ที่ไหนมีความหวัง
ที่นั่นก็มีชีวิต
มันเติมความกล้าหาญใหม่ๆ ให้เรา
และท�ำให้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้ง
- - แอนน์ แฟรงก์

จากใจผู้เขียน
หนูดีใจมากที่ได้เขียนหนังสือ เพราะหนูรักหนังสือและชอบ
อ่านหนังสือ หนูเป็นนักเขียนที่ดีเพราะฝึกมาเยอะ แต่ก็ยังต้องการ
คนช่วยเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ แม่ของหนูกับบรรณาธิการที่เป็นคน
ทำ�หนังสือช่วยหนูเล่าเรือ่ งเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นความทรงจำ�
ของหนูเกี่ยวกับสงคราม ทั้งตอนที่มีความสุข ตอนที่น่ากลัว และ
ทุกอย่างทีจ่ �ำ ได้ หนูพยายามไม่ลมื อะไรและเล่าตามจริง หวังว่าคุณ
คงชอบหนังสือของหนู หวังว่ามันคงทำ�ให้คุณอยากช่วยคนอื่น

บานาจ๋า วันที่ลูกลืมตาดูโลกเป็นวันที่สมบูรณ์แบบในเดือน
มิถุนายน อากาศอบอุ่น ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆ แม่มองออกไปนอก
หน้ า ต่ า งโรงพยาบาล มื อ วางทาบอยู่ ที่ ท้ อ งกลมป่ อ ง รู้ สึ ก ได้ ว่ า
ลูกกำ�ลังเตะและดิน้ ไปมาราวกับอยากออกมาข้างนอกเต็มแก่ แม่คดิ
ว่าไม่มวี นั ไหนเหมาะไปกว่าวันนัน้ แล้วทีช่ วี ติ ใหม่จะได้ถอื กำ�เนิดขึน้ มา
ชั่วขณะนั้นแม่ลืมกลัวเจ็บตอนคลอดและลืมกังวลเรื่องอนาคตไปสิ้น
นึกเพียงว่าอีกไม่นานจะได้มานั่งกอดลูกแนบแน่นอยู่บนเตียงนี้ ลูก
จะได้เห็นแสงแดดแจ่มจ้าเช่นนีเ้ ป็นครัง้ แรกและได้สมั ผัสไออุน่ ของมัน
บนใบหน้า มันจะเป็นช่วงเวลาแรกเริ่มอันล้ำ�ค่าของชีวิตที่งดงาม
เรารอคอยลูกมาแสนนาน ไม่ใช่แค่พ่อกับแม่เท่านั้นที่รอ
น้าและอาทุกคนของลูกก็รอ โดยเฉพาะปู่ย่าตายายผู้กระตือรือร้น
อยากได้หลานคนแรก ตอนทีต่ าของลูกเจรจาให้แม่แต่งงานกับบาบา
ครอบครั ว ของเราตกลงกั น ว่ า จะเลื่ อ นพิ ธี อ อกไปก่ อ นจนกว่ า แม่
จะเรียนหนังสือจบ จากนั้นเราก็อยากมีเวลาใช้ชีวิตคู่สักเล็กน้อย
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เพื่อทำ�ความรู้จักกันก่อนมีลูก แต่เนื่องจากกัสซันกับแม่เป็นลูก
คนโตของทั้งสองบ้านและเป็นคนแรกที่แต่งงาน ทุกคนจึงตั้งตารอ
สมาชิกใหม่ตัวน้อยและคนรุ่นต่อไปของวงศ์ตระกูล หลังจากวัน
แต่งงานของเราก็มีเสียงเรียกร้องตามมาเกือบทันที ทุกครั้งที่เรา
ไปกิ น อาหารเย็ น หรื อ เยี่ ย มญาติ ก็ จ ะมี ใ ครสั ก คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ย่าอัลอาเบด เอ่ยปากขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่า “ถึงเวลามีลูกแล้วนะ”
สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือแม่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ยากและต้องไป
พบหมอหลายคนมาปีกว่าแล้ว แต่ละเดือนที่ผ่านไปโดยไม่มีอะไร
เกิดขึ้นทำ�ให้แม่กลัวมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าอาจมีลูกไม่ได้ กลัวว่าอาจ
