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กบแกสตริกบรูดดิงมีวิธีแพร่พันธุ์ที่แปลก กบตัวเมียจะกลืนไข่
ที่ปฏิสนธิแล้วม�กกว่�ยี่สิบฟองลงไปในกระเพ�ะ  ลูกกบเติบโตเบียดเสียดกัน

อยูใ่นกระเพ�ะแมก่บ ประม�ณหกสปัด�ห์กก็ระโดดต�มกนัออกม�จ�กป�กแมก่บ 

และใช้เวล�หล�ยวันกว่�จะออกม�ครบทุกตัว  แต่ถ้�แม่กบรู้สึกอึดอัดและรู้ว่�มี

อันตร�ยจะอ�เจียนลูกออกม�  นักวิจัยเคยเห็นแม่กบตัวหนึ่งอ�เจียนลูกออกม�

ทเีดยีวหกตวั ลกูของมนัพุง่ไปกล�งอ�ก�ศไกลถงึหนึง่เมตร  ท�งวทิย�ศ�สตรเ์รยีก

ระบบสืบพันธุ์น้ีว่� “ก้�วกระโดดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว” เพร�ะมีทั้งจุดดีที่สุดกับ

จุดแย่ที่สุดในช่วงเวล�เดียว1

ก้�วไกลคิดว่�ถ้�ลูกกบกระโดดออกม�ได้ก็หม�ยถึงมีชีวิต แต่ถ้�ออกม�

ไม่ได้ ต�ยในท้องก่อน ทั้งแม่และลูกก็จะต�ยทั้งหมด  ก้�วไกลรู้เรื่องนี้เมื่อเติบโต

ขึ้น และเชื่อว่�มนุษย์มีโอก�สอยู่ในสถ�นก�รณ์คล้�ยกันนั้นทุกคน  ไม่ว่�นัก

วิทย�ศ�สตร์จะตั้งชื่อทฤษฎีน้ีว่�อย่�งไร แต่ชีวิตของเข�ก็มีจุดเปลี่ยนคล้�ยคลึง

กบแกสตริกบรูดดิงเช่นกัน

1 ว�รส�รตื่นเถิด ฉบับเดือนกรกฎ�คม 2005 หน้� 16 

บนชานชาลา
..............................
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ดินสอแท่งสั้น 9

