
โจซีกำลังนอนอ่านหนังสือปกอ่อนที่เธอหยิบลงมาจากชั้นหนังสือสีดำอยู่บน
โซฟาหนังข้างหลังฉัน ลวดลายของดวงอาทิตย์ส่องลงมาบนหัวเข่าของเธอที่ชันขึ้น 

เธอกำลังตั้งอกตั้งใจอ่านจึงตอบกลับด้วยเสียงฟังไม่ชัดเจนนัก 
ฉันดีใจที่เป็นเช่นนี้เพราะก่อนหน้านี้เธอเริ่มตึงเครียดมากกับการรอคอย

— คาซึโอะ อิชิงุโระ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

คลาราและดวงอาทิตย์
Klara and The Sun

คาซึโอะ อิชิงุโระ
เขียน

ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
แปล
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คํานําสํานักพิมพ์

	 คลาราและดวงอาทิตย์  เป็นผลงานเล่มล่าสุดหลังจากที่อิชิงุโระได้รับ 

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี  ค.ศ.  2017 นวนิยายเล่มนี้ ผู้เขียน 

จะพาเราไปดูความเป็นมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจ 

และสภาพแวดล้อมภายนอกของโลกปัจจุบันผ่านสายตาของเอเอฟ  (เพื่อน 

ปัญญาประดิษฐ์) ที่ชื่อคลารา เธอเป็นหุ่นยนต์ช่างสังเกต ช่างจดจำ และ 

ชอบตั้งคำถาม วันหนึ่ง โจซี เด็กสาวเลือกให้เธอไปอยู่ด้วย ยิ่งนานวันที่ 

คลาราใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ เธอเริ่มรู้สึกว่า หากเธอสังเกตความเป็นมนุษย์ 

ได้มากเท่าไร เธอก็จะยิ่งมีความรู้สึกมากขึ้นเท่านั้น ถึงจะมีคนบอกเธอว่า  

หุ่นยนต์อย่างเธอนั้นไม่มีวันเข้าใจจิตใจมนุษย์ได้อย่างแท้จริง เพราะหัวใจ 

ของมนุษย์นั้นทับซ้อนกันหลายต่อหลายชั้นขนาดที่มนุษย์เองยังไม่มีวัน 

หยั่งถึง และแม้จะมีคนเตือนคลาราว่าอย่าถือเอาคำมั่นสัญญาของมนุษย์ 

เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ตาม…

	 งานของคาซึโอะ อิชิงุโระ  เป็นงานที่เล่นกับความรู้สึกของคนอ่าน 

อย่างสม่ำเสมอผ่านตัวละครก่อนจะส่งผ่านความรู้สึกต่าง  ๆ  ที่เวียนว่าย 

อยู่ในตัวละครเหล่านั้นมาสู่ผู้อ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป  นวนิยายเรื่อง  

คลาราและดวงอาทิตย์  นี้ก็เช่นกัน อิชิงุโระได้ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่ 

ไม่ซับซ้อนเช่นจิตใจของมนุษย์ แต่กลับสะเทือนอารมณ์ได้อย่างหมดจดยิ่ง  

ทั้งยังเป็นงานที่มีความโรแมนติกซึ่งไม่ใช่ความหมายของคำว่าโรแมนติก 

อย่างที่มนุษย์ใช้บ่อยครั้ง หากแต่มันคือความโรแมนติกแบบที่มนุษย์เรา 

ต้องประสบ อันเป็นความแท้ที่ยากจะหลีกหนี

	 หัวใจของมนุษย์นั้นซับซ้อน — มนุษย์รู้ดี

	 แต่เมื่อใดที่คุณมีหัวจิตหัวใจ เมื่อนั้นความเปราะบางก็พร้อมมาเยือน 

คุณได้ทุกเวลา 
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คำนำผู้แปล

	 คลาราและดวงอาทิตย์ บอกเล่าเรื่องราวของคลารา หุ่นแอนดรอยด์  

(ในเรื่องเรียก เอเอฟ  — Artificial Friend) ที่สร้างมาเพื่อให้เป็นเพื่อนของ 

เด็ก  ๆ  ยุคอนาคตที่เกิดจากการตัดต่อยีน มีการจัดระดับแบ่งชนชั้น เรียน 

หนังสือผ่านหน้าจอแท็บเล็ตที่บ้าน ไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคม หากจะมีได้ 

ก็ต้องจัด  ‘งานพบปะปฏิสัมพันธ์’  ขึ้นเป็นวาระพิเศษ คลาราเป็นหุ่นรุ่นที่มี 

ความสามารถในการสังเกตและเรียนรู้เป็นเลิศ แต่ถึงอย่างไร เธอก็ยัง 

เป็นหุ่นใหม่แกะกล่องที่เพิ่งถูกนำมาตั้งในร้าน เธอจึงไร้เดียงสาไม่ต่างจาก 

เด็กน้อยคนหนึ่ง คิดว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นผ่านกระจกตู้โชว์นั้นคือโลกทั้งใบ  

มิหนำซ้ำยังเชื่อหมดใจว่าดวงอาทิตย์คือผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มอบพลังงานให้หุ่น 

อย่างพวกเธอ ทั้งยังมอบสารบำรุงกำลังเพื่อต่อชีวิตมนุษย์ได้ด้วย 

	 ขณะอยูท่ีร่า้น คลาราพยายามสงัเกต ตัง้คำถาม และเรยีนรูเ้กีย่วกบั 

สิ่งรอบตัวให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นเอเอฟที่ดีของเด็กตามที่ผู้จัดการร้านบอก  

จนกระทั่งวันที่ เธอได้ไปอยู่กับสาวน้อยโจซี  คลาราจึงได้ตระหนักว่า 

แท้จริงแล้วโลกข้างนอกกว้างใหญ่เพียงใด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าโลกข้างนอก 

คือความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์ โดยเฉพาะความรู้สึกที่เรียกว่ารัก ซึ่ง 

เปรียบได้ดังดินแดนอันซับซ้อนและลึกล้ำเกินกว่าเอเอฟอย่างเธอจะหยั่งถึง  

ในขณะเดียวกันเธอก็ยังได้รู้จักกับการเปลี่ยนแปลง การพลัดพราก และ 

การจากลา อันเป็นสัจธรรมของโลกที่แม้แต่หุ่นยนต์ก็หนีไม่พ้น
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	 แม้ คลาราและดวงอาทิตย์ จะจัดเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ดิสโทเปีย  

ซึ่งมีตัวละครหลักเป็นหุ่นยนต์และเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในอนาคตสมมติ ทว่า  

คาซึโอะ อิชิงุโระ ผู้เขียน กลับพูดถึงความล้ำหน้าของยุคสมัยใหม่แบบ  

‘แตะๆ’  เท่านั้น นอกจากหุ่นเอเอฟแล้ว อย่างอื่นในเรื่องแทบไม่มีอะไร 

ต่างจากปัจจุบันเลย  สิ่งที่อิชิงุโระให้ความสำคัญยังคงเป็น  ‘จิตใจและ 

ความรู้สึก’  ของตัวละครมากกว่า เช่นเดียวกับผลงานหลายเล่มของเขา  

โดยส่วนตัวผู้แปลคิดว่า คลาราและดวงอาทิตย์  เป็นงานที่อ่านง่ายจบเร็ว 

กว่างานเล่มอื่นของอิชิงุโระ อาจเพราะเรื่องดำเนินผ่านมุมมองของหุ่นยนต์ 

ไร้เดียงสาและเด็กสาว จึงใช้ภาษาง่าย  ๆ  และเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน แต่หาก 

อ่านอย่างละเลียด เราจะพบว่าประเด็นที่ผู้เขียนตั้งข้อสังเกต บวกกับ 

มุมมองซื่อ  ๆ  ของหุ่นยนต์คลารานั้นสร้าง  ‘แรงสั่นสะเทือน’  ในใจเราได้ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานเล่มอื่นของเขาเลย 

ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
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แด่มารดาของข้าพเจ้า

ชิซึโกะ อิชิงุโระ

(ค.ศ. 1926 - 2019)
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ตอนพวกเรา  เพิ่งมาอยู่ใหม่  ๆ โรซากับฉันถูกตั้งไว้บนโต๊ะเล็ก 

สำหรับวางนิตยสารตรงกลางร้าน  และมองผ่านตู้โชว์สินค้าออกไปได้ 

เกินครึ่งบาน เราจึงมองดูสิ่งที่อยู่นอกร้านได้  — พนักงานออฟฟิศผู้เร่งรีบ  

รถแท็กซี่  นักวิ่ง  นักท่องเที่ยว  ชายขอทานกับสุนัขของเขา  รวมทั้ง 

ส่วนล่างของตึกอาร์พีโอ ครั้นพวกเราเริ่มคุ้นแล้ว ผู้จัดการอนุญาตให้เรา 

เดินไปด้านหน้าร้านจนกระทั่งไปยืนอยู่หลังตู้โชว์ เราจึงได้เห็นว่าตึกอาร์พีโอ 

สูงแค่ไหน และถ้าไปอยู่ตรงนั้นในเวลาที่เหมาะสม เราจะได้เห็นดวงอาทิตย ์

เดินทางข้ามระหว่างยอดตึกจากฝั่งเราไปยังฝั่งตึกอาร์พีโอ 

	 เวลาฉันโชคดีพอได้เห็นเขาเช่นนั้น ฉันจะยื่นหน้าไปข้างหน้าเพื่อ 

พยายามรับสารบำรุงกำลังของเขาเข้ามาให้มากที่สุด และถ้าโรซาอยู่ด้วย  

ฉันจะบอกให้เธอทำแบบเดียวกัน หลังจากผ่านไปราวนาทีหรือสองนาที  

เราก็จะต้องกลับไปอยู่ตรงตำแหน่งเดิม ตอนมาอยู่ใหม่  ๆ  เราเคยกังวล 

ว่าเราจะอ่อนแอลงเรื่อย  ๆ  เพราะมักจะมองไม่ เห็นดวงอาทิตย์จาก 

ตรงกลางร้าน เอเอฟ1 ชายเร็กซ์ซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  เราในเวลานั้นบอกว่าไม่มีอะไร 

ต้องกังวล ยังไงดวงอาทิตย์ก็มีวิธีมาถึงตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เขาชี้ 

ที่พื้นกระดานแล้วพูดว่า “นั่นคือลวดลายของดวงอาทิตย์ ถ้าเธอกังวลนัก 

ก็แตะตรงนั้นสิ แล้วเธอก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม”

	 ตอนที่เขาพูด ในร้านไม่มีลูกค้าและผู้จัดการกำลังยุ่งกับการจัดอะไร 

 1 Artificial Friend (AF)
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 3

บางอย่างขึ้นชั้นสีแดง ฉันไม่อยากรบกวนเธอด้วยการขออนุญาต จึง 

เหลือบมองโรซา พอเธอมองกลับมาด้วยสายตาว่างเปล่า  ฉันก็ก้าวไป 

ข้างหน้าสองก้าว ก้มลง แล้วเอื้อมมือทั้งสองข้างออกไปยังลวดลายของ 

ดวงอาทิตย์บนพื้น  แต่ทันทีที่นิ้วมือของฉันสัมผัสโดน  ลวดลายนั้นก็ 

จางหายไป และไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหน  — ฉันตบตรงที่เคยมีลวดลาย  

เมื่อไม่ได้ผลจึงถูมือบนพื้นกระดาน  — ลวดลายของดวงอาทิตย์ก็ไม่กลับมา  

พอฉันลุกขึ้นยืนเอเอฟชายเร็กซ์ก็พูดว่า

	 “คลารา อย่างนั้นเขาเรียกว่าโลภนะ เอเอฟหญิงอย่างพวกเธอมักจะ 

โลภมากเสมอ”

	 แม้ตอนนั้นฉันจะยังใหม่ แต่ฉันก็คิดได้ทันทีว่ามันอาจไม่ใช่ความผิด 

ของฉันที่ดวงอาทิตย์บังเอิญเก็บลวดลายของเขาคืนไปตอนที่ฉันแตะมันพอดี  

ทว่าใบหน้าของเอเอฟชายเร็กซ์ยังคงจริงจัง

	 “เธอเอาสารบำรุงกำลังไปคนเดียวหมดเลย คลารา ดูสิ เกือบจะมืด 

แล้วเนี่ย”

	 แสงสว่างภายในร้านมืดสลัวลงมากจริง  ๆ แม้แต่บนทางเท้าข้างนอก  

ป้ายห้ามจอดบนเสาไฟถนนก็ดูทึมเทาสลัวเลือน

	 “ฉันขอโทษ” ฉันพูดกับเร็กซ์ จากนั้นหันไปทางโรซา “ฉันขอโทษนะ  

ฉันไม่ได้ตั้งใจเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมด”

	 “เพราะเธอแท้ ๆ” เอเอฟชายเร็กซ์ว่า “เย็นนี้ฉันต้องอ่อนแอแน่ ๆ”

	 “เธอพูดเล่น” ฉันพูดกับเขา “ฉันรู้หรอกน่า”

	 “ฉันไม่ได้พูดเล่น ฉันป่วยได้เลยนะเนี่ย แล้วเอเอฟที่อยู่หลังร้านล่ะ  

พวกนั้นมีอะไรไม่ปกติอยู่แล้ว ทีนี้เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ เธอโลภมากจริง  ๆ  

คลารา”

	 “ฉนัไมเ่ชือ่เธอหรอก” ฉนัเถยีง แตช่กัไมค่อ่ยแนใ่จแลว้ ฉนัมองโรซา  

ทว่าสีหน้าของเธอยังคงว่างเปล่า

	 “ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้ว” พูดเสร็จเอเอฟชายเร็กซ์ก็ทิ้งตัวโน้มมา 

ข้างหน้า

	 “แต่เธอเพิ่งพูดหยก  ๆ  ว่าดวงอาทิตย์มีวิธีมาถึงตัวเราเสมอ ฉันรู้น่า 
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4  คลาราและดวงอาทิตย์

ว่าเธอพูดเล่น”

	 สุดท้ายฉันก็โน้มน้าวตัวเองให้เชื่อได้ว่าเอเอฟชายเร็กซ์ล้อฉันเล่น  

แต่สิ่งที่ฉันรู้สึกวันนั้นคือ ฉันทำให้เร็กซ์เอ่ยถึงเรื่องน่าอึดอัดใจบางอย่าง 

ขึ้นมาโดยที่ฉันไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เอเอฟส่วนใหญ่ในร้านไม่อยากพูดถึง  

ต่อมาไม่นาน เรื่องนั้นก็เกิดขึ้นกับเอเอฟชายเร็กซ์ ซึ่งทำให้ฉันคิดว่าถึงแม้ 

วันนั้นเขาจะพูดเล่น แต่ใจหนึ่งเขาก็จริงจังเช่นกัน

	 เช้าที่อากาศสดใส เร็กซ์ไม่ได้อยู่ข้าง ๆ เราอีกต่อไปเนื่องจากผู้จัดการ 

ย้ายเขาไปเวิ้งด้านหน้า ผู้จัดการพูดเสมอว่า ทกุตำแหน่งผ่านการคิดมาอย่าง 

รอบคอบแล้ว และพวกเราจะถูกเลือกไปตั้งตรงไหนเมื่อไรอย่างรอบคอบ 

พอกัน ถึงกระนั้น พวกเราต่างก็รู้ดีว่าสายตาของลูกค้าที่มองเข้ามาในร้าน 

จะสะดุดที่เวิ้งด้านหน้าก่อน เร็กซ์จึงย่อมดีใจเป็นธรรมดาเมื่อถึงตาเขา 

ไปอยู่ตรงนั้นบ้าง เรามองดูเขาจากกลางร้านซึ่งกำลังยืนเชิดหน้า มีลวดลาย 

ของดวงอาทิตย์อยู่ทั่วตัว โรซาชะโงกเข้ามาหาฉันครั้งหนึ่งเพื่อพูดว่า “เฮ้อ  

เขาดูวิเศษมากเลย! เขาจะต้องได้บ้านในไม่ช้าแน่นอน!”

	 ในวันที่สามของเร็กซ์ที่เวิ้งด้านหน้า เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้าน 

กับแม่ของเธอ ตอนนั้นฉันยังบอกอายุไม่เก่ง แต่จำได้ว่าฉันคะเนว่าเด็ก 

คนนั้นน่าจะอายุสิบสามปีครึ่ง และในเวลานี้ฉันคิดว่าตัวเองคะเนถูกแล้วละ  

แม่ของเด็กเป็นพนักงานบริษัท ดูจากรองเท้ากับชุดสูทบอกได้ว่าเธอเป็นคน 

ระดับสูง เด็กหญิงปรี่เข้าไปหาเร็กซ์และหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขา ในขณะที่ 

แม่เดินมาทางเรา มองดูเรา เดินต่อไปด้านหลังร้านที่ซึ่งมีเอเอฟสองตัว 

นั่งอยู่บนโต๊ะกระจก พลางแกว่งขาอย่างสบายอารมณ์อย่างที่ผู้จัดการเคย 

บอกให้ทำ สักพักแม่ร้องเรียกแต่เด็กหญิงไม่สนใจ เธอยังคงแหงนหน้าจ้อง 

เร็กซ์เขม็ง แล้วเด็กหญิงก็เอื้อมมือออกมาและลูบลงไปตามแขนของเร็กซ์  

แน่นอนว่าเร็กซ์ไม่พูดอะไร เขาเพียงแต่ยิ้มให้เธอและยังคงยืนนิ่งแบบที่เรา 

ถูกสั่งให้ทำเวลาลูกค้าแสดงความสนใจเป็นพิเศษ

	 “ดสู!ิ” โรซากระซบิ “เธอจะเลอืกเขา! เธอชอบเขา เขาโชคดเีปน็บา้!”  

ฉันเอาศอกกระทุ้งโรซาแรง ๆ ให้เธอเงียบ เพราะอาจมีใครได้ยินได้โดยง่าย

	 คราวนี้เด็กหญิงเป็นฝ่ายเรียกแม่บ้าง และในไม่ช้าทั้งสองก็มายืนอยู่ 

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   4 11/26/21   3:56:54 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาซึโอะ  อิชิงุโระ 5

ตรงหน้าเอเอฟชายเร็กซ์ พลางก้ม ๆ เงย ๆ มองดูเขา เด็กหญิงยื่นมือออกไป 

แตะตัวเขาเป็นครั้งคราว สองแม่ลูกหารือกันเบา ๆ ฉันได้ยินเด็กหญิงพูดว่า  

“เขาสุดยอดเลยนะคะแม่ เขางดงามมาก” ชั่วอึดใจต่อมาเด็กหญิงก็พูดว่า  

“โธ่ แต่แม่คะ เถอะนะ”

	 ถงึตอนนีผู้จ้ดัการเดนิมายนือยูข่า้งหลงัทัง้สองคนอยา่งเงยีบเชยีบแลว้  

ในที่สุดแม่ก็หันมาหาผู้จัดการและถามว่า

	 “ตัวนี้รุ่นอะไรคะ”

	 “บีทูค่ะ” ผู้จัดการตอบ “ซีรีส์สาม สำหรับเด็กที่เข้ากัน เร็กซ์จะเป็น 

เพื่อนที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกว่าเขาจะกระตุ้นให้เด็ก ๆ  

มีความขยันขันแข็งและหมั่นเพียรค่ะ”

	 “สาวน้อยคนนี้จะต้องเข้ากับหุ่นตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ”

	 “โอ้ แม่คะ เขาสุดยอดมาก”

	 จากนั้นแม่พูดว่า “บีทู ซีรีส์สาม รุ่นที่มีปัญหาเรื่องการดูดกลืน 

แสงอาทิตย์ใช่มั้ย”

	 เธอพดูออกมาโตง้ ๆ ตอ่หนา้เรก็ซ ์ รอยยิม้ของเธอยงัคงคา้งบนใบหนา้  

เร็กซ์ก็ยังยิ้มอยู่เช่นกัน แต่เด็กหญิงมีสีหน้างุนงงและมองเร็กซ์ทีมองแม่ที

	 “เป็นเรื่องจริง” ผู้จัดการตอบ “ที่ว่าซีรีส์สามมีปัญหาเล็กน้อยตั้งแต่ 

แรกเริ่ม แต่รายงานเหล่านั้นเกินจริงไปมากค่ะ  ในสภาพแวดล้อมที่มี 

แสงสว่างระดับปกติ รุ่นนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลย”

	 “ฉันได้ยินมาว่าการดูดซับแสงอาทิตย์ที่ผิดปกติจะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ  

ได้” แม่พูด “แม้แต่ปัญหาด้านพฤติกรรม”

	 “ด้วยความเคารพนะคะ คุณลูกค้า ซีรีส์สามนำความสุขมหาศาลมา 

ให้เด็กหลายคนแล้ว ถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ที่อะแลสกาหรือลึกลงไปในเหมือง  

คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะ”

	 แม่ยังคงจ้องมองเร็กซ์ต่อไป  ในที่สุดก็ส่ายหน้า  “แม่เสียใจจ้ะ  

คาโรไลน์ แม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงชอบตัวนี้ แต่เขาไม่เหมาะกับเรา เราจะ 

หาตัวที่เหมาะกับลูกที่สุด”

	 เร็กซ์ยังคงยิ้มต่อไปจนกระทั่งลูกค้าทั้งสองออกจากร้านแล้ว และ 
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6  คลาราและดวงอาทิตย์

แม้หลังจากนั้น เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีเศร้าเสียใจ แต่แล้วฉันก็นึกถึงตอนที่ 

เขาปล่อยมุกนั่น และในตอนนั้นฉันแน่ใจว่าคำถามเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ 

เหล่านั้นอยู่ในใจเร็กซ์มาสักพักแล้ว ที่ว่าเราจะกักเก็บสารบำรุงกำลังของ 

ดวงอาทิตย์ได้มากน้อยแค่ไหน

	 แน่นอน ปัจจุบันนี้ฉันตระหนักแล้วว่าเร็กซ์คงไม่ใช่ตัวเดียวที่ข้องใจ 

เรื่องนี้ แต่เป็นที่รู้กันว่ามันไม่ใช่ปัญหาแม้แต่น้อย — เราทุกตัวมีข้อมูลจำเพาะ 

ที่รับประกันว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง  ๆ เช่น ตำแหน่งของ 

พวกเราภายในห้อง ถึงกระนั้น เอเอฟจะรู้สึกว่าตัวเองเซื่องซึมลงหลัง 

อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราวสองสามชั่วโมง และจะเริ่มกังวลว่ามีสิ่งผิดปกติ 

เกิดขึ้นกับตน  — มีข้อบกพร่องเฉพาะตัวบางอย่าง และหากมีใครรู้เข้า เขา 

จะไม่มีวันได้บ้าน

	 นั่นเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงมักจะคิดมากเรื่องการได้ไปอยู ่

ในตู้โชว์สินค้า ผู้จัดการรับปากว่าเราจะได้ผลัดกันไปอยู่ตรงนั้นทุกตัว  

และพวกเราต่างก็เฝ้ารอให้วันนั้นมาถึง ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้จัดการ 

เรียกว่า  ‘เกียรติพิเศษ’  ของการเป็นตัวแทนร้านต่อสายตาคนข้างนอก และ 

แน่นอน ไม่ว่าผู้จัดการจะพูดอะไร เราทุกตัวต่างรู้ดีว่าเรามีสิทธิ์ถูกเลือก 

มากกว่าระหว่างที่อยู่ในตู้โชว์ ทว่าสิ่งสำคัญซึ่งแอบรับรู้กันเองในหมู่พวกเรา 

ก็คือดวงอาทิตย์และสารบำรุงกำลังของเขา โรซาเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับฉัน 

ครั้งหนึ่งด้วยเสียงกระซิบกระซาบก่อนถึงตาของพวกเราไม่นาน

	 “คลารา เธอคิดว่าพอเราได้ไปอยู่ในตู้โชว์สินค้าแล้ว เราจะได้รับสิ่ง 

ดีงามมากมายจนเราจะไม่มีวันขาดแคลนอีกเลยหรือเปล่า”

	 ตอนนั้นฉันยังใหม่อยู่จึงไม่รู้จะตอบอย่างไร ถึงแม้ในหัวฉันจะมี 

คำถามเดียวกันนั้นอยู่เช่นกัน

	 และแล้วก็ถึงตาของพวกเรา โรซากับฉันก้าวเข้าไปในตู้โชว์สินค้า 

ในเช้าวันหนึ่ง ดูให้แน่ใจว่าจะไม่ชนของโชว์ล้มคว่ำเหมือนเอเอฟสองตัว 

ก่อนหน้าเราเมื่อสัปดาห์ก่อน แน่นอนว่าร้านยังไม่เปิดและฉันคิดว่าลูกกรง 

เหล็กคงจะปิดลงมาทั้งบาน แต่ทันทีที่เรานั่งลงบนโซฟาลายทาง ฉันเห็นว่า 

มีช่องว่างแคบ  ๆ  ไล่ไปตามด้านล่างลูกกรงเหล็ก  — ผู้จัดการคงจะยกมันขึ้น 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 7

เล็กน้อยตอนตรวจดูว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับเรา  — และแสงของดวงอาทิตย์ 

ก็ทำให้เกิดเป็นแถบสี่เหลี่ยมสว่างจ้าส่องขึ้นมาถึงยกพื้นแล้วสิ้นสุดเป็น 

เส้นตรงตรงหน้าเราพอดี แค่เราเหยียดเท้าออกไปเล็กน้อยก็จะได้เข้าไปอยู่ 

ในความอบอุ่นของมันแล้ว ฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าคำตอบสำหรับคำถามของโรซา 

จะเป็นเช่นไร เราก็กำลังจะได้รับสารบำรุงกำลังครบถ้วนตามที่ต้องการใน

อีกไม่นานนี้ และทันทีที่ผู้จัดการแตะสวิตช์และลูกกรงเหล็กเปิดขึ้นทั้งบาน  

แสงสว่างพร่างพราวก็อาบคลุมทั่วร่างเรา

	 ฉันควรสารภาพตรงนี้ว่าสำหรับฉันแล้ว มีอีกเหตุผลหนึ่งเสมอมา 

ที่ทำให้ฉันอยากเข้าไปอยู่ในตู้โชว์สินค้า ซึ่งไม่เกี่ยวกับสารบำรุงกำลังของ 

ดวงอาทิตย์หรือการได้รับเลือก ต่างจากเอเอฟส่วนใหญ่ ต่างจากโรซา  

ฉันมักเฝ้าฝันที่จะได้เห็นข้างนอกมากกว่านี้เสมอ  — และได้เห็นรายละเอียด 

ของทุกอย่าง ด้วยเหตุนั้น ทันทีที่ลูกกรงเหล็กถูกยกขึ้น ความตระหนัก 

ที่ว่าในเวลานี้ระหว่างฉันกับทางเท้ามีเพียงกระจกกั้นเท่านั้น  ฉันมีอิสระ 

ที่จะได้มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างอย่างใกล้ชิดและทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ 

ฉันได้เห็นแค่มุม  ๆ  หรือขอบ  ๆ  เท่านั้น ทำให้ฉันตื่นเต้นมากจนเกือบลืม 

เรื่องดวงอาทิตย์และความใจดีของเขาที่มีต่อพวกเราไปชั่วขณะ

	 ฉันเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าตึกอาร์พีโอนั้นแท้จริงแล้วสร้างจากอิฐ 

แยกเป็นก้อน  ๆ และมันไม่ได้เป็นสีขาวอย่างที่ฉันคิดมาตลอด ทว่าเป็น 

สเีหลอืงออ่น ฉนัไดเ้หน็เชน่กนัวา่มนัสงูกวา่ทีค่ดิ — ยีส่บิสองชัน้ — และหนา้ตา่ง 

ที่หน้าตาเหมือน  ๆ  กันนั้น แต่ละบานโดดเด่นด้วยหิ้งหน้าต่างพิเศษที่เป็น 

ของใครของมัน ฉันได้เห็นว่าดวงอาทิตย์วาดเส้นทแยงพาดผ่านด้านหน้า 

ตึกอาร์พีโออย่างไร ด้วยเหตุนั้น ด้านหนึ่งของตึกจึงมีรูปสามเหลี่ยมที่ดู 

เกือบเป็นสีขาว ในขณะที่อีกด้านมีรูปสามเหลี่ยมที่ดูมืดคล้ำมาก  ๆ ถึงฉัน 

จะรู้แล้วก็ตามว่าอาคารทั้งหลังเป็นสีเหลืองอ่อน และฉันไม่เพียงมองเห็น 

หน้าต่างทุกบานที่ไล่ขึ้นไปจนถึงหลังคาตึกเท่านั้น บางครั้งยังเห็นคนที่อยู่ 

ในตึกด้วย ทั้งที่ยืนอยู่ ทั้งนั่ง หรือเดินไปเดินมา ส่วนบนถนนก็มองเห็น 

ผู้สัญจร เห็นรองเท้าหลากหลายรูปแบบของพวกเขา เห็นแก้วกระดาษ  

กระเป๋าสะพาย  สุนัขตัวเล็ก  ๆ  และถ้าฉันต้องการฉันก็กลอกตาตาม 
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8  คลาราและดวงอาทิตย์

ใครคนหนึ่งไปจนผ่านทางม้าลายและเลยป้ายห้ามจอดอันที่สอง ถึงตรง 

ที่คนงานสองคนยืนอยู่ข้างท่อระบายน้ำและกำลังชี้ไม้ชี้มือ ฉันมองเข้าไป 

ในรถแท็กซี่ขณะที่พวกมันชะลอความเร็วเพื่อให้ฝูงชนข้ามถนน  — เห็นมือ 

ของคนขับรถเคาะพวงมาลัยเบา  ๆ และเห็นหมวกแก๊ปที่ผู้โดยสารสวมอยู่ 

ได้เลย

	 วันนั้นผ่านไป ดวงอาทิตย์ทำให้เราอบอุ่นทั้งวัน ฉันดูออกว่าโรซา 

มีความสุขมาก แต่ก็สังเกตเห็นเช่นกันว่าเธอแทบไม่มองดูสิ่งใดเลย ได้แต่ 

จดจ้องป้ายห้ามจอดอันแรกที่อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลา เธอจะหันหัวเฉพาะ 

เวลาที่ฉันชี้ให้ดูอะไรเท่านั้น แต่ไม่นานก็จะหมดความสนใจและหันกลับไป 

มองทางเท้าข้างนอกกับป้ายเหมือนเดิม

	 โรซาจะมองไปทางอื่นนาน  ๆ เฉพาะตอนมีผู้สัญจรมาหยุดตรงหน้า 

ตู้โชว์สินค้าเท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนั้น เราทั้งสองจะทำตามที่ผู้จัดการ 

