แหวนวงนั้น
ซากีเร๊าะ มามะ พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.ห้วยกระทิงอ.กรงปินัง จ.ยะลา

ฉันเอนตัวตะแคง แขนข้างหนึ่งกดเตียงดันตัวเองขึ้นจากที่นอนราวกับฝืนตนจานนกับบางอย่าง
“ทาไมนะ…เฮ้ย…” ไหล่ ฉันห่อและย่อตัว ลง คิ้ว 2 ข้ างขมวดเข้าหากัน เหมือนปกป้องความรู้สึ ก
บางอย่าง ใช่…ฉันอยากให้บางอย่างในใจ หลุ ดลอยคลี่คลายไปกับเสียงนั้น มือสองข้างควานหาโทรศัพท์คู่ใจ
อย่างไร้ทิศทางกลางค่าคืนอันมืดมิด เพียงสัมผัสมั นเบาๆ ก็เปล่งแสงสาดส่องใบหน้าเจ้าของ ประหนึ่งตอบรับ
คาสั่งของเจ้านายมิวายลังเล เที่ยงคืนเองหรือ? ทาไมเวลาเดินทางช้าจัง ฉันพึมพาขึ้นในใจ
ติ๊กต๊อก… ติ๊กต๊อก… ชัดจัง เสียงนาฬิกายามนี้
‘ดีใจไหม ที่มีใครซักคนได้ยินเสียงของแกบ้าง ที่ทางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย’ ฉันพลางคิดเพ้อเจ้อ
ตามประสา
ดึกดื่นยามนี้ ใครก็ตามเมื่อหัวถึงหมอน ครองตนในผ้าห่มแล้ว ย่อมหลับใหลดั่งต้องมนต์เสน่ห์อันอบอุ่น
ของมัน ซึ่งต่างกับฉันพักหลังนี้ ทั้งที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากภาระงานระหว่างวัน แต่ดวงตากลับแข็ง กร้าว
กลอกกลิ้งไปมาไม่ยอมจานนอ่อนแรง ทาไมนะ…เด็กผู้หญิงคนนั้น กาบางอย่างในมือไว้แนบแน่น แววตาหม่น
ซ่อนความหวังและความเศร้า ปรากฏภาพชัดติดตาในความคิดราวกับยืน อยู่ตรงหน้า ชวนให้น่าค้นหาและ
สัมผัสยิ่งนัก
ปี 2547 เหตุการณ์ก่อความไม่สงบประทุรุนแรง ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานาให้สับสน
จากวันนั้นจนวันนี้ ทิ้งความทรงจาบางอย่างประหนึ่งคือตราบาป ประทับตราตรึงหญิงหม้ายและเด็กกาพร้า
หลังจากถูกเปลี่ยนสถานะไป ในทันทีทเี่ สียงปืนวันนั้นสิ้นเสียงลง
“โอ้อัลลอฮ์… ได้โปรดดลใจ ใครซักคน มองเห็นแววตาที่อ้อนวอนเหล่านั้น” คือคาวอนขอในดูอาร์ของ
ฉันและทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครดูแลเด็กกาพร้าบ้านเกิด ในหลายๆ ครั้ง ที่ทีมพี่เลี้ยงมีโอกาสละหมาดร่วมกัน ฉัน
มักเห็นภาพพวกเขายกและแบมือทั้งสองข้างประชิดกันใต้คาง ประหนึ่งวอนขอบางอย่างอย่างตั้งใจ น้าตาที่ไหล
รินอาบสองแก้ม หยดลงแทรกซึมบนฝ่ามือที่รอรับหยดน้านั้นหยดแล้วหยดเล่า อย่างน้อยฉันก็เชื่อ มั่นว่าหนึ่งใน
ดูอาร์ที่ขอนั้น แบ่งปันความรัก ความเมตตาต่อเด็กๆ และหญิงหม้ายเหล่านั้น
“อัลฮัมดูลิลละฮ์” ฉันกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ ทันทีหลังได้รับโทรศัพท์แจ้งจากทีมพี่เลี้ยง เราได้รับการ
สนับสนุนทุนก้อนหนึ่งจากกรมสุขภาพจิตที่ 15 เพื่อการเยียวยาเด็กกาพร้าเหล่านั้น
กลางเดือน เมษายน 2553 โรงเรียนปิดเทอมยาว เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อลด
