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จากดวงจันทร์์

 

“หากุฉันจัะไมิ่ได�พิบเธอในชีวิตนี�

กุ็ขีอให�ฉันร้�สึกุถึึงสิ�งที�ขีาดหายไป”

ทหารในภิาพิยนตร์เร่�อง The Thin Red Line
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ย่าร้�จัักุกุับทหารผู้่านศ์ึกุคนนั�นในฤด้ใบไมิ�ร่วง ปี 1950 

ตอนเดินทางจัากุเมิ่องคัลยารี1 ไปยังแผู้่นดินใหญ่ 

เป็นครั�งแรกุ  ขีณ์ะนั�นย่าอายุย่าง 40 ปี  ยังไมิ่มิีล้กุ 

เพิราะ โรคหิิน2 ทำาให�แท�งในช่วงเด่อนแรกุๆ ทุกุครั�ง 

ย่าจัึงถึ้กุส่งตัวไปรักุษัาโรคที�บ่อนำ�าแร่  ตอนไป ย่าสวมิ 

เส่�อคลุมิทรงตรง รองเท�าส�นส้งผู้้กุเช่อกุและถ่ึอกุระเป๋า- 

เดินทางใบที�สามิีถึ่อเขี�าไปในหมิ้่บ�านตอนย�ายถึิ�นฐาน 

หลังเกุิดภิัยพิิบัติ

1 Cagliari เม่ิองศ้์นย์กุลางขีองแคว�นซาร์ดิเนียซึ�งมีิลักุษัณ์ะภ้ิมิิประเทศ์ 

เป็นเกุาะอย้่ในทะเลเมิดิเตอร์เรเนียน
2 แปลจัากุ su mali de is perdas ซึ�งเป็นภิาษัาถึิ�นขีองชาวเกุาะ 

ซาร์ดิเนีย หมิายถึึงโรคนิ�วในไต
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ย่าแต่งงานช�า ค่อในเด่อนมิิถึุนายน 1943 หลังจัากุที� 

อเมิริกุาทิ�งระเบิดถึล่มิคัลยารี  สมิัยนั�นหากุใครอายุ 30

แล�วยังไมิ่มิีครอบครัว กุ็คล�ายๆ กุับเป็นสาวทึนทึกุแล�ว 

ย่าไม่ิได�ขีี�เหร่ หร่อไม่ิมีิผู้้�ชายมิาจีับ  ไม่ิใช่เลย  เพีิยงแต่ว่า 

ผู้้�ชายเหล่านั�นเมิ่�อจัีบไปได�สักุระยะ กุ็เริ�มิห่างเหิน แล�ว 

หายหน�าไปกุ่อนจัะขีอหมิั�นหมิายจัากุป้�ทวดขีองฉัน 

“คุณ์ครับ เกิุดเหตุสุดวิสัยทำาให�ผู้มิไปหาคุณ์วันพุิธนี�และ 

วันพิุธหน�าไมิ่ได� ทั�งๆ ที�ผู้มิอยากุไปหาคุณ์เหล่อเกุิน 

น่าเสียดายว่าเป็นไปไมิ่ได�จัริงๆ ครับ”  ย่าจัึงรอวันพิุธ 

ที�สามิ แต่มิักุมิีเด็กุผู้้�หญิงถึ่อจัดหมิายเล่�อนนัดมิาให� 

ทุกุครั�ง และหลังจัากุนั�นกุ็เงียบหายไป  

ป้�ทวดกุับน�องสาวขีองย่ารักุย่า แมิ�ว่าจัะเริ�มิเป็น 

สาวทึนทึกุแบบนี�แล�วกุ็ตามิ  ผู้ิดกุับย่าทวด ซึ�งมิักุทำา 
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กัุบย่าเหม่ิอนไม่ิใช่เล่อดเน่�อเช่�อไขีขีองตน และบอกุว่าร้� 