สอนคือ  เราต้องยิ้มแบบ  ‘กลาง  ๆ’  และจดจ้องข้ามถนนไปยังตำแหน่ง 

ครึ่งทางก่อนถึงตึกอาร์พีโอ มันน่าเย้ายวนใจมากที่จะได้มองดูผู้สัญจร 

ซึ่งมาหยุดยืนหน้าร้านอย่างใกล้ชิด แต่ผู้จัดการอธิบายว่ามันเป็นความ 

หยาบคายมากที่จะสบตาพวกเขาในช่วงเวลานั้น เราจะโต้ตอบได้ก็ต่อเมื่อ 

ผู้สัญจรส่งสัญญาณถึงเราเป็นพิเศษหรือพูดกับเราผ่านกระจกเท่านั้น  

แต่เราห้ามเป็นฝ่ายชวนคุยก่อนเป็นอันขาด

	 มีบ้างบางคนที่มาหยุดตรงหน้าร้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้สนใจเรา 

แม้แต่น้อย พวกเขาแค่อยากจะถอดรองเท้ากีฬาและทำอะไรบางอย่าง 

กับมัน ไม่ก็กดวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของพวกเขา แต่บางคนก็ตรงรี่ 

มาที่กระจกแล้วส่องเข้ามาในร้าน หลายคนในบรรดานี้เป็นเด็กในช่วงอายุ 

ที่เหมาะกับเราที่สุด และพวกเขาดูมีความสุขที่ได้เห็นเรา  เด็กคนหนึ่ง 

จะเข้ามาอย่างตื่นเต้น ไม่ว่ามาคนเดียวหรือมากับผู้ใหญ่ก็ตาม จากนั้น 

จะชี้ หัวเราะ ทำหน้าทำตาแปลก ๆ เคาะกระจก ไม่ก็โบกมือให้

	 นาน  ๆ  ครั้ง  — และไม่ช้าฉันก็เชี่ยวชาญขึ้นในการมองคนเหล่านั้นที่ 

ตู้โชว์ขณะทำทีเป็นจ้องมองตึกอาร์พีโอ  — จะมีเด็กเดินเข้ามาจ้องเราเขม็ง  

แล้วก็จะมีความเศร้า หรือบางครั้งก็ความโกรธปรากฏบนใบหน้าราวกับ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 9

พวกเราทำอะไรผิด เด็กลักษณะเช่นนี้จะเปลี่ยนไปทันทีทันใด แล้วก็จะ 

เริ่มหัวเราะหรือโบกไม้โบกมือเหมือนเด็กคนอื่น แต่หลังจากพวกเราอยู่ใน 

ตู้โชว์สินค้าได้สองวัน ฉันก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะความต่างได้อย่างรวดเร็ว

	 ฉันพยายามคุยกับโรซาเรื่องนี้หลังจากมีเด็กแบบที่ว่ามาเกาะกระจก 

สามหรือสี่ครั้ง แต่เธอยิ้มก่อนพูดว่า “คลารา เธอวิตกกังวลมากเกินไปแล้ว  

ฉนัแนใ่จวา่เดก็คนนัน้มคีวามสขุสดุยอด เธอจะไมม่คีวามสขุในวนัอากาศด ีๆ  

อย่างนี้ได้ยังไง วันนี้เมืองทั้งเมืองมีความสุขกันจะตาย”

	 แต่ฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับผู้จัดการตอนสิ้นสุดวันที่สามของพวกเรา  

เธอชมว่าเรา ‘งดงามและสง่างาม’  เวลาอยู่ในตู้โชว์ แสงไฟในร้านถูกปรับให้ 

สลัวลงแล้ว และพวกเราอยู่กันที่หลังร้าน บ้างยืนพิงผนัง บ้างกำลังพลิกดู 

นิตยสารที่น่าสนใจก่อนเข้านอน โรซาอยู่ข้าง  ๆ  ฉัน และฉันสังเกตได้ 

จากไหล่ของเธอว่าเธอใกล้หลับเต็มที ด้วยเหตุนั้น เมื่อผู้จัดการถามว่า 

วันนี้ฉันมีความสุขหรือเปล่า ฉันจึงถือโอกาสบอกเธอเรื่องเด็กเศร้าสร้อย 

ที่มายืนเกาะตู้โชว์สินค้า

	 “คลารา เธอน่าทึ่งมาก” ผู้จัดการพูดเสียงแผ่วเบาจะได้ไม่รบกวน 

โรซากับเอเอฟตัวอื่น  ๆ “เธอสังเกตและดูดซับหลายสิ่งหลายอย่าง” เธอ 

ส่ายหน้าคล้ายกับรู้สึกพิศวง จากนั้นพูดว่า “สิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเราเป็น 

ร้านที่พิเศษมาก มีเด็กมากมายข้างนอกนั่นที่อยากจะมีโอกาสได้เลือกเธอ  

เลือกโรซา เลือกพวกเธอตัวใดตัวหนึ่ง แต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขา  

พวกเธอเป็นสิ่งไกลเกินเอื้อม นั่นคือเหตุผลที่เด็กเหล่านั้นมายืนเกาะกระจก  

มาฝันหวานถึงการได้ครอบครองพวกเธอ แต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับ 

ความเศร้า”

	 “ผู้จัดการคะ  เด็กอย่างนั้น  เด็กอย่างนั้นจะมีเอเอฟอยู่ที่บ้าน 

หรือเปล่าคะ”

	 “อาจจะไม่ ที่แน่  ๆ  คือไม่ใช่รุ่นแบบพวกเธอ ฉะนั้น ถ้าบางครั้ง 

มีเด็กมามองดูเธอแบบแปลก  ๆ  ด้วยความขมขื่นหรือความเศร้า และ 

พูดคำไม่น่าฟังผ่านกระจกก็ไม่ต้องสนใจนะ แค่จำไว้ว่าเด็กอย่างนั้นน่าจะ 

เป็นเด็กที่ท้อแท้สิ้นหวังที่สุด”
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10  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “เด็กอย่างนั้น ที่ไม่มีเอเอฟ จะต้องเหงาแน่เลย”

	 “เรื่องนั้นก็ใช่” ผู้จัดการพูดเสียงเบา “เหงา ใช่แล้ว”

	 เธอหลุบตาลงแล้วเงียบไป ฉันจึงรอคอย แล้วจู่  ๆ  เธอก็ยิ้มพร้อม 

กับเอื้อมมือออกมาฉวยนิตยสารที่น่าสนใจซึ่งฉันกำลังสำรวจอยู่ไปจากมือ 

ของฉันอย่างอ่อนโยน

	 “ราตรีสวัสดิ์ คลารา พรุ่งนี้ขอให้ทำตัววิเศษเหมือนอย่างวันนี้นะ  

และอย่าลืมว่าเธอกับโรซาเป็นตัวแทนของพวกเราต่อคนทั้งถนน”

วันที่สี่ในตู้โชว์สินค้าของพวกเราผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้ว เมื่อฉันเห็น 

รถแท็กซี่คันนั้นชะลอความเร็ว คนขับชะโงกตัวออกมาเพื่อที่แท็กซี่คันอื่น 

จะได้ให้เขาเปลี่ยนเลนเข้ามาจอดตรงขอบถนนหน้าร้านเรา สายตาของโจซี 

จ้องมองฉันขณะลงจากรถมายืนบนทางเท้า เธอดูซีดเซียวและผอมบาง  

ขณะที่เธอเดินตรงเข้ามาหาพวกเรานั้น ฉันสังเกตเห็นว่าท่าเดินของเธอ 

ต่างจากผู้สัญจรคนอื่น เธอไม่ได้เชื่องช้าเสียทีเดียว แต่เหมือนจะคอยดู 

หลังจากเดินแต่ละก้าวเพื่อให้แน่ใจว่าเธอยังคงปลอดภัยและจะไม่ล้ม ฉัน 

คะเนว่าเธออายุสิบสี่ปีครึ่ง

	 ครั้นเข้ามาอยู่ใกล้พอจนคนเดินถนนทั้งหมดผ่านไปผ่านมาข้างหลัง 

เธอแล้ว เธอก็หยุดเดินและยิ้มให้ฉัน

	 “หวัดดี” เธอเอ่ยผ่านกระจก “เฮ้ ได้ยินฉันหรือเปล่า”

	 โรซายงัคงจอ้งไปขา้งหนา้ยงัตกึอารพ์โีออยา่งทีพ่งึกระทำ แตเ่นือ่งจาก 

เด็กสาวคุยกับฉัน ฉันจึงมองเธอตรง  ๆ ยิ้มตอบและพยักหน้าอย่างให้ 

กำลังใจได้

	 “จริงเหรอ” โจซีถาม — แต่แน่นอนว่าตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักชื่อของเธอ  

“ฉันยังแทบไม่ได้ยิน ตัวเอง เลย เธอได้ยินฉันจริง ๆ เหรอ”

	 ฉันพยักหน้าอีกครั้ง เธอส่ายหน้าราวกับประทับใจมาก

	 “ว้าว” เธอเหลียวกลับไปมอง  — แม้แต่การเคลื่อนไหวนี้เธอก็ยังทำ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 11

ด้วยความระมัดระวัง — ประตูของรถแท็กซี่คันที่เด็กสาวเพิ่งลงมายังเปิดค้าง 

ขวางทางไว้เหมือนเดิม มีคนสองคนยังนั่งอยู่ที่เบาะหลังพลางพูดคุยและ 

ชี้อะไรบางอย่างที่อยู่ถัดไปจากทางม้าลาย โจซีมีท่าทีดีใจที่ผู้ใหญ่ของเธอ 

ยังไม่มีทีท่าจะลงจากรถ และก้าวมาข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวจนกระทั่งใบหน้า 

ของเธอเกือบจะโดนกระจก

	 “ฉันเห็นเธอเมื่อวานนี้” เธอพูด

	 ฉันนึกถึงวันก่อนหน้า แต่ไม่พบความทรงจำเกี่ยวกับโจซ ี จึงมองเธอ 

ด้วยความประหลาดใจ

	 “อ้อ ไม่ต้องรู้สึกแย่หรอก เธอไม่มีทางเห็นฉันอยู่แล้ว ฉันอยู่ใน 

รถแท็กซี่ที่แล่นผ่านไป ไม่ได้แล่นช้าขนาดนั้นด้วย แต่ฉันเห็นเธอในตู้โชว์  

วันนี้เลยขอให้แม่แวะน่ะ” เธอหันกลับไปมองด้วยความระมัดระวังแบบเดิม 

อีก “ว้าว แม่ ยัง คุยกับมิสซิสเจฟฟรีส์อยู่เลย เป็นการคุยที่แพงน่าดูว่ามั้ย  

มิเตอร์แท็กซี่เดินไปเรื่อย ๆ”

	 พอเธอหัวเราะฉันถึงเห็นว่าใบหน้าของเธอเปี่ยมด้วยความใจดีแค่ไหน  

แต่น่าแปลก ในชั่วขณะเดียวกันนั้นเองที่ฉันรู้สึกคลางแคลงเป็นครั้งแรก 

ว่าโจซีจะเป็นหนึ่งในเด็กเหงาเหล่านั้นที่ผู้จัดการกับฉันคุยกันหรือเปล่า

	 เธอเหลือบมองโรซา  — ซึ่งยังคงจ้องตึกอาร์พีโอตามหน้าที่  — แล้วพูด 

ว่า “เพื่อนของเธอน่ารักมากเลย” แม้ในขณะที่พูด ดวงตาของโจซีก็มอง 

กลับมาที่ฉันแล้ว เธอจ้องฉันต่อไปเงียบ  ๆ  อีกหลายอึดใจ ฉันเริ่มกังวล 

ว่าพวกผู้ใหญ่ของเธอจะลงจากรถก่อนที่เธอจะทันได้พูดอะไรอีก แต่แล้วเธอ 

ก็พูดว่า

	 “รู้มั้ย เพื่อนของเธอจะเป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครบางคน  

แต่เมื่อวานนี้ เราขับรถผ่านมาและฉันเห็น  เธอ และฉันก็คิดว่าเธอนั่นเอง  

เธอคือเอเอฟที่ฉันตามหามาตลอด!” เธอหัวเราะอีก “โทษที มันอาจฟังดู 

หยาบคายไปหน่อย” เธอหันไปทางแท็กซี่อีกครั้ง แต่คนบนเบาะหลังยัง 

ไม่มีทีท่าจะลงมา “เธอเป็นคนฝรั่งเศสเหรอ” โจซีถาม “เธอดูเหมือน 

คนฝรั่งเศสเลย”

	 ฉันยิ้มก่อนส่ายหัว
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12  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “มเีดก็สาวฝรัง่เศสสองคน” โจซเีอย่ “มาทีง่านพบปะของเราครัง้กอ่น  

ทั้งสองคนไว้ผมทรงนั้น เรียบร้อยและสั้นเหมือนเธอเป๊ะเลย ดูน่ารักดี”  

เธอจ้องมองฉันเงียบ  ๆ  อีกสักพัก ฉันคิดว่าฉันเห็นสัญญาณความเศร้า 

เล็ก  ๆ  อีกอย่าง แต่ตอนนั้นฉันยังใหม่จึงไม่แน่ใจนัก แล้วเธอก็หน้าตา 

สดใสขึ้นพร้อมกับพูดว่า

	 “เฮ้ พวกเธอนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ร้อนกันเหรอ อยากดื่มอะไรบ้างมั้ย”

	 ฉันส่ายหน้าแล้วหงายฝ่ามือขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความดีงาม 

ของสารบำรุงกำลังของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาบนตัวเรา

	 “อ้อ ใช่ ไม่ทันคิดน่ะ พวกเธอชอบอยู่กลางแดดใช่มั้ย”

	 เธอหันไปอีก  คราวนี้ เพื่อแหงนหน้ามองยอดตึก  ชั่วขณะนั้น 

ดวงอาทิตย์อยู่ตรงช่องว่างของท้องฟ้าพอดี โจซีหลับตาปี๋ทันใดแล้วหัน 

กลับมาหาฉัน

	 “ไม่รู้ว่าพวกเธอทำได้ยังไง แบบว่ามองไปทางนั้นตลอดเวลาโดยที่ 

ตาไม่พร่าน่ะ แค่แป๊บเดียวฉันยังทำไม่ได้เลย”

	 เธอยกมือขึ้นป้องหน้าผากแล้วหันไปอีก คราวนี้ไม่ได้มองดวงอาทิตย์  

แต่มองตรงไหนสักแห่งใกล้กับยอดตึกอาร์พีโอ หลังจากผ่านไปห้าวินาทีเธอ 

ก็หันกลับมาหาฉันอีก

	 “ฉันเดาว่าสำหรับพวกเธอ ตรงที่พวกเธออยู่น่ะ ดวงอาทิตย์คง

จะตกหลังตึกใหญ่นั่นใช่มั้ย นั่นแปลว่าเธอจะไม่เคยเห็นว่า  จริง  ๆ  แล้ว 

ดวงอาทิตย์ตกตรงไหน  ตึกหลังนั้นบังไว้ตลอด”  เธอหันไปมองเร็ว  ๆ  

เพื่อดูว่าพวกผู้ใหญ่ยังอยู่ในแท็กซี่หรือเปล่า จากนั้นพูดต่อ “ที่ที่เราอยู่ 

ไม่มีอะไรขวางเลย จากห้องของฉันเธอจะมองไปเห็นตรงที่ดวงอาทิตย์ตก  

และเห็นที่ที่มันไปอยู่ในตอนกลางคืนได้เลยละ”

	 ฉันต้องมีสีหน้าประหลาดใจแน่นอน และฉันเห็นได้จากหางตาว่า 

โรซาถึงกับลืมตัว หันมาจ้องโจซีด้วยความประหลาดใจแล้ว

	 “แต่ไม่เห็นหรอกนะว่าในตอนเช้ามันขึ้นจากตรงไหน”  โจซีพูด  

“มีเนินเขากับทิวไม้บังน่ะ คงคล้าย  ๆ  กับที่นี่ละมั้ง สิ่งต่าง  ๆ  มักจะมีอะไร 

มาเป็นอุปสรรคเสมอ แต่ตกเย็นนี่คนละเรื่องกันเลย ถ้ามองจากห้อง 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 13

ของฉันออกไปทางด้านนั้นมันจะกว้างไกลและเวิ้งว้างว่างเปล่า ถ้าเธอมาอยู่ 

กับเรา เธอก็จะได้เห็น”

	 ผู้ใหญ่คนหนึ่ง  ตามด้วยอีกคน  ก้าวลงจากรถแท็กซี่มายืนบน 

ทางเท้า โจซีไม่เห็นพวกเขา แต่เธออาจได้ยินเสียงบางอย่างเพราะเธอเริ่ม 

พูดเร็วขึ้น

	 “สาบานได้ เธอจะมองเห็นเลยว่าดวงอาทิตย์ตกลงไปตรงไหน”

	 ผู้ใหญ่สองคนนั้นเป็นผู้หญิง ทั้งคู่แต่งชุดทำงานระดับสูง ฉันเดา 

ว่าคนตัวสูงกว่าเป็นแม่ที่โจซีพูดถึง เพราะเธอคอยมองมาทางโจซีแม้แต่ 

ตอนจูบแก้มกับคนที่มาด้วย จากนั้นคนที่มาด้วยก็เดินจากไปปะปนกับ 

ผู้สัญจรคนอื่น  แล้วแม่จึงหันมาทางเราเต็มตัว  ชั่วแวบหนึ่ง  สายตา 

คมกริบของเธอไม่ได้มองด้านหลังของโจซี ทว่ามองมาที่ฉันก่อนเสมอง 

ขึ้นไปยังตึกอาร์พีโอทันใด ทว่าโจซีกำลังพูดต่อผ่านกระจก เสียงของเธอ 

เบาลงแต่ยังได้ยิน

	 “ต้องไปแล้ว แต่ฉันจะกลับมาเร็ว  ๆ  นี้ แล้วเราค่อยคุยกันต่อนะ”  

จากนั้นพูดด้วยเสียงเกือบกระซิบซึ่งได้ยินแค่ฉัน “เธอจะไม่ไปไหนใช่มั้ย”

	 ฉันส่ายหัวแล้วยิ้ม

	 “ดีจัง โอเค งั้นลาก่อน แต่แค่ตอนนี้เท่านั้นนะ”

	 ถึงตอนนี้แม่มายืนอยู่ข้างหลังโจซีแล้ว เธอมีผมสีดำ รูปร่างผอมบาง  

ทว่าไม่ผอมเท่าโจซีหรือนักวิ่งบางคน เธอเข้ามาใกล้และฉันก็เห็นใบหน้าเธอ 

ชัดขึ้น ฉันเพิ่มค่าคะเนอายุของเธอขึ้นเป็นสี่สิบห้าปี อย่างที่บอก ตอนนั้น 

ฉันยังคะเนอายุได้ไม่แม่นยำนัก  แต่คราวนี้น่าจะใกล้เคียง มองไกล  ๆ  

ทีแรกฉันคิดว่าเธอน่าจะอายุน้อยกว่านี้  แต่พอเธอเข้ามาใกล้ฉันจึงเห็น 

ร่องลึกรอบริมฝีปากเธอ รวมทั้งร่องรอยความเหนื่อยล้าระคนโกรธเกรี้ยว 

ในดวงตาเธอด้วย ฉันสังเกตเห็นเช่นกันว่าตอนที่แม่ยื่นมือออกมาหาโจซี 

จากด้านหลัง แขนที่ยื่นออกมานั้นลังเลเล็กน้อยอยู่กลางอากาศจนเกือบจะ 

เหมือนกำลังถอยกลับ ก่อนยื่นมาข้างหน้าเพื่อวางบนไหล่ของลูกสาว

	 ทั้งสองเข้าไปในกลุ่มผู้สัญจรที่มีอยู่ล้นหลาม มุ่งหน้าไปทางป้าย 

ห้ามจอดอันที่สอง โจซีเดินอย่างระมัดระวังโดยมีแขนของแม่โอบไว้ ก่อนที ่
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14  คลาราและดวงอาทิตย์

ทั้งสองจะลับไปจากสายตาของฉัน โจซีเหลียวกลับมามองครั้งหนึ่ง และ 

ถึงแม้เธอจะทำให้จังหวะการเดินของพวกเขาสะดุด  แต่เธอก็ยังอุตส่าห์ 

โบกมือให้ฉันเป็นครั้งสุดท้าย

ต่อมาในบ่ายวันเดียวกันนั้น โรซาพูดขึ้นว่า “คลารา ตลกดีว่ามั้ย ฉันคิด 

มาตลอดว่าพอเรามาอยู่ในตู้โชว์ เราจะได้เห็นเอเอฟมากมายข้างนอกนั่น  

บรรดาตัวที่ได้บ้านแล้วน่ะ แต่เอาเข้าจริงมีไม่เยอะเลย สงสัยจังว่าพวกเขา 

ไปอยู่ที่ไหนกันหมด”

	 นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเกี่ยวกับโรซา เธออาจจะมองไม่เห็น 

อะไรหลาย  ๆ  อย่าง และแม้แต่เวลาที่ฉันชี้ให้ดูเธอก็ยังไม่เห็นความพิเศษ 

หรือความน่าสนใจของสิ่งนั้น แต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่เธอตั้งข้อสังเกต 

ทำนองนี้ขึ้นมา ทันทีที่ เธอพูดประโยคนั้น ฉันพลันตระหนักว่าฉันเอง 

ก็หวังจะได้เห็นเอเอฟอีกหลายตัวจากตู้โชว์สินค้า ได้เห็นพวกเขาเดินอย่าง 

มีความสุขกับเด็ก  ๆ  ของตน หรือแม้แต่ออกมาทำธุระปะปังของตัวเอง 

เพียงลำพัง และถึงฉันจะไม่ได้ยอมรับกับตัวเอง แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจ 

และผิดหวังนิดหน่อยเช่นกัน

	 “เธอพูดถูก”  ฉันพูดพลางมองจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้าย  

“ดูอย่างตอนนี้สิ ท่ามกลางผู้สัญจรเหล่านี้ไม่มีเอเอฟสักตัว”

	 “ตรงนั้นไม่ใช่เหรอ ที่กำลังเดินผ่านตึกหนีไฟน่ะ”

	 เราทั้งสองมองดูอย่างตั้งอกตั้งใจ สักพักก็ส่ายหัวพร้อมกัน

	 ถึงเธอจะเป็นคนตั้งคำถามเรื่องเอเอฟข้างนอก แต่เป็นเรื่องปกติ 

ที่เธอจะหมดความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไม่ช้า ตอนที่ฉันเห็นเด็กหนุ่ม 

คนหนึ่งกับเอเอฟของเขาเดินผ่านซุ้มขายน้ำผลไม้บนฝั่งตึกอาร์พีโอในที่สุด  

เธอแทบไม่มองไปทางพวกเขาแล้ว

	 ทว่าฉันยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องที่โรซาพูด  เมื่อใดก็ตามที่มีเอเอฟ 

เดินผ่าน ฉันจะมองดูอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ช้าฉันก็สังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 15

อย่างหนึ่ง จะมีเอเอฟทางฝั่งตึกอาร์พีโอให้เห็นมากกว่าฝั่งของเรา และ 

ถ้าเอเอฟที่กำลังเดินกับเด็กสักคนบังเอิญผ่านป้ายห้ามจอดอันที่สอง 

มุ่งหน้ามาทางเราในฝั่งของเรา พวกเขามักจะข้ามถนนตรงทางม้าลายและ 

ไม่ผ่านร้านเรา  ส่วนเอเอฟที่ เดินผ่านพวกเราก็มักจะมีท่าทางแปลก  ๆ  

พลางเร่งฝีเท้าและหันหน้าไปทางอื่นเกือบทุกตัว ตอนนั้นฉันคลางแคลง 

ว่าพวกเรา  — ทั้งร้าน  — อาจเป็นสิ่งน่าอับอายสำหรับพวกเขาหรือเปล่า ฉัน 

สงสัยว่าโรซากับฉัน ครั้นได้บ้านอยู่แล้ว จะรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือเปล่า 

เมื่อถูกเตือนความจำว่าเราไม่ได้อยู่กับเด็ก  ๆ  ของเรามาโดยตลอด ทว่า 

เคยอยู่ที่ร้านมาก่อน แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ฉันก็จินตนาการไม่ออก 

ว่าโรซาหรือฉันจะรู้สึกอย่างนั้นกับร้าน กับผู้จัดการ และกับเอเอฟตัวอื่น 

ได้เลย

	 ขณะมองดูข้างนอกต่อไป ความเป็นไปได้อีกอย่างก็ผุดขึ้นในหัวฉัน  

เอเอฟไม่ได้รู้สึกอับอาย  ทว่าหวาดกลัวต่างหาก  พวกเขากลัวเพราะ 

เราเป็นรุ่นใหม่  ทั้งยังกลัวว่าในไม่ช้าเด็กของตนจะตัดสินใจว่าถึงเวลา 

โยนเขาทิ้งได้แล้ว จะได้เปลี่ยนเป็นเอเอฟรุ่นใหม่อย่างพวกเรา นั่นเป็น 

เหตุผลว่าทำไมเอเอฟข้างนอกถึงได้เดินลากเท้าผ่านไปอย่างเก้  ๆ  กัง  ๆ  

โดยไม่ยอมหันหน้ามาทางเราเลย และทำไมเราถึงเห็นเอเอฟน้อยมาก 

จากตู้โชว์สินค้า เท่าที่พวกเรารู้ ถนนถัดไป  — เส้นที่อยู่  หลัง  ตึกอาร์พีโอ  —  

มีพวกเขาอยู่คลาคล่ำ เท่าที่พวกเรารู้ เอเอฟข้างนอกจะพยายามเต็มที่ 

ในการหาเส้นทางอื่น  ๆ  แทนเส้นทางที่จะพาพวกเขามาผ่านร้านเรา เพราะ 

สิ่งสุดท้ายที่เอเอฟเหล่านั้นต้องการก็คือ เด็กของเขาเห็นเราและปรี่เข้ามา 

ที่ตู้โชว์

	 ฉันไม่ได้บอกเล่าความคิดนี้ให้โรซาฟัง แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็น 

เอเอฟข้างนอก ฉันจะตั้งข้อสงสัยแทนว่า ไม่รู้ เอเอฟตัวนั้นมีความสุข 

กับเด็กและบ้านของตัวเองหรือเปล่า และมันก็มักจะทำให้โรซาตื่นเต้น 

ดีใจเสมอ เธอเห็นเป็นเกมสนุกสนานกับการชี้และพูดว่า “ดูตรงนั้นสิ!  

เห็นมั้ยคลารา เด็กผู้ชายคนนั้นรักเอเอฟของเขา! อุ๊ย ดูท่าทางที่พวกเขา 

หัวเราะด้วยกันสิ!”

