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	 กวีนิพนธ์	“ฮาบพนาสูง”	ของ	
“คำาเมือง ราวะรินทร์”	 จาก	 “สาระฅน
สำานักพิมพ์”	 เป็น	 1	 ใน	 18	 เล่มที่ผ่าน
เข้าสู่รอบ	Long	list	การประกวดรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน	(ซีไรต์)	ประจำาปี	2562	ก่อนยุติ
การเดนิทางในเวทดีงักลา่วแตเ่พยีงเทา่นัน้	

  ฮาบพนาสงู	คอืหนงัสอืรวมบท
กวีนิพนธ์เล่มแรกของนักเขียนหน้าใหม่
ที่มีชื่อจริงว่า	 “ณรงค์ศักดิ์	 ราวะรินทร์”	
โดยกอ่นหนา้นีม้บีทกวตีพีมิพต์ามสือ่ตา่งๆ	
เช่น	 มติชนสุดสัปดาห์	 ศิลปวัฒนธรรม	
ปั จ จุ บั น ผู้ แ ต่ ง เ ป็ น นั ก วิ จั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ฝังตัวอยู่กับ
สำารวจและปริวรรต	 วิเคราะห์คำาจาก
เอกสารโบราณตา่งๆ	งานปรวิรรต-ถอดคำา
เอกสารโบราณตา่งๆ	ทัง้ทีเ่ปน็อกัษรธรรม	
“ไทยนอ้ย”	ตามอาจารยอ์สีานนยิมอกัษร
ไทน้อยที่จารึกยุคสมัยของสังคมและ
ภูมิปัญญาของ	“สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนบน
ผืนแผ่นดินที่ราบสูง”

	 “คำาเมือง	 ราวะรินทร์”	 คือ
นามปากกาอันเป็น ช่ือจริ งของบิดา	
(คำาเมือง)	 ทุกครั้ งที่ผลงานผ่านการ
พจิารณาตพีมิพ	์เจา้ตวัจะนำาบทกวทีีว่า่นัน้
มาอ่านให้บิดาฟังผ่านรูปภาพที่ตระหง่าน
งามอยู่ในบ้าน	 เพื่อบอกกล่าวต่อบิดา	
ผู้เป็นครูกวีคนแรกของผู้เขียนและยังคง
ปฏิบัติเช่นนั้นสืบมาจนถึงทุกวันนี้

สุสานศัพท์นิรนาม
	 ฮาบพนาสูง	 เป็นหนังสือกวี
นิพนธ์ที่ รวบรวมคำ า ศัพท์อีสานจาก
พยัญชนะ	ก-ฮ	จำานวน	60	คำามารังสรรค์
เป็นเรื่องราวหลากรสที่ฉายภาพวิถีชีวิต
คนอี ส านจากอดี ต สู่ปั จจุ บั น 	 ผ่ าน
คำาประพนัธห์ลากรปูแบบ	เชน่	กลอนสุภาพ	
กลอน	 6	 โคลงสี่สุภาพ	 กาพย์ยานี 	
กาพย์ฉบัง	16	ร่ายดั้น	โคลงสาร	(อีสาน)	
หรือแม้แต่เพลงกล่อมลูกก็ถูกนำามา
ประกอบสร้างเป็นกวีนิพนธ์	 หากผู้อ่าน
สามารถอา่นดว้ยทว่งทำานองสำาเนยีงอสีาน	
เชื่อเหลือเกินว่าจะสัมผัสได้ถึง	 “สุนทรี
ยะแห่งคำาและความ”	 ที่กระโดดโลดเต้น
อย่างมีชีวิตอยู่ในหนังสือเล่มนี้	 ยิ่งได้รับ
เกียรติจากศิลปนลูกอีสานอย่าง	“ศุภวัตร	
ทองละมุล”	 มาวาดภาพประกอบ	 ยิ่ง
หนุ น ส่ ง ใ ห้ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ฉ า ยภ าพ
อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอีสานได้
อย่างข้นเข้มและร่วมสมัย

