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๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
แบมกาลังจัดกระเป๋ าก่อนไปทัศนศึกษา เด็กหญิงลังเลว่า จะน าสมุด
เก่าเล่มนัน้ ใส่กระเป๋ าไปด้วยดีหรือเปล่า
ตั้งแต่ยังเล็ ก คุณทวดทั้ง สองท่ า น รวมทั้งบรรดาคุ ณตาคุ ณยายต่ า ง
บอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า แบมมีหน้าตาและนิสัยคล้ายคุณทวดอนงค์ที่เสียชีวิต
ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนแบมจะเกิด ทัง้ สองมีดวงตาโต รูปร่างค่อนข้า งผอม ผมหยักศก
หนาสีดาสนิท ตาเคยเล่าว่าสมัยแบมยังพูดไม่คล่องนักจู่ ๆ แบมก็มกั พูดประโยค
ยาว ๆ เรี ยกคุ ณตาคุ ณยายด้ว ยชื่ อ อย่ า งห้ว น ๆ และบอกว่ า ตัว เองชื่ อ อนงค์
ภาพถ่ายขาวดาของทวดอนงค์ตอนเด็ ก ๆ ก็ดูคล้ายแบมตอนยังเล็กไม่ใ ช่ น้อ ย
๕

แบมยังเคยละเมอเดินตอนนอนหลับอีกด้วย เดือดร้อนถึงพ่อกับแม่ที่ตอ้ งพาแบม
ไปโรงพยาบาลรวมทัง้ เข้าวัดไปทาบุญ รดนา้ มนต์ขนานใหญ่
ยายบอกว่ า แบมเกิ ด วั น เสาร์ จึ ง มี สั ม ผั ส พิ เ ศษ ยายก็ เ กิ ด วั น เสาร์
เหมือนกัน ยายเล่าว่า ตอนเล็ก ๆ ยายเคยมองเห็นคนแปลก ๆ ที่คนอื่นมองไม่
เห็น ยืนเฉย ๆ อยู่ตามถนนหรือตามใต้ตน้ ไม้ แต่มารูท้ ีหลังว่าที่มองเห็นไม่ใ ช่ คน
ยายอวดว่ายายดูดวงเป็ นเสียด้วย แม่ว่ายายเป็ นหมอเดาต่างหากไม่ใช่ ห มอดู
แม่กับพ่อเกิดวันจันทร์ เป็ นคนดวงแข็งจึงไม่เคยเจอเรื่องเหนือธรรมชาติเลย
แบมจาเรื่องที่เรียกตัวเองว่าอนงค์ไม่ได้ รวมทั้งจาไม่ได้ว่าเคยละเมอ
เดิน แต่จาได้ว่าตอนเด็กเคยไปวิ่งเล่นในวัดอยู่บ่อย ๆ ที่เที่ยววันเสาร์อาทิตย์ข อง
แบมนอกจากสวนสัตว์กับ ห้างก็ คือ วัดทั้ง ในกรุ งเทพฯ และปริมณฑล แบมจ า
เพลงที่ชอบร้องกับยายตอนเด็ก ๆ ได้ และพ่อกับแม่ตอ้ งให้แบมสวมสายสิ ญจน์
ใส่สร้อยพระไว้เสมอ เพื่อน ๆ มักสนใจสายสิญจน์ของแบม อาจเพราะสาหรับ
เด็ก ๆ ด้ายสายสิญจน์ก็มีสีสนั คล้ายเครื่องประดับ
แต่ก็มีบางเรื่องที่พอโตขึน้ แบมไม่เคยเล่าให้ใครฟั ง เช่น เรื่องชายชรา
คนหนึ่งที่เปิ ดหมวกทักทายแบมวันหนึ่งตอนที่แบมขึน้ รถเมล์กับแม่ แม่ไม่ได้ทัน
สังเกตชายชราคนนัน้ เรื่องช่วงเวลาก่อนนอนที่แบมมักจะรู ส้ ึกเหมือนได้ยินเสี ยง
ฝนตกกับเสียงใครบางคนเรี ยกตัวเองดัง มาจากที่ ไกล ๆ เรื่องลิน้ ชักโต๊ ะ เขี ยน
หนังสือที่มีไว้ซ่อนความลับที่แบมรูค้ นเดียวและเรื่องที่โรงเรียนที่หลัง ๆ มานีแ้ บม
รู ส้ ึกไม่อยากจะเล่าให้ใครฟั งเท่าไร แม้แต่แม่ก็ตาม บางเรื่องแบมก็อยากจะลืม
ไปด้วยซา้
๖

บ้านที่แบมอยู่กับพ่อและแม่เป็ นบ้านเก่าของตากับยาย อยู่ในซอยย่าน
กรุ งเก่า เป็ นบ้านชั้นเดียว รอบบ้านมีกระถางต้นไม้แน่นขนัด เครื่องเรือนเก่า ๆ
ของตายายยังตัง้ อยู่ในบ้าน เช่นเตียงนอนไม้ของแบมก็เป็ นเตียงเก่าของคุ ณทวด
สมัยก่อน ตูท้ ี่วางโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นก็เป็ น ตูไ้ ม้เ ก่าของยาย มีถ้วยชามลาย
เบญจรงค์วางโชว์อยู่ รวมทัง้ มีลนิ ้ ชักใส่ของที่ไม่ค่อยเห็นใครเปิ ดออกมา
เดื อ นก่ อ นตอนเย็ น หลัง เลิ กเรี ยนแบมลองเปิ ดลิ ้น ชักตู ้ว างโทรทั ศ น์
พบว่ามีทงั้ สมุดนักเรียนสมัยก่อน กระดาษและจดหมายเก่า ๆ หลายปึ ก มีกระทั่ง
ปลาตะเพียนสานด้วยกระดาษและโทรศัพท์กระป๋ องขึน้ สนิม
สมุดนักเรียนสมัยเก่ า ขนาดเท่ า สมุดการบ้านของแบม แต่มันเก่ า จน
กระดาษทั้งเล่มกลายเป็ นสีนา้ ตาลอมเหลืองและเปื่ อยจนต้องจับเบา ๆ เพราะ
กลัวจะหลุดออกมาเป็ นแผ่น ๆ หน้าปกมีรูปเด็กผูช้ ายคนหนึ่งสวมชุดนักเรียนและ
ธงชาติไทย ปกหลังมีเนือ้ เพลงชาติไทยและตารางสูตรคูณ ด้านล่างของหน้าปกมี
ชื่อเจ้าของสมุดค่อนข้างเลือนราง แต่ชื่อโรงเรียนยังเห็นได้ชัดเจนว่าเป็ นโรงเรี ยน
เดี ยวกั บ ที่ แ บมกาลัง เรี ยนอยู่ แบมเรี ยนโรงเรี ยนเดี ยวกั บ ที่ แ ม่ เ คยเรี ยน และ
โรงเรียนเดียวกับน้า ๆ และยาย ลายมือเจ้าของสมุดคนเดิมสวยและบรรจง สอง
สามหน้าแรกดูเหมื อนจะเป็ น การจดคาศัพท์ภ าษาอัง กฤษ หน้าถัด ๆ มาเป็ น
ความเรียง มีวนั ที่กากับไว้ดว้ ย
ข้อความในหนังสือเล่าเรื่องชีวิตทั่ว ๆ ไปของคนที่ดูเหมือนจะเป็ นเด็ก
นักเรี ยนหญิ ง คนหนึ่ ง ในอดีต แต่ เ รื่ อ งหน้า ท้า ย ๆ คื อ เรื่ อ งที่ แ บมสนใจ เพราะ
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เจ้าของสมุดเล่าเรื่องสงครามและระเบิดในประเทศไทยช่วงสงคราม พร้อมบอก
ว่าเธอกาลังจะย้ายไปกาญจนบุรี
แบมเคยคิดว่าเจ้าของสมุดอาจเป็ นยาย จาได้ว่ายายเคยเล่าว่ า สมัย
เด็กยายอยู่บา้ นสวนที่แปดริว้ ก่อนมาอยู่กรุงเทพฯ พอลองถามแล้ว ยายไม่เคยอยู่
กาญจนบุรีเลย
แบมไม่ ค่ อ ยแน่ ใ จเรื่ อ งความจ าของยายเท่ า ไร ยายชอบลื ม ว่ า เอา
แว่นตาไว้ตรงไหน ทัง้ ที่จริง ๆ ยายก็ถืออยู่ในมือ แต่แม่ช่วยยืนยันอีกคนว่ายายไม่
เคยอยู่ที่กาญจนบุรี
บังเอิญที่ปีนีแ้ บมกาลังจะไปทัศนศึกษาที่กาญจนบุรี ที่จริงแบมอยาก
ไปตามหาเจ้าของสมุดตัวจริงแต่ก็ไม่รูจ้ ะทาอย่างไร แบมไม่รูช้ ื่อเจ้าของสมุด รูแ้ ต่
จังหวัดและอาเภอที่เธอจะย้ายไป อย่างน้อยก็อยากไปถึงที่ที่เจ้าของสมุดเคยเล่า
เอาไว้สกั ครัง้

เช้าวันทัศนศึกษา แบมตื่นเต้นจนตื่นนอนเองไม่ตอ้ งให้แม่ปลุก แม่ ทา
ข้าวเช้าให้แ บม ส่วนพ่อยังนอนหลับ อยู่ใ นห้อ ง แม่ ขับรถไปส่ งแบมที่ โ รงเรี ยน
ตามปกติ บางทีแม่ก็ทาตัวปกติได้อย่างไม่น่าเชื่อสาหรับแบม เช้านีค้ ุณครู จะพา
นักเรียนในชัน้ ไปขึน้ รถไฟที่หวั ลาโพง
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เมื่อนั่งต่อแถวรอเช็คชื่อ แบมก็รูส้ ึกกังวลขึน้ มา แบมเพิ่งคิดได้ว่าเพื่ อน
สนิทของแบมมีสองคน คือวีวี่และปุยฝ้าย แต่ที่น่งั ทัง้ บนรถบัสและรถไฟเป็ นที่ น่ งั
แบบคู่ นั่นหมายความว่าใครสักคนต้องได้น่ งั คนเดียว แค่คิดขึน้ มาก็รูส้ ึกมวนท้อง
แบมไม่อยากให้คนที่ตอ้ งนั่งคนเดียวคือตัวเองเลย
พอขึน้ ไปบนรถไฟ แบมได้น่งั กับปุยฝ้ายเพราะวีวี่อยากนั่งคนเดียว แบม
โล่งใจขึน้ มาหนึ่งเปลาะ แต่ก็บังเอิญเหลือบไปเห็นพิมพ์ที่น่ งั คนเดียวอยู่ที่ เก้าอี ้
ด้านข้าง พิมพ์เคยเป็ นเพื่อนสนิท กับแบมจนถึ งปี ที่ แล้ว พิมพ์ดูไม่ได้เดือ ดร้อ น
อะไรนักที่ตอ้ งนั่งคนเดียว แค่มองออกไปนอกหน้าต่างระหว่างที่รถไฟแล่นไป ใส่
หูฟังสีขาวฟั งเพลงคนเดียว

วันนัน้ คงเป็ นวันทัศนศึกษาธรรมดาของแบม ถ้าตอนที่ไปถึงสะพาน
ข้ามแม่นา้ แควครู ไม่ได้ให้ทุกคนแวะพัก เพื่อน ๆ จับกลุ่มกันถ่ายรูปอย่าง
สนุกสนาน แต่แบมเหลือบไปเห็นแมวสีเทาตัวหนึ่งเดินผ่านมา
วันนัน้ คงเป็ นวันทัศนศึกษาธรรมดาของแบม ถ้าพิมพ์ไม่กม้ ลงไปเล่น
กับแมวตัวนัน้
วันนัน้ คงเป็ นวันทัศนศึกษาธรรมดาของแบม ถ้าแบมไม่เล่นกับแมวตัว
นัน้ พร้อมพิมพ์
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“อย่าไปจับแมวสิ สกปรกอะ” ของขวัญ เพือ่ นคนหนึ่งที่สนิทกับกลุ่ม
แบมร้องขึน้ มา
“น่ารักออก” พิมพ์อุม้ แมวขึน้ มาชูใส่ของขวัญ จึงเห็นว่าตรงท้องแมวมี
ปานสีดารูปคล้ายหัวใจ
“ไม่เอา มีเห็บหรือเปล่าไม่รู”้ ของขวัญบ่น “แบมไปล้างมือเลยนะ”
แบมเดินไปล้างมือทีก่ ๊อกน้าแถว ๆ นัน้ พิมพ์ก็เดินมาล้างมือข้าง ๆ กัน
แบมอยากพูดอะไรสักอย่างกับพิมพ์แต่ยงั ไม่ทนั คิด พิมพ์ก็เดินผละออกไปแล้ว

คงเป็ นวันทัศนศึกษาธรรมดาของแบม ถ้าแบมไม่เจอแมวตัวนัน้
คงเป็ นวันทัศนศึกษาธรรมดาของแบม ถ้าแบมไม่ได้ยอ้ นเวลาไป ๗๕ ปี
ในวันนัน้
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๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๖
สถานีรถไฟหัวลาโพงนั้นสร้างขึน้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ตัวอาคารโค้ง
รู ปครึ่งวงกลมออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ลักษณะอาคารคล้ายกับสถานี
รถไฟแฟรงก์เฟิ รต์ ในประเทศเยอรมนี ในสมัยนัน้ การสร้างอาคารที่หลังคาเป็ น รู ป
ครึ่งวงกลมในไทยถือเป็ นเรื่องที่แปลกและยาก จึงถือว่าสถานีรถไฟหัวลาโพงเป็ น
อาคารหนึ่งที่สวยงามและสาคัญของประเทศไทย
ในปี พุทธศักราช ๒๔๘๖ สงครามโลกครัง้ ที่สองในประเทศแถบฝั่ง ยุโ รป
อยู่ในจุดตึงเครียด ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อการรบในฝั่ งเอเชีย เพราะกองทัพเรือญี่ปนเข้
ุ่ ามาในไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม
เมื่อสองปี ก่อน หลังจากไทยประกาศร่ว มรบกับญี่ ปนและประกาศสงครามกั
ุ่
บ
๑๒

ฝ่ ายสัมพันธมิตรในเดือนมกราคมปี พ.ศ.๒๔๘๕ ก็เริ่มมีเรือบินของอังกฤษมาทิง้
ระเบิดลงพระนคร
ผู้คนที่สัญจรไปมาในพระนครระยะนี ้จึ งได้เ ห็นภาพครอบครัว หลาย
ครอบครัวต่างพากันขนข้า วของสัมภาระขึน้ รถ ลงเรือ หรือขึน้ รถไฟย้า ยไปอยู่
ตามหัวเมืองต่างจังหวัดเพื่อหนีสงครามในพระนคร หนีทงั้ ระเบิดและสภาพความ
เป็ นอยู่ที่ขา้ วของเครื่องใช้รวมทัง้ วัตถุดิบทาอาหารราคาสูงขึน้ เรื่อย ๆ
หญิงอายุประมาณสามสิบปี และเด็กหญิงอายุย่างเข้าวัยรุ่นคู่หนึ่ ง ยื น
อยู่ริมชานชาลา ดูท่าว่าจะเป็ นหนึ่งในครอบครัวที่กาลังอพยพย้ายไปต่างจังหวัด
ทัง้ สองขนสัมภาระกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่และกระเป๋ าเสือ้ ผ้า โดยมีลกู จ้างผู้ชาย
คนหนึ่งช่วยขนมาบนรถเข็น หญิงสาวที่น่าจะเป็ นแม่รูปร่างปานกลางค่อนไปทาง
ผอม ผมสั้นเป็ นลอนและสวมหมวก ลูกสาวผอมสูงอย่ างเด็ กที่กาลั งโต ผมสั้น
อย่างเด็กนักเรียนและสวมหมวกเช่นเดียวกับมารดา ทัง้ สองมีดวงตาคมโต สวม
เสือ้ ผ้าสะอาดเรียบร้อยบ่งบอกว่ามีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างดี
เมื่อสองแม่ลกู ได้ที่น่งั บนรถไฟ แม่ก็ส่งเงินให้ลกู จ้างที่มาขนของ ลูกจ้าง
รับ เงิ น แล้ว ลงจากรถไฟไป หญิ ง วัยกลางคนท่ า ทางอารมณ์ ดี ที่ น่ ั ง ตรงข้ า ม
พิจารณามองดูทงั้ สอง เมื่อสบตากันเข้าจึงเอ่ยปากถาม
“เธอจะย้ายออกจากพระนครเหมือนกันหรือจ๊ะ”

๑๓

“ใช่จะ้ ” ผูเ้ ป็ นแม่ตอบ ในขณะที่ลกู สาวยังมองออกนอกหน้าต่างรถไฟดู
ผูค้ นที่เดินไปมาในสถานี
“จะไปที่ไหนกันหรือ”
“เมืองกาญจน์จะ้ พ่อเขาอยู่ที่น่นั ” แม่บยุ ้ ใบ้ไปทางลูกสาว
“ดีจริงที่มีบา้ นอยู่ ฉันจะไปอาศัยเขาอยู่ เห็นว่าเลยจากหนองปลาดุกไป
อีก เรือนก็อยู่ลึก ๆ ในสวน”
“ทาสวนอะไรหรือจ๊ะ”
“เมื่อก่อนเขาปลูกกระท้อนบ้าง ลาไยบ้าง แต่ว่าปล่อยทิง้ ร้างไปแล้ว ฉัน
กับลูก ๆ ก็ทาสวนไม่เป็ นเสียด้วย คงได้แต่ปลูกผักสวนครัว” หญิงสาวหมายถึง
นโยบายของรัฐบาลที่เพิ่งออกมาเมื่อปี ๒๔๘๒ ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักเลี ้ยง
สัตว์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน “เคยเปิ ดร้านขายของก็ตอ้ งปิ ด แต่ทาอย่างไร
ได้ เราไม่มีที่จะไป”
“ฉันทางานกับ ร้านญาติ ๆ เขาก็ตอ้ งปิ ด ลูกสาวก็ออกจากโรงเรี ยน”
เมื่อได้ยินแม่พูดถึงตัวเอง ลูกสาวก็หันกลับมามองหญิง สาวที่น่ งั ตรงข้า ม และ
มองไปรอบ ๆ ภายในขบวนรถไฟ
เมื่ อ ถึ ง เดื อ นตุ ลาคม พ.ศ.๒๔๘๖ โรงเรี ยนในพระนครปิ ด โดยไม่ มี
กาหนดเปิ ดเทอมใหม่เพราะสงคราม ไม่ก็ให้นักเรียนย้ายไปเรี ยนตามหัว เมื อ ง
๑๔

ต่างจังหวัด โรงเรียนบางแห่ ง ใช้สถานที่เ ป็ น ค่า ยหรื อโรงพยาบาลสนามทหาร
ญี่ปนุ่ กว่าจะได้เปิ ดเทอมปกติอีกครัง้ ก็อีกปี ถัดมา
“แล้วนี่ลกู สาวย้ายไปเรียนที่เมืองกาญจน์หรือ”
“คงจะต้องเป็ นอย่างนัน้ จนกว่าสงครามจะสงบค่อยกลับมาในพระนคร
ฉันอยากให้เขาเรียนมัธยม”
เสี ยงหวู ดดั ง ก่ อ นรถไฟจะค่ อ ย ๆ เคลื่ อ นที่ อ อกจากชานชาลา พา
ผู้โ ดยสารในขบวนเดิ น ทางไกลออกจากเมื อ งหลวงอย่ า งพระนครที ล ะน้ อ ย
เดินทางจากสภาพเมืองที่เริ่มมปั่ นป่ วนเพราะผลกระทบจากสงคราม ไปสู่ชนบท
ที่ชาวพระนครเชื่อว่าเงียบสงบและปลอดภัยกว่า

ชายอายุสามสิบกลาง ๆ มารอรับแม่และลูกสาวที่สถานีรถไฟบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ก่อนจะนั่งรถต่อไปยังกาญจนบุรี ผูเ้ ป็ นพ่อมีรูปร่างสมส่วน ดวงตา
เบือ้ งหลังแว่นสายตามีแววเคร่งขรึมคล้ายกับลูกสาว เขาเคยเป็ นข้าราชการใน
พระนครมาก่อนย้ายกลับมาค้าขายในจังหวัดกาญจนบุรี
ช่ ว งสงครามทหารญี่ ปุ่ นและแรงงานหลายเชื ้อ ชาติ เ ข้า มาในไทย ที่
กาญจนบุรีที่แม่ลูกทั้งสองจะกลับไปก็มีมาก ทหารและแรงงานมาเพื่อ ก่อสร้า ง
ทางรถไฟลาเลียงส่งอาวุธไปรบที่พม่า เมื่อกลับมากาญจนบุรีครัง้ นี ้ เด็กหญิงจึง
๑๕

ได้เ ห็ น ทั้ง ทหารญี่ ปุ่ นและชาวบ้า นเดิ น สวนผ่ า นไปมาในตลาดยามเลิ ก งาน
ก่อสร้าง
บ้านของครอบครัวเป็ นร้านตึกแถวขายของชา กลางเมืองกาญจนบุ รี
เมื่อลงจากรถเด็กหญิงยกมือขึน้ ไหว้ทกั ทายญาติผใู้ หญ่ในร้านอย่างเรียบร้อย
“สวัสดีค่ะ คุณปู่ คุณย่า”
“ไม่เจอกันเสียนาน อุษาโตขึน้ เป็ นกอง” คุณย่าทักขึน้ เป็ นคนแรก ปู่ และ
ย่ามีผมสีดอกเลา ท่านทัง้ สองยิม้ กว้างจนเห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าชัดเจน
“กลับมาคราวนีค้ งได้อยู่กันอีกนาน” ย่าพูดขณะที่กอดอุษาไว้ในอ้อม
แขน
แมวจรสี เ ทาเจ้า ประจ านอนเงี ยบเชี ยบอยู่ที่ ห ลัง ร้า น มัน ได้ยิน เสี ยง
ครอบครัวพูดคุยกันมาจากหน้าร้าน การที่ครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มมาสองคนดู จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมันเพี ยงเล็กน้อย สงครามที่ปะทุขนึ ้ ในประเทศตะวัน ตก
และค่อย ๆ แผ่ขยายมาถึงเอเชียก็ส่งผลกระทบต่อมันน้อยมากเช่นกัน ดูเหมือน
มันสนใจก็แต่นกพิราบกับหมาวัดที่คอยจ้องไล่กัดเวลามันเดินผ่านไปบนกาแพง

๑๖

เมื่อมาอยู่บา้ นและไม่ตอ้ งเรียน หน้าที่ของอุษาในแต่ละวันคือช่วยดูแ ล
รดนา้ ต้นไม้ในสวนหลังบ้าน เฝ้าร้านตอนเช้า ไปเป็ นลูกมือทาขนมไปขายและ
อ่านหนังสือเรียนเองตอนบ่าย ปู่ กับย่าชอบให้อุษาอ่านหนังสือให้ฟัง ปู่ ชอบนิยาย
สืบสวนอย่างนิทานทองอินของนายแก้วนายขวัญ ส่วนย่าชอบฟั งคากลอนเรื่อง
พระอภัยมณีและสังข์ทอง บางครัง้ อุษาอ่านจนพวกท่านงีบหลับไป ตลาดปาก
แพรกช่วงเย็นถึงค่ามีทหารญี่ปนจากค่
ุ่
ายเชลยเดินปะปนอยู่กับชาวบ้านทุกวัน
ทหารญี่ปนุ่ มีเงินมาก ชาวบ้านจึงมีรายได้จากทาอาหารและขนมขาย แม่คา้ บาง
คนไปขายถึงริมรัว้ ค่ายเชลย
แม่คา้ ที่ไปค่ายเชลยพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า เชลยศึกและกรรมกรมีเ งิน
น้อย ผอมจนเห็นซี่โครง สภาพความเป็ นอยู่ย่าแย่ บางคนพูดคุยกับเชลยได้ทั้ง ใช้
ภาษาไทยปนอังกฤษและภาษาทาท่าทางเท่าที่จะสื่อได้ เมื่อไปถึงค่ายบางครั้งก็
แบ่งขนมแบ่งอาหารให้เชลยไปโดยไม่คิดสตางค์เพราะเวทนา
พ่ อ ของอุ ษ าก็ ท างานค้า ขายกั บ ค่ า ยเชลย เพราะร้า นพ่ อ อุ ษ าขาย
ข้าวสารอาหารแห้งอยู่แล้ว ทหารญี่ปนจึ
ุ่ งมาติดต่อให้ส่งข้าวสารอาหารแห้งเข้า
ไปในค่ายทุกเดือน ทุกเดือนพ่อของอุษาจึงต้องเตรียมวัตถุดิบทาอาหารหลายเข่ง
ใหญ่ ขนใส่รถแล้วใส่เรือไปส่งถึงค่ายเชลย ค่ายใหญ่อยู่ที่เขาช่องไก่ห่างจากบ้าน
อุษาราว ๆ หนึ่งร้อยกิโลเมตร บางครัง้ ญี่ปนก็
ุ่ เป็ นฝ่ ายนารถมาขนของเองที่รา้ น
ทุกครัง้ ก่อนส่งของให้ค่ายเชลย พ่อต้องตรวจนับจานวนสินค้าเองอย่างละเอียดถี่
ถ้วนจนดึกดื่น
๑๗

