โรงเตี๊ยม คนขีข้ ลาดและความทรงจาเล็กๆ
๑.ผมเกิดในเมืองเล็กๆทางใต้ เป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยเนินสูงๆต่าๆ ภาษาบ้ านผมรี ยกว่า”ควน” ศาลากลางของเมืองตังอยู
้ ่
บนจุดสูงสุดของควนตามคตินิยม มีวดั อยู่บนควนเรี ยก”วัดควนวิเศษ” ผมจาได้ เวลาปั่ นจักรยานต้ องยืนปั่ นออกแรงฮึดตอน
ขึ ้นควน พอลงจากควนท้ องน้ อยก็เสียววูบทุกที มีถนนไม่กี่สายในเมืองวนเดี๋ยวเดียวก็ทั่ว เป็ นเมืองที่มีหอนาฬกิ าสูงเป็ น
สัญลักษณ์ ซึ่งเมื่อผมโตขึ ้นมันก็ดเู ล็กไปหน่อย มีรถไฟวิ่งจากกรุงเทพฯมาสุดปลายทางที่นี่พร้ อมข่าวสารหนังสือพิมพ์จาก
เมืองหลวง ที่นี่เป็ นเมืองเล็กที่ผ้ คู นแทบจะรู้จกั กันหมด โดยเฉพาะย่านตลาดสดเทศบาลซึ่งเป็ นตลาดใหญ่สดุ ของที่นี่
โรงเตี๊ยมเก่าๆหลังหนึ่งตังอยู
้ ่ท้ายตลาด เป็ นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สองชัน้ ด้ านล่างเป็ นร้ านกาแฟและร้ านอาหาร
ที่มีคนขายหลายเจ้ า บ้ างขายข้ าวหมูแดง บ้ างขายข้ าวแกง ขายก๋วยเตี๋ยว มีเก้ าอี ้ไม้ เชคโกและโต๊ ะหินอ่อนขาไม้ กลึงไว้ คอย
ต้ อนรับลูกค้ า ด้ านบนเป็ นห้ องพักซ่อมซ่อไม่น่าจะเกินสิบห้ อง เถ้ าแก่ของร้ านนัง่ เก็บเงิ นและเป็ นพนักงานต้ อนรับของ
โรงแรมไปในตัว บนเคาน์เตอร์ ตวั เขื่องยังวางขวดเหล้ าประเภทเซี่ยงชุน เสือ๑๑ตัวไว้ บริการขี ้เหล้ าขาประจา ผมมีชีวติ ที่
ผูกพันวนเวียนอยู่ที่โรงเตี๊ยมแห่งนี ้ทุกวัน เพราะพ่อผมขายข้ าวหมูแดงอยูที่นี่
๒.ใครที่เดินเข้ ามาในร้ านยามเช้ าหรื อบ่ายตอนที่ลกู ค้ าเบาบาง มองเข้ าไปในมุมมืดด้ านในสุดตรงบันไดไม้ ทางขึ ้นชันบน
้
จะพบหญิงสาวนัง่ จับกลุ่มคุยกันในท่าสบายๆ ถลกผ้ าถุงชันเข่าพ่นควันบุหรี่ ลอยอ้ อยอิ่ง บางครัง้ มองไปคล้ ายรูปปั น้
บางครัง้ ก็คื่มเหล้ าจนงัวเงีย นานๆทีจะมีชายวัยกลางคนหรื อขี ้เมามานัง่ คุยด้ วยแล้ วประคองกันโซเซขึ ้นข้ างบน ไม่ผดิ หรอก
พวกเธอเป็ นผู้หญิงหากินที่เช่าห้ องอยู่ชนบน
ั ้ สนนราคาค่าตัวครัง้ ละไม่กี่สบิ บาท ในตอนนันผมยั
้
งเป็ นแค่เด็กชัน้ ประถม
แต่ค้ นุ เคยกับพวกเธอดี โดยเฉพาะแม่เล้ าที่ชื่อ”เจ๊ ใหญ่”(นามสมมติ) เธอเป็ นหญิงร่างอ้ วนอ้ วนมากเหมือน”แม่หยา”ตัว
ละคอนหนึ่งในเรื่ องสันของ
้
อุษณา เพลิงธรรม ถ้ าใครได้ เห็นพวกเธอยามแต่งหน้ าทาปาก หน้ าขาวปากแดงแจ๋บนผิวเหี่ยว
ย่นเหมือนตัวตลก อาจเกิดอาการขาแกมสมเพช อ้ อ ที่ผมเรี ยกพวกเธอว่าหญิงสาวนันผิ
้ ดไปเล็กน้ อย ความจริงพวกเธอ
อายุสี่ห้าสิบแล้ วทังนั
้ น้
