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จีรณะก้าวลงจากเรือขึ้นบันไดเรือนด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วย

ความอิ่มเอม นานหลายเดือนแล้วที่เขาจากบ้านไปท�ำงานที่จังหวัด
ชายแดนภาคเหนือของไทย  ชายหนุ่มพยายามเก็บเงินจนได้ก้อนใหญ่
พอเพียงที่จะน�ำไปใช้หนี้ให้ทางบ้านได้จนเกือบหมด ถูกละ เพราะ
เศรษฐกิจบีบรัด ท�ำให้ครอบครัวของเขามีหนี้สินค่อนข้างรุงรังร่วม
แสนบาท และไม่มีทีท่าว่าจะหมดหนี้สินลงได้โดยง่าย เนื่องจากมอง
ไม่เห็นเลยว่าจะหาเงินก้อนใหญ่มาจากไหน นอกจากมีลาภลอยใหญ่ๆ
สักก้อนหนึ่ง
จีรณะเป็นครู เขาพยายามเก็บออมเงินเดือน พร้อมทั้งเจียด
ส่งให้น้องชายที่ยังเรียนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนจะ
เข้ากรุงเทพฯ เพราะโรงเรียนปิดภาคปลาย จีรณะได้สง่ แบบฟอร์มกูเ้ งิน
สหกรณ์ครูและกูธ้ นาคารตามสิทธิข์ องข้าราชการครู ได้เงินก้อนมาร่วม
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แสนบาท เขาแน่ใจว่าอย่างไรเสียหนีข้ องครอบครัวของเขาก็คงจะหมด
หรือไม่ก็เกือบหมดคราวนี้เป็นแน่แท้
“อ้อ...ณะ” นางจินดาร้องทักบุตรชาย เมื่อจีรณะหิ้วกระเป๋า
เดินทางใบย่อมเดินขึน้ บันไดบ้านมา  จรี ณะวางกระเป๋าแล้วตรงเข้ากราบ
ที่ตักของมารดาด้วยสีหน้าตื้นตัน ใบหน้าของมารดาของเขาค่อนข้าง
ร่วงโรยไม่แจ่มใสเลย อาจจะเพราะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแร้นแค้น
บีบรัดของเศรษฐกิจยุคนี้ มารดาของเขาท�ำขนมไทย พายเรือเร่ขายด้วย
ไหนยังจะเอาใจใส่หลานๆ ลูกของพี่สาว พี่ชายของเขาที่ทำ� งานอยู่ใน
กรุงเทพฯ อีกสองสามคน
“แม่อยู่บ้านคนเดียวหรือครับ”
ชายหนุ่มเอ่ยถามมารดาเสียงอ่อนโยน เขามองส�ำรวจมือ
และเนื้อตัวของมารดาด้วยจิตใจที่ค่อนข้างหดหู่ สงสารอย่างจับใจ เขา
น่าจะท�ำอะไรสักอย่างให้มารดาของเขาได้พักผ่อน ได้มีสีหน้าแจ่มใส
กว่านี้ คนเรานัน้ จะอยูด่ กี นิ ดี จิตใจสบายแค่ไหนนัน้ ดูจากลักษณะสีหน้า
ก็ย่อมเด่นชัด เพราะความรู้สึกต่างๆ ภายในจิตใจจะสะท้อนออกมา
เสมอ ชนิดที่ว่าปิดบังใครไม่ได้เสียด้วย
“พ่อ...ก็ออกไปทีร่ า้ นกาแฟเหมือนเดิม มันเป็นนิสยั เสียแล้ว
นี่”
นางจินดาตอบบุตรชาย แล้วยิม้ ด้วยสีหน้าทีค่ อ่ นข้างดีขนึ้ มาก
อาจจะเป็นเพราะว่านางดีใจที่ได้พบหน้าบุตรชายก็เป็นได้
“เด็กๆ ล่ะครับแม่”
เขาเอ่ยถามมารดาต่อไป เมือ่ เหลียวไปรอบๆ บ้านแล้วไม่พบ
หลานๆ แม้แต่คนเดียว
“น้าไลมันบ่นก็เลยหนีไปเที่ยวบ้านข้างๆ มั้ง คงไปดูทีวีบ้าน
ลุงจ้อยน่ะแหละ” นางจินดาตอบบุตรชาย
“ไลอยู่บ้านหรือครับ” จีรณะถามถึงน้องสาวคนรองจากเขา
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พิไลลักษณ์ท�ำงานเป็นพยาบาลอยู่แถวฝั่งธนบุรีนี่เอง
“อยู.่ ..” มารดาของเขาตอบเพียงสัน้ ๆ และดูเหมือนจะอึง้ ไป
“ไปพักก่อนเถอะณะ เหนือ่ ยๆ มา เดีย๋ วค่อยคุยกันเถอะลูก”
นางจินดาพูดเป็นทีตดั บทเสียก่อน เมือ่ เห็นว่าจีรณะขยับปาก
ท�ำท่าจะกล่าวอะไรออกมาให้มากไปกว่านัน้ จีรณะจึงได้ลกุ ขึน้ ผละจาก
ไปตามที่มารดาของเขาบอก
นางจินดามองตามร่างสูงหนาของบุตรชายไปด้วยสีหน้าที่
ค่อนข้างอิ่มเอมขึ้น จีรณะเป็นลูกทีด่ มี าก ไม่เคยสร้างปัญหาเดือดเนือ้
ร้อนใจให้ครอบครัวเลยก็ว่าได้ ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่
ตรงที่ลูกเป็นคนดีได้แค่ไหนนี่เอง
เมื่อลูกดี ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควร พ่อแม่ก็ย่อมจะเอมอิ่ม
ภาคภูมิใจยิ่งยวดมิใช่หรือ
“พี่ณะ มาเงียบจัง”
เสียงร้องทักค่อนข้างยินดีทดี่ งั ขึน้ ทางชานเรือนด้านริมคลอง
ตรงริมกอไผ่นนั้ ท�ำให้จรี ณะเหลียวไปมองผูร้ อ้ งทักเขาพร้อมกับรับไหว้
น้องสาวอย่างตื่นเต้น