สาเหตุที�ย่าขีึ�นคาน

วันอาทิตย์ ยามิเมิ่�อสาวๆ ไปร่วมิพิิธีมิิสซา หร่อ 

เดินเล่นคล�องแขีนค่้หมัิ�นค่้หมิายไปตามิถึนนใหญ่ ย่าจัะ 

รวบผู้มิมิวย ซึ�งแมิ�แต่ตอนฉันยังเด็กุ และย่าอายุมิากุแล�ว 

กุ็ยังดกุดำา แล�วตอนนั�นจัะขีนาดไหน  เสร็จัแล�วย่าไป 

โบสถึ์เพิ่�อขีอเหตุผู้ลจัากุพิระเจั�า ว่าเพิราะอะไรถึึงได�ไมิ่ 

ยุติธรรมิกุับย่านักุ ไมิ่ยอมิให�ย่าร้�จัักุความิรักุ ซึ�งเป็นสิ�ง 

สวยงามิที�สุด และเป็นสิ�งเดียวที�คุ�มิค่ากุับกุารมิีชีวิตอย้่ 

โดยต�องต่�นแต่ตีสี�เพิ่�อทำางานบ�าน แล�วไปทำางานในไร่ 

แล�วไปเรียนปักุผู้�าอันแสนน่าเบ่�อ แล�วเอาเหย่อกุเทินหัว 

ไปรองนำ�าด่�มิที�นำ�าพิุ แล�วอดนอนทั�งค่นทุกุสิบวันเพิ่�อทำา 

ขีนมิปัง แล�วตักุนำ�าในบ่อ แล�วต�องให�อาหารไกุ่อีกุ  ฉะนั�น 

หากุพิระเจั�าไมิ่ต�องกุารให�เธอร้�จัักุความิรักุ กุ็ขีอให�ฆ่่า 

เธอเสีย ด�วยวิธีไหนกุ็ได�  บาทหลวงบอกุย่าในช่วง 

แกุ�บาปว่า ความิคิดเหล่านี�เป็นบาปหนักุ  ในโลกุนี�ยังมิี 

สิ�งอ่�นอีกุมิากุมิาย แต่ย่าไมิ่สนใจัสิ�งอ่�นทั�งหลายนั�นสักุ 

นิดเดียว
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วันหนึ�ง ย่าทวดถึ่อแส�เอ็นวัวรอย่าอย้่ในลานบ�าน 

แล�วเฆ่ี�ยนย่าจันเล่อดออกุแมิ�กุระทั�งที�หัว และไขี�ขีึ�นส้ง 

ย่าทวดร้�จัากุเสียงรำ�าล่อในหมิ้่บ�านว่า ที�บรรดาชายหนุ่มิ 

หนีไปกุ็เพิราะย่าแต่งบทกุวีรักุร�อนแรงและยังส่อเร่�อง 

ลามิกุด�วยให�พิวกุเขีา  ล้กุสาวขีองย่าทวดไมิ่เพิียงสร�าง 

ความิอับอายขีายหน�าให�ตัวเองเท่านั�น แต่ยังคนทั�ง 

ครอบครัวด�วย  ย่าทวดจัึงเฆ่ี�ยนไมิ่หยุด พิลางตะโกุนใส่ 

ว่า “นังปีศ์าจั  นังปีศ์าจั!” และสาปแช่งวันที�ให�ย่าเขี�าเรียน 

ชั�นประถึมิ และหัดเขีียนหนังส่อ
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เด่อนพิฤษัภิาคมิ ปี 1943 ป้�มิายังหมิ้่บ�าน  อายุล่วงเลย 