ช่องว่างความเหงาให้เด็กกาพร้าเหล่านี้ ในวันนั้นทีมพี่เลี้ยงกาหนดกิจกรรมที่จะมีขึ้นภายใต้ โครงการเยียวยาไฟ
ใต้ให้เด็กกาพร้าและด้อยโอกาสบ้านเกิด การพูดคุยของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น แววตาของผู้ให้ถักทอประกาย
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ของความมุ่งมั่นตั้งใจที่เปี่ยมล้น ดั่งฟันเฟืองที่ได้รับการหยอดน้ามัน ให้แทรกซึมลื่นไหล ส่งผลให้ล้อนี้หมุนต่อไป
ได้อีกครั้ง หลังจากที่ฟันเฟืองชุดนี้ที่บรรทุกเด็กน้อย พยายามยืนหยัดและต่อสู้ดันตัวเองให้ล้อหมุนมาอย่าง
ยาวนาน ฉันแง้มยิ้มที่มุมปาก ทาไมฉันถึง รู้สึกว่าหัวใจพองโตอย่างนี้ ใช่ซิ เสียงฝืดๆ ของฟันเฟืองนี้ มีคนได้ยิน
เสียงมันแล้ว อย่างเมตตา ฉันนึกขอบคุณพระเจ้า ขอพระองค์ตอบแทนผู้นั้น ผู้ที่ได้ยินเสียงของความหวัง
กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงจอแจของเด็กๆ ประสานความวุ่นวายสาละวนของ
ทีมพี่เลี้ยง แต่กลับมีเสียงหัวเราะสนุกสนานไม่ขาดสาย
ปรี๊ด…..เสียงนกหวีดดังขึ้น สิบ เก้า แปด ………หนึ่ง เด็กๆ วิ่งกรูพร้อมนั่งลงตรงหน้าพี่เลี้ยงผู้นั้น ใน
พริบตา ฉันแอบยิ้มได้ผลดีจริงนะวิธีนี้
“วินาทีนี้เด็กๆ ทุกคนวาดภาพนะคะ อยากเป็นอะไรในวันหน้า ... สิบนาทีจากนี้เรามาดูกันว่ามีใคร
อยากเป็นอะไรกันบ้างนะ” พี่เลี้ยงอธิบาย
เด็กน้อยเหล่านั้นแย่งชิงสีละเลง วาดภาพความฝันของตัวเองอย่างสนุกสนาน “อามานีวาดได้เลยนะ”
เสียงกระตุ้นจากพี่เลี้ยงเมื่อเห็นเด็กน้อยนั่งหลบมุม ก้มหน้านิ่ง มือจับสีไว้แน่น แต่ไม่ยอมลงมือสักที
ปรี๊ด…เสียงนกหวีดดังจับใจ ถูกเป่าจากพี่เลี้ยงอีกครั้ง เด็กๆ ต่างรู้ว่าเป็นสัญญาณหมดเวลา พี่เลี้ยงเก็บ
กระดาษสรุปข้อมูลทันที
“เรามาดูนะคะว่าใครอยากเป็นอะไรกี่คน” พี่เลี้ยงไม่รีรอ เฉลยข้อมูล
“17 คนแน่ะ อยากเป็นหมอ ไหนใครคะ ลุกขึ้นให้ดูหน่อยค่ะ ปรบมือหน่อยค่ะ” เสียงพี่เลี้ยงปลุกเร้า
ความฝันของเด็กถูกนาเสนออย่างน่าภาคภูมิใจไล่เรียงตามจานวนมากน้อยของตัวเลือก เรื่อยมาจนถึงภาพเดียว
ภาพสุดท้าย
“ภาพอะไรเอ่ย ช่วยตอบหน่อยค่ะ” พี่เลี้ยงขอเสียงสนับสนุนเพื่อความแน่ใจจากภาพวาดที่ปรากฏ
“แหวน” เสียงตอบประสานกันจากเด็กกว่า หกสิบชีวิต
“แหวน” พี่เลี้ยงทวนย้า เสียงหัวเราะเซ็งแซ่ของเด็กๆ ประสานกัน ฉันเฝ้ามองอย่างไม่ละสายตาจาก
ภาพนั้น
“ใครเอ่ยวาดรูปนี้ ยกมือขึ้นหน่อย เร็ว” เสียงเงียบกริบทันที เด็กหันไปมาพร้อมเสียงเจาะแจะจอแจ
แววตาทุกคู่จับจ้องมองหาประหนึ่งค้นหาใครซักคนที่ทาผิด
นั่นไง ทุกใบหน้าหันตามทิศทางมือทีพ่ ี่เลี้ยงชี้ เหมือนถูกสั่งให้ทาตาม