อุษาเคยเจอทหารญี่ปุ่ นแล้ว ตอนอยู่ ในพระนคร แต่เพิ่งได้พูด คุ ย กั บ
ทหารครัง้ แรกตอนช่วยพ่อเฝ้าร้าน เย็นวันหลังจากอุษาย้ายกลับมาบ้าน ทหาร
ญี่ปนุ่ สองคนก็เข้ามาในร้าน พ่อทักทายเขาเป็ นภาษาญี่ปนุ่
“คมบังวะ” พ่อค้อมตัวโค้งให้ทหารญี่ปนทั
ุ่ ง้ สอง ขณะที่ทหารญี่ปนุ่ พูด
“สวัสดี ครับ ” แล้ว ยกมื อ ไหว้ ท่ า ทักทายด้ว ยการยกมื อ ไหว้ กับ กล่ า วสวั ส ดี นี ้
รัฐบาลก็เพิ่งกาหนดให้คนไทยทาเมื่อไม่กี่ปีก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาติไทยมี
วัฒนธรรม รวมทั้งการเคารพธงชาติ ลดตัวหนังสือที่ใช้เขียนในภาษาไทยที่ออก
เสียงซา้ ซ้อนกัน เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเข้าใจง่าย และเปลี่ยนแปลง
อีกหลายอย่าง
“นี่อุษาลูกสาวของผมครับ นี่อุทยั ภรรยาของผม” พ่อเรียกอุษากับแม่ไป
แนะนาตัวกับโยชิและอาซาฮิ
“โยโรชิขุ โอเนะไกชิมัส” อุษาพูดแนะนาตัวภาษาญี่ปนตามที
ุ่
่พ่อสอน
แล้วค้อมตัวลง โยชิและอาซาฮิพูดแบบเดี ยวกับอุษา แล้วหันไปพูดกับพ่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษอย่างพอใจว่าอุษาพูดภาษาญี่ปนุ่ ได้ดี
พ่อหันมายิม้ ให้อุษา “เขาชมว่าอุษาพูดญี่ปนุ่ เก่ง” พ่อบอก
“ไม่หรอกค่ะ อุษาพูดเป็ นประโยคเดียว พ่อสอน” อุษาบอก พ่อแปลให้
ทหารญี่ปนุ่ ทัง้ สองฟั ง ทุกคนหัวเราะในแสงสลัว ๆ ของร้าน

๑๘

“พ่ออยากให้อุษาไปค่ายเชลยด้วยกัน จะได้เรียนรูว้ ิธีคา้ ขาย” พ่อพูดขึน้
ในร้าน หลังจากโยชิและอาซาฮิกลับไปแล้ว “ลูกอยากจะไปด้วยกันไหม”
“ได้ค่ะ” อุษาตอบ ปกติบุญสนองพ่อของอุษาจะนั่งรถและลงเรือ ต่อ ไป
ค่ายเขาช่องไก่กับลูกจ้างในร้าน
ทางรถไฟสายไทยพม่านั้นเริ่ ม สร้างตั้งแต่เดือ นตุ ลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
ตามความต้องการของญี่ปุ่ นที่จะบุกเข้าพม่าทางประเทศไทย โดยแรงงานคื อ
เชลยศึกชาวยุโรปและออสเตรเลียที่รบในประเทศเอเชีย และแรงงานชาวเอเชีย
จากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“จะดีหรือเธอ ลูกยังเล็ก” แม่ถามขึน้
“อุ ษ าปี นี ้อ ายุ สิ บ สี่ แ ล้ว เด็ ก บางคนอายุ เ ท่ า อุ ษ าเขาก็ ไ ปประกวด
นางงามรัฐธรรมนูญแล้ว” พ่อพูดแล้วหัวเราะเล็กน้ อย นางงามรัฐธรรมนูญหรือ
นางสาวสยามคือการจัดประกวดนางงามฉลองวันรัฐธรรมนูญ แต่การประกวด
งดไปตัง้ แต่สองปี ก่อนเพราะมีสงคราม
แม่ ไ ม่ ไ ด้ว่ า อะไรต่ อ กลั บ มาเมื อ งกาญจน์ ค ราวนี ้อุ ษ าจึ ง มี ค วาม
รับผิดชอบเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่าง

๑๙

๒๐

๒

๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๖
วันต่อมา อุษามาค่ายเขาช่องไก่กับพ่อ สภาพค่ายเชลยไม่เหมือนที่ไหน
เลยที่อุษาเคยไป จะบอกว่าเหมือนที่นาที่มีกระต๊อบไม้ไผ่ปลูกอยู่ก็ไม่ใช่ เพราะมี
แต่พืน้ ดินทรายโล่ง ๆ มีเรือนไม้ไผ่ปลูกไว้เป็ นระยะ รัว้ ค่ายก็ทาจากไม้ไผ่หยาบ ๆ
มีทหารและแรงงานเข็นรถขนของเดินผ่านไปมา ได้ยินเสียงค้อนทุบก่อสร้า งและ
เสียงคนตะโกนดังมาจากที่ไกลๆ เมื่อไปถึงทหารก็เข้ามาเดินกับพ่อ ทหารที่สวน
กันก็ทาความเคารพพ่อ อุษาและพี่ปาน ลูกจ้างในร้านที่ช่วยเข็นรถขนของ

๒๑

เชลยมีทงั้ ชาวตะวันตกและ ‘โรมุฉะ’ คือแรงงานชาวเอเชียที่ทหารญี่ปนุ่
กวาดต้อนมาจากอินเดีย ลาว พม่า มลายู และอีกหลายประเทศ เชลยส่วนใหญ่
ผอมโซ สวมเสือ้ ผ้าขาด ๆ บางคนนุ่งเพียงผ้าเตี่ยว เท้าเปล่า ดวงตาลึกโหล เชลย
ชาวตะวันตกบางคนมีดวงตาสีอ่อน พวกเขามองมายังอุษาและพ่อด้วยแววตา
แปลกประหลาดยากจะแปลความหมาย อุ ษ ามองกลับ ไปที่ พ วกเขา นึ กถึ ง
ชาวตะวันตกบางคนที่เคยเห็นในพระนครมีสภาพต่างจากเชลยมาก นายห้างฝรั่ง
ในพระนครสวมเสือ้ ผ้าดูดีอยู่เสมอ มีทงั้ รถยุโรปคันโตและมีคนขับรถให้
อุษาหลุบตามองเท้าตัวเองบนพืน้ ทรายขณะเดิน วันนีอ้ ุษาสวมผ้าซิ่น
ยาวกรอมเท้า ใส่รองเท้าเรียบร้อยตามนโยบายรัฐบาล อุษาเดินอย่างระวัง ไม่ ให้
รองเท้าและชายผ้าซิ่นเลอะดินทรายจากพืน้ พลางความคิดหนึ่งก็เข้ามาว่า ไม่
คิดว่าจะได้เห็นภาพต่าง ๆ ในค่ายแบบนีใ้ นชีวิตนี ้
ทางรถไฟจากสะพานข้ามแม่นา้ แควจะสร้างต่อไปถึงชายแดนไทยพม่า
คือด่านเจดียส์ ามองค์ ไปบรรจบกับทางรถไฟที่สร้างมาทางตันบูซายัดในพม่า ว่า
กันว่าทหารเชลยต้องเร่งทางานทั้งวันทัง้ คืนเพื่อให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
พ่อบอกว่าสมัยก่อนที่พม่ ารบกับไทยก็ มักเข้ามาทางด่ านเจดีย์สามองค์เ พราะ
เป็ นทางที่สะดวกที่สดุ พ่อบอกว่า ถ้าหมดสงครามอาจจะพาอุษาไปไหว้พระที่น่ นั
ได้
หมดสงคราม ฟั งดูเนิ่นนานและไม่มีอะไรแน่นอนสาหรับเด็กอย่างอุษา

๒๒

ที่ จ ริ ง อุ ษ ารู ้สึ ก ว่ า สงครามเหมื อ นจะอยู่ ใ กล้ แต่ ที่ จ ริ ง แล้ว อยู่ ไ กล
หมายถึงว่าแม้พ่ออุษาค้าขายกับทหารญี่ปนุ่ แต่ตัวอุษาเองได้รับผลกระทบจาก
สงครามไม่ ม ากมายนัก ต้อ งย้า ยกลับ มาอยู่ กาญจนบุ รีแ ต่ การใช้ชี วิ ตก็ ไ ม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปมากจากแต่ก่อน อาจมีเพียงของกินบางอย่างที่หาซือ้ ได้ยากขึน้
เพราะวัตถุดิบหายากขึน้ แต่อุษารู ส้ ึกว่า สาหรับทหารญี่ปนหรื
ุ่ อเชลย สงคราม
เหมือนหลุมที่พวกเขาตกลงไปแล้วปี นกลับขึน้ มาไม่ได้ ทุกคนต้องจากครอบครัว
และบ้านเกิดของตัวเอง มาอยู่ในเมืองที่ห่างไกล อุษาคิดถึงตอนตัวเองไปพระ
นครครัง้ แรก รู ส้ ึกแปลกตากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่คุน้ เคย และตอนกลาง
คื น แม้ว่ า แม่ จ ะนอนอยู่ ข้า ง ๆ ก็ คิดถึ ง ญาติ ๆ ที่ กาญจนบุ รี อุ ษ าไม่ เ คยไปถึ ง
ต่างประเทศเลย แต่คิดว่าคนที่ตอ้ งย้ายมาอยู่เมืองไกล ๆ คงรู ้สึกคิดถึงบ้านของ
ตัวเองมากกว่าอุษามาก

คนที่แวะเวียนเข้ามาในร้านมักพูดคุยกันเรื่องสงคราม และเหตุการณ์
ในค่ายเชลยที่เล่าต่อ ๆ กันมา เมื่อจะพูดคุยก็พูดกันเสียงเบา ๆ เพราะกลัวถูกชี ้
ตัวว่าเป็ นผูต้ ่อต้านญี่ปนุ่
“แม่อุทยั ฉันมีเรื่องจะเล่า” น้าแจ่ม คนขายผ้าในตลาดเข้ามาซือ้ ของใน
ร้านลดเสียงลงเมื่อพูดกับแม่ แสดงว่าอาจเป็ นเรื่องซุบซิบปากต่อปากจากค่า ย
เชลย
๒๓

“เขาว่าวันก่อนมีเชลยหนีออกจากค่ายอีกแล้ว ว่ายนา้ หนีออกมาตอน
กลางคืน แต่ทหารญี่ปนุ่ จับได้จึงเอาไปแขวนห้อยหัวไว้ในค่ายให้ดูไว้เป็ นตัวอย่ าง
ว่าถ้าหนีก็ตายสถานเดียว” น้าแจ่มเล่า แม่ส่ายหน้าทาหน้าเบ้
“เชลยน่าสงสาร จะหนีก็ไม่ได้” แม่พูด
“อาหารการกินก็ไม่พอ ในนัน้ มีคนตายทุกวัน ยายเหว่งที่อยู่ใกล้ ๆค่าย
ว่าเด็ดกล้วยเด็ดชมพู่แอบให้เชลยกินทุกวันไป เห็นแล้วมันสงสาร เหลือแต่หนัง
หุม้ กระดูก”
“ขนาดนัน้ เชียว”
“ใช่ แม่อุทัยน่ะ ระวังเถอะ ทาค้าขายกับญี่ ปนุ่ เขาว่าเคร่งมากไม่ ใ ช่
หรือ”
“คนญี่ปนมี
ุ่ ระเบียบรอบคอบมาก ฉันกับพ่อบุญสนองก็ช่วยกัน ตรวจ
ของตลอดไม่ให้พลาด”
“กลัววันดีคืนดีเขาไม่พอใจขึน้ มา จะทาอย่างไร”
“พ่อบุญสนองเขาทาไปตามระบบระเบียบทุกอย่าง ไม่มีปัญหาหรอก
จ้ะ” แม่รบั ประกัน

๒๔

๒๕ สิงหาคม ๒๔๘๖
เย็ น วัน นี ้โ ยชิ ม าเยี่ ย มอุ ษ าอี ก ครั้ง เมื่ อ พบหน้า ก็ ก ล่ า วทั ก ทายเป็ น
ภาษาไทย
“อุษาจัง สวัสดีครับ”
“โยชิ คมบังวะ” อุษาตอบกลับเป็ นภาษาญี่ปนุ่
“วันนีอ้ ุษาจังทาอะไรครับ” โยชิถาม เวลาว่างตอนกลางวันอุษามักหา
งานประดิษฐ์ทาไปเรื่อยไม่ให้ตัวเองว่าง โยชิรูจ้ ึงถามทันที อุษาก็ยินดีจะแสดง
ผลงานประจาวันของตัวเองให้ทุกคนที่สนใจดู
“วันนีอ้ ุษาสานปลาตะเพี ยนค่ ะ ย่าเป็ นคนสอน” อุษาชูปลาตะเพี ยน
สานจากใบเตยให้โยชิดู เด็ก ๆ ในตลาดหลายคนมีนอ้ งที่ ยงั เล็กพ่อแม่จึงเอาปลา
ตะเพี ยนห้อ ยไว้ที่ เ ปลให้ม อง อุ ษ าตั้ง ใจจะสานปลาตะเพี ย นไปให้ แต่ ป ลา
ตะเพียนอุษายังไม่สวยเท่าของย่า
“สวยดีนะครับ เป็ นรู ปปลา” โยชิรับปลาตะเพียนใบเตยไปพิจารณาดู
“อุษาจัง สอนผมได้ไหมครับ”
“ได้ค่ะ” อุษาเอาใบเตยที่เหลือออกมาฉีกเป็ นเส้นกว้างประมาณหนึ่งข้อ
นิว้ แล้วสอนโยชิเอาใบเตยสองเส้นมาพันกัน เด็กในตลาดสองสามคนโผล่หน้า
มาดูอุษา เมื่อเห็นว่าโยชิน่ งั สานปลาตะเพียนอยู่กับอุษา ก็น่ งั ดูอยู่ที่หน้าร้านไม่
ไปไหน
๒๕

ตอนแรกอุ ษ าคิ ดว่า โยชิ จะสานปลาตะเพี ยนไม่ ไ ด้เพราะมื อของโยชิ
ใหญ่ ตอนสานปลาตะเพี ย นต้อ งรู ้จั กเบามื อ และดึ ง ใบเตยไม่ แ รงจนเกิ น ไป
ไม่อย่างนั้นจะหลุดออกมาหมด แต่โยชิมองรอบเดี ยวก็ท าตามอุษาได้ถู กต้อ ง
เมื่อทาเสร็จก็ชูปลาใบเตยอวดอุษา
“โยชิเก่งมากค่ะ” อุษาชม
“สวยไหมครับ”
“สวยค่ะ” อุษาหันไปเรียกพ่อที่ อ ยู่ใ นร้านให้ม าดู ผลงานของลูก ศิ ษ ย์
“พ่อคะ มาดูโยชิสานปลาตะเพียน”
พ่ อ เดิ น เข้า มาคุ ยกั บ โยชิ เ ป็ น ภาษาอัง กฤษสองสามประโยคแล้ ว ก็
หัวเราะกัน โยชิหันมาถามอุษา “อุษาจัง มีกระดาษไหมครับ” แล้วพ่อก็พู ดกั บ
อุษา “โยชิเขาบอกว่า ที่ญ่ปี นุ่ ก็มีพบั กระดาษเหมือนกัน”
“เรียกว่า ออริกามิ” โยชิบอก
อุษาจึงหยิบกระดาษสมุดมาให้ โยชิหนั ไปเรียกเด็ก ๆ ที่อยู่หน้าร้าน แต่
เด็ก ๆ วิ่งหนีกันไปหมด พอโยชิไม่สนใจก็มานั่งหน้าร้านกันใหม่ โยชิพบั กระดาษ
ไม่กี่ครัง้ ก็ได้เป็ นรูปเต่าตัวหนึ่ง แล้วก็สอนให้อุษาพับด้วย
ตอนเย็นหลังเลิกงานทหารบางคนก็มาพักผ่อนในตลาด นั่งรับประทาน
อาหารพูดคุยกันอย่างผ่อนคลาย ทหารญี่ปนุ่ เดินหลังตรง บุคลิกเข้มแข็งดูเ ฉี ยบ
ขาด ชาวบ้านบางคนกลัวทหารญี่ปนุ่ แต่ก็รูส้ ึกต่อต้านอยู่ในทีเพราะรู ส้ ึกว่าทหาร
๒๖

ญี่ปนุ่ โหดร้าย พูดจากับทหารต่อหน้าอย่างสุภาพแต่บางครัง้ กลับเรียกลับหลัง ว่า
ไอ้ยุ่น
เมื่อโยชิพูดคุยกับพ่อจึ งได้ความว่าพวกเขาเองก็มี ลูกสาวอายุ รุ่ น ราว
คราวเดียวกับอุษาอยู่ที่ญ่ปี นจึ
ุ่ งคุน้ เคยกับเด็ก โยชิพยายามเรียกพวกเด็ก ๆ ที่น่งั
อยู่หน้าร้านให้เข้ามาพูดคุยกัน ทุกคนตัง้ ท่าจะหนีไปอีก อุษาจึงช่วยเรียก
“เข้ามาเถอะจ้ะ ไม่ตอ้ งกลัว”
เด็ก ๆ จึงเดินเข้าแถวต่อกันมา มีชมนาดลูกแม่คา้ ขายขนม ดวงเดือน
ลูกร้านขายผัก และเจ้าจุกลูกแผงขายปลา ชมนาดและดวงเดือนอายุไล่เลี่ยกับ
อุษา ส่วนเจ้าจุกยังไม่ถึงสิบขวบ
“พูดญี่ปนุ่ ได้ไหม” โยชิถามเป็ นภาษาไทยช้า ๆ เด็ก ๆ ส่ายหน้า
“โอฮาโยะ แปลว่า สวัสดีตอนเช้า” โยชิบอก
“โอฮาโยะ” ชมนาดพูดตาม
“โอ่หา้ โหยะ” ดวงเดือนพูดเลียนสาเนียงญี่ปนุ่
“อะไรโยะ ๆ ข้าพูดไม่ถูก” เจ้าจุกพึมพา
“โอ ฮา โยะ” อุษาพูดช้า ๆ ให้ฟัง
“ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหม” โยชิถามเด็ก ๆ
๒๗

เมื่อเริ่มคุน้ เคยเด็ก ๆ จึงแข่งกันออกเสียงร้องเพลงที่ตัวเองรู จ้ ัก จนเจ้า
จุกเสียงดังที่สุดร้องเพลงกลิ่นโคลนสาบควาย ชมนาดและดวงเดือนรู จ้ ักจึงต้อง
ร้องตามไปด้วย
“อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉา
มือถือเคียวชันเข่า
เกี่ยวข้าว เลีย้ งเรา ผ่านมา
ชีวิตคนนัน้ มีราคา
ต่างกันแต่ชีวิตชาวนา
บูชากลิ่นโคลนสาบควาย...”
โยชิหนั ไปถามบุญสนองพ่อของอุษาว่าเนือ้ เพลงแปลว่าอะไร บุญสนอง
จึงอธิบายให้ฟังเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมบอกว่าเป็ นเพลงที่ดงั มากในไทยช่วงนี ้
“ผมร้องเพลงญี่ปนให้
ุ่ ฟัง เอาไหม” โยชิหันมาถามเด็ก ๆ เด็ก ๆ พยัก
หน้าตอบ
โยชิ ร้อ งเพลงแล้ว พยายามแปลให้โ ดยมี พ่ อ ของอุ ษ าช่ ว ยแปลเป็ น
ภาษาไทยอีกรอบ
“ฟองสบู่ลอยไป ลอยไปจนถึงหลังคา
๒๘

เมื่อไปถึงหลังคาแล้ว ก็แตกสลายไป
ฟองสบู่หายไปแล้ว ยังไม่ถึงไหนก็หายไป
ฟองสบู่เพิ่งเกิด แต่ก็แตกสลายไป
ลม ลมเอย อย่าพัดเลย ให้ฟองสบู่ลอยไป...”

