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ฟาติมาฟาติมา  
ชาญชัย ชัยสุขโกศล : เขียน1 

 
หนาโรงเรียนชั้นประถมแหงหนึ่งในกรุงเบรุต เด็กๆกําลังรองสงเสียงเลนกันอยาง

สนุกสนานขณะยืนเขาแถวกันอยูหนาตึก คุณแมวัยยี่สิบตนๆภายใตฮิญาบสีแดงคนหนึ่งอุม
ลูกนอยมาสงแตเชาดวยสีหนาครุนคิดตลอดทาง  

ผานพนเดือนรอมฎอนไปแลว โรงเรียนตางๆเริ่มเปดเรียนอีกครั้งหนึ่งตามปกติ  
โรงเรียนแหงนี้ถูกทิ้งระเบิดในชวงสงครามเชนกัน และเพิ่งมีการซอมแซมกอนเปด

เรียนไดไมนาน  แมการเรียนการสอนจะยังมีตอไป แตบรรยากาศอึมครึมหลังสงครามที่ยัง
ลอยวนเวียนอยูเหนือกรุงเบรุต ก็ทําใหบรรดาพอแมและเด็กๆไมแนใจนักวาตารางเรียนป
การศึกษาใหมนี้จะวุนวายดวยสงครามรอบใหมอีกหรือไม 

ณ ฝงตรงขามของโรงเรียน จากหนาตางหองชั้นสองที่บานปูยาซึ่งเธอมาพักอาศัย 
เชาวันนี้ ฟาติมาไดกลับมานั่งนิ่งๆจิบชารอนๆอีกครั้ง เธอปลอยความคิดของตนเองให
ลองลอยไปกับลมทะเลของเบรุต ยาของเธออาการดีขึ้นมากแลวจากการดูแลอยางดีของปู
และลุงฮัสซนั เธอยิ้มนอยๆ ทอดสายตามองดูความราเริงสดใสของเด็กๆขณะเขาแถวหนาตึก
กอนขึ้นชั้นเรียนดังที่เธอชอบทําเปนประจํา แตครั้งนี้มีอะไรหลายอยางเปลี่ยนไปจากเดิม…… 

 
 
“ผูคนที่นี่ยังคงสยดสยองกับการถลมรอบที่แลวอยู เรายังคงมีชีวิตอยูในสภาวะ

สงคราม แมวาคนขางนอกจะดูวาทุกอยางเรียบรอยดี”  
คนขับรถแท็กซี่บอกกับฟาติมาเมื่อสองวันกอน หลังจากเธอกลับมาถึงเบรุตอีกครั้ง 

และแปลกใจที่เห็นเบรุตตอนนี้ตางไปไมเหมือนเบรุตหลังรอมฎอนปที่แลว เมืองทั้งเมืองไม
มีอะไรเคลื่อนไหวมากนัก ดูเหมือนเมืองนี้กําลังจะหมดลมหายใจ แมวาจะเปนวันหยุดก็ตาม  

“ผมบอกภรรยาวาใหซื้อเสื้อผาใหมใหกับลูกๆก็พอ สวนตัวผมไมจําเปนตองมี
เสื้อผาใหม และถาภรรยาผมจะยังไมซื้อเครื่องใชไมสอยใหม ก็จะดี” เขาวาตอ 

“ใครจะไปรูวาอะไรจะเกิดขึ้นในชวงไมกี่เดือนขางหนานี้ ดังนั้นอะไรที่ประหยัดได 
ก็ควรประหยัดไวกอน เผื่อสําหรับเก็บไวซื้ออาหารในสงครามครั้งถัดไป อิสราเอลตองบุก
เลบานอนอีกแนๆ” 

ฟาติมาเริ่มเขาใจสาเหตุที่ทําใหเบรุตเปลี่ยนไปขึ้นมาบาง แตไมไดตอบอะไร
ออกไป 

แท็กซี่พาเธอมาจอดที่ถนนฮามระ เธอเดินเขารานขายเครื่องเสื้อผา ปกติหลัง
เดือนรอมฎอนจะเปนการเริ่มตนเทอมใหม ผูคนจะซื้อเสื้อผาใหมใหแกลูกๆไปโรงเรียน เธอ
จึงมาเลือกหาซื้อเสื้อผาชุดใหมไปฝากเจาหลานวัยซน ลูกชายของลุงฮัสซันที่บานปูยา
เชนกัน 

                                                
1 เรื่องสั้นวาดวยการบุกเลบานอนของอิสราเอล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เขียนขึ้นเพือ่

ตีพิมพในวารสาร South See ฉบบัพิเศษ และกําลงัจะตีพิมพโดยความสนับสนุนของสาํนักพิมพเคล็ด
ไทย (เขียนเสร็จเมื่อ 19 เมษายน 2550) 

เจาของรานซึ่งกําลังยืนคุยกับเจาของรานขางๆยิ้มแหงๆทักทาย แลวออกตัววา
รอมฎอนปนี้ไมมีคอลเล็คชั่นแบบใหมอะไรมากนัก เพราะเขาไมกลาสั่งเขามา  

“เราไมกลาเสี่ยงกับการขาดทุนอีกครั้ง ถาเราสั่งคอลเล็คชั่นหนาหนาวมา แลวไมมี
ใครซื้อ เราก็ยิ่งขาดทุนเพิ่มจากชวงหนารอนหนักขึ้นไปอีก” 

หนาหนาวที่นี่หนาวที่สุดลงไปไดถึงสิบองศาเซลเซียสหรือนอยกวานั้นในบางครั้ง  
ในขณะที่หนารอน ก็รอนขึ้นไปไมเกินสามสิบสามองศา ในเบรุตตอนนี้ เสื้อผาและรองเทา
คอลเล็คชั่นหนารอนกําลังแขงกันลดราคากระหน่ําหาสิบถึงเจ็บสิบเปอรเซ็นต รานคาตางๆ
เปดขายของเหมือนเดิมแลว  

“แตก็เปดไปแกนๆอยางนั้นแหละ ใหไดรูสึกเหมือนทํางาน ไมไดอยูเฉยๆ จนกวา
จะไดรูวาอนาคตจะเปนยังไง” เจาของรานบอกกับฟาติมา “เราตางก็รูดีวาไมมีใครจะมาซื้อ
ชุดหนารอนหรอก ตอนนี้  แตเราก็ยังไมกลาใชเงินไปกับการสั่งเสื้อผาหนาหนาวมาโชวไป
จนถึงหนารอนปหนา” 

“เจาของรานคาทั้งหลายกําลังคอยเวลาจนถึงเดือนหนา คอยตัดสินใจวาจะสั่งคอล
เล็คชั่นใหมมั้ย ตอนนี้จึงทําไดแคใหเหมือนรูสึกวาเรายังทํามาหากินกันอยูเทานั้น”  

“อื๋มม!? คอยทําไม พวกคุณรออะไรกันหรือ?” 
“ก็คอยทําเนียบขาว ที่ซึ่งจักรพรรดิของเรากําลังจะตัดสินอนาคตของเราและ

ลูกหลานอยูนะสิ วาเขาจะบุกอิหรานมั้ย ถาเขาทําอยางนั้นจริงๆ ก็จะไมมีอะไรในโลกนี้อีก
แลวที่จะทําใหสถานการณในภูมิภาคนี้กลับเปนปกติเหมือนเดิมไดอีก!!” 