“ทาไมอามานี วาดรูปแหวนคะ” พี่เลี้ยงเรียกชื่อเด็กน้อย ตามป้ายชื่อที่แขวนไว้ที่คอ พร้อมจ่อไมค์ที่
ขอบปากทันที “อยากเป็นเหมือนพ่อ” อามานีตอบเสียงเครือ
“ยังไงคะ” พี่เลี้ยงวอนขอการขยายความ อามานีก้มมองขา หัวแม่เท้าขยับไปมา เหมือนขอเวลา
ครุ่นคิด
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“แหวนของพ่อ” อามานีก้มตอบแผ่วเบา น้าในตาก่อตัวไหลรินสู่ส องแก้ ม สารภาพความรู้สึก นั้น
ออกมา
อามานี เด็กน้อยวัย 6 ขวบ ผิวขาว ตัวผอมบาง ริมฝีปากแห้งซีดเล็กน้อย ใบหน้ากลมเล็ก ไร้รอยยิ้ม
เงียบขรึม แววตาหลบซ่อนผู้คน เมื่อ มีผู้คนทักทายให้ความสนใจ ราวกับซ่อนความลับบางอย่างในดวงตา มิให้
ใครล่วงรู้ มักแยกตัวไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เปลี่ยนบุคลิกเมื่อไม่มีคนสนใจ ชอบทาสีและวาดภาพคนเดียวซ้าๆ
วกไปวนมา พูดกับการ์ตูนในกระดาษให้เห็นบ่อยๆ คนเดียว มีรอยยิ้มบ้างกับกิจกรรมที่ไม่มีใครสนใจตน คือ
ข้อมูลที่ฉันมีในตอนนี้ ฉันเก็บกระดาษใบนั้น เพียงพอแล้วสาหรับเหตุผลที่ฉันจะเดินทางค้นหาความหมายของ
แหวนวงนั้นในซักวัน
ตะวันคล้อยยามบ่าย ความร้อนของมันอ่อนแรงลงบ้างแล้ว ฉันแหงนมองท้องฟ้าทางหน้าต่าง แสงจ้อง
ตรงหน้าพอดีให้ต้องจายอมสยบปิดตา คงคล้ายฉันยามนี้ซิน ะ แม้เริ่มอ่อนแรงแต่กลับมีพลังของการมุ่ง หน้า
เดินทางต่ออย่างน่าฉงน ใช่… ฉันกาลังเตรียมตัวออกเยี่ยมบ้าน เป้าหมายชัดเจนยิ่งนัก สีหน้า เด็กน้อยอามานี
ยังฟ้องชัดในใจฉัน
ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ประมาณ 500 เมตรทอดยาวต่อจากถนนคอนกรีตหน้าทางแยก บ้านเดี่ยว
ติดพื้นชั้นเดียวหลังเล็ก โอบล้อมด้วยต้นยางเข้าหาตัวบ้าน ให้ความรู้สึกร่มเย็นเสมือนคือเพื่อนบ้านที่เอื้ออาทร
แก่กันมาอย่างยาวนาน
ครั้งแรกซินะ ฉันกวาดสายตาดูรอบบ้าน ลมโชยเย็นๆสัมผัสผิวหน้าให้คลายร้อนเป็นระยะๆ ตลอด 3
ปี ที่ฉันทางานที่นี่ ฉันไม่เคยผ่านมาทางนี้เลย
สิ้นเสียงมอเตอร์ไซค์คันโปรด ฉันยิ้มออกทันที อามานียืนอยู่ตรงหน้า ไม่ทันทักทายเด็กน้อยรีบวิ่งเข้า
ไปในบ้านพร้อมจูงมือหญิงกลางคนผู้เป็นแม่ออกมาทักทาย ฉันถูกเชื้อเชิญเข้ามาในบ้าน สารับน้าเย็นถูกริน
ระหว่างสร้างความสนิทสนม
อามีเนาะ หญิงสามสิบปีเศษ มารดาของอามานี ฟุบบนตักฉันทันที ที่เห็นภาพแหวนที่อามานีวาด
ฮือ ฮือ……เสียงดังและพรั่งพรูด้วยน้าตาเหมือนถึงเวลาหลั่งไหล หลังการสั่งสมมาอย่างยาวนาน
“เขาหาว่าฉัน…….เป็นเมียโจร เขาหาว่าอามานี……เป็นลูกโจร ฉันผิดด้วยหรือกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทา ตอน
นั้นอามานีเกิดได้ 30 วัน ลูกฉันผิดด้วยหรือกับเหตุการณ์ เขายังจาหน้าพ่อตัวเองไม่ได้เลย” น้าตายังคงไหลอาบ
