
“แม้ว่าผมจะอายุแค่สี่ขวบ แต่ผมอ่านหนังสือของเด็กเกรดสามได้แล้ว
เป็นเรื่องที่แม่ภาคภูมิใจมาก”

— สตีเวน คิง

ก า ร อ่ า น ค ื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า ค ั ญ

และแล้วมันก็มา
Later

สตีเวน คิง
เขียน

วรรธนา วงษ์ฉัตร

แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

 และแลว้มนักม็า เปน็ผลงานชิน้ใหมข่องสตเีวน คงิ นกัเขยีนครำ่หวอด 

ซึ่งเขียนนิยายให้ชาวโลกอ่านมาแล้วถึงหกสิบห้าเรื่อง มากจนเชื่อว่านักอ่าน 

หลายคนเห็นชื่อคิงแล้วจะอดสงสัยไม่ได้ว่า แล้วนิยายใหม่เล่มนี้แปลกใหม่ 

ยังไง ทำไมเราถึงต้องอ่านด้วย ซึ่งเป็นคำถามที่บรรณาธิการเผชิญและ 

อยากจะแบ่งปันคำตอบกับนักอ่านในคำนำสั้น ๆ นี้

	 สตเีวน คงิ เขยีนงานชิน้นีใ้หเ้ปน็เรือ่งเลา่ในเรือ่งเลา่ กลา่วคอื ผูอ้า่น 

จะได้อ่านเรื่องเล่าที่เขียนโดยเจมี คองคลิน ตัวละครที่คิงสร้าง เจมีจะ 

บอกเลา่ประสบการณใ์นวยัเดก็และแทรกความเหน็ของตวัเองในปจัจบุนัเขา้ไป  

ซึ่งบางจุดก็ชวนให้นักอ่านครุ่นคิดอย่างจงใจเลยทีเดียว

	 ยกตัวอย่างเช่น เจมีนิยามเรื่องเล่าของเขาว่า  ‘เรื่องสยองขวัญ’ แต่ 

นักอ่านจะ รู้สึก ได้ — โดยที่เจมีเองก็อาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ — ว่านี่เป็นมากกว่าเรื่อง 

สยองขวัญ เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยที่ค้นพบว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น  

และความแตกต่างนี้กลายมาเป็นปมด้อยของชีวิต เกิดเป็นเรื่องราวการ 

เติบโตของช่วงชีวิต (Coming of Age) ชนิดพิสดารจนจบ ที่เกิดขึ้นจาก 

การหยิบเอาองค์ประกอบที่นักอ่านมักคุ้นเคยอยู่แล้วมาเล่าอย่างแปลกใหม่

	 อีกทั้งในตอนต้นของบทที่สอง เจมียังรู้ตัวว่านักอ่านคงจะเทียบเขา 

กับตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense ซึ่งพออ่านจบแล้ว เรา 

จะพบวา่เปน็จดุทีค่งิวางไวเ้พือ่ดกัตบหวัเราในภายหลงั เปน็บทลงโทษสำหรบั 

นักอ่านที่กล้าคิดไปก่อนว่าเรื่องของคิงจะซ้ำซากน่าเบื่อ  — แต่ให้ตายเถอะ  

นี่เป็นบทลงโทษที่ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มที่ได้อ่านชะมัด
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คำนำผู้แปล

	 คุณคิดว่ามันจะดีไหมถ้าคุณพูดคุยกับคนตายได้...และที่สำคัญที่สุด  

คนตายต้องพูดความจริงกับคุณ

	 เจมี คองคลิน เด็กชายวัยแปดขวบ อาศัยอยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว  

เทีย คองคลิน  ตามลำพังสองคน  หลังจากที่ลุงของเจมีที่ เป็นเจ้าของ 

สำนักงานตัวแทนของนักเขียนชื่อดังหลายคนได้ล้มป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์  

และต้องเข้าไปอยู่ในสถานดูแล เทียจึงรับช่วงดูแลสำนักงานต่อ

	 ทุกอย่างน่าจะดี ถ้าไม่ใช่เพราะเรจิส โทมัส นักเขียนเบสต์เซลเลอร์ 

ที่เป็นตัวทำเงินให้กับบริษัท ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันก่อนจะเขียน 

ต้นฉบับจบ

	 งานนี้เทียจำเป็นต้องอาศัยความสามารถพิเศษของลูกชายวัยแปดขวบ 

ของเธอทั้ง ๆ ที่เธอไม่เชื่อในเรื่องนี้มาก่อน

	 เจมจีำเปน็ตอ้งถามเรจสิ โทมสั นกัเขยีนทีต่ายไปแลว้วา่ พลอ็ตเรือ่ง 

ที่เหลือคืออะไร

	 ชีวิตน่าจะดี แต่ลิซ ดัตตัน คู่ทอมของเทียซึ่งเป็นตำรวจ บังเอิญ 

รู้ความจริงเรื่องนี้ด้วย
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	 ลิซเริ่มต้นด้วยการให้เจมีช่วยในคดีตามล่ามือระเบิดโรคจิต แต่ 

สุดท้ายความโลภทำให้ลิซลากเจมีเข้าไปพัวพันกับเจ้าพ่อยาเสพติด

	 ปกติแล้วเจมีจะเห็นและพูดคุยกับคนที่เพิ่งตายใหม่  ๆ  ได้ประมาณ 

สองอาทิตย์ แล้วคนตายคนนั้นก็จะจากไป แต่วิญญาณของมือระเบิด 

โรคจิตกลับตามตื๊อตามรังควานเจมีไม่เลิกรา เจมีต้องหาทางสลัดมันออกไป 

ให้ได้ แต่จะทำได้อย่างไร

	 ฝมีอืการเลา่เรือ่งของสตเีวน คงิ นัน้ยงัคงเปน็ตวัพอ่ขัน้เทพเหมอืนเดมิ

	 เชื่อว่าแฟนสตีเวน คิง จะไม่พลาดเล่มบาง ๆ แบบนี้แน่นอนค่ะ

	 ขอให้มีความสุขกับการอ่านนะคะ

วรรธนา วงษ์ฉัตร
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	 บา้นของมารส์เดนโผลเ่ขา้มาในสายตา ซึง่กเ็หมอืนกบัหนึง่ในคฤหาสน ์