พิไลลักษณ์นั่งอยู่เงียบๆ เพียงล�ำพัง
“วันนี้ไม่เข้าเวรหรือยังไง” ชายหนุ่มเอ่ยทักทายน้องสาว
“ไม่อยากท�ำงานน่ะจ้ะ พี่ณะ” พิไลลักษณ์ตอบพี่ชายเสียง
กร่อยๆ
จีรณะจ้องหน้าตาของน้องสาวอย่างจับสังเกตมากขึน้ กว่าปกติ
“ท�ำไม มีเหตุผลอะไร” เขาซักน้องสาวยิ้มๆ
“ไลไม่สบายใจหลายเรื่องจ้ะ พี่ณะ”
น้องสาวถอนใจใหญ่ ก่อนทีจ่ ะเอ่ยปากตอบพีช่ ายด้วยใบหน้า
เซียว นัยน์ตาเป็นสีเข้มขึ้นกว่าปกติ
“เรือ่ งอะไรบ้าง” จีรณะเดินไปทรุดนัง่ ลงบนแคร่ปกี ไม้ขา้ งๆ
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ร่างของน้องสาว
“ไลว่าพี่ณะไปอาบน�้ำอาบท่าก่อนดีกว่าจ้ะ”
จีรณะนิ่วหน้าใส่น้องสาว แล้วจ้องหน้าเธอเขม็ง
“หน้าเซียวไปมากนี่เราน่ะไล”
“ก็คนไม่สบายใจนี่จ๊ะ พี่ณะ”
น้องสาวตอบอย่างไม่ปิดบังอ้อมค้อม เพียงแต่ว่าไม่กระจ่าง
ชัดส�ำหรับพี่ชายเท่านั้นเอง ว่าเรื่องที่ทำ� ให้เธอไม่สบายใจนั้นคือเรื่อง
อะไร
“มีอะไรในบ้านหรือเปล่า พ่อแม่มีปัญหาอะไรไหม”
จีรณะถามอย่างต้องการทราบเหตุผลแห่งความไม่สบายใจ
ของน้องสาว
“พ่อแม่หรือจ๊ะ ไม่มีอะไรนี่พี่ณะ”
พิไลลักษณ์สา่ ยหน้าน้อยๆ  ทว่าก็หลบสายตาของพีช่ ายเสมอง
ไปยังน�ำ้ ในคลองทีส่ คี อ่ นข้างขุน่ เพราะฝนหลงฤดูเพิง่ จะหยุดตกไปเมือ่
ไม่นานนี้เอง
“มันเรือ่ งอะไรของเธอกันนะ ท�ำอุบอิบอยูไ่ ด้” จีรณะบ่นพึมพ�ำ
“พีณ
่ ะไปพักผ่อนให้สบายก่อนดีกว่าจ้ะ  เดีย๋ วไลจะท�ำกับข้าว
ให้ทาน พีจ่ ะกินปลาร้าทรงเครือ่ งหรือเปล่า ผักบุง้ ก�ำลังงาม ผักกระเฉด
ก็อวบน่ากิน สายบัวก็แยะเชียวจ้ะ” พิไลลักษณ์มแี ก่ใจนึกถึงเรือ่ งอาหาร
การกินของพี่ชาย
“พูดถึงแล้วน�้ำลายพี่ก็ไหล อยากกินจริงๆ นะไล”
จีรณะหัวเราะออกกับวาจาของน้องสาว
“งั้นไลจะไปเข้าครัวเดี๋ยวนี้แหละจ้ะ เผอิญมีปลาดุก พี่สาย
วิดบ่อปลา เอามาแบ่งให้เมื่อวานนี้เอง แม่ขังไว้หลายตัว ถ้าพี่ณะไม่
เหนื่อยจนเกินไป อยากกินข้าวเร็วๆ ก็ไปเก็บผักบุ้งเอาเองนะจ๊ะ”
น้องสาวสัง่ ก่อนจะเดินผละเข้าไปทางครัวเรือน  ซงึ่ อยูไ่ ม่ไกล
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จากชานเรือนริมกอไผ่เท่าใดนัก ห้องครัวของเรือนเล็กริมคลองก็เป็น
ชานเรือนที่เอาเสาไปค�ำ้ แล้วมุงหลังคาจากไว้แบบชั่วคราว มีฝากันลม
ไว้เพียงด้านเดียวเท่านั้นเอง
จีรณะมองสภาพบ้านเกิดของเขาแล้วลอบถอนใจยาวอย่าง
หนักหน่วง บิดาของเขาเป็นอดีตจ่าทหารเรือที่ค่อนข้างขี้เมา ดีตรงที่
มารดาของเขาพยายามจัดสรรเงินทองเพื่อให้ลูกๆ ได้เล่าเรียนกันจน
หางานท�ำเอาตัวรอดไปได้พอสมควร แต่บ้านเรือนยังไม่ดีขึ้น เพราะ
แต่ละคนก็ต้องไปดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวของตนเอง
จนไม่อาจเจียดเงินทองมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนให้บิดามารดา
ได้เลย เขาเล่าจะน�ำเงินไปช�ำระหนี้สินให้หมดไปหรือว่าจะปรับปรุง
บ้านเรือนสักเล็กน้อย เพราะบ้านเรือนก็เป็นอีกเรื่องจ�ำเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุงเหมือนกัน
พิไลลักษณ์และเขาเพิ่งจะมีเงินเดือนกันไม่ถึงสามปีนี้เอง
พิไลลักษณ์เขียนจดหมายเล่าให้เขาฟังเป็นประจ�ำว่าเมือ่ ถึงสิน้ เดือนจะ
มีเจ้าหนี้มาคอยทวงหนี้ที่บิดาของเขาท�ำไว้เดือนละร่วมพันบาท เป็น
หนี้ที่บิดาของเขาไปเล่นการพนันขันต่อ ตั้งแต่ไพ่ ไฮโล จนถึงแทงเลข
สามตัว สองตัวเถื่อน ซึ่งบิดาของเขาเล่นค่อนข้างหนักมือ ติดหนี้สิน
ไว้เกือบจะทุกเดือน เงินทองที่พิไลลักษณ์ได้รับจากงานพยาบาลจึง
พอมีพอใช้ไปเดือนๆ บางเดือนก็ไม่จรดเดือนด้วยซ�้ำ จึงเป็นรายได้ที่
มีรายจ่ายพอดีตัว หรือไม่ก็ติดลบเป็นประจ�ำ แล้วยังจะหนี้เงินก้อนที่
จะต้องส่งดอกเบี้ยเป็นรายครึ่งปีอีกเล่า
จีรณะถอนใจเฮือกใหญ่ เขาเฝ้าคิดแล้วคิดอีกว่าท�ำอย่างไร