แก้ม ฟ้องความรู้สึกไม่ขาดสาย
แหวนวงนี้ คือแหวนวงเดียวที่ทาให้ฉันจาศพสามีเมื่อครั้นเหตุการณ์ยิงถล่มที่อาเภอกรงปินัง มันเป็นวัน
เดียวกับเหตุการณ์ยิงกันที่กรือแซะ ไม่มีแหวนวงนี้…ฉันคงจาสามีไม่ได้เลย…อามีเนาะลูบแหวนวงนั้นเบาๆ….ฮือ
ฮือ… เธอเล่าต่อพร้อมเสียงสะอื้นไห้อีกครั้ง ฉันได้แต่รับฟัง และสัมผัสมือเธอเบาๆ เพื่อสื่อให้เธอรับรู้ว่า วันนี้มี
คนได้ยินเสียงอัดอั้นในใจเธอแล้ว ร้องมาเถอะ….อามีเนาะ
เฮ้ย…อามีเนาะถอนหายใจพร้อมสีหน้าที่ดูผ่อนคลาย
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ใช่ซิ… อย่างน้อย คงมีบางอย่างในใจ ละลายไปกับน้าตาเหล่านั้น
เมื่อลูกถามถึงพ่อสารพัด ฉันมักเอาแหวนวงนี้ให้ลูกดู มันคือของพ่อ มันคือ ตัวแทนสิ่งเดียวที่มีอยู่……อามีเนาะ
พูดเสริม
ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆ ออกซิเจนวิ่งลอดจมูกฉันอย่างมากมาย ขยายปอดฉันให้พองโตเป็นที่สุด
ใช่ ฉันกาลังเดินถูกทาง วงล้อวงนี้ พร้อมดันตัวเองให้ล้อหมุน บรรทุกเด็กน้อยผู้มีแววตาของความบริสุทธิ์ ไป
ตลอดเส้นทาง
ฉันนิ่งเงียบ ให้เวลาอามีเนาะอย่างเห็นใจ
การพูดคุยกัน วันนั้น ฉันค้นพบแล้ว เบื้องหลังสัจธรรมชีวิตเด็กกาพร้าและหญิงหม้ายเหล่านั้น ตอกย้า
ให้ฉันดันฟันเฟืองชุดนี้ให้หมุนต่อไป
สามปีมาแล้ว จากวันนั้นจนวันนี้ ที่ฟันเฟืองชุดนี้บรรทุกพวกเขาเดินทางไปด้วยกัน จากเดิมมีรุ่นพี่ที่มี
ใจอาสาเยียวยาน้องรักบ้านเกิดเพียง 2-3 คน ปัจจุบันเรามีทีมจิตอาสาเครือข่ายเยียวยาเด็กกาพร้า ครอบคลุม
4 หมู่บ้านของตาบลห้วยกระทิง เกิดทีมจิตอาสาจากครูสอนโรงเรียนตาดีกา 8 โรงเรียนครอบคลุมสี่หมู่บ้าน,
เครือข่ายทีมจิตอาสาจากกลุ่มแม่ม่ายผู้ได้รับผลกระทบ,เครือข่ายทีมจิตอาสาจาก 4 เสาหลักของชุมชน,
เครือข่ายทีมจิตอาสาจากแกนนาสตรีและอสม เครือข่ายทีมจิตอาสาจากศว.ชต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา,ทีมเครือข่ายจากกรมสุขภาพจิตที่ 15 เราดูแลเยียวยาเด็กๆ เหล่านั้น ภายใต้โครงการเยียวยาไฟใต้ให้เด็ก
กาพร้าและด้อยโอกาสบ้านเกิด
ขอบคุณทีมเครือข่ายจิตอาสาทุกท่าน สาหรับทุกๆ แรงกายและแรงใจที่ท่านมอบให้ ขอบคุณที่ทาให้
เด็กๆ เหล่านั้นรับรู้ว่าเขายังมีโอกาสยื่นมือรับความรักความห่วงใย ไม่ได้โดดเดี่ยวอ้างว้าง และฉันเชื่อเหลือ เกิน
ว่าวันหนึ่งเด็กๆ เหล่านั้นจะกลายเป็นคนมือบน (เป็นผู้ให้) มอบความรัก ความเมตตาให้กับพี่น้องเพื่อนบ้าน
อย่างรู้คุณขอบคุณที่ทาให้อุดมการณ์เล็กๆ ของฉันและเด็กๆ ได้เติบโต
และที่สำคัญฉันได้รู้ซึ้งแล้วว่ำกำรเป็นมือบน (ผู้ให้) นั้น มีควำมสุขยิ่งนัก
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