บนฮอลลีวูดฮิลส์ที่คุณเห็นในหนังนั่นละ เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ 

เหนือหน้าผา ด้านของคฤหาสน์ที่หันมาทางเราเป็นกระจกทั้งหมด

	 “บ้านที่สร้างด้วยเงินจากเฮโรอีน” ลิซพูดเสียงชั่วร้าย

	 เรายังต้องเลี้ยวโค้งอีกเลี้ยวก่อนจะมาถึงลานหน้าบ้าน ลิซขับรถ 

อ้อมลาน แล้วผมก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าโรงจอดรถคู่ซึ่งรถหรูของ 

มาร์สเดนจอดอยู่ข้างใน ผมอ้าปากจะพูดว่าเขาต้องเป็นเท็ดดี้คนเฝ้าประตู 

แน่ ๆ แล้วผมก็เห็นว่าปากเขาหายไป

	 และถ้าดูจากโพรงแดง  ๆ  ตรงที่เคยเป็นปากของเขา ก็แปลว่าเขา 

ไม่ได้ตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ

	 ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นละ นี่เป็นเรื่องสยองขวัญ...
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แด่ คริส ลอตต์ส
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“เพราะมีวันพรุ่งนี้มากมายเหลือเกิน”

ไมเคิล แลนดอน
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	 ผมไม่อยากเริ่มต้นด้วยคำขอโทษ — อาจจะมีกฎที่ห้ามเรื่องนี้ไว้ด้วยซ้ำ  

เหมือนอย่างกฎที่ว่า ห้ามจบประโยคด้วยคำบุพบท — แต่หลังจากอ่านเท่าที่ 

ผมเขียนไปได้ถึงสามสิบหน้าในตอนนี้ ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมจำเป็น 

ต้องทำ มันเกี่ยวกับคำพูดที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลา ผมเรียนรู้คำสบถที่มีอักษร 

สี่ตัวจากแม่ผมหลายคำ ผมใช้มันตั้งแต่อายุยังน้อย (ซึ่งคุณจะได้เห็นเอง)  

แต่คำคำนี้มีพยัญชนะห้าตัว มันคือคำว่า ภายหลัง เหมือนอย่างคำว่า ‘ต่อมา 

ภายหลัง’ และ  ‘ผมรู้ในภายหลัง’ และ  ‘ต่อมาภายหลังผมจึงตระหนักได้’  

ผมรู้ว่ามันซ้ำซาก แต่ผมไม่มีทางเลือก เพราะเรื่องราวของผมเริ่มต้นตั้งแต่ 

ตอนที่ผมยังเชื่อในเรื่องของซานตาคลอส และเรื่องของทูธแฟรี่หรือนางฟ้า 

ฟันน้ำนม1 (ถึงแม้ว่าผมเริ่มสงสัยตั้งแต่ผมอายุหกขวบแล้วด้วยซ้ำ) ตอนนี้ 

ผมอายุยี่สิบสองแล้ว ซึ่งทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องต่อมาภายหลังใช่ไหม  

ผมคิดว่าเมื่อผมอายุสี่สิบกว่า อย่างที่ผมทึกทักเอาเองเสมอว่าผมจะมีชีวิต 

อยู่ถึงตอนนั้น ผมจะมองย้อนกลับมายังสิ่งที่ผมคิดว่าตัวเองเข้าใจในวัย 

ยี่สิบสอง แล้วก็ตระหนักได้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ผมไม่เข้าใจเลยสักนิด  

เวลานี้ผมรู้แล้วว่ายังมีคำว่าในภายหลังเสมอ อย่างน้อยก็จนกว่าเราจะตาย  

พอถึงตอนนั้นผมคิดว่ามันคือ ก่อนหน้านั้น ทั้งหมด

	 ผมชื่อ เจมี คองคลิน และกาลครั้งหนึ่งผมเคยวาดรูปไก่งวงวัน 

ขอบคุณพระเจ้า  ซึ่งผมคิดว่าดูเหมือนก้นแมวชัด  ๆ  ต่อมาภายหลัง  —  

ภายหลังไม่นานนัก — ผมก็พบว่ามันดูเหมือนสิ่งที่ออกมาจากก้นแมวมากกว่า  

บางครั้งความจริงก็ห่วยแตกชะมัด

	 ผมคิดว่านี่คือเรื่องสยองขวัญ ลองอ่านดูเองละกัน

 1 Tooth Fairy เปน็ความเชือ่ทีว่า่เมือ่เดก็เลก็ฟนันำ้นมหลดุ ใหเ้อาฟนัซีน่ัน้วางใตห้มอน  

ตอนกลางคืนเมื่อเด็กหลับ เทพยดาจะนำฟันซี่นั้นไปและแลกกับเงินจำนวนหนึ่ง
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1

1

ผม  กำลังกลับบ้านจากโรงเรียนกับแม่ของผม แม่จูงมือผมข้างหนึ่ง  

ในมืออีกข้างผมจับรูปไก่งวงของผมไว้แน่น เป็นรูปที่เราวาดในชั้นประถม 

ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งสัปดาห์ ผมภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้มากจนถึง 

ขั้นตื่นเต้นอย่างแรง สิ่งที่คุณต้องทำคือ ทาบมือของคุณบนแผ่นกระดาษ 

สำหรับทำงานประดิษฐ์ แล้วเอาดินสอสีลากไปรอบ  ๆ  มือ ก็จะได้ส่วนหาง 

กับลำตัว พอมาถึงส่วนหัว คุณต้องคิดของคุณเอง

ผมเอาผลงานให้แม่ดู แม่ก็พูดแค่ว่า ใช่ ใช่ ใช่...ได้ ได้ ได้... 