	 อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า คำ า เ มื อ ง	
ราวะรินทร์	 เขียน	 “ฮาบ	 พนาสูง”	 จาก
ประสบการณ์ตรงอันเป็น	 “วันวารชีวิต
ของตนเอง”	อยา่งไมต่อ้งสงสยั	คำาหลายๆ	
คำาที่นำามาเจียระไนเป็นกวีนิพนธ์สะท้อน
ถึงนาฏการชีวิตในแต่ละห้วงวันของ
คนที่ราบสูงผ่านทุ่งนา	ปาไพร	ห้วยหนอง
คลองบึงอย่างแจ่มชัด	
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ตื่นแตเชาตอนควายออกชายทุง
ไลเขาบุงหวยฮองหมองตื้นเขิน
ควายเล็มเลาะ “ละมุ” รายรอบเนิน
สายจึงเดินออกมาจากปาเลา 

(ละมุ: 74)

ตามโคกโพนโนนปายามหนา “แลง”
ดินเหือดแหงหญายุบหุบเหี่ยวเฉา
เด็กตัวนอยเลียบเลาะเดินเพลินลําเนา
ทุกยางเยาวลวนหวังประทังงาย

คือขะเขียวขจีซีแทรกดิน
เปนแนวกินถิ่นเกาเฮาฮูคา
ลวกจิ้มแจวปลาแดกบองปนปูปลา
วาสนาปากทองของเฮาแท 

(แลง: 75)

	 หรือกระทั่ ง 	 “ทาม”	 หรือ	
“บุ่ งทาม” 	 อี กหนึ่ ง 	 “ภู มิ ลั กษณ์”	
(Landform)  ที่ เปรียบประหนึ่งเส้น
เลือดใหญ่อีกเส้นของชาวอีสานและ
มวลสรรพสิ่งก็ถูกกล่าวถึงอย่างถ่ีซ้ำา	 เพื่อ
ย้ำาเน้นว่าต่างยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวกับ
ฤดกูาลของธรรมชาตทิีห่มนุวนเปลีย่นผา่น
มาเยือนเป็นห้วงๆ	

เกล็ดขาววับวาวแสง 
ตัวตะแคงแกรงผยอง
จับกํานําใหนอง 
วา “คุยคาม” ปลาทามแท 

(คุยคาม: 25)

จับสวิงลงสอนหวังปลานอย
ไดลูกฮวกตัวจอยขอยดีดดิ้น
ใสลงครุคลาน “ดั้วเดี้ย” ดูจนวิน
พอขุดดินฮิมทามยําจิซอน

(ดั้วเดี้ย: 34)

	 เป็นที่น่ า สัง เกตว่าคำาต่างๆ	
ในหนังสือเล่มน้ี	 คำาบางคำายังคงใช้อยู่	
คำาบางคำากลายเป็นคำาอันไม่คุ้นชิน	 ขณะ
ท่ีคำาบางคำาได้อันตรธานสาบสูญไปแล้ว
ก็มี	 ซึ่งผู้เขียนได้นำากลับมาปันแต่งในรูป
กวีนิพนธ์ด้วยถ้อยสำาเนียงอีสานๆ	 และ
เรียกหมวดคำาที่ว่านั้นว่า	 “สุสานศัพท์
นิรนาม”	เป็นต้นว่า	“แม่ทอย”	ที่แปลว่า	
“แม่สื่อ”	 หรือ	 “ต่งย่ง”	 คำาชมผู้หญิงว่า	
“สวย”	หรือ	“งาม”	ดังว่า

ตกเย็นตะเว็นคลอย 
ควายตัวนอยทยอยจูง
ฮองหาแมจาฝูง 
แหง แหง เสียง สําเนียงควาย
ผานมาเจอแม “ทอย” 
นั่งเหงาหงอยอยูริมหวย
ปากวามื้อนี้ซวย บไดคาจัดหาเมีย 

(ทอย: 45)