เมื่อย่ีสิบห้�ปีก่อน ครอบครัวย�กจนครอบครัวหนึ่งมีสม�ชิกห้�คน ได้แก่ 

พอ่ แม ่ลกูช�ยคนโตคอืก�้วไกล อ�ยหุกขวบ นอ้งช�ยคนรองชือ่ตน้กล�้ อ�ยสุ�ม

ขวบ และนอ้งส�วคนสดุทอ้งชือ่ฟ�งข�้ว อ�ยหุนึง่ขวบ  พอ่ของก�้วไกลเปน็ช�ยวยั

ส�มสบิตน้ๆ รปูร�่งผอมสงู ชอบใสเ่สือ้ยดืสเีขม้ ก�งเกงแคเ่ข�่สมีอๆ  พอ่ชอบพ�

ก้�วไกลขีซ่�เลง้เก�่ๆ ออกจ�กบ�้นแตเ่ช�้ เข�้ออกต�มซอยต�่งๆ เพือ่ตระเวนเกบ็

ขยะที่รีไซเคิลได้

ขยะที่พ่อเลือกคือขวดพล�สติก กระป๋องน้ำ�อัดลม ขวดแก้ว และเศษโลหะ

เกือบทกุชนดิ  บ�งวันไมค่อ่ยมขีองกต็้องไปไกลหนอ่ย  พ่อมกัพย�ย�มหลกีเลีย่ง

ถิน่ทีม่โีรงง�นอตุส�หกรรม เพร�ะขยะในบรเิวณนัน้อ�จมสี�รพษิทีเ่จ�้ของโรงง�น

มักง่�ยแอบนำ�ม�ทิ้งปะปนกับขยะในครัวเรือน ซึ่งเห็นเป็นข่�วประจำ�ต�มหน้�

หนังสือพิมพ์เมื่อมีคนเก็บขยะได้รับส�รพิษสู่ร่�งก�ย 

แต่พ่อก็ไม่ได้ปฏิเสธขยะพวกนี้ไปทุกอย่�ง วันดีคืนดีพ่อก็ไปเก็บขยะ

บ�งชนิดที่จะข�ยได้ร�ค�ดี เช่น ส�ยไฟ  พ่อจะนำ�ส�ยไฟม�เผ�พล�สติกที่หุ้มไว้

ออกจนเหลือแต่ทองแดงภ�ยใน โดยรวบรวมไว้แล้วค่อยเผ�ควันโขมงหลังบ้�น

พรอ้มกนัคร�วละม�กๆ  หรอืห�กวนัไหนไมม่ขียะจรงิๆ พอ่กย็อมเสีย่งถกูส�รพษิ 

เข�้ไปเกบ็ขยะในบรเิวณโรงง�นอตุส�หกรรมทีไ่มม่คีนไปเกบ็  เมือ่กลบับ้�นกร็ูส้กึ

ปวดแสบปวดร้อนต�มมือ ต้องรีบไปห�หมอ ซึ่งไม่คุ้มกับค�่ย�เลยสักนิด

ทุกเช้�แม่จะกระเตงน้องคนเล็กวัยหนึ่งขวบไว้ที่เอว มีน้องคนรอง
ถดัจ�กก�้วไกลวยัส�มขวบยนืเก�ะข� คอยสง่พอ่กบัก�้วไกล  แมค่อยตะโกนป�วๆ 

ย้ำ�เตอืนเรือ่งขยะมพีษิทกุวนั แตพ่อ่กไ็มใ่สใ่จนกั พ�ก�้วไกลขีซ่�เลง้ออกไปแตเ่ช้�

และกลับจวนค่ำ�เสมอ

กระทัง่ตน้กล�้นอ้งช�ยคนรองอ�ยคุรบเกณฑเ์ข�้โรงเรยีน ค�่ใชจ้�่ยทวคีณู 

ทั้งที่เดิมก็ไม่ค่อยมีข้�วส�รกรอกหม้ออยู่แล้ว  แม่ลดค่�ใช้จ่�ยด้วยก�รกระเตง

ฟ�งข�้วไปเก็บดอกโสนต�มหนองบงึม�ข�ยต�มตล�ดนดั  ห�กวนัไหนพอ่เกบ็ขยะ

ไม่ได้ก็จะพ�กันไปหมดทุกคน 

พ่อจะพย�ย�มห�ปล�ตัวย่อมๆ วันไหนได้ม�สักตัวพ่อจะลงทุนเข้�ครัว
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10 ฉวีวรรณ พุ่มแก้ว

โขลกน้ำ�พริกทำ�แกงส้ม แกงกับผักบุ้งที่พอจะเก็บได้ ปรุงรสด้วยฝีมือตัวเอง  แม่

จะนำ�ดอกโสนชุบแปง้ส�ลแีลว้ทอด จิม้น้ำ�พรกิทีเ่พิง่โขลกเสรจ็  แล้วพอ่กจ็ะจดัแจง

ต้มไข่สองฟอง ไม่ลืมแบ่งเนื้อปล�ต้มสุกครึ่งตัวให้ฟ�งข้�วด้วย  ทั้งครอบครัว

จะล้อมวงกินข้�วอย่�งมีคว�มสุข

ช่วงหลังม�นี้ไม่ค่อยมีขยะรีไซเคิลเพร�ะผู้คนเริ่มตื่นตัวรู้จักก�รแยกขยะ

ก่อนนำ�ไปทิ้ง  บริเวณโรงง�นก็ไม่ค่อยมี เพร�ะต้องทำ�ต�มกฎหม�ยที่เข้มงวดขึ้น 

ทิ้งขยะมีพิษสุ่มสี่สุ่มห้�ไม่ได้  ยังดีที่ทุกวันมีก�รชุมนุมท�งก�รเมือง หรือที่ใคร