ไม่มีวันได้เป็นแม่คน วันหนึ่งในวัฏจักรแห่งความหวังและผิดหวังนี้
แม่กบั บาบาของลูกได้ออกไปเดินเล่นรอบป้อมปราการแห่งอะเลปโป
ซึง่ เป็นสถานทีโ่ ปรดแห่งหนึง่ ของแม่ กำ�แพงหินโบราณทำ�ให้ใจสงบ
และรูส้ กึ ปลอดภัยได้เสมอ ลูกรูไ้ หมบานาว่าอะเลปโปเป็นเมืองเก่าแก่
ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง แม่สบายใจ
ทุกครัง้ ทีค่ ดิ เรือ่ งนีแ้ ละรูส้ กึ ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับประวัตศิ าสตร์
และบรรพบุรุษผู้เคยเดินตรงนี้ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา
ที่ป้อมมีคนพลุกพล่านเสมอ ทั้งครอบครัวและคู่รักต่างก็มา
ที่นี่ วันนั้นก็เช่นกัน มีคนมากมายออกมาเพลิดเพลินกับวันต้นฤดู
ใบไม้ผลิ ช่วงก่อนสงครามเป็นแบบนั้น วันคืนแต่ละวันเป็นปกติ
ธรรมดา พ่อของลูกไปทำ�งาน ส่วนแม่กไ็ ปเยีย่ มตายาย ไปซือ้ ของมา
ทำ � อาหารเย็ น ช่ ว ยย่ า อั ล อาเบดทำ � อาหาร พอกิ น เสร็ จ ก็ อ อกไป
เดินเล่น
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เดี๋ยวนี้แทบจะนึกถึงตอนนั้นไม่ออกแล้ว เราเคยวางใจว่า
สิ่งต่างๆ จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป เพราะไม่มีทางรู้หรือคาดเดาได้เลย
ว่าอะไรรออยู่บ้างในอนาคต เราไม่มีวันนึกภาพออกว่าสถานที่ซึ่ง
กำ�ลังเดินอยูแ่ ละยัง่ ยืนมาหลายร้อยปีจะถูกทำ�ลายลงในไม่ชา้ แต่มนั
เป็นเรื่องอนาคต วันนั้นเรามีความสุขดี
ลู ก ก็ รู้ ว่ า บางครั้ ง พ่ อ เขาเป็ น คนเงี ย บๆ แต่ พ อได้ คุ ย เรื่ อ ง
อนาคตก็จะตื่นเต้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที เขาเพิ่งไปซื้อเปลมา แม่
คิดว่าทำ�แบบนั้นอาจเป็นลางไม่ดี เพราะแม่ยังไม่ได้ตั้งท้องด้วยซ้ำ�
แต่บาบาของลูกเป็นคนมองโลกในแง่ดีแบบนี้เอง เขาทำ�ราวกับว่า
อนาคต ความฝัน และแผนการทุกอย่างจะต้องเป็นจริงแน่นอน นีค่ อื
สิง่ หนึง่ ทีแ่ ม่รกั มากทีส่ ดุ ในตัวเขา ช่วงแรกทีแ่ ต่งงานกันนัน้ เราคุยกัน
เป็นชัว่ โมงๆ ว่าอยากมีชวี ติ แบบไหน ตอนเดินเล่นก็คยุ เรือ่ งนีไ้ ปด้วย
แม่มองไปข้างหน้าแล้วสะดุดตาเด็กหญิงน้อยคนหนึ่ง อายุน่าจะสัก
สี่ขวบได้ เธอสวยมาก ผมยาวดกหนา ดวงตาเป็นสีเทาสดใส เรา
ไม่ อ าจละสายตาได้ เ ลยขณะที่ เ ธอวิ่ ง และหั ว เราะ หั ว ใจของแม่
เต็มเปี่ยมด้วยความหวังจนเกือบล้มพับไปเพราะน้ำ�หนักของมัน
พ่อเขาหันมาหาแม่แล้วบอกว่านี่คือลูกของเราที่เขาจินตนาการไว้
ลูกสาวตัวน้อยผู้มีผมยาว เปี่ยมล้นด้วยพลังงานและเสียงหัวเราะ
เป็นเด็กหญิงผู้สะกดหัวใจคนแปลกหน้าได้ แม่รู้สึกสงบเยือกเย็น
ขึ้นมาตอนนั้นเอง แม่รู้ว่าจะตั้งท้อง รู้ว่าจะให้กำ�เนิดลูก และลูก
จะเป็นเด็กหญิงน้อยผู้เป็นที่รักของทุกคน
เรานำ�ของมีค่าติดตัวมาจากซีเรียได้ไม่กี่อย่าง มีแค่รูปถ่าย
