธอปฏิเสธมาโดยตลอดครับ เธอจะไมมาคืนดีกลับผมอีกแลว (ผมจนลง
อีกหรือเปลานะ) แตผมก็เขาขางตัวเองเสมอวา เธอคงจะกลับมาบาน ทุกอยางมันอาจดีขึ้น อนิจจาไร
ผลครับความสัมพันธของเขาคนนั้นกับเธอมากขึ้นจนเชาบานอยูดว ยกันแลว เรื่องที่ผมแนใจและ
ทํารายความรูส ึกผมมากครั้งหนึ่งคือ วันหนึ่งผมคิดถึงเธอมาก ผมนั่งดืม่ เบียรไปจํานวนหนึ่ง (คงไม
ตองบอกวาเทาไหรนะ) เทาที่ทําใหผมคิดถึงจนหัวใจผมบาบิ่นนั่นแหละ วันนั้นฝนตกพรํา ๆ บาน
เธออยูหางไกลจากที่พักผม รวมรอย กวากิโลครับ ผมเลยขับมอเตอรไซดเพื่อไปหาเธอ ขอเห็นหนา

สักนิดก็ยังดี โชครายครับ ขางนอกมันหนาวแตผมใสเสื้อหนาๆ อุน ๆ ขับไปรองไหไป แลวก็เปรี้ยง
ทายรถปกอับครับ แขนผมเดาะ เจาของรถเขาก็ใจดีครับขอบัตรผมไว ผมบอกความจริงวาผมจะไป
ตามหาคนที่ผมรัก เขาก็ใหผมไป ผมก็ขับตอไป จนถึงหนาบานเธอ หนาบานปดอยู ผมเริ่มเจ็บ และ
หนาวมากขึ้น ผมเลยเรียกเธอ เงียบ ไมมแี มเสียงตอบใด ๆ มีแตเจาดอกกี้เทานัน้ ทีน่ ั่งมองผมอยาง
งง ๆ เทาที่ผมนึกไดตอนนั้นคือโทรศัพทซิครับ ผมรีบโทรหาทันที เสียงเธอตอบครับ วาอยูบาน ผม
เลยบอกวาผมก็อยูหนาบานนี่แหละ ขอยาแกปวดหนอยผมปวดแขนมาก แตเสียงที่ตอบกลับมาคือ
“แลว ไปทําไม ใครเขาใหไป ตอนนี้อยูใ นเมือง” และไมกลับบานเปนอาทิตยแลว (แมเธอบอกเอง)
ผมรูทันทีวา ทุกสิ่งที่คนในพูดเปนความจริง เธอโกหกผม หลอกผมเขาแลวเต็ม ๆ ผมปลอยโฮหนา
บานโดยไมอายใครทั้งสิ้น แตผมคิดเขาขางตัวเองวา เธออาจนอนบานแมเธอซึ่ง หางไปอีกประมาณ
7 กิโล ประสาอะไรกับแคเจ็ดกิโลครับ มาเปนเกือบรอยกิโลผมก็ทนเจ็บขับมาแลว แตเมื่อผมไปถึง
อนิจจาไมพบครับ แมบอกวาเธอไมกลับบานเปนอาทิตยแลว แลวจะใหผมอยูทําไม อยูเพื่ออะไร ผม
ก็ตองขับรถกลับตอนนั้นเลย เจ็บทั้งกาย ทั้งหัวใจที่บอบสลายกลับมา เพื่อตายรังเดิมที่มีแตภาพเกา
ๆ แตแลวผมก็กลับไมถึงบานครับ เปนอันตองพักกลางทางเพราะฝนตอไปไมไหวแลว มันทัง้
หนาว ทั้งเจ็บ ทั้งหัวใจสลายหมดเลย ผมพยายามติดตอเธออีกครั้งวาผมถูกรถชน แตคําตอบที่เสียด
แทงความรูสึกของผมที่ผมไมเคยคิดวาจะไดยินจากคนทีผ่ มรักมากที่สุดคนหนึ่ง “สมน้ําหนา ใคร
เขาใชใหไป” จริงอยางเธอวา ใครใหไป ผมไปของผมเอง แตผมผิดใชไหมที่ผมคิดถึงคนที่ผมรัก
และผมตามหาเธอ ผมผิดใชไหมที่ผมรักเธอ คิดถึงเธอ ..