ตอ่ใครเรยีกว�่มอ็บนัน่ละ  พอ่จะขีซ่�เลง้ไปไกลจนถงึสน�มหลวง เกบ็ขวดน้ำ�อย�่ง

เดียวก็ไม่หว�ดไม่ไหวแล้ว กว่�จะกลับถึงบ้�นเกือบเที่ยงคืน  ปีนั้นก้�วไกลซึ่งขึ้น

ช้ันประถมศึกษ�ปีที่ส�มแล้ว จึงเริ่มมีชุดนักเรียน รองเท้�ใหม่เอี่ยม ไม่ต้องใส่ชุด

ที่ได้รับบริจ�คอีก  ม็อบย้�ยไปไหนพ่อก็ต�มไปด้วย

แลว้ก�รชมุนมุกเ็พิม่ระดบัคว�มรนุแรงขึน้ ยงิกนั และยงัมกี�รป�ระเบดิใส่

ม็อบ  คนที่โดนลูกหลงมักเสียชีวิตหรือไม่ก็ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส กล�ยเป็นเหยื่อ

บริสุทธิ์ ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร  แม่เตือนพ่อบ่อยๆ แต่ไม่ได้ผล พ่อถีบซ�เล้งพ�

ก้�วไกลไปไม่เหลียวหลังฟังแม่สักคำ�

วนัหนึง่ ขณะนกัก�รเมอืงแกนนำ�มอ็บกำ�ลงัปร�ศรยั ก�้วไกลอยูไ่มไ่กลจ�ก

พ่อนัก ก้มหน้�ก้มต�เร่งเก็บขวดเปล่�พล�สติกใส่ถุงเพื่อต้องก�รออกจ�กพื้นที่

โดยเรว็  เข�คดิถงึคำ�พดูของแม ่ห�กไมจ่ำ�เปน็ใหอ้ยูห่�่งจ�กฝงูชนใหม้�กทีส่ดุ แต่

พ่อพ�ก�้วไกลเขยิบเข�้ไปใกล้ม็อบทุกขณะ ในที่สุดก็อยู่ท่�มกล�งม็อบ

ยิ่งดึกผู้คนก็ยิ่งเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้�ม�ในพื้นที่ชุมนุม เสียงแซ่ซ้อง

นิยมชมชอบแกนนำ�ดังสน่ัน กลบเสียงห่�กระสุนที่กร�ดยิงเข้�ใส่ฝูงชนหม�ยจะ

ปลดิชพีแกนนำ� ต�มดว้ยเสยีงระเบดิข�้งเวท ี มคีนตะโกนใหห้มอบลง  เสยีงระเบดิ

อกีลกูดงัขึน้หน้�เวท ีสะเกด็กระจ�ยเปน็วงกว�้ง  ผูค้นกม้และหมอบอยูก่บัพืน้ บ�้ง

กแ็ตกตืน่วิง่หนีกระเจิง  มีเสยีงกรดีรอ้งของผูเ้คร�ะห์ร�้ย และเสยีงครวญคร�งดว้ย

คว�มเจ็บปวดจ�กสะเก็ดระเบิด หรือจ�กกระสุนที่ถูกยิงลงม�จ�กที่สูง 

ก้�วไกลหมอบลงใกล้กับลำ�โพง ตัวสั่นเทิ้ม หว�ดกลัวจนร้องไห้ออกม� 

เสยีงไซเรนแผดกอ้ง ผูค้นอลหม�่น  ก�้วไกลเหลยีวกลบัไปมองห�พอ่ทีเ่มือ่สกัครู่
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กำ�ลังก้มหน้�ก้มต�เก็บขวดใส่ถุงปุ๋ยอยู่ข้�งเวทีอย่�งไม่เกรงกลัวอันตร�ยใดๆ  

ซึ่งนั่นกล�ยเป็นภ�พพ่อครั้งสุดท้�ยที่อยู่ในคว�มทรงจำ�ของเข�ตลอดม�

หกเดือนผ่�นไป รัฐบ�ลเปล่ียนคนทำ�หน้�ท่ีสืบเส�ะห�คว�มจริงในเหตุก�รณ์

ครั้งนั้นไม่รู้กี่คนต่อกี่คน แต่คดีก็ยังไม่คืบหน้�  ก้�วไกลกับแม่และน้องๆ ต้องอยู่

