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ถึง
ยูกรีปลี แวดอกอ ผูเปนที่รัก และฮายัรลูกที่รักของเจะ
เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2554 (วันทีเ่ พือ่ นโหยหา และอาดูร บังซึง่ เปนทีร่ กั )
บัง บังรูไหมวาวันนี้เปนวันที่เพื่อนทุกขมาก ตั้งแตวันที่บังและ
ลูกจากไปโดยที่ไมมีวันกลับมาอีกแลว บังบอกวาเราจะอยูดวยกันบน
โลกดุนยานี้ตลอดไป แตนี่เราอยูดวยกันเพียงแค 14 ปเทานั้นเอง สําหรับ
เพื่อนไมเคยรูสึกเสียใจเลยที่เลือกรักบังและจะรักตลอดไปจนลมหายใจ
สุดทายของเพื่อน
อัชฮะดุ อัลลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ
วะอัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัร รอซูลลุลลอฮฺ
ฉันขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
และนบีมุฮัมหมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ
บังจําไดไหม นีค่ อื คําแรกทีท่ าํ ใหเพือ่ นไดรจู กั อิสลามและรูจ กั ผูช าย
ที่ดีที่สุดในชีวิตของเพื่อน เพื่อนสัญญาวาจะดูแลลูกไซนับกับฮาวาให
ดีที่สุด หากบังไดเจอนางฟาบนสวรรคหามนอกใจเพื่อนนะบัง สัญญา
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กันแลววาเราจะอยูด ว ยกัน 5 คน พอ แม ลูก ในวันอาคีรตั บัง เพือ่ นคิดถึง
บังและลูกฮายัรเหลือเกิน ทําไมเขาตองพรากเอาชีวิตของบังและลูก
ไปดวยนะ เพือ่ นอยากตายตามบังและลูกไปดวย ไซนับกับฮาวาไมรหู รอก
วาแมเขาเจ็บปวดแคไหน ลูกไมอยากเห็นเพื่อนรองไห แตบางครั้งเพื่อน
ก็ไมสามารถที่จะกลั้นนํ้าตาเอาไวได เพื่อนตองแอบไปรองไหในหองนํ้า
แลวปลอยใหเสียงของสายนํา้ ไหลดังเพือ่ กลบเกลือ่ นเสียงสะอืน้ ของเพือ่ น
ไมใหลกู ๆ ไดยนิ บางคืนเพือ่ นก็นอนไมหลับ ไดยนิ เสียงลูกฮายัรรองเรียกหา
เพือ่ นจะทํายังไงดี ซิเกรฺกไ็ มหลับ เพือ่ นตองกินยาอีกแลวบัง ไมอยากกินยา
อีกเลย ไมอยากไปหาหมออีกแลวนะบัง
บังจําไดไหม ตอนที่เพื่อนอยูกับบัง เวลาที่เพื่อนปวดหัว บังคอย
ชวยนวดผอนคลายและอานดุอาอฺขอพร มือของบังที่คอยลูบหัวใหเพื่อน
มันชางรูสึกอบอุนเหลือเกิน แลวความเจ็บปวดก็คอยๆ หายไปอยาง
รวดเร็ว คงเปนเพราะบังชวยขอดุอาอฺใหเพื่อน อัลลอฮฺจึงทรงประทาน
ใหหายเร็ว
บัง ตอนนี้ ผมเพื่อนยาวมากแลวนะ เพื่อนจะตัดเองก็ไมได เดี๋ยว
กรรไกรจะเขาตา บัง เพื่อนขอกลับไปสงขลา 2 วันนะ คิดถึงบาน คิดถึง