เยี่ยมมาก  แต่ผมคิดว่าแม่ไม่ได้ดูจริง  ๆ  หรอก  แม่อาจจะกำลังคิดถึง 

หนังสือเล่มหนึ่งในจำนวนหลายเล่มที่เธอกำลังพยายามขาย แม่เรียกมันว่า  

‘การดันสินค้า’ คือว่าแม่ผมเป็นตัวแทนนักเขียน ซึ่งเคยเป็นงานของลุงแฮร์ร ี

พี่ชายแม่ แต่แม่รับช่วงต่อจากเขาหนึ่งปีก่อนจะถึงช่วงเวลาที่ผมกำลัง 

จะเล่าให้คุณฟัง เรื่องมันยาวและค่อนข้างเศร้า

ผมบอกว่า “ผมใช้สีเขียวหัวเป็ดเพราะมันเป็นสีโปรดของผม แม่รู้ 

ใช่ไหมฮะ” ตอนนั้นเราเดินเกือบจะถึงตึกของเราอยู่แล้ว มันอยู่ห่างจาก 

โรงเรียนผมแค่สามช่วงตึกเอง

แม่ได้แต่พูดว่า ใช่ ใช่ ใช่ แล้วก็ “ลูกเล่นหรือไม่ก็ดูเรื่อง บาร์นีย์ 1  

และเรื่อง  เดอะเมจิกสคูลบัส  2 เมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วนะ ลูกรัก แม่ต้อง 

 1 Barney & Friends การ์ตูนเด็ก ออกอากาศระหว่างปี 1992 - 2010

 2 The Magic School Bus การ์ตูนเด็ก ออกอากาศระหว่างปี 1994 - 1997
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และแล้วมันก็มา

โทรศัพท์ไม่รู้กี่สายต่อกี่สาย”

ผม ก็เลยตอบว่า ใช่ ใช่ ใช่ บ้าง และได้รับการกระทุ้งกับรอยยิ้ม 

กว้างจากแม่ ผมชอบเวลาที่ทำให้แม่ยิ้มได้ เพราะแม้กระทั่งในวัยหกขวบ  

ผมก็ยังรู้ดีว่าแม่จริงจังกับโลกมาก ต่อมาภายหลังผมจึงรู้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่ง 

ก็คือผม แม่คิดว่าแม่อาจจะกำลังเลี้ยงลูกที่มีสติฟั่นเฟือนคนหนึ่ง แต่ใน 

วันที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังคือวันที่แม่สรุปแน่ชัดว่าผมไม่ได้บ้าเลยสักนิด  

ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้แม่ทั้งโล่งอกและไม่โล่งอก

“ลูกอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เชียวนะ” แม่พูดกับผมในภายหลังของ 

วันนั้น “ยกเว้นกับแม่ และเผลอ  ๆ  อาจจะไม่ควรบอกแม่ด้วยซ้ำไป โอเค 

ไหม”

ผมตอบวา่โอเค สมยัคณุยงัเดก็และถา้กบัแมค่ณุ คณุจะบอกวา่โอเค 

กับทุกอย่าง แน่นอนว่ายกเว้นเวลาที่แม่บอกให้เข้านอน หรือกินบรอกโคลี 

ของคุณให้หมด

เราเดินมาถึงตึกของเรา  และลิฟต์ยังเสียอยู่  คุณอาจพูดได้ว่า 

ทุกอย่างคงแตกต่างออกไปถ้าลิฟต์ใช้งานได้ แต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะ ผม 

คิดว่า คนที่พูดว่าชีวิตเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเลือกและเส้นทางที่เราเดินเป็นคน 

พูดจาเหลวไหล เพราะ...ฟังนะ ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์ เราก็จะ 

ต้องโผล่ออกมาบนชั้นสามอยู่ดี เวลาที่โชคชะตาเล่นงานคุณ ถนนทุกสาย 

จะนำไปสู่สถานที่เดียวกัน นี่คือสิ่งที่ผมคิด ผมอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ 

เมื่อโตกว่านี้ แต่ผมคิดว่าคงไม่เปลี่ยนหรอก

“ลิฟต์เฮงซวย” แม่บ่นแล้วก็พูดต่อว่า “ลูกไม่ได้ยินที่แม่พูดหรอกนะ  

ลูกรัก”

“ได้ยินอะไรฮะ” ผมพูด และเรียกรอยยิ้มจากแม่ได้อีกครั้ง ผม 

บอกคุณได้เลยว่ามันเป็นรอยยิ้มครั้งสุดท้ายของแม่ในบ่ายวันนั้น ผมถาม 

แม่ว่าอยากให้ผมถือกระเป๋าให้ไหม ซึ่งในนั้นมีต้นฉบับเหมือนเช่นเคย  

และวันนั้นเป็นต้นฉบับเล่มใหญ่มาก ดูเหมือนจะห้าร้อยหน้าได้ (แม่ชอบนั่ง 

อ่านต้นฉบับบนม้านั่งยาวเสมอระหว่างรอผมออกมาจากโรงเรียนถ้าอากาศดี)  

แม่ตอบว่า “เป็นข้อเสนอที่น่ารักมาก แต่แม่ตอบลูกทุกครั้งว่ายังไงจ๊ะ”
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“ลูกต้องแบกภาระในชีวิตของลูกเอง” ผมตอบ

“ถูกต้องแล้วค้าบ”

“เป็นคำพูดของเรจิส โทมัส ใช่ไหมฮะ” ผมถาม

“ใช่เลยจ้ะ เรจิสที่แสนดี ผู้ซึ่งจ่ายค่าเช่าบ้านของเรา”

“มันเกี่ยวกับโรอาโนก3 ใช่ไหมฮะ”