อย่�งย�กจนข้นแค้น เข�กับต้นกล้�ต้องออกจ�กโรงเรียนกล�งคัน

แม่ต้องพ�พวกเข�ออกตระเวนเก็บของเก่� บ�งวันเก็บไม่ได้ก็พ�กันไปนั่ง

ขอท�น  ก้�วไกลพย�ย�มห�ง�นทำ�ทุกวิถีท�งแต่ก็ไม่มีใครรับแรงง�นเด็ก ง�น

ล้�งจ�นต�มร้�นก๋วยเตี๋ยวที่พอจะทำ�ได้ก็ถูกแรงง�นต่�งช�ติแย่งไปทำ�หมด  เข�

ต้องทนอดสูก้มหน�้นั่งขอท�นกับแม่และน้องๆ 

ก้�วไกลเชื่อว่�ทุกคนต้องมีสถ�นที่โปรดไว้คล�ยทุกข์ ให้รู้สึกผ่อนคล�ย

สบ�ยใจข้ึนทุกคร้ังเม่ือได้ไป  เข�เองก็มีมุมโปรด เพร�ะสถ�นท่ีน้ันช่วยให้เข�หลุดพ้น

จ�กโลกแห่งคว�มจริงที่แสนจะทุกข์ย�กลำ�บ�กลำ�บนช่วงระยะเวล�หนึ่ง และชีวิต

ที่เหลือของก้�วไกลก็เริ่มต้นจ�กสถ�นที่นั้น
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แกลเลอรีห่รหูร�แหง่หนึง่ตัง้อยูย่�่นอ�ค�รเก�่แกห่วัมุมถนน ประตู
ด�้นหน้�แกลเลอร่ีเปดิสูถ่นนส�ยหลกั สว่นประตดู�้นข�้งเปดิไปสูส่วนหยอ่มเนือ้ที่

ห้�สิบต�ร�งว�ซึ่งร�ยล้อมด้วยกำ�แพงรั้วต้นโมกหน�ทึบเลียบไปต�มบ�ทวิถี  ใน

รั้วเขียวชอุ่มมีต้นลีล�วดีดอกข�วบ�นสะพรั่ง ดอกจำ�นวนม�กร่วงเกลื่อนกล�ด

บนพื้นหญ�้  ใต้ต้นลีล�วดีมีโซฟ�ไม้ไว้นั่งรับลมหล�ยจุด

ก้�วไกลดวงต�เศร้�หมอง เงยหน้�มองข้�มถนนท่ีกว้�งร�วสิบเมตร มอง

ผ�่นผนงักระจกเข�้ไปในแกลเลอรีห่ร ู เจ�้ของเปน็ช�ยวยัเกอืบหกสบิ รปูร�่งผอม

สูง ผมย�วสีดอกเล�ถูกมัดไว้ตรงท้�ยทอย สวมเสื้อเชิ้ตสีดำ�แขนสั้น ก�งเกงยีน

สีเข้ม  แม่ค�้แถบนี้เรียกเข�ว่� “ช�ญ”

ทกุวนัช�ญจะน่ังจดจอ่อยูห่น�้กระด�นบอรด์ว�ดภ�พ ในมอืถอืพูก่นัระบ�ย

สีลงบนกระด�ษ  ก้�วไกลรู้ว่�ช�ญจะนั่งว�ดได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่�ยหรือ

เหน็ดเหนื่อยแต่อย�่งใด

ก้�วไกลเร่ิมอย�กรู้ว่�ในแต่ละวันช�ญว�ดภ�พอะไรบ้�ง และท่ีสำ�คัญเม่ือว�ด

เสรจ็ ทำ�ไมช�ญย้ิมปตียินิดอีย�่งโจง่แจง้ร�วกบัไดข้องเลน่ชิน้ใหมอ่ยูเ่รือ่ย  ก้�วไกล

กลืนน้ำ�ล�ยเมื่อเหลือบเห็นกระด�ษร่�งถูกขยำ�เป็นก้อนเกลื่อนกล�ด  ดินสอ
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แท่งสั้นตกบนพื้นหน่ึงแท่ง  จู่ๆ ช�ญหันขวับมองผ่�นกระจกใสข้�มถนนม�ท�ง