ค่าวันนั้นข้างที่นอนของอุษามีทั้งปลาตะเพียนสานจากใบเตยและเต่า
กระดาษหนึ่งตัว พวกมันคงคุยกันเป็ นภาษาไทยปนญี่ปนุ่ ปนอังกฤษปนภาษามือ
แบบที่เด็ก ๆ กับโยชิพยายามคุยกัน

๒๙

๓๐

๓

๒๖ สิงหาคม ๒๔๘๖
แม่คา้ ในตลาดปากแพรกต่างปรับตัวหลายคนจากที่เคยขายข้า วของ
เครื่องใช้ก็เปลี่ยนมาขายอาหารแทนเพราะขายได้มากกว่า ปลายเดือนสิงหาคม
มีมรสุมทาให้ฝนตกแทบทุกวัน ใกล้วนั พระย่าจึงให้อุษาไปซือ้ ของในตลาดเตรี ยม
นาไปถวายพระ บ่ายสามโมงฟ้าครึม้ ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกล อากาศอบอ้าว
อุษารีบร้อนเดินกลับบ้านหลังซือ้ ของให้ย่าจนครบเพราะกลัวฝนจะตก ขณะที่รถ
สวนทางมา อุ ษ าเห็ น เด็ กหญิ ง คนหนึ่ ง รู ป ร่ า งเล็ กกว่ า อุ ษ าเล็ กน้อ ย สวมชุ ด

๓๑

นักเรียนกระโปรงสีนา้ เงิน ไม่สวมหมวก เดินช้า ๆ อยู่ดา้ นหน้า ท่าทางอ่อนแรง
และแมวตัวหนึ่งเดินอยู่ไม่ห่าง
"เธอ มีอะไรหรือเปล่า" อุษาเรียก
เด็กหญิงหันกลับมา จับข้อมืออุษาแน่น
"ช่วยด้วย เราหลงทาง" เด็กหญิงบอก อุษาทาตาโตตกใจ
"เธอหลงทางมาจากไหน"
"เรานั่งรถไฟมา มาจากกรุงเทพฯ แล้วเราก็มาถึงที่นี่" เด็กหญิงพูดเสี ยง
เบาและสาเนียงฟั งดูแปร่งเล็กน้อย อุษาฟั งไม่เข้าใจนัก แต่ก็จบั มือสั่น ๆ ของเธอ
ไว้แน่น
"เธอมากับใคร พ่อแม่ของเธอล่ะ" อุษาถาม
เด็กหญิงส่ายหน้า "เรามากับเพื่อนและครู"
"เธอมาทาอะไรที่นี่จ๊ะ”
“เรา..เรามาทั ศ นศึ ก ษา แล้ว ก็ ม าตามหาคนรู ้จั ก ” เด็ ก หญิ ง ตอบ
อ้อมแอ้ม
“ทาใจเย็น ๆ ก่อนเถอะจ้ะ คนรู จ้ ักของเธอชื่ออะไร ฉันจะช่วยไปตาม
หา"
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เด็กหญิงเผยอปากขึน้ เล็กน้อยเหมือนกาลัง จะพูดะไรบางอย่าง แต่ก็
หุบปากลง ทาตาเบิกกว้างแล้วส่ายหน้า
“เราจาไม่ได้”
แล้วเด็กหญิงคนนัน้ ก็ลม้ ลงด้วยความอ่อนเพลีย
“มีคนเป็ นลมจ้ะ มีคนเป็ นลม” อุษาเรียกคนเดินถนนรอบตัว วางของ
ในห่อใบตองที่ซอื ้ มากับพืน้ มาพยุงร่างเด็กหญิงแทน หญิงสาววัยรุ่นที่เดินใกล้ ๆ
รี บ เดิ น เข้า มาช่ ว ยอุ ษ า หยิ บ ยาหอมที่ เ หน็ บไว้ใ นผ้า ซิ่ นออกมาไว้ใ กล้ ๆ จมูก
เด็กหญิง ส่วนอุษาถอดหมวกที่ตนเองสวมอยู่มาพัดวีที่ใบหน้าเด็กหญิง
“ร้านหมออยู่ไม่ไกล พาเพื่อนไปที่น่นั เถอะจ้ะ” อุษาไม่ได้แย้งว่าไม่ รู้จัก
กับเด็กหญิง ก่อนจะช่วยกันพาไปร้านหมอในตลาด
พยาบาลรี บ เข้ า มาหาเมื่ อ เห็ น เด็ ก หญิ ง ที่ ห มดสติ รี บ พาไปนอนที่
ห้องพักด้านหลังร้าน หมอออกจากห้องตรวจอย่างเร่งด่วน
“เพื่ อ นเธอหน้า ซี ดเซี ยวคงอ่ อ นเพลี ยมาก พี่ ชื่ อ มณี จ้ะ เธอชื่ อ อะไร”
พี่สาวที่มาช่วยอุษาพูด
“ฉันชื่ออุษาค่ะ..ที่จริงหนูไ ม่รู้จักกับเธอ แค่เห็นเธอเดินเหม่อลอยบน
ถนน” อุษาบอก

๓๓

“อย่างนัน้ หรอกหรือ คงเป็ นคนแถวนีก้ ระมัง เป็ นเด็กนักเรียน เดี๋ยวฟื ้ น
คงหาทางกลับบ้านได้”
“ชุดนักเรียนไม่คนุ ้ เลย อาจมาจากที่อื่น” พี่พยาบาลว่า
“เธอบอกว่าเธอนั่งรถไฟมาจากกรุ งเทพฯ หรือที่ไหนสักอย่างฟั งไม่ชัด
มาตามหาคนรูจ้ กั มากับเพื่อนและครู คงพลัดหลงกัน” อุษาเล่า
“มาจากพระนครน่ะซี” พี่มณีทาท่าครุ่นคิด
“อาจเป็ นอย่างนัน้ ถ้ามาตามหาคนรู จ้ กั ที่นี่เราไปให้ตารวจช่วยตามหา
ก็ได้” พี่พยาบาลบอก
“คุณพยาบาลดูแลเด็กได้ใช่ไหมคะ ฉันต้องรีบกลับรถไฟบ้านโป่ ง กลัว
จะไปไม่ทนั ” พี่มณีมองนอกหน้าต่างที่ลมพัดแรงจนร้านในตลาดเริ่มเก็บข้าวของ
“ได้จะ้ รีบไปเถอะ ฝนตัง้ เค้ามาแล้ว”
หลังหมอตรวจดูอาการเสร็จจึงหันมาบอกอุษา
“เธอหน้า มื ดไปเท่ า นั้น อาจเป็ น เพราะอ่ อ นเพลี ย ให้น อนพัก ทาน
อาหารคงหาย” หมอออกไปจากห้องพักคนไข้ พี่พยาบาลนาผ้าขนหนูชุบนา้ บิด
หมาด ๆ มาช่วยเช็ดตามใบหน้าเด็กหญิงและนาชามใส่ขา้ วต้มมาให้ หลังจากนั้น
ก็ออกไปช่วยงานด้านนอกต่อ อุษามองดูชื่อที่ปักด้านสีนา้ เงินบนอกเสือ้ เด็ กหญิง
ชื่อมุจลินทร์ ธีรธรรมา ชื่อแปลก อุษาไม่เคยรูจ้ กั ใครชื่อนีม้ าก่อนเลย
๓๔

เด็กหญิงฟื ้ นหลังจากพี่พยาบาลออกไปจากห้องพักไม่นาน ใบหน้าดูมี
เลือดฝาดมากขึน้ เล็กน้อย ดูสับสนกับสิ่งรอบตัว แต่เธอมองหน้าอุษาอย่างพินิจ
พิเคราะห์
“เมื่อครู่ฉันเจอเธอบนถนน แล้วเธอก็สลบไป จาได้ไหม”
เด็กหญิงพยักหน้าช้า ๆ อุษานาข้าวต้มที่เตรียมไว้มาให้เธอ
“กินนี่ก่อนเถอะจ้ะ ท่าทางเธอจะยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย”
เด็กหญิงค่อย ๆ ตักข้าวขึน้ มารับประทานอย่างเรียบร้อย
"ฉันชื่ออุษา เธอชื่อมุจลินทร์ใช่ไหมจ๊ะ" อุษาถาม
“เธอชื่ออุษาหรือจ๊ะ” เด็กหญิงท่าทางยังดูสบั สน "ที่นี่ที่ไหน"
"ที่นี่คือร้านหมอรุ่งจ้ะ ในตลาดปากแพรก”
"จังหวัดอะไรหรือ"
"กาญจนบุรีจะ้ "
"แย่ละ ต้องกลับไปหาคุณครู"
เด็ ก หญิ ง ผุ ด ลุ ก ขึ ้น แล้ว รี บ วิ่ ง ออกจากร้า นไป อุ ษ าลุ ก ขึ ้น ตา ม แต่
เด็กหญิงยังยืนนิ่งอยู่หน้าร้าน
"เธอจะไปไหน" อุษาถาม
๓๕

"เราต้องไปที่สะพานข้ามแม่นา้ แคว ครูนดั ไว้ที่น่นั " เด็กหญิงตอบ
"ฉันพาเธอไปเอง" อุษาเดินนาหน้าเด็กหญิงไป
เมื่อมาถึงสะพานข้ามแม่นา้ แควที่กาลังสร้างและยังไม่เปิ ดใช้งาน
เด็กหญิงกลับขมวดคิว้ อุษาจึงบอกกับเธอ
“ถึงแล้วจ้ะสะพานแม่นา้ แคว”
"ไม่ใช่... " เด็กหญิงพึมพาแล้วหยิบเครื่องมือแปลก ๆ ออกมาจาก
กระเป๋ ากระโปรง "ทาไมไม่มีสัญญาณล่ะ... " เด็กหญิงพูดเหมือนพูดคนเดียว
จ้องมองและใช้นิว้ กดที่เครื่องมือนัน้ หลายครัง้
"เธอเป็ นอะไรหรือเปล่า" อุษาถาม
"ฉันขอยืมโทรศัพท์เธอได้ไหม เครื่องฉันไม่มีสัญญาณ"
"ถ้าจะโทรศัพท์เราต้องไปที่อาเภอ"
"บ้าน่า นี่มนั ปี อะไรแล้ว ทาไมถึงไม่มีโทรศัพท์ ที่บา้ นเธอไม่มีหรือ”
"ปี ๒๔๘๖ ไงจ๊ะ"
“อะไรนะ"
"ตอนนีป้ ี ๒๔๘๖ นี่จ๊ะ" มุจลินทร์เหมือนจะเป็ นลมอีกรอบ อุษาจะเข้า
มาพยุงไว้
๓๖

"ไม่จริงน่า..." มุจลินทร์ว่า
"ฉันพูดจริงนี่ เธอสับสนอะไรหรือเปล่า" อุษาบอก มุจลินทร์หนั ไปเรียก
ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมา ชายคนหนึ่งหยุดเดินเมื่อเด็กหญิงเรียก
"ขอโทษนะคะ ปี นีป้ ี อะไรคะ"
"๒๔๘๖ ไงลูก"
"นี่ยอ้ นมาอดีตจริง ๆ ใช่ไหม" มุจลินทร์พูดกับตัวเอง
"เธอว่าอย่างไรนะ"
"ฉันมาจากอนาคต ปี ๒๕๖๓" มุจลินทร์หวังให้อุษาตกใจบ้าง แต่อีก
ฝ่ ายขมวดคิว้ พูดด้วยสีหน้าจริงจัง
"เธออย่าไปบอกใครอย่างนีน้ ะ เขาจะหาว่าเธอสติไม่ดี"
มุ จ ลิ น ทร์ นึ ก ถึ ง หนั ง ละครย้ อ นอดี ต ที่ เ คยดู แต่ ก็ จ าไม่ ค่ อ ยจะได้
พยายามย้อนลาดับเหตุการณ์ของตัวเอง ความทรงจาสุดท้ายก่อนจะเป็ น ลมคือ
เธอกับเพื่อน ๆ มาทัศนศึกษา นั่งรถไฟมาจนถึงสะพานข้ามแม่นา้ แคว มุจลินทร์ก็
คิดว่าอยากไปตามหาบ้านของเจ้าของสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เธอนามาด้วย เมื่อครู
ปล่อยให้เด็ก ๆ เดินซือ้ ของฝากกันตามสบายครึ่งชั่วโมง มุจลินทร์จึงเดินข้ามทาง
รถไฟ แล้วเดิน ตามแผนที่ในอินเทอร์เ น็ตมาทางตลาดปากแพรก โดยคิดว่ า ใช้
เวลาไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมง (มุจลินทร์ดูแผนที่ผิดเพราะที่จริงจากสะพานข้ามแม่ นา้
๓๗

แควไปจนถึงตลาดต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมง) เมื่อเดินไปเรื่อย ๆ จากสะพานเกือบ
ในตลาดก็พบอุษา คิดว่าตัวเองหลงทางแล้วก็เป็ นลมไป
เราย้อนมาจากสะพานข้ามแม่น้าแควหรือเปล่า เราก็ตอ้ งกลับไปตรง
นัน้ มุจลินทร์คิด ระหว่างเดินมาที่ตลาดมุจลินทร์ไม่ได้รูส้ ึกว่ารอบด้านแปลกมาก
นัก เห็นว่าเป็ นภาพชนบททั่ว ๆ ไป (ที่จริงถ้ามุจลินทร์ตั้งใจมองรอบด้านดี ๆ จะ
เห็ น ว่ า เมื องค่ อย ๆ เปลี่ ยนสภาพจากปั จจุ บันเป็ นอดี ตตั้ง แต่เ ธอเดิ นข้า มทาง
รถไฟตรงสะพานข้ามแม่นา้ แควเป็ นต้นมา โดยเปลี่ยนทีละเล็กน้อยแทบสังเกต
ไม่เห็น เพราะทางจากสะพานข้ามแม่นา้ แควจนถึงปากแพรกกลายเป็ นทางเดิน
ย้อนเวลาไปแล้วในตอนนัน้ ) อุษามองมุจลินทร์เดินกลับไปกลับมาตรงสะพาน ได้
ยินเสียงฟ้าร้องมาไกล อุษาบอกมุจลินทร์
"ฉันกลับบ้านก่อนนะ ฝนใกล้ตก"
"เดี๋ยวก่อนนะ" มุจลินทร์หา้ ม "บ้านเธออยู่ไหนน่ะ"
"บ้านฉันอยู่ในตลาดจ้ะ"
"เอาเป็ นว่าตอนนีฉ้ ันหลงทาง ฉันขอไปพักกับเธอก่อนได้ไหม" มุจลินทร์
พยายามอ้างเรื่องให้เข้าใจง่ายที่สดุ
“เรื่องใหญ่แล้วซี ฉันจะพาเธอไปสถานีตารวจ”
“ไม่ได้นะ ไปหาตารวจไม่ได้” มุจลินทร์รอ้ ง
“ทาไม” อุษาขมวดคิว้
๓๘

ถ้าไปหาตารวจจะกลับไปปัจจุบนั ได้ไหม แล้วตอนนีจ้ ะทาอย่างไรดี ถ้า
ตารวจถามว่าฉันมาจากไหนแล้วฉันตอบไม่ได้จะทาอย่างไร มุจลินทร์พยายาม
คิดหาคาตอบ
“เอาเป็ นว่าตอนนีฉ้ ันขอพักกับเธอก่อนได้ไหม” มุจลินทร์คิดว่ายิ่งหลง
ทางยิ่งไม่ควรไปไหนมาไหนเอง ไม่อย่างนัน้ คนที่ตามหาจะยิ่งตามไม่พบ
“น่าจะได้ พ่อกับแม่คงไม่ว่า” อุษาเดินนาหน้ามุจลินทร์กลับไปที่ตลาด
อีกครัง้ ระหว่างเดินก็ถามมุจลินทร์
"ตกลงเธอมาจากไหน"
"ฉันมาจากกรุงเทพฯ"
"เธอมาจากพระนครรึ" อุษาถาม
"ใช่ ๆ ฉันมาจากพระนคร" มุจลินทร์ตอบ รู ส้ ึกคลับคล้ายคลับคลาว่า
สมัยก่อนคนเรียกกรุงเทพฯ ว่าพระนคร
"ฉันก็เคยอยู่ที่น่นั แต่พอมีสงครามฉันกับแม่ก็กลับมาที่นี่"
"สงครามอะไร"
"สงครามโลก เธอไปอยู่ที่ไหนมากันแน่ ระเบิดทิง้ ลงพระนครอยู่ทุกวัน"
สมองมุจลินทร์ทางานอย่างหนัก ก่อนจะตอบอุษา
"ขอโทษที ฉันว่าฉันปวดหัวน่ะ เบลอ ๆ "
๓๙

"เบอ ๆ หมายถึงอะไรหรือ"
"เอ่อ... น่าจะหมายถึงว่า มึนงง สับสน อะไรประมาณนัน้ "
"ถ้าอย่างนัน้ ถึงบ้านฉันแล้วเธอพักผ่อนก่อนเถอะ ฉันจะบอกพ่อกับแม่
ว่าเธอเป็ นเพื่อนที่โรงเรียนของฉันแล้วกัน"
ก่อนจะไปถึงบ้านอุษาฝนก็ตกลงมาพอดี เมื่อฝนหยุดอุษากับแม่จึงพา
มุจลินทร์ไปสถานีตารวจ
“เด็กคนนีห้ ลงทางจ้ะ คุณตารวจ” แม่ของอุษาบอกเมื่อไปถึงสถานี
ตารวจ
“หลงเมื่อไร มาจากไหน” ตารวจวัยกลางคนบอกให้มจุ ลินทร์น่งั ลงที่
หน้าโต๊ะ หยิบสมุดบันทึกเล่มใหญ่และปากกาหมึกซึมออกมา
“หลงกับครูที่โรงเรียนเมื่อบ่ายนีเ้ องจ้ะ ลูกสาวฉันไปพบจึงพาเขามาที่
บ้าน” แม่อุษาตอบ
“ชื่ออะไร หลงมาจากไหน” ตารวจหันมาถามมุจลินทร์
“ชื่อมุจลินทร์ค่ะ มุจลินทร์ ธีรธรรมา” เด็กหญิงตอบ มองดูนายตารวจ
จดบันทึกลงในสมุด
“มาจากที่ไหนล่ะ มากับใคร”
มุจลินทร์เม้มปาก “มาจากพระนครค่ะ”
๔๐

“อาเภออะไร”
“อาเภอพระนครค่ะ” มุจลินทร์อึกอัก บ้านมุจลินทร์อยู่ที่เขตพระนคร
จริง ๆ แต่ไม่ใช่ในยุคนี ้ เด็กหญิงไม่รูจ้ ะตอบอะไร
“จังหวัดพระนคร อาเภอพระนคร” ตารวจพูดไปเขียนไป “แล้วมาที่นี่
อย่างไร กับใคร”
“มากับครูค่ะ มารถไฟ” มุจลินทร์เม้มปากอีกรอบ
“มารถไฟ แล้วลงรถไฟที่ไหน” มุจลินทร์น่ งั นิ่ง ๆ เด็กหญิงเห็นแล้วว่า
ตรงสะพานแม่นา้ แควไม่มีรถไฟ ตอนนัน้ สะพานตรงนัน้ เพิ่งสร้างเสร็จ “หนูจา
ไม่ได้” มุจลินทร์ตอบเสียงเบา
“จาไม่ได้ เอาล่ะ แปลว่าหลงตรงนัน้ จับรถไฟไม่ทนั ล่ะซี”
มุจลินทร์ไม่รูจ้ ะตอบอะไร “หรือว่าจะหนีครูมาล่ะเนี่ย เรียนโรงเรียน
อะไร มีเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนไหมจะได้ติดต่อ”
มุจลินทร์บอกชื่อโรงเรียนและชัน้ เรียน ไม่ได้หนั หลังจึงไม่ได้ทนั เห็นว่า
อุษาทาหน้าแปลกใจเมื่อได้ยิน
“เดี๋ยวตารวจจะหาเบอร์โทรศัพท์โทรกลับไปหาที่โรงเรียน ให้ส่งกลับไป
ที่พระนคร รอสักประเดี๋ยว”

๔๑

มุจลินทร์กับอุษาและแม่จึงนั่งรออยู่ในสถานีตารวจ จนตารวจคนเดิม
เรียกมุจลินทร์ไปคุยโทรศัพท์ สีหน้ายุ่งยากใจ มุจลินทร์จึงเดินตามไป
“สวัสดีค่ะ” มุจลินทร์พูดกับโทรศัพท์ เสียงที่ตอบกลับมาเป็ นเสียง
ผูห้ ญิง
“สวัสดีค่ะ นี่คุณครูนิภา ห้องม.ศ.หนึ่งนะคะ หนูชื่ออะไรคะ”
“มุจลินทร์ มุจลินทร์ ธีรธรรมาค่ะ”
“มุจลินทร์ ชื่อจริงหรือเปล่าจ้ะ”
“ใช่ค่ะ ชื่อจริง”
“ได้เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าคะ เมื่อก่อนตอนอยู่ที่โรงเรียนชื่อนีห้ รือเปล่า”
“ไม่ได้เปลี่ยนค่ะ”
“มุจลินทร์ โรงเรียนเราไม่มีนักเรียนชื่อนีน้ ะคะ ครอบครัวหนูอยู่ที่ไหน
คะ” คุณครู ถามอย่างใจเย็น มุจลินทร์กาโทรศัพท์แน่น
“ครอบครัวอยู่ที่พระนครค่ะ”
“ใจเย็น ๆ นะคะ หนูบอกข้อมูลที่อยู่ของตัวเองกับ คุ ณตารวจให้ ค รบ
แล้วคุณตารวจจะช่วยตามหาครอบครัวของหนูนะจ้ะ ทางโรงเรียนก็จะช่วยด้วย
หนูจาชื่อโรงเรียนจริง ๆ ของหนูได้ไหมคะ”
๔๒

โรงเรียนจริง ๆ คือโรงเรียนนี ้ มุจลินทร์คิดแต่พูดไม่ออก นา้ ตาหยด
แหมะ
“มุจลินทร์ หนูจะ้ ” คุณครูเรียกเมื่อเด็กหญิงเงียบไป
“ค่ะ จาไม่ได้ค่ะ” เด็กหญิงตอบกลับไป
“ไม่เป็ นไร ใจเย็น ๆ นะจ๊ะ ทุกคนช่วยหนูได้” คุณครูบอก “ขอฉันคุยกับ
คุณตารวจสักครู่”
มุจลินทร์ส่งโทรศัพท์คืนให้ตารวจ เขากลับไปคุยกับคุณครู อีกพักหนึ่ง
ก่อนจะหันไปเรียกตารวจอีกคนหนึ่งมาพูดคุยด้วย สักพักตารวจคนนั้นก็ไปตาม
หมอมาจากในตลาด หมอรุ่งมาตรวจร่างกายมุจลินทร์อีกครัง้ ขณะที่ตารวจและ
แม่อุษาพูดคุยกันอย่างจริงจังในอีกห้องหนึ่ง
หมอรุ่งบอกว่าร่างกายมุจลินทร์แข็งแรงดี แต่มีอาการสับสนอาจ
เพราะว่าตกใจมากที่พลัดหลงกับคนที่มาด้วยกัน
"เด็กอาจจะตกใจมากที่ หลงทางจึงยังสับสน คงต้องรออีกสักพักจึงจะ
จาความได้ ระหว่างนีค้ งต้องให้แกพักผ่อนมาก ๆ อย่าให้เจอเรื่องหนัก ๆ" หมอ
สรุป
“ให้มาพักอยู่กับฉันก่อนก็ได้” พี่พยาบาลดูใจดีชื่อสินีบอก พี่พยาบาล
พักอยู่ในห้องพักข้างร้านหมอ ส่วนหมอพักอยู่ที่บา้ นสวนต้องนั่งรถไปจากตลาด
๔๓

มุจลินทร์นอนในมุ้งเดียวกับพี่พยาบาลที่ชื่อสินี วันนีเ้ ป็ นวันที่ยาวนาน
แต่เด็กหญิงก็หลับไม่ลง
เริ่มจากการออกจากบ้านมาทัศนศึกษา หลงทางแล้วเจอหมู่บ ้า นที่ ดู
แปลก ๆ มุจลินทร์ยงั ไม่ปักใจเชื่อนักว่าที่นี่คือ พ.ศ.๒๔๘๖ เธอคิดว่าที่นี่อาจเป็ น
อาเภอหนึ่งที่อยู่ห่างไกลมาก ๆ จนไม่มีโทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์
วันทัศนศึกษานั้นแสนจะปกติ จนถึงตอนนีม้ ุจลินทร์ยังไม่เข้าใจว่าเกิด
อะไรขึน้ ทาได้เพียงแต่รอให้ความจริงปรากฏ ก่อนจะผล็อยหลับไปเด็กหญิงได้
ยินเหมือนเสียงเรียกตัวเองดังมาจากที่ไกล ๆ ปนกับเสียงฝนตกเบา ๆ

๔๔

๔๕

๔

๒๗ สิงหาคม ๒๔๘๖
พี่ สินี ตื่ น ตั้ง แต่ เ ช้า มื ดก่ อ นไปร้า นหมอ มุจ ลิ น ทร์ สะลึ ม สะลื อ คว้า หา
โทรศัพท์มือถือที่ปกติวางไว้ข้างเตียง แต่พอหาไม่เจอก็ลุกขึน้ นั่งและรู ส้ ึกตัว ว่ า
ตัวเองอยู่ที่กาญจนบุรี เห็นพี่สินียืนแต่งชุดพยาบาลหน้ากระจก พี่สินีเห็นจึงพูด
ด้วย
“นอนต่อเถอะจ้ะ ยังเช้ามืดอยู่เลย ตื่นแล้วค่อยไปหาฉันที่รา้ นหมอ” มุจ
ลินทร์จึงนอนต่อ ตื่นมาอีกครัง้ เมื่อในห้องนอนสว่างไสว
๔๖

มุจลินทร์ไปอาบนา้ ล้างหน้าที่หอ้ งนา้ เล็ก ๆ หลังห้องพี่สินี ในห้องนา้ มี
เพียงถังนา้ กับขันนา้ ใบเดียวเท่านัน้ มุจลินทร์ตอ้ งใช้สบู่กอ้ นและยาสีฟันแบบผงที่
เคยได้ใช้ครัง้ แรกเมื่อ คืนนี ้ พี่สินีเลือกเสือ้ ผ้าไว้ให้มุจ ลิน ทร์ใ ส่ กองไว้อ ยู่ข้ า งมุ้ง
พร้อมแปรงสีฟันอันใหม่ของมุจลินทร์ มุจลินทร์พยายามจะนุ่งผ้าซิ่นแต่ก็ท ายุ่ ง
เหยิ ง ไปหมด นั่ง ลงเปิ ดโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ เ มื่ อ วานหลัง คุ ยกั บ อุ ษ าก็ ไ ม่ ไ ด้แ ตะ
แบตเตอรี่โทรศัพ ท์ใ กล้ห มดแล้ว ในโทรศัพท์มือ ถือแสดงว่า วัน นีเ้ ป็ น วัน ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๔๘๖ มุจลินทร์ถอนหายใจ ไม่รูว้ ่าจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป นั่งนิ่ง ๆ
อยู่สักพักก็ท้องร้อง นึกได้ว่าพี่สินีบอกให้ไปหาที่รา้ นหมอข้าง ๆ ห้องพัก จึงลุก
ออกไป ลังเลว่าจะหยิบโทรศัพท์มือถือไปด้วยดีหรือไม่ สุดท้ายก็เอาใส่ย่ามใบเล็ก
ที่พี่สินีทงิ ้ ไว้ให้ไปด้วย
“นุ่งผ้าซิ่นก็ไม่เป็ น มาจากบ้านเมืองไหนนี่” พี่สินีจัดการช่วยเด็กหญิง
แต่งตัวให้เรียบร้อยเมื่อมุจลินทร์เข้ามาในร้าน มุจลินทร์ยมิ ้ แหย ๆ
“นอนตื่นมาเก็บมุง้ หรือเปล่า” มุจลินทร์ส่ายหน้า
“ไปกินข้าวที่หลังร้านก่อนเถอะ ฉันจะแวะไปเก็บมุ้ง ถ้ามีคนไข้มาก็ให้
เขาเข้าไปหาหมอได้เลย” พี่สินีลกุ จากโต๊ะในร้านไป มุจลินทร์ไปนั่งกินข้าวต้ม กับ
ผักดองที่หลังร้านเงียบ ๆ
ตอนเช้ามีคนไข้ไม่กี่คน เมื่อเห็นหน้ามุจลินทร์บางคนก็เอ่ยปากถาม