เอื้อยวันดีลูกตาสายงาม “ตงยง” 

แมเปนมายทรวดทรงดีมีคนขอ”

(ตงยง: 41)
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	 เช่นเดียวกับคำาว่า	 “ก้งตาเว็น”	
ที่หมายถึง	“พระอาทิตย์ทรงกลด”	ซึ่งคน
รุ่นหลังแทบไม่คุ้นชิน	 และ	 ผู้เขียนก็มิใช่
แค่จะสื่อให้รู้ว่าคำาๆ	 นี้เป็นคำาที่ไม่ค่อยได้
พูดถึงกันแล้ว	 แต่เจตนาสะท้อนภาพ
อันเป็นคติความเชื่อของคนไทยที่มีต่อ
พระอาทิตย์ทรงกลดว่าเป็น	“ลางดี”	ต่อ
ชีวิตและสังคม	

รุงรอบดวงพอเหมาะ
ยามจําเพาะเที่ยงที่เห็น 
พอวา “กงตาเว็น” 
เปนมงคลเมื่อเบิ่งมอง 

 (กงตาเว็น: 20)

	 รวมถึงคำาอ่ืนๆ	 อีกจำานวนหน่ึง
ที่คนอีสานในยุคปัจจุบันไม่คุ้นชินและ
หลงลืมไปแล้วก็มากเหลือ	 เช่น	ชเล	 (31)	
หมายถึงน้ำา	หรือแม่น้ำา	ถ่าว	(43)	ที่แปล
ว่าวัยหนุ่ม	เนียม	(54)	ไม้ขนาดเล็กมีกลิ่น
หอม	ผสมปนูเคีย้วหมาก	ใช้อบผา้ใหม้กีลิน่
หอม	พะเนียม	(64)	หีบใส่ของที่ใช้สองคน
แบกหาม	ผอก	 (57)	ที่แปลว่าการเลี้ยงผี	
ละมุ	(74)	ไม้เล็กๆ	ที่ชอบขึ้นตามลำาห้วย	

	 หรือแม้แต่คำาว่า	 “กะแซง”	 ที่
หมายถงึเรือบรรทกุในอดตีทีใ่ชล้อ่งไปตาม
ลำาน้ำาเพื่อขายข้าวและแลกเปลี่ยนสินค้า	
ซึ่งผู้เขียนได้บันทึกยุคสมัยการคมนาคม
แบบตรงไปตรงมาว่า	

พอตอบ “เฮือกะแซง”
ลําใหญแฮงออกแกวงวัง

คาขายไดสตังค 
พอมีรถ เฮือบมี 

(กะแซง: 23) 

คลังคำาร่วมสมัย
	 เป็นที่น่าสังเกตว่ากวีนิพนธ์
เล่มนี้	 ไม่ได้จัดรวมไว้แต่เฉพาะคำาอีสาน
ทีไ่มค่อ่ยนยิมใช	้หรอืหลงลมืไปแลว้เทา่นัน้	
แต่ได้นำาคำาที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันมาผูกโยง
ให้ เห็นความเป็นพลวัตของภาษาที่
เดินทางจากโบราณกาลมาเหยียบยืนอยู่
ในสังคมปัจจุบันหลายต่อหลายคำา	 ยก
ตัวอย่างเช่น	

ลุงมีคนตีเหล็ก 
มีดใหญเล็กตีรับจาง
เสียง “จวด” จุมนําฮาง 
แลวตีถั่งดังโปกเปก 

(จวด: 30)

กี้ เก็ก นองทั้งสอง
ไดแตฮองเสียงโหเห
ขอทานพาลเกเร 
เวา “ซวดลวด” อวดประจํา

(ซวดลวด: 32)

เคยฮูปฮางงามตงยงกลับ “ตวยซวย”

วาเจ็บปวยโรครายกายซูบเศรา
พอจึงบอกหาหมอทาฮักษาเอา

หรือหมอเหยาซุมเกาเปาแคนปว 

( ต ว ย ซ ว ย :  4 2 )
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เพิ่นตักนําฮดสรงประพรมสาด