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   15 11/26/21   3:56:55 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



16  คลาราและดวงอาทิตย์

	 แน่นอนว่ามีหลายคู่ที่ดูมีความสุขดี ทว่าโรซาพลาดสัญญาณอะไร 

ไปหลายอย่าง เธอมักจะร้องขึ้นอย่างเบิกบานใจเวลาเห็นเด็กกับเอเอฟ 

เดินผ่านไป  ในขณะที่ฉันจะมองดูและตระหนักว่าถึงแม้เด็กหญิงจะ 

กำลังยิ้มให้เอเอฟของเธอ แต่ที่จริงเธอกำลังโกรธเขา และในชั่ววินาทีนั้น 

อาจกำลังมีความคิดโหดร้ายเกี่ยวกับเขาอยู่ก็ได้  ฉันสังเกตเห็นอะไร 

ทำนองนั้นตลอดเวลา แต่ไม่ได้พูดอะไร และปล่อยให้โรซาเชื่อในสิ่งที่ 

ตัวเองเชื่อต่อไป

	 ครั้งหนึ่ง ในเช้าวันที่ห้าของเราในตู้โชว์สินค้า ฉันเห็นแท็กซี่สองคัน 

ที่ฝั่งตึกอาร์พีโอกำลังเคลื่อนตัวช้า  ๆ และอยู่ใกล้กันมากจนคนที่เพิ่งมาใหม่ 

อาจคิดว่าพวกมันเป็นยานพาหนะคันเดียว  —  เป็นแท็กซี่คู่  จากนั้นคัน 

ข้างหน้าแล่นเร็วขึ้นเล็กน้อยทำให้เกิดช่องว่างขึ้น ฉันมองผ่านช่องว่างนั้น 

ไปบนทางเท้าที่อยู่ไกลออกไป เด็กสาวอายุสิบสี่ปีสวมเสื้อลายการ์ตูน 

กำลังเดินมุ่งหน้าไปยังทางม้าลาย เธอไม่มีผู้ใหญ่หรือเอเอฟมาด้วย ทว่า 

ดูมั่นใจและลุกลี้ลุกลนเล็กน้อย และเนื่องจากเธอเดินด้วยความเร็วเท่ากับ 

รถแท็กซี่ ฉันจึงมองดูเธอผ่านช่องว่างนั้นไปได้เรื่อย  ๆ  อยู่พักหนึ่ง แล้ว 

ช่องว่างระหว่างแท็กซี่สองคันนั้นก็กว้างขึ้น ฉันจึงเห็นว่าแท้จริงแล้วเธอ 

อยู่กับเอเอฟ  —  เอเอฟชาย  —  ซึ่งกำลังเดินตามหลังเธออยู่สามก้าว  ทั้งยัง 

เห็นได้แม้ในระยะห่างแคบ  ๆ  นั้นว่าเขาไม่ได้เดินตามหลังด้วยความบังเอิญ  

แต่เด็กสาวเป็นคนกำหนดว่าพวกเขาจะต้องเดินในลักษณะนี้เสมอ  — เธอ 

อยู่ข้างหน้าและเขาตามหลังอยู่สองสามก้าว เอเอฟชายยอมรับในข้อนี้  

ถึงแม้ผู้สัญจรคนอื่นจะมองเห็นและสรุปว่าเขาไม่ได้รับความรักจาก 

เด็กสาวก็ตาม นอกจากนั้น ฉันยังมองเห็นความเหนื่อยล้าในท่าเดินของ 

เอเอฟชายด้วย  และสงสัยว่าเราจะรู้สึกอย่างไรที่อุตส่าห์ได้บ้านแล้ว  

แต่กลับต้องรับรู้ว่าเด็กไม่ได้ต้องการเรา ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเอเอฟ 

ที่ต้องอยู่กับเด็กที่ เหยียดหยามเขาและอยากให้เขาไปอยู่ที่อื่น อีกทั้ง 

ไม่เคยคิดด้วยว่า  แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พวกเขาก็ยังทนอยู่ด้วยกันได้   

จนกระทั่งได้มาเห็นคู่นี้นี่แหละ แท็กซี่คันหน้าชะลอความเร็วลงเพราะ 

เป็นทางม้าลาย และคันหลังเร่งตามมา ฉันจึงมองไม่เห็นเด็กกับเอเอฟ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 17

คู่นั้นอีก ฉันมองต่อไปเรื่อย  ๆ  เพื่อดูว่าพวกเขาจะข้ามถนนมาหรือเปล่า  

แต่ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฝูงชนตรงทางม้าลาย และฉันมองไม่เห็นฝั่งตรงข้าม 

อีกต่อไปเนื่องจากมีแท็กซี่คันอื่นบัง

ในช่วงหลายวันนั้น ฉันคงไม่อยากให้ใครมานั่งอยู่ข้าง ๆ กันในตู้โชว์สินค้า 

นอกจากโรซา ทว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันทำให้รู้ว่าเรามีทัศนคติต่างกัน 

หลายอย่าง  ไม่ใช่เพราะฉันกระตือรือร้นอยากเรียนรู้เกี่ยวกับข้างนอก 

มากกว่าโรซาเสียทีเดียว เธอตื่นเต้นและช่างสังเกตในแบบของเธอ ทั้งยัง 

กังวลใจกับการเตรียมตัวเองให้เป็นเอเอฟที่ใจดีและมีประโยชน์ที่สุดพอ  ๆ  

กับฉัน แต่ยิ่งมองดูเท่าไรฉันก็ยิ่งอยากจะเรียนรู้เท่านั้น และต่างจากโรซา 

ตรงที่ฉันเริ่มสับสนงุนงง จากนั้นรู้สึกทึ่งขึ้นเรื่อย  ๆ จากอารมณ์ความรู้สึก 

อันลึกลับที่ผู้สัญจรแสดงออกตรงหน้าเรา  ฉันตระหนักว่าหากฉันไม่ทำ 

ความเข้าใจสิ่งลึกลับเหล่านี้บ้างสักหน่อย ฉันจะช่วยเหลือเด็กของฉันได้ 

ไม่ดีเท่าที่ควร ฉันจึงเริ่มเสาะหาพฤติกรรมที่ฉันจำเป็นต้องเรียนรู้ — จากบน 

ทางเท้า ในบรรดารถแท็กซี่ที่แล่นผ่านไป และท่ามกลางฝูงชนที่รอข้ามถนน 

	 ทีแรกฉันอยากให้โรซาทำอย่างฉันบ้าง แต่ในไม่ช้าก็เห็นว่าป่วยการ 

เปล่า ครั้งหนึ่ง ในวันที่สามในตู้โชว์สินค้า เมื่อดวงอาทิตย์ลับไปหลังตึก 

อาร์พีโอแล้ว  มีแท็กซี่สองคันมาจอดทางฝั่งเรา  คนขับลงจากรถแล้ว 

ก็เริ่มชกต่อยกัน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นการชกต่อย ตอนที่เรายัง 

ค่อนข้างใหม่ เราพากันมามุงตรงหน้าต่างเพื่อจะได้ดูตำรวจสามนายต่อสู้ 

กับชายขอทานกับสุนัขของเขาตรงหน้าประตูทางเข้าว่าง ๆ  ให้ชัด  ๆ แต่นั่น 

ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยความโกรธเกรี้ยว และผู้จัดการอธิบายให้ฟังภายหลังว่า  

ตำรวจรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับชายขอทานเนื่องจากเขาเมาเหล้า และตำรวจ 

เพียงแต่พยายามจะช่วยเหลือเขาอย่างไร ทว่าคนขับแท็กซี่สองคนนี้ต่าง 

จากตำรวจ พวกเขาชกต่อยกันราวกับสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำลายกันและกัน 

ให้มากที่สุด ใบหน้าพวกเขาบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปทรงน่าเกลียดน่ากลัว  
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18  คลาราและดวงอาทิตย์

ด้วยเหตุนั้น คนที่เพิ่งมาใหม่อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งสองเป็นมนุษย์ และ 

ตลอดเวลาที่ชกกันนั้น พวกเขาตะโกนถ้อยคำโหดร้ายไม่ขาดปาก ทีแรก 

ผู้สัญจรต่างรู้สึกตื่นตกใจจนยืนห่างออกมา แต่แล้วก็มีพนักงานออฟฟิศ 

สองสามคนกับนักวิ่งคนหนึ่งเข้าไปจับทั้งสองแยกออกจากกัน และถึงแม้ 

คนหนึ่งจะมีเลือดบนใบหน้า แต่ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันขึ้นรถของตน  

แล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกติ ชั่วอึดใจต่อมาฉันสังเกตเห็นว่าแท็กซี่ 

สองคันนั้น  — ซึ่งคนขับเพิ่งชกต่อยกัน  — จอดรถติดไฟแดง คันหนึ่งอยู่หน้า 

อีกคันบนเลนเดียวกัน รอสัญญาณไฟเปลี่ยนสีอย่างใจเย็น

	 เมื่อฉันพยายามคุยกับโรซาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราเห็น เธอกลับทำหน้า 

งุนงงและพูดว่า “ชกต่อยเหรอ ฉันไม่เห็นเห็นเลย คลารา”

	 “โรซา เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่เห็น มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราเมื่อกี้นี้เอง  

คนขับรถสองคนนั้นน่ะ”

	 “อ๋อ  เธอหมายถึงคนขับแท็กซี่นั่นเอง!  ฉันไม่รู้ว่าเธอหมายถึง 

สองคนนั้น คลารา โธ่ ฉันก็ต้องเห็นสิ แต่ไม่คิดว่าเขาทะเลาะกันนะ”

	 “โรซา พวกเขาทะเลาะกันแน่นอน”

	 “ไม่หรอกน่า พวกเขาแกล้งทำ แค่เล่น ๆ กันน่ะ”

	 “โรซา สองคนนั้นทะเลาะกัน”

	 “อย่างี่เง่าไปหน่อยเลย คลารา! เธอคิดอะไรแปลก  ๆ สองคนนั้น 

แค่เล่นกัน และพวกเขาก็มีความสุข เช่นเดียวกับผู้สัญจรคนอื่น ๆ”

	 สุดท้ายฉันพูดแค่ว่า “เธออาจพูดถูก โรซา” และฉันไม่คิดว่าเธอ 

จะคิดถึงเรื่องนี้อีก

	 ฉันไม่อาจลืมคนขับแท็กซี่สองคนนั้นได้โดยง่าย ฉันจะกลอกตา 

มองคนคนหนึ่งไปตามทางเท้า พลางนึกข้องใจว่าเขาจะโกรธจัดเหมือน 

คนขับแท็กซี่สองคนนั้นได้หรือเปล่า หรือไม่ฉันก็จะพยายามจินตนาการ 

ว่าผู้สัญจรสักคนจะมีสีหน้าท่าทางอย่างไร หากเขาหรือเธอโกรธจนใบหน้า 

บิดเบี้ยว ที่สำคัญที่สุด  — ซึ่งเรื่องนี้โรซาคงจะไม่มีวันเข้าใจ  — ฉันพยายาม 

รู้สึกถึงความโกรธแบบเดียวกับคนขับแท็กซี่ภายในใจตัวเอง พยายาม 

จินตนาการว่าฉันกับโรซาโกรธกันมาก  ๆ  จนเราเริ่มทะเลาะกัน พยายาม 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 19

ตั้งหน้าตั้งตาทำร้ายร่างกายกันและกัน ความคิดนั้นช่างน่าขัน แต่ฉัน 

ได้เห็นคนขับแท็กซี่แล้ว ฉันจึงพยายามค้นหาจุดเริ่มต้นของความรู้สึกนั้น 

ในใจตัวเองบ้าง ทว่าไร้ประโยชน์ และฉันมักจะลงเอยด้วยการหัวเราะ 

ความคิดตัวเองเสมอ

	 ถึงกระนั้น ยังมีอย่างอื่นอีกที่เรามองเห็นจากตู้โชว์สินค้า  — อารมณ์ 

ความรู้สึกอื่นที่ฉันยังไม่เข้าใจในทีแรก  —  ซึ่งในที่สุดฉันก็ค้นพบในบาง 

รูปแบบภายในตัวเอง แม้ว่าบางทีมันอาจจะเหมือนกับเงาที่ทอดลงบนพื้น 

โดยโคมไฟเพดานหลังจากลูกกรงเหล็กถูกดึงลงมาแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น  

สิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงถ้วยกาแฟ

	 ผ่านมาสองวันแล้วหลังจากที่ฉันได้พบกับโจซีครั้งแรก  ยามเช้า 

มีฝนโปรยปรายไม่ขาดสาย  ผู้สัญจรพากันเดินพร้อมดวงตาหรี่เล็กอยู่ 

ภายใต้ร่มกับหมวกที่มีน้ำหยดติ๋ง  ๆ  ตึกอาร์พีโอไม่เปลี่ยนไปมากนัก 

ท่ามกลางฝนกระหน่ำ ถึงแม้จะเห็นไฟเปิดอยู่ที่หน้าต่างหลายบานของตึก 

ราวกับเป็นตอนเย็นแล้วก็ตาม  ตึกหนีไฟที่อยู่ติดกันมีหย่อมเปียก  ๆ  

ขนาดใหญ่ไล่ลงมาทางด้านซ้ายของด้านหน้าอาคารคล้ายกับมีน้ำผลไม้ 

ไหลซึมลงมาจากมุมหลังคา แล้วจู่  ๆ  ดวงอาทิตย์ก็โผล่ออกมา ส่องแสง 

ลงบนถนนเปียกชุ่มและบนหลังคารถแท็กซี่  เมื่อผู้สัญจรเห็นดังนั้นจึง 

พากันออกมาข้างนอกเป็นจำนวนมาก และในความเร่งรีบที่ตามมานั้นเอง 

ที่ฉันเห็นชายร่างเล็กในเสื้อกันฝน เขาอยู่ทางฝั่งตึกอาร์พีโอ ฉันคะเนอายุ 

ของเขาว่าเจ็ดสิบเอ็ดปี เขากำลังโบกไม้โบกมือพลางตะโกนลั่น เดินมา 

ใกล้ขอบทางเท้าจนฉันกังวลว่าเขาจะก้าวตัดหน้ารถแท็กซี่ที่เคลื่อนตัวอยู่  

ขณะนั้นผู้จัดการบังเอิญอยู่ที่ตู้โชว์สินค้ากับเราพอดี  —  เธอกำลังจัดป้าย 

หนา้โซฟา — และเธอเหน็ชายทีก่ำลงัโบกมอืพรอ้ม ๆ กบัฉนั เขาสวมเสือ้กนัฝน 

สีน้ำตาล เข็มขัดของมันห้อยต่องแต่งลงมาด้านหนึ่งยาวเกือบถึงข้อเท้า 

ของเขา แต่เหมือนเขาจะไม่ได้สังเกตและยังคงโบกมือพลางตะโกนมา 

ทางฝั่งเราต่อไป ผู้สัญจรกลุ่มหนึ่งยืนออกันอยู่นอกร้าน ไม่ได้มองมาที่ 

พวกเรา แตเ่นื่องจากทางเทา้มคีนแออดัยัดเยยีดจึงไม่มใีครเคลือ่นตวัไปไหน 

ได้ครู่หนึ่ง แล้วบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป ฝูงชนบางตาลงและฉันเห็น 
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20  คลาราและดวงอาทิตย์

หญิงร่างเล็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า หันหลังให้เรา เธอกำลังมองตัดถนน 

สี่เลนที่มีแท็กซี่แล่นอยู่ไปยังชายที่กำลังโบกมือ ฉันมองไม่เห็นใบหน้า 

ของเธอ แต่คะเนจากรูปร่างท่าทางว่าเธอน่าจะอายุหกสิบเจ็ดปี ฉันตั้งชื่อ 

ให้เธอในใจว่าหญิงถ้วยกาแฟ เพราะดูจากด้านหลังและเมื่อสวมเสื้อโค้ต 

ขนสัตว์ตัวหนาอย่างนั้น เธอเหมือนจะตัวเตี้ย ทว่าลำตัวกว้างและไหล่ 

กลมมนเหมือนถ้วยกาแฟเซรามิกที่วางคว่ำอยู่บนชั้นสีแดง แม้ชายคนนั้น 

จะยังคงโบกมือพลางร้องตะโกนและเธอเห็นเขาอย่างชัดเจน แต่เธอก็ไม่ได้ 

โบกมือหรือตะโกนตอบ เธอยังยืนนิ่งไม่ไหวติง แม้ในตอนที่นักวิ่งสองคน 

วิง่ตรงเขา้มาหาเธอ แหวกออกเปน็สองทางแลว้จงึคอ่ยกลบัไปวิง่ดว้ยกนัใหม่  

รองเท้ากีฬาของพวกเขาทำให้มีน้ำกระเซ็นเล็กน้อยไปตามทางเท้า

	 ในที่สุดหญิงถ้วยกาแฟก็ขยับเขยื้อนตัว เธอเดินไปที่ทางม้าลาย  —  

ตามที่ชายคนนั้นทำท่าชี้บอก  — เริ่มจากก้าวช้า ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยเร่งฝีเท้าขึ้น  

เธอต้องหยุดอีกครั้งเพื่อรอตรงสัญญาณไฟเหมือนทุกคน แล้วชายร่างเล็ก 

ในเสื้อกันฝนก็หยุดโบกมือ ทว่าเขากำลังมองดูเธออย่างวิตกกังวลมาก  ๆ  

ฉันคิดเหมือนเดิมว่าเขาอาจจะก้าวลงมาตัดหน้ารถแท็กซี่ แต่เขาสงบ 

สติอารมณ์ตัวเองแล้วเดินมารอเธอตรงปลายทางม้าลายฝั่งตัวเอง  เมื่อ 

แท็กซี่จอดและหญิงถ้วยกาแฟเริ่มข้ามถนนไปพร้อมกับคนอื่น  ๆ ฉันเห็น 

ชายคนนั้นยกกำปั้นขึ้นมาจ่อที่ตาข้างหนึ่ง แบบที่ฉันเคยเห็นเด็กบางคน 

ทำในร้านเวลาพวกเขาหัวเสีย เมื่อหญิงถ้วยกาแฟข้ามไปถึงฝั่งตึกอาร์พีโอ  

เธอกับชายในเสื้อกันฝนก็กอดกันแน่นจนเหมือนเป็นคนตัวใหญ ่ๆ คนเดียว  

และเมื่อดวงอาทิตย์สังเกตเห็นก็ส่องสารบำรุงกำลังลงมาที่พวกเขา ฉันยัง 

คงมองไม่เห็นใบหน้าของหญิงถ้วยกาแฟ  แต่ชายร่างเล็กในเสื้อกันฝน 

หลับตาปี๋ ฉันจึงไม่แน่ใจว่าเขามีความสุขมากหรือหัวเสียมากกันแน่

	 “สองคนนั้นท่าทางมีความสุขมากที่ได้เจอกัน” ผู้จัดการเอ่ย ฉัน 

จึงตระหนักว่าเธอก็มองดูพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจพอกับฉัน

	 “ใช่ค่ะ พวกเขาดูมีความสุขมาก” ฉันตอบ “แต่น่าแปลก เพราะ 

พวกเขาดูเหมือนจะหัวเสียด้วยเหมือนกัน”

	 “เฮ้อ  คลารา”  ผู้จัดการเอ่ยเสียงแผ่ว  “เธอไม่เคยพลาดอะไร 

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   20 11/26/21   3:56:55 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาซึโอะ  อิชิงุโระ 21

สักอย่างเลยใช่มั้ยเนี่ย”

	 จากนั้น ผู้จัดการเงียบไปเนิ่นนาน พลางถือป้ายค้างอยู่ในมือและ 

จ้องไปยังฝั่งตรงข้ามถนนแม้คนทั้งสองพ้นจากสายตาไปแล้ว ในที่สุดเธอ 

ก็เอ่ยขึ้น

	 “พวกเขาอาจไม่ได้เจอกันนานมาก นานแสนนาน บางทีตอนที่ 

ทั้งสองได้กอดกันอย่างนั้นเป็นครั้งสุดท้าย พวกเขาอาจจะยังเด็กอยู่ก็ได้”

	 “ผู้จัดการหมายถึง พวกเขาพลัดพรากจากกันเหรอคะ”

	 เธอเงียบไปอีกครู่หนึ่ง “ใช่” เธอตอบในที่สุด “คงจะเป็นอย่างนั้น  

ทั้งสองพลัดพรากจากกัน และเพิ่งได้พบกันโดยบังเอิญเดี๋ยวนี้เอง”

	 เสียงของผู้จัดการต่างจากปกติ และถึงแม้สายตาของเธอจะมอง 

ออกไปข้างนอก แต่ฉันคิดว่าขณะนี้เธอไม่ได้จ้องมองอะไรเป็นพิเศษ ฉัน 

เริ่มคลางแคลงด้วยซ้ำว่าผู้สัญจรจะคิดอย่างไรที่เห็นผู้จัดการมาอยู่ในตู้โชว ์

สินค้ากับพวกเรานานขนาดนี้

	 เธอหันหลังจากกระจกแล้วเดินผ่านเราไป ระหว่างนั้นเธอแตะไหล่ 

ฉันเบา ๆ 

	 “บางครั้ง” เธอเอ่ย “ณ ช่วงเวลาพิเศษเช่นนั้น คนเราอาจจะรู้สึก 

เจ็บปวดไปพร้อม  ๆ  กับมีความสุขได้ ฉันดีใจที่เธอมองดูทุกอย่างอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจนะ คลารา”

	 ผู้จัดการเดินจากไปแล้ว  โรซาพูดขึ้นว่ า  “แปลกชะมัด  เธอ 

หมายความว่าอะไรน่ะ”

	 “ช่างเถอะ โรซา” ฉันพูดกับเธอ “เธอแค่พูดถึงข้างนอกน่ะ”

	 แล้วโรซาก็เริ่มคุยเรื่องอื่น แต่ฉันยังคิดถึงหญิงถ้วยกาแฟกับชาย 

ในเสื้อกันฝนของเธอและสิ่งที่ผู้จัดการพูดต่อ ฉันพยายามจินตนาการว่า 

ตัวเองจะรู้สึกอย่างไรหากเนิ่นนานนับจากนี้ นานหลังจากเราได้บ้านและ 

แยกย้ายกันไป แล้วโรซากับฉันได้มาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญบนถนน 

อย่างนี้  ในตอนนั้นฉันจะรู้สึกเจ็บปวดไปพร้อมกับมีความสุขอย่างที่ 

ผู้จัดการพูดหรือเปล่า
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22  คลาราและดวงอาทิตย์

เช้าวันหนึ่งตอนต้นสัปดาห์ที่สองของพวกเราในตู้โชว์สินค้า ฉันกำลังคุย 

อยู่กับโรซาเกี่ยวกับอะไรสักอย่างบนฝั่งตึกอาร์พีโอ ทันใดนั้นฉันก็เงียบไป 

เมื่อตระหนักว่าโจซีมายืนอยู่บนทางเท้าตรงหน้าพวกเรา แม่ยืนอยู่ข้างเธอ  

คราวนี้ไม่มีแท็กซี่อยู่ข้างหลังพวกเธอ  แต่เป็นไปได้ว่าทั้งสองลงมาจาก 

แท็กซี่แล้วรถก็แล่นออกไปโดยที่ฉันไม่ทันสังเกต เพราะมีกลุ่มนักท่องเที่ยว 

กั้นอยู่ระหว่างตู้โชว์กับตำแหน่งที่พวกเธอยืนอยู่ ทว่าตอนนี้ผู้สัญจรกลับมา 

เคลื่อนที่ได้อย่างลื่นไหลดังเดิมแล้วและโจซีกำลังยิ้มแป้นอย่างมีความสุข 

ให้ฉัน  ใบหน้าของเธอ  —  ฉันคิดเหมือนเดิม  —  ดูเปี่ยมล้นด้วยความใจดี 

เวลายิ้ม แต่เธอยังเดินมาที่ตู้โชว์ไม่ได้เพราะแม่กำลังโน้มตัวลงไปพูดด้วย 

โดยวางมือข้างหนึ่งบนไหล่ของเธออยู่ แม่สวมเสื้อโค้ต  — ผ้าบางสีเข้มแบบ 

ระดับสูง  — ซึ่งถูกลมพัดปลิวไหวอยู่รอบตัว ทำให้ฉันนึกถึงนกสีดำทะมึนที่ 

เกาะอยู่บนสัญญาณไฟจราจรสูงชะลูดแม้ลมพัดโหมกระหน่ำขึ้นมาแวบหนึ่ง  

ทั้งโจซีและแม่มองมาที่ฉันไม่วางตาระหว่างพูดคุยกัน ฉันสังเกตเห็นว่า 

โจซีอยากเข้ามาหาฉันเต็มที แต่แม่ยังไม่ยอมปล่อยตัวเธอและยังพูดต่อไป 

เรื่อย  ๆ ฉันรู้ว่าฉันควรจะมองตึกอาร์พีโอเข้าไว้เหมือนที่โรซาทำ แต่ฉัน 

อดเหลือบมองทั้งสองไม่ได้ ฉันกลัวมากว่าพวกเธอจะหายไปกับฝูงชน

	 ในที่สุดแม่ก็ยืดตัวขึ้น แม้จะยังจ้องฉันอยู่สลับกับเอียงศีรษะมอง 

เวลามีผู้สัญจรบัง  แต่เธอชักมือออกจากไหล่ของโจซีแล้ว  โจซีก้าวมา 

ข้างหน้าด้วยท่าเดินระมัดระวัง ฉันคิดว่ามันเป็นการท้าทายแม่พอสมควร 

ที่ปล่อยให้โจซีเดินมาคนเดียว ทว่าสายตาของแม่ซึ่งไม่เคยอ่อนโยนลง 

หรือว่อกแว่ก บวกกับท่าที่เธอยืนกอดอกนิ่งและนิ้วมือกำวัสดุของเสื้อโค้ต 

ไว้แน่น ทำให้ฉันตระหนักว่ามีสัญญาณหลายอย่างที่ฉันยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะ 

เข้าใจ แล้วโจซีก็มายืนอยู่ตรงหน้าฉันที่อีกฟากของกระจก

	 “เฮ้! เป็นไงบ้าง”

	 ฉันยิ้ม  พยักหน้าแล้วชูนิ้วโป้ง  —  ท่าทางที่ฉันสังเกตเห็นบ่อย  ๆ  

ในนิตยสารที่น่าสนใจ

	 “โทษทีที่ฉันมาเร็วกว่านี้ไม่ได้” เธอพูด “ฉันคิดว่า...นานแค่ไหน 

แล้วนะ”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 23

	 ฉันชูสามนิ้ว แล้วเติมอีกครึ่งนิ้วจากมืออีกข้าง

	 “นานจัง” เธอเอ่ย “ขอโทษนะ คิดถึงฉันมั้ย”

	 ฉันพยักหน้าพร้อมทำหน้าเศร้า แต่ฉันระมัดระวังที่จะแสดงให้เห็น 

ว่าฉันไม่ได้จริงจังและไม่ได้หัวเสีย

	 “ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกัน ฉันคิดจริง ๆ นะว่าจะมาได้เร็วกว่านี้ เธอ 

อาจคิดว่าฉันจะไม่มาแล้ว ฉันเสียใจจริง  ๆ” รอยยิ้มของเธอจางลงเมื่อ 

พูดว่า “เดาว่าคงมีเด็กหลายคนมาดูเธอ”

	 ฉันส่ายหัว แต่โจซีทำท่าไม่เชื่อ เธอเหลียวกลับไปมองแม่ ไม่ใช่ 

เพื่อขอความมั่นใจ แต่เพื่อตรวจดูว่าเธอยังไม่เข้ามาใกล้มากกว่า จากนั้น 

ลดเสียงลง

	 “แม่ดูแปลก ๆ ที่ยืนมองอย่างนั้น ฉันรู้ เป็นเพราะฉันบอกว่าเธอคือ 

ตัวที่ฉันต้องการ บอกว่าต้องเป็นเธอเท่านั้น แม่เลยกำลังสำรวจตรวจตรา 

เธออยู่น่ะ โทษที” ฉันคิดว่าฉันเห็นวี่แววความเศร้าเหมือนที่เคยเห็นเมื่อ 

ครั้งก่อน “เธอจะมาใช่มั้ย ถ้าแม่บอกว่าโอเค”

	 ฉันพยักหน้าอย่างให้กำลังใจ แต่ความไม่แน่ใจยังคงค้างอยู่บน 

ใบหน้าเธอ

	 “เพราะฉันไม่อยากให้เธอฝืนใจ อย่างนั้นคงไม่ยุติธรรม ฉันอยาก 

ให้เธอมาจริง  ๆ แต่ถ้าเธอพูดว่า โจซี ฉันไม่อยากไป ฉันก็จะพูดกับแม่ 

เองว่า โอเค เราพาเธอไปด้วยไม่ได้ ไม่มีทาง แต่เธออยากไปแน่ใช่มั้ย”	

	 ฉันพยักหน้าอีกครั้ง และคราวนี้เหมือนโจซีจะมั่นใจแล้ว

	 “ดมีาก ๆ เลย” รอยยิม้กลบัมาบนใบหนา้เธอดงัเดมิ “เธอจะตอ้งชอบ  

ฉันจะต้องทำให้เธอชอบให้ได้” คราวนี้เธอหันกลับไปอย่างมีชัยพร้อมกับ 

ร้องลั่น “แม่คะ เห็นมั้ย เธอบอกว่าอยากไปค่ะ!”

	 แม่พยักหน้าน้อย  ๆ แต่ไม่ได้ตอบอะไร ยังคงจ้องมองฉัน นิ้วกำ 

วัสดุของเสื้อโค้ตแน่น เมื่อโจซีหันกลับมาหาฉันใบหน้าเธอหม่นหมองลงอีก

	 “ฟังนะ”  เธอเอ่ย  ทว่ายังคงเงียบงันอยู่ราวสองสามวินาทีแล้ว 

ค่อยพูดว่า “มันเยี่ยมมากที่เธออยากไป แต่ฉันอยากให้อะไร ๆ ระหว่างเรา 

ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม ฉันจึงจะพูดสิ่งต่อไปนี้ ไม่ต้องห่วง แม่ไม่ได้ยิน 
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24  คลาราและดวงอาทิตย์

หรอก คืองี้ ฉันคิดว่าเธอจะชอบบ้านของเรา คิดว่าเธอจะชอบห้องของฉัน  

และเธอจะได้อยู่ที่นั่น ไม่ใช่ในตู้หรืออะไรทั้งสิ้น แล้วเราจะทำสิ่งยอดเยี่ยม 

ทั้งหลายด้วยกันตลอดเวลาในช่วงที่ฉันเติบโตขึ้น เพียงแต่ว่าบางครั้ง  

เอ่อ...” เธอเหลียวกลับไปมองเร็ว  ๆ จากนั้นลดเสียงลงอีก “อาจเป็น 

เพราะบางวันฉันอาการไม่ค่อยดีนัก ไม่รู้สิ แต่อาจมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น  

ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไม่ดีหรือเปล่า แต่บางครั้งอะไร  ๆ  

ก็ เอ่อ ไม่ปกติ อย่าเข้าใจฉันผิดนะ โดยมากแล้วเธอจะไม่รู้สึกหรอก  

แต่ฉันอยากบอกตามตรง เพราะเธอก็รู้ว่ามันน่ารังเกียจแค่ไหนเวลาผู้คน 

บอกว่าสิ่งต่าง  ๆ  จะยอดเยี่ยมเพียงใด ทว่าพวกเขาไม่ได้พูดตรง  ๆ ฉันจึง 

บอกเธอเสียตั้งแต่ตอนนี้ ได้โปรดพูดทีเถอะว่าเธอยังอยากจะไปกับฉัน  

ฉันรู้ว่าเธอจะต้องชอบห้องของฉัน และเธอก็จะได้เห็นด้วยว่าดวงอาทิตย์ 

ตกตรงไหน เหมือนที่ฉันบอกเมื่อคราวก่อน เธอยังอยากจะไปใช่มั้ย”

	 ฉันพยักหน้าตอบผ่านกระจกอย่างจริงจังที่สุดเท่าที่จะทำได้  ฉัน 

อยากบอกด้วยว่าหากมีอะไรยากเย็น อะไรที่น่ากลัวซึ่งต้องเผชิญในบ้าน 

ของเธอ เราจะเผชิญหน้ากับมันด้วยกัน แต่ฉันไม่รู้จะถ่ายทอดข้อความ 

ที่ซับซ้อนขนาดนั้นผ่านกระจกโดยไม่ใช้คำพูดได้อย่างไร จึงประกบมือ 

เข้าด้วยกันแล้วชูขึ้นพร้อมกับเขย่าเบา  ๆ  ด้วยท่าทางที่เคยเห็นคนขับแท็กซี่ 

ทำในรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่ให้คนที่โบกรถของเขาจากทางเท้า แม้ว่าเขา 

จะต้องยกมือทั้งสองออกจากพวงมาลัยก็ตาม ไม่ว่าโจซีจะเข้าใจอย่างไร 

จากท่านั้น มันก็เหมือนจะทำให้เธอมีความสุข

	 “ขอบคุณมาก” เธอพูด “อย่าเข้าใจฉันผิดนะ มันอาจไม่มีอะไร 

เลวร้ายก็ได้ อาจมีแต่ฉันที่คิดไปเองว่าสิ่งต่าง ๆ...”