๔๗

“เด็กที่หลงทางมาเมื่อวานรึ เจอพ่อแม่หรือยังล่ะ” มุจลินทร์ได้แต่ส่าย
หน้า วันนัน้ ทัง้ วันเด็กหญิงอยู่ในร้านหมอรุ่ง เมื่อสินีเก็บร้านก็ลกุ ขึน้ มาช่วยทา
ความสะอาด และไปช่วยทากับข้าวตอนเย็นที่หลังบ้านสินี
ค่าวันนัน้ ก่อนนอน มุจลินทร์เปิ ดดูกระเป๋ าที่พกติดตัวมา ตัดสินใจกด
ปิ ดโทรศัพท์มือถือเพราะวันนีไ้ ปตรงไหนก็ไม่มีสัญญาณ กระเป๋ าเงินมุจลินทร์มี
แต่ธนบัตรยุคปั จจุบนั ขวดนา้ พลาสติกขวดหนึ่งและสมุดบันทึกเล่มเก่าที่พกติด
ตัวมาด้วย
สมุดบันทึกเล่มนัน้ เล่าเรื่องชีวิตประจาวันทั่ว ๆ ไป เจ้าของสมุดบันทึก
จดบันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๔ – ๒๔๘๕ ดูเหมือนว่าเจ้าของสมุดจะอยู่บา้ นใน
พระนครกับแม่ที่ทาขนมขาย ส่วนเจ้าของสมุดบันทึกก็ระบายความในใจบ้างบ่น
บ้างเกี่ยวกับวิชาเรียนที่แสนยาก คุณครูดุ ๆ ที่ความรูส้ ึกไม่ต่างอะไรกับตอน
มุจลินทร์ไปโรงเรียนเลย
มุจลินทร์เปิ ดอ่านสมุดมาจนถึงหน้าหนึ่งที่ทาให้มุจลินทร์เคยรูส้ ึกอยาก
เป็ นเพื่อนกับเจ้าของสมุดบันทึกขึน้ มา
“วันนีต้ อนกลางวันฉันรู ส้ ึกจะร้องไห้แต่ไม่อยากให้ไครเห็นจึงหลบไป
หลังตึกเรียน. ครูผ่านมาเห็นคิดว่าฉันจะโดดเรียน จึงดุฉนั . จากทีเ่ กือบร้องไห้
ฉันเลยร้องไห้จริง ๆ. ครูพาฉันไปล้างหน้าแล้วไห้น่งั พักไนห้องครู. ครูเอาขนมมา
ไห้ฉนั ด้วย. ฉันดีไจมากแม้จะร้องไห้ไปครัง้ หนึ่ง.”
มุจลินทร์มารู ท้ ีห ลังว่ าเจ้าของสมุดบันทึ กเขี ยนหนัง สือแปลก ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาลในสมัยนีท้ ี่ตัดตัวอักษรไทยบางตัวทิง้ มุจลินทร์เคยเป็ นคน
๔๘

คอยปลอบเพื่อนที่รอ้ งไห้อยู่บ่อย ๆ เมื่อได้อ่านจึงรู ส้ ึกสงสารมากและอยากเป็ น
เพื่อนกับเจ้าของสมุดและพยายามจะตามหาเธอ ทั้ งที่รูว้ ่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในเจ็ด
สิบกว่าปี ก่อน แต่มจุ ลินทร์ไม่อยากจะเชื่อว่า ตัวเองย้อนเวลามาเจ็ดสิบกว่ าปี ได้
จริง ๆ แต่ตอนนีม้ จุ ลินทร์คิดว่าจะต้องกลับบ้านให้ได้
๒๘ สิงหาคม ๒๔๘๖
มุจลินทร์ตื่นมาตอนสายอย่างเดิม พยายามเก็บมุง้ อย่างที่เห็นพี่สินีเก็บ
เมื่ อ วาน ดู ไ ม่ เ รี ยบร้อ ยเท่ า แต่ ก็พ ยายามพับ ไว้ใ นห้อ ง พยายามจับ ผ้า ถุ ง ให้
เรียบร้อยที่สดุ เมื่อพี่สินีเห็นก็ถอนหายใจแต่ไม่ได้แต่งตัวให้ใหม่
“ไว้คืนนีฉ้ ันจะสอนนุ่งผ้าถุงให้” พี่สินีบอก
สักพักอุษาก็โผล่มาที่หน้าร้าน
“มุจลินทร์ ว่างไหม ไปช่วยพวกพี่ฉันทาขนมที” อุษาชวน มุจลินทร์หัน
ไปมองพี่สินี
“ไปเถอะจ้ะ วันนีท้ าขนมอะไรกัน” สินีถาม
“ทาขนมใส่ไส้จะ้ ” มุจลินทร์จึงเดินตามอุษาไปถึงครัวหลังร้านบุญสนอง
ญาติ ๆ สาว ๆ ของอุษากาลังทาขนมกันอยู่ในครัว เมื่อเห็นลูกมือมาเพิ่มก็เรียก
ไปมอบหน้าที่ทนั ที
๒ กันยายน ๒๔๘๖
๔๙

ตารวจในจังหวัดป่ าวประกาศตามหาญาติเด็กหญิงมุจลินทร์แต่วันแล้ว
วันเล่าก็ยังไม่พบ เมื่อส่ง เรื่องขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากพระนครเพื่อตามหา
บ้านเด็กหญิงก็ไม่พบ ตามหาจากชื่อเด็กหายที่มีคนมาแจ้งเอาไว้ก็ไ ม่มีใครแจ้ง
ตามหาเด็กหญิงมุจลินทร์
มีคนแวะเวียนมาดูห น้าเด็กหลงที่ ร้านหมอรุ่ง หรื อที่ รา้ นบุญสนองอยู่
บ่อย ๆ ยายเฟี ้ ยมที่รบั ปะมุง้ อยู่บา้ นข้างวัดยังเข้ามาซือ้ ของในร้านบุญสนองตอน
มุจลินทร์อยู่ที่รา้ น อุษาชอบยายเฟี ้ ยม รัฐบาลมีนโยบายให้คนทาตัว สมั ยใหม่
เลิกนุ่งผ้าโจงกระเบนผ้าแถบให้หันมานุ่งผ้าซิ่น สวมเสือ้ สวมหมวกและรองเท้า
เพราะดูทนั สมัยกว่า ห้ามคนกินหมากแล้วเพราะคนกินหมากแล้วคายเลอะเทอะ
เป็ น ภาพไม่ น่ า ดู สาหรับ ชาวตะวัน ตกนานาชาติ แต่ ยายเฟี ้ ยมท าทุ กอย่ า งที่
รัฐบาลห้าม นุ่งโจงกระเบนจีบหมากพลูเคีย้ วทุกวัน เวลามีคนบอกว่ากินหมาก
ระวังตารวจจะมาจับให้เลิก ยายเฟี ้ ยมก็บอกว่า จับไปเถิด อายุปนู นีแ้ ล้ว นอนคุก
นอนตะรางบ้างจะเป็ นไร
“ผีมนั ลักซ่อน ผีบงั ตาเอาไว้”
ยายเฟี ้ ยมว่าที่หาพ่อแม่มจุ ลินทร์ไม่พบสักทีเพราะผีบังตาหรือผีลักซ่อน
เอามุจลินทร์มาซ่อนไว้ที่นี่ ส่วนที่มจุ ลินทร์จาความอะไรไม่ได้เพราะขวัญเสี ยหรือ
ขวัญหายอย่างที่หมอบอก ต้องทาพิธีบายศรีส่ขู วัญให้ แม่อุษากับพี่สินีตั้งใจว่า
วันพระคราวหน้าหากยังไม่พบพ่อแม่มุจลินทร์คงต้องช่วยกันจัดพิธีบายศรีให้ที่
วัด
๕๐

มุจ ลิ น ทร์ตื่น เช้า กว่ า ที่ เ คยเวลาพักอยู่ กั บ พี่ สินี เมื่ อ ตื่ น แล้ว ก็ ต้อ งรี บ
อาบน ้า แต่ ง ตัว ในความเงี ยบ ก่ อ นมาเปิ ดร้า นหมอ มุจ ลิ น ทร์จ ะช่ ว ยท าความ
สะอาดเล็ก ๆ น้อย ๆ และอ่านหนังสืออยู่ที่รา้ นหมอตอนเช้า เดินไปซือ้ ของกินใน
ตลาดมาให้พี่สินี ตอนบ่ายถ้าฝนไม่ตกเด็ก ๆ ในตลาดชอบไปรวมตัวกันเล่นที่ ท่า
นา้ หรือชายหาดริมแม่นา้ แควใหญ่
ชีวิตที่กาญจนบุรีช้ากว่าที่กรุ งเทพฯ ที่มุจลินทร์จากมามาก มุจลินทร์
เข้านอนแต่หัวค่าและตื่นแต่เช้า ที่ยุคอดีตหรือชนบทอย่างที่มุจลินทร์พ ยายาม
เข้าใจ ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ แม้แต่เตาแก๊ส เวลาหุงข้าวต้องใช้เตาถ่า น
แบบที่มุจลินทร์เคยใช้เวลาไปค่ ายลูกเสือเท่านั้น เมื่อตารวจหาพ่อแม่ของเธอไม่
พบ เด็กหญิงพยายามช่วยงานพี่สินีมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้เพราะรูส้ ึกเกรงใจ
เย็ น วัน นี ้ ชมนาด ราไพและอุ ษ านั่ง ห่ า งจากมุจ ลิ น ทร์ที่ เ ล่ น เรื อ กาบ
มะพร้าวอยู่ตรงท่านา้ มุจลินทร์ดูจะชอบเรือกาบมะพร้าวจึงเล่นไม่ยอมเบื่อ
“หรือว่า มุจลินทร์จะเป็ นสายลับ” ชมนาดซุบซิบ
“สายลับอะไรล่ะชมนาด” อุษาถาม
“สายลับมาสืบว่าใครต่อต้านทหารญี่ปนุ่ จะได้จบั ไปลงโทษ”
๕๑

“เหลวไหลน่ า” อุษาว่า ชมนาดเป็ น ลูกแม่ค้า ในตลาด น่าจะฟั ง เรื่ อ ง
สงครามและเรื่ องญี่ปนมาจากคนในตลาดมาก
ุ่
รวมทั้งเรื่องขบวนการสายลับ
ต่อต้านญี่ปนุ่ ที่ไม่มีใครรูว้ ่ามีจริงหรือไม่
“มุจลินทร์มาจากไหนไม่มีใครรู ้ ฉันว่าน่าสงสัยอยู่นา”
“เขามาจากพระนคร เหมือนฉัน หมอบอกว่าสมองเขากระทบกระเทือน
จึงจาความผิดเพีย้ นไปบ้าง อีกสักพักก็คงเจอพ่อแม่เขาแหละ” อุษาอธิบาย
“มุจลินทร์รูภ้ าษาอังกฤษด้วย ญี่ปนก็
ุ่ รู้ อุษาลองแอบดูซี เธอติดต่อกับ
ใครบ้างหรือเปล่า” มุจลินทร์จาอดีตของตนเองไม่ได้แต่อ่านเขียนภาษาไทยและ
อังกฤษได้คล่อง เมื่อพบทหารญี่ปนุ่ ที่รา้ นอุษา ได้เรียนภาษาญี่ปนุ่ ไปด้วยก็จ าได้
พี่สินีให้มจุ ลินทร์บอกทหารญี่ปนุ่ ว่ามุจลินทร์เป็ นญาติห่าง ๆ ของพี่สินี
“ฉันไม่เคยได้ยินว่าเขามีสายลับเด็กด้วย” อุษาบอก
“อาจจะมีก็ได้”
“แต่ฉันไม่เคยเห็นว่ามุจลินทร์จะแอบติดต่อใคร” อุษาตัดบท
หลังจากชมนาดบอกให้คอยจับ สังเกตเพื่อ นใหม่ อุษาทาเป็ นไม่ เ ห็ น
ด้วยเพราะราคาญเพื่อน แต่ก็อดสังเกตพฤติกรรมหลายอย่างของมุจลินทร์ไ ม่ไ ด้
มุจลินทร์สนิทกับอุษาที่สุดเพราะเจอกันเป็ นคนแรก มักจะไปช่วยกันเป็ นลูกมือพี่
ฉวีทาขนม หรืออุษาไปเล่นที่ไหนก็ไปด้วย มุจลินทร์ไม่เพียงอ่านเขียนคล่องแคล่ว
คานวณก็รวดเร็ว ดูเหมือนว่าความทรงจาเรื่องการอ่านเขียนจะไม่หายไป
๕๒

แต่มุจลินทร์ตอ้ งคอยถามอุษาว่าของต่าง ๆ มีไว้ใช้ทาอะไร บางอย่างมุจลินทร์
เหมือนจะเคยเห็นครัง้ แรกเช่นบุหรี่กระป๋ อง ขนมหม้อตาลหรือขนมหลายชนิดก็
ไม่รูจ้ ัก อุษาเห็นมุจลินทร์ยืนทาปากมุบมิ บอ่านฉลากสิน ค้าในร้า นอย่า งตั้ ง อก
ตัง้ ใจ
มุจลินทร์ทาอาหารและการฝี มือได้บา้ งแต่ไม่คล่องแคล่วนัก ไม่รูจ้ กั ของ
เล่นหรือการละเล่นเด็ ก ๆ หลายอย่างต้องคอยสอนให้เ ล่น รวมทั้งไม่ค่อ ยรู ้จัก
เพลงหรือดาราดัง ๆ อุษาไม่คิดว่ามุจลินทร์เป็ นสายลับ แต่เหมือนคนที่มาจาก
ต่างประเทศมากกว่า เพื่อนที่โรงเรียนหลายคนของอุษาที่กลับมาเรียนที่ไทย ก็
พูดสาเนียงและใช้คาศัพท์แปลก ๆ ในระยะแรกคล้ายกับมุจลินทร์
มุจ ลิ น ทร์ช อบแมว โดยเฉพาะแมวจรที่ แ วะเวี ยนมาที่ ร้า นอุ ษ าเป็ น
ประจา มุจลินทร์พูดอังกฤษคล่องกว่าเด็กคนอื่น ๆ จึงคุยกับโยชิได้มากกว่า โยชิ
เล่าว่าคนญี่ปนุ่ เชื่อว่าแมวเป็ นสัตว์นาโชค เมื่อโยชิกลับไปอุษากับมุจลินทร์ยัง คุย
เรื่องแมวกันต่อ
“เราเคยได้ยินเขาบอกว่าแมวมีเก้าชีวิต เพราะว่าแมวกระโดดลงมาจาก
ตึกสูง ๆ ก็ไม่ตาย” มุจลินทร์บอก “อุษาเชื่อไหม”
“ฉันเคยเห็นแมวกระโดดจากหลังคาวัดเหมือนกัน” อุษาตอบ
“แมวเหมือนแมวที่ชอบมาที่บา้ นฉันเลย ฉันเห็นแล้วนึกถึงบ้าน”
มุจลินทร์บอกพลางลูบหัวแมวสีเทาที่นอนหลับสบายอยู่บนพืน้
๕๓

มุจลินทร์ไม่เล่าเรื่องอดี ตของตัวเองมากนัก อุษาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่า
มุจลินทร์ตกใจมากที่หลงทางจนความจาเสื่อม บางครัง้ มุจลินทร์ก็เหมือนพลั้ง
ปากพูดว่าเรื่องบางอย่างเคยฟั งเมื่อก่อนหรือเคยเห็น แต่ก็เงียบไปไม่เล่าต่อว่า
ชีวิตสมัยก่อนของตัวเองเป็ นอย่างไร
มุจลินทร์คิดถึงพวกแมวจรที่ชอบมาที่บา้ น ครัง้ หนึ่งมุจลินทร์เคยเห็ น
แมวสีขาวปนส้มตัวหนึ่งถูกหมาจรจัดเห่าไล่ตอนที่มันอยู่บนกาแพง ตอนนั้นแม่
กับมุจลินทร์อยู่บนรถจึงบีบแตรไล่ ทัง้ หมาทัง้ แมววิ่งหนีกันไปหมด แมวตัวนัน้ มา
ปรากฏตัวแถวบ้านอีกหลายครัง้ เด็กหญิงเอาอาหารให้มนั กินจนมันคุน้ เคยยอม
ให้ลบู หัว แต่พอพยายามเอามาเลีย้ งที่บา้ นมันก็ออกจากบ้านแล้วหายไปหลาย ๆ
คืน แม่บอกว่ามันเป็ นแมวจรจึงไม่ยอมให้ใครเลีย้ ง มุจลินทร์เรียกมันว่าไข่เจียว

ตอนเย็นปู่ กับย่าชวนพี่สินีและมุจลินทร์มากินข้าวด้วยกันที่บา้ นเพราะ
เห็นว่าอยู่ดว้ ยกันแค่สองคน มุจลินทร์ช่วยอุษายกจานชามมาตัง้ เรียงบนที่เ สื่อที่ปู
ไว้ในครัว เมื่อมีคนมามากขึน้ ครอบครัวจึงย้ายจากกินอาหารที่โต๊ะมาเป็ นนั่ง กับ
พืน้ อุษาคดข้าวใส่จานให้ทุกคน แม่ทาแกงจืดร้อน ๆ นา้ พริกกินกับผักและปลา
“เด็ก ๆ กินเยอะ ๆ จะได้โตไว ๆ” ปู่ หนั มาบอกอุษากับมุจลินทร์
“สมัยนีเ้ ขาไม่ได้ให้กินเยอะ ๆ แล้วปู่ รัฐบาลเขาบอกว่าอย่างไรนะ กิน
กับมาก ๆ กินข้าวแต่พอดี” ย่าพูดถึงนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้คนไทยกิน
๕๔

ข้าวให้น้อยลง เน้นกินอาหารให้ได้สารอาหารครบห้าหมู่ รวมทั้งกินก๋วยเตี๋ยว ที่
จริงเพราะก๋วยเตี๋ยวนัน้ ราคาถูกในสมัยสงคราม
“สมัยนี ้อ ะไรก็ เ ปลี่ ยนแปลงไปมาก” ปู่ พู ดไปหัว เราะไป “แต่ ก่อ นฉัน
ยากจน ทานาต้องกินข้าวกับปลาร้า ปลาเค็ม ต้องกินข้าวมาก ๆ ให้อิ่มท้อง สมัย
นีม้ าบอกให้กินข้าวแต่พอดี”
“โลกเปลี่ยนคนเราก็ตอ้ งเปลี่ยนตามน่ะ” ย่าบอก
มุจ ลิ น ทร์ก็เ ปลี่ ยนเหมื อ นกั น แม้จ ะเพี ย งเล็ กน้อ ย วัน นี ้เ ด็ กหญิ ง กิ น
น ้า พริ กจิ ้ม ผักจนน ้า หู นา้ ตาไหลเพราะตอนกลางวัน วิ่ งเล่ นจนเหนื่อ ย ถ้า อยู่ ที่
กรุ งเทพฯ มุจลินทร์คงไม่กินผักหรืออาหารเผ็ด ๆ ได้มากเท่านีแ้ น่ อุษาถึงกับลุก
ไปเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้เพื่อนเช็ดนา้ มูกนา้ ตา

ฤดูฝนนา้ หลาก ฝนตกหนักทุกวัน อากาศเย็นจัดตอนกลางคืน แต่เสียง
เล่ามาว่าเชลยยังต้องเร่งทาทางรถไฟกลางฝนทั้งวันทั้งคืน มีเชลยป่ วยตายทุกวัน
โดยเฉพาะเป็ นไข้ป่าหรือมาเลเรียที่มีพาหะคือยุงก้นปล่อง ชาวบ้านบางคนกลัว
ถูกผีเชลยหลอกต้องย้ายบ้านจากใกล้ค่ายมาอยู่กับญาติแถวอาเภอ
อุษาไม่กลัวการไปค่ า ยเขาช่ องไก่เพราะได้พูดคุ ยกั บโยชิแ ละอาซาฮิ
บ่อย ๆ พ่อและอุษาพูดคุยกับทหารญี่ปนุ่ ได้อย่างสนิทสนมในขณะที่พี่ปานกลัว
๕๕

กิตติศัพท์ความโหดร้ายของทหารญี่ปนเอามาก
ุ่
ทหารญี่ปนคอยอธิ
ุ่
บายให้อุษา
ฟั งอยู่เสมอว่าไทยกับญี่ปุ่ นเป็ นมิ ตรกัน เพราะไทยยอมให้ญ่ีปนผ่
ุ่ านทางไปยัง
ประเทศพม่าซึ่งเป็ นของอัง กฤษ ทหารญี่ปนที
ุ่ ่มาที่ร้านพู ดกับ อุษาอย่า งสุภ าพ
เมื่อเห็นว่าอุษาพูดภาษาญี่ปนุ่ ได้ก็สอนอีกหลายคา
คืนนัน้ อุษาใกล้หลับแล้วจึงได้ยินพ่อแม่คุยกันเบา ๆ จับความไม่ค่อยได้
“เชลยก็คนเหมือนกัน เขามีพ่อมีแม่รออยู่ที่ประเทศเขา เราเห็นเขาป่ วย
แล้วจะปล่อยให้ตายไปเฉยๆหรือ ถ้าเรายังพอช่วยเขาได้” พ่อพูด
แม่พูดเสียงเบาจนอุษาแทบไม่ได้ยิน
“แต่คุณเอาชีวิ ตไปเสี่ ยงได้อ ย่ างไร ที่บางกอกมี คนเคยถู กเอาน ้า มัน
กรอกมาแล้ว ที่นี่ก็เคยมีคนไทยถู กทหารญี่ ปนเกื
ุ่ อบจับแขวน ดีที่มีคนไปช่ ว ย
เอาไว้”
“ที่คนไทยถูกทาโทษนั่นเพราะไปโกงเขา ผมไม่ได้โกง เพียงแต่นาของ
ไปให้เชลยเท่านัน้ อย่างมากก็คงถูกโบยแล้วห้ามเข้าไปในค่ายอีก”
“ฉันจะห้ามคุณตอนนีก้ ็ไม่ทนั เพราะคุณทาไปแล้ว แต่คุณจะเอาลูกไป
เสี่ยงด้วยไม่ได้ อุษายังเล็ก”
อุษาอยากถามแม่ว่าพ่อกับคุยกันเรื่องอะไร เกี่ยวอะไรกับอุษา แต่อุษา
หลับไปเสียก่อน เมื่อตื่นขึน้ ตอนเช้าก็ลืมที่ได้ยินพ่อกับแม่คุยกันไปหมด
๕๖