ครอบครัวของเขาจึงจะหมดหนี้สินเป็นอิสระเสียที จีรณะอยากให้
บิดามารดาของเขามีความสุขสงบกว่านี้ ไม่ใช่หน้าแห้งแบกหนี้สินไว้
รุงรัง จนเพื่อนบ้านรู้กันโดยถ้วนหน้าอยู่ทุกวันนี้
ชายหนุม่ บรรจงดึงซองจดหมายของธนาคารทีเ่ ขาซือ้ ดราฟต์
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น�ำติดตัวมา ออกมาเปิดดูดราฟต์ด้วยจิตใจที่ค่อนข้างอ่อนเปลี้ย ถ้า
หนี้หมดเพราะเงินจ�ำนวนที่เขากู้มาก็จะเป็นการดี หากไม่หมดเล่า เขา
และพิไลลักษณ์จะต้องแบกทุกข์กันไปอีกเท่าไร ไหนยังจะช�ำระให้ทาง
ธนาคารและสหกรณ์ครูเป็นรายเดือนอีกเล่า แล้วยังจะห่วงความเป็น
อยู่ทางบ้านอีกเล่า เขาจะต้องใช้หนี้ทางสหกรณ์ครูและธนาคารไปอีก
หลายปี มันเป็นเรื่องที่หนักหนาพอใช้มิใช่หรือ
ชายหนุ่มนั่งซึมไปชั่วครู่ใหญ่ จวบจนกระทั่งได้กลิ่นไฟไหม้
ฟืนที่น้องสาวก่อเพื่อที่จะท�ำอาหารโปรดให้เขา จีรณะจึงได้ผุดลุกขึ้น
เขาเปิดหน้าต่างมองชะเง้อออกไปทีท่ อ้ งนาริมคลอง ผักทอดยอดชูยอด
อวบเขียวอยู่ริมคันนา ตรงสระริมคลองก็มีทั้งผักรู้นอน ผักทอดยอด
และบัวเผื่อนบัวสาย อันเป็นอาหารประจ�ำครอบครัวของเขามานานปี
งามสะพรัง่ จีรณะรีบผลัดเสือ้ ผ้าเป็นนุง่ กางเกงขาสัน้ สีขาวเพียงตัวเดียว
เขาจะลงไปเก็บผักและจะอาบน�ำ้ คลองด้วย เขาไม่ได้อาบน�ำ้
คลองมานานนับปีแล้ว มันค่อนข้างขุ่น กลิ่นคาวคละคลุ้งเพราะความ
สกปรกของคนกรุงเทพฯ แต่จีรณะก็อยากจะอาบจะว่าย แล้วค่อยขึ้น
มาอาบน�้ำสะอาดกว่าอีกครั้งหนึ่ง
“อ้าว จะลงไปไหนล่ะลูก”
นางจินดามารดาของเขาร้องอุทานถามอย่างแปลกใจ เมื่อ
เห็นบุตรชายนุง่ กางเกงขาสัน้ เพียงแค่ตวั เดียวสาวเท้าจะลงจากเรือนไป
ทางบันไดหลังบ้าน
“ไลให้ผมไปเก็บผักบุ้ง ผักกระเฉดน่ะแม่” ชายหนุ่มบอก
มารดาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใส เมื่อได้เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เกิดของเขาเช่นนี้
“อะไรกัน มาเหนือ่ ยๆ นังไลใช้พที่ ำ� ไมกันนะ” มารดาของเขา
บ่นเอ็ดอย่างขวางๆ พิไลลักษณ์
“ไม่เหนื่อยอะไรหรอกครับแม่ นั่งรถไฟมาน่ะหลายชั่วโมง
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ได้ลงไปว่ายน�้ำเก็บผักยืดเส้นยืดสายเสียบ้างคงจะแก้ได้ ไลมันเป็น
พยาบาลมันคงรู้ดีว่าเวลาคนเราจะพักผ่อนน่ะ ไม่จ�ำเป็นจะต้องนอน
อย่างคนแก่คิดเสมอไป”
จีรณะบอกกับมารดาเป็นทีชี้แจง
“มันจะแกงอะไร จะต�ำน�้ำพริกหรือยังไง”
มารดาของเขาถามอย่างเอาใจใส่ พลางมองเข้าไปในครัวที่
ลูกสาวก�ำลังสาละวนอยู่กับการขูดมะพร้าวอย่างคล่องมือ เพราะเสียง
ขูดค่อนข้างเบาสม�่ำเสมอ ไม่หนักมือจนเกินไป ท�ำให้เนื้อมะพร้าวนุ่ม
เวลาคั้นเอาน�้ำกะทิจะได้น�้ำด้วย ดีกว่าการขูดแรง ซึ่งได้เนื้อมะพร้าว
ค่อนข้างหยาบหนา คั้นน�้ำกะทิยาก
“ไลจะท�ำปลาร้าทรงเครือ่ งให้ผมน่ะแม่ หิวไม่ได้กนิ เสียนาน
ปลาร้าบ้านเราน่ะ”
ชายหนุม่ บอกมารดาแล้วกลืนน�้ำลายให้มารดาเห็นว่าเขาหิว
อาหารดังกล่าวนั้นจริงๆ
“อ้อ...พอดีแม่ได้ปลาร้าปลาช่อนมาหลายกิโล น้าพร้อมแก
ท�ำ พอกินได้ก็เอามาแบ่งให้ ของเขาอร่อยกลิ่นหอมเชียว”
มารดาของเขาบอกยิ้มๆ อย่างอารมณ์ดีเมื่อบุตรชายเอ่ยถึง
อาหารโปรดที่นางเองก็รูใ้ จเขาเป็นอย่างดี
“ถ้ากลับไปสอน เห็นจะขอไปทอดจิ้มผักบุ้งสักกิโลนะแม่”
จีรณะบอกมารดาปนหัวเราะ
“เอาไปสิลูก ของเขาทอดกินก็อร่อย หั่นหอมหั่นตะไคร้บีบ
มะนาวพริกขี้หนูเข้า รับรองเจริญอาหารแน่ๆ ให้แม่ไปเก็บผักก็ได้
กระมังลูก ณะจะอาบน�้ำก็อาบเถอะ” มารดาของเขาบอกอย่างเอาใจ
“แม่พกั เถอะครับ ผมเก็บเอง แม่เหนือ่ ยมานานแล้ว” จีรณะ
ส่ายหน้าบอกมารดาเสียงอ่อนโยน
“แม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่นะลูก เอ...เสียงเรือใครมา เจ้าด่าง
12 พรมแดนหัวใจ

