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บ้านเกิด
ทำ�ไมฉันจะจำ�เธอไม่ได้ ปรียา ในเมือเธอคือความทรงจำ�ซึงฉัน
พยายามลืมให้สนิททีสุดในบรรดาความทรงจำ�ทังหลายเกียวกับ
บ้านเกิด ปรียา ... เธอเคยได้ยินบ้างหรือเปล่า ทีเขาพูดกันว่าชีวิตซึง
ผ่านไปคือฝันร้าย ฉันรู้ว่าความเปนจริง อดีตกำ�ลังทำ�ร้ายเรา แม่เคย
บอกฉันเสมอ จงลืมวันวานเพือเช้าวันนีจะได้สดใส แต่ใครเคยทำ�
เช่นนันได้บ้างเล่า แม้แต่แม่...
ฉันจำ�สิงใดเกียวกับบ้านเกิดได้บ้าง เธออาจสงสัย ปรียา ฉันยัง
จำ�ลำ�คลองหลังบ้านได้... ลำ�คลองซึงทอดตัวคดเคียวยาวไกลมา
จากเทือกเขาปู่ ลำ�คลองสายทีปลุกให้ฉันต้องตืนขึนมาทุกเช้ามืด
ตลอดวัยเด็ก ในยามนำ�ปกติ มันดึงมือพีชายให้มาเขย่าตัวฉันเพือ
ออกไปเก็บกัดท่ามกลางความหนาวเหน็บ ครันหน้านำ�มาถึง มันดึง
ฉันให้ลุกจากทีนอนในตอนเช้ามืดเพือมาดูสายนำ�เชียวกรากท้นฝัง
ยามนันนำ�จะเปลียนเปนขุ่นขาว พ่อบอกว่าเปนนำ�เซาะดินบนภูเขา
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PRIYA

Pourquoi est-ce que je ne me souviendrais pas de toi, Priya,
alors que tu es le souvenir que j’essaie d’oublier le plus de
tous les souvenirs que j’ai de la maison natale ? Priya, as-tu
jamais entendu dire que la vie qui passe est un cauchemar ?
Je sais que c’est la vérité qui la rend nocive. Le passé nous
détruit, maman ne cesse de me dire : il faut oublier hier pour
qu’il fasse beau demain. Mais qui a jamais pensé de la sorte ?
Même maman…
Tu dois te demander, Priya, ce dont je me souviens exactement de la maison natale. Je me souviens toujours du torrent derrière la maison, le long torrent qui descendait en slalomant de la chaîne de montagnes, ce torrent qui faisait que
j’ai dû me lever tous les matins avant l’aube durant toute
mon enfance. Quand le débit était normal, il faisait que la
main de mon grand frère me secouait pour qu’on aille relever la seine dans la froidure. Et quand l’eau montait, elle me
poussait à me lever du lit dans l’obscurité du petit matin pour
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ลงมา ฉันไม่เข้าใจนักหรอกก็เทือกเขาทีเราเห็นขึงพืดอยู่เต็มขอบ
ฟาตะวันตกนันเปนสีดำ� พ่อหัวเราะแล้วบอกว่าฉันโง่ ฉันไม่ได้โง่
หรอก ปรียา ฉันรู้นะว่าเมือใดทีนำ�ขึนมาปริมกอไผ่หลังบ้าน มันจะ
เริมล้นฝังโรงเรียนเข้ามา ถึงตอนนันฉันจะรีบวิงกลับบ้าน แอบอาบ
นำ�แต่งตัวแล้ววิงลิวไปโรงเรียน มีบางครังเหมือนกันทีแม่มาเจอ
เข้าขณะฉันกำ�ลังแต่งชุดนักเรียน แม่จะบอกว่าวันนีโรงเรียนหยุด
ฉันจะแกล้งทำ�หนำ�เหลอหลา เปลียนเปนชุดอยู่บ้านเหมือนเดิม แต่