๕๗

๕
๕๘

๑๐ กันยายน ๒๔๘๖
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ค่ายเชลยบางคนเรี ยนรู ภ้ าษาอังกฤษพอสื่อ สารได้
บางคนแอบเอาอาหารให้เชลยกินเพราะสงสาร เสียงเล่ากันมาว่ามีชาวบ้านช่ วย
เชลยบางคนให้ห นี อ อกมาจากค่ า ยได้ เล่ า กั น อี กว่ า สภาพชี วิ ตในค่ า ยย่ า แย่
อาหารมีเพียงข้าวต้มกับนา้ ตาลวันละครัง้ เดียว เสือ้ ผ้าไม่มีสวม เชลยบางคนเอา
เสือ้ ผ้าไปแลกกับอาหารจนเหลือเพียงผ้าเตี่ยวติดตัว อากาศจังหวัดกาญจนบุรี
กลางวันร้อนจัด กลางคืนก็เย็นจัดเพราะเป็ นเมืองในหุบเขา เชลยปลูกเพิงไม้ไผ่
อยู่ดว้ ยกันอย่างแออัด เพิงไม้ไผ่ไม่ช่วยกันความร้อนหรือหนาวเย็น ยารักษาโรคมี
ไม่พอ มีคนตายทุกวันทัง้ ป่ วยหรืออุบตั ิเหตุ
โรคระบาดในจังหวัดมีทงั้ ไข้ป่าหรือมาเลเรีย พาหะคือยุงก้นปล่องและ
ยัง มี อ หิ ว าตกโรคที่ เกิ ดจากอาหารและน ้า ดื่ มไม่ สะอาด โรคมาเลเรี ยมี ความ
รุ น แรงมากเพราะหากเชื ้อ มาเลเรี ยไปถึ ง สมองจะท าให้ผู้ ป่ วยชัก เพ้อ และ

๕๙

เสียชีวิตในที่สุด ยาที่ใช้รักษาได้คือยาควินินที่ส่ งั มาจากต่างประเทศ ราคาแพง
ขึน้ เรื่อย ๆ แต่ทว่าก็จาเป็ นต้องซือ้
ที่รา้ นบุญสนองมียาควินินขาย พ่อของอุษาเป็ นคนไปซือ้ ยาและของใช้
ต่าง ๆ จากบ้านโป่ งจังหวัดราชบุรีมาขายต่อ นับวันของซือ้ ขายมีราคาสูงขึน้ ทุก
วัน เข้า พรรษาปี นี ้คงท าอาหารไปทาบุ ญได้ไ ม่ ม าก ใช้แ ค่ วัตถุ ดิบ ที่ ห าได้จ าก
ครัวเรือน เกือบสองเดือนแล้วที่ยงั ตามหาพ่อแม่ของมุจลินทร์ไม่พบ
ชาวบ้านมาหาหมอรุ่งน้อยลงเพราะค่ารักษาและค่ายาสมัยใหม่สงู ขึน้
หากเจ็บป่ วยเล็กน้อยก็ใช้สมุนไพรรักษากันตามวิธีพืน้ บ้านหรือไปหาหมอเฟื่ อง
หมอแผนโบราณแทน แต่ถ้าใครป่ วยอาการหนักก็พากันมาพบหมอรุ่ง บางครัง้
หมอรุ่งก็ตอ้ งหอบล่วมยาไปหาคนไข้ถึงบ้านเอง
ถ้า ไม่ ไ ปอยู่ กับ พวกเด็ ก ๆ มุจ ลิ น ทร์จ ะนั่ง ในร้า นหมออยู่กับ สิ นี ช่ ว ย
ตรวจบัญชีรา้ นและฝึ กอ่านชื่อยาภาษาอังกฤษและวิธีใช้จากฉลากยา หมอรุ่งเห็น
ว่ามุจลินทร์อยากเรียนหนังสือจึงเอากระดาษดินสอไว้ให้จด สินีชาเลืองมองดู ว่า
มุจลินทร์เขียนอะไรในกระดาษ มุจลินทร์แบ่งกระดาษเป็ นแผ่นเล็ ก ๆ จดเป็ น
ข้อ ความสั้น ๆ ลายมื อ ขยุ กขยิ ก บางครั้ง ก็ จ ดอย่ า งอื่ น ไม่ เ กี่ ยวกั บ ยา เช่ น จด
ลักษณะคนที่เข้ามาในร้าน จดชื่อสมาชิกคนในครอบครัวคนในตลาดว่าใครเป็ น
ญาติกับใคร แม่คา้ ในตลาดพูดกับสินีเช่นกันว่ามุจลินทร์อาจเป็ นสายสื บปลอม
ตัวมา แต่สินีก็ไม่เห็นว่าน่าเชื่อ ถ้าเป็ นสายลับก็ไม่น่าจะมีบุคลิกอย่างมุจลินทร์

๖๐

คนในตลาดรู ้จัก กั น ไปหมด หมอรุ่ ง และสิ นี ก็รู้จัก คนไข้เ ป็ น อย่ า งดี
บางครั้ง คนไข้ ม ารั กษาหมอรุ่ ง รู ้ว่ า บ้า นไหนไม่ มี เ งิ น ก็ ลดราคาให้ มุจ ลิ น ทร์
ประทับใจความใส่ใจของหมอรุ่งและสินีมากจึง อยากเอาอย่างบ้าง เมื่อเรียกชื่อ
คนไข้ที่มาพบหมอได้ถูกก็ดีใจ เกือบหนึ่งเดือนแล้วที่เด็กหญิงมาอยู่ที่นี่

วันนีอ้ ากาศร้อนอบอ้าว มุจลินทร์น่ งั อยู่กับสินีหน้าร้านอย่างเคย ชาย
หนุ่มคนหนึ่งพรวดพราดเข้ามาในร้าน ไม่ได้ถอดหมวกรีบเดินตรงมาหาสินี
“เธอ ช่วยด้วย”
“มีอะไรหรือนายดารง”
“ตาอยู่ที่ทา้ ยนาแกท่าจะแย่ ไข้ขนึ ้ มาหลายวัน กินอะไรก็ไม่ได้จนตัว ซูบ
ผอม เมื่อเช้าผมไปดู แกพูดแต่จะตายเสียให้ได้”
“แล้วมีอาการอะไรอีก ฉันจะรีบไปบอกหมอ”
“เป็ นไข้ ปวดหัวทรมานนั่นแหละ ผมคิดว่าอาจเป็ นมาเลเรีย”
พี่สินีลุกเข้าไปในห้องตรวจ โชคดีที่คนไข้เป็ นคนสุดท้า ยของเช้า วัน นี ้
หมอรุ่งเตรียมล่วมยาออกมาจากห้องตรวจ
“ลินทร์จะไปด้วยกันไหม” สินีมองเด็กหญิงที่น่งั อยู่หน้าร้านอย่างเดิม
๖๑

“ไปค่ะ”
ทัง้ สี่รวมทัง้ นายดารงจึงขึน้ รถหมอรุ่งไปบ้านตาอยู่ดว้ ยกัน
ตาอยู่ เ คยเป็ น ทหารมาก่ อ น แต่ ง งานไม่ มี ลู ก และเมี ย ก็ ยั ง ตายไป
เสี ย ก่ อ นจึ ง อยู่ ที่ บ ้า นปลายนาคนเดี ยว ปลูกข้า วปลูกผักผลไม้ไ ว้กิน เองตาม
อัตภาพ บางครัง้ ขายผลไม้ไ ด้เงิ นก็เ อาไปลงขวดยาดอง พอกินแล้วก็ชอบร้อ ง
เพลง ‘กลิ่นโคลนสาบควาย’ เพลงนีร้ ัฐบาลห้ามไม่ให้เปิ ดทางวิทยุ ตาอยู่ก็ยังไป
หาซือ้ แผ่นเสียงมาได้ ว่ากันว่าที่จริงตาอยู่มีสมบัติมากตัง้ แต่สมัยยังเป็ นทหารแต่
เอาใส่ ไ หฝั ง ไว้ใ นสวน แต่ ก็ไ ม่ รู้ว่ า จริ ง ไหม ตาอยู่ ช อบเล่ า เรื่ อ งสมัยเป็ น ทหาร
เกือบจะได้ไปรบสงครามครัง้ ที่แล้ว แต่สงครามสิน้ สุดไปเสียก่อน ไทยส่งทหารไป
ร่วมรบช่วงท้ายสงครามแล้ว
ใต้ถุนบ้านตาอยู่มีแคร่ไม้ไผ่กับชะลอมสานเปล่า ๆ วางกองอยู่ แคร่ไม้ดู
ท่าทางไม่มีคนนั่งมานาน หน้าบ้านมีไก่แจ้เดินชูคอ แต่ในบ้านเงียบสนิทเหมือน
ไม่มีคนอยู่ เมื่อเข้าไปถึงห้องนอน ตาอยู่นอนนิ่งห่มผ้า ข้างเตียงมีชามข้ า วกิ น
เหลือวางอยู่ นายดารงเรียก
“ตา ตา หมอมาแล้ว”
หลายอึดใจกว่าตาอยู่จะค่อย ๆ ลืมตาขยับตัวหันมา เมื่อเห็นหมอรุ่งก็
พูดเสียงแหบแห้งไม่มีเรี่ยวแรง
“หมอ ข้าเห็นทีจะไม่รอด”
๖๒

“ให้หมอตรวจก่อน ลุกขึน้ มานั่งได้ไหม” หมอกับพี่สินีช่วยกันวัดไข้ วัด
ชีพจร หมอรุ่งหันมาบอกนายดารง
“คุณเตรียมนา้ ร้อนให้เราได้ไหม อาจต้องฉีดยา” นายดารงเดินออกไป
จากห้องนอน มุจลินทร์จึงตามไปด้วย ดูเหมือนว่านายดารงจะคุน้ เคยกั บ บ้า น
หลังนีเ้ ป็ นอย่างดี เดินไปหยิบเตาอัง้ โล่และหม้อจากในครัวที่ปลูกไว้หลังบ้าน ตัก
นา้ ในตุ่มมาใส่หม้อ ในตุ่มแทบไม่มีนา้ อยู่แล้ว
“ตาอยู่แกไม่มีลูก เมียก็ตายไปแล้ว พวกฉันไม่เห็นแกออกจากบ้านมา
หลายวันจึงผลัดกันมาเยี่ ยม เลยเห็นว่าป่ วย” พี่ดารงพูด “แล้วเธอเป็ นอย่างไร
บ้างล่ะ หาพ่อแม่ไม่พบเลยหรือ”
มุจลินทร์ส่ายหน้า ชาวบ้านส่วนใหญ่รูเ้ รื่องมุจลินทร์จากที่เล่ากันปาก
ต่อปาก
“ยัง ไม่ มี ใ ครติ ดต่ อ มาเลย หมอรุ่ ง ว่ า รอโรงเรี ยนเปิ ด อาจส่ ง ฉั น เข้ า
โรงเรียน” เด็กหญิงบอก
“พอมี สงครามโรงเรี ยนก็ ปิ ด หยู กยาก็ แ พงไปหมด ขโมยขโจรก็ มาก
ขนาดตากเสือ้ ผ้าไว้น อกบ้าน ขโมยยังมาลักเอาไปเลย” พี่ดารงพูดเหมื อ นพู ด
มาแล้วหลายครัง้ “ใครพอทาอะไรได้ก็ตอ้ งช่วยกัน”

๖๓

เมื่อฉีดยาให้ตาอยู่เ สร็จ หมอรุ่งขับรถพาพี่ สินีแ ละมุจลิ นทร์กลับ ร้า น
ส่วนนายดารงเดินกลับบ้านไม่ห่างออกไปนัก มุจลินทร์ช่วยทาความสะอาดร้าน
จนอาทิตย์ใกล้ตกดิน อุษาโผล่มาที่ประตู
“ลินทร์ ไม่เห็นเสียหลายวัน เมื่อบ่ายไปไหนกันมา”
“ไปบ้านตาอยู่ แกเป็ นมาเลเรีย”
“จริงรึ แล้วเป็ นอย่างไรบ้าง”
“หมอรุ่งฉีดยาให้แล้ว วันต่อ ๆ ไปอาจต้องไปฉีดอีก หรือถ้าอาการดีขึน้
ก็ตอ้ งมาให้หมอฉีดยา”
อุษาเข้ามานั่งลงตรงเก้าอีร้ อตรวจ
“เขาว่ากันว่ามาเลเรียนี่ทรมานมาก” อุษาพูด
“ก็คงอย่างนั้น หมอบอกว่าหากเชือ้ ขึน้ ไปถึงสมองจะปวดหัวมาก ถ้า
ช่วยไม่ทนั จะชักแล้วก็ตาย” มุจลินทร์เล่าตามที่หมอรุ่งเคยเล่าให้ฟัง
อุษาส่ายหน้า “ฉันได้ยินพ่อบอกกับแม่ว่าพวกเชลยก็ป่วย ถ้าป่ วยทหาร
จะปล่อยให้ตายไปจนหลุมฝังศพในค่ายไม่พอ”
“พวกเชลยน่าสงสารนะ” มุจลินทร์เคยเดินไปค่ายเชลยกับพวกเด็ก ๆ
คนอื่นจึงเคยเห็นภาพเชลยและโรมุฉะ ที่นบั วันจะผ่ายผอมลงทุกวัน
๖๔

๑๗ กันยายน ๒๔๘๖
สัปดาห์ต่อมาตาอยู่อาการดีขนึ ้ จนมาที่รา้ นหมอเองได้ ยังไม่กินยาดอง
ร้องเพลงกลิ่นโคลนสาบควายอย่า งเดิมแต่ก็คุยฟุ้งเสียงดังว่ าตอนป่ วยปวดหัว
ปวดตัวไปหมดเหมือนมีใครเอาค้อนมาทุบไปทั้งตัว คิดอย่างเดียวว่าตายเสี ยแน่
แล้ว เคราะห์ดีที่หมอรุ่งมาช่วยเอาไว้ทนั
อีกสองวันจะเป็ นวันที่พ่อ ของอุษาต้อ งไปส่ งของที่ ค่า ยเชลย ตอนค่ า
พ่อล็อกบานประตูเหล็กหน้าร้าน ในร้านมีเพียงพ่อ แม่ และอุษา อุษาใช้ผ้าเช็ด
ฝุ่นออกจากตูก้ ระจกใส่สินค้า พ่อเดินมาทางอุษาช้า ๆ
“อุษา เชลยที่เขาช่องไก่ลาบากมาก ถ้าหยุดทางานก็ถูกตี อาหารหรือ
ยาก็มีไม่พอ เพราะพวกทหารไม่ยอมเสียเงินซือ้ ให้เปลือง ใครป่ วยก็ปล่อยให้ตาย
อย่างทรมาน” พ่อพูดด้วยเสียงเรียบ ๆ ประโยคต่อจากนั้นเป็ นประโยคที่อุษาจา
นา้ เสียงของพ่อได้ แม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายสิบปี
“พ่อต้องแอบเอายารักษามาเลเรียใส่ไปตามเข่ง ผักผลไม้ไม่ให้ทหารรู ้
อุษาจะช่วยพ่อได้ไหม”

๖๕

๖
๖๖

๑๘ กันยายน ๒๔๘๖
ตึกใหญ่นนั้ เป็ นที่ที่หา้ มคนไทยเข้าไป และผูห้ ญิงโดยเฉพาะสาว ๆ ไม่มี
ใครเข้าใกล้ ที่น่ นั คือสถานบันเทิงของทหารญี่ปนตั
ุ่ ้งอยู่ในตัวอาเภอ ตึกใหญ่โต
ทาสี สัน สดใส เปิ ดเพลงญี่ ปุ่ นตลอดทั้ง วั น มี เ ครื่ อ งดื่ ม ขายภายใน ถื อ เป็ น ที่
พักผ่อนหย่อนใจของทหารญี่ปนุ่ สถานบันเทิงแห่งนีส้ ร้างขึน้ หลังจากทหารญี่ปนุ่
และเชลยมาถึงกาญจนบุรีไม่นาน
วันนีเ้ รื่องที่คุยกันในตลาดมาจากตึกใหญ่ตึกนัน้ มุจลินทร์น่ งั อยู่ที่หน้า
ร้านหมอได้ยินคนไข้คุยกัน
"เขาว่ามีผหู้ ญิงจะหนีออกมา แต่หมอน่ะรีบตามกลับเข้าไปเลย"
"ผูห้ ญิงญี่ปนุ่ หรือไทย เป็ นฉัน ฉันคงหนีเหมือนกัน"
๖๗

"เขาว่าผูห้ ญิงก็มีหลายประเทศ พวกเชลยน่ะ ก็โดนกวาดต้อนมาหมด"
"นี่ถา้ เราไม่อยู่ขา้ งเดียวกัน จะโดนอย่างนัน้ บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู.้ ..”
มุจลินทร์ไม่รูว้ ่าในตึกใหญ่นนั้ มีอะไร ที่จริงไม่มีใครรูเ้ ลยเพราะห้า มคน
ไทยเข้า ถือว่าตรงนั้นเป็ นอาณาเขตญี่ปนุ่ ชมนาดเคยเดินเฉียดไปใกล้ ๆ เพราะ
อยากรู ้ พอแม่ของชมนาดรูเ้ ข้าชมนาดโดนหวดเสียจนขาลาย โดนดุว่าอยากรู ้ไม่
เข้าเรื่อง
“ในตึกนั้นเป็ นโรงพยาบาลหรือ จ้ะ ทาไมจึงมีหมอ” มุจลินทร์ เลียบ ๆ
เคียง ๆ ถามพี่สินีเสียงเบา พี่สินีทาหน้าลาบากใจก่อนที่จะพยายามอธิบายให้
เด็กหญิงฟั ง มุจลินทร์อายุสิบสองปี แล้ว ไม่ใช่เด็กแต่ก็ยงั ไม่ใช่วัยรุ่น สินีพยายาม
จะสอนเท่าที่เด็กวัยเท่านีส้ มควรจะได้รบั รู ้
“ที่น่นั เป็ นสถานบันเทิงของญี่ปนุ่ เขา” สินีบอก “ไว้โตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะรู”้
มุจลินทร์รูส้ ึกว่าอีกนานกว่าจะโตเป็ นผู้ใหญ่ แต่อุษาน่ะเริ่มเป็ นผู้ใหญ่
แล้วเพราะทางานได้หลายอย่าง เวลาเดินผ่านแล้วถูกพวกผู้ชายวัยรุ่นแซว อุษา
จะเดินต่อไปโดยไม่มอง หลายคนเรียกอุษาว่าคุณนาย เพราะอุษามาจากพระ
นคร บางครัง้ ก็เรียกด้วยคาไม่ดีกว่านั้น เพราะครอบครัวอุษาทาธุรกิจกับ ญี่ปุ่ นที่
ชาวบ้านบางคนไม่ชอบ เวลาเดินผ่านพวกวัยรุ่น มุจลินทร์ก็โดนล้อเหมือนกัน ว่า
เป็ นเด็กกาพร้า มุจลินทร์ไม่ชอบเลย ไม่อยากให้เพื่อน ๆ ที่เคยเล่นด้วยกันโตไป
แล้วทากิริยาแบบนัน้

๖๘

มุจลินทร์สนิท กั บอุษ าที่ สุด นอกจากจะเพราะพบกับเป็ น คนแรก ยัง
เพราะว่าอุษาเป็ นคนค่อนข้างใจเย็นและเข้าใจมุจลินทร์มากที่สุด เด็กคนอื่น ๆ
มองว่าทัง้ สองเคยมาจากพระนครจึงมีบุคลิกคล้าย ๆ กัน แต่มจุ ลินทร์ไม่คิดอย่าง
นัน้ ที่จริงอุษานัน้ เรียบร้อยเป็ นระเบียบ ผิดกับมุจลินทร์ที่เริ่มแก่นขึน้ ทุกวันเพราะ
เล่นกับลูกแม่คา้ ในตลาด

“ลินทร์ มานี่สิ” ตอนบ่ายชมนาดเดินมาเรียกมุจลินทร์เพราะรูว้ ่า
เด็กหญิงนั่งอยู่ในร้านหมอ
“เรียกฉันหรือ”
“เธอนั่นแหละ มาเล่นอีตกั หน่อย คนไม่ครบคู่ เล่นเป็ นไหม” มุจลินทร์
ส่ายหน้า
“ได้เรื่องที่ไหน อีตกั ก็เล่นไม่เป็ น หัดเอาหน่อยแล้วกัน” ชมนาดบอก
“ไปเล่นเถอะจ้ะ” พี่สินีบอก
มุจลินทร์เดินจากร้านหมอตามชมนาดมาถึงที่เด็ก ๆ นั่งเล่นกันใน
ตลาด เมื่อเห็นหน้ามุจลินทร์ทุกคนก็รีบตบเสื่อเรียกให้น่งั ทันที
“ครบคนพอดี ๆ อย่ารอช้ารีบเล่น เดี๋ยวฝนจะตก” เด็ก ๆ รีบขยับที่ให้
มุจลินทร์น่งั อีกคน
๖๙

“ฉันแบ่งอีตกั ให้ก่อน เวลาเล่นก็ทาอย่างนี”้ ชมนาดสาธิตวิธีการโยนรับ
อีตกั

วิธีการเล่นอีตกั คล้ายหมากเก็บที่มจุ ลินทร์เคยเล่นสมัยประถมแต่ต่างไป

เล็กน้อย ใช้เมล็ดน้อยหน่ากับเปลือกหอยเล็ก ๆ ที่เก็บมาจากแม่นา้ เป็ นเบีย้
มุจลินทร์โยนรับอยู่สองสามครัง้ ก็เริ่มถนัดมือขึน้
“เล่ น เป็ น เหมื อ นกั น นะนี่ เคยเล่ น มาแล้ว หรื อ เปล่ า ” ชมนาดถาม
นา้ เสียงปลายประโยคยัง มีแ ววสงสัย ถึงอุษาจะบอกว่ามุจ ลินทร์ไม่ ใช่ ส ายสื บ
ชมนาดก็ยงั อดรูส้ ึกระแวงสงสัยไม่ได้
“เคยเล่นบ้างสมัยก่อน” มุจลินทร์ไม่อธิบายยาวเพราะไม่รูจ้ ะเล่า
อย่างไร ส่วนชมนาดคิดไปว่านี่คือวิธีปฏิเสธแบบสายสืบมืออาชีพ และวางแผน
ว่าวันหลังจะหลอกถามมุจลินทร์เองให้ได้
มุจลินทร์รูส้ ึกแปลกใจเพราะเพื่อนที่นี่ไม่เหมือนเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนของ
ตัวเองเลยแม้แต่นอ้ ย ที่โรงเรียนทุกคนต้องมีกลุ่มของตัวเอง เวลาทาการบ้าน นั่ง
กินข้าวกลางวัน หรือแม้แต่จะไปห้องนา้ ก็ต้องนั่งกั บกลุ่มของตัวเอง คนที่ไม่ มี
กลุ่มคือคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วยเท่าไร มุจลินทร์แทบจะสนใจแต่เพื่อนของ
ตัวเอง แต่ที่ตลาดทุกคนอยู่ดว้ ยกันหมด ยกเว้นก็แต่เด็กผู้หญิงบางคนที่เริ่มเข้า
วัยรุ่นแล้วจะไม่ค่อยมายุ่งกับพวกเด็ก ๆ มากนัก สลับไปมาระหว่างอยู่กับน้อง ๆ
หรือไปช่วยงานผูใ้ หญ่

๗๐

เย็นเมื่อวานพ่อขอให้อุษาช่วยแอบส่งของให้เชลย พ่อยังเล่าให้อุษาฟั ง
ว่าได้พูดกับเชลยครัง้ แรกตอนที่เชลยมาขนของที่ รา้ น เชลยเล่าว่าสภาพความ
เป็ นอยู่ในค่ายลาบากมาก มีคนตายทุกวัน พ่อจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยแอบ
เอายารักษามาเลเรียใส่ไปตามเข่งอาหาร เพราะเชลยเป็ นคนจัดการของต่าง ๆ ที่
ส่งไปในค่ายเอง ทุกอย่างต้องทาอย่างลับ ๆ ไม่ให้ทหารญี่ปนุ่ รู ห้ รือสงสัยเป็ นอัน
ขาด แต่ดูเหมือนว่าตอนนีท้ หารก็เริ่มสงสัยขึน้ มาบ้างแล้ว เพราะเชลยที่ป่วยเป็ น
มาเลเรียหลายคนหายป่ วยเป็ นปกติได้ ทัง้ ที่ยารักษาของเชลยมีไม่พอ
“แม่ไม่อยากให้อุษาไปเลย พ่อเขาอยากให้ลูกไปให้ได้ ตอนนีญ
้ ่ปี นเริ
ุ่ ่ม
สงสัยพ่อแล้ว แล้วพ่อก็ซอื ้ ยาให้เชลยเอาไว้แล้ว” แม่พูดกับอุษา “ถ้าลูกไม่อ ยาก
ทาก็ไม่เป็ นไร เราหาทางเอายาให้เขาคราวหน้าก็ได้”
“ถ้าพ่อซือ้ ยาแล้ว ก็เอาให้เขาเลยเถอะค่ะ” อุษาบอก “ถ้าไม่รีบเอาให้
คนป่ วยน่าจะลาบากมาก”
“ลูกต้องห้ามไม่ให้ใครรู เ้ ป็ นอันขาดนะอุษา พ่อเองก็ไม่อยากให้ลูกไป
เลย พ่อเป็ นห่วงมาก” พ่อบอก
“ไม่เป็ นไรค่ะ อุษาจะระวังอย่างดี”