เจาของรานขางๆที่ยืนนิ่งเงียบมานาน เริ่มออกความเห็นเกี่ยวกับอนาคตกิจการ
ของเขาบางวา สําหรับเขา ที่คอยถึงเดือนหนาเพราะสถานการณในเลบานอนตางหาก  

“เพราะตอนนี้ ฮิซบุลเลาะหกําลังพักรบกับรัฐบาลจนสิ้นรอมฎอน พวกเขาจะรุกใหม
ดวยมาตรการรุนแรงถารัฐบาลหัวเอียงตะวันตกชุดนี้ที่เพิกเฉยทําไมรูไมชี้ปลอยใหอิสราเอล
ถลมทางใตของเลบานอน ไมยอมลาออก และจัดตั้งรัฐบาลที่มีเอกภาพขึ้นใหม  เมื่อถึงตอน
นั้น ไมรูภูมิภาคนี้ รวมทั้งอิหรานจะเปนยังไง อิสราเอลภายใตการหนุนหลังของสหรัฐ ก็จะ
ขึ้นเปนมหาอํานาจของแถบนี้อยางแนนอน” 

“มันเปนหนารอนที่แยมากๆ” เจาของรานคนแรกรําพึงออกมา “นอกจากปญหา
เศรษฐกิจแลว ปศาจสงครามที่อิสราเอลและพันธมิตรอเมริกา  ทิ้งไวใหพวกเรายังตาม
หลอกหลอนพวกเราทุกวัน โดนกันทุกคนจริงๆ ขอใหอัลเลาะหโปรดทรงลงโทษพวกเขา
ดวยเถิดที่ทําใหเรากลัวกันอยางนี้” 

 
 
ฟาติมาตื่นจากภวังคของบรรยากาศการสนทนาเกี่ยวกับชีวิตอันอิหลักอิเหลื่อ

ทามกลางบริบทการเมืองระหวางประเทศเมื่อสองวันกอน  
ผานไปสองเดือนกวาแลว หลังการหยุดยิงถาวรระหวางอิสราเอลกับฮิสบุลเลาะห 

ชีวิตหลังสงครามชางเต็มไปดวยความไมแนนอนอยางยิ่ง ทั้งคนขับแท็กซี่ พอคา พอแม
ผูปกครอง และเด็กๆ ไมมีใครคาดเดาชีวิตและอนาคตอะไรของตัวเองไดเลย  

ดูเหมือนชาวเลบานอนแทบทุกคนจะพุงเปาสาเหตุแหงปญหาทั้งหมดไปที่
อิสราเอล แตสําหรับฟาติมา เธอยังคงแคลงใจเล็กนอยวาคนอิสราเอลทั่วไปจะคิดยังไงกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเหลานี้  

ฟาติมาเพิ่งตอบรับคําเชิญของเจาหนาที่ยูนิเซฟคนหนึ่งซึ่งโทรศัพทมาหาเธอเมื่อ
เย็นวาน เขาวาเขาไดชื่อเธอจากการแนะนําของอาจารยของเธอที่มหาวิทยาลัยอเมริกาแหง
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เบรุต และวาอยากจะจัดใหเยาวชนเลบานอนและอิสราเอลไดคุยโทรศัพทกัน ออกอากาศ
รายการวิทยุยูนิเซฟบายวันนี้ ความยาวประมาณสี่สิบหานาที เพื่อใหไดซักถามกันถึง
ความรูสึกของแตละคนในชวงสงครามอิสราเอลถลมเลบานอนครั้งที่เพิ่งผานมานี้  

‘คุยกับเด็กอิสราเอลเหรอ! นาสนใจไมนอยทีเดียว’ เธอคิด 
ฟาติมายังจําเหตุการณตางๆชวงหนึ่งเดือนนั้นไดดีราวกับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ สามสิบ

สี่วันของสงครามที่เริ่มขึ้นจากการที่อิสราเอลบุกเลบานอนเพื่อเอาตัวทหารสองคนของเขา
กลับคืนจากฮิสบุลเลาะห มันเปนชวงเวลาที่เธอไดสัมผัสวาความหมายแหงการสูญเสียและ
การมีชีวิตอยูนั้นเปนอยางไรโดยแท   

‘เด็กอิสราเอลจะรูสึกยังไงกับสงครามครั้งที่ผานมาบางนะ? พวกเขาจะถูก
ผลกระทบจากสงครามและตองตกอยูในสภาพเหมือนเรามั้ย?’ ฟาติมาสงสัย  

แลวภาพความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณตางๆระหวางการใชชีวิตในหลายเดือนที่
ผานก็หมุนวนกลับขึ้นมาในใจของฟาติมาอีกครั้ง…… 

 
&&&&& 

 
จวบจนกระทั่งสงครามดําเนินไปไดเกือบสองสัปดาห ฟาติมาจึงสามารถหาตั๋วรถ

และฝาความวุนวายของการจราจรในเบรุตทามกลางภาวะสงครามออกมาได เธอรีบมุงหนา
ตรงกลับไปหาแมและนองที่หมูบานไดรเซริอันบานเกิดของเธอที่ชายแดนเลบานอน-
อิสราเอลทันที 

ค่ําวันนั้น เมื่อเธอกลับไปถึงบาน อะหะหมัด นองชายวัยสิบสองขวบวิ่งมาตอนรับฟา
ติมาดวยความดีใจที่มีคนมาอยูเปนเพื่อนในสถานการณอยางนี้เพิ่มอีกคนใหอุนใจขึ้น  

อะหะหมัดเลาวากอนที่เธอจะมาถึง กลางวันผานไปทามกลางเสียงรายงานขาว
จากโทรทัศนที่แมเปดอยูตลอดวัน บางบานในละแวกนี้ไมมีอาหารหลงเหลือ แตที่บาน แม
ยังมีขาวสารเหลือและยังมีผักจากสวนครัวหลังบานอยูบาง บางทีก็จะมีขนมปงสงมาจาก
กลุมปกปองโดยพลเรือน  

เรื่องการไมมีอาหารเหลือในบานสําหรับลูกนอยเปนเรื่องนากลัวของแม แต
สําหรับอะหะหมัด สิ่งที่นากลัวมากที่สุดในตอนกลางวัน คือ เมื่อมองออกไปขางนอก
หนาตาง แลวพบถนนที่วางเปลา รางไรผูคน ไมไดยินเสียงรองทักทายพูดคุยกัน มันทําให
เขารูสกึเหมือนถูกทิ้งใหอยูคนเดียว 

ตกกลางคืน ในบานตองปดไฟมืดมิดเพื่อใหรอดพนจากสายตาของเครื่องบิน ทํา
ใหอะหะหมัดตองเขานอนแตหัวค่ํา แตนอนไมหลับอยูหลายคืน รอบหมูบานเต็มไปดวย
เสียงระเบิด บึ้ม! ทางโนนที บึ้ม! ทางนี้ที เสียงดังสนั่นกองสะทอนไปมากระทบเนินเขาแลว
สลายไป เสียงนั้นบางครั้งเหมือนอยูไกล แตบางครั้งก็เหมือนอยูใกล ฟงดูมันจะดังมากกวา
ตอนกลางวันเสียอีก ความมืดยิ่งเสริมใหจินตนาการของเด็กชายพรั่งพรูออกมาไมหยุดยั้ง 
เมื่อมองตัดขอบฟาฝาความมืดออกไปที่นอกหนาตาง ก็เห็นเหมือนวาเศษดินเศษทรายบน
เนินเขาที่ถูกระเบิดกระแทกกระจุยกระจายขึ้นจากพื้นนั้น คอยๆเคลื่อนเขามาใกลขึ้นๆทุกที 
คลายกับจุดที่ระเบิดลงคอยๆเคลื่อนมาเขาเรื่อยๆ หลายครั้งก็รูสึกเหมือนมีเสียงเครื่องบิน
ผานหวือๆไปมาที่หลังคาบานตรงเหนือหัวเขาพอดี อากาศยามค่ําคืนที่เคยชุมเย็นก็กลับ
กลายเปนอบอาวจนเหงื่อซึมผุดพรายอยูใตผาหมผืนบาง เขาไดแตปลอบตัวเองวาถาเกิด
อะไรขึ้น แมก็ยังอยูใกลๆคอยปกปองเขา มันพอจะทําใหขมตาหลับลงไดบาง   

หลังกลับมาถึงบาน ฟาติมา แม และอะหะหมัด ใชชีวิตทามกลางสภาพความ
หวาดกลัวของกลางวันและกลางคืนแบบนี้อยูอีกเพียงสัปดาหเดียวเทานั้น พอทหาร
อิสราเอลระเบิดสะพานหนึ่งในสองสะพานที่เชื่อมหมูบานของเธอกับพื้นที่ทางเหนือของ
ประเทศ ทุกคนในหมูบานก็ตัดสินใจวาอยูไมไดแลว  