“ลูกต้องถามด้วยหรือจ๊ะ  เจมี”  คำตอบนี้ทำให้ผมหัวเราะคิก  

ทุกอย่าง ที่เรจิสแสนดีเขียนล้วนเกี่ยวข้องกับโรอาโนก และนั่นคือภาระที่เขา 

แบกไว้ในชีวิต

เราเดินขึ้นบันไดไปชั้นสามที่ซึ่งมีอพาร์ตเมนต์อื่นอีกสองยูนิตรวมกับ 

อพาร์ตเมนต์ของเราที่สุดทางเดิน อพาร์ตเมนต์ของเราเป็นอพาร์ตเมนต์ 

ที่หรูที่สุด คุณเบอร์เกตต์กับคุณนายเบอร์เกตต์ยืนอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ 3A  

ผมรู้ทันทีว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติ เพราะคุณเบอร์เกตต์กำลังสูบบุหรี ่

ซึ่งผมไม่เคยเห็นเขาสูบมาก่อน และก็เป็นสิ่งผิดกฎระเบียบในตึกของเรา 

ด้วย ดวงตาเขาแดงก่ำและผมสีเทาชี้โด่เด่หมดทั้งหัว ผมเรียกเขาว่าคุณ 

เสมอ แต่จริง  ๆ  แล้วเขาคือศาสตราจารย์เบอร์เกตต์  เขาสอนวิชาอะไร 

บางอย่างที่ดูฉลาด  ๆ  ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ผมมารู้ในภายหลังว่ามันคือ 

วิชาวรรณกรรมอังกฤษและยุโรป คุณนายเบอร์เกตต์ใส่ชุดนอนและไม่ใส่ 

รองเท้า ชุดนอนของเธอค่อนข้างบาง ผมมองทะลุชุดนอนเข้าไปเห็นอะไร  ๆ  

ส่วนใหญ่ของเธอได้

แม่ถามว่า “มาร์ตี้ เกิดอะไรขึ้นคะ”

เขายังไม่ทันตอบอะไร ผมก็เอาไก่งวงของผมให้เขาดู เพราะเขา 

ดูเศร้า  ๆ ผมก็เลยอยากจะช่วยทำให้เขาร่าเริงขึ้น แต่เพราะผมภาคภูมิใจ 

ในไก่งวงของผมมากด้วยละ “ดูสิฮะ คุณเบอร์เกตต์! ผมทำไก่งวงได้!  

ดูสิฮะ คุณนายเบอร์เกตต์!” ผมชูไก่งวงขึ้นบังหน้าผมให้เธอดู เพราะผม 

ไม่อยากให้เธอคิดว่าผมกำลังมองอะไร ๆ ของเธอ

 3 Roanoke คืออาณานิคมที่สาบสูญอย่างไร้ร่องรอยในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และ 

เป็นปริศนาในประวัติศาสตร์ของอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้
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แต่คุณเบอร์เกตต์ไม่สนใจ ผมคิดว่าเขาไม่ได้ยินที่ผมพูดด้วยซ้ำ  

“เทีย ผมมีข่าวร้ายจะบอก โมนาตายแล้วเมื่อเช้านี้”

แม่ทิ้งกระเป๋าที่มีต้นฉบับอยู่ในนั้นลงบนพื้นระหว่างเท้าแล้วยกมือขึ้น 

ปิดปาก “โอ๊ย ไม่นะ! บอกฉันสิว่ามันไม่จริง!”

เขาเริ่มร้องไห้ “เธอตื่นขึ้นตอนดึกแล้วบอกว่าอยากดื่มน้ำ ผม 

นอนต่อ เมื่อเช้านี้เธอนอนอยู่บนโซฟาและคลุมผ้านวมถึงคาง ผมก็เลย 

ย่องไปที่ครัวและต้มกาแฟ เพราะผมคิดว่ากลิ่นหอมหวนของกาแฟจะปลุ... 

ปลุ...ปลุก...จะปลุก...”

แล้วเขาก็สติแตกทันที แม่รวบร่างเขาเข้าในอ้อมแขนแบบที่แม่ทำ 

กับผมเวลาที่ผมทำให้ตัวเองบาดเจ็บ แม้ว่าคุณเบอร์เกตต์จะอายุร่วมร้อย 

แล้วก็ตาม (ผมมารู้ในภายหลังว่าเขาอายุเจ็ดสิบสี่)

ตอนนั้นเองที่คุณนายเบอร์เกตต์พูดกับผม มันยากที่จะได้ยินเธอพูด  

แต่ก็ไม่ยากเท่ากับพวกเขาบางคน เพราะเธอเพิ่งตาย เธอพูดว่า “ไก่งวง 

ไม่ใช่สีเขียวนะจ๊ะ เจมส์”

“แต่ของผมสีเขียวฮะ” ผมตอบ

แม่ยังกอดคุณเบอร์เกตต์ไว้และโยกตัวเขาน้อย  ๆ ทั้งคู่ไม่ได้ฟัง 

คุณนายเบอร์เกตต์พูดเพราะพวกเขาไม่ได้ยิน และพวกเขาไม่ได้ฟังผม 

เพราะพวกเขากำลังทำในสิ่งที่พวกผู้ใหญ่ทำ สำหรับแม่คือการปลอบโยน  

และสำหรับคุณเบอร์เกตต์คือการพูดพล่าม

คุณเบอร์เกตต์พูดว่า “ผมโทร.หาหมออัลเลน เขามาดูและบอกว่า 

เธออาจจะเส้นเลือดในสมองแหลก” อย่างน้อยผมก็คิดว่าเขาพูดคำนี้ เขา 

ร้องไห้หนักมากจนฟังยาก “เขาโทร.ตามสถานที่เก็บศพ แล้วพวกเขาก็มา 

รับเธอไป ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงเมื่อไม่มีเธอ”

คุณนายเบอร์เกตต์พูดว่า “สามีฉันจะเผาผมของแม่เธอด้วยบุหรี่ 

แน่นอนถ้าเขาไม่ระวัง”