ก�้วไกลร�วกับรู้ว่�มีคนคอยจดจ้องอยู่

ก�้วไกลรบีกม้หน�้งดุ เพยีงชัว่ขณะกเ็งยหน�้ขึน้มองอกี แตค่ร�วนีเ้ข�เหน็

ภ�พลูกกบกระโดดออกม�จ�กป�กแม่กบในป่�ใหญ่ริมลำ�ธ�ร  ช�ญคงเพ่ิงว�ดเสร็จ

แลว้ยกม�ตัง้โชวด้์�นหน�้สดๆ รอ้นๆ  เจ�้ของแกลเลอรีก่ม้ลงไปเกบ็กว�ดกระด�ษ

ที่เกลื่อนกล�ดบนพื้น รวมถึงดินสอแท่งสั้นแท่งนั้นลงตะกร้�ขยะทั้งหมด

จู่ๆ มีช�ยหนุ่มรูปร่�งสันทัด อ�ยุร�วส�มสิบ ถือภ�พว�ดในมือข้�งหนึ่ง 

ผลักประตูบ�นกระจกเข้�ไปในแกลเลอรี่อย่�งสง่�ผ่�เผย  เข�ยกมือไหว้แล้วว�ง

ภ�พไว้บนโต๊ะไม้ย�วมันขลับ  เจ้�ของแกลเลอรี่ยืนกอดอกเพ่งพินิจพิจ�รณ�

ภ�พว�ดตรงหน�้ด้วยสีหน้�ครุ่นคิด พล�งพยักหน้�

ก้�วไกลอย�กว�ดภ�พได้แบบนั้นบ้�ง เพร�ะง�นศพของพ่อไม่มีภ�พถ่�ย

แม้แต่ใบเดียว  เข�อย�กว�ดภ�พพ่อออกม�จ�กคว�มทรงจำ�สักใบ ก่อนที่ภ�พ

เหล�่นั้นจะเลือนร�งห�ยไปกับก�ลเวล�

ณ เมร ุวนัฌ�ปนกจิ  คว�มต�ยเปน็เจ�้เรอืน  เมฆดำ�ปกคลมุไปทัว่ คว�ม

มดืมนอนธก�รม�เยอืน  แมข่องก�้วไกลขึน้บนัได สง่เสยีงรอ้งไหฟ้มูฟ�ยไมย่อมรบั

คำ�ปลอบประโลม  น้ำ�ต�หลั่งออกม�ไม่ข�ดส�ยเหมือนทุกหย�ดหยดไม่เคยแห้ง

เหือดห�ยจ�กหัวใจ  แม่ว�งดอกไม้จันทน์ให้กับพ่อเป็นครั้งสุดท้�ย  เหตุก�รณ์

ทั้งมวลทำ�ให้กล�งวันมืดมิด ดวงจันทรอ์ับแสง ด�วประจำ�รุ่งทุกค่ำ�คืนไม่มีวันที่จะ

ส่องแสงสว�่งให้แม่อีกเลย

รถเมล์ส�ยหนึ่งแล่นผ่�นหน้�ก้�วไกล บีบแตรแผดเสียงดังคำ�ร�ม  เข�

สะดุ้งโหยง หลุดจ�กภวังค์  เข�เห็นภ�พของพ่อปลิวว่อนทะลุกระจกเข้�ไปใน

แกลเลอรี่แล้วร่อนลงว�งทับบนภ�พว�ดของช�ยผู้นั้น 

ก้�วไกลเห็นช�ยคนน้ันขยับริมฝีป�ก ทำ�มือทำ�ไม้เพื่อพย�ย�มบอกอะไร

สักอย่�งเก่ียวกับภ�พว�ดด้วยท่�ท�งม่ันใจ  เจ้�ของแกลเลอร่ีใช้มือข้�งหน่ึงจับค�ง 

พยกัหน้�รบัรูเ้ปน็ระยะ กอ่นจะวนนิว้เปน็วงกลมชีท้ีภ่�พ อธบิ�ยบ�งอย�่งดว้ยทที�่

เคร่งขรึม 

ช�ยคนนัน้ทีด่มูัน่ใจในผลง�นร�วกบันกัว�ดผูย้ิง่ใหญเ่มือ่แรกเดนิเข�้ไปใน
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แกลเลอรี่กลับมีท่�ท�งสลดลง  เข�ยืนกุมมือ ไหล่ลู่ ก้มหน้�ฟัง  และเมื่อเจ้�ของ