มันเห่าขรม หนวกหูจริง สงสัยว่าเรือบ้านคุณนายจะมาทวงดอกเบีย้ ...”
นางจินดาพึมพ�ำ ก่อนที่จะเขม้นมองไปทางท่าน�ำ้ ทางบันไดด้านเหนือ
วาจาของนางนั้นท�ำให้จีรณะยืนนิ่งไปทันที
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2
“มาทวงท�ำไมล่ะแม่” จีรณะเอ่ยถามมารดาด้วยสุม้ เสียงที่

ค่อนข้างปร่า
“เขาก�ำลังจะเร่งต้น มันมีเรื่องกันขึ้นน่ะลูก” นางจินดาตอบ
บุตรชายด้วยเสียงที่แหบพร่าไม่ผิดกันนัก และหลบสายตาของจีรณะ
ด้วย
“ก็...นังไลไปรักกับลูกชายของคุณนาย” นางจินดาบอกเสียง
กร่อย
“อ้อ...มินา่ ผมเข้าใจแล้วครับแม่” จีรณะพอจะเดาเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ถ่องแท้ตอนนี้เองว่าอะไรเป็นอะไร
“เรามันจนน่ะลูกเอ๊ย...” นางจินดาถอนใจยาวอย่างหนักหน่วง
จีรณะมองใบหน้าที่หมองคล�้ำลงเกือบจะทันทีทันใดของมารดาอย่าง
สงสารจับใจ
14 พรมแดนหัวใจ

“ผมมีเงินมาก้อนใหญ่ครับแม่ พรุ่งนี้ผมจะเบิกให้แม่เอาไป
ใช้หนี้” จีรณะบอกเสียงเข้มจริงจัง วาจาของเขานั้นท�ำให้นางจินดามี
สีหน้าชื่นแช่มขึ้นทันตาเห็น
“ณะไปเอาเงินมาจากไหนล่ะลูก”
“ก็กู้ธนาคารมาครับแม่ แม่ออกไปบอกกับเขาเถอะ” จีรณะ
เร่งมารดา
“ไปกู้เขามาจะดีรึลูก” นางจินดาหน้าเสียลงทันควัน เมื่อได้
รับค�ำตอบจากบุตรชาย
“ดอกเบีย้ ถูกกว่าของบ้านคุณนายครับแม่ อย่าห่วงเลย ผมมี
เงินเดือนผ่อนใช้อยู่แล้ว” จีรณะตอบมารดาเสียงอ่อนโยน
นางจินดามองหน้าบุตรชายด้วยนัยน์ตาเป็นสีเข้ม ก่อนที่จะ
เดินอ้อมไปทางบันไดหน้า อันเป็นบันไดขึ้นจากท่าน�้ำอย่างคนร้อนใจ
จีรณะเองก็มองตามร่างของมารดาไปด้วยจิตใจที่ค่อนข้าง
ห่อเหี่ยว คนมีหนี้ย่อมเป็นทุกข์ที่สุดในโลก มันเป็นความจริงส�ำหรับ
ครอบครัวของเขาอย่างแน่นอน
ชายหนุ่มเดินเลี่ยงไปทางทุ่งที่มีผักทอดยอดแตกยอดไสว
ด้วยจิตใจที่เกือบจะเรียกได้ว่าหมดความแจ่มใสไปโดยสิ้นเชิง เมื่อไร
หนอทีเ่ ขาจะลืมตาอ้าปากได้กบั ภาระหนีส้ นิ ของครอบครัว เขาคิดอย่าง
ค่อนข้างหมกมุ่นไม่สบายใจเลยสักนิด
จีรณะเงยหน้าจากการก้มเลือกเก็บผักรู้นอนที่ทอดยอดอยู่
ในน�ำ้ ริมคลอง เมือ่ รูส้ กึ ว่ามีเรือล�ำหนึง่ ชะลอจอดใกล้ๆ กับทีเ่ ขาเก็บผัก
อยู่
สตรีสาวสวยบนเรือล�ำนั้นมองตรงมาที่เขาเขม็ง เขาไม่เคย
เห็นหน้าและไม่รจู้ กั เธอผูน้ นั้ จึงไม่ใส่ใจนอกจากแค่เงยหน้าขึน้ มองเธอ
ตามสัญชาตญาณ เพราะมีคนมาอยูใ่ กล้ๆ สบตากันแวบเดียว ไม่มอี ะไร
ที่คนอย่างเขาจะต้องใส่ใจไปกว่านี้ไม่ใช่หรือ
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เธอผู้นั้นลอยเรืออยู่ตรงที่เดิม ยังไม่ยอมพายเรือต่อไปหรือ
กลับในทิศทางเดิม เขาไม่ใส่ใจ เมือ่ ได้ผกั แล้วท�ำท่าจะหันหลังกลับเสีย
ด้วยซ�้ำ หากไม่ได้ยินเสียงถามขึ้นเย็นชาว่า
“ครูจีรณะหรือเปล่า”
จีรณะเหลียวกลับไปมองหน้าคนถามที่ลอยเรืออยู่หว่างกอ
ผักตบชวาด้วยสีหน้าแววตาที่ค่อนข้างฉงน โดยไม่กล่าวตอบ
“ใช่คุณหรือเปล่า”
เธอเน้นเสียงถามเหมือนไม่พอใจขึ้น นัยน์ตาเรียวคมนั้น
จ้องหน้าเขาด้วยแววตาแข็งๆ เย่อหยิ่งอย่างบอกไม่ถูก
“ถ้าไม่ใช่?” เขาพูดรวนๆ ลอยๆ และเน้นเสียง
“แต่ต้องใช่ ถูกไหมล่ะ” เสียงย้อนถามของเธอค่อนข้างสูง
อย่างขุ่นใจ นัยน์ตาวับวาวอย่างขัดเคือง ขณะที่มองสบตากับเขา
“ถ้าคุณเข้าใจอย่างนั้นจะต้องถามเพื่ออะไร” ชายหนุ่มก็
ไม่ยอมลดละเหมือนกัน
“ถามเพราะมันเป็นวิธกี ารทักคนแปลกหน้าของคนเราไงล่ะ”
เธอเน้นเสียงขุ่น สีหน้าบึ้งตึง
“แล้วคุณมีธรุ ะอะไรกับผม” จีรณะเอ่ยถามแล้วมองสบตากับ
เธอด้วยแววตาสงบเรียบ สีหน้าเคร่งขรึม
“แม่ของฉันอยากจะทราบว่าคุณจะมีเงินไปใช้คืนเท่าไรใน
วันพรุ่งนี้” หญิงสาวถามเสียงเข้ม ใบหน้าเชิด ล�ำคอตั้งตรง
“แปดหมื่น” เขาตอนเน้นเสียง
“เวลาไหน” เธอซักต่อไปอย่างละเอียด
“ผมยังไม่แน่ใจ” เขาตอบเสียงเย็นชา
“ต้องแน่ใจสิคณ
ุ เพราะแม่ของฉันจะได้คอยรับเงิน อีกอย่าง
เงินจะได้เอาไปใช้เพือ่ ผลประโยชน์ตอ่ ไป เงินทองน่ะถ้าหากเอามานอน
บ้านมันไม่ได้อะไรงอกเงย” เธอให้เหตุผลอย่างคนทีค่ อ่ นข้างเค็ม รักษา
16 พรมแดนหัวใจ