40  ประกุอบอาชีพิเป็นพินักุงานโรงผู้ลิตเกุล่อที�คัลยารี 

ป้�เคยมีิบ�านหลังงามิอย่้บนถึนนจ้ัเซปเป มัินโน ขี�างโบสถ์ึ 

ซานจัอร์โจัและซานตาคาเตรีนา  หากุมิองจัากุชั�นบนจัะ 

เห็นหม่้ิหลังคาบ�านเร่อนยาวไกุลไปจันถึึงทะเล  หลังจัากุ 

ระเบิดลงเม่ิ�อวันที� 13 พิฤษัภิาคมิ บ�านหลังนั�นและโบสถ์ึ 

รวมิถึึงอีกุหลายสิ�งหลายอย่างกุ็ไมิ่เหล่ออะไร นอกุจัากุ 

หลุมิและกุองเศ์ษัปรักุหักุพิัง  ครอบครัวขีองย่ารับ 

สุภิาพิบุรุษัคนนี�เขี�าไปอย้่ในบ�านด�วย  เขีาไมิ่ถึ้กุเรียกุตัว 

ไปสงครามิเพิราะอายุมิากุแล�ว และเพิิ�งเป็นหมิ�าย ย�าย 

จัากุบ�านเดิมิโดยมิีกุระเป๋าเดินทางซึ�งขีอย่มิคนอ่�นมิา 

เพีิยงใบเดียว กัุบขี�าวขีองสองสามิชิ�นที�เอาออกุมิาได�จัากุ 

เศ์ษัอิฐเศ์ษัป้น  มิากุินอย้่หลับนอนโดยไมิ่เสียค่าใช�จั่าย 

ใดๆ  ภิายในเด่อนมิิถึุนายน เขีาขีอแต่งงานกุับย่า  กุ่อน 
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แต่งงานเด่อนนั�นย่าร�องไห�แทบทุกุวัน  คุกุเขี่าแทบเท�า 

ป้�ทวด อ�อนวอนขีอให�ท่านตอบปฏิิเสธ ให�แต่งเร่�องว่า 

ย่ามีิค่้หมัิ�นค่้หมิายแล�ว ซึ�งตอนนี�ไปรบในสงครามิ  หร่อ 

ถึ�าไมิ่อย่างนั�น หากุคนในบ�านไมิ่ต�องกุารให�ย่าอย้่ด�วย 

อีกุต่อไป ย่ากุ็พิร�อมิจัะทำาทุกุอย่าง  ย่าจัะไปหางานทำา 

ในเมิ่องคัลยารี  “คนจัากุคัลยารีมิาที�นี�นะล้กุ แล�วล้กุ 

กุลับจัะไปที�นั�น!  ในเมิ่องไมิ่มิีอะไรเหล่อแล�ว” 

“มิันบ�า” ย่าทวดตะโกุน “บ�าสิ�นดี!  อยากุไปเป็น 

กุะหรี�ในเมิ่อง  มิันมิีปัญญาทำาได�อย้่อย่างเดียวนี�แหละ 

เพิราะทำาอะไรไมิ่เคยเป็นเลย หัวกุลวงมิาตั�งแต่เด็กุ”

ไมิ่ยากุอะไรเลยหากุจัะปั้นเร่�องค้่หมิั�นค้่หมิายใน 

สนามิรบ  ไม่ิว่าจัะเป็นบนเท่อกุเขีาแอลป์ ในลิเบีย แอล- 

เบเนีย หมิ้่เกุาะในทะเลอีเจัียน หร่อไมิ่กุ็ลงเร่อไปกุับ 

ราชนาวี  ไมิ่ยากุอะไรเลย  แต่กุระนั�นป้�ทวดย่าทวดกุ็ไมิ่ 

ยอมิรับฟัง  ย่าเลยบอกุเขีาไปเองว่า ย่าไมิ่ได�รักุเขีา และ 

จัะไมิ่มิีวันเป็นภิรรยาที�แท�จัริงได�  เขีาตอบว่าไมิ่ต�องห่วง 

เขีากุ็ไมิ่ได�รักุย่าเหมิ่อนกุัน  ทั�งนี�ในกุรณ์ีที�ทั�งค้่ร้�ตัวว่า 

กุำาลังพิ้ดถึึงอะไร  ส่วนเร่�องกุารเป็นภิรรยาที�แท�จัริงนั�น 
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เขีาเขี�าใจัดีมิากุ  เขีาจัะไปซ่องโสเภิณี์1 ในย่านมิารีนาขีอง 