และใช่ เขาเผาผมของแม่ ผมได้กลิ่นผมไหม้แบบเดียวกับกลิ่น 

ในร้านเสริมสวย แม่มีมารยาทมากเกินกว่าจะพูดอะไร แต่ก็บังคับเขา 

ให้ปล่อยตัวแม่ แล้วแม่ก็คว้าบุหรี่จากมือเขามาทิ้งลงบนพื้นก่อนจะใช้เท้า 
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ดับบุหรี่ ผมคิดว่ามันเป็นการกระทำที่ดูหยาบคาย เป็นการทิ้งขยะใน 

ที่สาธารณะอย่างชัดเจน  แต่ผมก็ไม่พูดอะไร  ผมเข้าใจว่ากรณีนี้ เป็น 

กรณีพิเศษ

ผมรู้ดีด้วยว่าการคุยกับคุณนายเบอร์เกตต์มากไปกว่านี้จะทำให้เขา 

สติแตก และจะทำให้แม่สติแตกด้วย แม้กระทั่งเด็กน้อยคนหนึ่งก็ยังรู้เรื่อง 

พื้นฐานบางอย่างได้ถ้าเขาไม่ได้ปัญญาอ่อน คุณต้องพูดคำว่าได้โปรด คุณ 

ต้องพูดคำว่าขอบคุณ คุณต้องไม่สะบัดไอ้จู๋ของคุณไปทั่วในที่สาธารณะ  

คุณต้องไม่อ้าปากเคี้ยวอาหาร และคุณต้องไม่พูดกับคนตายเวลาที่พวกเขา 

ยืนอยู่ข้างคนเป็นที่กำลังเริ่มคิดถึงพวกเขา ผมก็แค่อยากจะพูดเป็นเชิง 

แก้ตัวว่า ตอนที่ผมเห็นเธอ ผมไม่รู้หรอกว่าเธอตายแล้ว ต่อมาภายหลัง 

ผมถึงเริ่มแยกแยะได้เก่งขึ้น แต่ในตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเรียนรู้ สิ่งที่ผมมอง 

ทะลุไปได้คือชุดนอนของเธอ ไม่ใช่ตัวเธอ คนตายก็ดูเหมือน  ๆ กับคนเป็น  

ผิดกันตรงที่คนตายจะใส่เสื้อผ้าชุดที่พวกเขาใส่ตอนตายเสมอ

ในระหว่างนั้นคุณเบอร์เกตต์ก็เล่าทบทวนเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง เขา 

เล่าให้แม่ผมฟังว่า เขานั่งบนพื้นข้างโซฟาและจับมือภรรยาเขาไว้จนกระทั่ง 

หมอคนนัน้มา และจบัมอืเธอไวอ้กีครัง้จนกระทัง่เจา้หนา้ทีเ่กบ็ศพมารบัเธอไป  

“ลำเลียงเธอไป” คือคำพูดของคุณเบอร์เกตต์ ซึ่งผมฟังไม่เข้าใจจนกระทั่ง 

แม่อธิบายให้ผมฟัง และทีแรกผมคิดว่าเขาพูดว่า เจ้าหน้าที่เสริมสวย เสียอีก  

บางทีอาจเป็นเพราะกลิ่นตอนที่เขาเผาผมของแม่ที่ทำให้ผมคิดแบบนั้น เขา 

หยุดร้องไห้ไปบ้างแล้ว แต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นใหม่อีกรอบ “แหวนเธอหายไป”  

เขาพูดทั้งน้ำตา “ทั้งแหวนแต่งงานและแหวนหมั้น...แหวนเพชรเม็ดโต 

วงนั้น ผมดูที่โต๊ะข้างเตียงทางฝั่งที่เธอนอน เธอจะวางแหวนไว้ตรงนั้นเวลา 

ทามือด้วยครีมรักษาข้ออักเสบที่มีกลิ่นร้ายกาจมาก —”

“กลิ่นมันแย่จริง  ๆ  ละ” คุณนายเบอร์เกตต์ยอมรับ “ลาโนลินเป็น 

สารที่สกัดจากน้ำมันหล่อเลี้ยงบนขนแกะ แต่มันช่วยได้จริง ๆ นะ”

ผมพยักหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเข้าใจ แต่ผมไม่พูดอะไร

“— แล้วผมก็ดูบนอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ เพราะบางครั้งเธอก็ทิ้งมันไว้ 

ที่นั่น...ผมดูจนทั่ว ทุกที่ ”
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“เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองค่ะ” แม่ผมปลอบ และในเมื่อตอนนี้ผม 

ของแม่ปลอดภัยแล้ว แม่จึงรั้งคุณเบอร์เกตต์เข้ามาในอ้อมกอดของแม่ 

อีกครั้ง “เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองค่ะ มาร์ตี้ อย่ากังวลกับเรื่องนี้เลย”

“ผมคิดถึงเธอเหลือเกิน! ตอนนี้ผมก็คิดถึงเธอแล้ว!”

คุณนายเบอร์เกตต์สะบัดมือตรงหน้าใบหน้าของเธอ “ฉันให้เวลาเขา 

หกอาทิตย์ก่อนที่เขาจะชวนโดโลเรส มาโกแวน ไปกินมื้อเที่ยง”

คุณเบอร์เกตต์กำลังพูดพล่าม  และแม่ผมกำลังพยายามปลอบ 

แบบเดียวกับที่แม่ปลอบผมเวลาทำหัวเข่าถลอก หรือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ 

ผมพยายามชงชาใหแ้มแ่ลว้ทำนำ้รอ้นลวกมอืตวัเอง พดูอกีอยา่งกค็อื ตอนนี ้

มีเสียงดังวุ่นวาย ผมจึงลองเสี่ยงแต่ก็พยายามพูดเสียงเบา ๆ ไว้

“แหวนคุณอยู่ไหนฮะ คุณนายเบอร์เกตต์ คุณรู้ไหม”