๑๙ กันยายน ๒๔๘๖
๗๑

คราวนีอ้ ุษาไปค่ายเขาช่องไก่กับพี่ปานสองคน พ่อไม่ได้ไปด้วย
มุจลินทร์เห็นตอนที่อุษาขึน้ รถ อุษานั่งด้านหลังรถคนเดียว สวมหมวกกะโล่
เสือ้ สีฟ้า นั่งหลังตรงมองไปด้านหน้า อุษามีบุคลิกดีสมกับที่เคยเรียนโรงเรียนสตรี
ในพระนคร ผู้ ใ หญ่ มั ก ชมว่ า มี กิ ริ ย าท่ า ทางสุ ภ าพเรี ย บร้อ ย มุ จ ลิ น ทร์ก็ คิ ด
เหมื อ นกั น เวลาเพื่ อ นคนไหนท าตัว ไม่ เ รี ยบร้อยอุ ษาก็ จัดการ ‘อบรม’ ว่ า เป็ น
ผูห้ ญิงต้องทาตัวให้เรียบร้อย มุจลินทร์เป็ นหนึ่งในคนที่ถูกอบรมบ่อยที่สุด
ถึงครัง้ นีอ้ ุษาจะเข้าไปส่งของคนเดียว ทหารญี่ปนก็
ุ่ เคารพและต้อนรับ
อย่างดี เชลยเข้ามาขนเสบียงจากเรือไปทีละเข่ง อุษามองหาหมอดันลอปที่ป กติ
จะเป็ นคนแอบสื่อสารกับพ่อ หมอดันลอปเป็ นหมอทหารมาจากออสเตรเลีย ใน
ค่ายเชลยนอกจากจะมีโรงนอนเชลยโรงอาหารเชลย ก็มีเรือนอื่น ๆ อีก เช่นเรือน
งานช่าง เรือนพยาบาล และเรือนสาหรับเชลยเล่นละครให้ดูกันเองเวลาว่าง
หมอดันลอปตัวสูงและตัดผมสั้นเหมือนคนอื่น ๆ แต่ดูสะอาดสะอ้า น
กว่าเล็กน้อย เมื่อหมอดันลอปเข้ามาเลียบ ๆ เคียง ๆ ช่วยยกของใกล้ ๆ เรือของ
อุษา อุษารอจนไม่มีใครมอง ชีไ้ ปที่เข่งกล้วยที่ ซ่อนห่อยาเอาไว้ หมอมองหน้า
อุ ษ าแวบหนึ่ ง แล้ว ยกของต่ อ เหมื อ นไม่ มี อ ะไรเกิ ดขึ น้ อุ ษ ารู ้สึกความอึ ดอัด ที่
ตนเองแบกมาตลอดทัง้ เช้าเบาบางลง
พ่อเล่าว่าอาหารที่เชลยได้กินมีเพียงข้าวต้มกับนา้ ตาลเท่านั้น ส่วนผัก
ต่าง ๆ เป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงครัวทหารญี่ปนุ่ อุษายืนมองพี่ปานและเชลยขนของ
ออกจากเรือต่อ รอบแล้วรอบเล่าจนเกือบหมด โยชิที่ได้ยินว่าอุษามาส่งของคน
เดียวก็เดินมาพูดคุยกับอุษา
๗๒

“สวัสดีครับ อุษาซัง”
“โอฮาโยะ สวัสดีค่ะ” อุษายกมือไหว้
“มาคนเดียว คุณพ่อไม่มาหรือครับ”
“ไม่มาค่ะ ฉันมาคนเดียว”
“อุ ษ าซัง ขยัน นะครับ ” ในค่ า ยมี ท หารญี่ ปุ่ นที่ท าหน้าที่ เป็ นล่ า มและ
สอนภาษาไทยให้ทหารทั่วไป ทหารอย่างโยชิจึงได้เรียนรูภ้ าษาไทยจากทัง้ ในค่ าย
และพูดคุยกับชาวบ้าน
“ขอบคุณค่ะ”
“ผมพาไปดูที่สร้างทางรถไฟ ไปไหม” โยชิชวน
“ไปได้หรือคะ” อุษาถาม
“ได้ครับ ผมพาไปเอง”

ทางรถไฟที่เสร็ จแล้วเกิ ดจากการถางหญ้าและพื ชบนพื ้นดิ นแล้ว โรย
ด้ว ยกรวดทางรถไฟ วางเหล็ ก รางรถด้า นข้ า งและไม้ ห มอนพาดแนวนอน
ระยะห่างเท่า ๆ กัน กาญจนบุรีมีเทือกเขาและแม่นา้ มาก การสร้างทางรถไฟครัง้
นีจ้ ึงต้องสร้างสะพานเป็ นจานวนมากกว่าร้อยสะพานกว่าจะไปถึงด่านเจดีย์สาม
๗๓

องค์ ญี่ปนต้
ุ่ องซือ้ ไม้ของไทยจานวนมากเพื่อนามาใช้ทาเป็ นไม้หมอนทางรถไฟ
รวมทั้ง จ้า งคนไทยใช้ช้า งขนวัสดุ ต่าง ๆ คนไทยที่ เ ป็ น แรงงานทาทางรถไฟได้
เงินเดือนละ ๖๐๐ บาท ถือว่ามาก แรงงานชาวเอเชี ยได้น้อยไปกว่ านั้น เชลย
ไม่ได้เลย
ระหว่างมองดูแรงงานสร้างทางรถไฟ อุษาได้ยินเสียงเหล็กกระทบกัน
ดังต่อเนื่อง และเสียงทหารญี่ปนุ่ ตะโกนเร่งการทางานดังขึน้ เป็ นระยะว่า ‘สปี ดโด’
มาจากภาษาอังกฤษคาว่า speed ที่แปลว่าความเร็ว
“อุษาซัง เคยนั่งรถไฟไหมครับ” โยชิถาม
“เคยค่ะ ฉันนั่งมาจากพระนคร”
“ผมเคยไปพระนครครัง้ หนึ่ง ที่น่นั มีตึกสวย ๆ มาก”
“ใช่ค่ะ”
“อุษาซัง พายเรือเป็ นไหมครับ”
“เป็ นค่ะ”
“พายเรือพาผมกับอาซาฮิดูแม่นา้ ได้ไหม” โยชิคงจะหมายถึงแม่น ้าแคว
น้อยและแควใหญ่ที่มาบรรจบกันตรงปากแพรกกลายเป็ นแม่นา้ แม่กลอง ฤดูฝน
นา้ หลากไม่เหมาะกับนั่งเรือ ถ้าพายในคลองคงได้ อุษาจะได้เก็บดอกบัวไปไหว้
พระและฝักบัวไปทาอาหารด้วย

๗๔

อุษารูส้ ึกว่าทหารญี่ปนุ่ เป็ นเพื่อน ไม่เหมือนที่ชาวบ้านรูส้ ึกต่อต้านทหาร
อยู่ ลึก ๆ แต่ ก็รู้สึกสงสารเชลย เข้า ใจว่ า ที่ ท หารญี่ ปุ่ นเข้ม งวดมากเป็ น เพราะ
หน้าที่ ยังมีเรื่องอีกมากที่อุษาต้องเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจในชีวิต เกี่ยวกับผู้คน
และสังคมที่พวกเขาอยู่
เชลยคนหนึ่งล้มลงไม่ ไกลจากอุษา อุษาก้าวขาเตรียมเข้าไปช่วย แต่
ทหารคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กว่าฉุดเขาขึน้ มาก่อน พร้อมตะโกนต่อว่าเสียงดัง อุษารีบ
เบือนหน้าหนีมองไปทางอื่น ทาให้เห็นว่าโรมุฉะหรือแรงงานเอเชียคนหนึ่งมอง
เธออยู่ เขาอายุไม่น่ามากกว่าอุษาเกินปี เดียว ยังเด็กมากที่จะมาทางานที่นี่ อุษา
มองกลับจนเขาหันไปทางานต่อ
อุษาเคยรู ส้ ึกว่าสงครามเหมือนจะอยู่แสนไกล แต่พอพ่อขอร้องให้อุษา
ช่วยส่งของให้เชลย อุษารู ส้ ึกว่าสงครามขยับใกล้เข้าตนเองมาอีกก้าวหนึ่ง เป็ น
ก้าวใหญ่ทีเดียว หลุมลึกของสงครามอยู่ชิดติดกับเท้าของอุษา หากอุษาก้าว
พลาดอาจตกลงไปเป็ นเหยื่อของสงครามด้วยอีกคน

๗๕

๗๖

๗

๒๖ กันยายน ๒๔๘๖
ตาอยู่มาฉีดยาที่รา้ นหมออีกหลายครัง้ ทุกครัง้ จะต้องแวะไปนั่งพูดคุยที่
สภากาแฟซึ่งเป็ นที่รวมตัวกันของชาวบ้าน กาแฟในปี นีห้ ายากและต้องใช้บัตร
ปั นส่วน ชาวบ้านจึงสรรหาวัตถุดิบอื่น ๆ มาใช้ผสมกาแฟแก้ขัดแม้จะรสชาติไม่
เหมือนกาแฟปกติ มุจลินทร์ได้ฟังเรื่องสมัยตาอยู่เป็ นทหาร ลากยาวไปถึงสมัย
เด็ก ตาอยู่เกิดตัง้ แต่รชั กาลที่ ๖ จึงมีเรื่องเล่ามาก มุจลินทร์ยงั ได้พูดคุยกับคนแก่
อีกหลายคนที่เข้ามาพบหมอที่รา้ น จนพวกท่านเอ็นดูและบางครัง้ ก็นาผลไม้ห รือ
ขนมมาฝากมุจ ลิน ทร์เวลามาหมอหมอ มุจลินทร์ชอบฟั งเรื่ อ งเล่า จากคนอื่ น ๆ
เวลาพี่สินีและหมอรุ่งว่าง เด็กหญิงจะต้องถามเรื่องชีวิตสมัยทัง้ สองยังเด็ก จนมุจ
ลินทร์ทราบว่าพี่สินีเกิดที่ไทรโยค ไปเรียนพยาบาลที่ศิริราช กลับมาทางานที่ปาก
แพรก ส่วนหมอรุ่งเป็ นคนบ้านโป่ ง เรียนแพทย์ที่ศิริราช ทางานที่บา้ นโป่ งพักหนึ่ง
๗๗

จากนัน้ มาเปิ ดร้านหมอที่ปากแพรก พี่สินีคิดว่ามุจลินทร์ชอบฟั งเรื่องชีวิตของคน
อื่ น พราะตัว เองจ าอะไรไม่ ได้ และคิ ดว่ า หากเด็ กหญิ ง ได้ฟั งเรื่ องคนอื่ นมาก ๆ
อาจจะพอท าให้ นึ ก เรื่ อ งของตั ว เองออกได้บ ้า ง มุ จ ลิ น ทร์มั ก มี ท่ า ที ค รุ่ น คิ ด
บางอย่างเวลาที่อยู่คนเดียว
ที่จริงมุจลินทร์เริ่มคิด ถึงบ้านน้อยลง ตั้งแต่หลังผ่านวันทัศนศึกษามา
หนึ่ ง สั ป ดาห์ เด็ ก หญิ ง พยายามปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้อ มมากกว่ า
พยายามมองไปข้างหน้า ชีวิตที่ยุค ๒๔๘๖ ไม่ได้ลาบากมากนัก มุจลินทร์มีเพื่อน
และชาวบ้านที่สนิทสนมเหมือนครอบครัวไปแล้ว บรรยากาศชนบทเรียบง่ายยัง
ทาให้รูส้ ึกอบอุ่นกว่ายุคปั จจุบนั มาก

เวลาว่างอุษาชอบร้อ งเพลงไทยไม่แพ้เ พลงญี่ ปนที
ุ่ ่ โ ยชิ สอน สมัยนั้น
วิ ท ยุ ส่ ว นใหญ่ เ ปิ ดแต่ เ พลงปลุ ก ใจเพราะรั ฐ บาลสนั บ สนุ น ให้ ท าเพลงแฝง
แนวความคิดชาตินิยม คณะดนตรีสากลคณะแรกของไทยอย่างสุนทราภรณ์เ พิ่ง
ก่อตัง้ ได้ไม่นานก็ตอ้ งเปลี่ยนมาทาเพลงที่มีเนือ้ หาเข้มแข็ง แต่อุษาชอบร้องเพลง
ไทยเดิมและเพลงลูกทุ่งมากกว่า ส่วนเพลงราวงต้องแอบร้องไม่ให้แม่ได้ยินเพลง
จะถูกดุและว่า ‘แก่ลม’ มุจลินทร์รูจ้ ักเพลงปลุกใจและเพลงราวงบางเพลงแต่ ก็
ร้องผิดร้องถูก บางเพลงอุษาและพี่สินีรอ้ งบ่อยจนมุจลินทร์รอ้ งตามได้

๗๘

ยามบ่ายก่อนฝนตกฟ้าครึม้ อุษาแม่และมุจลินทร์น่ งั อยู่ในร้าน ลมพัด
หวีดหวิว กระพรวนอันเล็กที่ห้อยไว้หน้าร้านส่งเสียงกรุ๊งกริ๊ง อุษาร้องเพลงเสียง
เบา
“กาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
แม่กาก็หลงรัก นึกว่าลูกในอุทร...”
"ฉันรูจ้ กั เพลงนี"้ มุจลินทร์หนั ไปมองเพื่อน
"เพลงนกกาเหว่า ใครๆก็รูจ้ กั ไม่ใช่หรือ" อุษาพูด
"เธอร้องตัง้ แต่แรกใหม่ได้ไหม" มุจลินทร์ขอ
"กาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร.. อุษาร้อง ต่อจากท่อนแรกมุจลินทร์ก็
ร้องตามไปด้วย
"คาบเอาข้าวมาเผือ่ เอาเหยือ่ มาป้อน
ถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยือ่ มาให้ลูกกิน
ปี กเจ้ายังอ่อนคลอนแคลน ท้อแท้จะสอนบิน
แม่กาพาไปกิน ทีป่ ากน้าคงคา
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซ้หาปลา
กินกุง้ แลกินกัง้ กินหอยตระพังแมงดา
๗๙

กินแล้วก็โผมา จับทีต่ น้ หว้าโพธิ์ทอง..."
เสียงเด็กหญิงสองคนประสานในร้านค้า มืดสลัว เนือ้ เพลงที่มุจลินทร์
ร้องต่างจากอุษาเล็กน้อย แต่ก็รอ้ งด้วยกันได้จนจบ แม่ของอุษาได้ยินจึงเดินมาที่
หน้าร้าน เปิ ดไฟดวงเล็กดวงเดียวที่กลางร้านให้ภายในร้านสว่างขึน้
"สอนมุจลินทร์รอ้ งเพลงหรือลูก"
"อุษาไม่ได้สอนค่ะ ลินทร์จาได้" อุษาตอบ
"จริงหรือจ๊ะลินทร์" แม่อุษาหันไปมองมุจลินทร์ จึงเห็นว่าเด็กหญิงยก
มือขึน้ ปาดนา้ ตาที่ไหลตามข้างแก้ม ข้างนอกฝนตกลงมาพอดี

๘๐

๘๑

๘

“วัดเอ๋ย วัดโบสถ์ มีตาลโตนดอยู่เจ็ดต้น เจ้าขุนทองไปปล้น ป่ านฉะนี ้
ไม่เห็นมา..”
อุษาไล่รอ้ งเพลงกล่อ มเด็ กที่ ตัวเองรู ้จักที ละเพลงให้มุจ ลิ นทร์ฟั ง แต่
นอกจากเพลงนกกาเหว่า ก็มีแต่เพลงจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า และเพลงโยกเยกเอยที่
มุจลินทร์รูจ้ กั
“ฉันฟั งเพลงนกกาเหว่าแล้วรูส้ ึกเศร้า ๆ ” มุจลินทร์บอก
“ฉันก็ฟังแล้วเศร้า สงสารลูกนกกาเหว่านะว่าไหม” อุษาตอบ มุจลินทร์
เหม่ อ มองพื ้น ในร้า น ดู เ หมื อ นว่ า เหตุ ผลที่ มุจ ลิ น ทร์รู้สึกเศร้า จะมากกว่ า รู ้สึ ก
สงสารลูกนกกาเหว่า แต่เป็ นความรูส้ ึกโหยหาบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ บางอย่าง
ที่อยู่แสนไกลจากเด็กหญิงในตอนนี ้
๘๒

แมวสีเทาในร้านเข้ามาคลอเคลียที่ขาของเด็กหญิงทัง้ สอง

มุจลินทร์คิดไม่ตก แม่ของเธอเคยร้องเพลงนกกาเหว่าให้ฟังก่อนนอน
มุจลินทร์รูส้ ึกเหมือนอดีตที่ตัวเองอยู่ใน พ.ศ.๒๕๖๑ เหมือนผ่านมานานแล้ว ราว
กับความฝัน แต่เสือ้ ผ้าและสัมภาระต่าง ๆ ที่ติดตัวมาด้วยก็ยงั เก็บอยู่อย่างดี ช่วง
นีม้ จุ ลินทร์ฝันถึงตัวเองตอนเด็กบ่อย ๆ นึกถึงเรื่องที่ยายเคยเล่าให้ฟังว่ามุจ ลินทร์
อาจกลับ ชาติ ม าเกิ ด มุจ ลิ น ทร์มักจะนึ กถึ ง ครั้ง ที่ เ จอชายชราบนรถเมล์ยิ้มให้
ตนเอง และเสียงฝนตกกับเสียงที่เหมือนจะเรียกเธอมาจากที่ไกล ๆ ก่อนจะหลับ
ไปในแต่ละวัน
อุษาร้องเพลงนกกาเหว่าทาให้มุจลินทร์คิดถึงเพื่อนคนหนึ่ง พิมพ์เคย
สนิทกับมุจลินทร์มาก ๆ ตั้งแต่ประถมหก แต่เมื่อขึน้ ชั้นมัธยม มุจลินทร์สนิทกับ
เพื่อนกลุ่มใหม่ แล้วพิมพ์ก็ห่าง ๆ เธอไป มุจลินทร์มารู ท้ ีหลังว่าเพื่อนคนหนึ่งใน
กลุ่มใหม่ของเธอไม่ชอบพิมพ์ จึงไม่ให้พิมพ์เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน พิมพ์น่งั กิน
ข้าวคนเดียว เวลาทางานกลุ่มก็จับกลุ่มกับคนที่เกินมาจากกลุ่มอื่น ๆ มุจลินทร์
เข้ากับกลุ่มใหม่ได้ดี ไปไหนก็ไปด้วยกัน แต่บางครัง้ ก็รูส้ ึกแปลกแยกและไม่อยาก
ทาตามอะไรที่เพื่อนทา แต่ก็กลัวจะถูกทิง้ ให้อยู่คนเดียว
บ้านแทบทุกหลังใช้การสัญจรหลักทางนา้ จึงมีทงั้ เรือและท่านา้
มุจลินทร์เพิ่งได้หดั พายเรือกับอุษา พาโยชิกับอาซาฮิไปเก็บดอกบัว ทหารทัง้ สอง
ชักชวนให้อุษากับมุจลินทร์หัดเรียนภาษาญี่ปนให้
ุ่ เก่ง ๆ จะได้เป็ นล่าม และยัง
๘๓

บอกว่าหากทางรถไฟสร้า งเสร็ จเมื่ อไรจะให้เ ด็กหญิ งทั้ง สองไปเป็ นแขกในพิ ธี
เปิ ดทางรถไฟ
๒๗ กันยายน ๒๔๘๖
วันต่อมาฝนตกปรอย ๆ ย่าของอุษาเดินวนเวียนอยู่ในร้าน มุจลินทร์รีบ
ออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้ใกล้ ๆ กับท่านา้ บ้านอุษา ยังเดินไม่ทันถึงท่านา้ ก็ ไ ด้ยิน
เสียงใบไม้ไหวแปลก ๆ อยู่ใกล้ ๆ เมื่อหันไปก็เห็นเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง รู ปร่าง
ผอมโซ อายุประมาณอุษา ผิวคลา้ ตาโต ผมหยิก สวมกางเกงตัวเดียวดูม อซอ
มุจลินทร์ตกใจมาก
“ขโม…!” ยังพูดไม่ทันจบคาเด็กชายคนนั้นก็ทรุ ดตัวลงทาท่าไหว้มุจลิ
นทร์ จนมุจลินทร์ตอ้ งย่อตัวลงนั่งที่พืน้ ตาม เด็กชายมุดไปนั่งใต้ตน้ จิกใกล้ ๆ เพื่อ
หลบฝน
เด็กชายเอานิว้ ชีก้ ดไว้ที่ปากตัวเอง มุจลินทร์เงียบเสียง เขาทาท่าเอามือ
ลูบท้อง หน้าตาอ่อนแรง เหมือนจะบอกว่าหิว
"เธอหิ ว หรื อ " มุจ ลิ น ทร์ถาม เขาท าหน้า ดี ใ จที่มุจ ลิ น ทร์พูดเสี ยงปกติ
แล้วเกาหัวแกรก ๆ เขาไม่เข้าใจที่มจุ ลินทร์พูด
"รออยู่ตรงนี ้ ฉันจะไปเอาอะไรมาให้กิน" มุจลินทร์หนั หลัง เขาส่งเสียง
เรียกไม่เป็ นภาษา ชีไ้ ปที่ตน้ กล้วยที่อยู่ไม่ไกล กล้วยนา้ ว้าออกผลเครือใหญ่ พี่
ปานเพิ่งตัดลงมาเมื่อวานนี ้ เขาทาท่าหยิบกล้วยใส่ปาก
๘๔

"ต้นกล้วยนัน้ ของพ่ออุษา แต่เธอกินไปเถอะ ท่าทางเธอจะหิวมาก"
มุจลินทร์ไม่รูจ้ ะสื่อสารกับเขาอย่างไร จึงพยักหน้าให้หลาย ๆ ครัง้ เขาทาท่าไหว้
มุจลินทร์ แล้วดึงกล้วยออกมาผลหนึ่งด้วยมือเปล่า นั่งลงข้างต้นกล้วยรีบปอกกิน
อย่างหิวโหย มุจลินทร์มองเขากินกล้ว ยผลที่สองและสามอย่างรวดเร็ว ราวกั บ
ไม่ได้เคีย้ วก่อนกลืน ก่อนเด็กหญิงจะเดินไปตามดงกล้วย จนเจอมีดพร้าที่พี่ป าน
คงทิง้ ไว้แถวนัน้ หลังตัดกล้วย เด็กหญิงหยิบมีดพร้าขึน้ มา
เขาทาท่าตกใจเมื่อเห็นเด็กหญิงถือมีด แต่เมื่อเห็นว่ามุจลินทร์นามีดมา
ตัดกล้วยออกเป็ นหวีให้ตนก็ทาท่าไหว้ปลกๆ
"เอาไปเยอะ ๆ เลย" มุจลินทร์พูด มองดูร่างผอมโซ เขาเอาหวีกล้วยวาง
บนตัก ปากก็กินไม่หยุด มุจลินทร์เดินกลับเข้าไปในบ้าน พบอุษานั่งอ่านหนังสือ
อยู่ใต้ชานเรือน
"อุษา ฉันเจอคนหนึ่งอยู่ในสวน เขาขอกินกล้วยนา้ ว้า ฉันจึงบอกให้เขา
แบ่งเอาไป"
"ใครหรือมุจลินทร์"
"เขาพูดไม่ได้เหมือนคนใบ้ อาจจะเป็ นกรรมกรในตลาด"
"พาฉันไปดูที"
เด็กหญิงทัง้ สองเดินเข้าไปในสวน แต่เด็กชายคนนัน้ เมื่อเหลือบเห็น
มุจลินทร์เดินมากับอุษาก็รีบวิ่งหนี ไม่ลืมคว้าหวีกล้วยไปด้วยสองสามหวี