เมิ่องคัลยารีเหมิ่อนที�เคยทำามิาโดยตลอดตั�งแต่หนุ่มิๆ 

และไมิ่เคยติดโรคอะไรมิาเลย  

แต่ทั�งค้่ไมิ่ได�กุลับไปคัลยารีจันปี 1945  ป้�กุับย่าจัึง 

นอนด�วยกัุนเหม่ิอนพีิ�ชายกัุบน�องสาวในห�องสำาหรับแขีกุ 

ซึ�งตั�งเตียงส้งแต่ไมิ่ใหญ่นักุ ทำาด�วยเหล็กุฝังเปล่อกุ 

หอยมิุกุ มิีภิาพิวาดขีองแมิ่พิระกุับทารกุเยซ้ นาฬิิกุา 

ตั�งโต๊ะครอบด�วยโดมิแกุ�ว อ่างล�างหน�ากุับเหย่อกุนำ�า 

และกุะละมิัง กุระจักุวาดลายดอกุไมิ�หนึ�งดอกุ และ 

กุระโถึนกุระเบ่�องใต�เตียง  สิ�งขีองเหล่านี�ย่าขีนไปบ�าน 

บนถึนนจั้เซปเป มิันโนด�วยเมิ่�อขีายหลังในหมิ้่บ�าน  ย่า 

อยากุได�ห�องนอนแบบเดียวกุับห�องที�นอนในปีแรกุขีอง 

ชีวิตสมิรส  แต่ห�องนอนในบ�านที�หมิ้่บ�านรับแสงและ 

อากุาศ์จัากุระเบียงทางเดินเท่านั�น  ส่วนบ�านที�ถึนนมัินโน 

มิีแสงสาดจั�าเขี�ามิาจัากุทางทิศ์ใต�และทางทะเลกุระทั�ง 

ตะวันตกุดิน ต�องขีองทุกุอย่างเปล่งประกุายวิบวับ  ฉัน 

1 ต�นฉบับใช�คำาว่า casa chiusa (บ�านปิด) เคยเป็นสถึานบริกุารที� 

ถึ้กุกุฎหมิายในอิตาลี  ยกุเลิกุไปเมิ่�อวันที� 20 กุันยายน 1958
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รักุห�องนี�มิาตลอด  ตอนเด็กุๆ ย่าให�ฉันเขี�าไปกุ็ต่อเมิ่�อ 

ฉันทำาตัวดี แต่ไมิ่เคยเกุินวันละครั�ง

ในปีแรกุหลังแต่งงาน ย่าป�วยเป็นมิาลาเรีย  บางครั�ง 

ไขี�ขีึ�นส้งถึึงสี�สิบเอ็ดองศ์า  ป้�เป็นคนเฝ้้าไขี�ย่า  นั�งเป็น 

ชั�วโมิงๆ คอยตรวจัด้ไมิ่ให�ผู้�าบนหน�าผู้ากุอุ่น  หน�าผู้ากุ 

ย่าร�อนเป็นไฟ จันต�องใช�ผู้�าชุบนำ�าที�เย็นเป็นนำ�าแขี็ง  ป้� 

เทียวไปเทียวมิา  ได�ยินเสียงรอกุขีองบ่อนำ�าดังทั�งกุลางวัน 

กุลางค่น  

วันหนึ�งในช่วงนั�น ซึ�งเป็นวันที� 8 กุันยายน คนวิ�ง 

ไปบอกุป้�เร่�องที�ได�ยินทางวิทยุ  นั�นค่อ อิตาลีขีอสงบศ์ึกุ 

และสงครามิสิ�นสุดแล�ว  แต่ป้�กุลับเห็นว่ายังไม่ิสิ�นสุดเลย 

และหวังเพิียงว่า นายพิลบัสโซ1 ผู้้�บัญชากุาร จัะปล่อย 

ทหารเยอรมิันไปจัากุเกุาะซาร์ดิเนียโดยไมิ่สร�างวีรกุรรมิ 

1 Antonio Basso  (1881 - 1958)  นายทหารขีองกุองทัพิอิตาลี 

ถึ้กุดำาเนินคดีในขี�อหาไมิ่ปฏิิบัติตามิคำาสั�งตอนที�อิตาลีขีอสงบศ์ึกุและ 

เขี�าร่วมิกุับฝ้�ายพิันธมิิตรในช่วงสงครามิโลกุครั�งที� 2  ต่อมิาพิ�นผู้ิด 

หลังจัากุถึ้กุจัำาคุกุเกุ่อบ 2 ปี
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อย่างเปล่าประโยชน์  นายพิลบัสโซคงคิดเหม่ิอนป้� เพิราะ 