ผลประโยชน์เกี่ยวกับด้านการเงินอย่างเต็มที่
“ผมซื้อดราฟต์เงินสดมา ผมต้องไปเบิกที่ธนาคาร” จีรณะ
บอกห้วนๆ
“เงินตัง้ แยะ คุณไปเบิกคนเดียวจะปลอดภัยเหรอ” เธอถาม
เสียงค่อนข้างกังวล
“ไม่ต้องห่วงผมหรอกน่า” เขาเน้นเสียงเยาะแดกดัน
“ห่วงสิ เพราะเงินตัง้ มากทีค่ ณ
ุ จะเอามาใช้หนี้ ถ้าโจรดักแย่ง
เงิน แล้วคุณจะเอาเงินทีไ่ หนมาใช้หนีฉ้ นั ได้ละ่ คะ” คนพูดพูดด้วยเสียง
หมิ่นๆ อีกทั้งยังมองเขาด้วยแววหมิ่นอีกด้วย
จีรณะรูส้ กึ ว่าใบหน้าของเขาร้อนวูบวาบ  เพราะความไม่พอใจ
กับวาจาและแววตาของเธอ เขาหันหลังกลับไปเสียดื้อๆ ปล่อยให้
ลูกสาวเจ้าหนีม้ องตามอย่างเข่นเขีย้ วเกรีย้ วกราดอยูต่ ามล�ำพังชัว่ อึดใจ
ก่อนจะพายเรือกลับไปทางบันไดท่าน�้ำของบ้านเขาอย่างรวดเร็ว

“คนมีเงินนี่ช่างเค็มจริงๆ” จีรณะบ่นพึมพ�ำกับน้องสาว

ในขณะเขาน�ำผักเข้าไปวางใส่ชามอ่างใบใหญ่ภายในครัวที่พิไลลักษณ์
ก�ำลังสาละวนท�ำกับข้าวอยู่
“เค็มสิพี่ณะ เค็มที่สุด”
น้องสาวเหลียวมองหน้าพีช่ ายแล้วกัดฟันพูดเสียงคับแค้นใจ
“แม่คงบอกว่าพี่จะใช้หนี้ คุณนายอมราใช้ให้ลูกสาวไปตาม
ถามกลางทุง่ เลยว่าจะใช้เท่าไร เวลาไหน คิดดูสวิ า่ แค่ไหนน่ะไล” จีรณะ
ว่าด้วยสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด
“น่าเกลียดทีส่ ดุ ใครจ๊ะทีไ่ ปถาม ยายภิตหรือเปล่า” พิไลลักษณ์
ซักถามพี่ชาย
“พี่ไม่เคยเห็นหน้า ตัวเล็กๆ ผิวคล�้ำๆ” ชายหนุ่มสั่นหน้า
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ประกอบวาจา
“คงยายภิตน่ะแหละจ้ะพี่ณะ ชื่อเต็มๆ ว่าอัปสรโสภิต เห็น
ว่าไปอยู่ในวังกับป้าตั้งแต่เล็กๆ แล้วเลยไปเรียนเมืองนอกเพิ่งกลับ
ไปคู่กับพี่พิมพรที่ตอนกลับได้เด็กหัวแดงมาฝากคุณนายไงล่ะจ๊ะ”
พิไลลักษณ์เล่าให้พี่ชายฟังอย่างละเอียด
“คนรวยอยูย่ งั ไงก็สบาย” จีรณะออกความเห็นเป็นเชิงวิจารณ์
“สบายนั่นก็ถูกละจ้ะ สบายกันแน่ แต่กิเลส ความงก ความ
เค็มก็มเี ป็นเงาตามตัว คนเค็มตลอดเวลาอย่างพวกนีน้ ะ่ จะหาความสุข
สบายใจจริงๆ จากไหนนะพี่ณะ” พิไลลักษณ์พูดเสียงเยาะๆ เป็นที
หยามหมิ่นคับแค้น
“แล้วนายยศน่ะหรือทีแ่ ม่วา่ ...” ชายหนุม่ พูดไม่เต็มเสียงนัก
ขณะที่เอ่ยถามน้องสาว
“ใช่จ้ะพี่ณะ เรารักกัน แต่เราเกิดมาจนก็เลยถูกกีดกัน แม่
อาจจะก�ำลังถูกบังคับแกมขอร้องอยู่ก็ได้นะ เรื่องของไลกับพี่ยศน่ะ”
พิไลลักษณ์กัดฟันพูดถึงตัวเองอย่างขมขื่น
“บังคับอะไร” พี่ชายถามเสียงเข้มเฉียบขึ้นอย่างเอาเรื่อง
“ก็บงั คับให้เราเลิกติดต่อกันเสียน่ะสิจะ๊ พีณ
่ ะ” น้องสาวตอบ
แล้วหัวเราะอย่างขมขื่น เสียงฝืดเฝื่อน
“แล้วไลว่ายังไง” จีรณะถามอย่างให้ความสนใจ กระตือรือร้น
อย่างมากทีจ่ ะทราบเรือ่ งเกีย่ วกับหัวใจและความรักของผูเ้ ป็นน้องสาว
“ไลไม่แน่ใจพี่ยศจ้ะพี่ณะ” พิไลลักษณ์นัยน์ตาเข้มขึ้นอย่าง
ช่วยไม่ได้
“ถ้าเรารักกันน่ะ จะมีอะไรขวางกัน้ ได้เล่าไล” พีช่ ายบอกอย่าง
ปลุกปลอบใจ
“ไลไม่แน่ใจพี่ยศน่ะสิจ๊ะพี่ณะ” น้องสาวตอบด้วยประโยค
เดิม แล้วนิ่งไปนานพอสมควร
18 พรมแดนหัวใจ