	 แม่ร้องเรียกและเริ่มเดินเข้ามาหาเราพอดี ทว่ามีนักท่องเที่ยวขวาง 

อยู่โจซีจึงมีเวลาพูดเร็ว ๆ “ฉันจะรีบกลับมา ฉันสัญญา พรุ่งนี้เลยถ้าทำได้  

ฉันไปก่อนนะ”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 25

โจซีไม่ได้กลับมาในวันรุ่งขึ้น หรือวันถัดจากนั้น แล้วพอถึงกลางสัปดาห์ 

ที่สอง ตาของเราในตู้โชว์สินค้าก็สิ้นสุดลง

	 ตลอดเวลาที่เราอยู่ในตู้โชว์สินค้า ผู้จัดการอบอุ่นและให้กำลังใจ 

เรามาก แต่ละเช้าระหว่างที่เราเตรียมตัวเองอยู่บนโซฟาลายทางและรอให้ 

ลูกกรงเหล็กถูกยกขึ้น เธอจะพูดทำนองว่า “เมื่อวานนี้พวกเธอวิเศษมาก  

มาดูกันว่าวันนี้พวกเธอจะทำได้ดีเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่า” และตอนสิ้นสุด 

วันแต่ละวัน เธอจะยิ้มและพูดว่า “ทั้งสองทำได้ดีมากจ้ะ ฉันภูมิใจมาก”  

ฉันจึงไม่เคยคิดเลยว่าพวกเราทำอะไรผิดพลาด  และเมื่อลูกกรงเหล็ก 

ปิดลงในวันสุดท้ายของเรา  ฉันก็หวังให้ผู้จัดการชื่นชมอีก  แต่ก็ต้อง 

แปลกใจเมื่อหลังจากล็อกลูกกรงเหล็กแล้ว  เธอเพียงแต่เดินจากไป 

โดยไมค่อยเราเลย โรซามองฉนัดว้ยสหีนา้งนุงง และเรายงัคงนัง่อยูบ่นโซฟา 

ลายทางต่ออีกสักพัก แต่ด้วยความที่ลูกกรงเหล็กปิดลงแล้ว  พวกเรา 

จึงอยู่ในความใกล้มืด และหลังจากนั้นสักครู่ ค่อยลุกขึ้นแล้วก้าวลงมา 

จากยกพื้น

	 ในตอนนั้นเราหันหน้าเข้ าหาร้าน  และฉันก็มองทะลุไปจนถึง 

โต๊ะกระจกที่หลังร้านได้ ทว่าพื้นที่ตรงนั้นถูกแบ่งออกเป็นสิบช่อง ภาพ 

ตรงหน้าฉันจึงไม่ได้เป็นภาพรวมหนึ่งเดียวอีกต่อไป  เวิ้งด้านหน้าอยู่ใน 

ช่องไกลสุดทางด้านขวามือตามคาด แต่ถึงกระนั้น โต๊ะวางนิตยสารซึ่ง 

อยู่ใกล้ที่สุดกับเวิ้งด้านหน้ากลับถูกแบ่งอยู่ระหว่างช่องต่าง ๆ ด้วยเหตุนั้น  

จึงมองเห็นส่วนหนึ่งของโต๊ะได้แม้ในช่องไกลสุดทางด้านซ้ายมือ ตอนนี้ 

ไฟหรี่ลงแล้ว  และฉันเห็นเอเอฟตัวอื่นอยู่ทางด้านหลังของหลายช่อง  

ตั้งเรียงชิดผนังกลางร้านกำลังเตรียมตัวนอนหลับ ทว่าความสนใจของฉัน 

ถูกดึงไปที่สามช่องตรงกลาง ซึ่งขณะนั้นมีลักษณะท่าทางของผู้จัดการ 

ที่กำลังหันหน้ามาทางเรา ในช่องหนึ่งเห็นเฉพาะช่วงเอวขึ้นไปถึงลำคอ 

ของเธอ  ในขณะที่ช่องซึ่งติดกันถูกยึดครองโดยดวงตาของเธอเกือบ 

ทั้งช่อง ดวงตาข้างที่อยู่ใกล้กับเราที่สุดใหญ่กว่าอีกข้างมาก ทว่าทั้งสองข้าง 

เปี่ยมด้วยความใจดีระคนเศร้าสร้อย  แต่ถึงกระนั้น  ช่องที่สามแสดง 

ภาพกรามของเธอสว่นหนึง่กบัปากเกอืบทัง้หมด และฉนัจบัไดว้า่มคีวามโกรธ 
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26  คลาราและดวงอาทิตย์

และความหัวเสียอยู่ในนั้น จากนั้นเธอหันหน้ามาเต็ม  ๆ และกำลังเดิน 

เข้ามาหาเรา แล้วร้านก็เปลี่ยนเป็นภาพเดียวอีกครั้ง

	 “ขอบคุณเธอทั้งสองมาก” เธอพูดพร้อมกับยื่นมือออกมาจับตัวเรา 

ทีละตัว “ขอบคุณมาก ๆ”

	 ถึงกระนั้น ฉันสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป — เราทำให้เธอ 

ผิดหวังพอสมควร

หลังจากนั้นเราเริ่มต้นการอยู่กลางร้านช่วงที่สอง โรซากับฉันยังคงได้อยู่ 

ด้วยกันบ่อย  ๆ แต่เดี๋ยวนี้ผู้จัดการจะเปลี่ยนตำแหน่งของเราไปเรื่อย  ๆ  

และฉันอาจได้มีวันที่ยืนอยู่ข้างเอเอฟชายเร็กซ์หรือเอเอฟหญิงกิกู  แต่ 

โดยมากฉันจะยังมองเห็นตู้โชว์สินค้าสักส่วนหนึ่ง และจึงได้ศึกษาข้างนอก 

ต่อไป อย่างเช่น ตอนที่เครื่องคูติงส์ปรากฏตัว ฉันอยู่ทางด้านโต๊ะวาง 

นิตยสารหน้าเวิ้งกลางร้าน และได้เห็นวิวเกือบจะพอ ๆ กับตอนที่อยู่ในตู้โชว์ 

สินค้าเลย

	 เห็นได้ชัดมาหลายวันแล้วว่าเครื่องคูติงส์กำลังจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา  

เริ่มจากมีคนงานมาถึงเพื่อเตรียมเครื่อง กำหนดพื้นที่พิเศษบนถนนด้วย 

เครื่องกั้นไม้  คนขับแท็กซี่ไม่ชอบใจสักนิดและพากันบีบแตรเสียงดัง 

สนั่นหวั่นไหว จากนั้นคนงานเริ่มเจาะและแซะผิวถนนรวมถึงบางส่วน 

ของทางเท้า ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับเอเอฟสองตัวในตู้โชว์สินค้า  

ครั้งหนึ่ง เมื่อเสียงดังโหวกเหวกเลวร้ายสุดทน โรซาถึงกับยกมือขึ้นอุดหู 

และค้างไว้อย่างนั้นแม้จะมีลูกค้าอยู่ในร้านก็ตาม ผู้จัดการขอโทษลูกค้า 

ทุกคนที่เข้ามาในร้านทั้งที่เสียงนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลย มีอยู่ครั้งหนึ่ง ลูกค้า 

คนหนึ่งเริ่มพูดเรื่องมลพิษพร้อมกับชี้ไปที่คนงานข้างนอก บอกว่ามลพิษ 

อันตรายสำหรับทุกคนแค่ไหน ด้วยเหตุนั้น เมื่อตอนที่เครื่องคูติงส์มาถึง 

ใหม่  ๆ ฉันจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นเครื่องจักรที่เอามาสู้กับมลพิษ ทว่า 

เอเอฟชายเร็กซ์บอกว่าไม่ใช่ มันเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 27

ก่อมลพิษมากขึ้นต่างหาก ฉันบอกว่าฉันไม่เชื่อเขาหรอก เขาสวนกลับว่า  

“ตามใจ คลารา คอยดูก็แล้วกัน”

	 ปรากฏว่าเอเอฟชายเร็กซ์พูดถูกเผง เครื่องคูติงส์  — ฉันตั้งชื่อให้มัน 

อย่างนั้นในใจเพราะมันมีคำว่า คูติงส์ เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่อยู่ด้านข้าง  —  

เริ่มด้วยเสียงครวญครางแหลมปรี๊ด ซึ่งไม่ได้เลวร้ายใกล้เคียงกับเครื่อง 

ขุดเจาะถนนและไม่ได้แย่กว่าเครื่องดูดฝุ่นของผู้จัดการ ทว่ามีปล่องสั้น  ๆ  

สามปล่องยื่นออกมาจากด้านบนของเครื่อง และควันก็เริ่มพุ่งออกจาก 

ปล่องเหล่านั้น ทีแรกมันมีลักษณะเป็นกลุ่มควันสีขาว จากนั้นสีค่อย  ๆ  

ดำคล้ำขึ้น จนกระทั่งไม่ได้ลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มควันแยกกันอีกต่อไป แต่ 

เป็นควันหนาทึบต่อเนื่องเป็นสายเดียว

	 เมือ่ฉนัหนัไปมองครัง้ถดัไป ถนนขา้งนอกถกูแบง่ออกเปน็แผงแนวตัง้ 

หลายแผง  — จากตำแหน่งที่ฉันอยู่มองเห็นแผงสามแผงได้ค่อนข้างชัดเจน 

โดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ปริมาณของควันสีดำปรากฏแตกต่างกันไป 

ในแต่ละแผง ด้วยเหตุนั้น มันจึงเกือบจะดูเหมือนเอาเฉดสีเทาที่ต่างกัน 

มาวางไว้ให้เลือก ทว่าแม้ในตำแหน่งที่ควันเข้มข้นที่สุดฉันยังแยกแยะ 

รายละเอียดได้มากมาย ตัวอย่างเช่น ในแผงหนึ่งมีเครื่องกั้นไม้ของคนงาน 

ส่วนหนึ่ง และขณะนี้ดูจะมีส่วนหน้าของรถแท็กซี่อยู่ติดกับเครื่องกั้นนั้น  

ในแผงใกล้เคียงซึ่งตัดมุมด้านบนในแนวเฉียงเป็นแท่งโลหะที่ฉันจำได้ว่า 

เป็นของหนึ่งในสัญญาณไฟจราจรสูง  ๆ ครั้นมองดูดี  ๆ ฉันก็ถอดรหัส 

ขอบสีเข้ม  ๆ  ของเค้าโครงนกที่เกาะอยู่บนนั้นได้ ระหว่างนั้นฉันเห็นนักวิ่ง 

วิ่งผ่านแผงหนึ่งเข้าไปในแผงติดกัน  และขณะที่ข้ามผ่านไปนั้น  ตัวเขา 

ก็เปลี่ยนไปทั้งในแง่ขนาดและแนววิถี จากนั้นมลพิษก็เลวร้ายลงถึงขนาด 

ที่ว่าฉันมองไม่เห็นช่องว่างบนท้องฟ้าจากด้านโต๊ะวางนิตยสารอีกต่อไป  

และหน้าต่างซึ่งชายเช็ดกระจกทำความสะอาดให้ผู้จัดการอย่างภาคภูมิใจ 

ก็มีคราบสกปรกเป็นจุด ๆ ทั้งบาน

	 ฉันสงสารเอเอฟชายสองตัวนั้นมากที่อุตส่าห์รอให้ถึงตาตัวเองได้ 

เข้าไปนั่งในตู้โชว์มาตั้งนาน พวกเขาไปนั่งในนั้นด้วยท่าทางดูดีเชียว แต่ 

มีอยู่ช่วงหนึ่งฉันเห็นหนึ่งในนั้นยกแขนขึ้นมาปิดหน้าราวกับมลพิษอาจ 
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28  คลาราและดวงอาทิตย์

ทะลุผ่านกระจกเข้ามาได้ ผู้จัดการเห็นดังนั้นจึงก้าวขึ้นไปบนยกพื้นเพื่อ 

กระซิบคำปลอบประโลมใจต่าง  ๆ  กับเขา และเมื่อเธอกลับลงมาในที่สุด  

เธอก็เริ่มจัดสร้อยข้อมือในรถเข็นโชว์กระจก ฉันเห็นว่าเธอเองก็หัวเสีย 

เช่นกัน ฉันคิดว่าเธออาจจะออกไปคุยกับคนงานข้างนอกด้วยซ้ำ แต่พอ 

สังเกตเห็นพวกเรา เธอยิ้มและพูดว่า 

	 “ทุกคนช่วยฟังทางนี้หน่อยจ้ะ แย่จังเลยเนอะ แต่ไม่ต้องกังวลนะ  

เราจะอดทนกันอีกสองสามวัน เดี๋ยวมันก็จบแล้วละ”

	 ทว่าในวันรุ่งขึ้นและถัดจากนั้น เครื่องคูติงส์ยังคงทำงานต่อไปเรื่อย ๆ  

และช่วงกลางวันก็แทบจะเหมือนกับกลางคืน ในระหว่างนั้นฉันมองหา 

ลวดลายของดวงอาทิตย์บนพื้น บนเวิ้ง และบนผนัง แต่พวกมันไม่อยู่ 

ตรงนั้นอีกต่อไป ฉันรู้ว่าดวงอาทิตย์พยายามสุดความสามารถแล้ว และ 

ในช่วงท้ายของบ่ายอันเลวร้ายวันที่สอง ถึงแม้จะมีควันหนักหนาสาหัส 

กว่าเดิม  แต่ลวดลายของเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง  ทว่าเพียงเลือนราง 

เท่านั้น ฉันเริ่มวิตกกังวลและถามผู้จัดการว่าเราจะยังได้รับสารบำรุงกำลัง 

หรือเปล่า  เธอหัวเราะก่อนตอบว่า  “สิ่งเลวร้ายนั้นเคยเกิดขึ้นกับที่นี่ 

หลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคยมีใครในร้านต้องทุกข์ทรมานจากมัน ฉะนั้น  

ลบเรื่องนั้นออกไปจากหัวได้เลยจ้ะ คลารา”

	 ถึงกระนั้น หลังจากมีมลพิษติดต่อกันสี่วัน ฉันรู้สึกได้ว่าตัวเอง 

เริ่มอ่อนแอลง ฉันพยายามไม่แสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีลูกค้า 

ในร้าน แต่บางทีอาจเป็นเพราะเจ้าเครื่องคูติงส์ พักนี้จึงไม่มีลูกค้าเข้าร้าน 

ติดต่อกันหลายวันแล้ว และบางครั้งฉันก็อนุญาตให้ตัวเองยืนห่อเหี่ยว 

จนเอเอฟชายเร็กซ์ต้องแตะแขนฉันเบา  ๆ  เพื่อเตือนให้ฉันกลับมายืน 

ตัวตรงเหมือนเดิม

	 เช้าวันหนึ่งเมื่อลูกกรงเหล็กถูกดึงขึ้น เราพบว่าไม่เพียงเครื่องคูติงส์ 

เท่านั้นที่หายไป แต่พื้นที่พิเศษทั้งหมดของมันก็หายไปด้วย มลพิษก็ไม่มี 

แล้วเช่นกัน ช่องว่างบนท้องฟ้ากลับคืนมา และเป็นสีฟ้าสดใส ดวงอาทิตย์ 

ก็ส่องสารบำรุงกำลังของเขาเข้ามาในร้าน รถแท็กซี่เคลื่อนตัวอย่างลื่นไหล 

อกีครัง้ คนขบัของมนัลว้นมคีวามสขุ แมแ้ตน่กัวิง่ยงัวิง่ผา่นไปพรอ้มรอยยิม้  
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 29

ตลอดเวลาที่เครื่องคูติงส์อยู่ตรงนั้น ฉันกังวลว่าโจซีอาจจะพยายามกลับมา 

ที่ร้านแต่ถูกมลพิษสกัดกั้นไว้ ทว่าตอนนี้มันจบลงแล้ว และบรรยากาศ 

ก็มีชีวิตชีวาทั้งในร้านและนอกร้าน ฉันรู้สึกว่าหากจะมีสักวันที่โจซีกลับมา 

ก็ต้องเป็นวันดี ๆ อย่างนี้ แต่พอตกบ่ายฉันก็ตระหนักว่ามันช่างเป็นความคิด 

ที่ไร้เหตุผล ฉันเลิกมองหาโจซีบนถนนและเพ่งความสนใจกับการเรียนรู้ 

ข้างนอกให้มากขึ้นแทน

สองวันหลังเครื่องคูติงส์จากไป เด็กหญิงผมสั้นชี้โด่เด่คนหนึ่งเข้ามาในร้าน  

ฉันคะเนว่าเธออายุสิบสองปีครึ่ง เช้าวันนั้นเธอแต่งตัวเหมือนนักวิ่งด้วย 

เสื้อกล้ามสีเขียวสด เผยให้เห็นแขนผอมแห้งของเธอจนถึงหัวไหล่ เธอ 

เข้ามากับพ่อซึ่งอยู่ในชุดสูททำงานแบบลำลองค่อนข้างระดับสูง ทีแรกทั้งคู่ 

ไม่พูดอะไรมากนักขณะเดินดูรอบร้าน ฉันบอกได้ทันทีว่าเด็กหญิงสนใจ 

ฉันแม้ว่าเธอจะเหลือบมาทางฉันแค่แวบ ๆ ก่อนกลับไปที่หน้าร้าน แต่สักพัก 

ก็กลับมาอีกและแสร้งทำเป็นสนอกสนใจกำไลข้อมือในรถเข็นโชว์กระจก 

ข้างหน้าตรงที่ฉันยืนอยู่ จากนั้นมองซ้ายมองขวาเพื่อตรวจดูว่าพ่อหรือ 

ผู้จัดการไม่ได้มองอยู่ เธอถ่ายน้ำหนักลงบนรถเข็นให้ล้อเลื่อนไปข้างหน้า 

เล็กน้อย ขณะทำเช่นนี้เธอมองฉันพร้อมกับยิ้มน้อย ๆ ราวกับการเคลื่อนที่ 

ของรถเข็นเป็นความลับพิเศษระหว่างเรา เธอดึงรถเข็นกลับไปตรงตำแหน่ง 

เดิม ยิ้มแป้นให้ฉันอีกครั้งก่อนร้องเรียก “พ่อคะ” เมื่อพ่อไม่ตอบ  — เขา 

กำลังหมกมุ่นกับเอเอฟสองตัวที่นั่งอยู่บนโต๊ะกระจกด้านหลังร้าน  — เด็กหญิง 

มองฉันครั้งสุดท้ายก่อนเดินไปสมทบกับพ่อ ทั้งสองเริ่มคุยกันด้วยเสียง 

กระซิบแผ่วพลางมองมาทางฉันเป็นระยะ ๆ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขา 

กำลังคุยกันเรื่องฉัน ผู้จัดการซึ่งสังเกตอยู่ลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานแล้วเข้ามา 

ยืนใกล้ ๆ ฉัน มือของเธอประสานกันอยู่ด้านหน้า

	 หลังจากกระซิบกระซาบกันอยู่นาน ในที่สุดเด็กหญิงก็กลับมา เธอ 

ก้าวยาว  ๆ  ผ่านผู้จัดการจนกระทั่งมายืนตรงหน้าฉัน เธอแตะข้อศอกฉัน 
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30  คลาราและดวงอาทิตย์

ทีละข้าง จากนั้นใช้มือขวาของตัวเองจับมือซ้ายฉันค้างไว้ ดวงตาจดจ้อง 

ใบหน้าฉัน  สีหน้าเธอดูเคร่งขรึม  แต่มือที่จับมือฉันอยู่บีบเบา  ๆ  อย่าง 

อ่อนโยน ฉันเข้าใจได้ว่าเธอตั้งใจให้เป็นความลับเล็ก ๆ อีกอย่างระหว่างเรา  

แต่ฉันไม่ได้ยิ้มให้เธอ ฉันยังคงวางสีหน้าเรียบเฉย มองข้ามศีรษะที่มี 

ผมชี้โด่เด่ของเด็กหญิงไปยังชั้นสีแดงบนผนังด้านตรงข้าม  และมองที่ 

ถ้วยกาแฟเซรามิกซึ่งวางคว่ำเรียงเป็นแถวโชว์อยู่บนชั้นสามเป็นพิเศษ  

เด็กหญิงบีบมือฉันอีกสองที ครั้งที่สองอ่อนโยนน้อยลง แต่ฉันก็ไม่ได้ 

หลุบตามองเธอหรือยิ้มแต่อย่างใด

	 ระหว่างนั้นพ่อเดินเข้ามาใกล้ด้วยการก้าวเท้าอย่างแผ่วเบาจะได้ 

ไม่รบกวนสิ่งที่อาจจะเป็นช่วงเวลาพิเศษ  ผู้จัดการก็ขยับเข้ามาใกล้  

เช่นกัน  และหยุดยืนอยู่ข้างหลังพ่อ  ฉันมองเห็นทุกอย่างนี้แต่ยังคง 

จ้องเขม็งบนชั้นสีแดงกับถ้วยกาแฟเซรามิก และปล่อยให้มือที่อยู่ในมือ 

ของเด็กหญิงหย่อนห้อยจนถ้าหากว่าเธอปล่อยมือ มือของฉันก็จะหล่นตุ้บ 

ลงมาอยู่ข้างลำตัว

	 ฉันตระหนักถึงสายตาของผู้จัดการที่มองฉันอยู่มากขึ้นเรื่อย  ๆ  

จากนั้นได้ยินเธอพูดว่า

	 “คลารายอดเยี่ยมมากค่ะ เธอเป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของเรา แต่ 

สาวน้อยคนนี้อาจจะสนใจไปดูบีทรีรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามา”

	 “บีทรีเหรอครับ” พ่อทำเสียงตื่นเต้น “คุณมีรุ่นนั้นแล้วเหรอ”

	 “เรามีสัมพันธ์พิเศษกับผู้จัดจำหน่ายน่ะค่ะ รุ่นที่ว่าเพิ่งมาถึงหมาด ๆ  

ยังไม่ได้ตรวจดูเลยด้วยซ้ำ แต่ฉันยินดีจะเอาออกมาให้คุณดูค่ะ”

	 เด็กหญิงผมชี้โด่เด่บีบมือฉันอีกครั้ง “แต่พ่อคะ หนูอยากได้ตัวนี้  

เธอใช่สุด ๆ”

	 “แต่ที่ร้านมีบีทรีรุ่นใหม่นะจ๊ะ ลูกไม่อยากลองดูก่อนเหรอ เพื่อน  ๆ  

ลูกยังไม่มีใครมีรุ่นนี้เลยนะ”

	 เกิดการรอคอยที่เนิ่นนานขึ้น แล้วเด็กหญิงก็ปล่อยมือฉัน ฉัน 

ปล่อยแขนให้ตกลงและยังคงจ้องมองชั้นสีแดงต่อไป

	 “จะอะไรกันนักกันหนากับรุ่นบีทรีใหม่พวกนี้นะ” เด็กหญิงพูดขณะ 
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ผละไปหาพ่อ

	 ฉันไม่ได้นึกถึงโรซาเลยในระหว่างที่เด็กหญิงจับมือฉัน แต่ตอนนี้ 

ฉันตระหนักถึงเธอซึ่งยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือพลางมองฉันอย่างประหลาดใจ 

แล้ว ฉันอยากบอกให้เธอมองไปทางอื่น แต่ตัดสินใจจ้องชั้นสีแดงต่อไป 

จนกระทั่งเด็กหญิง พ่อของเธอ และผู้จัดการไปทางด้านหลังร้านอย่าง 

วางใจได้แล้ว ฉันได้ยินพ่อหัวเราะอะไรบางอย่างที่ผู้จัดการพูด จากนั้น 

เมื่อฉันมองไปทางพวกเขาในที่สุด ก็เห็นผู้จัดการกำลังเปิดประตูสำหรับ 

พนักงานเท่านั้นทางด้านหลังสุดของร้าน

	 “ต้องขออภัยด้วยนะคะ” เธอพูด “ในนี้รกนิดหน่อย”

	 พ่อตอบว่า “เราต่างหากครับที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้เข้ามาในนี้ ใช่มั้ยลูก”

	 พวกเขาเข้าไปในห้อง ประตูปิดตามหลัง และฉันไม่ได้ยินเสียง 

ของทั้งสามคนอีกต่อไป ถึงแม้มีอยู่ช่วงหนึ่งฉันจะได้ยินเสียงหัวเราะของ 

เด็กหญิงผมชี้โด่เด่ก็ตาม

	 ตลอดช่วงเช้ายังคงมีลูกค้าเข้าร้านเรื่อย ๆ แม้ในระหว่างที่ผู้จัดการ 

กำลังกรอกแบบฟอร์มการส่งเอเอฟบีทรีรุ่นใหม่กับพ่อ ก็ยังมีลูกค้าเข้า 

ในร้านอีก ด้วยเหตุนั้น กว่าผู้จัดการจะได้เข้ามาหาฉันก็เป็นเวลาบ่าย 

ซึ่งลูกค้าซาแล้ว 

	 “เมื่อเช้าฉันประหลาดใจกับเธอมากนะ คลารา” เธอเอ่ย “เธอน่าจะ 

รู้ดีกว่าใครสิ”

	 “ฉันเสียใจค่ะ ผู้จัดการ”

	 “เป็นอะไรไป เหมือนไม่ใช่เธอเลยนะ”

	 “ฉันเสียใจจริง  ๆ  ค่ะผู้จัดการ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องน่าขายหน้า  

ฉันแค่คิดว่าฉันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคนนั้น”

	 ผู้จัดการจ้องฉันไม่วางตา “เธออาจจะพูดถูก” เธอพูดออกมาในที่สุด  

“ฉันเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะต้องมีความสุขกับเอเอฟชายบีทรี แต่ถึงอย่างนั้น  

ฉันก็ยังประหลาดใจมาก คลารา”

	 “ฉันเสียใจจริง ๆ ค่ะ ผู้จัดการ” 

	 “คราวนี้ฉันเข้าข้างเธอ แต่จะไม่มีครั้งหน้านะ ลูกค้าเป็นฝ่ายเลือก 
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32  คลาราและดวงอาทิตย์

เอเอฟ ไม่ใช่เอเอฟเลือกลูกค้า”

	 “ฉันเข้าใจค่ะ ผู้จัดการ” จากนั้นพูดเสียงแผ่ว “ขอบคุณมากนะคะ  

ผู้จัดการ สำหรับสิ่งที่คุณทำในวันนี้”

	 “ไม่เป็นไร คลารา แต่จำไว้ว่าฉันจะไม่ทำอีก”

	 เธอเริ่มเดินจากไป แต่สักพักก็หันหลังและย้อนกลับมา

	 “ไม่ใช่ใช่มั้ย คลารา ไม่ใช่เพราะเธอเชื่อว่าตัวเองสัญญาไว้ใช่มั้ย”

	 ฉันคิดว่าผู้จัดการจะดุฉันเหมือนที่เคยดุเอเอฟชายสองตัวที่หัวเราะ 

ชายขอทานจากตู้โชว์สินค้าเสียอีก แต่ผู้จัดการวางมือลงบนไหล่ฉันก่อนพูด 

ด้วยเสียงที่เบากว่าเดิม

	 “ฉันจะบอกอะไรให้ คลารา เด็ก  ๆ  น่ะให้คำมั่นสัญญาตลอดเวลา  

พวกเขามาที่ตู้โชว์ สัญญาทุกอย่าง สัญญาว่าจะกลับมาบ้างละ ขอให้ 

พวกเธอไม่ไปกับคนอื่นบ้างละ มันเกิดขึ้นเสมอ แต่บ่อยครั้งที่เด็กคนนั้น 

จะไม่กลับมาอีก หรือที่แย่กว่านั้น เขากลับมาแต่ไม่สนใจเอเอฟน่าสงสาร 

ที่ เฝ้ารอตัวนั้น  แล้วก็เลือกตัวอื่นไปแทน  เด็ก  ๆ  ก็เป็นอย่างนี้แหละ  

เธอก็ได้เห็นได้เรียนรู้มาตั้งเยอะแล้วนี่คลารา  เอาละ  ถือซะว่านี่ เป็น 

อีกหนึ่งบทเรียนสำหรับเธอก็แล้วกัน เข้าใจมั้ย”

	 “เข้าใจค่ะ ผู้จัดการ”

	 “ดีมาก ถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำอีกล่ะ” เธอแตะแขนฉันก่อนเดินจากไป

เอเอฟรุ่นบีทรีใหม่  — เอเอฟชายสามตัว  — ได้รับการตรวจสอบและนำมา 

ประจำตำแหน่งในไม่ช้ า  สองตัวได้ไปอยู่ ในตู้ โชว์สินค้าทันทีพร้อม 

ป้ายใหม่ใหญ่เบ้อเริ่ม อีกตัวถูกนำไปตั้งไว้ในเวิ้งด้านหน้า ส่วนบีทรีตัวที่สี่  

แน่นอนว่าเด็กหญิงผมชี้ โด่ เด่ซื้อไปแล้ว  และถูกส่งไปโดยที่ไม่มีใคร 

ได้พบกับเขา

	 โรซากับฉันยังคงอยู่ตรงกลางร้าน  แต่เราถูกขยับไปทางด้านชั้น 

สีแดงทันทีที่รุ่นบีทรีใหม่มาถึง หลังจากตาของเราในตู้โชว์สินค้าสิ้นสุดลง  
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 33

โรซาเริ่มพูดซ้ำ  ๆ  ถึงสิ่งที่ผู้จัดการเคยบอกว่าทุกตำแหน่งในร้านดีหมด  

และพวกเราที่อยู่กลางร้านมีแนวโน้มจะถูกเลือกพอ  ๆ  กับพวกที่อยู่ใน 

ตู้โชว์สินค้าหรือเวิ้งด้านหน้า ซึ่งปรากฏว่าคำพูดนี้เป็นจริงในกรณีของโรซา

	 วันนั้นเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับทุกวัน ไม่มีอะไรบ่งชี้เลยว่าจะมีเรื่อง 

ใหญ่โตเกิดขึ้น ไม่มีอะไรแตกต่างทั้งรถแท็กซี่หรือผู้สัญจร หรือลักษณะ 

ที่ลูกกรงเหล็กถูกยกขึ้น หรือที่ผู้จัดการพูดทักทายเรา ทว่าเย็นนั้นมีคนซื้อ 

โรซา และเธอหายเข้าไปหลังประตูสำหรับพนักงานเท่านั้นเพื่อเตรียมตัว 

สำหรับการจัดส่ง ฉันคงคิดมาตลอดว่าก่อนที่เราตัวใดตัวหนึ่งจะได้ไป 

จากร้าน เราจะมีเวลาเหลือเฟือคุยกันถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่ทุกอย่าง 

เกิดขึ้นเร็วมาก ฉันแทบไม่ทันได้เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเด็กชาย 

คนนั้นกับแม่ของเขาซึ่งเข้ามาในร้านและเลือกเธอเลย  ทันทีที่ทั้งสอง 

จากไป ผู้จัดการก็ยืนยันว่ามีคนซื้อโรซาแล้ว โรซาตื่นเต้นมากจนเป็นไป 

ไม่ได้เลยที่เราจะได้คุยกันอย่างจริงจัง ฉันอยากทบทวนอะไรหลาย ๆ อย่าง 

ที่ เธอต้องจำไว้เพื่อจะเป็นเอเอฟที่ดี  อยากเตือนเธอถึงสิ่งที่ผู้จัดการ 

เคยสอน  และอยากอธิบายทุกอย่างที่ฉันได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับข้างนอก 