นําสะอาดตาง “มอดยอด” ฮอดขุมขน
เสียงสงฆสวดเจริญพุทธมนต

ทุกผูคนลวนซําบายไดชุมเย็น

(มอดยอด: 67)

	 ก วีนิพนธ์ข้ างต้นฉายชัดว่ า
ผู้เขียนมิได้ต้องการสื่อให้เห็นแค่ว่าคำา
หรือศัพท์อีสานหมายถึงอะไร	ตรงกันข้าม
กลบัมเีจตนาปรงุแตง่ใหก้วนีพินธท์ำาหนา้ที่
เป็นจดหมายเหตุ	 หรือแม้แต่โคมไฟดวง
เล็กๆ	 ที่ส่องสว่างให้ผู้อ่านได้มองทะลุสู่
ถึงชีวิตและสังคมที่ห่มคลุมด้วยจารีต
ประเพณีหลากมิติ	 ทั้งที่เป็นวิถีการกินอยู่	
อาชีพ	 การประพฤติตน	 (ซวดลวด)	 หรือ
แม้แต่ดนตรี	 (แคน)	 ที่ผนึกเข้าเป็นเน้ือ
เดียวกับการรักษาพยาบาล	 (ปัว)	 ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน	 เช่น	 หมอยา	 (หมอทา)	
หมอเหยา	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	 ยังมีคำาอีกจำานวน
หนึง่ทีป่จัจบุนัยงัคงใชส้ือ่สารกนัในวงกวา้ง
ทั้งบนผืนแผ่นดินที่ราบสูงและในภูมิภาค
อืน่ๆ	อันเป็นถอ้ยคำาทีต่า่งเข้าใจรว่มกันได้
อย่างไม่ยากเย็น	 ยกตัวอย่างเช่น	 โข้โหล้	
(24)	 สื่อถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่และสั้น	 ค้อง
นอ้ง	(26)	ลกัษณะทีโ่กง่หรอืโคง้	บวก	(55)	
แหล่งน้ำาหรือปลัก	บ้อน	(56)	อาการของ
ปลาที่ผุดขึ้นมาเหนือผิวน้ำา	ยี่โป	 (72)	ผ้า
ฝายเส้นใหญ่	 ลึด	 (76)	 การกลืนสิ่งของ
ลงทอ้งโดยไมเ่คีย้ว	วีว่อน	(78)	วงัเวงเงยีบ

สงดั	หมนึ	(86)	โกรธ	แหลว	(87)	เหยีย่ว	อม้	
(88)	หมายถึงชะมด	ออยไฟ	(89-90)	การ
จุดไฟใส่แขนงไม้ให้ลุกโชน	ฯลฯ

เรื่องเล่าและตำานาน
	 เรื่องเล่าและตำานานอันเป็นมุข
ปาฐะ	 เป็นอีกประเด็นที่ถูกนำามาถักทอ
เป็นสีสันช่วยให้	 “ฮาบพนาสูง”	 เป็นอีก
หน่ึงกวีนิพนธ์ที่ชวนศึกษาอยู่มิใช่ย่อย	
อย่างน้อยก็เย้ายวนชวนอ่านเพื่อนำาไปสู่
การเรียนรู้ตำานานการเกิดของจักรวาล	
โลก	 มนุษย์และมวลสรรพส่ิง	 เป็นต้นว่า
เรื่อง	 “ง้วนดิน”	 อันเป็นเรื่องราวเหล่า
ทวยเทพหรือมนุษย์ยุคแรกที่มีกายเรือง
แสงใสสว่าง	 สามารถเดินทาง	 “ขึ้น-ลง”	
หรือ	 “ไปมา-หาสู่”	 ระหว่างสรวงสรรค์
กับโลกได้	 แต่พอหลงรูปรสกลิ่นเสียง
อันหอมหวนและหอมหวานของง้วน
ดินก็เผลอบริโภคเข้าไป	 จนนำามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่	 ส่งผลให้ผืน
แผ่นดินของโลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์
ถกูตดัขาดออกจากกนัอยา่งสิน้เชงิ	บรรดา
ทวยเทพที่บริโภคง้วนดินก็กลายมาเป็น
มนุษย์ปุถุชนเฉกเช่นทุกวันนี้	ซึ่งกวีนิพนธ์
บทน้ีมีนัยสำาคัญเชิงปรัชญาให้ถกคิดและ
สืบค้นสารัตถะเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