“นายยศคิดยังไง” จีรณะจ้องหน้าพิไลลักษณ์เขม็งถ้วนถี่
“เราจดทะเบียนกันแล้วจ้ะพี่ณะ” น้องสาวตอบแล้วถอนใจ
ยาวๆ หนักหน่วง
“ก็ดีแล้วนี่ไล” จีรณะเน้นเสียงอย่างค่อนข้างพอใจ เขาเป็น
ชายหนุ่มที่หัวค่อนข้างแรงในบางครั้ง จีรณะเป็นผู้ชายที่ชอบเอาชนะ
คน ไม่ยอมลงใหใ้ ครได้ง่ายๆ เขาไม่ชอบที่ผูใ้ หญ่ขัดขวางความรักของ
หนุม่ สาวด้วยสาเหตุของฐานะสภาพความเป็นอยูเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่ขวางกัน้
“พี่ณะว่าดี แต่พ่อแม่ก�ำลังเกลียดไลจ้ะ” พิไลลักษณ์น�้ำตา
เอ่อซึมขึ้นทันที
“เราจะยอมท�ำไมล่ะไล งานเราก็มีท�ำ เราไม่คิดเบียดเบียน
สมบัติพัสถานของใครอยู่แล้ว” จีรณะหัวเราะ
“พ่อแม่หาว่าไลไม่เจียมตัว ไม่มองเงาหัวตัวเอง คุณนายก็
เคยมาขอร้องแม่ ไปขอร้องไลทีโ่ รงพยาบาลว่าให้เลิกยุง่ กับพีย่ ศ เพราะ
ว่าพี่ยศมีคู่หมั้นแล้วที่ฐานะดีกว่าพี่ยศเสียอีก” น้องสาวเล่าด้วยเสียง
เจือสะอื้น
“โธ่ไล ถ้าเราเอาชนะคนพวกนี้ไม่ได้บ้างเลยจะเกิดมาท�ำไม
นะ พี่น่ะเกลียดจริงๆ ความเค็มของคนพวกนี้น่ะ เค็มแล้วยังหมิ่นคน
ด้วยกัน” ชายหนุ่มนัยน์ตาทอแสงกร้าวกระด้างอย่างเอาเรื่อง
“เรากับเขามันต่างกันจริงๆ พีณ
่ ะ เราเป็นหนีเ้ ขา อาศัยใบบุญ
ของเขา” พิไลลักษณ์พึมพ�ำเสียงแผ่วเครือ
“อาศัยทีไ่ หนนักหนา ดอกเบีย้ เราก็มตี อบแทนนะไล พีว่ า่ เรา
น่ะอย่าเพิ่งท้อแท้ ทะเบียนก็มีกันแล้ว อยากรู้นักว่าใครจะมาขวางได้”
จีรณะให้ก�ำลังใจน้องสาวอย่างจริงจัง
“ถ้าพี่ยศหนักแน่นกว่านี้ ไลก็คงไม่ให้ใครขวางเราได้หรอก
จ้ะพี่ณะ” พิไลลักษณ์น�้ำตาไหลมากขึ้น
“ท�ำไม นายยศมันเป็นยังไง” ชายหนุม่ จ้องหน้าน้องสาวด้วย
รจเรข 19

นัยน์ตาเคร่งเครียดเอาเรื่อง
“นิสยั ผูช้ ายน่ะจ้ะพีณ
่ ะ พอเห็นใหม่กเ็ หมือนกับว่าจะลืมเก่า”
น้องสาวตอบด้วยเสียงเครือ
“นายยศจะเอาใจออกห่างไลงั้นใช่ไหม” ชายหนุ่มชักสีหน้า
ขรึมกระด้างอย่างขุ่นข้องใจ

20 พรมแดนหัวใจ

3
“เขามีทีท่าว่าจะเป็นอย่างนั้นจ้ะพี่ณะ” พิไลลักษณ์ตอบ

พี่ชายเสียงขมขื่นขึ้นอย่างช่วยไม่ได้
“ก็มันจดทะเบียนกับไลแล้ว” จีรณะพูดลอยๆ ออกมาอย่าง
ปลอบแกมเตือนใจน้องสาว
“ทะเบียนสมรสบางทีมันก็ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์ไป
ทัง้ หมดนะจ๊ะพีณ
่ ะ” พิไลลักษณ์พดู เสียงอ่อนเบา และหลบสายตาของ
พี่ชายด้วยการเหลียวไปตักน�้ำในตุ่มใส่ชามอ่างที่จีรณะน�ำผักกระเฉด
และผักบุ้งมาวางไว้
“เราจะยอมแพ้เพื่ออะไร ในเมื่อนายยศมันก็เป็นสามีตาม
กฎหมายอย่างสมบูรณ์ของเราแล้ว คนเราน่ะ ถ้าไม่ต่อสู้อะไรบ้างเลย
มันจะมีอะไรให้ชีวิตดีๆ นะไล” จีรณะพูดเสียงกร้าวกระด้าง นัยน์ตาที่
มองหน้าน้องสาวซึ่งก้มลอกทุ่นผักกระเฉดอย่างเอาจริง
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“ต่อสู้เพื่อความรัก ไลเห็นจะไม่ละจ้ะพี่ณะ” น�้ำตาน้องสาว
แทบหยดลงเสียให้ได้
“ไม่ใช่เพื่อความรักอย่างเดียวนะไล ใครท�ำให้เราเจ็บ เราจะ
ยอมเจ็บโดยไม่ตอบแทนใครบ้างเลยมันจะดีอะไร” ตอนท้ายพีช่ ายถาม
เสียงสูง
“ความรักมันต้องเกิดจากหัวใจ ถ้าหัวใจมั่นคงแน่วแน่ เรา
ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องต่อสูไ้ งละจ๊ะ” พิไลลักษณ์ดจู ะยังพูดถึงเรือ่ งความรัก
อันบริสุทธิ์จากหัวใจต่อหัวใจอยู่
“พี่หมายถึงว่าเราจะยอมให้เจ้ายศน่ะเหยียบย�่ำศักดิ์ศรีของ
เราท�ำไม ก็รักกันนานมาแล้ว ถ้าหากว่ามันจะเอาใจออกห่าง เพราะ
แหนงหน่ายเรา เราก็ท�ำให้มันได้รับบทเรียนดีๆ บ้างสิ จะหนีมันเพื่อ
อะไร ศักดิ์ศรีเราก็มี นายยศมันให้อะไรเราบ้าง” เสียงของจีรณะอ่อน
ลงบ้างในตอนท้าย
“ไลกับเขารักกันด้วยจิตใจจ้ะ” น้องสาวตอบเสียงอ่อยๆ เจือ
สะอื้น
“ก็ดีแล้วนี่นะ” พี่ชายกระแทกเสียงดุจประชด
“ไลไม่อยากใหใ้ ครๆ เข้าใจว่าไลรักเงินของพีย่ ศ” พิไลลักษณ์
บอกเสียงที่ค่อนข้างเข้มขึ้นกว่าปกติ
“ก็ดี น่าซึ้งออกจะแย่ ความรักของไลกับนายยศน่ะ” พี่ชาย
พูดเสียงแดกดันเยาะๆ
พิไลลักษณ์ล้างผักเงียบกริบ ปลายนิ้วค่อนข้างสั่นเล็กน้อย
ด้วยความสะทกสะเทือนใจเมื่อนึกถึงความรักระหว่างเธอกับยศ เธอ
รักเขาเพราะรักโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน นอกจากความรักจาก
หัวใจของยศที่จะมีให้เธอ ยศเองก็เคยบอกรักเธอ หากว่ายามนี้เขา
ค่อนข้างห่างเหินเธอไปมาก  เขามีเรือ่ งอ้างว่าธุระมากงานยุง่ เป็นประจ�ำ
พิไลลักษณ์นนั้ ก็เหมือนสาวยุคใหม่โดยทัว่ ไปทีถ่ อื ความรักความพอใจ
22 พรมแดนหัวใจ