ชางเถอะครับผมรองไหจนไมรูวาผมจะรองไหอยางไรใหสาแกใจผม ยอมรับวาออนแอ
ที่สุด ความเขมแขงของผมหมดลง ณ บัดนั้น ผมหวนคิดตั้งแตเคยรักกัน “นองหวงพี่ นะคะ” แต
ตอนนี้กลับจากหนามือเปนหลัง (ตีน)เลยครับ เปนไปได แตผมก็คิดมาโดยตลอดวาเธอจะกลับ
บาน กลับบาน เธอก็บายเบี่ยงมาโดยตลอด ขนาด ปดโทรศัพทเลย แลวบอกวาขายไปแลว ถาผม
เปนเบิรดกับเสก จะรองเพลงอมพระมาพูดก็ไมเชื่อ เพราะอะไรครับ ธรรมดาขายเครื่องผมไมติดใจ
ครับ แตใครจะซื้อซิมเกามาเติมเงิน ในเมือ่ ซื้อซิมใหม ราคาถูก โปโมชั่นเพียบ (ไมเชื่อถามทาน
นายกดูซิ แฮ ๆ เลนของสูง) และที่สําคัญซิมนั้นยังไมหมดอายุการใชงานเลยงะ หลังจากนั้นสาม
เดือนตอมา ผมลองโทรฯไป มีเสียงตอบกลับเบอรเดิมแตเปนเสียงผูชายบอกเปนลุง (ผมรูวาเปน
ใคร) เธอใหเอามาใหใช แตพอถามเธอเธอบอกวาขายไปแลว หวา จะใหอมเอาวิหารเจดีมาพูดผม
จะเชื่อหรือเปลาเนี่ย เชื่อไหมครับ ผมก็ยังโทรตามหาอีกเหมือนเดิมโดยตลอด เธอก็แบงรับแบงสูม า
โดยตลอดเหมือนเดิม เรื่องผูชายคนใหมของเธอ แตดวยอะไรก็ตาม ผมก็ยังมีความเชื่ออยูสอง
ประการคือ ประการที่หนึง่ ผูชายคนนั้นมีลูกสองคนแลวที่สําคัญเขาไมไดหยากันนะซิ ประการที่
สองเธอเคยประมาทที่ทํางานของเธอเองวามั่วกันไปหมดเดี๋ยวคนนัน้ เอาคนนี้เดีย๋ วคนนี้เอาคนนั้นมา
โดยตลอด แตแลวตอนนีเ้ หมือนกับวาเธอกลืนน้ําลายตัวเองหรือเปลา แตยังไงผมก็ยงั เชื่ออยูครับวา
เธอคงยังมีมโนธรรมอยู แตอาจดวยอํานาจเงินทําใหเธอตามืดบอด (ตอนนีก้ ลัววาจะบอดสนิทเสีย

แลวซิ) ถึงขนาดวา”คนใน”ที่ทํางานเธอเองสงสารผม “อายคนหัวใจบาบิ่น”อยางผมบอกวา เขาอยู
กันที่ไหน ทําอะไรกันบาง เปดรานซักอบรีดกันที่ไหน เอาใครมาเฝาราน ฯลฯ (ปวดหัวไปหมด)
ทําไมผมตองรับรูดวย เพราะผมยังเชื่อวาเธอเขาใจ (เขาใจเอาเอง) ใหเวลามันนานไปจะไดลืมเธอ
แตพยายามแลว เวลากลับบานก็ยังเจ็บเหมือนเดิม คิดถึงเหมือนเดิม ผมหนีความจริงนี้ไมไดเลย
นอนหลับนอนสะดุงทุกทีเลยครับ บางทีก็นอนกอดเสื้อเธอรองไหทุกที แตสําหรับคนอื่น ๆ ที่เห็น
ผม จะทําตัวใหปกติที่สุด (บาไหมครับ) ยิ่งนานเขาผมยิ่งบาหนักขึ้น ผมอยากหนีจากบานหลังนีเ้ สีย
จริง ๆ วันเกิดแมของเขาผมก็โทรไปอวยพร วันแมก็โทรไปกราบ แตผมก็ไดรบั คําที่เจ็บปวด
ตามเดิมวา “โทรไปทําไม บอกแลวไมใหโทร “ เธอเกลียดผมเรื่องอะไรผมยังงง แลวจะใหแมเกลียด
ผมดวยทําไม และผมก็ไมไดโกรธเกลียดแมของเธอแมแตนอยเลยจริง พับผาซิเอา ก็ผมรักเธอขนาด
เห็นรองเทาเธอผมยังนั่งคุยกับรองเทาเธอเลยครับ
ตุกแกทีเ่ ดินบนเพดานรองผมยังคิดถึงเธอเลย
เพราะเธอกลัวตุกแกตัวนัน้ ….(ฮา) แตผมขําไมออก….