พอเลาเวานิทาน 
ปฐมกาล ตํานานเกา
โลกใหมแหงไทเฮา 
เกิด “งวนดิน” อันหอมหวาน
เหลาพรหมเขาชมเสพ 
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เทพติดรสแหงดินงวน
ฤทธิ์หายกายบนวล 
ตกสวรรคเปนมนุษย 

(งวนดิน: 26)

	 หรืออกีหนึง่ตำานานวา่ดว้ยพญา
แถนที่ส่งสัญญาณมายังโลกมนุษย์	 เพื่อ
เตรียมเข้าสู่วสันตฤดู

ลมใตพัด “วอยวอย” 
ฝอยฝนลอยลมรําเพย
ฟาฮองกองเบิกเผย 
สัญญาณแถนไขปกตู

พอฮุดแฮกแบกไถ 
นาทงใหญไดกินอยู
เฮ็ดนาทั้งฤดู 
ตั้งแตฝนจนฮอดหนาว 

(วอยวอย: 77)

	 ในทำานองเดียวกับความเชื่อ
เรือ่ง	“ผบีรรพบรุษุ”	กป็รากฏอยูห่ลายบท	
ยืนกรานหนักแน่นว่าแม้สังคมจะเปลี่ยน
รูปลักษณ์มาหลายยุคสมัย	 แต่ความ
สัมพันธ์ระหว่างคนอีสานกับผีบรรพชน
กลบัยงัคงถกัทอเปน็สายใยอนัแนน่เหนยีว
ไมส่กึกร่อน	ซึง่กวนีพินธเ์ลม่นีบ้ง่ชีว้า่	“ด้ำา”	
คือผีบรรพบุรุษ	 (ผีเรือน)	 ที่คอยปกปักษ์
รักษาและสื่อสารกับลูกหลานในชุมชน
ผ่านรูปแบบต่างๆ	 โดยผู้เขียนสอดแทรก
วิถีชีวิตอันเป็น	 “คติชนวิทยา”	 และ
แนวคิดการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องไว้อย่าง

เสร็จสรรพ

กลับจากทามขึ้นเถียงระโหยแฮง

เห็นแมกิ่วเก็บแตงตัดปลีกลวย

เทิงเถียงนาลมพัดเย็นซวยซวย

พอนําควายเขาฮมมวงชวงเที่ยงวัน
พวกเฮาตางดีใจไดพรอมหนา

แมขึ้นมาวาเหตุการณทานจังหัน
ในบุญเฮือนตาสายไดเวากัน

วาผี “ดํา” ผีเฮือนนั้นซูนใสงาน
ใหออกปากยายสาเมียตาสาย

เกิดเหตุรายขัดแยงแหงลูกหลาน
จึงบอกกลาวใหรูสูตัวการ

จงสมานสามัคคีพี่นองเฮา

(ด้ํา: 39) 

	 สายสัมพันธ์มั่นแก่น:	 ฮักแพง
แบ่งปัน

ไกขัน เอก อี่เอก

ฟากภูแจงแสงฟาใส
ลุกนึ่งขาวเปาไฟ

ปงคอใหญหอไปนา
แมบอก “จง” ไหนอง

ทั้งอองปูดูในภาช

แบงปนปนขาวปลา

ใหฟาวกินแลวเดินทาง

(จง: 29)
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ลูกหิ้วครุเสียมสวิงพอจับจก
ขอยอายกกนําหนาทําทาขาม
ใจดวงนอยพลอยระรัวทุกชั่วยาม
สูบุงทามกุดเวียนเพียรหากิน