ครอบครัวของฟาติมาอพยพออกจากหมูบานในชวงเวลาที่อิสราเอลประกาศหยุด
ยิงสี่สิบแปดชั่วโมง เพื่อสํารวจความเสียหายในเมืองคานาและใหเจาหนาที่สหประชาชาติ
อพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ดงักลาว  จริงๆแลว มันเปนเพียงการหยุดโจมตีทางอากาศ แต
ปนใหญและรถถังตางๆยังคงแผดเสียงมาจากที่ไกลๆ  ผูคนคอยๆทยอยออกมาจากบาน
อยางกลาๆกลัวๆ ตอนแรกก็มีคนนิดหนอยเทานั้น แตไปๆมาๆ ผูคนก็คอยๆเพิ่มกระทั่งเปน
เกือบสี่รอยคน มีคนจากหมูบานอื่นรวมกองคาราวานของฟาติมาดวย  

ทั้งครอบครัวออกจากหมูบานกันประมาณแปดโมงเชา สะพานหนาหมูบานถูก
ระเบิดไปแลว เราจึงตองออมไปอีกดานของเนินเขาซึ่งมีสะพานไมเกาๆสภาพยังพอขามได
อยู จากนั้นก็เดินเทาอีกราวสามชั่วโมงไปจนถึงอีกหมูบานหนึ่งซึ่งจะสามารถหารถไปที่เบรุต
ได  

ตลอดทาง คาราวานผูอพยพตางหอบขาวของมามากมาย บางคนเริ่มโยนของ
หนักๆทิ้งไปบาง เพราะเริ่มเหนื่อยจากอากาศที่รอนอบอาวและความเครียดจากความกลัววา
จะถูกโจมตไีดทุกเมื่อ 

หลังจากขึ้นรถแลว แมปลอบอะหะหมัดไมใหกลัว และวาทุกอยางจะดีขึ้นหลังจาก
เราพนไปจากที่นี่ อะหะหมัดมีทาทีเชื่อ แตดูเขาก็ยังกลัวอยูดี เสียงปนใหญยังคงกึกกองอยู
ไมไกลตลอดทาง เหมือนจะแยงวาคําพูดของแมนั้นไมเปนความจริง เขาแอบกระซิบ
บอกฟาติมาวาเขาหยุดตัวเองไมใหคิดไมไดวาจะทํายังไงดี ถาถูกถลม มีขาวอยูเรื่อยๆวา
อิสราเอลกําลังทิ้งระเบิดใสกองคาราวานคนที่อพยพออกจากหมูบานตางๆ  

ภายนอก ฟาติมาไมแสดงอาการอะไรใหอะหะหมัดวิตก แตจริงๆแลว เธอเองรูสึก
วิตกกับความโหดรายและความไมคงเสนคงวาของอิสราเอลอยูเชนกัน ยิ่งเมื่อคิดถึงวากอน
รถจะถึงสี่แยกหนาเมืองไทรเพื่อเลี้ยวขวาแลววิ่งตามถนนสายหลักขึ้นไปถึงเบรุตนั้น พวก
เธอตองไปผานเมืองคานาที่เพิ่งถูกถลมแหลกลาญไปเมื่อสองวันกอน เธอยิ่งไมแนใจวาจะ
มีอะไรคอยอยูขางหนาบาง อิสราเอลอาจเปลี่ยนใจยกเลิกการประกาศหยุดยิงทางอากาศสี่
สิบแปดชั่วโมงขึ้นมาเมื่อไหรก็ได   

เธอไมอยากผานเมืองนี้ แตก็ไมมีทางเลือกอื่น สิ่งเดียวที่คิดออกในขณะนี้ คือ 
เดินทางตอไป ผานเมืองนี้ไปใหได แลวหนีออกไปใหหางอิสราเอลมากที่สุด!! 

…รถแลนครุกๆครักๆไปตามถนนลูกรังอันคดเคี้ยวบนเนินเขาเขาใกลเมืองคานาขึ้น
เรื่อยๆ ใจคอของฟาติมาก็คอยๆระทึกมากขึ้นเชนกัน…จนกระทั่งภาพของเมืองคานาปรากฏ
แกสายตาของเธอ…… 

 
&&&&& 

 
แดดกลางฤดูรอนสาดแสงกลา เศษซากปรักหักพังของตัวบานกองนิ่งอยูตามทาง

ลาดเนินเขา ศพถูกวางเรียงรายกันบนพื้น เด็กทารกคนหนึ่ง เด็กหญิงสอง และหญิงสาวอีก
สอง มีศพชายหนุมคนหนึ่งตัวแข็งทื่อ นอนอยูถัดไป มีผาคลุมไว แขนขางหนึ่งของเขาชูขึ้น
ไปขางบน นิ้วชี้ของเขาชี้ไปที่ทองฟา   
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อีกหนึ่งศพกําลังถูกดึงขึ้นอยางระมัดระวังออกมาจากกองดิน ตั้งแตหัวและคอที่พับ
เรียบไปซบกับไหล ไปจรดเทาแข็งเกร็ง ถูกฉาบไปดวยผงดินและเศษปูนหนาๆสีเทา ศพนัน้
กลืนเปนเนื้อเดียวกับสีซากตึก จนมองแลวเหมือนหุนไมมากกวาจะเปนคน 

เบื้องหนาซากกําแพงแหงหนึ่ง เด็กนอยอีกคนเสื้อผาผมเผาสกปรก รางสั่นเทิ้ม นั่ง
ซุกหนาลงกับเขา สะอึกสะอื้น ขางๆมีกองศพสี่หาศพที่คาดวาคงเปนคนในครอบครัววาง
เรียงรายกายกันไปมา มีผืนผาขาวหมนคลุมปดใบหนาอยางลวกๆ ปลอยแขนขาแข็งทื่อสี
เทาๆโผลออกมาใหเห็น 

แทบจะทุกศพเต็มไปดวยเลือดเกรอะกรัง  
ฟาติมามองซากเมืองและเศษชีวิตตรงหนาดวยนัยนตาเบิกโพลง 
รถที่ครอบครัวฟาติมาอาศัยจําเปนตองหยุดชั่วครู เนื่องจากถนนหลายสายถูก

ระเบิดถลมจนใชการไมได  เธอลงจากรถอยางลืมตัวแลวเดินเขาไปหารถพยาบาลที่จอดไว
ใกลๆ  

ภายในรถ เหยื่อที่ตัวเล็กที่สุดถูกวางซอนไวขางบน เพื่อใหเหลือที่วางสําหรับ
เหยื่อที่จะตามมาอีกมาก มีเด็กหญิงและเด็กชายสองคนอายุยังไมเกินสี่ขวบวางอยู มองเห็น
ไดชัดตั้งแตหัวจรดเทา พวกเขายังใสชุดนอนอยูเลย 

“ตอนที่พบศพ ศพทั้งหมดซุกตัวกอดกัน เบียดกัน อยูที่ดานหลังของกําแพงหอง 
เห็นแลวนาอนาถใจมาก พวกเขาคงจะคิดวากําแพงมันจะชวยปองกันภัยได” เสียงใครบาง
คนที่ยืนอยูใกลๆยอนคําของหัวหนาหนวยกูภัยลอยมาเขาหูฟาติมา ซึ่งกําลังนิ่งงันตัวสั่นเทา
กับภาพที่เห็นตรงหนา 

ลมหายใจคอยๆถี่ขึ้นๆ สองเทาของฟาติมาพาเดินออกไปตามถนนอยางบังคับ
ไมได บัดนี้ ไมเหลือความหวาดกลัววาอิสราเอลจะถลมเมืองนี้อีกรอบแลว ที่นี่ไมเหลืออะไร
ใหถลมไดอีกแลว 