ทหารสามิหมิ่�นนายในกุองพิลยานเกุราะขีองนายพิล 

ลุงเกุอร์เฮาเซิน1 ออกุเดินทางไปอย่างสงบโดยไม่ิสังหาร 

ใครเลย  และนายพิลบัสโซ ก็ุโดนจัับไปขึี�นศ์าลด�วยเหตุนี� 

แต่ระหว่างนั�นชาวเกุาะซาร์ดิเนียก็ุรอดปลอดภัิย  ผิู้ดกัุบ 

บนผู้่นแผู้่นดินใหญ่  ป้�กุับนายพิลคาดกุารณ์์ถึ้กุ เพิราะ 

ต่อมิาเพิียงฟังสถึานีวิทยุลอนดอน2 กุ็จัะได�ยินนายพิล 

บาดอลโยผู้้�นำารัฐบาลขีองอิตาลีแสดงความิไมิ่พิอใจั 

หลายครั�งหลายหน เน่�องจัากุบรรดาทหารอิตาลีที�โดน 

ฝ้�ายเยอรมินีจัับเป็นเชลยบริเวณ์แนวรบขีองอิตาลีถึ้กุ 

สังหารหมิ้่  เมิ่�อย่าหายป�วย คนบอกุย่าว่า ถึ�าไมิ่ได�สามิี 

ป�านนี�ไขี�คงเล่นงานย่าตายไปแล�ว และบอกุอีกุว่า มิีกุาร 

สงบศ์ึกุ และกุารเปลี�ยนพิันธมิิตร  ส่วนย่ากุ็แสดงความิ 

ใจัร�ายออกุไป ซึ�งย่าไม่ิเคยให�อภัิยตัวเองเลย โดยยักุไหล่ 

1 Carl Hans Lungershausen (1886 - 1975) นายทหารขีองกุองทัพิ 

เยอรมินี
2 Radio Londra รายกุารวิทยุภิาษัาอิตาลีขีองบีบีซี  เริ�มิกุระจัายเสียง 

วันที� 27 กุันยายน 1938 เพิ่�อส่�อสารกุับประเทศ์ในยุโรปที�อย้่ใต�อำานาจั 

ขีองเยอรมินี
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เป็นเชิงว่า ‘ฉันไมิ่สน’ 

 

บนเตียงส้งเตียงนั�น ตอนกุลางค่นย่าจัะพิยายามิ 

นอนขีดตัวให�ห่างจัากุป้�มิากุที�สุด จันทำาให�ตกุเตียงอย้่ 

บ่อยๆ และหากุค่นไหนดวงจัันทร์สาดแสงลอดประต้ซึ�ง 

อย้่ด�านระเบียงทางเดินเขี�ามิาส่องหลังขีองสามิี ย่าแทบ 

ตกุใจักุลัวบุคคลภิายนอกุแปลกุหน�าผู้้�นี� ซึ�งย่าไมิ่ร้�ว่า 

เขีาหน�าตาดีหร่อไมิ่ เพิราะไมิ่เคยมิองหน�าเขีา และเขีา 

กุ็ไมิ่เคยมิองหน�าย่า  หากุว่าป้�หลับสนิท ย่าจัะปัสสาวะ 

ใส่กุระโถึนใต�เตียง แต่ถึ�าป้�เคล่�อนไหวแมิ�เพิียงเบาๆ 

ย่าจัะสวมิผู้�าคลุมิไหล่แล�วออกุจัากุห�อง  เดินตัดลานบ�าน 

ไปส�วมิขี�างบ่อนำ�าไม่ิว่าจัะกีุ�โมิงกีุ�ยามิ  อันที�จัริงป้�ก็ุไม่ิเคย 

จัะเขี�าใกุล�ย่าเลย  นอนตัวเกุร็งอย้่อีกุฟากุหนึ�งเช่นกุัน 

ตัวหร่อกุ็ใหญ่ออกุอย่างนั�น จันตกุเตียงอย้่หลายครั�ง 

เน่�อตัวขีองทั�งค้่จัึงมิีรอยฟกุชำ�าเต็มิไปหมิดเสมิอ  เวลา 

อย้่กุันตามิลำาพิังในห�องนอน ป้�กุับย่าไมิ่พิ้ดจัากุันเลย 

ย่าสวดภิาวนากุ่อนนอน  ป้�ไมิ่สวด เพิราะป้�ไมิ่นับถึ่อ 

ศ์าสนาใดเลย และเป็นคอมิมิิวนิสต์  จัากุนั�นคนหนึ�งจัะ 

กุล่าวว่า “ราตรีสวัสดิ�” อีกุคนกุ็ตอบว่า “ราตรีสวัสดิ� 



จากดวงจันทร์์ 17

เช่นกุัน”