(ดั้วเดี้ย: 37)

	 กวีนิพนธ์ข้างต้นคือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่า	“ฮาบพนาสูง”	
คือวรรณกรรมสะท้อนสังคม	(Literature	
refl	ecting	society)	ชีช้วนใหผู้อ้า่นอิม่สขุ
ไปกับสายใยในครอบครัวอันแสนอบอุ่น
และง่ายงามท่ามกลางการโอบกอดของ
ธรรมชาติ	 ทั้งสองบทสะท้อนภาพสายใย
รักในครอบครัวที่พ่อกับแม่สอนลูกให้
รู้จัก	“ฮักแพง”	(รักกัน)	ผ่านการแบ่งปัน
ความรักในกจิวตัรประจำาวนั	ไมใ่ช	่“มาก่อน
ทานก่อน	 แต่ไม่เหลือเผื่อแผ่ให้คนมา
ทีหลัง”	 พร้อมๆ	 กับการพร่ำาสอนให้ลูก
กระตือรือร้นต่อชีวิตและการงาน	 สอน
ลูกทำามาหากินในผืนแผ่นดินมาตุภูมิอัน
เป็นบ้านเกิด	โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำา
จริงร่วมกับผู้เป็นพ่อ	เป็นการ	“เรียนชีวิต
ผ่านความจริงของชีวิต”	ล้วนๆ	

	 อี ก บทที่ ข้ า มพ้ น ออกจ าก
ความรักในชายคาเรือนสู่การแบ่งปันต่อ
สังคม	 หรือผู้คนรอบข้าง	 ไม่เว้นแม้แต่
ขอทานจรจัด	 ผู้ซึ่ง	 “ไม่ใช่ญาติก็เหมือน
ญาติที่ขาดไม่ได้”	เพราะเป็นการมองด้วย
ดวงตาแห่งความเป็นมนุษย์ท่ีอยู่เหนือ
ชะตากรรมแห่งความเหลื่อมล้ำา

อิพอ  ลุงมีให ออมเตาเพ็กเดอ

 เพิ่นฝากมา ใสงายมื้อนี่

ขอยก็ ทานปลาให ขอทานซวดลวด
 ผูมักเวา แซวพวกผู “ญิง” 

(ญิง: 36)

	 ในบทเดียวกันยังเชื่อมร้อยให้
ผู้อ่านเห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นเหนียว
ของคนในชุมชนที่ชาวอีสานเรียกว่า	
“บอกบุญ”	 ที่ไม่จำาเป็นต้องบอกข่าวเล่า
แจ้งผ่านการ	 “แจกซอง”	 เหมือนที่พบ
เกลื่อนกล่นล้นทะลักอยู่ในสังคมปัจจุบัน	
สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่ามนุษย์โลกคือสัตว์
สังคมและควรต้องโอบกอดกัน	 มิใช่ต่าง
คนต่างอยู่

แมกิ่ว จังหันแลว จั่งสิมานา นําพอ

คอบวา พอใหญสาย  แจกขาหานอง

 พอออกบาน มานาคอนสิแจง
 สิบฮู      บุญบานพอใหญสาย

(ญิง: 36)

	 อีกบทที่ฉายภาพวัฒนธรรม	
“ลงแขก”	 ท่ีชาวบ้านต่างพร้อมใจมา
ลงแรงปลูกบ้านร่วมกันผ่านระบบกลไก
โครงสร้างของสังคมที่ว่าด้วย	 “เส่ียว”	
(เพื่อนรัก)	 และ	 “เพื่อนบ้าน”	 โดย
ปราศจากการจ้างงานใดๆ	
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ระดมแฮงตุมโฮมเสี่ยวสหาย
ยกเสาแฮกแทกปลายกายเสาขวัญ
กอประกอบโครงรางสรางฮวมกัน
ดวย “ฮักแพง” ผูกพันปนอาทร