แกลเลอร่ีหันหลังให้ เข�กร็บีหยบิภ�พแลว้เดนิออกจ�กแกลเลอรีไ่ปหยดุยนือยูบ่น

บ�ทวิถีตรงท�งม้�ล�ย มองข้�มถนนม�ท�งก้�วไกลซ่ึงน่ังขอท�นอยู่กับต้นกล้�บน

พ้ืนบ�ทวถิอีกีฟ�กหน่ึง และมองซ�้ยขว�ดรูถสวนไปม�  ชว่งส�ยอย�่งนี ้ถนนกำ�ลงั

คล�คล่ำ�ด้วยยวดย�นพ�หนะ ผู้คนเดินขวักไขว่และพูดจ�เสียงดังเซ็งแซ่  แต่ช�ย

คนนั้นกลับมีสีหน�้เคร่งเครียดร�วกับไม่ได้ยินเสียงใดๆ 

เข�ข้�มถนนกว้�งแค่สิบเมตรบนท�งม้�ล�ยท่ีมีรถสวนไปม� ก้มหน้�ถือรูป

เดินม�หยุดตรงหน้�ก้�วไกล ล้วงเหรียญห้�จ�กกระเป๋�ก�งเกงแล้วหย่อนลงใน

กระปอ๋งพล�สตกิ  ก�้วไกลยกมอืไหวพ้ล�งเหลอืบต�ขึน้มองหน�้เข�  ช�ยคนนัน้

ขอบต�แดงก่ำ� สูดจมูกฟุดฟิดก่อนจะเดินจ�กไป  ก้�วไกลรู้สึกหดหู่ใจเมื่อเห็น

อ�ก�รผิดหวังอย่�งรุนแรงของนักว�ดผู้นี้

ก้�วไกลได้ยินป้�ข�ยขนมครกพูดพล�งส่�ยหน้�ว่�  “เอ�อีกแล้วต�ช�ญ” 

ก้�วไกลมองช�ยผู้น้ันจนลับต� แล้วจึงหันกลับไปมองแกลเลอรี่อย่�งฉงน  ทำ�ไม

ช�ยร�่งผอมสงูชือ่ช�ญถงึมอีทิธพิลตอ่ช�ยหนุม่คนนัน้นกั จ�กทีม่คีว�มมัน่ใจกล�ย

เปน็คนหดหูไ่ดภ้�ยในพรบิต�เดยีว  ก�้วไกลรูส้กึครัน่คร�้มอย�่งบอกไมถ่กู  ห�ก

ไม่จำ�เป็นเข�คงไม่กล�้เฉียดใกล้แกลเลอรี่เด็ดข�ด

แมก่ระเตงฟ�งข�้วตวัโย ้เดนิม�รบัก�้วไกลกบัต้นกล�้หลงัจ�กแยก
กันไปขอท�นคนละที่  ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้ว และทยอยกัน

กลับบ�้น  แมพ่�ทกุคนเดนิผ�่นหน้�โรงเรยีนแหง่หนึง่ ก�้วไกลแวบคดิถงึโรงเรยีน

ที่ออกม�หลังจ�กพ่อเสียชีวิตไปใหม่ๆ  แม่กระเตงฟ�งข้�ว ก�้วไกลจูงมือต้นกล�้ 

พ�กนัเดนิออกม�ไกลๆ หลบหหูลบต�คนแถวบ้�นและเพือ่นๆ ในโรงเรยีน เพือ่ม�

นั่งขอท�นในบริเวณนี้ 

เพิงสังกะสีเก่�ผุพังขึ้นสนิมเขรอะ  รถซ�เล้งของพ่อยังจอดย�งแบนใต้

ต้นมะข�มต�มเดิม  ฟ�งข้�วเพิ่งหัดเดินเต�ะแตะบนพื้นไม้รัง  ต้นกล้�กำ�ลังเล่น

ของเล่นท่ีพ่อเก็บสะสมจ�กกองขยะอย่�งเพลิดเพลิน  ก้�วไกลน่ังห้อยข�อยู่หน้�บ้�น 

ทอดส�ยต�เหม่อลอยนึกถึงดินสอแท่งสั้นแท่งนั้นที่ตกอยู่บนพื้นในแกลเลอรี่ 
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แวบหนึ่งก�้วไกลนึกถึงภ�พว�ดภ�พหนึ่ง เข�รีบลุกไปค้นกระเป�๋นักเรียน