ไอรอนในอากาศดูยิ่งอบอาวขึ้นกวาเดิม ฟาติมารูสึกคอแหงผาก กลืนน้ําลายดวย
ความยากลําบาก เธอรูสึกตัวเองตัวเล็กลงไปถนัดใจ กอนหนานี้ เธอยังรูสึกลึกๆวาวิชา
ประวัติการเมืองเลบานอนที่เธอไดเกรดเอมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของตะวันออกกลาง
อยางมหาวิทยาลัยอเมริกาแหงเบรุตนั้น คงทําใหเธอมีพื้นความรูเกี่ยวกับชีวิตทามกลาง
สภาพสงครามเพียงพอที่จะรูวาจะพบเจออะไร และตองทําอะไรบาง แตตอนนี้ ความรู
เหลานั้นถูกเปลวแดดแหงสงครามจริงแผดเผาเหือดหายไปสิ้น  

พอคนหนึ่งน้ําตานองหนากรีดรองออกมาอยางปวดราว  ขณะออกเดินอยางไรสติ
ไปตามถนน พรอมรางปราศจากลมหายใจของลูกนอยแนบอก  เสียงร่ําไหนั้นสะทอนกอง
เต็มสองหูสะทานเขาไปถึงหัวใจของฟาติมา 

เธอใชความพยายามสูดอากาศที่เต็มไปดวยกลิ่นอายความปวดราวและความ
พินาศของเมืองนี้ลึกๆอีกครั้ง กอนถอนใจออกมายาวๆ ดวยหวังวาจะทําใหรูสึกดีขึ้นมาบาง 
แตมันไมชวยอะไรมาก อากาศยังคงหนักๆถวงๆกดทับทรวงอกของเธอ เธอไมสามารถทํา
อะไรในสถานการณอยางนี้ไดมากไปกวาผละออกไปจากความรวดราวเหลานี้ พาแมและ
นองๆอีกสองชีวิตเรงออกเดินทางขึ้นเหนือหนีสงครามตอไป 

 
&&&&& 

 
สนามบินเบรุตถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดตั้งแตสองสามวันแรกที่สงครามเริ่มขึ้นแลว 

อิสราเอลบอกวาสนามบินแหงนี้ถูกใชขนสงอาวุธใหฮิสบุลเลาะห ผูคนที่นี่จึงตองอาศัยเรือ

ลองขามทะเลเมดิเตอเรเนียนหนีไปประเทศอื่นแทน  ฟาติมาและครอบครัวจะโดยสารเรือ
เลาะชายฝงขึ้นเหนือไปอยูกับญาติของแมซีเรีย  

มาถึงเบรุต ฟาติมาและแมไปหาปู ยา และลุงฮัสซันที่บานซึ่งฟาติมาพักอาศัย
ระหวางเรียนที่มหาวิทยาลัย ทั้งสองนึกหาทางใหปูกับยาหนีไปดวยกัน ปูกับยาของเธอ ก็
เหมือนกับคนแกเลบานอนอีกจํานวนมาก ที่ไมมีพาสปอรตตางประเทศ จึงมากับพวกเธอ
ไมได แตถึงมี ทานก็ไมมาอยูดี 

“ที่นี่เปนบานเกิดของเรา เปนที่ที่เราพบรักกันและเปนที่ที่เราสรางครอบครัวขึ้นมา 
เราจะไมจากมันไป อีกอยาง เราก็แกกันมากแลว อยูไดไมนานหรอก พวกเธอไปกันเถอะ 
ไมตองเปนหวง” ปูกับยากลาวเรียบๆแตหนักแนนแบบคนผานโลกมานาน  

แตจะไมใหเธอหวงไดยังไง ยิ่งทานแกมากแลว ยิ่งทําใหเธอเปนหวง 
“ถางั้น ผมกับลูกก็จะไมไปไหนดวยเหมือนกัน จะอยูดูแลพอกับแมที่นี่แหละ” ลุง

ฮัสซันพูดขึ้น 
ผูเปนยาดูอึกอักเล็กนอย คงเพราะหวงหลานชายวัยประถมของทาน แตปูไมพูด

อะไร 
ดวยเหตุนี้ ทานทั้งสองกับลุงและหลานของฟาติมาจึงไมไดขึ้นเรือมากับเธอดวย 

ดังนั้น หลังจากเก็บของเขาบานญาติที่ซีเรียเรียบรอยแลว แมของฟาติมาจึงโทรศัพทติดตอ
ถามขาวคราวของทั้งสี่คนทันที และหลังจากนั้น ครอบครัวของเธอก็ทําอะไรไมไดมากไป
กวาคอยติดตามขาวทางทีวี  

 
&&&&& 

 
วันเวลาในซเีรียผานไปอยางนาอึดอัดอีกราวสองสัปดาห ในที่สุดก็มีการหยุดยิงถาวร  
ฟาติมากับแมคอยใหสถานการณชัดเจนขึ้นอยูอีกเกือบสองสัปดาห จึงเริ่มวางแผน

วาจะกลับบานอีกครั้ง ญาติของเธอที่ซีเรียอยากใหอยู เพราะไมแนใจวาอิสราเอลจะละเมิด
ขอตกลงหยุดยิงอีกหรือไม แตแมเปนหวงบานวาจะยังคงอยูในสภาพเหมือนตอนที่จากมา
หรือไม หรือขาวของในบานจะถูกขโมยขึ้นหรือไม ครอบครัวของเธอจึงตัดสินใจเดินทาง
กลับมากัน   

เมื่อเรือจากซีเรียเทียบทาที่เบรุต แมโทรศัพทบอกลุงวาจะไปเยี่ยมกอนกลับบาน
ทางใต แตลุงพูดบายเบี่ยง บอกไมตองมา ทุกคนสบายดี และวาใหแมรีบกลับไปดูบานที่
ไดรเซริอันเถอะ แมวาจะแปลกใจอยูบาง แตแมก็ไมไดเอะใจอะไรดวยเปนหวงบานมากกวา 

ออกจากกรุงเบรุตได รถก็พาครอบครัวของฟาติมามุงหนาลงใตไปตามถนนหลวง
แลน ผานเมืองไซดอนแลวเลี้ยวซายตรงสี่แยกหนาเมืองไทร เมืองทาสําคัญของเลบานอน 
ซึ่งก็ถูกถลมเสียหายไมนอยเชนกัน  กอนจะไปถึงชายแดน ซึ่งหมูบานของเธอตั้งอยู ถนน
ไดพาเธอใหตองไปผานเมืองเบนตจเบล แลวจึงวกเลี้ยวขวาลงใต มุงหนาสูไดเซริอัน   

ครอบครัวฟาติมาใชเสนทางเดียวกับขามา ตางกันแคขากลับคราวนี้ รถออมเลี่ยง
เสนทางที่ถูกระเบิดทําลาย ทําใหไมผานเมืองคานา 

คนขับรถ ซึ่งดูอิดๆออดๆมาตลอดตั้งแตอยูในเบรุตตอนที่พวกเขาบอกวาจะเหมา
ใหพามาที่หมูบานไดเซริอัน ติดชายแดนอิสราเอลนั้น พอถึงเมืองเบนตจเบล ก็เกิดเปลี่ยน
ใจไมพาพวกเขาไปใหถึงชายแดนอิสราเอลเสียดื้อๆ โดยเขาจะยอมลดคาจางที่แพงหูฉี่ไม
แพขาไป ใหเหลือแคครึ่งหนึ่งก็พอ เขาคงกลัววาจะหนีไมทันถาทหารอิสราเอลเกิดเปลี่ยน
ใจถลมพื้นที่แถบนี้ใหมอีกรอบมั๊ง  แมทั้งโวยวายทั้งรบเราเทาไหรก็ไมเปนผล  สุดทาย ฟา
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ติมาจึงตองพาครอบครัวเดินหารถในเมืองเบนตจเบลนี้เพื่อไปตอใหถึงบานที่หมูบานไดเซริ
อัน 

ไมใชเรื่องงายเลยที่จะหารถไปชายแดนอิสราเอลจากเมืองที่เพิ่งเปนสมรภูมิสูรบ
เมื่อไมนานมานี้ เมืองเบนตจเบลนี้และเมืองมารูนอัลรัส เมืองถัดจากเบนตจเบลลงไปทาง
ตะวันออกเฉียงใตอีกไมไกลนั้น ถือเปนฐานที่มั่นทางยุทธศาสตรของกลุมฮิซบุลเลาะหเลย
ทีเดียว มีการตอสูกันอยางดุเดือดที่สองเมืองนี้อยูสามวัน ทหารอิสราเอลเกานายเสียชีวิต 
และอีกยี่สิบสองนายไดรับบาดเจ็บ วากันวานั่นถือเปนการสูญเสียที่สูงสุดของกองกําลัง
อิสราเอลนับแตความขัดแยงเริ่มขึ้น   