ให้เธอฟัง  แต่เธอก็เอาแต่เร่งพูดเรื่องนั้นต่อด้วยเรื่องนี้ไม่หยุดหย่อน  

ห้องของเด็กชายจะมีเพดานสูงหรือเปล่า  ครอบครัวนั้นจะมีรถสีอะไร  

เธอจะได้ เห็นทะเลไหม  เธอจะถูกขอให้ เก็บของใส่ตะกร้าไปปิกนิก 

หรือเปล่า ฉันพยายามเตือนเธอว่าสารบำรุงกำลังของดวงอาทิตย์สำคัญ 

แค่ไหน และถามเธอด้วยความข้องใจว่าห้องของเธอจะอยู่ในตำแหน่ง 

ที่ดวงอาทิตย์มองเข้ามาได้ง่ายหรือเปล่า  แต่โรซาก็ไม่สนใจ  ไม่ทันไร 

ก็ถึงเวลาที่โรซาต้องไปที่ห้องด้านหลังแล้ว  และฉันเห็นเธอหันมายิ้มให้ 

เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหายเข้าไปหลังประตูบานนั้น

หลายวันต่อมาหลังโรซาจากไป ฉันยังคงอยู่ตรงกลางร้าน รุ่นบีทรีสองตัว 

ในตู้โชว์สินค้าถูกซื้อไปแล้วในระยะห่างกันแค่วันเดียว และเอเอฟชายเร็กซ์ 
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34  คลาราและดวงอาทิตย์

ก็ได้บ้านในช่วงเวลานั้นเช่นกัน ในไม่ช้าก็มีรุ่นบีทรีมาเพิ่ม — เป็นเอเอฟชาย 

เช่นเคย  —  และผู้จัดการจัดให้พวกเขามาอยู่ติดกับเอเอฟชายสองตัวจาก 

ซีรีส์ เก่า  ซึ่งอยู่ เกือบจะตรงข้ามกับฉันทางด้านโต๊ะวางนิตยสารพอดี  

ระหว่างฉันกับเอเอฟกลุ่มนี้มีรถเข็นโชว์กระจกคั่นอยู่ ฉันจึงไม่ได้คุยกับ 

พวกเขามากนัก  แต่ฉันมีเวลามากมายที่จะสังเกตพวกเขาและเห็นว่า 

เอเอฟชายตัวเก่ากว่ายินดีต้อนรับเพื่อนใหม่  พร้อมให้คำแนะนำที่มี 

ประโยชน์ทุกอย่างกับบีทรีใหม่กลุ่มนี้แค่ไหน ฉันจึงคิดว่าพวกเขาคงจะ 

เข้ากันได้ดี แต่แล้วฉันก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลก ๆ อย่างเช่น ในช่วงเช้า  

บีทรีใหม่ทั้งสามตัวจะค่อย  ๆ  ขยับออกห่างจากเอเอฟเก่าสองตัวทีละนิด  

บางครั้งก้าวไปด้านข้างนิด ๆ หรือไม่บีทรีตัวหนึ่งจะเกิดสนใจอะไรสักอย่าง 

นอกตู้โชว์ขึ้นมาจึงเดินไปดู  จากนั้นกลับมาอยู่ตรงตำแหน่งซึ่งต่างจาก 

ที่ผู้จัดการเลือกไว้ให้ เล็กน้อย  หลังจากผ่านไปสี่วันก็ไม่มีอะไรต้อง 

สงสัยอีก บีทรีใหม่ทั้งสามตัวจงใจขยับออกห่างจากเอเอฟรุ่นเก่า เพื่อ 

ที่เวลาลูกค้าเข้าร้าน พวกบีทรีจะได้ดูเป็นกลุ่มที่แยกออกมาเป็นเอกเทศ  

ทีแรกฉันไม่อยากจะเชื่อเลย  — ว่าเอเอฟ โดยเฉพาะตัวที่ผู้จัดการเลือกมา 

กับมือจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ ฉันสงสารเอเอฟชายรุ่นเก่ามาก แต่ก็ตระหนัก 

ว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกอะไร หรือไม่ได้สังเกต อย่างที่ฉันสังเกตเห็นในไม่ช้า 

ว่าพวกบีทรีแอบมองและส่งสัญญาณกันอย่างไรบ้างเวลาเอเอฟชายรุ่นเก่า 

อุตส่าห์เสียเวลาอธิบายอะไรให้ฟัง ว่ากันว่ารุ่นบีทรีใหม่ได้รับการพัฒนา 

ในทุกด้าน  แต่พวกเขาจะเป็นเอเอฟที่ดีสำหรับเด็ก  ๆ  ได้อย่างไร  หาก 

ในหัวเขาสร้างความคิดทำนองนี้ขึ้นมาได้ ถ้าโรซายังอยู่ฉันคงจะได้ถก 

กับเธอถึงสิ่งที่ตัวเองเห็น แต่แน่นอนว่าเธอไม่อยู่แล้ว

บา่ยวนัหนึง่ เมือ่ดวงอาทติยม์องเขา้มาถงึดา้นหลงัรา้น ผูจ้ดัการเดนิตรงมา 

ที่ฉันและพูดว่า

	 “คลารา ฉันตัดสินใจจะให้เธอไปอยู่ในตู้โชว์อีกครั้ง คราวนี้เธอจะ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 35

ต้องอยู่ตัวเดียว แต่ฉันรู้ว่าเธอคงไม่เกี่ยง เธอสนอกสนใจข้างนอกเสมอนี่”

	 ฉันประหลาดใจมากจนได้แต่จ้องหน้าเธอและไม่พูดอะไร

	 “คลาราเอ๋ย” ผู้จัดการเรียก “โรซาซะอีกที่ฉันเป็นห่วงมาตลอด เธอ 

ไม่ได้กังวลใช่มั้ย ไม่ต้องคิดมากนะ ยังไงฉันก็จะต้องหาบ้านให้เธอให้ได้”

	 “ฉันไม่ได้กังวลค่ะ ผู้จัดการ” ฉันเกือบพูดอะไรเกี่ยวกับโจซีแล้ว  

แต่ห้ามตัวเองไว้ทัน เมื่อนึกถึงบทสนทนาของเราหลังเด็กหญิงผมชี้โด่เด่ 

มาที่ร้าน 

	 “งั้นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป” ผู้จัดการพูด “แค่หกวันเท่านั้นจ้ะ  

ฉันจะตั้งราคาพิเศษให้เธอด้วย จำไว้นะคลารา เธอจะเป็นตัวแทนร้านเรา 

อีกครั้ง ฉะนั้นต้องทำให้ดีที่สุด”

	 การอยู่ในตู้โชว์สินค้าครั้งที่สองของฉันให้ความรู้สึกต่างจากครั้งแรก  

และไม่เพียงเพราะว่าไม่มีโรซาอยู่ด้วยเท่านั้น ถนนข้างนอกยังคงมีชีวิตชีวา 

เหมือนเคย แต่ฉันต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็น  

บางครั้งรถแท็กซี่จะชะลอตัว ผู้สัญจรก้มตัวลงเพื่อพูดกับคนขับ ฉันจะ 

พยายามเดาว่าพวกเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูกัน หลายครั้งฉันจะมองดู 

ร่างเล็ก  ๆ  เดินตัดผ่านหน้าต่างของตึกอาร์พีโอ และพยายามเข้าใจว่าการ 

เคลื่อนไหวของเขาแปลว่าอะไร และจินตนาการว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก่อน 

จะมาปรากฏตัวในช่องสี่เหลี่ยมของตนและจะทำอะไรหลังจากนั้น

	 สิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันสังเกตเห็นระหว่างอยู่ในตู้โชว์สินค้าครั้งที่สอง 

คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายขอทานกับสุนัขของเขา วันนั้นเป็นวันที่สี่ — ในยามบ่าย 

อันมืดครึ้มจนรถแท็กซี่บางคันต้องเปิดไฟต่ำ  — ที่ฉันสังเกตว่าชายขอทาน 

ไม่ได้อยู่ทักทายผู้สัญจรตรงตำแหน่งประจำจากประตูทางเข้าว่าง ๆ  ระหว่าง 

ตึกอาร์พีโอกับตึกหนีไฟ ทีแรกฉันไม่ได้คิดอะไรมากเพราะชายขอทาน 

มกัจะเดนิไปจากตำแหนง่นัน้บอ่ย ๆ บางครัง้กเ็ปน็เวลานาน แตม่อียูค่รัง้หนึง่ 

ฉันมองไปฝั่งตรงข้ามแล้วฉันก็ตระหนักว่าเขายังอยู่ตรงนั้น เช่นเดียว 

กับสุนัขของเขา และที่ฉันไม่เห็นพวกเขาเพราะทั้งสองนอนอยู่บนพื้น โดย 

ไถตัวมาอยู่ชิดกับประตูทางเข้าว่าง ๆ เพื่อไม่ให้ขวางทางผู้สัญจร ด้วยเหตุนั้น  

เมื่อมองจากฝั่งเราก็อาจเข้าใจผิดได้ว่าพวกเขาเป็นกระเป๋าของคนทำงาน 

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   35 11/26/21   3:56:56 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



36  คลาราและดวงอาทิตย์

ในเมืองที่บางครั้งลืมทิ้งไว้ แต่ขณะนี้ฉันจับตามองทั้งสองผ่านช่องว่าง 

ในกลุ่มผู้สัญจรและได้เห็นว่าชายขอทานไม่ขยับเขยื้อนตัวเลย รวมทั้งสุนัข 

ในอ้อมแขนเขาด้วย บางครั้งผู้สัญจรจะสังเกตเห็นและชะงักฝีเท้า แต่แล้ว 

ก็เดินต่อ ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็เกือบจะอยู่หลังตึกอาร์พีโอแล้ว ชายขอทาน 

กับสุนัขยังคงอยู่ที่ เดิมที่อยู่มาทั้งวันและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาตายแล้ว  

ถึงผู้สัญจรจะยังไม่รู้ ในตอนนั้นฉันรู้สึกเศร้า แม้จะเป็นเรื่องดีที่ทั้งสอง 

ได้ตระกองกอดและพยายามช่วยเหลือกันจนกระทั่งจากไปพร้อมกัน ฉัน 

ภาวนาให้ใครสักคนสังเกตเห็น พวกเขาจะได้ถูกนำตัวไปยังที่ที่ดีกว่าและ 

เงียบสงบกว่า ฉันคิดจะพูดอะไรบางอย่างกับผู้จัดการ แต่เมื่อถึงเวลาที่ฉัน 

จะต้องก้าวลงจากตู้โชว์สินค้าในคืนนั้น เธอดูเหนื่อยล้าและจริงจังจนฉัน 

ตัดสินใจไม่พูดอะไร

	 เช้าวันรุ่งขึ้น ลูกกรงเหล็กถูกยกขึ้นและวันนี้ก็เป็นวันที่แสนวิเศษ  

ดวงอาทิตย์กำลังส่องสารบำรุงกำลังลงบนถนนและเข้าไปในตึก พอฉัน 

มองไปตรงที่ชายขอทานกับสุนัขเสียชีวิต ฉันก็ได้เห็นว่าทั้งสองยังไม่ตาย  —  

สารบำรุงกำลังชนิดพิเศษจากดวงอาทิตย์ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ ชายขอทาน 

ยังไม่ลุกขึ้นยืน แต่เขากำลังยิ้มและนั่งตัวตรงหลังพิงประตูทางเข้าว่าง  ๆ  

ขาข้างหนึ่งเหยียดออกมา อีกข้างงออยู่เพื่อจะได้พาดแขนไว้บนหัวเข่า  

เขากำลังลูบคอเจ้าสุนัขซึ่งกลับมามีชีวิตเช่นกันด้วยมืออีกข้าง พลางมองดู 

คนผ่านไปมาทางซ้ายทีทางขวาที ทั้งสองต่างกำลังดูดซับสารบำรุงกำลัง 

พิเศษของดวงอาทิตย์อย่างหิวกระหายและแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ และในไม่ช้า  

บางทีอาจจะบ่ายวันนั้นเลยด้วยซ้ำ ฉันเห็นว่าชายขอทานลุกขึ้นมาพูดคุย 

อย่างร่าเริงจากประตูทางเข้าว่าง ๆ เหมือนเคยแล้ว

	 แล้วอีกไม่นาน ระยะเวลาหกวันของฉันก็สิ้นสุดลง ผู้จัดการบอกว่า 

ฉันเป็นความภาคภูมิใจของร้าน เธอบอกว่ามีลูกค้าเข้าร้านมากกว่าจำนวน 

เฉลี่ยระหว่างที่ฉันอยู่ตู้ โชว์สินค้า  ฉันมีความสุขมากที่ ได้ยินเช่นนั้น  

ฉันขอบคุณที่เธอให้ฉันได้ไปอยู่ในนั้นเป็นครั้งที่สอง  เธอยิ้มก่อนพูดว่า  

เธอแน่ใจว่าฉันจะไม่ต้องรอนานแล้ว
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 37

สิบวันต่อมาฉันถูกย้ายไปที่เวิ้งด้านหลัง ผู้จัดการซึ่งรู้ว่าฉันชอบมองเห็นวิว 

ข้างนอกแค่ไหนรับปากว่าฉันจะอยู่ตรงนั้นแค่ไม่กี่วันแล้วก็จะได้กลับมา 

อยู่ตรงกลางร้านเหมือนเดิม เธอบอกว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เวิ้งด้านหลัง 

ก็เป็นตำแหน่งที่ดีมาก และฉันรู้ว่าฉันไม่ได้รังเกียจมันเลย ฉันชอบเอเอฟ 

สองตัวที่นั่งอยู่บนโต๊ะกระจกตั้งชิดผนังด้านหลังเสมอมา และตอนนี้ฉัน 

อยู่ใกล้มากพอที่จะร้องเรียกพวกเขาแล้วคุยกันยาว  ๆ ได้แล้วเวลาไม่มีลูกค้า 

ในร้าน อย่างไรก็ดี เวิ้งด้านหลังอยู่ถัดจากซุ้มประตูเข้าไปอีก ด้วยเหตุนั้น  

ฉันจึงมองไม่เห็นวิวข้างนอก ทั้งส่วนหน้าของร้านก็แทบมองไม่เห็นเลย 

ด้วยซ้ำ ถ้าฉันอยากจะเห็นลูกค้าตั้งแต่ตอนเข้ามาในร้าน ฉันต้องชะโงกไป 

ข้างหน้าสุดตัวเพื่อมองอ้อมด้านข้างของซุ้มประตู แต่ถึงจะทำเช่นนั้น  —  

ต่อให้ฉันก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าว  — ภาพที่เห็นก็ยังถูกบังด้วยแจกันสีเงิน 

บนโต๊ะวางนิตยสาร และหุ่นบีทรีที่ยืนอยู่ตรงกลางร้านอยู่ด ี ในทางกลับกัน  

อาจเพราะพวกเราอยู่ไกลจากถนน  — หรือเพราะเพดานลาดลงตรงหลังร้าน  —  

ฉันจึงได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแค่ได้ยินเสียงฝีเท้า 

ฉันก็รู้ได้ตั้งนานก่อนเธอเอ่ยปากพูดเสียอีกว่าโจซีเข้ามาในร้าน

	 “ทำไมพวกเขาต้องใส่น้ำหอมด้วยนะ หนูเกือบสำลักแน่ะ”

	 “สบู่ต่างหากล่ะโจซี” เสียงของแม่พูด “ไม่ใช่น้ำหอม สบู่ตัดด้วยมือ  

และก็เป็นสบู่ที่ดีมาก ๆ ด้วย”

	 “เห็นมั้ยคะ ไม่ใช่ร้านนั้นสักหน่อย ร้านนี้ต่างหาก หนูบอกแม่แล้ว”  

ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าค่อย  ๆ  เหยาะย่างเคลื่อนไปตามพื้น จากนั้นเธอพูดว่า  

“ร้านนี้แน่นอน แต่เธอไม่อยู่แล้ว”

	 ฉันก้าวสั้น  ๆ  ไปข้างหน้าสามก้าวจนกระทั่งมองเห็นตรงช่องระหว่าง 

แจกันสีเงินกับหุ่นบีทรีว่าแม่กำลังจ้องอะไรบางอย่างที่อยู่นอกการมองเห็น 

ของฉัน ฉันเห็นใบหน้าเธอแค่ด้านเดียว แต่คิดว่าเธอดูเหนื่อยล้ากว่าครั้งที่ 

ฉันเห็นเธอบนทางเท้า เธอดูคล้ายนกที่เกาะอยู่สูงท่ามกลางสายลมพัดหวิว  

ฉันเดาว่าเธอกำลังมองดูโจซี — และโจซีกำลังจ้องมองเอเอฟบีทรีหญิงตัวใหม ่

ในเวิ้งด้านหน้าอยู่

	 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่นาน แล้วแม่ก็พูดว่า “ลูกคิดว่าไงจ๊ะ โจซี”
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38  คลาราและดวงอาทิตย์

	 โจซีไม่ตอบ ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้จัดการตัดผ่านพื้นห้อง ขณะนี ้

ฉันสัมผัสได้ถึงความนิ่งเป็นพิเศษภายในร้านเมื่อเอเอฟทุกตัวกำลังเงี่ยหูฟัง  

พลางนึกข้องใจว่ากำลังจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นหรือไม่

	 “ซังอีเป็นรุ่นบีทรีค่ะ” ผู้จัดการเอ่ย “หนึ่งในรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

ที่ฉันเคยเห็น”

	 ตอนนี้ฉันมองเห็นไหล่ของผู้จัดการ แต่ยังไม่เห็นโจซี จากนั้นได้ยิน 

เสียงโจซีพูดว่า

	 “เธอยอดเยี่ยมจริง ๆ ซังอี ฉะนั้นได้โปรดอย่าเข้าใจผิดนะ มันแค่...”  

เสียงของเธอขาดหายไป ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าค่อย  ๆ  เหยาะย่างของเธออีก  

แล้วก็มองเห็นเธอเป็นครั้งแรก โจซีกำลังกวาดตามองทั่วร้าน

	 แม่พูดว่า “ได้ยินมาว่ารุ่นบีทรีใหม่เก่งมากเรื่องการรับรู้และการจำ  

แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเข้าอกเข้าใจเท่าไหร่”

	 ผู้จัดการทำเสียงถอนหายใจกลั้วหัวเราะ “บีทรีตัวสองตัวแรกอาจ 

ขึ้นชื่อเรื่องเอาแต่ใจนิดหน่อย แต่ฉันรับรองได้ว่าซังอีจะไม่มีปัญหาที่ว่าค่ะ”

	 “คุณจะรังเกียจมั้ย” แม่พูดกับผู้จัดการ “ถ้าฉันจะขอพูดกับซังอี 

โดยตรง ฉันมีคำถามสองสามข้ออยากถามเธอน่ะค่ะ”

	 “แม่คะ” โจซีแทรกขึ้น  — เธอพ้นไปจากสายตาฉันอีก  — “จะถามเพื่อ 

อะไรคะ ซังอียอดเยี่ยมมาก หนูรู้ แต่เธอไม่ใช่ตัวที่หนูต้องการ”

	 “เราจะตามหาตลอดไปไม่ได้นะ โจซี”

	 “แต่มันคือร้านนี้แหละ หนูบอกแม่แล้ว เธออยู่ที่นี่ หนูเดาว่าเรา 

แค่มาช้าเกินไป”

	 โชคร้ายที่โจซีเข้ามาตอนที่ฉันมาอยู่หลังร้านพอดี ถึงกระนั้น ฉัน 

ก็ยังแน่ใจว่าเธอจะมาตรงตำแหน่งที่ฉันอยู่และเห็นฉันทันการณ์ และนั่น 

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่ส่งเสียงใด แต่บางที 

อาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นก็ได้ เนื่องจากความกลัวได้แล่นเข้ามาในใจ 

ฉันเกือบจะในวินาทีเดียวกับที่ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อตระหนักว่าใครเข้ามา 

ในร้าน  — ความกลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้จัดการพูดกับฉันวันนั้นว่า เด็ก  ๆ  

มักจะให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ไม่กลับมา หรือต่อให้กลับมา เขาก็จะไม่สนใจ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 39

เอเอฟที่ตัวเองสัญญาด้วย  แล้วก็เลือกตัวอื่นหน้าตาเฉย  นั่นอาจเป็น 

เหตุผลที่ทำให้ฉันยืนคอยอยู่เงียบ ๆ ต่อไป

	 แล้วผู้จัดการก็พูดขึ้นอีกด้วยน้ำเสียงแปลกไปเล็กน้อย

	 “ขอโทษนะคะ ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังมองหาเอเอฟตัวใดเป็นพิเศษอยู่  

ตัวที่คุณเคยเห็นที่นี่ก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะ”

	 “ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้คุณโชว์เธอไว้ในตู้โชว์ เธอน่ารักมาก ๆ และฉลาด 

มากเลยค่ะ  เกือบจะเหมือนคนฝรั่งเศสละมั้ง  ผมสั้นสีเข้มและเสื้อผ้า 

ก็เหมือนจะสีเข้มทั้งชุดเช่นกัน เธอมีดวงตาที่ใจดีที่สุดและก็ฉลาดมากด้วย”

	 “ฉันว่าฉันรู้นะคะว่าคุณหมายถึงตัวไหน” ผู้จัดการพูด “ถ้าคุณตาม 

ฉันมา เราจะได้คำตอบค่ะ”

	 ได้ยินดังนั้นฉันจึงขยับไปตรงที่พวกเขาจะมองเห็นฉัน ฉันอยู่พ้น 

จากลวดลายของดวงอาทิตย์มาตลอดช่วงเช้า แต่ขณะนี้ฉันก้าวเข้าไปอยู่ใน 

ลำแสงสี่เหลี่ยมตัดกันสองลำจังหวะเดียวกับที่ผู้จัดการและโจซีซึ่งตามมา 

เดนิมาถงึซุม้ประตพูอด ี เมือ่โจซเีหน็ฉนั ใบหนา้ของเธอกเ็ปีย่มดว้ยความสขุ  

เธอเร่งฝีเท้าขึ้น 

	 “เธอยังอยู่!”

	 เธอผอมลงกว่าเดิม เธอก้าวยาว ๆ อย่างไม่มั่นคงเข้ามาเรื่อย ๆ และ 

ฉันคิดว่าเธอจะกอดฉัน แต่โจซีหยุดกึกในวินาทีสุดท้ายและแหงนหน้า 

จ้องฉันเขม็ง

	 “ให้ตายเถอะ! ฉันคิดว่าเธอไม่อยู่แล้วซะอีก!”

	 “ทำไมฉันถึงจะไม่อยู่ล่ะ” ฉันพูดเสียงเบา “ก็เราสัญญากันแล้วนี่”

	 “ใช่” โจซีรับคำ “ใช่ เราสัญญากันแล้ว เดาว่าฉันเป็นคนทำพัง  

แบบว่าหายไปนานเลย”

	 ขณะที่ฉันยิ้มให้เธอ  เธอหันไปร้องเรียก  “แม่คะ!  เธออยู่นี่ค่ะ  

ตัวที่หนูตามหามาตลอด!”

	 แม่ เดินมาที่ซุ้มประตูช้า  ๆ  แล้วหยุด  ชั่วขณะหนึ่ง  ทั้งสามคน 

ต่างมองมาที่ฉัน โจซีซึ่งอยู่ข้างหน้ากำลังยิ้มแป้นอย่างมีความสุข ผู้จัดการ 

ที่อยู่ข้างหลังเธอก็กำลังยิ้มอยู่เช่นกัน ทว่าด้วยสีหน้าระมัดระวังอยู่ในที  
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40  คลาราและดวงอาทิตย์

ซึ่งฉันรับรู้ได้ว่าเป็นสัญญาณสำคัญจากเธอ  แล้วก็แม่ ดวงตาของเธอ 

หรี่ เล็กเหมือนผู้คนบนทางเท้า เวลาพยายามดูว่ ารถแท็กซี่ว่ างหรือมี 

ผู้โดยสารแล้ว  เมื่อฉันเห็นเธอและท่าทางที่ เธอมองฉัน  ความกลัว  —  

ที่มีมาตลอดทว่าหายวับไปเมื่อโจซีร้องว่า “เธอยังอยู่!”  — ก็ย้อนกลับเข้ามา 

ในหัวฉันอีก

	 “ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหายไปนานขนาดนั้น” โจซีพูด “ฉันป่วยนิดหน่อย  

แต่หายดีแล้วละ” เธอหันไปร้องถาม “แม่คะ เราซื้อเธอตอนนี้เลยได้มั้ยคะ  

ก่อนที่คนอื่นจะมาเอาเธอไป”

	 เกิดความเงียบขึ้น สักพักแม่พูดเบา ๆ “ตัวนี้ไม่ใช่บีทรีนี่”

	 “คลาราเปน็รุน่บทีคูะ่” ผูจ้ดัการชีแ้จง “จากซรีสีท์ีส่ี ่ ซึง่บางคนบอกวา่ 

ยังไม่มีรุ่นไหนเหนือกว่า”

	 “แต่ก็ไม่ใช่บีทรี”

	 “นวตักรรมบทีรยีอดเยีย่มมากจรงิ ๆ คะ่ แตล่กูคา้บางคน เดก็บางคน 

น่ะค่ะ รู้สึกว่ารุ่นท็อปของบีทูเป็นคู่ที่ทำให้พวกแกมีความสุขที่สุด”

	 “อ้อ”

	 “แม่คะ คลาราเป็นตัวที่หนูอยากได้ค่ะ หนูไม่ต้องการตัวอื่น”

	 “แป๊บหนึ่งนะ โจซี” เธอหันไปถามผู้จัดการ “เอเอฟทุกตัวมีลักษณะ 

พิเศษเฉพาะตัวใช่มั้ยคะ”

	 “ถูกต้องค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นระดับนี้”

	 “ถ้าอย่างนั้นตัวนี้พิเศษยังไง คลารา...เนี่ย”

	 “คลารามีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างค่ะ ใช้เวลาทั้งเช้าก็บอกไม่หมด  

แต่ถ้าจะให้เน้นแค่อย่างเดียวก็คงจะเป็นความกระหายในการสังเกตและ 

การเรียนรู้ของเธอค่ะ ความสามารถในการดูดซับและผสมผสานทุกอย่าง 

รอบตัวที่เธอพบเห็นนั้นน่าทึ่งมาก  ๆ ส่งผลให้เธอมีความเข้าใจอันซับซ้อน 

ที่สุดในบรรดาเอเอฟทุกตัวในร้านนี้ ไม่เว้นแม้แต่รุ่นบีทรี”

	 “งั้นเหรอ”

	 แม่มองฉันด้วยดวงตาหรี่เล็กอีก สักพักก้าวเข้ามาหาฉันสามก้าว

	 “จะเป็นอะไรมั้ย ถ้าฉันจะถามคำถามเธอสักสองสามข้อ”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 41

	 “ตามสบายเลยค่ะ”

	 “แม่คะ ได้โปรด...”