(ฮักแพง: 96)

	 กระทั่งกวีนิพนธ์บทสุดท้ายท่ี
เลือกเอาคำาศัพท์	 “โฮมเฮ้า”	 มาปดเล่มก็
ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี	เพราะเป็นการสร้าง
พลังบวกให้กับผู้อ่านและตรึงผู้อ่านให้อยู่
กับสภาพการณ์อันจริงแท้ของปัจจุบัน	
โดยสือ่ถงึประเดน็การกลบัสูอ่อ้มกอดบา้น
เกิดของลูกหลานที่พลัดบ้านไปทำางาน
ต่างถิ่น	 ประทับคุณค่าและความหมาย
ของสังคมบ้านเกิดและเครือญาติผ่าน
ท่วงทำานองเพลงกล่อมลูกอันละมุมละไม

อื้อ ฮึ อือ ฮึ อื้อ ฮึ อือ

ยามปใหม ตมไกใสภาช ปรารถนา

ไดมา “โฮมเฮา”

นั่งกินขาว เวามวนนํากัน ขาวใหม
ปลามัน
สังสรรคชั้นยอด
อื้อ ฮึ อือ ฮึ อื้อ ฮึ อือ
พอแมกอด ลูกฮักหลานแพง
ไปขายแฮง อยูเมืองนอก...

(โฮมเฮา: 97)

ฮาบพนาสูง: อีกหนึ่งทางเลือก
การอ่านความเป็นอีสานผ่าน
กวีนิพนธ์
	 ไม่มีความจำาเป็นใดๆ	 ที่จะ
พิพากษาว่าเรื่องราวใน	 “ฮาบพนาสูง”	
ผูเ้ขยีนไดร้งัสรรคข์ึน้ในสถานการณใ์ดบา้ง	
จะโหยหา-ถว่งรัง้อดตี	มองอดตีดว้ยความ
เข้าใจแลว้ปลอ่ยผา่นตามยคุสมยั	หรอืเพยีง
ปรารถนาที่จะจารึกความเป็นปัจจุบัน
ของถ้อยคำาให้สืบค้นศึกษา	 หรือใดๆ	
ก็เถอะ	 ทว่าเมื่ออ่านแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่า
ได้สัมผัสกับกลิ่นอาย	 “ความเป็นท้องถิ่น
อสีาน”	ในมติขิอง	“ภาษา”	และ	“เรือ่งราว”	
อันหลากรูปอย่าง เด่นชัด	 ทั้ งที่ เป็น
ประเพณีวัฒนธรรม	 โครงสร้างครอบครัว	
ชุมชน	 การเมืองและเศรษฐกิจ	 รวมถึง
ความหลากหลายทางชวีภาพอนัเปน็นเิวศ
วัฒนธรรมที่กำาหนดทิศทางการดำารงชีวิต
ของผู้คน	 ตลอดจนวันวัยอันเป็นเด็ก
ของตัวละครที่กรีดกรายโลดเต้นอยู่กับ
บิดามารดาบนผืนแผ่นดินที่ราบสูง	 จน
หลายต่อหลายครั้งเคลิ้มคิดปลงใจอย่าง
ไม่กังขาว่านั่นคือ	 “ประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียน”	อย่างไม่ผิดเพี้ยน

	 เฉกเช่นกับการอ่านทั้งเล่มแล้ว
จะรูส้กึเหมอืนกำาลังอา่นพจนานกุรม	หรอื
ไม่ก็อ่านสารานุกรมคำาศัพท์อีสาน	ในบาง
อารมณ์อาจอยู่ในภวังค์ว่ากำาลังท่องเล่น
อยู่ในอาณาเขตของสารคดีในรูปลักษณ์
กวีนิพนธ์	 หรือแม้แต่การทอดตัวเข้า
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ชัน้เรยีนเพ่ืออา่นหนงัสอืภาษาศาสตร	์หรอื
นิรุกติศาสตร์ก็ไม่ปาน
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