เมื่อตอนหนีออกจากหมูบานไปตั้งหลักไกลถึงซีเรีย แมไมยอมเสียเวลาแวะพักดู
ความเสียหายของเมืองนี้  ฟาติมาจําไดแตเพียงวาที่นี่ดูเวิ้งวางมากในตอนนั้น  

มาถึงตอนนี้ เธอไดมีเวลาพิจารณาที่นี่อยางละเอียด และเปนอีกครั้งที่ฟาติมาตอง
ตกตะลึงกับสภาพความเสียหายที่เกิดจากเพลิงสงครามจริงนอกตํารา  

เมืองนี้ก็เรียกไดวาเปนอีกเมืองที่ถูกทําลายลางอยางแทบจะเบ็ดเสร็จ จนแทบจะ
เปนเมืองรางเชนกัน  ฟาติมานัยนตาเบิกโพลง มองไปทางไหนก็เห็นแตเศษซากจรวดมิซ
ไซลและตึกรามบานชองเสียหายเต็มไปหมด จากถนนหนาเมือง เธอเห็นตึกสามชั้นหลัง
หนึ่งซึ่งคงถูกจรวดพุงใสจากดานหลัง ตึกจึงทรุดลงกองกับพื้น แหงนดานหนาของตึกที่
ยังคงมีระเบียงสามชั้นติดกันอยู…เงยขึ้นฟา  เดินเขาไปอีกเล็กนอย เธอเห็นตึกอีกหลัง
เหลือแตโครง ยืนตายซากอยู แผนผนังปูนขนาดใหญหอยรองแรงดูหมดสิ้นเรี่ยวแรงทีจ่ะยดึ
เกาะเสาและคานเหล็กอยูเต็มทน  

พอเลี้ยวซายที่สุดปลายถนนสายหลัก ฟาติมาเห็นบานหลังหนึ่ง สวนหนาของบาน
ถูกจรวดมิซไซลทําลายไป เปดใหเห็นหองนั่งเลน ซึ่งตอนนี้มีแตเศษอิฐเศษปูนเกลื่อน
กลาด โคมไฟแบบตั้งพื้นลมลงมานอนหักงออยูบนพื้น เกาอี้หลายตัวหมุนพลิกไปกอง
รวมกันอยูที่มุมดานหนึ่งของหอง มานหนาตางฉีกขาด พันไปมากับสายไฟที่หลุดหอย
ระโยงระยางลงมาจากเพดาน  อุปกรณตกแตงและเฟอรนิเจอรตางๆบงบอกชัดเจนวาครั้ง
หนึ่งหองนี้คงจะเคยเปนหองนั่งเลนที่นารักและอบอุนอยูไมนอย 

เมื่อทอดสายตาออกไป ตนไมใบหญาและพืชผักที่ปลูกเอาไวรอบๆบานหลังหนึ่ง
สะดุดสายตาของฟาติมา ฝุนผงสีเหลืองที่ฉาบตนไมอยูทําใหเธอรูสึกถงึกลิ่นสารพิษและ
ความตายขึ้นมาทันที   

นาทีนั้น ฟาติมารูสึกเหมือนโดดเดี่ยวอยูในเมอืงรางปราศจากชีวิตหลงเหลอื พื้นที่
มหาวินาศที่เธอยืนอยูนี้ มองดูเหมือนทุงรางที่เต็มไปดวยกอนเศษปูนเกลื่อนกลาด ตาม
ซอกมุมตางๆ เศษเสื้อผาและชิ้นพลาสตคิสสีนัสะทอนแสง รองเทาเด็กขาดๆ หนังสือเรียน
ยับยูยี่ เฟอรนิเจอรไมหักๆ และแสงวิบวับของเศษเหล็กทีแ่ตกกระจัดกระจายอยูในกองเศษ
อิฐ เปนเครื่องหมายบอกถึงครั้งหนึ่งที่นี่เคยเต็มไปดวยชีวติผูคน 

เบนตจเบลที่ฟาติมาเห็นขณะนี้ ชางตางจากเบนตจเบลที่เธอเคยเห็นอยูเปนประจํา
ระหวางเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยในเบรุตมาเยี่ยมแมที่หมูบานชายแดนใต ปกติ ที่นี่จะ
คราคร่ําไปดวยรานรวงและผูคน บางพูดคุยหยอกลอขณะดื่มชา บางจับจายขาวของ เด็ก
เล็กมักจับกลุมกันวิ่งเลนตามตรอกซอกซอยตางๆ 

‘สงครามไมเหลืออะไรไวเลย นอกจากความตายและเศษซากของชีวิต’ เธอคิด 
ฟาติมาคงยืนเหมอกับภาพที่เห็นอยูนาน จนกระทั่งแมตะโกนเรียกเธอใหออกมา

หางจากบริเวณนั้น ดวยกลัววาซากตึกจะรับน้ําหนักสภาพอันโครงเครงของมันไมไหว พัง
ครืนลงมาทับเธอ เธอจึงไดจากมา 

 
เดินทะลุเขามาถึงตัวเมืองชั้นใน ครอบครัวของฟาติมาจึงไดพบมนุษยกลุมแรกของ

เมืองนี้ หญิงสาวคนหนึ่งกําลังพยายามชวยแมและยาของเธอเปด (สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเปน) 
รานคาออกไปสูถนนที่เสียหายยับเยินและปราศจากผูคน 

“วาอะรัยกุมสลาม! คนที่นี่หนีกันไปหมดตั้งนานแลว ยังไมมีใครกลากลับมาเลย 
ดังนั้น ยากมากที่จะมีรถไปที่ชายแดน” ผูเปนแมกลาวขึ้นดวยน้ําเสียงเรียบๆ เมื่อฟาติมาเดิน
เขาไปสลามและถามหารถไปชายแดน จากนั้นนัยนตาของนางก็แข็งกราวขึ้น 

“พวกเราเองยังเพิ่งกลับมาถึงเมื่อสามวันกอนเลย ฉันจะไมทิ้งมันไปอีกแลว มันคือ
รานของเรา และที่นี่คือบานของเรา และนี่คือหมูบานของเรา และจะไมมีอะไรมาทําใหพวก
เราทิ้งที่นี่ไป!!”  

พวกเขาหันกลับไปจัดกการเอารองเทาฟองน้ํา รองเทาแตะ และรองเทาหุมสน 
ขึ้นมาเรียงที่หนารานตอ ฟาติมาและครอบครัวจึงตั้งทาจะหันหลังกลับ ดวยเห็นวาผูเปนแม
ไมมีทาทีอยากคุยตอแลว 

ลูกสาวของนางจึงยิ้มเดินเขามา แลวแนะนําใหลองไปหารถดูที่ชวงทายตลาด 
หางไปอีกสี่ถนน  

ฟาติมากลาวขอบคุณแลวเดินจากมา 
ครอบครัวฟาติมาเดินมาถึงทายตลาด ก็ไมพบวามีสิ่งมีชีวิตใดอยูเลย นอกจากลูก

แมวขนชี้สีขาวสลับผอมโซตัวหนึ่ง นอนคุดคูหลับตานิ่งอยูบนเศษหินกอนใหญที่ถูกระเบิด
ทลายลงมาหนารานแหงหนึ่ง  

ทกุคนจนปญญา เดินหารถกลับหมูบานมานานแลว จึงไดแตนั่งพักคอยอยูบริเวณนั้น 
เวลาผานไปราวหนึ่งชั่วโมง ขณะอะหะหมัดกําลังวิ่งเลนเตะกอนหินแกเซ็งอยูนั้น ก็