ครันปลอดตาใครๆ ฉันก็วิงหน้าตังไปอีก ถึงตอนนันฉันไม่สนใจ
แล้วว่าฝนจะตกหนักปานใด
ฉันไม่รู้ว่าทำ�ไมฝนถึงชอบตกตอนกลางคืน เช่นเดียวกับทีไม่รู้
ว่าทำ�ไมนำ�จึงชอบเริมท่วมในตอนเช้ามืด ฉันรู้อย่างเดียวว่า นำ�จะ
เริมทีโรงเรียนก่อนเสมอ

เพราะความทีตลิงคลองฝังโรงเรียนตำ�

กว่าทีอืน ในวันเช่นนีจะมีเด็กเช่นฉันอยู่ราวยีสิบคน -- ซึงไม่ใช่พี
ไม่ใช่เธอ แต่เปน ‘พวกเรา’ ทียืนอยู่บนตลิงหลังโรงเรียน ตะโกน
โห่ร้องเปนจังหวะตามการดีดตัวกลับไปกลับมาของยอดไผ่ลำ�ซึง
ยืนลงไปในคลอง

รอให้พ่อมาไล่ขึนไปอยู่บนระเบียงโรงเรียน

ตอนนันนำ�ไหลผ่านใต้ถุนเชียวกราก สนามหน้าโรงเรียนกลายเปน
ทะเล พ่อไขกุญแจเปดเข้าไปดูห้องโน้นห้องนี ปล่อยพวกเราให้ตืน
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aller regarder le courant furieux à ras de berge. Alors, l’eau
devenait d’un blanc trouble. Papa disait que c’était parce
qu’elle charriait de la terre d’en haut. Je ne comprenais pas
bien : la montagne qu’on voyait surgir pour occuper tout le
ciel au couchant était noire. Papa riait, puis disait que j’étais
bête. Je n’étais pas bête du tout, Priya. Je savais bien que
lorsque l’eau montait à la hauteur du bouquet de bambous
derrière la maison, elle commençait déjà à inonder la berge
de l’école, et c’est pour le coup que je me hâtais de rentrer et
de me débarbouiller et m’habiller en catimini pour me précipiter à l’école. Il arrivait parfois que maman me surprenne en
train d’enfiler mon uniforme. Elle me disait qu’aujourd’hui
l’école était fermée. Je prenais l’air de rien et renfilais mes
habits ordinaires, mais, dès que je me retrouvais à l’abri des
regards, je me jetais dehors en me moquant bien qu’il pleuve
à verse ou pas.
Je ne savais pas pourquoi il pleuvait toujours la nuit, de
même que je ne savais pas pourquoi l’eau se mettait toujours
à déborder le matin. Je savais seulement que l’inondation
commençait toujours par l’école. Ces matins-là, on était une
vingtaine de gosses comme moi – pas mon frère, ni toi, mais
mes copains – debout sur la rive derrière l’école, criant en
cadence au gré du balancement des bambous dans le courant
en attendant que papa nous chasse vers la plate-forme de
l’école, dont l’eau fouaillait alors les piliers. La cour devant
l’école était devenue mer. Papa faisait jouer la clé dans la
porte, entrait et allait inspecter les salles de classe une à une,