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ครอบครัวเก่าๆ ไม่กใ่ี บ บัตรเชิญงานแต่งงานของเรา ปอยผมของลูก
กับน้องๆ จากการตัดผมครั้งแรก และผลทดสอบตั้งครรภ์ในวันที่แม่
รู้ว่ามีลูก แม้กระทั่งตอนนี้เมื่อก้มลงมองขีดสีฟ้าจางๆ แม่ก็ยังรู้สึก
เหมือนที่เคยรู้สึกวันนั้น แม่ตื่นเต้นกับอนาคตที่รออยู่เมื่อรู้ว่าจะได้
เป็นแม่ เป็นแม่ของลูก ทุกอย่างดูเป็นไปได้และอนาคตก็ไร้ขดี จำ�กัด
เก้าเดือนต่อมาเมือ่ พวกเขาพาลูกมาไว้ในอ้อมแขนแม่ ดวงตา
โตสีน้ำ�ตาลของลูกจ้องตาแม่ แล้วแม่ก็รู้สึกถึงพลังความรักที่รุนแรง
ราวกับเป็นกระแสไหลเวียนอยูใ่ นตัว ก่อนอืน่ แม่ขอพรอัลลอฮ์ให้ลกู
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี จากนั้นก็อ่านบทที่
ชอบจากคัมภีร์อัลกุรอาน “ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้า
แห่ ง รุ่ ง อรุ ณ ให้ พ้ น จากความชั่ ว ร้ า ยที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท รงบั น ดาลขึ้ น
และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม
และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน และจากความ
ชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา” แม่ท่องบทนี้ซ้ำ�ไปซ้ำ�มาตลอดช่วง
ทีต่ งั้ ท้อง เพราะเคยอ่านเจอว่าลูกอาจได้ยนิ เสียงแม่ และแม่อยากให้
ลูกรูจ้ กั พระเจ้าตั้งแต่เกิด จากนัน้ แม่ก็โน้มตัวไปกระซิบเล่าความฝัน
ที่แม่วาดไว้ให้ลูก เพื่อให้มันเป็นถ้อยคำ�แรกๆ ที่ลูกได้ยิน ลูกจะได้
เก็บมันไว้ในหัวใจตลอดไป
ชื่อของลูกเป็นภาษาอาหรับแปลว่า “ต้นไม้” เราเลือกชื่อนี้
เพราะเป็นชื่อที่มีพลังและเราอยากได้ลูกสาวตัวน้อยผู้เข้มแข็ง แล้ว
ลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ บานา ลูกเข้มแข็งและกล้าหาญ แถมยัง
ฉลาดเกินวัยด้วย แบบทีเ่ รียกว่ามี “จิตวิญญาณโบราณ” ลูกเกิดมา
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ในโลกใบนีพ
้ ร้อมภูมปิ ญ
ั ญาทีท่ กุ คนรอบตัวสัมผัสได้และรูส้ กึ เหมือน
ถูกดึงดูดเข้าหา ถึงตอนนี้แม่ก็ยังรู้สึกภูมิใจเสมอ
แม้เป็นทารก ลูกก็กระตือรือร้นและช่างสังเกตทุกสิ่งรอบตัว
ราวกับรูไ้ ปหมดว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง ลูกไม่เคยอยากนอน ราวกับกลัว
พลาดช่วงเวลาสำ�คัญของทุกอย่าง เวลาเราไปหาน้าๆ อาๆ ทีบ่ า้ นย่า
อัลอาเบด ลูกก็ดูเหมือนตั้งใจฟังเขาคุยกัน ดวงตาสุกใสมองสำ�รวจ
ใบหน้าทุกคนรอบตัวขณะถูกส่งไปอุ้มชูที่ตักโน้นตักนี้ ทุกคนอยาก
เล่นกับลูกหรือพาลูกไปเดินเทีย่ ว โดยเฉพาะอานีซาร์ เราล้อเขาเรือ่ ง
ที่ชอบอุ้มลูกไปสวนสาธารณะหรือตลาด เพราะลูกน่ารักมากจน
สาวสวยทุกคนพากันแวะเล่นด้วย เปิดโอกาสให้อาได้คยุ กับพวกเธอ
ลู ก จำ � ได้ ไ หมว่ า มี ค วามสุ ข ขนาดไหนตอนเริ่ ม อ่ า นหนั ง สื อ