๘๕

"เดี๋ยวสิ จะไปไหน" มุจลินทร์รอ้ งเรียก แต่ไม่ทนั เสียแล้ว เขากระโดดลง
คลอง ดาผุดดาว่ายไม่นานก็หายไปจากสายตาเปลือกกล้วยกระจัดกระจายอยู่
ใต้ตน้ มุจลินทร์กา้ วขาเข้าไปมอง
"กินไปหนึ่งหวีเชียว"
"มุจลินทร์" อุษาเรียก มุจลินทร์จึงหันกลับมาหา "ฉันเคยเห็นเขาอยู่ใน
ค่ายเชลย" อุษาพูดนา้ เสียงจริงจัง
"เธอพูดจริงหรือ"
"จริง ๆ ฉันเห็นเขาแล้วก็คิดว่าเขาไม่น่าได้มาทางานเลย เขายังเด็ก
มาก"
"แปลว่าเขาก็หนีออกมาจากค่ายเชลยน่ะสิ" มุจลินทร์ว่า
"คงจะอย่างนัน้ "
"แย่แล้ว เขาจะถูกจับไหม..."
"ถ้าหนีไปได้ไกลกว่านีค้ งไม่ค่อยมีทหารญี่ปนุ่ แล้ว"
มุจลินทร์พนมมือขึน้ ไหว้เหนือศีรษะ "ขอให้รอดด้วยเถอะ" เด็กหญิง
พึมพา อุษาหัวเราะท่าทางตลก ๆ ของเพื่อน
“ตายละ ลืมเก็บผ้า”

๘๖

อุษาและมุจลินทร์เดินกลับเข้ามาในร้าน ไม่พูดอะไรกันเรื่องกรรมกรที่
หนีออกมาอีก ย่าเห็นเด็กหญิงทั้งสองเดินเข้ามาก็รอ้ งทัก
“เห็นแว่นย่าไหม ย่าไม่รูเ้ อาไปวางไว้ที่ไหน”
อุษาทาหน้างง ๆ “บนหัว...” อุษาพึมพา
ย่ายกมือขึน้ จึงรูต้ วั ว่าสวมแว่นอยู่ตลอดเวลาที่ตามหานั่นเอง ทัง้ สาม
คนหัวเราะเสียงดัง
“อะไรที่ใกล้ไปก็มองไม่ค่อยเห็น จริงไหม” ย่าพูด

คืนนัน้ มุจลินทร์มานอนค้างที่บา้ นอุษา ข้างนอกฝนยังตกปรอย ๆ
มุจลินทร์นอนไม่หลับ
“อุษา เธอหลับหรือยัง” มุจลินทร์เรียกเพื่อน
“อืม” อุษาสะลึมสะลือตอบ
“เธอจะฟั งฉันหรือไม่ก็ได้ ที่จริงฉันเริ่มทาใจได้แล้ว ฉันมาจากอนาคต
ปี ๒๕๖๑ จริง ๆ ที่น่นั มีโทรศัพท์ โทรทัศน์ มีคอมพิวเตอร์ดว้ ยนะอุษา”
“จ้ะ” อุษากึ่งหลับกึ่งตื่นจึงตอบทีละคาสองคา ถ้าอุษายังตื่นอยู่คงถาม
ซอกแซกมุจลินทร์ไม่หยุด มุจลินทร์จึงพูดคนเดียวไปเรื่อย ๆ
“ฉั น อยู่ บ ้า นกั บ พ่ อ แม่ แ ล้ว ก็ ยาย วัน นั้น ฉั น ไปทัศนศึ กษากั บ เพื่ อ นที่
โรงเรียน พอถึงสะพานข้ามแม่นา้ แควฉันคิดได้ว่าอยากไปบ้านของคนคนหนึ่ ง
เด็กคนนั้นเป็ นเจ้าของสมุดบัน ทึกที่ ฉันเจอในตูเ้ ก่ าที่บ ้าน เธอบอกว่าเธออยู่ ที่
๘๗

กาญจนบุรี ฉันเดินไปเรื่อย ๆ แล้วหลงทางจนมาเจอเธอ...” ทันใดนัน้ มุจลิน ทร์ก็
ลุกขึน้ นั่งในมุง้ หันไปเขย่าเรียกเพื่อน
“อุษา อุษา เธอเล่าเรื่องตอนอยู่ในพระนครให้ฟังได้ไหม”
อุษางัวเงียตื่นขึน้ มา “เสียงดังอะไรลินทร์”
“เล่าเรื่องในพระนครให้ฉันฟั งหน่อย”
“ไม่มีอะไร ฉันอยู่กับแม่ ฉันไปโรงเรียน แม่ก็ขายขนม”
“แม่เธอขายขนมอะไร”
“ขายมาก บางครัง้ ก็ขา้ วต้มมัด”
“เธอเรียนโรงเรียนอะไรหรือ” พออุษาตอบชื่อโรงเรียน มุจลินทร์ก็ทา
ตาโต
“อุษา ฉันขอดูสมุดบันทึกของเธอได้ไหม”

๘๘

๘๙

๙

เสียงฝนตกข้างนอกหนักขึน้ เรื่อย ๆ มุจลินทร์คว้าย่ามที่วางอยู่ขา้ งมุง้
มา ในนัน้ มีสมุดเก่าเล่มหนึ่งที่มจุ ลินทร์พกไปไหนมาไหนด้วยเสมอเวลาอยู่ที่นี่
เด็กหญิงทัง้ สองจุดเทียนดูสมุดทัง้ สองเล่ม สมุดของมุจลินทร์เก่ามากแต่ก็พอดู
ออกว่าทัง้ สองเล่มเป็ นสมุดที่เหมือนกันทุกอย่าง
“เธอไปเอาสมุดเล่มนีม้ าจากไหน” อุษาถาม “ทาไมมันเหมือนสมุดของ
ฉัน”
ข้างนอกฟ้าร้องครืนเสียงต่า ๆ ฟ้าแลบทาให้หอ้ งนอนสว่างขึน้ เล็กน้อย
ชั่วขณะ
“ฉันเจอในตูเ้ ก่า ในห้องนอนของฉัน ที่โลกอนาคต”
“มุจลินทร์ ฉันไม่เข้าใจเลย”
๙๐

“ไม่เป็ นไร ฉันต้องหาวิธีกลับไปให้ได้ แล้วยังเรื่องเสียงนัน้ อีก” มุจลินทร์
พึมพากับตัวเอง
“เสียง ฉันเคยได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกให้ช่วย มาฝันถึงบ่อย ๆ
หลังจากมาที่นี่”
อุษาทาหน้าคิดหนัก

๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๖
ทหารญี่ปนเริ
ุ่ ่มสงสัยในตัวพ่อค้าอย่างบุญสนองแล้ว อุษาสังเกตได้ว่า
เวลาโยชิและอาซาฮิมาร้านไม่ค่อยพูดคุยกับพ่อนาน ๆ อย่างเคย แต่หนั มาคุยกับ
อุษาแทน
เชลยขอร้องพ่อว่าอยากได้แบตเตอรี่ สาหรับใส่ วิทยุ สื่อ สาร แม่จึงเอา
แบตเตอรี่ใส่ในก้นกระติกนา้ ห่อกันนา้ อย่างดีแล้วใส่นา้ หวานไว้ดา้ นบนให้อุษา
ถือไปในค่ายเชลย
“ถ้าใครถามว่ากระติกอะไรก็บอกว่าแม่ให้เอาโอเลีย้ งมาดื่มนะลูก” แม่
กาชับอุษาถึงแผนการ พ่อกับหมอดันลอปตกลงกันผ่านจดหมายกระดาษแผ่ น
เล็ก ๆ ว่า ส่งของครัง้ หน้าจะนากระติกนา้ ไปวางไว้แถวเรือนช่างไม้ ให้เชลยมารับ
แล้วตอนกลับอุษาจะเอากระติกเปล่ากลับไป
๙๑

อุษาไม่ปล่อยให้กระติกนา้ หวานห่างจากตัวตลอดทางไปเขาช่องไก่ ที่
ผ่านมาทุกครัง้ อุษาเพียงชีบ้ อกหรือพูดเป็ นนัย ๆ บอกหมอดันลอปหรือเชลยว่า
ของที่ฝากมาให้อยู่ที่ไหน แต่ไม่เคยต้องถือของที่แอบนาเข้ามาติดตัว เมื่อไปถึง
ค่าย โยชิและทหารอีกสองสามคนรออุษาอยู่แล้วที่ท่านา้ อุษาส่งยิม้ ให้ก่อนกล่าว
ทักทาย
“มาคนเดียวอีกแล้วหรือครับ อุษาจัง”
“มาคนเดียวค่ะ” อุษาตอบ
“นั่นอะไร” ทหารหน้าไม่คนุ ้ ถามอุษาด้วยสาเนียงแปร่ง ชีท้ ี่กระติกนา้ ที่
อุษาถือมา
“ใส่นา้ ค่ะ ไว้ดื่มเวลาร้อน ๆ” อุษาจัดการเปิ ดฝากระติกให้ทหารดู
แบตเตอรี่นนั้ อยู่กน้ กระติก โอเลีย้ งสีเข้มจึงทาให้มองไม่เห็นตรงไปถึงของข้างใต้
ทหารคนนัน้ มองในกระติกแล้วมองหน้าอุษา ก่อนจะเดินนาอุษาไปจุด
ที่ลาเลียงของ อุษาปิ ดฝากระติกนา้ อย่างโล่งใจ เชลยขนของเป็ นแถวจากเรือเข้า
ไปในค่าย อุษาเดินไปรอบ ๆ บ้าง นั่งรอบ้างจนเห็นว่ารอบข้างไม่มีทหารแล้ว ก็
เอากระติกไปวางไว้ตรงจุดที่พ่อบอก
การขนของแต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ก่อนกลับบ้านอุษา
กับพี่ปานเดินไปที่วางกระติกนา้ เอาไว้ มันยังอยู่ที่เดิม แต่พอยกขึน้ มาอุษารูส้ ึกว่า
ข้างในว่างเปล่าแล้ว อุษากับพี่ปานมองหน้ากัน แล้วรีบเดินจากเรือนช่างไม้ไปขึน้
เรือ โยชิบอกลาอุษาตรงท่านา้
๙๒

พอเรือออกมาไกลจากค่าย อุษาจึงเปิ ดกระติกออกดูไม่เห็นทัง้ โอเลีย้ ง
และแบตเตอรี่ ตอนนีเ้ องที่ทั้งอุษาและนายปานถอนหายใจอย่างโล่งอก

๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๖
เกือบหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วที่อุษ าได้รู้ว่า มุจ ลินทร์มาจากโลกอนาคต
แต่มาได้อย่างไรก็ไม่ทราบ มุจลินทร์พยายามอธิบายให้อุษาฟั งว่าตัวเองอาจย้อน
เวลามาตอนเดินมาจากทางรถไฟตรงสะพานข้ามแม่นา้ แคว ทัง้ สองจึงพยายาม
เดินจากตลาดไปที่ทางรถไฟทุกวันแต่ก็ไม่เห็นผลอะไร
ปลายฤดู ฝ น ต้น ฤดู ห นาว ทางรถไฟสร้า งเสร็ จ มุ จ ลิ น ทร์จ าเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามที่เคยเรียนได้ไม่มากนัก แต่ก็จาได้ว่าสงครามจบ
อย่างไร โหดร้ายอย่างไร มุจลินทร์ไม่ได้เล่าเรื่องตอนสงครามจบให้ใครฟั งเลย ถึง
อุษาจะถามเรื่องในอนาคตกับมุจลินทร์อยู่บา้ ง มุจลินทร์ก็เลี่ยงไม่เล่าว่าใครแพ้
หรือชนะสงครามกันแน่
“เขาว่าอักษะได้เปรียบมาก ฉันกลัวไทยแพ้สงคราม ไม่รูจ้ ะเป็ น
อย่างไร” อุษาบอก แต่มจุ ลินทร์ไม่บอกอะไรเลย
อุษากับมุจลินทร์ได้รบั เชิญไปพิธีเปิ ดทางรถไฟ ทัง้ สองไปซ้อมเต้นเพลง
ญี่ปนุ่ กับเพื่อนผูห้ ญิงหลายคนโดยทหารในค่ายเป็ นคนสอน แม้ทางรถไฟจะเสร็จ
แล้วแต่เชลยก็ยงั ต้องซ่อมทางรถไฟและดูแลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
๙๓

๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
ปลายฤดู กฐิ น มุจ ลิ น ทร์ไ ปท าบุ ญที่ วั ดกั บ อุ ษ า พี่ ป านพายเรื อ ตาม
แม่นา้ ไปเรื่อยจนพบวัดที่ปักเฉลว คือไม้ไผ่สานไว้ที่ท่านา้ ของวัดแปลว่าวัดนีย้ ัง ไม่
มีคนจองกฐิ น วัดอยู่ห่างไปจากตัวเมืองไม่ใกล้ไม่ไกล ครอบครัวอุษาจึงตกลงกัน
ว่ า ปี นี ้จ ะท าบุ ญกฐิ น ที่วัดนี ้ เจ้า อาวาสบอกกั บ พ่ ออุ ษาว่ า การท าบุ ญนั้นไม่ใช่
บริจาคเงินมากแล้วจะได้บุญมาก แต่ทาด้วยจิตใจบริสทุ ธิ์ไม่หวังผลตอบแทนจะ
ทาให้ผทู้ าบุญมีความสุข แต่หลังจากคืนที่เอาสมุดให้อุษาดู มุจลินทร์ไม่ค่อ ยฝั น
ว่ามีใครเรียกอีกแล้ว
วันทาบุญมุจลินทร์กับอุษาพายเรือไปจนถึงวัด วัดริมคลองเป็ นวัด เล็ก
ท่านา้ ทาจากไม้ก็เล็กและเก่า พอทาบุญเสร็จพ่อแม่ของอุษาก็กลับไปก่อน
มุจลินทร์กับอุษานั่งเล่นที่ท่านา้ ของวัด จนมุจลินทร์หนั ไปเห็น ลานวัดมีแม่ไก่และ
ลูกเจี๊ยบคุย้ เขี่ยหาอาหาร เด็กวัดยืนกวาดพืน้ ขะมักเขม้น เมื่อมองดี ๆ รู ส้ ึกคุ ้น
หน้าเด็กวัดผิวคลา้ จึงเรียกอุษา
"เด็กคนนัน้ นี่" อุษาร้อง ยกมือปิ ดปาก
"เด็กที่หนีออกมาจากค่ายเชลยใช่ไหม" มุจลินทร์พูด
“ฉันว่าไม่ผิดแน่ เราเดินไปดูกันเถอะ ไม่รูเ้ ขาจะหนีอีกหรือเปล่า”
เด็กหญิงทัง้ สองรีบเดินเข้าไปหาเด็กวัด เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าใช่
เด็กชายที่พวกตนเคยพบจริง ๆ เขาตัดผมสัน้ และดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อย
กว่าเดิมมาก เมื่อเห็นเด็กหญิงทัง้ สองก็ชะงักหยุดมือที่กวาดพืน้
๙๔

"มาทาอะไรที่นี่" เขาทักขึน้ มาก่อน คราวนีไ้ ม่วิ่งหนีอีกแล้ว
"เรามาไหว้พระน่ะซี" มุจลินทร์ตอบ เด็กชายมองไปรอบ ๆ ดูว่ามีคนอยู่
ไหม แต่ในวัดเล็ก ๆ เงียบเหงา เวลานีพ้ ระท่านก็อยู่ในกุฏิกันหมด
"ตามมาทางนี"้ เด็กชายนาเด็กหญิงทัง้ สองเดินไปข้าง ๆ ศาลาวัดใต้ตน้
มะม่วง
"เธอพูดไทยได้หรือ" มุจลินทร์รีบถามหลังจากเขาหยุดเดิน
เขาส่ายหน้า "หลวงพี่สอน ฉันพูดได้นิดหน่อย"
เขาหันไปพูดกับอุษา "ฉันหนีออกมาจากค่ายเชลย เธอเคยพบฉัน"
"ใช่ ฉันเจอเธอตอนไปส่งของในค่าย"
"เธออย่าบอกใครว่าฉันหนีมาที่นี่"
อุษาส่ายหน้า "ฉันไม่มีทางบอกใคร"
"ฉันหนีมาจากค่ายเชลย ว่ายนา้ มาถึงที่นี่ แล้วเจอหลวงพี่ หลวงพี่ให้ฉัน
อยู่ดว้ ย"
"ไม่กลัวโดนจับหรือ"
"กลัว ฉันหลบอยู่แต่ในวัด ไม่ไปไหนก็คงไม่เจอญี่ปนุ่ "
"ดีแล้วที่เธอหนีออกมาได้ ฉันกลัวเธอถูกจับได้แทบแย่" มุจลินทร์พูด
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"ตอนนีฉ้ ันปลอดภัยแล้ว แต่คนอื่นในค่ายยังลาบากมาก" เขาพูด "มีคน
ป่ วยตายทุกวัน ฉันคิดว่าอยู่ไปก็คงต้องตายสักวัน หนีออกมาดีกว่า"
"คนที่หนีออกมามีเยอะไหม"
"ไม่รูเ้ ลย รูแ้ ต่คนที่หนีไม่รอด ทหารยิงตายหมด"
"ไม่อยากเชื่อเลย" มุจลินทร์พึมพา เธอกาลังนึกถึงโยชิและอาซาฮิ เธอ
นึกภาพสองคนนัน้ ลั่นไกปื นยิงใครไม่ได้
"พวกทหารต้องทาตามหน้าที่" อุษาพูด
"พวกทหารน่ะโหดร้ายเกินไป" แววตาเด็กชายแข็งกร้าวมากขึน้ เมื่อเล่า
เรื่อง "พวกฉันทางานทัง้ วัน ทุกวัน บางครัง้ ก็ถูกตบตี ถูกขู่"
“คุยอะไรกันหรือ นิล” เด็กสามคนหันตามเสียงเรียก หลวงพี่เดินลงมา
จากโบสถ์ อุษายกมือทาท่าไหว้ มุจลินทร์จึงรีบทาตาม
“พวกเขาเคยช่วยผมไว้” เด็กชายที่ชื่อนิลตอบ
“เด็กสองคนนีเ้ ป็ นลูกพ่อค้าในเมือง” หลวงพี่บอก “ชื่ออะไรกันบ้าง”
“ฉันชื่ออุษาค่ะ เพื่อนฉันชื่อมุจลินทร์” หลวงพี่มองหน้าเด็กหญิงทัง้ สอง
“ขอบใจพวกโยมมากที่ช่วยนิลเอาไว้ เด็กคนนีล้ าบากมามาก”
“ไม่เป็ นไรค่ะ” มุจลินทร์ตอบ
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“ชื่อแปลกทัง้ สองคน มุจลินทร์เป็ นชื่อพญานาค” หลวงพี่บอก มุจลินทร์
คิดถึงเรื่องเล่าที่แม่เคยเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้ว แม่เล่าว่าฝันเห็นพญานาคตอน
ท้องมุจลินทร์ จึงตัง้ ชื่อนีใ้ ห้
“อาตมาเป็ นคนตั้งชื่อเด็กคนนีใ้ ห้ใหม่เอง เมื่อก่อนเขาไม่ได้ชื่อนิล แต่
ตอนนีเ้ ขามีชีวิตใหม่แล้ว จึงเปลี่ยนชื่อ” หลวงพี่พูดแล้วหยุดไปพักหนึ่ง “ตอนนี ้
เขาไม่ใช่กรรมกรแล้ว แต่เป็ นเด็กที่กาลังเรียนหนังสือ” เด็กหญิงทัง้ สองฟั งแล้ว
พยักหน้า
“ฉันกินกล้วยที่พวกเธอให้ เลยว่ายนา้ มาถึงที่นี่ได้” นิลบอก “ขอบคุณ
พวกเธอมากจริง ๆ”
“คนเราน่ะ ถ้าเชื่อว่าจะทาอะไรให้สาเร็จ มันก็จะสาเร็จขึน้ มาจนได้”
หลวงพี่กล่าว “เด็กคนนีก้ ็เป็ นตัวอย่าง เขาเชื่อว่าเขาจะมีชีวิตใหม่ ชีวิตที่ดีกว่า
ชีวิตเดิม ความเชื่อของเขาแรงกล้า ส่งไปถึงพวกโยม มาถึงอาตมา เขาจึงมาถึง
ที่นี่ได้ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ”
มุจลินทร์นึกถึงเสียงฝนตกและเสียงเรียกให้ช่วยดังมาจากที่ไกล ๆ เธอ
คิดว่าเธอรูแ้ ล้วว่าใครเป็ นคนเรียกเธอมาจากโลกอนาคตที่ห่างไกล
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ค่าวันนัน้ ก่อนนอน มุจลินทร์คิดถึงเรื่องหนึ่งในอนาคตที่เธอจากมา
ก่ อ นจะถึ ง วั น ทั ศ นศึ ก ษาไม่ น าน มุ จ ลิ น ทร์คิ ด ว่ า แม่ แ อบเข้ า มาใน
ห้องนอนของเธอ
มุจลินทร์แยกห้องนอนกับพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มขึน้ มัธยม ในห้องนอนจึงเริ่ม
มีของสะสมสารพัดอย่า ง บางอย่างก็เป็ นของที่มุจ ลินทร์ไม่ ได้อ ยากให้แ ม่ เ ห็ น
เพราะเป็ นของส่วนตัว เช่นสมุดบันทึกที่มุจลินทร์เริ่มใช้ตงั้ แต่เจอสมุดบันทึกเก่า
มุจลินทร์เริ่มจดบันทึกของตัวเองหลัง จากเจอสมุดบันทึกเก่า ไม่น าน แล้วซ่อ น
สมุด ของตัว เองไว้ ใ นลิ ้ น ชั ก โต๊ ะ เขี ยนหนั ง สื อ เพราะเรื่ อ งในสมุ ดเป็ น เรื่ อ งที่
เด็กหญิงไม่อยากเล่าให้ใครฟั ง แม้แต่แม่หรือเพื่อนสนิท
วั น หนึ่ ง แม่ ช วนมุ จ ลิ น ทร์คุ ย ขึ ้น มาระหว่ า งกิ น ข้ า ว แม่ พู ด เปรย ๆ
เกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่มุจลินทร์ไ ม่ค่อยพู ดถึ งให้แม่ฟั งมานานแล้ว แม่ถามว่ า
พิมพ์เป็ นอย่างไรบ้าง มุจลินทร์ตอบกลาง ๆ ว่าสบายดี ทัง้ ที่วนั ก่อนมุจลินทร์เ พิ่ง
จะเขียนไปในบันทึกว่าไม่ได้คุยกับพิมพ์นานแล้ว
หลังจากวันนั้นยังมีอี กสองสามครัง้ ที่แม่ บังเอิ ญชวนเธอคุ ยด้วยเรื่ อ ง
คล้าย ๆ กับเรื่องที่มุจลินทร์จดในสมุดบันทึก มุจลินทร์รูส้ ึกอายขึน้ มาเมื่อคิดว่า
แม่แอบเข้ามาอ่านสมุดบันทึกในห้องของเธอ จึงเลิกเขียนในสมุดและอยากจะ
ลืมเรื่องที่เกิดขึน้
ตั้งแต่มุจลินทร์เลิกเขียนในสมุดของตัวเอง แม่ก็ยังทาตัวปกติ ชวนคุย
เรื่องทั่ว ๆ ไป แต่มจุ ลินทร์ยงั รูส้ ึกอึดอัดอยู่ลึก ๆ
๙๘
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
อุษาแอบส่งของในค่ายเชลยจนชินเสียแล้ว เมื่อเข้าไปค่ายเชลยอุษานา
จดหมายที่แอบส่งให้เชลยใส่ไว้ในผ้าซิ่นเป็ นปึ ก รัดผ้าซิ่นไว้แน่นไม่ให้ผา้ หลุดแล้ว
จดหมายหลุดออกมา แม่ตรวจดูอุษาอย่างถ้วนถี่ก่อนจะไปถึงค่าย
คราวนีโ้ ยชิไม่มารออุษาที่ท่านา้ แต่เป็ นอาซาฮิแทน ทหารญี่ปุ่นมาที่
ค่ายเพิ่มมากขึน้ อีกเพราะทางรถไฟเสร็จแล้ว อุษาทักทายทุกคนอย่างเรียบร้อย
แล้วเดินไปที่จุดส่งของในค่ายอย่างคุน้ ชิน
หมอดันลอปและเชลยยืนอยู่ใกล้ ๆ เพื่อฟั งอุษาว่าของต่าง ๆ ซ่อนอยู่
ตรงไหนบ้าง เมื่อทหารญี่ปนุ่ เดินผ่านก็ทาเป็ นเงียบ ๆ ไม่ได้คุยกันหรือคุยกันเรื่อง
อื่น อุษายังไม่ทนั เอาจดหมายที่ซ่อนอยู่ในผ้าซิ่นให้เชลย เสียงทหารญี่ปนุ่ เรียกก็
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ดังขึน้ ใกล้ ๆ เมื่ออุษาหันไปก็พบว่าเป็ นทหารญี่ปนุ่ วัยกลางคนหน้าตาไม่คนุ ้ เคย
มองอุษาอย่างเอาเรื่องจนอุษารูส้ ึกกลัวขึน้ มา
“ทาอะไรอยู่” ทหารล่ามแปลสิ่งที่ทหารคนนัน้ พูด อุษาเข้าใจว่าทหารวัย
กลางคนต้องเป็ นทหารที่มีตาแหน่งสูงอย่างผูบ้ ังคับบัญชา เพราะติดยศมากกว่า
ทหารที่อุษาเคยเห็นและยังมีล่ามประจาตัว
“ฉันเป็ นลูกสาวคุณบุญสนอง มาส่งของให้ค่ะ” อุษาตอบอย่างที่พ่อเคย
สอน ทหารล่ามแปลให้ผบู้ งั คับบัญชาฟั ง พวกเชลยก้มหน้าทางาน ทุกคนสีหน้า
เคร่งเครียด
ผูบ้ งั คับบัญชาออกคาสั่งเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ทหารล่ามหันมาแปลให้อุษา
“เราต้องขอตรวจเธอ”
อุษาเม้มปากแน่น ในตัวอุษาตอนนีม้ ีจดหมายมากกว่าสิบฉบับ แค่จบั
ตรงเอวก็รูแ้ ล้วว่ายัดกระดาษไว้ในซิ่นหลายแผ่น จะยอมให้ตรวจได้อย่างไร
ทหารที่ยืนอยู่ข้างหลังพูดบางอย่างขึน้ มา ดูเหมือนจะมีคาว่า ‘อน
นะโนะโกะ’ ที่แปลว่าเด็กผูห้ ญิง แต่ผบู้ งั คับบัญชาก็ส่ งั ให้เขาเงียบ อุษายืนนิ่งไม่รู้
จะทาอย่างไร มือสองข้างแนบชิดลาตัว
อาซาฮิเห็นอุษายืนนิ่งอยู่ต่อหน้านายพลจึงรีบตรงดิ่งเข้ามา ทาท่าทา
ความเคารพแล้วถามคาถามเป็ นภาษาญี่ปนุ่ นายพลหันไปตอบ อาซาฮิยกมือขึน้
วางบนไหล่อุษาแล้วพูดประโยคยาว ๆ บรรยากาศที่ดูตึงเครียดผ่อนคลายลง
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อุษาได้ยินคาว่า ‘โทะโมะดาจิ’ แปลว่า เพื่อน อาซาฮิคงบอกว่าอุษาเป็ นเพื่อน
ของเขา
นายพลยืนนิ่งหลังฟั งอาซาฮิพูดอยู่ครู่หนึ่ง อุษาเห็นขอบหลังคาเรือนไม้
ไผ่ของเชลยด้านหลังนายพลจู่ ๆ ก็นึกถึงเพลงญี่ปนุ่ ที่โยชิเคยสอนร้อง จึงหันไป
พูดกับทหารล่าม
“ฉันร้องเพลงญี่ปนุ่ ได้ดว้ ย” ทหารล่ามดูแปลกใจแต่ก็หนั ไปแปลให้ท่าน
นายพลฟั ง เขาพยักหน้าอนุญาตให้อุษาร้องเพลง อุษาหายใจเข้าลึก ๆ แล้ว
เริ่มต้นร้องเพลงฟองสบู่เป็ นภาษาญี่ปนุ่
ฟองสบู่ลอยไป ลอยไปจนถึงหลังคา
เมื่อไปถึงหลังคาแล้ว ก็แตกสลายไป
ฟองสบู่หายไปแล้ว ยังไม่ถึงไหนก็หายไป
ฟองสบู่เพิ่งเกิด แต่ก็แตกสลายไป
ลม ลมเอย อย่าพัดเลย ให้ฟองสบู่ลอยไป
เมื่อเด็กหญิงร้องเพลงดูเหมือนว่าทุกการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้น หยุด
นิ่งไป เชลยหยุดมือที่ทางาน นายพลและทหารด้านหลังก็ตั้งใจฟั งเสียงเด็กหญิง
เสียงของอุษาเองก็เหมือนจะลอยขึ น้ ไปจนถึงหลังคาเรือนไม้ไ ผ่เหมือนฟองสบู่
และลอยขึน้ ไปอีกก่อนจะหายไปในอากาศ เสียงเพลงจากเด็กหญิ ง ชาวไทยที่
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ทหารญี่ปนได้
ุ่ ยินดูจะสร้างความรู ส้ ึกบางอย่างให้กับพวกเขา ฟองสบู่ลอยจาก
ในอากาศพาความคิดไปถึงดินแดนที่พวกเขาจากมา
นายพลไม่ตรวจอุษา ก่อนเดินจากไปเขาชมว่าเธอร้องเพลงเพราะมาก