มีรถคันหนึ่งแลนปุเร็งๆผานมา มันเปนรถของครอบครัวเพื่อนบานของแมตั้งแตสมัยตากับ
ยายเพิ่งแตงงานกันใหมๆ แมดีใจมากที่ไดพบพวกเขา ทั้งสองคิดวาจะไมไดเจอกันอีกแลว
เสียอีก เพราะตางคาดเดาอนาคตทามกลางความไมแนนอนของสงครามกันไมออก พวก
เขากําลังมุงหนากลับไปที่หมูบานเหมือนกัน  พวกเธอทั้งหมดจึงขออาศัยนั่งทายกะบะไปที่
หมูบานดวย 

 
&&&&& 

 
ในที่สุด ครอบครัวของฟาติมาก็กลับมาถึงบานจนได ภาพบานของเราที่เห็น

ตรงหนาก็ทําใหแมถึงกับคุกเขาลงรองไห แมคิดวาจะไมไดกลับมาเห็นบานตั้งอยูดีๆเสียแลว  
บานของเธอยังยืนนิ่งๆซื่อๆคอยครอบครัวของเธออยูเหมือนเดิม แมวาจะดูหมองๆ

โศกๆลงไปบาง แลวก็ “โอ!…นั่น ประตูบานเปดแงมอยูนี่!?!” 
ทุกคนตาโต แลวตะลีตะลานรีบวิ่งเขาไปสํารวจขาวของในบาน โดยมีแมของฟาติ

มา ซึ่งดูจะตกใจที่สุด วิ่งนําไปคนแรก 
“ทหารอิสราเอลเขามาพักในบานของพวกเธออยูหลายวันชวงที่พวกเขาเขายึด

ที่นี่” เพื่อนบานอีกหลังหนึ่งที่กลับมาถึงที่นี่กอน โผลเขามาบอกแมอยางนั้น 
ทุกคนไดแตมองตากันงงๆกับขาวนี้ ฟาติมาไมรูวาเขารูไดไง เพื่อนแมผูใจดีให

พวกเธอติดรถมาจากเมืองเบนตจเบลก็ไมรูเหมือนกัน เพราะเขาก็ออกจากหมูบานไปพรอม
พวกเธอ แตดูจากสภาพในบานแลว คําพูดของเขาก็นาจะจริง ในบานมีรอยโคลนรูปรองเทา
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ทหารอยูเต็มไปหมด เฟอรนิเจอรหลายชิ้นแตกหักเสียหาย ฟูกที่นอนจํานวนหนึ่งถูกลากมา
วางไวกลางหอง มีเศษอาหารที่พวกเขากินเหลือทิ้งไวเล็กนอย   

แมหายงงแลว แตเปลี่ยนมาเปนความกลัววาทหารอิสราเอลจะกลับมาอีกแทน  
ฟาติมาเองก็รูสึกเหมือนวากลิ่นของพวกเขายังทึบๆตุๆอยูในบาน  พวกเขาเท

ขาวสารที่แมสะสมไวกินขามปลงบนพื้น ผสมกับอาหารอื่นๆบนพรม แลวราดน้ํามันลงไป 
เละเทะหมด แมทําอะไรไมไดมากไปกวาตองเอามันไปทิ้ง   

“ทําไมพวกเขาตองทํากับขาวของของเราอยางนี้นะ!!” แมหัวเสียมากกับเรื่องนี้ 
 

&&&&& 
 

ฟาติมาชวยแมและนองๆจัดการทําความสะอาดลางทุกซอกทุกมุมของบานอยูอีก
หลายสัปดาห ทุกอยางเริ่มเขาที่เขาทางขึ้น เพื่อนบานในละแวกหมูบานก็ทยอยกลับมากัน
มากขึ้นเรื่อยๆ ฟาติมาเริ่มคิดถึงปูกับยาที่เบรุต  

ตอนอยูซีเรีย ฟาติมาโทรศัพทไตถามสารทุกขสุขดิบทานอยูตลอด แตลุงฮัสซัน
ไมไดเลาอะไรมากมาย บอกเพียงทั้งสองสบายดี  นอกจากนี้ เหตุการณตางๆที่เธอพบ
ระหวางทางกลับบานทําใหเธอลืมทาทางแปลกๆของลุงที่ไมยอมใหไปที่บานเมื่อครั้งพวก
เธอเทียบทาที่เบรุตไปเสียสนิท 

จนกระทั่งเธอกลับมาถึงที่หมูบานไดรเซริอันและสถานการณตางๆดูทาวาจะโลงใจ
ไดมากขึ้นแลว ลุงจึงไดยอมเลาอาการของยาใหฟงวาตอนระเบิดลงเสียงดังสนั่นหางจาก
บานไมถึงรอยเมตร ไมกี่วันกอนหนาการหยุดยิงถาวร ยาตกใจมากจนลมตกบันได โชคดีที่
ยืนอยูไมกี่ขั้นจากพื้น ทานพยายามใชแขนชวยยึดราวบันไดไว จึงไมเปนอะไรมาก ตามเอว
และแขนขามีรอยช้ํานิดหนอย แตที่เจ็บหนักก็ตรงสะโพก เพราะเมื่อสามปที่แลว ทานก็เคย
ลมอยางแรกจนกระดูกสะโพกแตกไปครั้งหนึ่งแลว ครั้งนั้น หมอบอกวาตองลองเสี่ยงผาตัด
ฝงเหล็กดามขางใน (แมวาทานจะอายุมากแลวก็ตาม) เพื่อใหมีโอกาสกลับมาเดินไดอีกครัง้
หนึ่ง มาครั้งนี้ทานเอากนลงอีก ตอนนี้จึงนอนปวดระบมรักษาตัวอยูที่บาน ภายใตการดูแลที่
แสนจะนารักของปูและลุง  

แมยาจะไมไดเปนอะไรมากนัก แตฟาติมาก็รูสึกตกใจและเปนหวงทานมากเหมือนที่
ลุงฮัสซันคาดเดาไวจริงๆ เธออยากกลับไปที่นั่น อยากไปพบหนาและโอบกอดทานทั้งสอง   

กอนที่เธอจะออกจากเบรุตกลับมาหาแมที่ไดเซริอัน เธอสองจิตสองใจมาก ใจ
หนึ่งก็เปนหวงแมและนองๆ  อีกใจหนึ่งก็เปนหวงปูยามาก วาจะอยูยังไงทามกลางความ
สับสนวุนวายของสงครามเพราะทานก็แกมากแลว ทั้งยาเอง จากที่เคยกระฉับกระเฉงทํา
อะไรเองแทบทุกอยาง ก็ตองกลายมาเปนคนเดินขากระโผลกกระเผลกมาตลอดหลังจากลม
กระดูกสะโพกแตกครั้งนั้น แตลุงฮัสซันก็รับปากวาจะดูแลทานเปนอยางดี ไมตองเปนหวง 
ฟาติมาถึงตัดสินใจกลับบานมาไดอยางไมกังวลนัก 

แตเรื่องก็เกิดขึ้นจริงๆจนได ฟาติมาก็รูสึกวาเปนความผิดของตัวเองอยูดี ถาวันนั้น
ที่เธอและแมมาถึงเบรุต เธอพยายามคิดหาทางพาปูกับยาขึ้นเรือหนีไปซีเรียดวยกันมากกวา
นี้ ยาคงไมตองเจอเรื่องแบบนี้ ไมรูวาตอนที่ทานลมเพราะเสียงระเบิดนั่น ทานตองอกสั่น
ขวัญหายและรูสึกเจ็บมากขนาดไหน นี่ถายาเปนอะไรไปจริงๆ เธอคงไมใหอภัยตัวเอง และ
จะไมมีทางใหอภัยคนอิสราเอลแนๆ 

แมก็รูสึกผิดไปกับฟาติมาดวยเหมือนกัน เพราะวันนั้นแมก็ไมไดใชความพยายาม
มากพอเชนกัน แมจึงเห็นดวยวาฟาติมาควรไปเยี่ยมปูยา สวนแมเองคงตองอยูดูแลอะหะ

หมัดและบานทางนี้  นอกจากนี้ แมเห็นวาเธอเองก็จะไดกลับไปจัดแจงเตรียมเรื่องเปด
เทอมใหมหลังเดือนรอมฎอนของเธอที่มหาวิทยาลัยอีกดวย   