พวกเขาต้องพูดความจริงกับคุณเมื่อพวกเขาตายแล้ว ผมไม่รู้เรื่องนี้ 

หรอกตอนทีผ่มหกขวบ ผมแคส่นันษิฐานเอาเองวา่ผูใ้หญท่กุคนพดูความจรงิ  

ไมว่า่พวกเขาจะมชีวีติอยูห่รอืวา่ตายแลว้ แนน่อนวา่ในตอนนัน้ผมยงัเชือ่ดว้ย 

ว่าโกลดิล็อกส์4 เป็นเด็กผู้หญิงจริง ๆ เชิญคุณเรียกผมว่าเด็กโง่ได้ตามสบาย  

แต่อย่างน้อยผมก็ไม่เชื่อว่าหมีสามตัวนั้นพูดได้จริง ๆ 

“ชั้นบนสุดของตู้ในห้องโถง” เธอตอบ “อยู่ลึก  ๆ  ข้างใน หลังสมุด 

สแครปบุ๊ก5”

“ทำไมต้องตรงนั้น” ผมถาม แม่มองผมแปลก  ๆ เท่าที่แม่เห็นก็คือ  

ผมกำลังคุยกับช่องประตูที่ว่างเปล่า...ถึงแม้ว่าตอนนั้นแม่จะรู้แล้วว่าผม 

ไม่ค่อยเหมือนกับเด็กคนอื่น  ๆ  ทั่วไปก็ตาม  หลังจากเรื่องที่ เกิดขึ้นใน 

เซนทรัลปาร์ก ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลย  — แล้วผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง  — ผมก็แอบ 

ได้ยินแม่บอกบรรณาธิการที่เป็นเพื่อนของแม่คนหนึ่งทางโทรศัพท์ว่า ผม 

คือ  ‘เฟย์ ’  หรือคนมีญาณทิพย์  ผมตกใจแทบแย่  เพราะผมคิดว่าแม่ 

หมายความว่าแม่กำลังจะเปลี่ยนชื่อผมเป็นเฟย์ ซึ่งเป็นชื่อของเด็กผู้หญิง

 4 ตัวละครหลักในนิทานเด็กเรื่อง Goldilocks and the Three Bears

 5 สมุดแปะภาพข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์หรือเรื่องราวความทรงจำต่าง  ๆ  ของบุคคลหรือ 

ครอบครัว
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สตีเวน คิง

“ฉันไม่รู้เลยสักนิด” คุณนายเบอร์เกตต์ตอบ “ตอนนั้นฉันคิดว่า 

ฉันกำลังมีอาการหลอดเลือดในสมองแตก ความคิดของฉันคงกำลังจมอยู่ 

ในเลือด”

ความคิดจมอยู่ในเลือด ผมไม่เคยลืมคำนี้เลย

แม่ถามคุณเบอร์เกตต์ว่าเขาอยากไปที่อพาร์ตเมนต์ของเราเพื่อดื่มชา 

สักถ้วย (“หรืออะไรบางอย่างที่แรงกว่า”) ไหม แต่เขาตอบว่าไม่ เขาจะไป 

ตามล่าหาแหวนที่หายไปของภรรยา แม่ถามว่าเขาอยากให้เราซื้ออาหารจีน 

มาให้ไหม เพราะแม่ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อมากินเป็นอาหารค่ำ เขาตอบว่าดีเลย  

ขอบคุณมาก เทีย

แม่ผมบอกว่าไม่มีปัญหา (ซึ่งแม่ใช้คำนี้บ่อยพอ  ๆ  กับคำว่า ใช่ ใช่  

ใช่ และ ได้ ได้ ได้) แล้วแม่ก็บอกว่าเราจะเอาอาหารไปให้ที่อพาร์ตเมนต ์

ของเขาประมาณหกโมง  เว้นแต่ว่าเขาจะอยากไปกินอาหารกับเราใน 

อพาร์ตเมนต์ของเรา ซึ่งเรายินดีต้อนรับเขา แต่เขาตอบว่าไม่ เขาอยากกิน 

ในอพาร์ตเมนต์ของเขา และอยากให้เราไปกินอาหารกับเขา แต่เขาใช้คำว่า 

อพาร์ตเมนต์ ของเรา เหมือนกับว่าคุณนายเบอร์เกตต์ยังมีชีวิตอยู่ แต่เธอ 

ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเธอจะยังอยู่ที่นั่นก็ตาม

“ถึงตอนนั้นคุณคงเจอแหวนของเธอแล้วละ” แม่พูดแล้วจับมือผม  

“ไปกันเถอะ เจมี เราจะมาหาคุณเบอร์เกตต์ทีหลัง แต่ตอนนี้เราปล่อย 

ให้เขาอยู่ตามลำพังก่อนดีกว่า”

คุณนายเบอร์เกตต์พูดว่า “ไก่งวงไม่ใช่สีเขียวนะจ๊ะ เจมี และนั่น 

ก็ดูไม่เหมือนไก่งวงเลย ดูเหมือนก้อนอะไรสักอย่างที่มีนิ้วหลายนิ้วยื่น 

ออกมา เธอไม่ใช่แรมบรันดต์6 เลย”

คนตายต้องพูดความจริง ซึ่งมันก็โอเคดีเวลาที่คุณอยากรู้คำตอบ 

ต่อคำถามของคุณ แต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนั่นละ บางครั้งความจริง 

ก็ห่วยแตกมาก ผมเริ่มโกรธเธอตงิด ๆ แต่ทันใดนั้นเธอก็เริ่มร้องไห้ ผม 

ก็เลยโกรธเธอไม่ลง เธอหันไปหาคุณเบอร์เกตต์แล้วพูดว่า “จากนี้ไปใคร 

 6 ศิลปินคนสำคัญแห่งยุคบาโรกในช่วงศตวรรษที่ 17
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และแล้วมันก็มา

จะเป็นคนคอยดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมสอดเข็มขัดเข้าหูเข็มขัดด้านหลังกางเกง 