ที่ไม่ได้เปิดออกน�นถึงส�มเดือน ดึงสมุดว�ดเขียนออกม�กอดไว้แล้วเดินกลับไป

นั่งที่เก่�  ก้�วไกลเปิดดูภ�พว�ดระบ�ยด้วยสีเทียน คว�มสุขหวนม�เยือน

ก้�วไกลนึกถึงครูสมจิตร สอนวิช�ว�ดเขียนท่ีโรงเรียน  ช�ยรูปร่�งสูง ผิวคล้ำ� 

เสยีงดงั แตใ่จด ี ก�้วไกลจำ�ไดว้�่เคยว�ดภ�พครอบครวั มพีอ่ แม ่ตน้กล�้ ฟ�งข�้ว 

และเข� อยู่กล�งทุ่งดอกโสนไปส่งครูสมจิตร  ครูสมจิตรนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะให้

คะแนนเต็มสิบ

ตอนน้ันเข�เบิกต�กว้�ง หัวใจพองโต กระโดดลิงโลดส่งเสียงดังด้วยคว�ม

ดใีจไปรอบหอ้ง จนครตูอ้งปร�มไว ้กอ่นจะบอกว�่  “เด็กช�ยก�้วไกล อย�่ลมืว�ด

ม�ให้ครูดูอีก”  แม้น้ำ�เสียงครูจะเข้ม แต่สำ�หรับก้�วไกลแล้วคำ�พูดนั้นช่�งหว�นหู

เสียจริงๆ จนรู้สึกอย�กก�งมือออกแล้วโผบินเหมือนนก ฉวัดเฉวียนไปในอ�ก�ศ

ก�้วไกลฉกุคดิ  ห�กนำ�ภ�พว�ดของเข�ไปใหเ้จ�้ของแกลเลอรีด่ ูช�ญจะให้

คะแนนเตม็สิบไหม  เข�น้ำ�ต�คลออย�่งไมรู่ต้วั  แมเ่รยีกเสยีงดงัใหล้กุขึน้ไปกนิข�้ว 

ก้�วไกลสะดุ้งโหยง ยัดสมุดว�ดเขียนกลับลงในกระเป๋�นักเรียนแล้วลุกข้ึนนำ�กระเป�๋

ไปว�งพิงที่หัวนอนของเข� ก่อนจะเดินม�น่ังล้อมวงกินข้�วกับแม่ ต้นกล้� และ

ฟ�งข้�ว

ช่วงเวล�นั้น ก้�วไกลอย�กเอ่ยป�กขอแม่กลับไปเรียน ทว่�มองน้ำ�พริก

ต�แดงค�้งสองวันทีแ่มเ่อ�ม�ซอยหอมแดงใส ่บบีมะน�ว และเตมิน้ำ�ปล�อกีหนอ่ย 

ให้น่�กินเหมือนโขลกใหม่ๆ กับยอดกระถินสดที่เพิ่งเก็บจ�กข้�งท�งรถไฟม�ล้�ง

จนสะอ�ด และไข่ต้มอีกสี่ฟอง  มองแม่ หญิงวัยส�มสิบต้นๆ ร่�งผอม ผิวคล้ำ� 

ใบหน�้ตอบ ดวงต�เศร�้สรอ้ย มรีอยของคว�มตร�กตรำ�ม�ทัง้ชวีติ ทีก่ำ�ลงัตกัข�้ว

เข้�ป�กเคี้ยวหมุบหมับ มือข้�งหน่ึงกอดฟ�งข้�ว น้องคนสุดท้องซึ่งกำ�ลังดูดนม

จ�กยอดอก ภ�ยในใจของเข�รู้สึกเหน็บหน�ว คำ�พูดที่กำ�ลังจะหลุดออกจ�กป�ก

ถูกกลืนห�ยลงคอจนหมดสิ้น

ย�มค่ำ�คืน ดวงด�วบนท้องฟ้�ส่องแสงริบหรี่เมื่อเทียบกับแสงไฟ
สว่�งไสวในเมืองหลวง  บนพื้นระเบียงไม้รังหน้�บ้�น ก้�วไกลนอนเอ�มือก่�ย
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หน�้ผ�ก มอือกีข�้งกอดสมดุว�ดเขยีนแนบอก ทอดส�ยต�มองดวงด�วบนทอ้งฟ�้ 