บายวันกอนกลับเบรุต ฟาติมาขึ้นไปที่เนินเขาเตี้ยๆหลังหมูบาน ยืนนิ่งอยูนาน 
ทอดสายตามองผานรั้วลวดหนามออกไปยังพื้นที่กวางโลงสุดสายตาจนถึงเนินเขาอีกดาน
หนึ่ง  

ความสะทกสะทอนใจขึ้นมาจุกอยูที่คอของเธอ ภาพที่เห็นตรงหนา ดานหนึ่งของ
เสนแบงเขตแดนคือความพินาศฉิบหายอยางสมบูรณ ที่ดินที่ถูกเพลิงผลาญ เต็มไป
ดวยคลัสเตอรบอมบที่ยังไมทํางาน ตัวอักษรกราฟตี้ประกาศตอตาน ไมมีหลุมหลบภัยซัก
แหง  สวนอีกดานหนึ่ง เต็มไปดวยทุงเขียว บานเรือนมุงหลังคาดวยไมแดงไดรับการวางผัง
อยางเปนระเบียบเรียบรอย มีหลุมหลบระเบิดมากมายและไดรับการคุมครองอยางดีจาก
ทหารอิสราเอล  เธอมองดูพื้นที่ที่เคยเปนผืนเดียวกันมากอน แตกลับถูกแบงแยกดวยรั้ว
ลวดหนามและถนนที่ทหารสรางขึ้น แลวตอกย้ําดวยเครื่องจักรสงครามและการทิ้งระเบิด
อยางไรความเมตตาอีกที  หมูบานตางๆตามแนวชายแดนอิสราเอล-เลบานอนลวนพินาศสิ้น  

“หลบเขาที่กําบัง!! หลบเขาที่กําบัง!!” 
เสียงรองตะโกนดังมาจากในหมูบาน ฟาติมาผวาสุดตัว กําลังจะสาวเทาวิ่งออกไป 

แตพอตั้งสติไดหนอย มันไมใชเสียงการเตือนหลบภัยนี่ มีเสียงหัวเราะของอะหะหมัด 
นองชายวัยสิบสองขวบของเธอ เคลาอยูในเสียงรองตะโกนเมื่อกี้นี้ดวย  

ฟาติมาเหลียวมองเขาไปในหมูบาน เขากําลังวิ่งเลนกับเด็กๆคนอื่นอยูรอบแทงค
น้ําพลาสติค ซึ่งถูกนํามาวางเรียงกันไวหนาโรงเรียน  เพื่อเตรียมนําไปแจกจายยังหมูบาน
ตางๆในโครงการบรรเทาภัยหลังสงคราม มันเปนสถานที่อยางดีสําหรับจินตนาการและการ
วิ่งเลนของเด็กๆ พวกเขากําลังเลนตอสูทําสงครามกันอยู โดยใชแทงคน้ําเปนที่กําบัง วิ่งไป
มารอบๆ และขวางเศษหินเขาใสกัน อะหะหมัดตะโกนกลั้วเสียงหัวเราะขึ้นอีก บอกใหพรรค
พวกหลบเขาที่กําบัง พรอมกับวิ่งไปหลบหลังแถวแทงคน้ําสีเทาอยูพักหนึ่ง แลวก็โจมตฝีาย
ตรงขามดวยเศษหินชิ้นเล็กชิ้นนอยอีกครั้ง 

เธออยากจะลงจากเนินเขา ไปหยิกอะหะหมัดซักหลายๆทีที่ทําใหเธอผวาเมื่อกี้ 
แตพอกาวเขาไปไดหนอยหนึ่ง ความรูสึกขัดแยงกันสองอยางก็พุงเขาใสไมทันตั้งตัว  

‘ในแงหนึ่ง มันก็เปนเรื่องดีที่ยังไดยินเสียงหัวเราะของนองชายวัยสิบสองขวบและ
เพื่อนๆของเขา แตในอีกแงหนึ่ง สงครามและความขัดแยงก็ดูเหมือนไดฝงเขาไปใน
จินตนาการของเด็กๆเหลานี้เรียบรอยแลว’ 

เธอไมอยากจะนึกถึงอนาคตของผูคนในพื้นที่รอบๆเสนแบงเขตแดนนี้เลยวาจะเปน
อยางไร ในเมื่อเมล็ดพันธุแหงสงครามกําลังหยั่งรากเขาไปในจิตใจของเด็กๆเหลานี้ที่
จะตองโตขึ้นรับผิดชอบสังคมตอจากคนรุนพอแม 

ความรูสึกนึกคิดที่บอกไมถูกเหลานี้ ชวยใหอะหะหมัดรอดตัวไปจากการลงโทษที่
ทําใหฟาติมาขวัญผวาเมื่อกี้  เธอจึงตรงกลับเขาบาน เพื่อเตรียมละหมาด และจัดแจงเก็บ
ขาวของเพื่อเดินทางกลับเบรุตในวันพรุงนี้ 

 
&&&&& 

 
ดวงอาทิตยสาดแสงแรงขึ้นเรื่อยๆ สายมากแลว ชาในถวยแหงก็ขอดไปนานแลว

เชนกัน ฟาติมายังคงนั่งอยูที่ริมหนาตางชั้นสองในหองพักของเธอเชนเดิม เด็กๆที่ฟาติมา
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เห็นเมื่อเชานี้เขาชั้นเรียนกันไปหมดแลว ธงชาติเลบานอนที่ยอดตึกของโรงเรียนโบกรับลม
ทะเลจากชายหาดเบรุตอยางแผวเบา ผูคนในเบรุตตอนนี้ยิ่งบางตากวาเมื่อตอนเชาเสียอีก 
สัญญาณชีพจรของเบรุตคอยๆรวยรินลงทุกที 

ฟาติมาทอดหายใจยาว เหตุการณตางๆและภาพชีวิตผูคนทามกลางสงครามที่เธอ
ไดพบเจอนอกตําราชวงสามสี่เดือนหลังนี้จะฝงแนนอยูในใจของเธอไปอีกนาน โชคดีมากๆ
ที่ยาไมเปนอะไร เธอไมรูวาเธอจะโกรธแคนคนอิสราเอลมากขนาดไหน ถายาเปนอะไรไป
ในเหตุการณครั้งนี้  

คิดแลว ฟาติมาก็รูสึกสะทอนใจขึ้นมา เมื่อนึกไดวา แลวคนอื่นๆที่ตองสูญเสียคนที่
รักในเหตุการณครั้งนี้จะรูสึกกับอิสราเอลมากขนาดไหน เธอคิดคํานึงไปไกลวาอนาคตของ
เลบานอนกับอิสราเอลวันขางหนาจะเปนอยางไร…แลวก็ยอนกลับมาที่การสนทนากับเด็ก
อิสราเอลในรายการวิทยุที่จะถึงในบายวันนี้…… 

 
 
“คุณจะสามารถเดินเลนไปรอบๆไดอยางสบายอารมณ มันเปนเมืองที่เงียบสงบ” 

เสียงใสๆจากปลายสายโทรศัพทอีกฝงพูดเลาภาพเกี่ยวกับอิสราเอลใหฟง 
ฟาติมากําลังอยูในสายโฟนอินของรายการวิทยุยูนิเซฟ  พูดคุยอยูกับโอเมอร เด็ก

สาวอายุสิบหา จากเมืองไฮฟา เมืองชายฝงทางเหนือของอิสราเอล 
“แตนั่นเปนเมื่อกอนนะ…แตตอนระหวางการสูรบ หลังเสียงหวอ พวกเรามีเวลา

เพียงหนึ่งนาทีวิ่งเขาไปในหลุมหลบภัย ฉันไดยินแตเสียงดังสนั่น กองสะทอนกลับไป
กลับมาใกลๆหู มันนากลัวมากๆ”  

โอเมอรเริ่มนิดหนอย แลวถามฟาติมาวาที่เลบานอนเปนอยางไรบาง 
“ฉันเสียใจดวยนะที่เธอตองอยูเจอเรื่องแบบนั้น” ฟาติมาเริ่มดวยความจริงใจ เริ่ม