	 “ขอโทษนะโจซ ี ชว่ยไปยนืตรงนัน้สกัครูร่ะหวา่งทีแ่มค่ยุกบัคลาราทนีะ”

	 จากนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างแม่กับฉัน ถึงฉันจะพยายามค้างยิ้มไว้ 

บนหน้าแต่มันไม่ง่ายเลย และฉันอาจจะเผยความกลัวออกไปด้วยซ้ำ

	 “คลารา” แม่เรียก “ฉันอยากให้เธอไม่มองไปทางโจซี ทีนี้ก็บอกฉัน 

โดยไม่มองนะว่า ดวงตาของโจซีสีอะไร”

	 “สีเทาค่ะ”

	 “ดีมาก  โจซี  แม่อยากให้ลูกเงียบกริบเลยนะ  เอาละ  คลารา  

เสียงของลูกสาวของฉัน  เธอเพิ่งได้ยินเธอพูดไปหยก  ๆ บอกได้มั้ยว่า 

เสียงของเธอแหลมหรือเปล่า”

	 “เสยีงสนทนาของเธออยูร่ะหวา่งเอแฟลตเหนอืซกีลางถงึซอีอกเตฟคะ่”

	 “อย่างนั้นรึ” เกิดความเงียบขึ้นอีก แล้วแม่ก็พูดว่า “คำถามสุดท้าย 

นะ คลารา เธอสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับท่าเดินของลูกสาวฉันบ้าง”

	 “น่าจะมีความอ่อนแอในสะโพกด้านซ้าย ไหล่ขวาของเธอก็มีแนวโน้ม 

จะเจ็บปวด โจซีจึงเดินด้วยท่าที่จะป้องกันมันจากการเคลื่อนไหวฉับพลัน 

หรือการกระแทกโดยไม่จำเป็นค่ะ”

	 แม่ใคร่ครวญคำตอบสักพัก จากนั้นพูดว่า “เอาละ คลารา เหมือน 

เธอจะรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอช่วยเลียนแบบท่าเดินของโจซีให้ฉันดูตอนนี้ 

เลยได้มั้ย ท่าเดินของลูกสาวฉันน่ะ”

	 ทางด้านหลังตรงไหล่แม่ ฉันเห็นริมฝีปากของผู้จัดการอ้าออกคล้าย 

จะพูดอะไร แต่ก็ไม่ได้พูด เมื่อสายตาเราประสานกัน เธอพยักหน้าน้อย ๆ  

ให้ฉันแทน

	 ฉันจึงเริ่มเดิน ฉันตระหนักดีเช่นเดียวกับแม ่ — และโจซีด้วยแน่นอน —  

ว่าทั้งร้านกำลังมองดูและฟังอยู่ ฉันก้าวออกไปยืนใต้ซุ้มประตูบนลวดลาย 

ของดวงอาทิตย์ที่ทอดอยู่บนพื้น จากนั้นเดินไปยังทิศทางที่มีหุ่นรุ่นบีทรี 

ยืนอยู่ตรงกลางร้านและรถเข็นโชว์กระจก ฉันพยายามเต็มที่ที่จะเลียนแบบ 

ท่าเดินของโจซีตามที่ตัวเองเห็นในครั้งแรกหลังเธอลงจากรถแท็กซี่ ตอนที่ 
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42  คลาราและดวงอาทิตย์

โรซากับฉันอยู่ในตู้โชว์สินค้า จากนั้นในอีกสี่วันต่อมาตอนเธอเดินเข้ามา 

ที่ตู้โชว์หลังแม่ยกมือออกจากไหล่เธอ และครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่อึดใจก่อน 

ตอนฉันเห็นเธอปรี่เข้ามาหาพร้อมดวงตาเปี่ยมด้วยความโล่งใจ

	 เมื่อเดินไปถึงรถเข็นโชว์กระจกฉันก็เริ่มเดินอ้อมมัน พยายามไม่หลุด 

จากท่าเดินของโจซีแม้ในตอนที่บังคับตัวเองให้ไม่เฉียดโดนเอเอฟชายบีทรี 

ที่ยืนอยู่ข้าง ๆ รถเข็น

	 ขณะที่ฉันกำลังจะเริ่มเดินย้อนกลับไป ฉันเหลือบขึ้นมองและได้เห็น 

สายตาของแม่ อะไรบางอย่างในสิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันหยุดกึก เธอยังคง 

จ้องมองฉันอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่คล้ายกับว่าสายตาเธอเพ่งทะลุผ่านฉันไป  

ราวกับฉันเป็นกระจกในหน้าต่างและเธอกำลังพยายามมองอะไรบางอย่าง 

ที่อยู่ไกลออกไปทางด้านหลัง ฉันยังคงยืนนิ่งอยู่ข้างรถเข็นโชว์กระจก เท้า 

ข้างหนึ่งตั้งขึ้น ส้นเท้ายกจากพื้น และมีความนิ่งงันประหลาดภายในร้าน  

จากนั้นผู้จัดการพูดขึ้นว่า

	 “อย่างที่คุณเห็น คลารามีความสามารถในการสังเกตที่ไม่ธรรมดา  

ฉันไม่เคยเจอหุ่นตัวไหนเหมือนเธอเลยละค่ะ”

	 “แม่คะ” คราวนี้เสียงของโจซีแผ่วเบา “แม่คะ ได้โปรด”

	 “ก็ได้จ้ะ เราจะซื้อเธอ”

	 โจซีปรี่เข้ามาหาฉัน เธอโอบแขนรอบตัวฉันแล้วกอดแน่น เมื่อฉัน 

มองข้ามศีรษะของเด็กหญิงไป ฉันเห็นผู้จัดการกำลังยิ้มอย่างมีความสุข  

และแม่ซึ่งใบหน้าบึ้งตึงและดูจริงจังกำลังก้มหาของในกระเป๋าสะพาย 
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ครัวเป็นห้อง  ที่หาตำแหน่งยากเป็นพิเศษ เนื่องจากองค์ประกอบ 

หลายอย่างของมันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์กันทุกชั่วขณะ ตอนนี้ฉันรู้ซึ้ง 

แล้วว่าในร้านของเรา  — เพราะเห็นแก่พวกเราแน่นอน  — ผู้จัดการจะเก็บของ 

ทุกอย่าง แม้แต่ของเล็ก  ๆ  อย่างพวกสร้อยข้อมือหรือกล่องต่างหูเงินไว้ 

ในที่ที่เหมาะสมอย่างรอบคอบเพียงใด อย่างไรก็ดี ทั่วทั้งบ้านของโจซี  

โดยเฉพาะในครัว แม่บ้านเมลาเนียจะเคลื่อนย้ายข้าวของตลอดเวลา ทำให้ 

ฉันต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่หมด ตัวอย่างเช่น เช้าวันหนึ่งแม่บ้านเมลาเนีย 

เปลี่ยนตำแหน่งเครื่องผสมอาหารสี่ครั้งภายในเวลาไม่กี่นาที  แต่พอฉัน 

เข้าใจถึงความสำคัญของไอส์แลนด์1 แล้ว อะไร ๆ ก็ง่ายขึ้นเยอะ

	 ไอส์แลนด์ตั้งอยู่กลางครัว และบางทีอาจจะเพื่อเน้นย้ำถึงลักษณะ 

ยึดแน่นอยู่กับที่ของมัน มันจึงติดกระเบื้องสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเลียนแบบอิฐ 

ที่ใช้สร้างตึก  จมลึกลงไปตรงกลางไอส์แลนด์เป็นอ่างล้างจานแวววาว  

มีเก้าอี้สตูลสูงสามตัวตั้งเรียงไปตามขอบด้านที่ยาวที่สุดซึ่งผู้อาศัยใช้นั่งได้  

ในช่วงวันแรก  ๆ  ที่โจซียังค่อนข้างแข็งแรง เธอมักจะมานั่งตรงไอส์แลนด์ 

เพื่อทำการบ้าน กวดวิชา หรือเพียงเพื่อหย่อนใจกับดินสอและกระดาษ 

วาดรูป แรก ๆ ฉันรู้สึกว่าการนั่งบนเก้าอี้สตูลสูงของไอส์แลนด์เป็นเรื่องยาก 

เพราะเท้าของฉันไม่ถึงพื้น และถ้าฉันพยายามจะหมุนสตูล มันจะถูกแท่ง 

กลม  ๆ  ที่ขัดอยู่กับโครงสตูลสูงขวางไว้ แต่ต่อมาฉันเลียนแบบวิธีของโจซี 

 1 เคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่ตั้งไว้กลางห้องครัว

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   44 11/26/21   3:56:56 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาซึโอะ  อิชิงุโระ 45

ด้วยการวางศอกให้มั่นบนผิวหน้าไอส์แลนด์ และนับตั้งแต่นั้นฉันก็รู้สึก 

มั่นคงขึ้น  — ถึงแม้แม่บ้านเมลาเนียจะยังโผล่มาข้างหลังฉันเสมออย่างไม่มีปี่ 

มีขลุ่ย เอื้อมมาเปิดก๊อกน้ำและทำให้น้ำไหลพุ่งออกมาก็ตาม ครั้งแรกที่เกิด 

เหตุการณ์เช่นนี้ ฉันตกใจมากจนเกือบตกจากสตูล ในขณะที่โจซีซึ่งนั่ง 

อยู่ข้าง  ๆ  แทบไม่ขยับเขยื้อนตัวสักนิด  และในไม่ช้าฉันก็ได้เรียนรู้ว่า 

ละอองน้ำแค่สองสามหยดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย

	 ครัวเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้ดวงอาทิตย์มองเข้ามา มีหน้าต่าง 

บานใหญ่หันหน้าเข้าหาท้องฟ้ากว้าง อีกทั้งภายนอกก็ว่างเปล่าจากรถรา 

และผู้สัญจรเกือบตลอดเวลา ถ้าไปยืนตรงหน้าต่างบานใหญ่ก็มีโอกาส 

จะมองเห็นถนนที่ไต่ขึ้นไปบนเขาทอดผ่านทิวไม้ซึ่งอยู่ลิบ  ๆ ครัวมักจะเต็ม 

ไปด้วยสารบำรุงกำลังที่ดีที่สุดของดวงอาทิตย์ และนอกจากหน้าต่าง 

บานใหญ่แล้ว ยังมีช่องรับแสงบนเพดานสูงซึ่งเปิดหรือปิดได้ด้วยรีโมต  

ทีแรกฉันวิตกกังวลที่แม่บ้านเมลาเนียมักจะดึงม่านบังตามาปิดช่องรับแสง 

ไว้เวลาดวงอาทิตย์ส่องสารบำรุงกำลังลงมา แต่แล้วฉันก็เห็นว่าโจซีตัวรุม 

ง่ายแค่ไหน จึงหัดใช้รีโมตด้วยตนเอง เผื่อลวดลายของดวงอาทิตย์บน 

ตัวเธอจ้าเกินไป

	 ฉันเห็นเป็นเรื่องแปลกอยู่พักหนึ่งที่ที่นี่ไม่เพียงไม่มีรถราและผู้สัญจร  

แต่ยังไม่มีเอเอฟตัวอื่นด้วย แน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเอเอฟตัวอื่น 

อยู่ในบ้าน และฉันรู้สึกดีใจในหลาย  ๆ  แง่ที่ฉันเป็นเอเอฟเพียงตัวเดียว  

เพราะจะได้มุ่งความสนใจไปที่โจซีเท่านั้น แต่ฉันตระหนักแล้วว่าฉันเคยชิน 

กับการสังเกตและการประเมินเกี่ยวกับเอเอฟรอบตัวแค่ไหน และนี่เป็น 

อีกหนึ่งการปรับตัวที่ฉันต้องทำเช่นกัน ในวันแรก  ๆ  ที่ยังจับทางไม่ถูก ฉัน 

มักจะมองออกไปยังถนนใหญ่ที่พาข้ามเขา  — ไม่ก็วิวทุ่งหญ้าจากหน้าต่าง 

ด้านหลังห้องนอน  — และสอดสายตามองหาเอเอฟที่อยู่ไกลออกไป ก่อน 

จะนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นความคาดหวังที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แค่ไหน ในเมื่อฉัน 

อยู่ไกลจากตัวเมืองและตึกหลังอื่นมาก

	 ช่วงที่ เพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่  ๆ  ฉันคิดอย่างโง่เขลาว่าแม่บ้าน 

เมลาเนียอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนผู้จัดการ และความคิดนี้ก็นำไปสู่ 
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46  คลาราและดวงอาทิตย์

ความเข้าใจผิดบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของเธอ 

ในการแนะนำให้ฉันรู้จักกับแง่มุมต่าง  ๆ  ของชีวิตใหม่ แต่แม่บ้านเมลาเนีย 

กลับรู้สึกว่าการมีฉันมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้  ๆ  เธอเป็นสิ่งที่ทั้งน่าประหลาดใจ 

และน่ารำคาญ ซึ่งก็พอเข้าใจได้ เมื่อในที่สุดเธอหันขวับมาตวาดฉันอย่าง 

โกรธเกรี้ยวว่า “เลิกตามฉันซะทีเอเอฟ ไปให้พ้น!” ฉันรู้สึกประหลาดใจ  

แต่ในไม่ช้าก็เปลี่ยนเป็นยินดีที่บทบาทของเธอในบ้านต่างจากผู้จัดการ 

ค่อนข้างมาก และฉันเองที่เป็นฝ่ายเข้าใจผิด

	 แม้จะยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายเข้าใจผิด  มันก็ยังยากที่จะไม่เชื่อว่า 

แม่บ้านเมลาเนียต่อต้านการมีอยู่ของฉันมาตั้งแต่แรก ถึงฉันจะปฏิบัติตัว 

กับเธอด้วยความสุภาพอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะช่วงวันแรก  ๆ ทั้งยังพยายาม 

ช่วยงานเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เพื่อเอาใจเธอ แต่เธอก็ไม่เคยยิ้มตอบหรือพูดกับฉัน 

นอกเหนือจากการออกคำสั่งหรือการว่ากล่าวเลย ในวันนี้เมื่อฉันปะติดปะต่อ 

ความทรงจำต่าง  ๆ  เข้าด้วยกัน ก็เหมือนจะชัดเจนแล้วว่าความไม่เป็นมิตร 

ของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับความกลัวอันใหญ่หลวงต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับโจซี  

แต่ในเวลานั้นมันไม่ง่ายเลยสำหรับฉันที่จะอธิบายความเย็นชาของเธอ  

แม่บ้านเมลาเนียมักจะอยากย่นระยะเวลาที่ฉันอยู่กับโจซีให้สั้นลง  —  ซึ่ง 

แน่นอนว่าขัดกับหน้าที่ของฉัน  — และช่วงแรก  ๆ  เธอพยายามกันไม่ให้ฉัน 

เข้ามาที่ครัวในช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ  ของแม่กับเวลาอาหารเช้าของโจซีด้วยซ้ำ  

ต่อเมื่อโจซียืนกรานอย่างเด็ดเดี่ยว  —  สุดท้ายแม่ตัดสินเข้าข้างฉัน  —  ฉัน 

ถึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในครัวตอนช่วงเวลาสำคัญในแต่ละเช้าได ้ แม้กระนั้น  

แม่บ้านเมลาเนียก็ยังพยายามยืนกรานจะให้ฉันยืนนิ่ง ๆ อยู่ข้างตู้เย็นระหว่าง 

ที่โจซีกับแม่นั่งตรงไอส์แลนด์ และโจซีต้องคัดค้านหนักกว่าเดิม ฉันถึง 

ได้รับอนุญาตให้ร่วมวงได้

	 อย่างที่บอกว่าช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ  ของแม่เป็นช่วงเวลาสำคัญของ 

ทุกเช้า และเป็นหนึ่งในหน้าที่ของฉันที่จะต้องปลุกโจซีในจังหวะที่เหมาะสม 

เพื่อช่วงเวลานั้น แต่ก็มีอยู่บ่อย  ๆ  ที่แม้ฉันจะพยายามแล้วพยายามอีก  

โจซีก็ยังไม่ยอมลุกจากเตียงจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย  จากนั้นเธอจะเริ่ม 

ตะโกนออกมาจากห้องน้ำส่วนตัวในห้อง “เร็วเข้า คลารา! เดี๋ยวสาย!”  
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 47

ทั้งที่ฉันออกไปยืนรอตรงชานบันไดอย่างกระวนกระวายใจแล้ว

	 เราจะเห็นแม่นั่งอยู่ที่ไอส์แลนด์พลางจดจ้องวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ของเธอขณะดื่มกาแฟไปด้วย โดยมีแม่บ้านเมลาเนียวนเวียนอยู่ใกล้  ๆ  

คอยเตรียมพร้อมจะเติมกาแฟให้ โจซีกับแม่มักมีเวลาพูดคุยกันไม่นานนัก  

แต่ในไม่ช้าฉันก็ได้เรียนรู้ว่ามันสำคัญสำหรับโจซีแค่ไหนที่จะได้นั่งอยู่กับแม่ 

ในช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ ครั้งหนึ่งเมื่ออาการป่วยทำให้เธอแทบไม่ได้นอน 

ทั้งคืน ฉันจึงปล่อยให้เธอนอนต่อหลังจากปลุกเธอแล้ว คิดว่าให้เธอได้ 

พักผ่อนอีกสักหน่อยคงดี พอเธอตื่น เธอตะคอกใส่ฉันอย่างโกรธเกรี้ยว  

แล้วรีบจะลงไปข้างล่างให้ทันทั้งที่ร่างกายอ่อนแออย่างนั้น  ขณะที่เธอ 

พุ่งพรวดออกจากห้องน้ำ เราได้ยินเสียงรถของแม่แล่นไปบนกรวดข้างล่าง  

เรารีบปรี่ไปที่หน้าต่างด้านหน้าทันได้เห็นรถของเธอกำลังแล่นจากไปยัง 

ภูเขาพอดี โจซีไม่ตะคอกฉันอีก แต่ครั้นลงมาที่ครัวแล้ว เธอไม่ได้ยิ้ม 

ให้ฉันเลยระหว่างกินอาหารเช้า  ฉันเข้าใจในตอนนั้นเองว่าหากเธอมา 

ไม่ทันช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ  ของแม่ ก็เสี่ยงที่ความเหงาจะคืบคลานเข้ามา 

ในวันของเธอ ไม่ว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้นก็ตาม

	 มีบ้างบางเช้าที่แม่ไม่ต้องรีบ แม้เธอจะอยู่ในชุดเสื้อผ้าระดับสูง 

และกระเป๋าวางพิงตู้เย็นอยู่ แต่เธอจะดื่มกาแฟอย่างเชื่องช้า อาจลุกจาก 

เก้าอี้สตูลสูงแล้วถือถ้วยกาแฟพร้อมจานรองเดินไปเดินมาด้วยซ้ำ บางครั้ง 

เธอจะยืนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างบานใหญ่ มีลวดลายยามเช้าของดวงอาทิตย์ 

สาดส่อง และพูดทำนองว่า

	 “รู้มั้ยโจซี แม่คิดว่าลูกเลิกวาดรูปด้วยดินสอสีแล้ว แม่ชอบภาพ 

ขาวดำที่ลูกวาดอยู่นะ แต่ก็คิดถึงภาพสีน่าดู”

	 “แม่คะ หนูคิดว่าภาพระบายสีของหนูเป็นความน่าอับอายอย่างยิ่ง 

เลยละค่ะ”

	 “น่าอับอายงั้นเหรอ โธ่ ไม่เอาน่า!”

	 “แม่คะ การวาดภาพระบายสีของหนูก็เหมือนกับที่แม่เล่นเชลโล 

นั่นแหละ ที่จริงแย่กว่าด้วยซ้ำ”

	 เมื่อโจซีพูดเช่นนั้น รอยยิ้มพลันปรากฏบนใบหน้าของแม่ แม่ยิ้ม 
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48  คลาราและดวงอาทิตย์

ไม่บ่อยนัก แต่เวลาเธอยิ้ม รอยยิ้มของเธอจะเหมือนกับรอยยิ้มของโจซี 

อย่างน่าประหลาด ทั้งใบหน้าเธอดูท่วมท้นไปด้วยความใจดี และรอยย่น 

เดียวกันซึ่งปกติก่อให้เกิดสีหน้าตึงเครียดก็พับทบกลายเป็นรอยย่นของ 

ความขบขันและความอ่อนโยน

	 “แม่ยอมรับว่าการเล่นเชลโลของแม่ฟังเหมือนคุณยายของแดรกคูลา  

แม้ในตอนที่เล่นได้ดีเลิศ แต่การใช้ดินสอสีของลูกน่าจะเปรียบได้กับบึงน้ำ 

ยามเย็นช่วงฤดูร้อน ลูกใช้สีสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม โจซี สิ่งที่คนอื่น 

แค่คิดยังทำไม่ได้เลย”

	 “แม่คะ รูปวาดของลูก  ๆ  จะดูสวยอย่างนั้นเสมอในสายตาพ่อแม่  

มันเป็นเรื่องของกระบวนการเชิงวิวัฒน์ค่ะ”

	 “รู้มั้ย แม่คิดว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับตอนที่ลูกนำใบปลิวทำเอง 

ซึ่งสวยมาก  ๆ  เข้าไปในงานพบปะครั้งนั้น งานพบปะก่อนครั้งล่าสุดน่ะจ้ะ  

แล้วเด็กสาวจากครอบครัวริชาร์ดก็พูดจาประชดประชัน แม่เคยบอกลูก 

แล้ว แม่รู้ แต่ขอบอกอีกครั้งนะจ๊ะว่าเด็กสาวคนนั้นอิจฉาพรสวรรค์ของลูก  

เธอถึงได้พูดอย่างนั้น”	 	

	 “โอเคค่ะ ถ้าแม่หมายความอย่างนั้นจริง หนูอาจลองกลับไปวาดรูป 

ระบายสีอีก และแม่ก็อาจจะหยิบเชลโลออกมาเล่นอีกครั้งเป็นการแลก 

เปลี่ยน”

	 “โอ๊ย  ไม่ละ  แม่ลืมหมดแล้ว  นอกจากจะมีใครอยากได้เพลง 

ประกอบสำหรับหนังซอมบี้ทำมือ”

	 แต่ก็มีบางเช้าที่ใบหน้าแม่จะยังคงไร้รอยยิ้มและตึงเครียด ต่อให้ 

ช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ  นั้นไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ ถ้าโจซีพูดถึงอาจารย์กวดวิชา 

ในวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเธอ พยายามปล่อยมุกเกี่ยวกับพวกเขาเต็มที่  

แม่จะรับฟังด้วยสีหน้าจริงจัง จากนั้นพูดแทรกขึ้นมาว่า

	 “เราเปลี่ยนได้นะ ถ้าลูกไม่ชอบผู้ชายคนนั้นก็เปลี่ยนคนได้เสมอ”

	 “ไม่นะคะแม่ ได้โปรด หนูแค่คุยให้ฟัง โอเคมั้ย ที่จริงอาจารย์ 

คนนี้ดีกว่าคนก่อนตั้งเยอะ แถมยังตลกด้วย”

	 “ดีแล้ว” แม่พยักหน้า สีหน้ายังคงจริงจัง “ที่ลูกมักจะอยากหยิบยื่น 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 49

โอกาสดี ๆ ให้คนอื่นเสมอ เป็นนิสัยที่ดี”

	 ในวันเหล่านั้น ถึงแม้สุขภาพของโจซีจะค่อนข้างดี เธอก็ยังคงชอบ 

กินมื้อเย็นหลังแม่กลับจากทำงาน นั่นแปลว่าเรามักจะขึ้นมาบนห้องนอน 

ของโจซีเพื่อรอแม่กลับบ้าน  —  และเพื่อดูดวงอาทิตย์กลับไปยังสถานที่ 

พักผ่อนของเขา

	 อย่างที่โจซีสัญญาไว้ไม่มีผิด หน้าต่างด้านหลังห้องนอนมองเห็น 

วิวกว้างไกลตัดผ่านทุ่งหญ้าไปจนจดขอบฟ้า ทำให้เราได้ดูดวงอาทิตย์ตก 

ลงไปในพื้นดินตอนสิ้นสุดวันของเขา แม้โจซีมักจะพูดถึง ‘ทุ่งหญ้านั่น’ เสมอ  

แต่ที่จริงมันคือทุ่งหญ้าสามผืนเชื่อมต่อกัน และหากมองดูดี  ๆ  จะเห็น 

เสาที่กั้นอาณาเขตไว้ ทั้งสามทุ่งมีหญ้าขึ้นสูง เวลาลมพัดมันจะปลิวสะบัด 

ราวกับมีผู้สัญจรที่มองไม่เห็นกำลังรีบร้อนเดินผ่านไป

	 ท้องฟ้าจากหน้าต่างด้านหลังห้องนอนใหญ่กว่าช่องว่างของท้องฟ้า 

ที่ร้านมาก  —  ทั้งยังเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าประหลาดใจ  บางครั้งมันมีสี 

เหมือนเลมอนในชามผลไม้ แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเหมือนเขียงหินชนวน  

เวลาโจซีอาการไม่ดี  มันจะเปลี่ยนเป็นสีอาเจียนหรือสีใบหน้าซีดเซียว 

ของเธอ หรอืถงึขัน้เปน็สรีิว้เลอืด บางครัง้ทอ้งฟา้จะถกูแบง่เปน็ชอ่งสีเ่หลีย่ม 

เป็นชุด ๆ แต่ละชุดจะมีสีม่วงเฉดที่ต่างกับชุดข้างเคียง

	 มีโซฟาสีครีมนุ่ม  ๆ  ตัวหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าต่างด้านหลังห้องนอน  

ซึ่งฉันตั้งชื่อให้ในใจว่า  ‘โซฟาปุ่ม’  ถึงแม้มันจะหันหน้าเข้าหาห้อง  แต่ 

โจซีกับฉันชอบนั่งคุกเข่าบนโซฟา เอาแขนพาดพนักพิงบุนวมแล้วจ้องมอง 

ไปยังท้องฟ้าและทุ่งหญ้า โจซีรู้สึกปลาบปลื้มที่ฉันมีความสุขมากกับการ 

เดินทางช่วงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ และเราจะพยายามมองดูเขาจาก 

โซฟาปุ่มทุกครั้งที่มีโอกาส  มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อแม่กลับบ้านเร็วกว่าปกติ  

เธอกับโจซีนั่งคุยกันอยู่บนสตูลสูงของไอส์แลนด์  —  และเพื่อให้ทั้งสองมี 

ความเป็นส่วนตัว ฉันจึงไปยืนข้าง  ๆ  ตู้เย็น เย็นวันนั้นแม่อยู่ในอารมณ์ 

กระตือรือร้น เธอพูดเร็วปรื๋อขณะเล่าเรื่องขบขันเกี่ยวกับผู้คนในที่ทำงาน  

พลางเว้นจังหวะเป็นครั้งคราวเพื่อหัวเราะ  บางครั้งระเบิดเสียงหัวเราะ 

เนิ่นนานจนเกือบหายใจไม่ทัน ระหว่างการพูดคุยซึ่งดูเหมือนแม่กำลัง 
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50  คลาราและดวงอาทิตย์

จะหัวเราะอีก โจซีได้พูดแทรกขึ้นว่า

	 “แม่คะ มันตลกมากเลย แต่แม่จะว่าอะไรมั้ยถ้าคลารากับหนูขอ 

ขึ้นไปที่ห้องสักครู่ คลาราชอบดูพระอาทิตย์ตกดินน่ะค่ะ และถ้าเราไม่ไป 

ตอนนี้ เราจะพลาดโอกาส”

	 เมื่อเธอพูดเช่นนี้ฉันจึงหันไปมอง และเห็นว่าครัวเต็มไปด้วยแสง 

ยามเย็นของดวงอาทิตย์ แม่กำลังจ้องหน้าโจซีและฉันคิดว่าเธอจะโกรธ  

แต่แล้วใบหน้าเธอก็อ่อนโยนลง ประดับรอยยิ้มใจดีก่อนพูดว่า “ได้สิจ๊ะ  

ไปเถอะ ไปดูพระอาทิตย์ตก แล้วค่อยกินอาหารค่ำกัน”

	 นอกเหนือจากทุ่งหญ้าและท้องฟ้าแล้ว เรายังมองเห็นอย่างอื่นได้อีก 

จากหน้าต่างด้านหลังห้องนอน ซึ่งดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นของฉัน  

อย่างอื่นที่ว่าคือรูปทรงคล้ายกล่องสีดำ  ๆ  ตรงสุดทุ่งหญ้าที่อยู่ไกลสุด มัน 

ไม่ได้ขยับเขยื้อนเมื่อต้นหญ้าพลิ้วไหวอยู่โดยรอบ  และเมื่อดวงอาทิตย์ 

คล้อยต่ำลงจนแทบโดนหญ้า รูปทรงสีดำนั้นก็ยังตั้งอยู่หน้าแสงเรืองรอง 

ของเขา ฉันชี้ให้โจซีดูในเย็นวันที่เธอเสี่ยงว่าแม่จะโกรธเพื่อฉัน พอฉัน 

ทำเช่นนั้น เธอก็ยกตัวขึ้นบนโซฟาปุ่มพร้อมกับขยับมือขึ้นมาป้องตาบังแดด

	 “อ๋อ เธอคงหมายถึงโรงนาของมิสเตอร์แม็กเบน”

	 “โรงนาเหรอ”

	 “บางทีอาจไม่ใช่โรงนาจริง  ๆ เพราะมันเปิดโล่งสองด้าน น่าจะเป็น 

ที่พักมากกว่า มิสเตอร์แม็กเบนเก็บของไว้ในนั้น ฉันเคยไปกับริกหนหนึ่ง”

	 “ฉันสงสัยว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงได้ไปพักผ่อนในสถานที่เช่นนั้น”

	 “นั่นสิ” โจซีพูด “อย่างน้อยสุดดวงอาทิตย์ก็น่าจะต้องอยู่ปราสาท  

มิสเตอร์แม็กเบนอาจปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วละมั้งตั้งแต่ฉันไปที่นั่นครั้ง 

สุดท้าย”

	 “ฉันอยากรู้ว่าโจซีเคยไปที่นั่นเมื่อไหร่”

	 “อ้อ นานมาแล้วละ ริกกับฉันยังเด็กอยู่เลย ก่อนฉันป่วยน่ะ”

	 “แถวนั้นมีอะไรผิดปกติบ้างมั้ย มีทางเข้า หรือบันไดที่จะลงไป 

ใต้พื้นโลกหรือเปล่า”

	 “โอ๊ะโอ ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอก ก็แค่โรงนาธรรมดา และเราก็ดีใจ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 51

ด้วย เพราะตอนนั้นเรายังเด็ก กว่าจะเดินไปถึงที่นั่นเล่นเอาเหนื่อยสุด  ๆ  

เลยละ โทษที มันไม่มีอะไรใกล้เคียงกับพระอาทิตย์ตกเลย  ถ้ามีทาง 

เข้าปราสาทมันก็คงจะถูกซ่อนไว้ ประตูอาจเปิดก่อนดวงอาทิตย์ไปถึงที่นั่น 

ละมั้ง ฉันเคยดูหนังที่พวกคนเลวมีสำนักงานใหญ่อยู่ในภูเขาไฟ และ 

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นแอ่งลาวาบนยอดเขาจะเลื่อนเปิดออกก่อนพวกเขาจะขับ 

เฮลิคอปเตอร์ลงไป ปราสาทของดวงอาทิตย์อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ถึง 

ยังไงฉันกับริกก็ไม่ได้มองหาหรอก เราก็แค่ไปที่นั่น จากนั้นรู้สึกร้อนและ 

ต้องการที่ร่ม  ๆ เราจึงเข้าไปนั่งพักในโรงนาของมิสเตอร์แม็กเบนพักหนึ่ง 

แล้วก็กลับ” เธอแตะแขนฉันอย่างอ่อนโยน “อยากให้เราเห็นอะไรมากกว่า 

นั้นอยู่หรอก แต่ก็ไม่เห็น”

	 ดวงอาทิตย์กลายเป็นเพียงลำแสงสั้น ๆ ส่องเรืองรองอยู่บนพงหญ้า

	 “เขาไปแล้ว” โจซีเอ่ย “หวังว่าเขาจะนอนหลับฝันดี”

	 “ฉันข้องใจว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อริกนี้เป็นใคร”

	 “ริกน่ะเหรอ เพื่อนสนิทคนเดียวของฉันไง”

	 “อ้อ เข้าใจละ”

	 “เฮ้ คลารา ฉันพูดอะไรผิดเหรอ”

	 “เปล่า แต่...ตอนนี้เป็นหน้าที่ของฉันแล้วที่จะเป็นเพื่อนสนิทของ 

โจซี”

	 “เธอเป็นเอเอฟของฉัน มันต่างกัน แต่ริก คือว่า เราจะใช้ชีวิต 

ด้วยกันน่ะ”

	 ขณะนี้ดวงอาทิตย์เหลือเพียงรอยสีชมพูในพงหญ้าเท่านั้น

	 “ไม่มีอะไรที่ริกจะไม่ทำเพื่อฉัน”  เธอพูด  “แต่เขากังวลเกินไป  

ชอบคิดมากว่าจะมีอะไร ๆ มาเป็นอุปสรรคระหว่างเราสองคน”

	 “อะไร ๆ แบบไหนเหรอ”

	 “ก็แบบ เรื่องรัก  ๆ  ใคร่  ๆ  ให้ต้องคิดนั่นแหละ และฉันเดาว่ามีเรื่อง 

อื่นด้วย”

	 “เรื่องอื่นเหรอ”

	 “เขาคิดมากไปเอง เพราะสำหรับฉันกับริก เราตัดสินใจมานานแล้ว  
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52  คลาราและดวงอาทิตย์

จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอก”

	 “แล้วตอนนี้ริกอยู่ที่ไหน เขาอยู่ใกล้ ๆ นี้หรือเปล่า”

	 “บ้านข้าง  ๆ  นี่ไง เดี๋ยวฉันจะแนะนำให้เธอรู้จัก อยากให้เธอสองคน 

ได้เจอกันจะแย่แล้วเนี่ย!”