แมและพี่สาว อยากไประบายใหพี่สาวฟง เพื่อนเหมือนอยูคนเดียว รูสึก
สับสนและวาวุน ใจ แตเพือ่ นจะไมเนรคุณกับอัลลอฮฺเปนอันขาด จะไมออก
นอกศาสนาเด็ดขาด ถึงแมจะโดนพี่นองวา มองวาเปนบาไปแลวก็ตาม
แตทุกคนก็รักบังนะ โดยเฉพาะพี่บาว (พี่ชาย) เขาสงสารลูกและบังมาก
เขาไมเคยลืมความดีของนองเขยที่แสนดีของเขาเลยนะ สําหรับเพื่อน
ตอนนี้ อิสลามคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ขอบคุณอัลลอฮฺมากที่ใหบาวคนนี้
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ไดสามีที่ดีแบบบัง ถึงพี่นองเพื่อนบางคนจะตัดสัมพันธก็ชางเขา แตบาว
คนนี้ตัดจากพระเจาไมไดจริงๆ อินชาอัลลอฮฺ
บัง เวลาเพื่อนเดินผานกุโบร นํ้าตาของความออนแอมันคอยๆ
ไหลริน เพื่อนคิดถึงลูกและบัง ขออัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหกับสามีที่ดีที่สุด
คนนีด้ ว ยเถิด เพือ่ นขอทุกครัง้ ทีผ่ า นหลุมฝงศพของบังและลูก เพือ่ นยังจํา
ไดดถี งึ ชวงเวลาทีบ่ งั สอนใหละหมาด สอนใหอา นอัลกุรอฺ านและขอดุอาอฺ
โตะครูคนแรกของเพื่อนก็คือบังคนดีคนนี้นี่เอง
“ขอซูโกรฺตออัลลอฮฺ ที่ไดมอบศาสนาที่ถูกตองและสามีที่ดีที่สุด
ในพื้นที่ของหัวใจบาวคนนี้ ไมมชี องวางตรงไหนเลยที่จะตั้งภาคี ทุกการ
เตนของหัวใจ ทุกการเคลือ่ นไหวของรางกาย บาวคนนี้ ขอฟสะบีลลิ ละฮฺ”
(ขออยูในหนทางของอัลลอฮฺ)
บัง เพื่อนเจอบททดสอบมากมายเหลือเกิน หลังจากที่บังกับลูก
จากไปไมนาน แมกถ็ กู รถชนเสียชีวติ แตเพือ่ นก็ชวนพีๆ่ หลายคนไปเยีย่ ม
เพราะเพือ่ นไมรวู า เพือ่ นจะทําอะไรไดบา ง พีๆ่ และเพือ่ นไปกัน 1 คันรถตู
จากนั้นฮาวาไมสบายเขาโรงพยาบาลอาทิตยกวา สงสารลูกมาก เพื่อน
ฝากไซนับไวกับญาติบัง บังคงไมวาเพื่อนนะ แตที่เพื่อนรูสึกวาสงสารลูก
มาก เพราะลูกไมมีพอมาเยี่ยม มีแตเพื่อนๆ มาเยี่ยมลูกเรา ในขณะที่
เตียงขางๆ นัน้ มีทงั้ พอและแมคอยดูแลและเช็ดตัวใหตลอดเวลา แตฮาวา
มีแมคนเดียว แตเพื่อนก็ใหกําลังใจลูกตลอดเวลานะ ลูกบอกวา
“เจะจา เจ็บมากเวลาคุณหมอฉีดยา”
เพื่อนสงสารลูกมากอยากจะเจ็บแทนลูก ถามีบังอยูใกลๆ เราคง
จะชวยกันดูแลลูกนะบังนะ แตตอนนี้ฮาวาหายดีแลวนะ
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บัง เดือนรอมฎอนไดเวียนมาอีกแลว ความรูส กึ เหงามาก คิดถึงบัง
เหลือเกิน ยิ่งใกลวันฮารีรายอก็ยิ่งเศราอีก เมื่อกอนเราเคยไปละหมาด