เขาใจมากขึ้นถึงสถานการณที่คนทางเหนือของอิสราเอลตองเผชิญระหวางสงครามวาไม
ตางไปจากคนเลบานอนเทาไหรนัก “สวนสําหรับเลบานอนนั้น ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ถนัดใจ ชวงที่ยังไมมีการหยุดยิง ในแววตาของผูคน มีแตความหวาดกลัว  รานรวงปดเงียบ 
ถนนสายตางๆวางเปลา…แทบจะไมมีใครไปทํางาน ทุกคนอยูแตในบานคอยติดตามขาวสาร
ทางโทรทัศน”  

“สภาพจิตใจของทุกคนที่นี่ ลวนแตหอเหี่ยว  เราไดยินแตเสียงระเบิด มองออกไป 
ก็เห็นแตกลุมควันดําทะมึน ทุกลมหายใจของฉันมีแตกลิ่นเหม็นของควันเหลานั้น  เราไดแต
รอคอยวาเมื่อไหรฝนรายเหลานี้จะสิ้นสุดลง”   

“ที่สําคัญกวานั้น” เธอเริ่มหยุดไมอยู “ในคายผูลี้ภัย ฉันอยากใหกองกําลังของทั้ง
สองฝายไปที่นั่น ไปเห็นเหมือนที่ฉันไดเห็นเมื่อวานนี้” ไหนๆก็ไดพูดออกวิทยุแลว ฟาติมาจึง
ถือโอกาสบอกกับกองกําลังทั้งสองฝายไปดวยเลย “ที่นั่น…คุณจะเห็นผลกระทบระยะยาว
ของสงครามไดจากภาพวาดของเด็กๆ ภาพที่พวกเขาวาดมีแตปนรูปรางๆตางๆและระเบิดที่
กําลังหลนลงมาจากฟา รวมทั้งรางกายโชกเลือด ทั้งๆที่เด็กๆเหลานี้เคยวาดภาพสิ่งปกติ
อยางดอกไมหรือบานเรือนมากอน แตตอนนี้พวกเขาจะไมมีทางกลับเปนเหมือนเดิมอีกแลว”  

“อาจารยหลายคนมหาวิทยาลัยในเบรุตตางก็หนีสงครามไปแลว คนเกงๆของ
เลบานอนเดินทางออกนอกประเทศกันหมดเลย แลวอยางนี้ จะเหลือใครชวยฟนฟูประเทศ
ของเราละ? แลวใครจะสอนเด็กๆของเรากันละทีนี้?” ฟาติมาหยุดไมอยูจริงๆแฮะ เธอเพิ่ง
ตระหนักวามีอะไรหลายอยางที่อยากพูด  

พอเริ่มรูสึกวาจะพูดมากไปหนอย ฟาติมาจึงถามไปทางปลายสายบางวาที่ผานๆ 
คนที่นั่นคิดยังไงกับคนเลบานอน 

เด็กสาวอิสราเอลเงียบไป เธอกําลังอึ้งกับที่ฟาติมาพนออกไปเมื่อกี้ โดยเฉพาะ
คําถามสุดทายที่พุงเขาใส สักพักหนึ่ง เธอจึงตอบกลับมาน้ําเสียงละอายใจเล็กนอยวา 

“ปกติฉันเปนคนหัวเสรีเต็มที่เลยเชียวละ! ตอนแรกๆที่ไดเห็นภาพเลบานอนถูก
ทําลาย สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวฉันคือ ก็ดีนะ! อยางนอย ทางการของเราก็ยังทําอะไรโตตอบฮิส
บุลเลาะหบางที่เอาทหารสองคนของเราไป…….แตพอไดดูรายงานขาวชิ้นหนึ่งที่คน
เลบานอนถึงหาสิบคนถูกฆาตาย ฉันก็รูสึกโกรธตัวเองแทบบาขึ้นมาทันทีที่กลาคิดวาเรื่อง
อยางนี้เปนเรื่องดีไปได” 

“ฉันรูสึกแยที่เลบานอนโจมตีอิสราเอลที่ผานมาอยูบอยๆ” โอเมอรวาตอ “แตตอนนี ้
ฉันยิ่งรูสึกแยไมแพกันที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนโดยเฉพาะในครั้งนี้  ฉันรูสึกขนลุกซูทุก
ครั้งเวลาไดยินขาววาคนหาสิบคนไดรับบาดเจ็บ มีคนตายยี่สิบคน หรือเรื่องอะไรทํานองนี้ 
พวกเขาคือผูบริสุทธิ์นะ จริงๆแลว ทั้งสองฝายไมควรทําอยางนี้เลย ไมมีเหตุผลอะไรที่จะดี
เพียงพอที่จะเอามาอางใหทําเรื่องแบบนี้ไดเลย จริงๆนะ!” 

“ใช! ฉันเห็นดวยกับเธอเต็มที่เลย”  
“ชวงหลังๆนี้ ฉันนึกสงสัยเสมอ” โอเมอรพูดตอหลังจากเริ่มรูสึกคุยกันถูกคอ “วา

เด็กสาวเลบานอนวัยใกลๆกับฉันจะเปนยังไง? เขากําลังทําอะไรกันอยู? และเขาจะคิดกับ
เด็กสาวอิสราเอลวัยเดียวกับเขายังไงนะ?”  

“ฮื๋มม!?! จริงเหรอ เธอคิดอะไรคลายๆฉันเลย” 
“ตอนนี้ เวลาฉันคิดเกี่ยวกับเลบานอนนะ ในหัวฉันมีแตฮิซบุลเลาะหอยางเดียว ฉัน

ไมสามารถนึกถึงคนทั่วไปที่ใชชีวิตอยูที่นั่นไดเลย”   
“เปนเรื่องแยจังเลยนะ ที่สงครามและความขัดแยงทําใหเราไมสามารถจินตนาการ

ถึงชีวิตและความเปนมนุษยของผูคนที่อยูในดินแดนของแตละฝายได” ฟาติมาพูดขึ้นดวย
ความจริงใจ “การที่สงครามทําลายชีวิตของคนอื่นนั้น ก็เปนเรื่องแยมากๆแลว แตที่แย
ยิ่งกวานั้น มันยังทําลายจินตนาการของเราเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ถูกทําลายไปอีกดวย” 

“นั่นสิ ไมใชเรื่องดีเลย” วาแลวโอเมอร สาวนอยหัวเสรีก็เลาถึงแผนในอนาคตที่
เธอแอบฝนไวในใจลึกๆ ซึ่งเธอบอกวาไมรูเมื่อไหรมันจะเปนไปได “ฉันอยากจะสามารถ
เดินทางไปซีเรีย ไปอียิปต จอรแดน และเลบานอนไดจัง ฉันอยากเห็นสถานที่เหลานี้ ได
พบกับผูคนที่อยูที่นั่น ยาของฉันเกิดที่ซีเรียใกลๆชวงชายแดน ฉันอยากไปดูสถานที่ที่ยา
ของฉันเกิด แตตอนนี้ มันเปนไปไมได เพราะพวกเราเปนศัตรูกันอยู”  

ความฝนใสๆของสาวนอยจากเมืองไฮฟาทําใหฟาติมาหวนนึกถึงความคิดที่เธอมี
มานานแลวเชนกัน  

“คงเปนเรื่องดี ถาฉันไดไปอิสราเอล ฉันไดยินวามันเปนประเทศที่สวยมาก”  
“แนนอน” โอเมอรตอบกลับมาดวยความยินดี “ฉันก็อยากจะไปเที่ยวเลบานอน

เหมือนกัน” 
“เหรอ! ดีสิ! แตวาทะเลที่เบรุตนี้คงไมตางอะไรกับที่เมืองไฮฟา แตเอาแหละ อิน

ชา อัลเลาะห! ถาเธอมาเลบานอนจริง ฉันจะพาเธอไปซื้อผลไมอรอยๆในเมือง แลวไปเที่ยว
ดูหิมะที่ภูเขานอกเมืองก็แลวกัน ดีไหม?”  

&&&&& 