ฉนัไดพ้บกบัรกิในสปัดาหต์อ่มา ในวนัทีฉ่นัไดเ้หน็บา้นของโจซจีากขา้งนอก 

เป็นครั้งแรก

	 โจซีกับฉันเถียงกันเล่น ๆ หลายครั้งแล้วเรื่องที่ว่า ส่วนหนึ่งของบ้าน 

เชื่อมต่อกับอีกส่วนอย่างไร อย่างเช่น เธอไม่ยอมรับว่าตู้เก็บเครื่องดูดฝุ่น 

อยู่ใต้ห้องนอนใหญ่พอด ี เป็นต้น แล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากเถียงกันเล่น ๆ อีก 

โจซีก็พูดขึ้นว่า 

	 “คลารา เธอจะทำฉันเป็นบ้ากับเรื่องนี้แล้วนะ ทันทีที่ฉันเรียนกับ 

อาจารย์เฮล์มเสร็จ ฉันจะพาเธอออกไปข้างนอก เราจะไปตรวจดูทั้งหมดนี ้

จากข้างนอกกัน”

	 ฉันตื่นเต้นกับความคาดหมายนี้มาก แต่โจซีต้องกวดวิชาก่อน ฉัน 

มองดูเธอแผ่กระดาษบนผิวหน้าไอส์แลนด์และเปิดวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ของเธอ

	 ฉันนั่งลงโดยให้มีสตูลสูงว่าง  ๆ  คั่นเราไว้ตัวหนึ่งเพื่อให้เธอมีความ 

เป็นส่วนตัว ในไม่ช้าฉันก็สังเกตเห็นว่าบทเรียนดำเนินไปอย่างไม่ค่อย 

ราบรื่นนัก เสียงของอาจารย์กวดวิชาที่ลอดออกมาจากหูฟังของโจซีเหมือน 

จะต่อว่าเธอบ่อย  ๆ และเธอก็จดยุกยิกลงบนแผ่นงานไปเรื่อย  ๆ  อย่าง 

ไร้ความหมาย บางครั้งดันพวกมันออกไปใกล้อ่างล้างจานจนน่าหวาดเสียว  

ถึงจุดหนึ่งฉันสังเกตว่าเธอเสียสมาธิมาก ๆ ไปกับอะไรบางอย่างนอกหน้าต่าง 

บานใหญ่และเลิกฟังอาจารย์แล้ว ชั่วอึดใจต่อมาเธอพูดโกรธ  ๆ  ใส่หน้าจอ 

ว่า “โอเค พอกันที หนูไม่ไหวแล้ว ทำไมอาจารย์ไม่เชื่อหนูล่ะคะ ใช่  

เป็นอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละ!”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 53

	 บทเรียนดำเนินไปนานกว่าปกติ ในที่สุดก็สิ้นสุดลงพร้อมกับที่โจซี 

พูดเสียงเบา  ๆ  ว่า “โอเคค่ะ อาจารย์เฮล์ม ขอบคุณมาก ใช่ค่ะ ลาก่อน  

ขอบคุณสำหรับบทเรียนวันนี้”

	 เธอปิดวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมกับถอนหายใจทีหนึ่งแล้วถอด 

หูฟังออก พอหันมาเห็นฉัน เธอก็หน้าตาสดใสขึ้นทันใด

	 “ฉันไม่ได้ลืมหรอกน่า  คลารา  เราจะออกไปข้างนอกกันใช่มั้ย  

ขอเวลาฉันรวบรวมสติแป๊บหนึ่ง อีตาอาจารย์เฮล์มนั่น ว้าว ดีใจชะมัด 

ที่ไม่ต้องมองหน้าเขาอีก!  เขาต้องอาศัยอยู่ในที่อากาศร้อนแน่  ๆ  ฉัน 

เห็นเขาเหงื่อแตกพลั่กเลยละ” เธอลงจากสตูลสูงแล้วเหยียดแขนออกมา  

“แม่สั่งว่าเราต้องบอกเมลาเนียทุกครั้งเวลาจะออกไปข้างนอก เธอช่วย 

ไปบอกให้ทีได้มั้ยระหว่างที่ฉันไปสวมเสื้อโค้ต”

	 ฉันดูออกว่าโจซีก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ถึงแม้ในกรณีของเธอ ฉัน 

เดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เธอมองเห็นผ่านหน้าต่างบานใหญ่ 

ระหว่างเรียนหนังสือ แต่ไม่ว่าอย่างไร ฉันก็เดินไปตามหาแม่บ้านเมลาเนีย 

ที่ห้องโอเพนแพลน

	 โอเพนแพลนเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน มีโซฟาสองตัวกับวัตถุ 

ทรงสี่เหลี่ยมนุ่ม ๆ ที่ผู้อาศัยนั่งได้หลายตัว รวมทั้งหมอนอิง โคมไฟ ต้นไม ้ 

และโต๊ะเข้ามุมด้วย เมื่อฉันเปิดประตูเลื่อนเข้าไปในวันนั้น เฟอร์นิเจอร์ 

ของห้องเป็นช่องสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกันชุดหนึ่ง ร่างของแม่บ้านเมลาเนีย 

เกือบจะแยกออกจากลวดลายสลับซับซ้อนของมันไม่ได้ แต่ฉันมองเห็น 

เธอนั่งตัวตรงแน่วอยู่บนวัตถุทรงสี่เหลี่ยมนุ่ม  ๆ กำลังง่วนกับการทำอะไร 

สักอย่างบนวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เธอเงยหน้าขึ้นมองฉันด้วยสายตา 

ไม่เป็นมิตร แต่พอฉันบอกว่าโจซีอยากออกไปข้างนอก  เธอก็วางวัตถุ 

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ข้างตัวแล้วก้าวฉับ ๆ ผ่านฉันไปทันที

	 ฉันพบโจซีที่ห้องโถง กำลังสวมเสื้อกันหนาวขนเป็ดสีน้ำตาลตัวโปรด 

ที่เธอใส่ในบ้านเป็นครั้งคราวเวลารู้สึกไม่ค่อยดี

	 “เฮ้ คลารา ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธออยู่ในบ้านหลังนี้มาโดยไม่เคย 

ออกไปข้างนอก”

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   53 11/26/21   3:56:57 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



54  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “ใช่ ฉันไม่เคยออกไปข้างนอก”

	 โจซีมองหน้าฉันสักครู่ก่อนพูดว่า “เธอหมายถึง เธอไม่เคยออกไป  

ข้างนอก ไม่ใช่แค่ข้างนอกบ้านนี้ แต่ข้างนอกทุกที่เลยงั้นเหรอ”

	 “ถูกต้อง ฉันอยู่ในร้าน แล้วก็มาที่นี่”

	 “ว้าว งั้นมันจะต้องยอดเยี่ยมไปเลยสำหรับเธอ! ไม่มีอะไรต้องกลัว  

ตกลงมั้ย ไม่มีสัตว์ป่าหรืออะไรทั้งนั้น ไปกันเถอะ”

	 เมื่อแม่บ้านเมลาเนียเปิดประตูหน้า ฉันรู้สึกได้ว่ามีอากาศแบบใหม่ —  

และสารบำรุงกำลังของดวงอาทิตย์ — เข้ามาในห้องโถง โจซียิ้มให้ฉัน ใบหน้า 

เธอเต็มเปี่ยมด้วยความใจดี แต่แล้วแม่บ้านเมลาเนียก็เข้ามายืนขวางเราไว้  

และก่อนที่ฉันจะเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เธอก็คว้าแขนโจซีไปหนีบไว้ใต้แขน 

ของเธอแล้ว โจซีเองก็ประหลาดใจเช่นกัน แต่ไม่ได้ขัดขืน ฉันรู้สึกขอบคุณ 

ที่แม่บ้านเมลาเนียลงความเห็นว่า ไม่น่าจะไว้ใจให้ฉันปกป้องโจซีระหว่าง 

อยู่ข้างนอกได้ เนื่องจากฉันไม่คุ้นเคย ด้วยเหตุนั้น พวกเธอสองคนจึงเดิน 

ออกจากบ้านไปด้วยกัน และฉันเดินตาม

	 เราเดินไปบนบริเวณที่เป็นกรวด ซึ่งฉันเดาว่าจงใจปล่อยไว้ให้ขรุขระ 

สำหรับรถยนต์ ลมพัดเอื่อยและน่าเบิกบานใจ แม้ในเวลานั้นฉันยังสงสัย 

เลยว่า ต้นไม้สูงบนเขาจะเป็นเช่นไรที่ต้องโน้มเอียงและโอนเอนตามแรงลม  

แต่ในไม่ช้าฉันก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่เท้า เนื่องจากบริเวณที่เป็นกรวด 

มีหลุมบ่อมากมายอันอาจเกิดจากล้อรถยนต์

	 ทิวทัศน์ตรงหน้าฉันดูคุ้นตาจากหน้าต่างด้านหน้าห้องนอน ฉันยัง 

คงเดินตามโจซีกับแม่บ้านเมลาเนียไปตามถนนที่ราบเรียบและแข็งเหมือนพื้น  

เราเดินอยู่บนนั้นสักพัก แม้แต่ตอนที่สองข้างทางดูเหมือนจะถางหญ้าแล้ว  

ฉันอยากหันกลับไปมองบ้าน — เพื่อจะได้เห็นมันเหมือนที่ผู้สัญจรเห็น และ 

เพื่อยืนยันการคาดคะเนของตัวเอง  — แต่โจซีกับแม่บ้านเมลาเนียยังเกาะแขน 

กันเดินต่อไปเรื่อย ๆ ฉันจึงไม่กล้าชะงักฝีเท้า

	 สักพักฉันก็ไม่ต้องคอยมองเท้าอย่างระมัดระวังมาก  ๆ  อีก  ฉัน 

เงยหน้าขึ้นมาเห็นเนินหญ้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ  —  และร่างของเด็กหนุ่ม 

คนหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้  ๆ  กับยอดเนิน ฉันคะเนว่าเขาอายุสิบห้าปี แต่ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 55

ไม่ค่อยแน่ใจนักเนื่องจากตัวเขาเป็นเงาย้อนแสงตัดกับท้องฟ้าสีซีดจาง  

โจซีเดินไปที่ เนิน  แม่บ้านเมลาเนียพูดอะไรบางอย่างที่ฉันน่าจะได้ยิน 

หากพวกเราอยู่ในบ้าน  ทว่าเมื่อมาอยู่ข้างนอก  เสียงพูดนั้นมีลักษณะ 

ต่างออกไป ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ฉันเห็นว่าขณะนี้มีความขัดแย้งเกิดขึ้น  

ฉันได้ยินโจซีพูดว่า

	 “แต่หนูอยากให้คลาราเจอเขา”

	 มีคำอื่นอีกที่ฉันไม่ได้ยิน จากนั้นแม่บ้านเมลาเนียพูดว่า “ก็ได้ แต่ 

แค่แป๊บเดียวนะคะ” ก่อนปล่อยแขนโจซี

	 “ไปกันเถอะ คลารา” โจซีพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางฉัน “ขึ้นไปหา 

ริกบนโน้นกัน”

	 ขณะที่เราสองคนไต่ขึ้นไปบนเนินหญ้าเขียวชอุ่ม ลมหายใจของ 

โจซีเริ่มกระชั้นขึ้นเรื่อย  ๆ และเธอเกาะฉันแน่น นั่นหมายความว่าฉัน 

หันกลับไปมองได้แค่แวบเดียว แต่ฉันเพิ่งตระหนักว่าข้างหลังเราไม่ได้มี 

แค่บ้านของโจซีเท่านั้น  หากยังมีบ้านหลังที่สองตั้งลึกเข้าไปในทุ่งหญ้า 

ด้วย  — บ้านข้างเคียงที่มองไม่เห็นจากหน้าต่างบานใดเลยของบ้านโจซี ฉัน 

กระตือรือร้นอยากศึกษาลักษณะภายนอกของบ้านทั้งสองหลัง  แต่ต้อง 

เพ่งสมาธิกับการพาโจซีเดินขึ้นเนินโดยไม่ได้รับอันตราย พอไปถึงยอดเนิน 

โจซีหยุดพักหายใจ ทว่าเด็กหนุ่มไม่ได้ทักทายเราหรือมองมาทางเราด้วยซ้ำ  

ในมือของเขาถืออุปกรณ์ทรงกลม และกำลังจ้องมองท้องฟ้าระหว่างบ้าน 

สองหลังซึ่งมีนกบินอยู่ฝูงหนึ่ง ฉันตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าพวกมันเป็น 

นกจักรกล เขาจดจ้องพวกมันไม่วางตา และเมื่อเขาแตะเครื่องควบคุม  

เหล่านกก็ตอบสนองด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการบิน

	 “ว้าว สวยจัง” โจซีพูดทั้งที่ยังหายใจกระชั้น “ตัวใหม่เหรอ”

	 ริกจ้องนกเขม็ง แต่ตอบว่า

	 “สองตัวท้ายเป็นตัวใหม่ ดูดี ๆ จะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเป๊ะ”

	 ฝูงนกโฉบถลาไปมาจนกระทั่งบินวนอยู่เหนือศีรษะเราพอดี

	 “ใช่ แต่นกจริงก็ไม่ได้เหมือนกันทุกตัวอยู่แล้ว” โจซีพูด

	 “งั้นมั้ง อย่างน้อยฉันก็ทำให้ทั้งทีมรับคำสั่งเดียวกันได้แล้ว เอาละ  
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56  คลาราและดวงอาทิตย์

โจซี ดูนี่นะ”

	 นกจักรกลเริ่มบินลงมาจอดบนพื้นหญ้าตรงหน้าเราทีละตัว แต่ยังมี 

อีกสองตัวค้างอยู่ในอากาศ ริกกดรีโมตอีกครั้งพลางขมวดคิ้วมุ่น

	 “ให้ตายสิ ยังใช้ไม่ได้”

	 “แต่พวกมันดูดีมากเลยนะ ริกกี”

	 โจซียืนใกล้ริกจนน่าแปลกใจ เธอไม่ได้แตะโดนตัวเขาเสียทีเดียว  

ทว่ายกสองมือขึ้นมาอยู่ข้างหลังแผ่นหลังกับไหล่ซ้ายของเขา

	 “สิ่งที่ต้องทำกับเจ้าสองตัวนั้นคือ ปรับตั้งค่าใหม่ทั้งหมด”

	 “ไมต่อ้งหว่ง นายจะตอ้งทำไดอ้ยูแ่ลว้ นี ่ รกิก ี นายจำนดัวนัองัคารนี ้

ได้ใช่มั้ย”

	 “จำได้ แต่โจซี ฉันไม่ได้พูดสักหน่อยว่าจะไป” 

	 “โธ่ อย่าอย่างนี้สิ! นายตกลงแล้วนะ!”

	 “ตกลงเมื่อไหร่ ถึงยังไงฉันก็ไม่คิดว่าแขกของเธอจะยินดีหรอก”

	 “ฉันเป็นเจ้าภาพ  ฉันจะเชิญใครมาก็ได้  และแม่ก็จะไม่ว่าอะไร  

เถอะนะริก เราคุยเรื่องนี้กันมามากพอแล้ว ถ้าเราจริงจังกับแผนการ เรา 

ก็ต้องทำเรื่องทำนองนี้ด้วยกัน นายจะต้องรับมือกับมันให้ได้พอ  ๆ  กับฉัน  

ทำไมฉันต้องเผชิญหน้ากับคนกลุ่มนั้นคนเดียวด้วยล่ะ”

	 “เธอไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อย เธอมีเอเอฟแล้วนี่”

	 นกสองตัวสุดท้ายลงมาแล้ว  เขาแตะรีโมตแล้วนกทุกตัวก็เข้าสู่ 

โหมดสลีปบนพื้นหญ้า

	 “พระเจ้า ฉันยังไม่ได้แนะนำนายเลย! ริก นี่คลารา”

	 ริกยังจดจ่ออยู่กับรีโมตของตนและไม่ได้มองมาทางฉัน “เธอบอกว่า 

จะไม่มีวันมีเอเอฟ” เขาพูด

	 “นั่นมันนานมาแล้วนะ”

	 “เธอบอกว่าจะไม่มีวันมี”

	 “ฉันเปลี่ยนใจแล้ว โอเคป่าว แต่คลาราไม่ใช่เอเอฟ  ทั่วไป  นะ นี่  

คลารา พูดอะไรกับริกหน่อยสิ”

	 “เธอบอกว่าจะไม่มีวันมี”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 57

	 “โธ่เอ๊ย ริก! เราไม่ได้ทำทุกอย่างที่ เราพูดสมัยเด็ก  ๆ  หรอกนะ  

ทำไมฉันจะมีเอเอฟไม่ได้”

	 ตอนนี้มือทั้งสองข้างของโจซีวางอยู่บนไหล่ซ้ายของริกแล้ว เธอทิ้ง 

น้ำหนักลงไปบนนั้นคล้ายกำลังพยายามทำให้เขาสูงน้อยลง และพวกเขา 

จะได้สูงเท่ากัน  แต่ริกไม่ได้มีท่าทีใส่ใจความชิดใกล้ของเธอ  —  ที่จริง 

เหมือนเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ  — แล้วฉันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า บางที 

เด็กหนุ่มคนนี้อาจจะมีความสำคัญสำหรับโจซีพอ  ๆ  กับแม่ในแบบของเขา  

เป้าหมายของเขากับของฉันน่าจะเกือบขนานกันในบางแง่ และฉันควร 

เฝ้าสังเกตเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เข้าใจว่าเขาอยู่ในรูปแบบชีวิตของ 

โจซีอย่างไร

	 “ยินดีที่ได้รู้จัก  ริก”  ฉันพูด  “ฉันสงสัยว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้าน 

ข้างเคียงหรือเปล่า  มันแปลก  แต่ฉันไม่ เคยสังเกตเห็นบ้านหลังนั้น 

มาก่อนเลย”

	 “ใช่”  เขาตอบโดยยังไม่มองฉันตรง  ๆ  “ฉันอยู่ที่นั่นแหละ  แม่ 

กับฉัน”

	 แล้วเราทั้งสามคนก็หันไปมองบ้านสองหลังนั้น และเป็นครั้งแรก 

ที่ฉันได้มองดูภายนอกบ้านของโจซี  มันมีขนาดเล็กกว่าที่คิดเล็กน้อย  

ขอบหลังคาคมกว่านิดหน่อย  แต่นอกเหนือจากนั้นก็เหมือนกับที่ฉัน 

คะเนไว้จากข้างในเลย  ผนังสร้างจากไม้กระดานวางเหลื่อมกันอย่าง 

ประณีตและทาสีเกือบขาวทั้งหมด ตัวบ้านมีลักษณะเป็นกล่องสามกล่อง 

ซึ่ ง เชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนหนึ่ ง เดียว  ส่วนบ้านของริกนั้น 

หลังเล็กกว่า และไม่ใช่เพียงเพราะมันอยู่ไกลกว่าเท่านั้น มันสร้างจาก 

ไม้กระดานเช่นกัน  ทว่าโครงสร้างเรียบง่ายกว่า  —  เป็นกล่องที่สูงกว่า 

ด้านกว้าง ตั้งโดด ๆ อยู่กลางทุ่งหญ้า

	 “ฉันคิดว่าริกกับโจซีต้องโตมาเคียงข้างกันแน่  ๆ”  ฉันพูดกับริก  

“เหมือนบ้านของพวกเธอ”

	 เขายักไหล่ “ใช่ เคียงข้างกัน”

	 “ฉันคิดว่าริกพูดสำเนียงอังกฤษ”
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58  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “นิดหน่อยละมั้ง”

	 “ฉันดีใจที่โจซีมีเพื่อนดี  ๆ  อย่างนี้ หวังว่าการมีอยู่ของฉันจะไม่เป็น 

อุปสรรคต่อมิตรภาพอันดีนี้”

	 “หวังว่างั้น แต่ก็มีอะไรมากมายเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ”

	 “เอาละ ไปกันได้แล้วค่ะ!” เสียงของแม่บ้านเมลาเนียตะโกนมาจาก 

ตีนเนิน

	 “ไปแล้วค่ะ!” โจซีตะโกนตอบ จากนั้นหันไปพูดกับริก “นี่ ริกกี  

ฉันก็ไม่ได้จะมีความสุขกับการพบปะนี้มากไปกว่านายหรอกนะ ฉันอยากให้ 

นายมาจริง ๆ นายต้องมานะ”

	 ริกกลับไปจดจ่อกับรีโมตของเขาเหมือนเดิม  และฝูงนกก็พากัน 

บินขึ้นไปในอากาศ โจซีมองดูพวกมันโดยที่มือทั้งสองของเธอยังเกาะอยู่ 

บนบ่าเขา ทั้งสองคนจึงรวมกันเป็นรูปทรงหนึ่งเดียวตัดกับท้องฟ้า

	 “เร็ว  ๆ  หน่อยสิคะ!” แม่บ้านเมลาเนียตะโกน “ลมแรงมากแล้ว!  

อยากตายอยู่บนนั้นรึไง”

	 “ค่ะ ไปแล้ว!” โจซีพูดกับริกเบา  ๆ “วันอังคารมื้อเที่ยง ตกลงมั้ย”

	 “ตกลง”

	 “ดีมาก ริกกี นายสัญญาแล้ว คลาราเป็นพยานได้”

	 โจซีก้าวถอยออกมาพร้อมกับชักมือกลับจากไหล่ของเขา จากนั้น 

หันมาคว้าแขนฉันแล้วเริ่มเดินนำลงจากเนินหญ้า

	 เราลงจากเนินลาดคนละทางกับตอนขาขึ้น ซึ่งฉันเห็นว่าจะพาเรา 

ลงไปตรงหน้าบ้านของโจซีพอดี มันชันกว่าทางที่แล้ว แม่บ้านเมลาเนีย 

ที่อยู่ต่ำลงไปข้างล่างเริ่มห้ามปราม สักพักก็ยอมแพ้แล้วรีบเดินอ้อมเนิน 

มาดักเรา ขณะที่เราเดินผ่านหญ้าที่ถางแล้ว ฉันหันกลับไปมองและเห็น 

ร่างของริกเป็นเงามืดตัดกับท้องฟ้าดังเดิม  เขาไม่ได้มองมาทางเรา  

หากแหงนมองฝูงนกที่กำลังบินวนอยู่ในความเทาทึม

	 หลังกลับถึงบ้านและโจซีถอดเสื้อกันหนาวขนเป็ดออกแล้ว แม่บ้าน 

เมลาเนียทำเครื่องดื่มโยเกิร์ตให้เธอดื่ม จากนั้นเราสองคนก็นั่งอยู่ด้วยกัน 

ที่ไอส์แลนด์ระหว่างที่เธอจิบเครื่องดื่มทีละนิดผ่านหลอด
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 59

	 “ไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือครั้งแรกที่เธอได้ออกไปข้างนอก” เธอพูด  

“เธอคิดว่าไง”

	 “ฉนัชอบมาก ทัง้สายลม สรรพเสยีง ทกุอยา่งชา่งนา่สนใจ” จากนัน้ 

เสริมว่า “และมันก็วิเศษมากที่ได้พบกับริก”

	 โจซีบีบหลอดใกล้ ๆ กับตรงที่มันโผล่พ้นเครื่องดื่มขึ้นมา

	 “เขาคงไม่ได้สร้างความประทับใจที่ดีนัก บางครั้งเขาก็ทำตัวเปิ่น  ๆ  

อย่างนี้แหละ แต่เขาเป็นคนสำคัญ เวลาฉันป่วยและพยายามคิดถึงสิ่งดี  ๆ  

ฉันจะคิดถึงสิ่งที่เราจะทำด้วยกัน เขาจะต้องมาที่งานพบปะแน่นอน”

เย็นวันนั้น พวกเขาปิดไฟทุกดวงยกเว้นดวงที่ห้อยลงมาเหนือไอส์แลนด์ 

อย่างที่พวกเขาทำกันบ่อย  ๆ  ในช่วงอาหารค่ำ ฉันอยู่ตรงนั้นด้วยตามที่โจซี 

ต้องการ แต่ก็อยากให้พวกเขามีความเป็นส่วนตัว จึงยืนหลบในมุมมืด 

หันหน้าเข้าหาตู้เย็น ฉันฟังโจซีกับแม่คุยกันอย่างสบายอกสบายใจระหว่าง 

รับประทานอาหารอยู่นานหลายนาที จากนั้น โจซีถามขึ้นโดยยังคงน้ำเสียง 

แจ่มใสไว้

	 “แม่คะ  ถ้าเกรดของหนูดีมาก  ๆ  หนูจำเป็นต้องจัดงานพบปะ 

ปฏิสัมพันธ์นี้จริง ๆ เหรอคะ”

	 “ใช่สิจ๊ะ แค่ฉลาดอย่างเดียวไม่พอ ลูกต้องเข้ากับคนอื่นได้ด้วย”

	 “หนูรู้วิธีเข้ากับคนอื่นค่ะแม่ แค่ไม่ใช่กับกลุ่มนี้เท่านั้น”

	 “เผอิญว่าเด็กกลุ่มนี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูก และพอลูกเข้า 

มหาวิทยาลัย  ลูกก็จะต้องเจอกับคนทุกประเภท  ตอนที่  แม่  เข้ามหา- 

วิทยาลัย  แม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเด็กคนอื่น  ๆ  ทุกวันอยู่หลายปี  แต่ 

สำหรับลูกและคนรุ่นลูก มันจะค่อนข้างลำบากถ้าลูกไม่ลงทุนลงแรงตั้งแต่ 

ตอนนี้ เด็กที่ไปได้ไม่ดีในมหาวิทยาลัยมักจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน 

พบปะเพียงพอ”

	 “อีกตั้งนานกว่าหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแม่”
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60  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “ไม่นานอย่างที่ลูกคิดหรอกจ้ะ” จากนั้นแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน 

ขึน้ “เอานา่ ลกูจะไดแ้นะนำคลาราใหเ้พือ่น ๆ รูจ้กัไงจะ๊ พวกเขาตอ้งตืน่เตน้ 

ที่ได้พบเธอ”

	 “พวกนัน้ไมใ่ชเ่พือ่นของหนคูะ่แม่ และถา้หนตูอ้งจดังานพบปะนีจ้รงิ ๆ  

หนูก็อยากให้ริกอยู่ที่นั่นด้วย”

	 เกดิความเงยีบขึน้ทางดา้นหลงัฉนัชัว่ขณะ จากนัน้แมพ่ดูวา่ “โอเคจะ้  

ได้แน่นอนอยู่แล้ว”

	 “แต่แม่คิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีใช่มั้ยคะ”

	 “เปล่าเลย ริกเป็นเด็กดีมาก และเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วย”

	 “แสดงว่าเขามาได้ใช่มั้ยคะ”

	 “อยู่ที่ว่าเขาอยากจะมาหรือเปล่า เขาต้องตัดสินใจเองจ้ะ”

	 “แม่คิดว่าเด็กคนอื่นจะหยาบคายกับเขามั้ยคะ”

	 มีการรอคอยขึ้นอีกก่อนแม่ตอบว่า “แม่ไม่เห็นว่าทำไมพวกเขา 

จะต้องหยาบคายด้วย ถ้ามีใครทำตัวไม่เหมาะสม นั่นจะแสดงให้เห็นว่า 

พวกเขาไร้ระดับแค่ไหน”

	 “แสดงว่าไม่มีเหตุผลที่ริกจะมาไม่ได้”

	 “โจซี มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นคือ ถ้าเขาไม่อยากมาจ้ะ”

	 ต่อมาในห้องนอน ครั้นมีแค่เราสองคน  และโจซีกำลังนอนอยู่ 

บนเตียงพร้อมจะหลับแล้ว เธอพูดเสียงแผ่วเบาว่า

	 “ฉันหวังว่าริกจะมาที่งานเลี้ยงห่วย ๆ นี้”

	 แม้จะดึกแล้ว แต่ฉันก็ยังดีใจที่เธอยกเรื่องงานพบปะปฏิสัมพันธ์ 

ขึ้นมาพูด เพราะฉันไม่แน่ใจในหลาย ๆ แง่มุมของเรื่องนี้

	 “ใช่ ฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกัน” ฉันพูด “หนุ่มสาวคนอื่นจะพา 

เอเอฟของเขามาด้วยหรือเปล่า”

	 “โอ๊ะโอ เขาไม่ทำอย่างนั้นกันหรอก แต่เอเอฟที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

หลังนั้นมักจะมาร่วมงานด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าพวกมันยังใหม่ 

เหมือนเธอ ทุกคนต่างก็อยากตรวจสอบเธอ”

	 “แสดงว่าโจซีอยากให้ฉันอยู่ด้วย”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 61

	 “ฉันก็ต้องอยากให้เธออยู่ด้วยสิ  แต่มันคงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ 

สำหรับเธอ งานพบปะพวกนี้น่าขยะแขยงสุด ๆ ซึ่งนั่นคือความจริง”

เช้าวันงานพบปะปฏิสัมพันธ์ โจซีรู้สึกวิตกกังวลเต็มที่ เธอกลับมาที่ 

ห้องนอนหลังกินอาหารเช้าเสร็จเพื่อลองเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้ แม้เราจะได้ยินว่า 

แขกของเธอเริ่มทยอยมาถึง และแม่บ้านเมลาเนียตะโกนเรียกเป็นครั้งที่สาม 

แล้ว เธอก็ยังแปรงผมต่อ เมื่อได้ยินเสียงจ้อกแจ้กจอแจข้างล่าง ในที่สุด 

ฉันก็พูดกับเธอว่า “เราน่าจะต้องลงไปพบกับแขกของโจซีได้แล้ว”

	 ครั้นได้ยินเช่นนั้น เธอจึงวางแปรงหวีผมลงบนโต๊ะเครื่องแป้งแล้ว 

ลุกขึ้นยืน “เธอพูดถูก ถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงแล้ว”

	 ขณะเดินลงบันได ฉันเห็นห้องโถงเต็มไปด้วยคนแปลกหน้ากำลัง 

พูดคุยกันด้วยเสียงตลก  ๆ คนเหล่านี้คือผู้ใหญ่ที่มาเป็นเพื่อน  —  ทุกคน 

เป็นผู้หญิง มีเสียงที่เด็กกว่าดังมาจากห้องโอเพนแพลน แต่ประตูเลื่อน 

ปิดไว้อยู่ แขกของโจซีจึงยังไม่เห็นเรา

	 โจซีซึ่งอยู่ข้างหน้าฉันบนบันไดชะงักฝีเท้าก่อนถึงพื้นสี่ขั้น  เธอ 

อาจจะหันหลังกลับด้วยซ้ำหากผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มไม่ร้องทักขึ้นเสียก่อน  

“หวัดดีจ้ะ โจซี! สบายดีมั้ยจ๊ะ”

	 โจซียกมือข้างหนึ่งขึ้น  แม่แทรกตัวผ่านกลุ่มผู้ใหญ่ในห้องโถง 

ขึ้นมา แล้วชี้ไปทางห้องโอเพนแพลน “เข้าไปสิจ๊ะ” เธอร้องบอก “เพื่อน ๆ  

รออยู่แน่ะ”

	 ฉันคิดว่าแม่กำลังจะพูดอะไรอีกเพื่อเสริมประโยคนี้  แต่ผู้ใหญ่ 

คนอื่นเข้ามามุงเธอพลางพูดคุยและแย้มยิ้ม  เธอจึงจำต้องหันไปจาก 

พวกเรา เหมือนโจซีจะพบความกล้าหาญอย่างใหม่ในตอนนั้นเอง เธอ 

ก้าวลงบันไดขั้นที่เหลือเข้าไปในกลุ่มคน ฉันเดินตาม คิดว่าเธอจะตรงไป 

ยังห้องโอเพนแพลน แต่เธอกลับเดินฝ่ากลุ่มผู้ใหญ่ไปที่ประตูหน้าซึ่งเปิด 

ค้างไว้พาอากาศสดชื่นเข้ามา โจซีเดินต่อไปเรื่อย  ๆ  ราวกับมีจุดมุ่งหมาย 
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62  คลาราและดวงอาทิตย์

ชัดเจน และผู้สัญจรอาจคิดว่าเธอกำลังไปทำธุระสำคัญแทนบรรดาแขก 

ของเธอ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครขวางทางเธอ และขณะที่ฉันเดินตาม 

ไปนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงมากมายรอบตัว บางคนกำลังพูดว่า “อาจารย์ควาน 

อาจสอนวิชาฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ให้ลูก  ๆ  ของเราได้อย่างดีเลิศ แต่นั่น 

ไม่ได้ทำให้เขามีสิทธิ์หยาบคายกับเรานะ”  อีกเสียงหนึ่งพูดว่า  “ยุโรป  

แม่บ้านที่ดีที่สุดยังคงมาจากยุโรป” มีเสียงทักทายโจซีมากขึ้นขณะที่เธอ 

เดินผ่าน แล้วเราก็มาอยู่ตรงประตูหน้า ได้สัมผัสอากาศข้างนอก

	 โจซีมองออกไป  เท้าของเธออยู่ตรงธรณีประตู  และตะโกนไป 

นอกบ้าน “มาสิ! มัวทำอะไรอยู่” จากนั้นเธอเกาะกรอบประตูแน่นแล้ว 

ชะโงกตัวออกไปเอียง ๆ “เร็วเข้า! ทุกคนมาถึงแล้ว!”