อีดวันฮารีรายอที่สนามกีฬากลางกัน 5 คน แตปนี้มีกันแค 3 คน คือ
เพื่อนและลูกอีกสองคน แตเพื่อนไมลืมที่จะขอดุอาอฺใหบังและลูกฮายัร
สุดที่รัก
บัง เบื่อไหม เพื่อนเลาใหบังฟง ฟงตออีกนิดนะ เมื่อชวงปลายป
ไดมีพายุเขาที่ปตตานีเสียหายมาก แตเพื่อนและลูกๆ ไมเปนไร อัลลอฮฺ
คุมครอง แตบังจาฝนตกหนักมาก ลมแรง ฟาคํารามเสียงดังมาก บานเรา
สั่นสะเทือน เพื่อนกอดลูกทั้งสองคนไวในออมแขนแลวรองไห ขอดุอาอฺ
คิดถึงบังมากทีส่ ดุ ถามีบงั อยู เพือ่ นและลูกคงไมตอ งกลัวมากมายขนาดนี้
ดึกมากแลวเราสามคนแมลูกนอนกอดกันจนเผลอหลับไปเอง
บังจา ตอนนี้ลูกโตแลวนะ ไซนับจะขึ้น ม.1 แลว สวนฮาวากําลัง
จะขึ้น ป.6 ถายอนเวลากลับไปได เพื่อนอยากแลกชีวิตกับบัง เพราะ
แมคนนี้เปนแมที่แยมาก ไมมีความรู สอนการบานลูกก็ไมได ขับรถไปสง
ลูกทีโ่ รงเรียนก็ไมได ทัง้ ๆ ทีพ่ ยายามแลว บังจาตอนนีเ้ พือ่ นเขมแข็งขึน้ นะ
ไดเรียนอานอัลกุรฺอาน ไปเรียนศาสนา ทํางานเล็กนอยๆ พอเลี้ยงตัวเอง
ได อดทนได สูเพื่อลูกของเรา ลูกคืออามานะฮฺที่อัลลอฮฺมอบใหดูแล หาก
เราออนแออีกคน แลวใครจะดูแลลูกเราใหดเี หมือนทีเ่ ราตัง้ ใจจะเลีย้ งเขา
ใหเปนคนดี เพือ่ นอยากบอกบังวา บังหลับใหสบายนะ ไมตอ งหวง เพือ่ นๆ
ของเพื่อนคอยใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เขาก็เจอเหตุการณเหมือนกับเรา
เพื่อนเห็นเขาอยูได เพื่อนก็ตองอยูใหได มีเพื่อนๆ มีพี่ๆ มีอาจารยคอย
ใหกําลังใจเสมอ คอยถามไถสารทุกขสุขดิบกันตลอด มีออมกอดของ
เพื่อนๆ พี่ๆ เหลานี้คอยใหกําลังใจ แคนี้เพื่อนก็อุนใจแลว
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บัง เบือ่ แลวใชไหม เพือ่ นคุยใหบงั ฟงมาก แตเพือ่ นสบายใจมากขึน้
แมจะตองเสียนํ้าตาในบางชวงบางตอนที่เขียนจดหมายหาบัง จะบอก
บังวา บังคือ... และไมวา เวลาจะผานไปนานแคไหน ทุกๆ เรือ่ งราวก็จะยัง
คงชัดเจนอยูในความทรงจําของเพื่อนเสมอ
ดวยรักและคิดถึงเสมอ
ฟาตีมะห
‘วิลัย แสงงาม’ หรือ ‘ฟาตีมะห’ ปจจุบัน พยามกาวขามความ
เจ็บปวดนั้นอยูโดยใชศาสนาในการบําบัด เธอคิดเสมอวาอัลลอฮฺอยู
เคียงขางเธอ หลังจากสามี “ยูกรีปลี แวดอกอ” ชีวิตเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2553 ขณะขับรถไปรับลูกกลับจากการเรียนอัลกุรฺอาน ลูกสาวคนเล็ก
(ฮายัร) ขณะนัน้ อายุไดเพียง 6 ขวบเสียชีวติ พรอมพอ ทีพ่ ยายามใชรา งกาย