ตอนนัน้ ลูกอายุแค่สามขวบ ฉลาดจริงลูกแม่! ลูกลากนิว้ เล็กป้อมไป
ตามหน้ า หนั ง สื อ เล่ ม โปรด พลางขบริ ม ฝี ป ากอย่ า งมี ส มาธิ ข ณะ
เปล่งเสียงอ่านทีละคำ�อย่างตั้งใจ
แม่มีความสุขเหลือเกินที่ลูกกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้อยู่
เสมอ เพราะแม่เองก็เป็นแบบนัน้ แม่รกั โรงเรียนมาก ความทรงจำ�
โปรดวัยเด็กของแม่มาจากตอนอายุนอ้ ยกว่าลูกนิดหน่อย เพิง่ เริม่ ไป
โรงเรียน แม่ตนื่ เต้นมากตอนนานาซามาร์ของลูกมารับหลังเลิกเรียน
แล้วพาเดินยี่สิบนาทีกลับบ้าน แม่จะใช้เวลานั้นเล่าทุกอย่างที่เรียน
มาให้นานาฟัง ทัง้ เรือ่ งทีแ่ ม่เขียนชือ่ ตัวเองได้แล้ว บวกเลขสองหน่วย
ได้แล้ว และบอกเวลาได้แล้ว แม่อยากเรียนรู้ทุกอย่างให้ได้เร็วๆ
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ลูกกับแม่เหมือนกันในแง่นี้
ตอนแม่สอนลูกอ่านหนังสือ แม่ก็จินตนาการไปด้วยว่าอีก
ไม่กี่ปีคงได้เดินไปรับส่งลูกที่โรงเรียนบ้าง แม่เฝ้ารอเวลานั้นที่ลูกจะ
จับมือแม่แล้วเล่าเรือ่ งตืน่ เต้นทีเ่ รียนมา แม่จะได้สอนลูกทำ�การบ้าน
ที่โต๊ะระหว่างเตรียมอาหารเย็นไปด้วย แม่ไม่รู้เลยว่าลูกจะไม่ได้
ไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนถูกทำ�ลายหมด แล้วแทนที่จะได้นั่งโต๊ะ
ทำ�การบ้านกลับต้องคุดคู้ใต้โต๊ะเพื่อหลบระเบิดที่ตกลงมารอบตัว
แม่คดิ ไม่ถงึ เลยว่าวัยเด็กของลูกทีป่ ลอดภัย มีความสุข และสงบสันติ
แบบที่แม่ทุกคนปรารถนาจะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายก่อนถึงวันเกิดอายุ
สี่ขวบด้วยซ้ำ�
อย่ า งน้ อ ยลู ก ก็ ไ ด้ ใ ช้ ชี วิ ต สามปี ที่ ดี พ ร้ อ มในซี เ รี ย นะบานา
แม่หวังว่าลูกจะไม่ลืมความทรงจำ�ของชีวิตก่อนสงคราม ทั้งตอนไป
ว่ายน้ำ�กับบาบาที่สระ ตอนร้องเพลงบ๊องๆ ที่ลูกกับยัสมีนชอบแต่ง
กันเอง ตอนลูกขอให้เราพาไปนั่งชิงช้าสวรรค์ และตอนที่อากาศ
อบอวลไปด้วยกลิ่นดอกมะลิหอมๆ จากสวนน้อยบนระเบียงของเรา
แม่หวังว่าความทรงจำ�เกีย่ วกับบ้านเกิดในช่วงแรกของชีวติ จะ
จารึกอยู่ในความทรงจำ�ของลูก ลูกคงเข้าใจว่าถึงตัวเราอยู่ที่ไหน
สายเลือดซีเรียและความภาคภูมิใจที่เป็นคนซีเรียก็จะคงอยู่เสมอ
แม่อยากให้ลูกจดจำ�ความรู้สึกที่แวดล้อมด้วยญาติ ทั้งน้า อา ปู่ ย่า
ตา และยาย แม้ตอนนี้ทุกคนกระจัดพลัดพรายกันไปแล้วก็ตาม
แม่อยากให้ลูกไม่ลืมว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่และรู้สึก
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ปลอดภัยเสมอ ขอให้ความทรงจำ�จากชีวิตอันแสนสุขช่วงปีแรกๆ
ดำ�รงอยูใ่ นตัวลูกตลอดไป เป็นส่วนหนึง่ ของกำ�ลังใจเพือ่ หล่อเลีย้ งลูก
เป็นแหล่งความหวังและความกล้าหาญให้ลูก
เก็บอดีตทุกอย่างไว้ในหัวใจนะบานา เพราะมันงดงาม
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