ตุ๊กแกร้องเสียงดัง

ก�้วไกลนึกถงึครสูมจติร คดิถงึคว�มรูส้กึลงิโลด ก�รเตน้ไปรอบๆ หอ้ง  เข�

อย�กใหค้ว�มรูส้กึอิม่เอมนัน้เกดิขึน้กบัตวัเข�อกีครัง้  แลว้เข�กน็กึถงึกระด�ษร�่ง

ที่ถูกขยำ�เป็นก้อนกลม ดินสอแท่งสั้นที่ตกลงบนพื้น และตะกร�้ขยะใบนั้น

ก้�วไกลกระเด้งตัวขึ้นจ�กพื้น ยัดสมุดว�ดเขียนลงกระเป๋�นักเรียนอย่�ง

เร่งรีบ สวมรองเท�้ผ�้ใบซอมซอ่กอ่นจะกระโดดลงจ�กบ�้นทีส่งูแคบ่นัไดห�้ขัน้  พอ่

เคยบอกว่�รถขยะในเขตนี้จะม�จอดริมถนน เก็บขยะของทุกบ้�นร�วเที่ยงคืน

ก�้วไกลเรง่ฝเีท�้ กระโดดข�้มอะไรกต็�มทีข่ว�งหน�้เพือ่ไปใหเ้รว็ทีส่ดุ ผ�่น

ท�งรถไฟ ลัดเล�ะเข้�ป่�ละเม�ะ ผ่�นชุมชนแออัดในย�มดึกสงัด  เข�โผล่พรวด

ออกจ�กซอย ชนเปรี้ยงเข้�กับลุงขี้เม�คนหนึ่งจนลุงหง�ยท้องข�ชี้ฟ้� ต่อม�

ก้�วไกลรู้ภ�ยหลังว�่ลุงขี้เม�ชื่อคะนึง 

“อ�ร�ยวะ”  ลุงพูดเสียงอ้อแอ้

“ขอโทษครับลุง ผมไม่ได้ตั้งใจ”  ผมพูดพล�งยกมือไหว้ขอโทษขอโพย 

ก�้วไกลเข้�ไปพยุงให้ลุงลุกขึ้น  ลุงสะบัดตัวแล้วพูดโพล่ง

“เฮ้ยยย ม่�ยเป็นไร อ้�ยหล�นช�ย  ลุงม่�ยด้�ยเม�ซักหน่อยยย”  ลุงพูด

ล�กเสียงพล�งขยับตัวลุกขึ้นยืนยงโย่ยงหยก ก่อนจะเดินตุปัดตุเป๋เข้�ซอยชุมชน

แออัดไป

ทันใดนั้น ก้�วไกลก็ได้ยินเสียงกระบอกไฮดรอลิกท้�ยรถขยะสีเขียวเข้ม 

เข�หันขวับไปเห็นพนักง�นท้�ยรถวัยกล�งคนสองส�มคนกำ�ลังช่วยกันขนถุงดำ�

และยกถังสีเขียวสีเหลืองทรงสูงเทใส่ท้�ยรถ  แล้วกระบอกไฮดรอลิกก็อัดขยะ

มูลฝอยเข้�ไปข้�งในตู้สี่เหลี่ยมสูง  อีกเพียงไม่กี่คูห� รถขนขยะก็จะเคลื่อนม�เก็บ

ขยะในถังหน�้แกลเลอรี่ 

ก้�วไกลวิ่งกระหืดกระหอบข้�มถนนตรงไปยังถังขยะใบนั้นทันที  เข�รีบ

คุ้ยห�ก้อนกระด�ษกลมๆ ที่ถูกขยำ� ถลกช�ยเสื้อยืดสีมอขึ้นถึงอก ยัดกระด�ษใส่

จนพอง  เข�ยัดดนิสอแทง่สัน้ไวใ้นกระเป�๋ก�งเกง  ตอนนัน้หตู�เข�ฝ�้ฟ�ง ไมส่นใจ

เสียงกระบอกไฮดรอลิกที่กำ�ลังคืบคล�นเข้�ม� หอบห�ยใจดังฟืดฟ�ด  เข�ได้
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