บังกระสุนใหแลว แตเขาทั้งสองก็ไมรอด ฟาตีมะหอยูกับลูกผูหญิง 2 คน
คือไซนับ กับฮาวา ความใผฝนของเธออยากใหลูกทํางานศาสนาเปน
นักดาฮียะห (นักเผยแผรศาสนา) เพียงเพื่อตองการใหลูกทั้งสองของเธอ
เปนลูกที่ซอลีฮะห (ลูกที่ดี) เมื่อลูกของเธอทั้งสองทํางานเผยแพรศาสนา
เธอก็มั่นใจวา ผลบุญที่ลูกเธอทําก็สงไปถึงผูเปนพอที่ลวงลับไปแลว…
ทุกวันนี้ลูกสาว 2 คน ไซนับกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรียนเกง เขมแข็งทางดานรางกายและจิตใจ สําหรับฮาวาจะออนแอและ
ขี้ออนขี้แย ฟาตีมะหเลาใหฟงวาเมื่อกอนตอนสามีอยูเขาเปรียบเสมือน
“เข็มทิศ” คอยชี้ทางไหเธอเสมอ แตตอนนี้ เธอตองปรับเปลี่ยนแผนผัง
ชีวิตใหมดวยภาระและหนาที่การเปนทั้ง พอ และแมในเวลาเดียวกัน...
แตภาระของความเปนภรรยามันจบแลวในโลกดุนยานี้ จากผูหญิงที่
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ไมคอ ยออกจากบานตามลําพัง แตตอนนีต้ อ งทําทุกอยางเวลาจะออกไปไหน
ก็ลําบาก มีรถยนตก็ขับไมเปน มอเตอรไซคก็ขับไมได แตที่หนักใจที่สุด
คือ ไปไหนไมสะดวกเพราะไมมี “มะฮฺรอม” (คือผูปกครองตามที่ศาสนา
ของอิสลามไดกําหนด)
“การตาย มิใชจุดจบ แตเปนจุดเริ่มตนของมุสลิม” แตมันก็เปน
อัสบาบ (สาเหตุ) ที่อัลลอฮฺทรงประสงค ทุกอยางที่เกิดขึ้นกับเราไมวาจะ
ดีหรือราย นี่แหละคือบททดสอบของพระเจา...
อินชาอัลลอฮฺ ฟาตีมะห มีชุมชนชวยกันดูแล ไมมีใครทอดทิ้งเธอ
ทุกวันนีเ้ ธออยูไ ดโดยไดรบั การเยียวยาจากทางราชการ “โครงการจางงาน
เรงดวน 4,500 บาท” เธอมีอาชีพรับเลี้ยงเด็ก และทํางานกลุมนํ้าพริก
เซากูนา (zauquna) ฟาตีมะหบอกวา ชอบจะเปนผูขาย มากกวาที่จะ
ไปเปนผูผลิต เพราะเปนคนชางพูด ที่บานเดิมเคยทําอาชีพคาขายไดวิชา
มาจากคุณแมพอสมควร ชอบบอกกลาวถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ
บางครั้งก็มีมุขตลกๆ สอดแทรกไปบาง ซึ่งเธอบอกวากลุมนี้แหละเปน
เสมือนญาติ เสมือนพี่นองและเพื่อนในเวลาเดียวกัน ในยามที่เธอมีทุกข
และสุข กลุมนี้แหละที่อยูเคียงขางเธอตลอด นอกเหนือจากพระเจา
ผูเขียนมีโอกาสไดนั่งคุยกับเธอ
“งานนี้แหละทําใหเราไมมีเวลาไปนั่งคิดถึงอดีต”
ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะ… ผูหญิงเรามักจะออนแอเมื่อ
อยูคนเดียว แตอยูเปนกลุมจะทําใหเราเข็มแข็งมากขึ้น...
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