nous laissant tout excités avec l’eau qui montait l’escalier
marche après marche. Tu sais quoi, Priya ? Pour finir, papa
faisait l’aller-retour entre la route et l’école ; on s’accrochait
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เต้นอยู่กับนำ�ซึงกินบันไดขึนมาทีละขัน เธอรู้ใช่ไหม ปรียา สุดท้าย
พ่อจะเทียวไปเทียวมาระหว่างถนนกับโรงเรียน จับพวกเราขึนนัง
คอเทียวละคน ฉันจะเปนคนสุดท้ายเสมอ ถึงตอนนันพ่อจะไม่ยอม
พูดอะไรอีก และฉันก็ไม่กล้ากระดิกเท้า นำ�กินพ่อขึนมาถึงท้อง พ่อ
วางฉันลงอีกครังเมือขึนมาอยู่บนถนน คอยไล่เด็กอย่างฉันให้กลับ
บ้าน เรายืนกันอยู่กลางสายฝน รอจนนำ�ท่วมถนน พ่อถึงจะลากฉัน
กลับมาให้แม่เฆียนทีบ้าน
ทีบ้าน? — ฉันต้องพูดแบบนีจริงๆ ด้วยละ ปรียา ก็ฉันไม่ผิด
นี ไม่มีใครรู้หรอกว่านำ�จะท่วม ไม่มีครูคนไหนสังฉันว่าไม่ต้อง
ไปโรงเรียน มีเพียงแม่ ... แต่แม่ก็ไม่ได้สังฉันทีโรงเรียน เธอเข้าใจ
ไหม ปรียา ฉันเพียงแต่ขืนคำ�สังแม่ แล้วแม่ก็เฆียนฉันเมือใดทีหวน
ระลึกถึงเธอ ความทรงจำ�ของฉันจะเริมขึนตรงนีทุกครัง มีเพียงเธอ
เท่านันทีปลอบโยนฉัน เช็ดนำ�ตาให้ และตบก้นฉันให้หลับเสีย
ฉันจะบอกความจริงกับเธอสักอย่างนะ ปรียา มีเพียงพ่อเท่านัน
ทีเปนครูจริงๆ พ่อจบ ม.8 แล้วขอเข้าเปนครู ตอนหลังพ่อไปสอบ
เทียบชุดวิชาครูได้ ครูอืนๆ เลยยกให้เปนครูใหญ่ แต่แม่เรียนแค่
ป.4 ฉันมารู้ภายหลังว่า เหตุทีแม่ได้มาสอนพวกเราก็เพราะตอนตัง
โรงเรียนใหม่ๆ มีครูไม่พอ ใครจะมาเปนครูก็ได้ทังนัน ขอเพียง
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à son cou et il nous portait sur son dos l’un après l’autre.
J’étais toujours le dernier. Même alors, papa ne voulait rien
dire, et je n’osais pas remuer un arpion. L’eau mangeait papa
jusqu’au ventre. Il finissait par me déposer sur la route et
nous disait de rentrer chez nous. On restait debout sous la
pluie, attendant que l’eau noie la route. C’est alors que papa
m’entraînait pour que maman m’administre le fouet à la
maison.
À la maison ? Faut-il vraiment que je parle ainsi, Priya ?
Je n’avais rien fait de mal, moi. Personne ne savait qu’il
allait y avoir une inondation. Aucun instituteur ne m’avait
ordonné de ne pas aller en classe. Maman seulement… Mais
ce n’était pas d’elle que je dépendais à l’école. Est-ce que
tu comprends, Priya ? J’avais seulement contrevenu à son
ordre. Alors, elle me fouettait. Chaque fois que je pense à toi,
c’est là que mes souvenirs commencent. Il n’y avait que toi
pour me consoler, pour essuyer mes larmes et me tapoter les
fesses pour que je m’endorme.