” ส่งข้ าวขึ ้นไปข้ างบนหน่อย ห้ อง ๓” พ่อสัง่ ผมจะอิดออดเสมอถ้ าต้ องส่งข้ าวขึ ้นไปข้ างบน “มันไม่ใช่ที่ที่เด็กควร
จะขึ ้นไป”ผมคิดแบบนัน้ ผมก้ าวขึ ้นบันไดไม้ ด้วยอารมณ์ประหวัน่ พรั่นพรึงอยู่เสมอ ชันบนเป็
้
นพื ้นไม้ ฝาห้ องก็เป็ นไม้ มีฟกู
วางราบอยู่บนพื ้น พวกเขาคงนอนกันตรงนัน้ มีบานกระจกเล็กๆวางพิงฝาไว้ แต่งหน้ าให้ สวย ห้ องดูรกๆไม่เรี ยบร้ อย กลิน่
อับๆทาผมหายใจไม่คอ่ ยออก ทุกครัง้ ที่สง่ ข้ าวเสร็จผมจะรี บเผ่นลงมาแทบจะบินเลยทีเดียว
๓.เรื่ องที่จะเล่าเกิดขึ ้นในวันที่แดดร้ อนอบอ้ าวกลางเทอม ตอนที่ผมเรี ยนอยู่ชนประถม
ั้
๗
”ฉันเป็ นผู้หญิงหากินก็จริง แต่ ก็เป็ นอาชีพสุจริต ฉันไม่ เคยโกงใคร ไม่ เคยขอข้ าวใครกิน ฉันผิดอะไรเหรอ ลูก
ฉันผิดอะไร เขาแค่ อยากเรียนหนังสือเท่ านัน้ เขาผิดอะไร....”เจ๊ ใหญ่ยืนแผดเสียงอยู่ตรงหน้ าผม หน้ าชันเรี
้ ยนของผม
ในบ่ายวันหนึ่ง เธอไม่ได้ พดู กับผมหรอกเธอพูดกับคนทังห้
้ อง บังเอิญผมตัวเล็กเลยต้ องนัง่ อยู่ข้างหน้ าแถมอยู่ตรงกลาง
เป๊ ะ คุณครูยืนอยู่ข้างหนึ่งลูกชายของเธอในชุดนักเรี ยนยืนอยู่ข้างหนึ่ง ลูกชายของเธอ“ลูกกะหรี่”ที่เพื่อนๆล้ อเลียนอยู่ทกุ
วัน คือเหตุผลสาคัญที่ทาให้ เธอมายืนอยู่ที่นี่ เขาไม่ยอมมาโรงรี ยนจนแม่ต้องพามาด้ วยตัวเอง “ลูกฉันย้ ายมาหลาย
โรงเรียนแล้ วนะ...” เธอตัดพ้ อ มิน่า เขาถึงย้ ายเข้ ามาเรี ยนตอนกลางเทอม หลังจากย้ ายมาหลายโรงเรี ยน เพื่อนๆเฝ้าแต่

ล้ อเลียนเขาเรื่ องแม่เป็ นกะหรี่ เหมือนล้ อชื่อพ่อชื่อแม่ตามประสาเด็กเท่านันคงไม่
้
คิดว่าจะบานปลาย ผมหน้ าชาตัวชา
อยากแทรกแผ่นดินหนี แม้ ไม่ได้ ร่วมสังฆกรรมอะไรกับเขาด้ วยเพราะคุ้นเคยกับแม่เขาอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้ ช่วยอะไรเขา
เหมือนกัน หลังจากวันนันเราก็
้
ไม่ได้ เห็นหน้ าเขาอีก เขาหนีไปเหมือนที่เขาหนีมา บางครัง้ ผมคิดว่าเป็ นเขาที่ขี ้ขลาดไม่
ยอมทนกับการล้ อเลียนของเพื่อนๆ บางครัง้ ผมคิดกลับ เป็ นผมเองที่ขี ้ขลาดไม่ยอมทาในสิง่ ที่ควรทา งอมืองอเท้ ามองสิง่ ที่
เกิดขึ ้นอย่างเฉยเมยและปล่อยให้ ผา่ นไปโดยไม่คดิ แก้ ไข ถ้ าผมพยายามทาอะไรสักนิด เขาอาจไม่ต้องหนีไปไกล มีใครบาง
คนกล่าวไว้ น่าฟั ง ”คนเราเลือกเกิดไม่ ได้ แต่ เลือกที่จะเป็ นได้ ” ผมชอบคานี ้มาก ช่างเป็ นคาที่มีความหมายและมีพลัง
อย่างยิ่ง แต่นนั่ แหละกับคนบางคน...บางครัง้ “เลือกเกิดไม่ ได้ เลือกที่จะเป็ นก็ไม่ ได้ ”
บนโลกที่กว้ างใหญ่ ไพศาลนี ้ จะมีสักที่ไหมที่เขาจะอยู่ได้ โดยไม่ ต้องหนีไปไหนอีก