คุณล่ะ โดโลเรส มาโกแวน  งั้นรึ ฉันควรจะยิ้มและจูบคนโง่อย่างคุณ”  

เธอจูบแก้มเขา...หรือจูบ  ตรง  แก้มเขา ผมบอกไม่ถูกว่ามันเป็นอย่างไหน 

กันแน่ “ฉันรักคุณค่ะ มาร์ตี้ และยังรักอยู่”

คุณเบอร์เกตต์ยกมือขึ้นเกาแกรก  ๆ ตรงจุดที่ริมฝีปากของเธอสัมผัส 

ราวกับว่าเขารู้สึกคัน ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้สึก
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



9

2

ใช่  แล้ว ผมเห็นคนตาย เท่าที่ผมจำได้ผมเห็นคนตายมาตลอด แต่มัน 

ไม่เหมือนกับในหนังที่บรูซ วิลลิส1 แสดงหรอกนะ มันน่าสนใจ บางครั้ง 

ก็น่ากลัว  (เช่นผู้ชายที่เซนทรัลปาร์กคนนั้น)  บางครั้งก็แสบทรวง  แต่ 

ส่วนใหญ่มันก็แค่  เห็นเฉย  ๆ เหมือนกับเรื่องคนถนัดซ้าย หรือคนที่เล่น 

เพลงคลาสสิกได้ตอนอายุแค่สามขวบ หรือเริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์ชนิด 

เกิดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงแฮร์รีตอนที่เขาอายุแค่สี่สิบสอง คนอายุ 

สี่สิบสองดูเหมือนแก่มากสำหรับเด็กหกขวบอย่างผม แต่แม้กระทั่งตอนนั้น 

ผมก็ยังเข้าใจได้ว่าอายุสี่สิบสองยังหนุ่มเกินกว่าที่จะลงเอยด้วยการไม่รู้ว่า 

ตัวเองเป็นใคร หรือจำชื่อสิ่งของไม่ได้ ซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้ผมหวาดกลัว 

มากที่สุดเสมอเวลาที่เราไปเยี่ยมลุงแฮร์รี ความคิดของเขาไม่ได้จมในเลือด 

จากเส้นเลือดในสมองแตก แต่ก็จมอยู่ดี

ผมกับแม่เดินไปที่อพาร์ตเมนต์ 3C แล้วแม่ก็เปิดประตูให้เราเข้าไป  

ซึ่งต้องใช้เวลาเล็กน้อยเพราะบนประตูมีล็อกสามตัว แม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ 

ต้องยอมทนเพื่อการอยู่อย่างมีสไตล์ เรามีอพาร์ตเมนต์ขนาดหกห้องนอน 

ที่มองเห็นวิวถนนใหญ่ แม่เรียกมันว่าพาเลซออนปาร์ก เรามีแม่บ้านมา 

ทำความสะอาดสัปดาห์ละสองครั้ง แม่มีรถเรนจ์โรเวอร์คันหนึ่งในโรงจอดรถ 

 1 The Sixth Sense ภาพยนตรส์ยองขวญั เกีย่วกบัเดก็ชายทีม่องเหน็คนตาย เขา้ฉาย 

ในปี 1999
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และแล้วมันก็มา

บนถนนเซกันด์อเวนิว และบางครั้งเราก็ไปบ้านลุงแฮร์รีที่หมู่บ้านสปีอองก์  

ต้องขอบคุณเรจิส โทมัส กับนักเขียนอื่น  ๆ  อีกสองสามคน (แต่ส่วนใหญ่ 

แล้วคือเรจิสแสนดี) ที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่ดี แต่มันไม่คงอยู่ 

ตลอดไป เป็นความคืบหน้าอันน่าเศร้าซึ่งผมจะเล่าให้คุณฟังในเร็ว  ๆ  นี้ละ  

พอมามองย้อนหลัง  บางครั้งผมก็คิดว่าชีวิตผมก็เหมือนกับนิยายของ 

ดิกเกนส์ เพียงแค่มีคำสบถสาบานด้วยเท่านั้นเอง

แม่โยนกระเป๋าต้นฉบับกับกระเป๋าเงินบนโซฟาแล้วนั่งลง  โซฟา 

ส่งเสียงเหมือนผายลมที่มักจะทำให้เราหัวเราะ แต่ไม่ใช่วันนี้ “บ้าชิบ” แม่ 

พูดแล้วก็ยกมือขึ้นทำท่าห้าม “ลูก —”

“ไม่ฮะ ผมไม่ได้ยิน” ผมพูด

“ดีมาก แม่คงต้องใส่ปลอกคอช็อกด้วยไฟฟ้าหรืออะไรบางอย่างที่จะ 

ส่งเสียงดังเตือนทุกครั้งที่แม่สบถเวลาอยู่กับลูก มันจะได้ช่วยสั่งสอนแม่”  

แม่ยื่นริมฝีปากล่างแล้วเป่าผมหน้าม้าของแม่ขึ้น “แม่ยังมีหนังสือเล่มล่าสุด 

ของเรจิสที่ต้องอ่านอีกสองร้อยหน้า —”

“เล่มนี้ชื่อเรื่องอะไรฮะ” ผมถาม และรู้ดีว่ามันต้องมีคำว่า โรอาโนก  

อยู่ในชื่อเรื่องด้วย เพราะมันมีอยู่เสมอ

“ผีสาวแห่งโรอาโนก” แม่ตอบ “เป็นหนึ่งในเล่มที่ด ีๆ ของเขา มีเซ็... 