ของหัวใจตัวเองเป็นใหญ่ เธอกับยศจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันโดย
สมบูรณ์ทุกด้าน โดยที่ผใู้ หญ่มิได้รับรู้ตามประเพณีแต่อย่างใด
เพราะยศมาอ้างว่ามารดาของเขาไม่ต้องการให้เขากับเธอ
แต่งงานกัน เขาและเธอจึงแอบพบกันเงียบๆ เป็นของกันและกันตาม
อารมณ์รกั ของหนุม่ สาวอันแสนหวานซาบซึง้ และเมือ่ เขามาท�ำห่างเหิน
ไปในระยะนี้ จะไม่ให้เธอคิดมากได้อย่างไร
“ลูกผู้หญิงถ้าพลาดไปแล้วจะมีอะไรดี ถ้าไม่รู้จักต่อสู้เพื่อ
ศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างน่ะ อย่ายอมหย่าขาดให้นายยศได้ง่ายๆ เรา
เสียไปแล้วทุกด้านกับมันไม่ใช่เหรอ” จีรณะพูดเสียงกร้าว
น้องสาวนิ่งเงียบ
“ถ้าเขาขอหย่า ไลจะตื๊อได้ยังไงพี่ณะ” เป็นนานกว่าที่เธอจะ
เอ่ยออกมาเป็นเชิงปรารภ ไม่แน่ใจสักนิด
“กระดิกนิว้ ขอเงินสักก้อนก็ยงั ดี” พีช่ ายพูดเสียงแข็งกระด้าง
“เขาคงไม่ยอมจ่ายจ้ะ” พิไลลักษณ์พึมพ�ำเสียงต�่ำๆ
“ไม่ยอมจ่ายก็ไม่ยอมหย่า ใครจะท�ำอะไรเราได้นะ อย่าโง่
หน่อยเลยน่าไล พี่ไม่ชอบคนปัญญานิ่ม นายยศมันท�ำลายเราไปแล้ว
ทุกอย่าง มันก็เหมือนเป็นศัตรูกับเรา ถ้าหากคิดจะหย่าขาดจากเราน่ะ
เราจะยอมมันท�ำไม มันท�ำให้เราเจ็บ เราก็ท�ำให้มันแค้นยุ่งยากใจบ้าง
เราไม่มีอะไรที่ผิด มันจะขอหย่าง่ายๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ว่ามันจะไป
พบคนรวยกว่ามันได้ยังไง” จีรณะให้เหตุผลเสียงเข้ม
“เขาคงด่าไล” พิไลลักษณ์ไม่เป็นตัวของตัวเองเสียเลย
จีรณะมองหน้าเรียวเศร้าสร้อยของน้องสาว แล้วถอนใจยาวๆ
อย่างหนักหน่วง
“ก็ให้มันด่าเข้าสิ” พี่ชายกระแทกเสียงอย่างเหลืออดจริงๆ
“ไลจะตอบเขายังไงล่ะจ๊ะ” น้องสาวท�ำเสียงอุบอิบ
“นายยศมันได้ทกุ อย่างไปจากเรา แล้วมันจะท�ำมักง่าย ไม่ใช่
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ลูกผู้ชายกับเรา ก็ด่าตอบมันเข้าบ้างสิไล ถึงเราจะจน ไลก็บอกแล้วว่า
ไม่เคยเอาอะไรจากมัน” จีรณะพูดเสียงแข็งออกร�ำคาญๆ กับน้องสาว
“ทุกวันนี้ไลก็ทุกข์เหลือเกินพี่ณะ ทุกข์เพราะรักเขามากไป
ทุกข์เพราะเรามันพลาด ใจง่ายหลงคารมผู้ชาย เขายอกย้อนเข้าเราก็มี
แต่จะเจ็บใจ” พิไลลักษณ์กล่าว ดวงตาค่อนข้างกร้าวขึ้น
“คนไม่ใช่ลูกผู้ชายจะกลัวอะไรมัน จ�ำเอาไว้อย่างหนึ่งนะไล
คนเราถ้าไม่มั่นใจในตัวเอง ถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะช่วยเรา
ได้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางจิตใจ เราจะต้องท�ำใจให้เข้มแข็งที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ อ่อนแอเปราะบางเทวดาที่ไหนก็ไม่มีทางจะช่วยเราได้
เข้มแข็งมัน่ คงเด็ดเดีย่ วเข้าไว้ น�ำ้ มาน�ำ้ แพ้ ลมมาลมก็แพ้ ไฟมาไฟก็แพ้
แล้วนั่นแหละเราจะยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งมั่นคง แล้วเราจะ
ได้ชอื่ ว่าเราได้ชนะแล้วทุกอย่าง” พีช่ ายสอนอย่างเข้มแข็ง ดุจดังว่าก�ำลัง
ยืนอยู่หน้ากระดานด�ำหน้าชั้นเรียนก็ไม่ปาน
“ไลเป็นคนใจอ่อนน่ะจ้ะพีณ
่ ะ” น้องสาวพูดเสียงอุบอิบอ่อน
อ่อย
“ก็ฝึกท�ำใจให้เข้มแข็ง ของอย่างนี้พี่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ใจ
ทุกอย่างจริงๆ ถ้าใจเข้มแข็ง มีอะไรมากระทบเราก็สามารถต่อสู้มันได้
แล้วเราก็จะแก้ปญ
ั หาต่างๆ ได้เป็นเปลาะๆ ไม่ใช่ออ่ นโอนเอน มีอะไร
เกิดขึ้นก็ใช้น�้ำตาเป็นเพื่อน แบกทุกข์ไว้ทั้งชาติ” จีรณะว่าเสียงเข้ม
“เราอาจจะท�ำบาปไว้มากก็ได้พณ
ี่ ะ บางทีไลว่าจะยอมก้มหน้า
รับกรรม” น้องสาวบอกเสียงเจือสะอื้น
“ก้มหน้ารับกรรม...” พีช่ ายท�ำเสียงอย่างหนึง่ ในล�ำคออย่าง
ไม่ชอบใจสักนิดกับวาจาของน้องสาว
“คนเรามีกรรมเป็นของตัวเองไม่ใช่หรือจ๊ะพีณ
่ ะ” พิไลลักษณ์
ย้อนถามพี่ชายอย่างใจชื้นขึ้นบ้าง เพราะจีรณะเชื่อมั่นในศาสนาเสมอ
มา
24 พรมแดนหัวใจ