Il faut que je te dise une vérité, Priya : il n’y avait que
papa qui était un vrai instituteur. Il avait fini le secondaire
et postulé pour être enseignant. Par la suite, il a passé
l’équivalent de l’examen de fin d’École normale ; alors les
autres instituteurs l’ont bombardé directeur. Mais maman
n’a étudié que jusqu’en quatrième, et j’ai appris plus tard
que, si elle est venue nous enseigner, c’est qu’on manquait
d’instituteurs quand l’école s’est ouverte. N’importe qui
pouvait être instituteur ; il suffisait de savoir lire et écrire
couramment. Comme maître Sawang, tiens : c’était un
bonze défroqué. Alors, est-ce que tu te rends compte à
présent, Priya, est-ce que tu te rends compte que papa
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อ่านออกเขียนคล่อง อย่างครูสว่างนันก็สึกมาจากพระ ถึงวันนีเธอ
เห็นอะไรบ้างล่ะ ปรียา เธอเห็นไหมว่าพ่อเอาการสอนแบบครูมาใช้
ทีบ้าน ขณะทีแม่เอาการสอนแบบทีสอนพวกเราไปใช้ในโรงเรียน
เธอจำ�ได้ไหม คราวทีครูสว่างให้ฉันเลียงไก่ แกให้พวกเราเอาลูกไก่
ซึงเพิงหย่าแม่ไปให้แกดูแล้วจดสีและนำ�หนักไว้ เธอก็เห็นนีว่าไก่
ของฉันครันโตขึนกลับกลายเปนไก่ขีโรค ทังๆ ฉันอุตส่าห์แบ่ง
ข้าวสุกให้มันกินทุกมือ แต่มันยังคงผอมโกรก ถึงวันต้องเอาไปส่ง
ครูอีกครัง ฉันเลยจับเจ้าตัวครอกเดียวกันแต่อวบอ้วนทีสุดไปส่ง สี
มันเหมือนกันกันนี ครูสว่างไม่มที างรูห้ รอก แต่ฉนั โชคร้าย วันนัน
ครูสว่างไปไหนไม่รู้ แม่เลยเข้ามาสอนแทน แม่เรียกพวกเราเอาไก่
ออกไปชังตามเลขที ถึงตาฉัน แม่มองไก่ มองเข็มตาชัง แล้วมอง
หน้าฉัน -- ฉันยิม
“นีไก่ของเธอ?...”
“ครับ” ฉันตอบไม่เต็มปาก
แม่ฟาดไม้เรียวขวับเข้าทีต้นแขนฉัน
“เธออาจโกหกครูได้” แม่พูด “แต่อย่าโกหกแม่ของเธอ” ฉัน
คงไม่ต้องบอกหรอกว่าแม่สังให้ฉันหันหลัง แล้ว ... เธอรู้ -- ปรียา
ไม่ว่ามีเรืองใดๆ เกิดขึนกับฉัน เธอเปนรู้ดีไปหมด -- ฉันยังไม่พูด
กับแม่เมือกลับถึงบ้าน ซำ�เมืออยู่ต่อหน้าแม่ ฉันสะอึกสะอืนพาน
จะรำ�ไห้ จริงๆ นะ ทุกครังทีแม่ตีฉันไม่ว่าทีบ้านหรือทีโรงเรียน
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ramenait sa façon d’enseigner à la maison tandis que maman se servait de sa façon de nous élever à l’école ? Est-ce
que tu te souviens de la fois où maître Sawang nous a
fait élever des poulets ? Il nous a fait trouver des poussins
pour qu’on les lui présente et il a noté leurs couleurs et
leur poids. Tu as bien vu combien le mien une fois devenu poulet était rachitique. J’ai eu beau faire tout mon
possible pour le nourrir du meilleur riz, il était maigre
comme un clou. Alors, quand il a fallu le présenter à l’instituteur de nouveau, je l’ai échangé contre le poulet de
la même espèce le plus dodu que j’ai trouvé. Il était du
même plumage, en plus : maître Sawang n’y verrait que
du feu. Mais je n’ai pas eu de chance : je ne sais pas où est
passé maître Sawang ce jour-là, mais c’est maman qui l’a
remplacé. Elle nous a appelés pour qu’on vienne un par
un peser nos poulets. Quand mon tour est venu, maman
a regardé le poulet, a regardé l’aiguille de la balance puis
elle m’a regardé. J’ai souri.
— C’est ton poulet ?
— Oui, ai-je dit, un chat dans la gorge.
Maman m’a flanqué un coup de règle sur le bras.
— Tu peux la faire à ton maître, a-t-elle dit, mais pas à ta
mère.