หลังนายพลเดินจากไปอาซาฮิหนั มาพูดกับอุษา
“ถ้ามีใครมาขอตรวจ อุษาบอกเขาว่าเป็ นเพื่อนกับผม เธอเป็ น
เด็กผูห้ ญิง ทหารจะยุ่งด้วยไม่ได้”
อุษาพยักหน้าหลายครัง้ อาซาฮิพูดต่อ “พวกผมไว้ใจอุษาจังกับบุญ
สนองซังมาก ไม่ยอมให้ใครทาแบบเมื่อกีด้ ว้ ย”
อุษารูส้ ึกว่านา้ ตารืน้ ๆ เริ่มก่อตัวในลาคอ บอกไม่ถูกว่ารู ส้ ึกอย่างไร โล่ง
ใจที่นายพลเดินจากไปแล้ว อาษาฮิยงั ยอมเอาชื่อตัวเองเป็ นประกันให้อุษากับ
พ่อว่าไว้ใจได้แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันกระดาษจดหมายหลายฉบับก็ยงั อยู่ใน
ผ้าซิ่นของอุษาตอนที่อาซาฮิพูดกับอุษานั่นเอง

อากาศหนาวทาให้มุจลินทร์คิดถึงแม่ แม่ของเธอไม่ชอบอากาศหนาว
ต้องนอนห่มผ้าห่มสองชั้น และแม่เป็ นคนเตรียมเสือ้ กันหนาวไว้ให้มจุ ลินทร์ใ ส่ไป
โรงเรี ยน แม่ ข องมุจ ลิ น ทร์เ ป็ น แม่ บ ้า น ท าขนมขายเป็ น งานอดิ เ รก ตอนเช้า
๑๐๓

หลังจากส่งมุจลินทร์ไปเรียนก็ กลับบ้านมาทาขนม ตอนเย็นไปรับมุจลินทร์จาก
โรงเรียนแล้วก็กลับมาทาอาหารเย็นให้มุจลินทร์กับพ่อ
แม่เคยทางานแต่ก็เปลี่ยนงานบ่อย ๆ จนสุดท้ายก็เลิกทางาน มุจลินทร์
จ าได้ว่ า แม้แ ต่ ตอนที่ เ ธอยัง เด็ ก แม่ ก็มักบ่ น เรื่ อ งที่ ท างานให้เ ธอฟั ง ตอนเย็ น
เมื่อก่อนแม่จะกลับมาทาอาหารเย็นง่าย ๆ ไข่เจียว แกงจืด ผัดผัก พลางบ่นเรื่อง
ที่ทางานขณะที่มจุ ลินทร์น่งั ทาการบ้านในครัว ในห้องครัวจะค่อย ๆ มืดลงเพราะ
พระอาทิตย์ตกดิน รูต้ วั อีกทีแม่ก็ทากับข้าวเสร็จและเลิกพูดเรื่องที่ทางาน พอพ่อ
กลับมาในครัวถึงจะสว่างไสวด้วยแสงจากหลอดไฟ แต่มุจลินทร์รูส้ ึกว่าเรื่องเล่า
นัน้ ผ่านมานานมากแล้ว เหมือนอยู่ในความฝัน
ตอนเช้าแมวสีเ ทาขดตัว อยู่หน้า ร้า นหมอรุ่ ง มุจลินทร์แวะเล่น กั บ มัน
ก่อนจะเข้าไปในร้าน จู่ ๆ เด็กหญิงก็รูส้ ึกสงสัย จึงพลิกตัวแมวดูใต้ท้องของมัน
มุจลินทร์เจอแมวเทาตัวนีต้ ั้งแต่มาที่ปากแพรกครัง้ แรก คิดว่าแมวตัวนีค้ ล้ายแมว
ที่เคยเห็นมาก่อน แต่รูว้ ่าไม่ใช่แมวตัวเดียวกัน เพราะเธอย้อนเวลามาตั้งเจ็ดสิบ
กว่าปี แล้ว
วันนีม้ ุจลินทร์ได้รูว้ ่าแมวสีเทาตัวนีก้ ็มีขนที่เหมือนปานที่ใต้ท้องคล้า ย
รูปหัวใจ

๑๐๔

คืนนัน้ เป็ นคืนเดือนหงาย ชาวบ้านจัดงานราวงที่วดั พี่สินีพาอุษากับมุจ
ลินทร์มาด้วยเพราะเด็กหญิงทั้งสองบอกว่าอยากไปดู ในงานมีขนมขายอยู่บา้ ง
ทัง้ ข้าวเกรียบปิ ้งกินร้อน ๆ ขนมครก หมูสะเต๊ะ มะยมแช่อิ่มก็มี มีคนเอาเสื่อสาด
มาขาย ไม่มีหนังกลางแปลงที่มุจลินทร์อยากดูเพราะจัดงานกันแค่พอเศรษฐกิจ
จะอานวย แต่เสียงเพลงที่เปิ ดทางลาโพงและวัยรุ่นที่แต่งตัวสีสนั สดใสออกมารา
ก็ทาให้ดูรื่นเริงแล้ว
นิลมางานราวงด้วย แต่เดินหลบ ๆ เพราะยังเกรงจะเจอทหารญี่ปนุ่ จน
อุษากับมุจลินทร์ตอ้ งพาไปกินขนมให้ท่วั งานจนอิ่มแปล้
“พวกเธอ ฉันมีเรื่องจะคุยด้วย” มุจลินทร์พูดก่อนทัง้ สามจะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน แล้วพากันหลบไปนั่งคุยกันแถวใต้ตน้ ไม้ไม่ให้ใครได้ยิน เด็กกาพร้าสอง
คนและเด็ กหญิ ง ที่ แ อบช่ วยเชลยอี กคนปรึกษากั น ยาวเหยี ยดเรื่ อ งแผนในวัน
พรุ่งนี ้

ก่อนแยกย้า ยกั นกลับ บ้า น ทั้งสามคนนั่ง เงียบมองดู คนที่กาลัง ร าวง
ก่อนอุษาจะพูดขึน้ มา
“วันก่อน อาซาฮิบอกว่าเข้าเป็ นเพื่อนฉัน”

๑๐๕

ในความมืด ดวงตาของนิลเปลี่ยนไปวูบหนึ่งเมื่อรู ว้ ่าอุษาพูดถึงทหาร
ญี่ ปุ่ น แต่ มัน กลับ มาเรี ยบเฉยแทบจะในทัน ที ไม่ มี ใ ครเห็ น อารมณ์เ ด็ กชายที่
เปลี่ยนไป
“พวกเธอคิดว่าเราเป็ นเพื่อนกับเขาไหม” อุษาถาม
“เธอหมายถึงใคร” มุจลินทร์ถามกลับ
“พวกเรา กับพวกญี่ปนุ่ ”
“ฉันไม่” นิลตอบทันที “ถึงฉันจะรอดออกมา แต่เพื่อน ๆ ในค่ายของฉัน
มีคนไม่รอดอีกมาก”
“นั่นซี...แปลว่าเธอคิดว่าเธอเป็ นเพื่อนกับเชลยหรือนิล”
“ใช่ แต่ฉันคงไม่เป็ นเพื่อนกับพวกญี่ปนุ่ ”
“แล้วเธอล่ะลินทร์”
“ไม่รูซ้ ี... โยชิพูดดีกับฉัน แต่ฉันไม่รูเ้ ลยว่าตอนอยู่ในค่าย เขาอาจจะทา
ร้ายใครบ้างก็ไม่รู”้
“แล้วเธอล่ะอุษา เธอเป็ นเพื่อนกับใครบ้าง” นิลถาม
“ฉันว่า ฉันเป็ นเพื่อนกับโยชิกับอาซาฮิ แต่ไม่ได้เป็ นเพื่อนกับญี่ปนทุ
ุ่ ก
คน”
“แล้วเธอเป็ นเพื่อนกับเชลยไหม”
๑๐๖

“ฉันเป็ นเพื่อนกับเธอไง” อุษาหันไปตอบนิล ทัง้ สามคนหัวเราะเล็กน้อย
เมื่อนึกถึงความหมายนัน้
“ฉันกาลังคิดว่า ฉันทาผิดมาก ๆ กับอาซาฮิ” อุษาบอก
“ทาไมล่ะ” นิลถาม
“ก็... ฉันอาจจะเป็ นเพื่อนกับเขา แต่ในใจฉันคงรู ส้ ึกต่อต้านญี่ปนที
ุ่ ่ทา
โหดร้ายกับเชลย อะไรทานองนัน้ ”
“ไม่แปลกหรอก ถ้าเธอรู ส้ ึกว่าที่เขาทากับเชลยและกรรมกรโหดร้า ย”
นิลบอก
“ฉันอยากให้เชลยอยู่สบายกว่านีอ้ ีกนิด คงไม่รูส้ ึกต่อต้านญี่ปนุ่ อย่ างนี”้
อุษาพยายามคิดหาคาตอบ
“ฉันไม่อยากให้มีเชลยเลย” นิลบอก
“ฉันไม่อยากให้มีสงครามเลยต่างหาก” มุจลินทร์พูด แล้วทั้งสามคนก็
นั่งนิ่งเงียบอีกครัง้

๑๐๗

๑๐๘

๑๑

๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
เช้าวันต่อมา มุจลินทร์ตื่นเช้ามารีบอาบนา้ แล้วไปช่วยพี่สินีทาความ
สะอาดร้านตามปกติ ก่อนจะไปพบอุษาที่รา้ น เมื่อลับหลังแม่ของอุษา อุษาเอา
ของที่เตรียมไว้ห่อผ้ามาให้เพื่อน มุจลินทร์เก็บของใส่กระเป๋ าเป้ใบที่ติดตัวมา
ตัง้ แต่วนั แรก ทัง้ เทียน ไม้ขีดไฟ ผ้าห่มผืนเล็ก อาหารกระป๋ องหลายอย่าง และไฟ
ฉายที่อุษายืนยันให้มุจลินทร์เอาไปด้วย
ตอนบ่ายเด็กหญิงทัง้ สองนั่งก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสืออยู่ในร้านโดย
แทบไม่ได้คุยเล่นกับใคร นอกจากคุยกันเองเสียงเบา พอตอนเย็นมุจลินทร์รีบ
กลับไปร้านหมอรุ่ง ส่วนอุษาเข้าไปช่วยงานในครัวจนค่า

๑๐๙

คืนนัน้ มุจลินทร์ออกมาจากห้องระหว่างที่พี่สินีหลับ ทิง้ กระดาษอธิบาย
เรื่องราวอย่างสัน้ ๆ ไว้หนึ่งแผ่น อุษาก็ออกมาจากบ้าน นิลมาสมทบที่หน้าร้าน
หมอรุ่ง แมวสีเทาอยู่ในอ้อมแขนมุจลินทร์
“เธอแน่ใจนะ” อุษาถามมุจลินทร์
“มันเป็ นตัวเดียวกันไม่ผิดแน่”
ตามที่มจุ ลินทร์เข้าใจ แมวในอดีตและปั จจุบนั เป็ นตัวเดียวกัน
หมายความว่าแมวอาจจะพาเธอเดินทางผ่านเวลาไปได้ ถ้าเธอลองเดินตามแมว
ไปเรื่อย ๆ
“ถ้าไม่เจอทางกลับบ้านก็กลับมาที่นี่แล้วกัน” อุษาบอกเพื่อน
“ได้จะ้ ”
มุจลินทร์ปล่อยแมวสีเทาลงบนพืน้ มันบิดขีเ้ กียจเล็กน้อยก่อนจะก้าว
เดินไปช้า ๆ จากร้านหมอรุ่งผ่านถนนบนตลาดไปอย่างเงียบเชียบ มันเดินอย่าง
คุน้ เคยกับเส้นทาง ผ่านตลาด ผ่านริมแม่นา้ จนไปถึงสะพานข้ามแม่นา้ แควที่
สร้างเสร็จแล้ว
อุษากับนิล มองดูเด็กหญิงและแมวสีเทาค่อย ๆ ก้าวขาข้ามทางรถไฟ
แล้วหายไปในความมืด
หลังจากวันนัน้ ก็ไม่มีใครได้พบเด็กหญิงชื่อมุจลินทร์อีก แต่แมวสีเทาก็
ยังแวะเวียนมาในตลาดอยู่เรื่อย ๆ
๑๑๐

๑๑๑

แบมตื่นขึน้ บนรถไฟ รถไฟกาลังจอด แบมนั่งที่น่งั บนรถไฟฝั่ งตรงข้าม
กับเที่ยวที่น่งั มา สะพานข้ามแม่นา้ แควทาจากเหล็กที่ไม่เหมือนสะพานอันเก่า
ทอดตัวอยู่ดา้ นหลังของแบม
“แบม ดีขนึ ้ หรือยัง” วีวี่ถาม
“เราหลับไปไม่ใช่หรือ” แบมตอบ กระพริบตาปริบ ๆ วีวี่หนั ไปมองหน้า
ปุยฝ้าย
“เมื่อกีอ้ ยู่ ๆ แบมก็เงียบไป ใครถามอะไรก็ไม่ตอบ ไม่พูดด้วย แล้วจู่ ๆ
ก็หยุดเดิน พิมพ์ตอ้ งไปจูงแบมมาขึน้ รถไฟ” ปุยฝ้ายบอก ทัง้ ปุยฝ้ายและวีวี่ดู
กังวล
๑๑๒

“เรา...เราปวดหัวนิดหน่อยน่ะก็เลยไม่อยากพูดอะไร” แบมตอบ
“ไปขอยาจากครูไหมแบม” วีวี่ถาม
“ไม่เป็ นไร เราค่อยยังชั่วขึน้ แล้ว” แบมตอบ เหลือบมองพิมพ์ที่ยงั นั่งคน
เดียวอยู่ที่เก้าอีแ้ ถวข้าง ๆ
แบมเพิ่งรูต้ วั ว่าตอนนีแ้ บมก็น่งั คนเดียวบนรถไฟแล้วเหมือนกัน เพราะ
ปุยฝ้ายกับวีวี่น่ งั อยู่ฝ่ ังตรงกันข้าม
แต่น่งั เก้าอีค้ นเดียวก็สบายดีเหมือนกัน ที่จริงแบมรูส้ ึกว่าแบมจะนั่งกับ
ใครก็ได้ หรือนั่งคนเดียวก็ได้
คุณครูเริ่มเช็คชื่อนักเรียนก่อนรถไฟจะออก
“รักษิกา”
“มาค่ะ”
“สาวิตรี”
“ค่ะ” พิมพ์ยกมือแล้วใส่หูฟังฟั งเพลงต่อ
“มุจลินทร์”
“ค่ะ” แบมยกมือพร้อมขานรับคุณครู

๑๑๓

๑๑๔

บทส่งท้าย

ขณะที่อุษาและนิลเดินไปส่งมุจลินทร์ที่สะพานแม่นา้ แคว นิลพูดกับมุจ
ลินทร์และอุษาอย่างจริงจัง
“ถ้าไม่มีพวกเธอ ฉันอาจไม่มีชีวิตรอดจนตอนนี ้
เวลาฝนตกในค่ายลาบากมาก อากาศหนาว แต่ยงั ต้องทางานไม่หยุด
เมื่อในค่ายฝนตก ฉันจะคิดเสมอว่า ฉันจะหนีออกไป ฉันต้องมีชีวิตรอด
ฉันจะไม่ตายที่นี่
ฉันหวังว่าจะมีคนช่วยชีวิตฉัน ขอบคุณพวกเธอมาก"
๑๑๕

“ไม่ตอ้ งขอบคุณพวกเราหรอก” มุจลินทร์บอก “ถ้าเป็ นเธอ ก็คงทา
อย่างเราเหมือนกัน”
มุจลินทร์หนั ไปพูดกับอุษา
“อุษา เธอโกรธฉันไหม”
“โกรธเรื่องอะไร”
“โกรธที่ฉันอ่านสมุดบันทึกของเธอ โดยไม่ได้ขอก่อน” อุษาทาหน้า
แปลกใจ
“ไม่หรอก ฉันคิดว่าเพราะเธอเจอสมุดของฉันด้วย เราจึงได้มาพบกัน
ฉันคิดว่า...” อุษาเงียบไปพักใหญ่
“ตอนฉันเขียน ฉันอยากเขียนให้ใครก็ได้ที่อยากฟั งฉันอ่าน พอคนที่มา
อ่านเป็ นเธอฉันก็ดีใจ เพราะฉันรูว้ ่าเธอตั้งใจอ่านสมุดของฉัน เธอเป็ นเพื่ อนฉัน
เป็ นห่วงฉัน ฉันไม่โกรธเธอหรอก” อุษาบอก “แต่ถา้ ใครแอบมาอ่านแล้วเอาไปพูด
เสีย ๆ หาย ๆ ฉันคงโกรธมาก”
“ถ้าฉันกลับบ้านได้จริง ฉันจะไม่ลืมพวกเธอเลย” มุจลินทร์บอก
“ฉันก็เหมือนกัน”

๑๑๖

๑๑๗

สิงหาคม ๒๕๖๓
มุจลินทร์ยอ้ นนึกถึงเรื่องเมื่อสองปี ก่อนอีกครัง้ เมื่อเจอสมุดบันทึกสอง
เล่มในลิน้ ชักโต๊ะเขียนหนังสือ
เล่มหนึ่งเป็ นสมุดของเธอเอง เธอเคยคิดว่าแม่แอบเข้ามาในห้องและ
แอบอ่านในสมุดของเธอ ส่วนอีกเล่มเป็ นสมุดบันทึกของเด็กหญิงคนหนึ่ง จาก
เมื่อเจ็ดสิบกว่าปี ก่อน
มุจลินทร์เปิ ดสมุดของเธอขึน้ มาอ่านตัง้ แต่หน้าแรก เมื่อสองปี ก่อนเธอ
มีเรื่องที่กังวลต่างจากปั จจุบนั มาก บางเรื่องที่เธอเขียนลงไปก็ทาให้เธอรูส้ ึกอาย
บางเรื่องก็ทาให้เธอรู ส้ ึกเศร้า เมื่อถึงหน้าว่างของสมุดบันทึก เธอหยิบดินสอ
ขึน้ มาอีกครัง้

๑๑๘

บางครัง้ เรื่องบางเรื่องทาให้เรารู ส้ ึกว่าอยากลืม แต่การลืมไม่ใช่วิธี
แก้ปัญหา เราจดจาเพื่อที่จะไม่ผิดซา้ อีกครัง้ เหมือนในอดีต
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