ย่าทวดอยากุให�ล้กุสาวเตรียมิกุาแฟให�ป้�ตอนเช�า 

กุาแฟในสมัิยนั�นมัิกุทำาด�วยถัึ�วล้กุไกุ่ผู้สมิขี�าวบาร์เลย์คั�ว 

ในภิาชนะพิิเศ์ษับนเตาผิู้งกุ่อนนำาไปบด  “เอากุาแฟไปให� 

ผู้ัวสิ” ย่าจัะถึ่อถึาดแกุ�วลายดอกุไมิ�ใส่ถึ�วยกุาแฟสีมิ่วง 

ลายทองไปวางไว�ให�ป้�ที�ปลายเตียง แล�วรีบหนีไป เหม่ิอน 

วางชามิอาหารให�หมิาบ�า  เร่�องนี�อีกุเช่นกุันที�ย่าไมิ่เคย 

ให�อภิัยตัวเองเลยตลอดชีวิต

ป้�ช่วยงานในไร่ด�วยความิอดทนดียิ�ง แมิ�ว่าจัะเป็น 

คนเมิ่อง และในชีวิตที�ผู้่านมิาเคยแต่ศ์ึกุษัาเล่าเรียน 

กุับทำางานในสำานักุงาน  บ่อยครั�งป้�ทำาแทนภิรรยาด�วย 

เพิราะย่าปวดที�ไตบ่อยขีึ�นเร่�อยๆ อีกุทั�งป้�ยังเห็นว่าเป็น 

เร่�องแย่ที�ผู้้�หญิงต�องทำางานในไร่หนักุเช่นนั�น หร่อเอา 

เหย่อกุนำ�าเทินหัวเดินกุลับจัากุนำ�าพิุ  แต่ด�วยเคารพิ 

ครอบครัวที�ให�ที�พิักุอาศ์ัย ป้�จัึงพิ้ดถึึงเร่�องนี�แบบกุว�างๆ 

โดยหมิายถึึงสังคมิชาวเกุาะซาร์ดิเนียส่วนใน เพิราะที� 

เมิ่องคัลยารีนั�นแตกุต่างออกุไป  นอกุจัากุนั�นชาวเมิ่อง 

ยังไมิ่ถึ่อสาเร่�องเล็กุๆ น�อยๆ   และไมิ่ได�มิองเห็นความิ 
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ชั�วร�ายอย้่ทั�วทุกุหนแห่งอย่างไร�เมิตตา  เป็นไปได�ว่า 

อากุาศ์ชายทะเลทำาให�พิวกุเขีาร้�สึกุเป็นอิสระมิากุกุว่า 

อย่างน�อยกุ็ในบางแง่มิุมิ ซึ�งไมิ่ใช่ในแง่มิุมิทางกุารเมิ่อง 

เพิราะชาวเมิ่องคัลยารีเป็นพิวกุชนชั�นกุลางที�ไมิ่เคยคิด 

จัะต่อส้�เพิ่�ออะไรเลย

ส่วนเร่�องอ่�นๆ นอกุจัากุย่าซึ�งไมิ่สนใจัโลกุแล�ว 

ทุกุคนต่างฟังสถึานีวิทยุลอนดอน  ในฤด้ใบไมิ�ผู้ลิปี 1944 

พิวกุเขีาได�ร้�ว่า ตอนเหน่อขีองอิตาลีมิีคนประท�วงหยุด 

งาน 6 ล�านคน  ที�กุรุงโรมิ ทหารเยอรมัินถ้ึกุฆ่่าตาย 32 คน 

ฝ้�ายเยอรมินีล�างแค�นด�วยกุารกุวาดต�อนทหารอิตาลีไป 

ยิงทิ�ง 320 คน  กุองทัพิที�แปดขีองอังกุฤษัพิร�อมิจัะบุกุ 

อีกุครั�ง  และเช�าตร้่ขีองวันที� 6 มิิถึุนายน ฝ้�ายพิันธมิิตร 

ยกุพิลขีึ�นบกุที�นอร์มิังดี