Pas la peine que je te dise qu’elle m’a ordonné de me retourner et puis… Tu le sais, Priya – tu as toujours su tout ce
qui m’arrivait. Je n’ai pas adressé la parole à maman jusqu’à
ce qu’on rentre à la maison et, en plus, quand je me suis
retrouvé seul à seule avec elle, je me suis mis à sangloter
comme si j’allais bramer. C’est vrai, tu sais : chaque fois que
maman me battait, que ce soit à la maison ou à l’école, je
11

ก็ตาม ฉันมักนึกน้อยเนือตำ�ใจ คล้ายๆ กับโลกนีไม่มีใครรักฉันเลย
ฉันเปนเด็กแบบนันจริงๆ ด้วย ปรียา -- มีเพียงเธออีกนันแหละ ... มี
เพียงเธอทีปลอบโยน ฉันมีเพียงเธอทีเช็ดนำ�ตาให้ทุกครัง และคอย
พรำ�บอกให้ฉันเชือว่าใคร ๆ ต่างก็ยังรักฉัน อย่างน้อยก็มีเธอคน
หนึง
ทำ�ไมฉันจะจำ�เธอไม่ได้ ปรียา
***
ใครๆ ต่างก็ชมว่าฟันเธอสวย ซีคม เปนแถวเรียบและขาววับ เปน
เพราะพ่อเธอนันหรอกทีสอนให้พวกเราแปรงฟันฉันยังจำ�ได้นะ
พ่อให้ฉันไปหาแก่นไม้ข่อยมาต้มกับเกลือ แล้วใส่ขวดไว้บ้วนปาก
ตอนเช้าๆ เราต้องอมนำ�เกลือเปนครึงชัวโมงก่อนแปรงฟัน ทุกเช้า
เธอจะวิงมาบ้านฉัน ขนนำ�จากบ่อมาใส่โอ่งจนเต็ม เมือฉันกลับจาก
คลอง เราจะชวนกันอมนำ�เกลือ แล้วขนถ้วยชามไปล้างทีบ่อ เรา
นังล้างถ้วยชามแก้มตุ่ยด้วยกันทุกเช้า พูดกันด้วยสีหน้าและสายตา
บางคราวฉันนึกขำ�ขึนมา เผลอหัวเราะ ปล่อยนำ�เกลือพุ่งปรีดเข้า
เต็มหน้าเธอ และทุกครังทีเธอทำ�ท่าอ้าปากกะจะโวยวาย แก้ม
ตุ่ยนันพลันยุบ เธอสำ�ลักนำ�เกลืออยู่แค็กๆ หน้าแดงกำ� ขณะฉัน
หัวเราะเสียงอหงาย เธอเปนเช่นนันทุกครังจริงๆ นะ ปรียา
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me sentais amer comme si personne au monde ne m’aimait.
J’étais vraiment comme ça tout gosse, Priya. Et, encore une
fois, il n’y avait que toi – toi seule qui me consolais, toi seule
qui essuyais mes larmes et qui n’arrêtais pas de vouloir me
convaincre que tout le monde m’aimait encore ou, sinon
tout le monde, du moins toi.
Pourquoi est-ce que je ne me souviendrais pas de toi,
Priya ?

***
T out le monde disait que tu avais de belles dents. Elles
étaient pointues, bien alignées et d’une blancheur éblouissante. C’était parce que papa nous avait appris à nous brosser
les dents. Je m’en souviens encore : papa m’avait dit d’aller
chercher des branchettes de coudrier pour les faire bouillir
dans de l’eau salée qu’on a ensuite mise en bouteille pour
s’en gargariser le matin. On devait garder l’eau salée dans la
bouche une demi-heure avant de se brosser les dents. Tous les
matins, tu transportais de l’eau du puits pour en remplir la
jarre à ras bord. Quand je rentrais du torrent, on s’emplissait
la bouche d’eau salée et on portait la vaisselle jusqu’au puits
pour la laver. On récurait plats et bols, assis, joues rebondies,
tous les matins en communiquant du visage et des yeux. Parfois, une idée drôle me venait et je pouffais et t’envoyais l’eau
salée au visage et, chaque fois, tu ouvrais la bouche pour
protester, tes joues se dégonflaient, tu avalais l’eau salée de
travers et tournais au rouge brique tandis que je riais comme
un bossu. C’était vraiment comme ça à chaque fois, tu sais,
Priya.
13