มีกอดจูบเยอะ”

ผมย่นจมูก

“เสียใจจ้ะ ลูกรัก แต่พวกสาว ๆ ชอบเรื่องที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและ 

ต้นขาร้อนผ่าว” แม่มองดูกระเป๋าที่มีเรื่อง  ผีสาวแห่งโรอาโนก  อยู่ข้างใน  

ต้นฉบับรัดไว้ด้วยหนังยางหกหรือแปดเส้นเหมือนเช่นเคย และหนังยาง 

เส้นหนึ่งจะต้องขาดเสมอ ซึ่งทำให้แม่ต้องสบถด้วยคำสบถที่เผ็ดร้อนที่สุด 

บางคำ มีอยู่หลายคำที่ผมยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ “ตอนนี้แม่ไม่รู้สึกว่า 

อยากทำอะไรนอกจากดื่มไวน์สักแก้ว  หรืออาจจะทั้งขวดเลย  โมนา  

เบอร์เกตต์ เป็นผู้หญิงที่แสบสุด ๆ จริง  ๆ  แล้วมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำที่เขา 

ไม่มีเธอ แต่ตอนนี้เขากำลังเสียใจมาก แม่หวังว่าเขาคงมีญาตินะ เพราะ 

แม่ไม่ปลื้มกับความคิดที่จะต้องเป็นผู้บัญชาการการปลอบโยน”
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สตีเวน คิง

“เธอก็รักเขาเหมือนกันฮะ” ผมบอก

แม่มองผมด้วยสายตาแปลก ๆ “งั้นรึ ลูกคิดแบบนี้หรือไง”

“ผมไม่ได้คิด แต่ผมรู้ เธอพูดถึงไก่งวงของผมแบบไม่ดีเอาเลย  

แต่เธอก็ร้องไห้ก่อนจะจูบแก้มเขา”

“ลูกจินตนาการไปเองแล้วละ เจมส์” แม่พูดไม่ค่อยเต็มปาก ตอนนี ้

แม่รู้ดีมากขึ้นแล้ว ผมมั่นใจว่าแม่รู้ แต่พวกผู้ใหญ่เป็นคนทำใจเชื่ออะไร 

ได้ยาก ผมจะบอกให้ว่าทำไม เวลาที่พวกเขาสมัยเด็กรู้ว่าซานตาคลอสเป็น 

เรื่องโกหก โกลดิล็อกส์ไม่ใช่เด็กผู้หญิงจริง  ๆ และกระต่ายอีสเตอร์เป็น 

เรื่องเหลวไหล — นี่แค่ยกตัวอย่างสามเรื่องนะ ผมยังยกตัวอย่างได้อีกเยอะ — 

พวกเขาจะมีปม แล้วพวกเขาก็จะเลิกเชื่อทุกอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตา 

ตัวเอง

“ไม่ฮะ  ผมไม่ได้จินตนาการไปเอง  เธอบอกว่าผมไม่มีวันเป็น 

แรมบรันดต์ได้ เขาคือใครฮะ”

“จิตรกรคนหนึ่งจ้ะ” แม่ตอบแล้วเป่าผมหน้าม้าขึ้นอีกครั้ง ผมไม่รู้ 

ว่าทำไมแม่ไม่ตัดมันทิ้งไปซะก็หมดเรื่อง หรือไม่ก็ไว้ผมทรงอื่นแทน ซึ่งแม่ 

ทำได้อยู่แล้ว เพราะแม่เป็นคนสวยมาก

“เวลาทีเ่ราไปกนิอาหารทีน่ัน่ ลกูอยา่ไดพ้ดูอะไรเกีย่วกบัสิง่ทีล่กูคดิวา่ 

ลูกเห็นให้คุณเบอร์เกตต์ฟังเชียวนะ”

“ผมจะไม่พูด” ผมตอบ “แต่เธอพูดถูกแฮะ ไก่งวงของผมมัน 

ห่วยแตกจริง ๆ” ผมรู้สึกแย่กับเรื่องนี้

และผมคงแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็น เพราะแม่กางแขนออก  

“มานี่สิ ลูกรัก”

ผมเดินเข้าไปกอดแม่

“ไก่งวงของลูกสวยมาก เป็นไก่งวงที่สวยที่สุดที่แม่เคยเห็นเลย แม่ 

จะติดมันไว้บนตู้เย็น และมันจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลจ้ะ”

ผมกอดแม่แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ และซบหน้าลงกับซอกไหล่ 

ของแม่เพื่อจะได้สูดกลิ่นน้ำหอม “ผมรักแม่ฮะ”

“แม่ก็รักลูกจ้ะ เจมี รักเท่าฟ้า เอาละ ไปเล่นหรือไปดูทีวีได้แล้ว  
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และแล้วมันก็มา

แม่ต้องรีบโทรศัพท์รัว ๆ ก่อนจะโทร.ไปสั่งอาหารจีน”

“โอเคฮะ” ผมเดินไปทางห้องของผม แล้วก็ชะงัก “เธอวางแหวนไว ้

ชั้นบนสุดของตู้ในห้องโถง หลังสมุดสแครปบุ๊ก”

แม่อ้าปากหวอจ้องผม “เธอทำแบบนั้นทำไม”

“ผมถามเธอ เธอตอบว่าไม่รู้ เธอบอกว่าตอนนั้นความคิดของเธอ 

กำลังจมอยู่ในเลือด”

“โอ...คุณพระช่วย” แม่อุทานเสียงกระซิบพลางยกมือขึ้นจับคอ

“แมค่วรจะหาวธิบีอกเขาตอนทีเ่รากนิอาหารจนีกนั เขาจะไดเ้ลกิกงัวล 

กับเรื่องนี้สักที ผมขอไก่แม่ทัพโช2 ได้ไหมฮะ”

“ได้สิ” แม่ตอบ “และข้าวกล้อง ไม่ใช่ข้าวขาว”

“ใช่ ใช่ ใช่” ผมพูดแล้วก็เดินไปเล่นตัวต่อเลโก้ของผม ผมกำลัง 

ต่อหุ่นยนต์

 2 General Tso Chicken เป็นอาหารจีนสไตล์อเมริกัน ไก่ชุบแป้งทอด แล้วคลุกเคล้า 

กับซอสให้มีรสเปรี้ยวหวาน
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