“ใช่ คนเรามีกรรมเป็นของตัวเองจริงๆ แต่อย่าลืมนะว่ากรรม
ไหนจะแรงแค่ไหนนัน้ มันขึน้ อยูท่ ตี่ วั ของเราเองก่อนอืน่ บางคนน่ะเขา
เกิดมาย�่ำแย่ ถ้ายอมก้มหน้ารับกรรม ชีวิตก็จะย�่ำแย่ มืดไปได้ตลอด
ชีวิต แต่ถ้าเขาลองเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของคนเราน่ะมาจากไหน พี่
ขอถามไลสักนิดเถอะ” พีช่ ายตัง้ ค�ำถามเสียงเข้มแข็งในตอนท้าย เพราะ
น้องสาวดูจะตั้งใจรับฟังวาจาของเขาด้วยดี
“ก็มาจากร่างกาย” พิไลลักษณ์ตอบอย่างไม่มั่นใจนัก
“ไม่ใช่ มาจากใจต่างหากไล คนใจแข็ง เข้มแข็งน่ะ บางที
ร่างกายไม่จ�ำเป็นต้องเข้มแข็ง บางคนเป็นคนพิการเสียด้วยซ�้ำ แต่เขา
ก็มชี วี ติ อนาคตทีส่ ว่างไสวได้  เพราะใจเขาเข้มแข็งทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรค
ของชีวิตได้ ไอ้เรื่องก้มหน้ายอมรับกรรมน่ะ มันเป็นเรื่องของคนที่หา
จุดหมายปลายทางตัวเองไม่ได้ ไม่รสู้ จั ธรรมของชีวติ ว่าอะไรเป็นอะไร”
จีรณะว่าเสียยืดยาวราวจะสอนสัจธรรมแห่งชีวิตที่เข้มแข็งให้น้องสาว
ได้รับทราบให้แจ่มชัด
“อะไรคือชีวิตล่ะจ๊ะ” น้องสาวกล่าวอย่างคนท้อแท้
“ชีวิตคือการต่อสู้ ชีวิตคือการเรียนรู้ ชีวิตคือการแก้ปัญหา
ชีวติ คือการแก้ทกุ ข์ให้หลุดพ้นเพือ่ ว่าเราจะได้ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด
มาทุกข์อีกไงล่ะ” พี่ชายให้ค�ำจ�ำกัดความหลายแบบ
“พี่ณะพูดเหมือนพระ” พิไลลักษณ์ยิ้มออกนิดหนึ่ง
“สัจธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นของจริงแท้ทอี่ มตะเสมอ
ไลอย่าลืม” จีรณะบอกเสียงหนักจริงจัง
“พี่ณะจะแต่งงานไหมนะ” น้องสาวถามพี่ชายเปลี่ยนเรื่อง
เสียบ้าง
ผิวหน้าของจีรณะเข้มขึน้ นิดหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ขาเป็นคนผิวค่อนข้าง
คล�้ำ เมื่อน้องสาวพูดถึงเรื่องการแต่งงานของเขา
“คนจนอย่างพี่จะหาเงินที่ไหนไปแต่งงานนะไล” เขาตอบ
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น้องสาวเสียงเย็นเรียบกว่าปกติ
“เห็นเขาว่าทางเหนือแต่งงานกันไม่แพงเท่าไรไม่ใช่หรือจ๊ะ
พี่ณะ” พิไลลักษณ์ถามพี่ชายแล้วมองหน้าเขาเขม็ง
“ก็อาจใช่ แต่การแต่งงานคือการเริม่ ต้นชีวติ คู่ ไม่ใช่หมายถึง
การสิน้ สุดหรือจุดจบของความรัก นีไ่ ล ผูช้ ายถ้าไม่มเี งินเลยจะเอาอะไร
เลี้ยงเมีย” พี่ชายว่าแกมปรารภหนักใจ
“เงินเดือนมีนี่จ๊ะ” พิไลลักษณ์เถียงพี่ชาย
“พี่ต้องใช้หนี้ให้กับพ่อแม่เสียก่อน” จีรณะพูดด้วยสีหน้าที่
ค่อนข้างหนักใจ เมื่อนึกถึงหนี้สินของบิดามารดาของเขา
“ก็ต้องหาเมียที่มีเงินเดือนเหมือนกันนะพี่ณะ” น้องสาวว่า
ยิ้มๆ
“ของอย่างนี้มันอยู่ที่ความพอใจกับการใช้จ่าย คนเงินเดือน
มากบางทีไม่พอใช้ แต่คนเงินเดือนน้อยกลับพอใช้ มีฝากประจ�ำเสีย
ด้วยซ�้ำ แต่พี่ภาระหนักจริงๆ หนี้ธนาคาร หนี้สหกรณ์ อีกประมาณ
สามสีป่ ที งั้ นัน้ เงินเดือนเหลือพันกว่าบาท พีอ่ ยากมีรายได้พเิ ศษจริงๆ
นะตอนนี้ แต่อยูท่ างนอกๆ ไม่คอ่ ยมีงานพิเศษอย่างอยู่กรุงเทพฯ”
จีรณะบ่นแล้วถอนใจยาวๆ อย่างหนักหน่วง เมือ่ คิดถึงหนีส้ นิ
ทีจ่ ะต้องช�ำระเป็นรายเดือนให้บดิ ามารดา  เขาต้องช�ำระหนีเ้ พียงล�ำพัง
นานหลายปีกว่าที่ตัวเองจะเป็นอิสระ เขายังคิดท้อแท้ใจในบางครั้งว่า
อีกนานไหมหนอ  แล้วค่ากินอยูใ่ ช้จา่ ยรายเดือนเขาจะไปได้รอดแค่ไหน
โดยไม่หยิบยืมคนอื่น ในช่วงระยะเวลาที่เงินเดือนถูกหักช�ำระหนี้ก้อน
ใหญ่นี้ไป
“พี่ณะย้ายเข้ามากรุงเทพฯ ไม่ดีหรือจ๊ะ” พิไลลักษณ์หารือ
พี่ชายอย่างกระตือรือร้นขึ้น
“พีก่ ห็ ว่ งงานทางโน้น แต่อยากมีเงินก็อยาก อยูใ่ นกรุงเทพฯ
หารับจ้างสอนนักเรียนในตอนเย็นสบายๆ เพราะคนมีฐานะดีเยอะ”
26 พรมแดนหัวใจ

ชายหนุ่มว่าอย่างเห็นดีด้วยกับวาจาของน้องสาว
“นั่นสิจ๊ะ พี่ณะขยันอยู่แล้วด้วย เพิ่มรายได้ขึ้นอีกสักเดือน
ละพันครึ่งพันก็ยังดี ดีกว่าที่จะไปเที่ยวหยิบยืมเขาแล้วต้องหาใช้หนี้
ตามเวลา” พิไลลักษณ์เองก็ดีรู้ดีแก่ใจในเรื่องหนี้สินและการใช้จ่ายใน
ยุคปัจจุบัน

รจเรข 27