	 ริกปรากฏตัวตรงทางเข้าประตู และโจซีก็คว้าแขนเขาลากเข้าไป 

ในห้องโถง

	 เขาแต่งตัวธรรมดาเหมือนตอนอยู่บนเนินหญ้าในชุดกางเกงยีนกับ 

เสื้อกันหนาว แต่คล้ายกับว่าพวกผู้ใหญ่จะสังเกตเห็นเขาได้ทันที เสียง 

ของพวกเขาไม่ได้เงียบกริบ ทว่าเบาลง จากนั้นแม่ก็เดินฝ่ากลุ่มคนออกมา

	 “ริก หวัดดีจ้ะ! ยินดีต้อนรับ! เข้ามาสิ” เธอวางมือข้างหนึ่งไว้ 

ข้างหลังเขา แล้วพาเข้ามาหากลุ่มแขกผู้ใหญ่ “ทุกคน นี่ริกค่ะ เพื่อน 

และเพื่อนบ้านแสนดีของเรา พวกคุณบางคนรู้จักริกแล้ว”

	 “สบายดีมั้ยจ๊ะ ริก” ผู้หญิงที่อยู่ใกล้  ๆ  เอ่ยถาม “ดีจังที่เธอมาได้”

	 พวกผู้ใหญ่เริ่มทักทายเขาทีละคน ต่างพากันพูดแต่สิ่งดี  ๆ แต่ฉัน 

สังเกตได้ถึงความระมัดระวังแบบแปลก  ๆ  ในน้ำเสียงของพวกเขา แม่ถาม 

กลบเสียงทุกคนว่า

	 “ริก แม่สบายดีใช่มั้ย เธอไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเนอะ”

	 “สบายดีครับ ขอบคุณครับ มิสซิสอาร์เทอร์”

	 ขณะที่เขาพูด ทั้งห้องเงียบกริบ หญิงร่างสูงข้างหลังฉันถามว่า  

“ได้ยินว่าบ้านเธออยู่ใกล้ ๆ นี้ใช่มั้ยจ๊ะ ริก”

	 “ครับ ที่จริงบ้านของเราเป็นบ้านอีกเพียงหลังเดียวที่คุณจะมองเห็น 

ถ้าออกไปข้างนอก” จากนั้นเขาหัวเราะเบา  ๆ ก่อนเสริมว่า “ผมหมายถึง 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 63

นอกจากหลังนี้น่ะครับ”

	 ทุกคนหัวเราะครืนกับประโยคเสริมของเขา โจซีซึ่งยืนอยู่ข้างเขายิ้ม 

อย่างประหม่าราวกับเธอเป็นคนพูดเอง มีอีกเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้น

	 “ที่นี่อากาศบริสุทธิ์มาก พนันได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ดีในการเติบโต”

	 “ก็ดีครับ ขอบคุณ” ริกตอบ “มันก็ดีอยู่หรอก จนกระทั่งคุณอยาก 

สั่งพิซซ่าแบบส่งด่วนมากินนั่นละ”

	 ทุกคนหัวเราะดังกว่าเดิม คราวนี้โจซีก็หัวเราะด้วยพลางยิ้มแป้น 

อย่างมีความสุข

	 “ไปเถอะจ้ะ โจซี” แม่บอก “พาริกเข้าไปสิ ลูกควรดูแลแขกคนอื่น 

ด้วย ไปได้แล้ว” 

	 พวกผู้ใหญ่หลีกทางให้ และโจซีซึ่งยังเกาะแขนริกอยู่ก็พาเขาไปที่ 

ห้องโอเพนแพลน ทั้งสองคนไม่ได้มองมาทางฉัน ฉันจึงไม่แน่ใจว่าควร 

ตามไปหรือไม่ พอทั้งสองหายไปแล้ว พวกผู้ใหญ่ก็เข้ามาออกันในห้องโถง 

เหมือนเดิม และฉันถูกทิ้งให้ยืนอยู่ใกล้กับประตูหน้า เสียงใหม่ที่อยู่ใกล้ ๆ  

ดังขึ้น

	 “เด็กดีเนอะ เขาว่าเขาอยู่บ้านข้าง ๆ ใช่มั้ย ฉันไม่ทันได้ยิน”

	 “ใช่ ริกเป็นเพื่อนบ้าน” แม่ตอบ “เขาเป็นเพื่อนกับโจซีมาตั้งแต่เด็ก”

	 “ดีจังเลย”

	 จากนัน้ หญงิรา่งใหญร่ปูรา่งเหมอืนเครือ่งผสมอาหารเอย่ขึน้ “ทา่ทาง 

ฉลาดมากด้วย น่าเสียดายที่เด็กหนุ่มอย่างนั้นต้องพลาดโอกาสไป”

	 “ไม่บอกไม่รู้ เลยนะเนี่ย” อีกเสียงพูด  “เขาแนะนำตัวได้ดีมาก  

เขาพูดสำเนียงอังกฤษด้วยใช่มั้ย”

	 “ที่สำคัญก็คือ” หญิงเครื่องผสมอาหารพูด “เด็กรุ่นถัดไปนี้จะต้อง 

รู้วิธีเข้ากับคนได้ทุกประเภท นั่นเป็นสิ่งที่ปีเตอร์พูดเสมอ” เสียงอื่น ๆ งึมงำ 

เห็นด้วย เธอถามแม่ว่า “พ่อแม่ของเขา...ตัดสินใจไม่ไปต่อ ไม่สู้แล้ว 

ใช่มั้ย”

	 รอยยิ้มใจดีของแม่หายวับไป และทุกคนที่ได้ยินก็เหมือนจะพร้อมใจ 

กันหยุดพูด หญิงเครื่องผสมอาหารตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจ  จากนั้น 
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64  คลาราและดวงอาทิตย์

เอื้อมมือออกมาหาแม่

	 “โอ้ คริสซี ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ย ฉันไม่ได้ตั้งใจ...”

	 “ไม่เป็นไร” แม่ตอบ “ลืมมันไปเถอะ”

	 “โธ่ คริสซี ฉันเสียใจจริง  ๆ บางครั้งฉันก็โง่เขลาเหลือเกิน ฉันแค่ 

จะหมายความว่า...”

	 “มันเป็นความหวาดกลัวสุดเลวร้ายของพวกเรา” เสียงหนักแน่นกว่า 

ข้าง ๆ เอ่ยขึ้น “พวกเราทุกคน ณ ที่นี้”

	 “ไม่เป็นไร” แม่พูด “ช่างมันเถอะ”

	 “คริสซี” หญิงเครื่องผสมอาหารพูด “ฉันแค่จะบอกว่าเด็กหนุ่มดี ๆ  

อย่างนั้น...”

	 “พวกเราบางคนโชคดี บางคนก็ไม่” หญิงผิวดำพูด พร้อมกับ 

ก้าวเข้ามาจับไหล่แม่อย่างใจดี

	 “ตอนนี้โจซีสบายดีแล้วใช่มั้ย” อีกเสียงถามขึ้น “เธอดูดีขึ้นมาก”

	 “มีทั้งวันที่ดีและวันที่ทรุดแหละ” แม่ตอบ

	 “เธอดูดีขึ้นมาก”

	 หญิงเครื่องผสมอาหารพูด  “เธอจะต้องไม่เป็นไร  ฉันรู้ดี  เธอ 

กล้าหาญมากที่ผ่านพ้นมาได้ สักวันโจซีจะต้องรู้สึกขอบคุณเธอมาก  ๆ”

	 “แพม พอเถอะน่า” หญิงผิวดำเอื้อมมือออกมา และเริ่มจูงหญิง 

เครื่องผสมอาหารออกไป แต่แม่ซึ่งมองหญิงเครื่องผสมอาหารอยู่พูดเบา ๆ 

	 “เธอคิดว่าแซลจะขอบคุณฉันงั้นเหรอ”

	 พอแม่พูดอย่างนั้น หญิงเครื่องผสมอาหารก็ร้องไห้โฮ “ฉันเสียใจ  

ฉันเสียใจ ฉันมันโง่จริง ๆ พออ้าปากก็...” เธอร้องไห้สะอึกสะอื้น จากนั้น 

พูดต่อเสียงดัง “ตอนนี้ทุกคนก็รู้แน่แล้วว่าฉันเป็นคนโง่เขลาที่สุดในโลก!  

ฉันแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเด็กหนุ่มดี  ๆ  อย่างนั้นเลย...คริสซี ฉัน 

เสียใจจริง ๆ”

	 “ไม่เป็นไรจริง ๆ ลืมมันไปเถอะ” แม่ซึ่งตอนนี้ต้องใช้ความพยายาม 

มากขึ้น เอื้อมมือออกไปแล้วกอดหญิงเครื่องผสมอาหารหลวม  ๆ หญิง 

เครื่องผสมอาหารกอดตอบทันใด เกยคางบนไหล่ของแม่ร้องไห้ไม่หยุด
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 65

	 เกิดความเงียบน่ากระอักกระอ่วนขึ้น สักพักหญิงผิวดำก็พูดเสียง 

ร่าเริง “เหมือนเด็ก  ๆ  ในห้องจะเข้ากันได้ดีนะ ยังไม่ได้ยินเสียงทะเลาะ 

วิวาทกันเลย”

	 ทุกคนหัวเราะเสียงดัง จากนั้นแม่พูดขึ้นด้วยเสียงที่ต่างไปจากเดิม

	 “นี่ แล้วทำไมพวกเรายังอยู่ตรงนี้ล่ะ เข้าไปในครัวกันเถอะทุกคน  

เมลาเนียเตรียมขนมอบสูตรบ้านเกิดของเธอไว้อีกเพียบเลยละ”

	 เสียงหนึ่งพูดอย่างกระซิบแบบแกล้ง  ๆ “ฉันว่าเราน่าจะอยู่ตรงนี้ 

ต่อ...จะได้แอบฟังพวกเด็ก ๆ ไง!”

	 คำพูดนี้ก่อให้เกิดเสียงหัวเราะครืนอีก แม่กำลังยิ้มอีกครั้ง

	 “ถ้าพวกแกต้องการเรา” เธอพูด “เดี๋ยวก็มีคนมาตามเองแหละ  

ไปกันเถอะ”

	 เมื่อพวกผู้ใหญ่เริ่มพากันย้ายเข้าไปในครัว ฉันได้ยินเสียงต่าง  ๆ  

จากห้องโอเพนแพลนชัดขึ้น แต่ฟังไม่ออกสักคำ ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เดิน 

ผ่านมาใกล้  ๆ  ฉันพูดว่า “เจนนีของเราหัวเสียน่าดูหลังการพบปะครั้งก่อน  

เราต้องใช้เวลาทั้งสุดสัปดาห์อธิบายให้เธอฟังว่าเธอตีความทุกอย่างผิดไปเอง”

	 “คลารา เธอยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอ”

	 แม่มายืนตรงหน้าฉัน

	 “ใช่ค่ะ”

	 “ทำไมไม่เข้าไปในนั้นกับโจซีล่ะ”

	 “ก็...เธอไม่ได้พาฉันเข้าไปด้วย” 

	 “ไปสิ โจซีอยากให้เธออยู่ด้วย และเด็กคนอื่นก็อยากเจอเธอ”

	 “ค่ะ งั้นฉันขอตัวนะคะ”	

	 เมื่อดวงอาทิตย์สังเกตเห็นว่ามีเด็กหลายคนมารวมตัวกันในสถานที่ 

เดียว จึงส่องสารบำรุงกำลังผ่านหน้าต่างบานกว้างของห้องโอเพนแพลน 

เข้ามา  ฉันต้องใช้ เวลาตั้ งนานกว่าจะจำตำแหน่งของชุดโซฟา  วัตถุ  

สี่เหลี่ยมนุ่ม  ๆ โต๊ะเตี้ย  ๆ กระถางต้นไม้ และหนังสือภาพถ่ายที่อยู่ใน 

ห้องนี้ได้ขึ้นใจ ทว่าตอนนี้มันถูกเปลี่ยนที่จนแทบกลายเป็นห้องใหม่ไปเลย  

มีคนหนุ่มสาวอยู่ทั่วห้อง และกระเป๋า เสื้อแจ็กเก็ต วัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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66  คลาราและดวงอาทิตย์

ของพวกเขาก็วางกระจัดกระจายบนพื้นและพื้นผิวต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น พื้นที่ 

ของห้องยังถูกแบ่งออกเป็นยี่สิบสี่ช่อง  — เรียงเป็นสองแถว  — ยาวไปจนถึง 

ผนังด้านหลัง เนื่องจากห้องถูกแบ่งในลักษณะนี้ จึงทำให้ฉันเห็นภาพรวม 

ของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ยาก แต่ฉันค่อย  ๆ  แยกแยะสิ่งต่าง  ๆ  ได้ทีละนิด  

โจซีอยู่ใกล้ตรงกลางห้องกำลังคุยกับแขกสาวสามคน ศีรษะของพวกเธอ 

เกือบจะชนกัน และเนื่องจากท่าทางที่พวกเธอยืน  ส่วนบนของใบหน้า  

รวมทั้งดวงตาของทุกคนจึงอยู่ในช่องหนึ่งบนแถวสูง ๆ ขณะที่ปากกับคาง 

ของพวกเธอถูกบีบเข้าไปอยู่ในช่องด้านล่าง  เด็กส่วนใหญ่ยืนอยู่  บ้าง 

เคลื่อนที่ไปมาระหว่างช่อง ตรงผนังด้านหลังมีเด็กหนุ่มสามคนนั่งอยู่บน 

โซฟาแบบแยกส่วนได้  และถึงแม้ทั้งสามจะนั่งแยกกัน  แต่ศีรษะของ 

พวกเขาก็เข้ามาอยู่รวมกันในช่องเดียว ขณะที่ขาซึ่งเหยียดออกไปของ 

เด็กหนุ่มที่อยู่ใกล้หน้าต่างที่สุดไม่เพียงยื่นพาดช่องข้างเคียง แต่ยังกิน 

เข้าไปในช่องถัดไปด้วย มีรอยสีไม่พึงประสงค์บนช่องสามช่องที่บรรจุ 

เด็กหนุ่มบนโซฟา  — สีเหลืองตุ่น  ๆ  — แล้วความวิตกกังวลอย่างหนึ่งก็แล่น 

เข้ามาในหัวฉัน จากนั้นคนอื่น  ๆ  ก็เดินตัดผ่านภาพของพวกเขา และฉัน 

ก็เริ่มสนใจเสียงรอบตัวแทน

	 ถึงแม้ใครบางคนจะพูดขึ้นเมื่อฉันเดินเข้ามาในห้อง “โอ๊ะ เอเอฟ 

ตัวใหม่มาแล้ว น่ารักเชียว!” แต่เกือบทุกเสียงที่ฉันได้ยินในขณะนี้กำลัง 

พูดถึงริก เมื่อกี้โจซีคงจะยืนอยู่ข้าง ๆ  เขา แต่บทสนทนากับแขกสาวทำให้ 

เธอต้องหันหลังให้เขา และตอนนี้ริกกำลังยืนอยู่คนเดียว โดยไม่ได้คุย 

กับใครเลย

	 “เขาเป็นเพื่อนของโจซี บ้านอยู่ใกล้  ๆ  นี้เอง” เด็กสาวคนหนึ่งกำลัง 

พูดอยู่ข้างหลังฉัน

	 “เราควรจะเป็นมิตรกับเขาหน่อย” เด็กสาวอีกคนพูด “มันคงแปลก 

สำหรับเขาที่ต้องมาอยู่กับพวกเราที่นี่”	

	 “ทำไมโจซีต้องชวนเขามาด้วย เขาต้องรู้สึกแปลกมากแน่ ๆ”

	 “เอาอะไรไปให้เขากินดีมั้ย ให้เขารู้สึกว่าเราต้อนรับ”

	 เดก็สาวคนนัน้ — ซึง่ตวัผอมบางและมแีขนยาวผดิปกต ิ — หยบิจานโลหะ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 67

ที่มีช็อกโกแลตอยู่เต็มเดินเข้าไปหาริก ฉันก็ขยับเข้าไปในห้องอีกหน่อยด้วย  

จึงได้ยินเธอพูดกับเขา

	 “ขอโทษนะ เอาขนมหน่อยมั้ย”

	 ริกกำลังมองดูโจซีคุยกับแขกสาวสามคนอยู่ ทว่าตอนนี้หันมาทาง 

เด็กสาวแขนยาวแล้ว

	 “หยิบได้เลย” เธอพูดพร้อมกับยกจานขึ้นสูง “อร่อยดี”

	 “ขอบคุณมาก” เขามองจานแล้วเลือกช็อกโกแลตที่ห่อด้วยกระดาษ 

สีเขียวแวววาว

	 ถึงแม้เสียงต่าง  ๆ  จะยังคงดำเนินต่อไปรอบห้อง แต่ฉันตระหนักว่า  

ทันใดนั้นทุกคน — รวมทั้งโจซีกับแขกสาวของเธอ — ก็มองมาที่ริก

	 “พวกเราทุกคนดีใจมากที่นายมา” เด็กสาวแขนยาวเอ่ย “เพื่อนบ้าน 

ของโจซีใช่มั้ย”

	 “ใช่ ฉันอยู่บ้านข้าง ๆ”

	 “บ้านข้าง  ๆ  เหรอ ดีจัง! มีแค่บ้านของนายกับบ้านหลังนี้เท่านั้น 

ในระยะหลายไมล์!”

	 เด็กสาวสามคนที่โจซีคุยด้วยเข้ามาสมทบกับเด็กสาวแขนยาวแล้ว  

พลางยิ้มให้ริกตลอดเวลา แต่โจซียังคงยืนอยู่ที่เดิม ตามองอย่างวิตกกังวล

	 “คงงั้นมั้ง” ริกหัวเราะเร็ว  ๆ “แต่นั่นก็ยังทำให้ฉันเป็นบ้านข้าง  ๆ  

อยู่ดี”

	 “นั่นสิ! พนันได้เลยว่านายชอบอยู่ที่นี่ ต้องเงียบสงบแน่ ๆ!”

	 “สงบน่ะใช่ มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยละ จนกระทั่งเราอยากไป 

ดูหนัง”

	 ฉันรู้ว่าริกหวังให้ทุกคนที่ฟังอยู่หัวเราะเหมือนที่พวกผู้ใหญ่หัวเราะ 

กับมุกสั่งพิซซ่า แต่เด็กสาวทั้งสี่เพียงแต่จ้องหน้าเขาต่อไปอย่างใจดี

	 “นายไม่ได้ดูหนังในดีเอสงั้นสิ” หนึ่งในนั้นถามขึ้นในที่สุด

	 “ดูบ้างบางครั้ง แต่ฉันชอบไปดูที่โรงหนังจริง ๆ  มากกว่า จอใหญ่  ๆ  

ไอศกรีม แม่กับฉันชอบอย่างนั้น ปัญหาคือโรงหนังอยู่ไกลน่าดู”

	 “เรามีโรงหนังอยู่สุดช่วงตึกบ้านเรา” เด็กสาวแขนยาวพูด “แต่เรา 
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68  คลาราและดวงอาทิตย์

แทบไม่เคยไปเลย”

	 “นี่! เขาชอบดูหนังแหละ!”

	 “มิสซี ขอร้องละ ขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะ นายชอบดูหนัง 

สินะ ช่วยให้ผ่อนคลายใช่มั้ย”

	 “พนันได้เลยว่านายชอบหนังแอ๊คชั่น” เด็กสาวชื่อมิสซีพูด

	 ริกมองหน้าเธอ จากนั้นเขายิ้มก่อนพูดว่า “หนังแอ๊คชั่นน่าจะสนุก  

แต่แม่กับฉันชอบดูหนังเก่าน่ะ ทุกอย่างในสมัยนั้นแตกต่างออกไปมาก  

ถ้าดูหนังเหล่านั้นเราจะเห็นว่าร้านอาหารสมัยก่อนและเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ 

เป็นยังไง”

	 “แต่นายต้องชอบหนังแอ๊คชั่นแน่  ๆ  ใช่มั้ย” เด็กหญิงแขนยาวพูด  

“รถชนกันสนั่นไรงี้”

	 “นี่” เด็กสาวอีกคนพูดขึ้นข้างหลังฉัน “เขาบอกว่าเขาไปดูหนังกับ 

แม่แหละ น่ารักชะมัด”

	 “แม่ของนายไม่ชอบให้นายไปกับ เพื่อน ๆ เหรอ”

	 “ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ก็แค่...มันเป็นสิ่งที่แม่กับฉันชอบทำ”

	 “นายดูเรื่อง โกลด์สแตนดาร์ด หรือยัง”

	 “แม่เขาไม่มีทางชอบ เรื่องนั้น แน่!”

	 โจซีก้าวมายืนตรงหน้าริกแล้ว

	 “เร็วสิ ริก” เสียงของเธอมีความโกรธแฝงอยู่ “ตอบพวกเธอไปสิว่า 

นายชอบดูหนังแนวไหน พวกเธอถามแค่นั้นเอง นายชอบดูหนังแนวไหน”

	 ตอนนี้มีแขกอีกหลายคนเข้ามามุงริก บังการมองเห็นเขาของฉัน 

บางส่วน แต่ฉันก็ดูออกว่าในขณะนี้มีบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไป

	 “พวกเธอรู้มั้ย” เขาไม่ได้พูดกับโจซี แต่พูดกับคนอื่น “ฉันชอบหนัง 

ที่มีเรื่องแย่ ๆ เกิดขึ้น แมลงพุ่งออกจากปากคน อะไรอย่างนั้นน่ะ”

	 “จริงเหรอ”

	 “ขอถามหน่อยเถอะ” ริกพูด “พวกเธอจะอยากรู้ไปทำไมว่าฉันชอบ 

ดูหนังแนวไหน”

	 “มันเรียกว่าการสนทนา” เด็กสาวแขนยาวตอบ
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 69

	 “ทำไมเขาไม่กินช็อกโกแลตล่ะ” มิสซีถาม “เขาถือไว้เฉย ๆ”

	 ริกหันไปทางเธอแล้วยื่นช็อกโกแลตที่ยังอยู่ในห่อออกไป “เอ้า บางท ี

เธออาจจะอยากกินเอง”

	 มิสซีหัวเราะ แต่ก้าวถอยออกมา

	 “คือว่า” เด็กสาวแขนยาวเอ่ย “นี่เป็นการพูดคุยฉันมิตร โอเคป่าว”

	 ริกเหลือบมองเร็ว ๆ ไปที่โจซี ซึ่งกำลังจ้องหน้าเขา ดวงตาเต็มไปด้วย 

ความโกรธ วินาทีถัดมาเขาก็หันกลับไปทางแขกสาวแล้ว

	 “ฉันมิตร นั่นสิ ฉันสงสัยว่ามันจะทำให้พวกเธอพอใจหรือเปล่า 

ที่ได้ยินว่าฉันชอบหนังแมลง”

	 “หนังแมลงเหรอ” คนอื่นพูด “มันเป็นประเภทหนึ่งของหนังเหรอ”

	 “อย่าเหน็บแนมเขาสิ” เด็กสาวแขนยาวปราม “เป็นมิตรกับเขาหน่อย  

เขากำลังไปได้สวย”

	 เสียงหนึ่งพูด “ใช่ เขากำลังไปได้สวย” หลายคนหัวเราะคิกคัก  

เมื่อริกหันขวับไปทางพวกนั้น โจซีก็เอื้อมมือออกมาหยิบช็อกโกแลตไป 

จากเขา

	 “เฮ้ ทุกคน” โจซีร้องเรียก “ฉันอยากให้ทุกคนรู้จักกับคลารา นี่คือ 

คลารา!”

	 เธอส่งสัญญาณให้ฉันขยับเข้าไปใกล้ สายตาทุกคู่หันมาทางฉันขณะที ่

ฉันทำเช่นนั้น ริกก็มองมาเช่นกัน แต่แค่แวบเดียว ก่อนจะเดินแยกตัว 

ออกไปอยู่ตรงที่โล่งเล็ก  ๆ  ข้างโต๊ะเข้ามุม ไม่มีใครสนใจเขาอีกต่อไปเพราะ 

ตอนนี้ทุกคนกำลังมองมาที่ฉัน แม้แต่เด็กสาวแขนยาวก็ยังหมดความสนใจ 

ในตัวริกและกำลังจ้องฉันเขม็ง

	 “เป็นเอเอฟที่ท่าทางฉลาดดีเนอะ” เธอพูดก่อนโน้มตัวเข้าไปหาโจซี 

ด้วยท่าทางมีลับลมคมใน ฉันคิดว่าเธอจะพูดอะไรเกี่ยวกับฉันอีก แต่ที่เธอ 

พูดคือ

	 “เห็นแดนนีที่อยู่ตรงโน้นมั้ย มาถึงปุ๊บก็ประกาศทันทีว่าตัวเอง 

โดนตำรวจกักตัวยังไงบ้าง ไม่มีการทักทายใด  ๆ  ทั้งสิ้น พอเราบอกว่าเขา 

จะต้องทักทายอย่างเหมาะสมก่อน เขาก็ยังไม่เข้าใจ เอาแต่โม้เรื่องตัวเอง 
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70  คลาราและดวงอาทิตย์

กับตำรวจอยู่นั่น”

	 “ว้าว” โจซีมองไปทางกลุ่มเด็กหนุ่มบนโซฟาแบบแยกส่วนได้ “เขา 

คิดว่าการเป็นอาชญากรเป็นเรื่องฉลาดงั้นสิ”

	 เด็กสาวแขนยาวหัวเราะ แล้วโจซีก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรูปทรง 

ที่เด็กสาวห้าคนร่วมกันสร้างขึ้น

	 “แล้วพี่ชายเขาที่อยู่ตรงนั้นก็หลุดปาก ว่าแค่ดื่มเบียร์มากเกินไป”

	 “ชู่ว์ เขารู้นะว่าเรากำลังพูดถึงเขา” ใครบางคนเตือน

	 “รู้สิดี ตำรวจพบเขาหมดสติอยู่บนม้านั่งเลยพาไปส่งบ้าน แล้วก็ 

มาโม้ว่าตัวเองถูกจับหรืออะไรสักอย่าง”

	 “ไม่มีการทักทายใด ๆ ทั้งสิ้น”

	 “นี่ เมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินเธอทักทายโจซีเลยนะ มิสซี แปลว่าเธอก็แย่ 

พอ ๆ กับแดนนีนั่นแหละ”

	 “ฉันทักแล้ว ฉันพูดสวัสดีกับโจซีแล้ว”

	 “โจซี เธอได้ยินน้องสาวฉันทักทายเธอตอนเข้ามาหรือเปล่า”

	 มิสซีหัวเสียอย่างเห็นได้ชัด “ฉันพูดสวัสดีแล้ว โจซีแค่ไม่ได้ยิน 

เท่านั้น”

	 “เฮ้ โจซี!” เด็กหนุ่มชื่อแดนนี  — คนที่นั่งอยู่บนโซฟาแล้วเหยียดขา 

ออกมาพาดหมอนอิง  — ตะโกนมาจากด้านหลังห้อง “เฮ้ โจซี นั่นเอเอฟ 

ตัวใหม่ของเธอเหรอ บอกเธอให้มาตรงนี้หน่อยสิ”

	 “ไปสิ คลารา” โจซีสั่ง “ไปทักทายหนุ่ม ๆ พวกนั้นหน่อย”

	 ฉันไม่ได้ขยับตัวทันที ส่วนหนึ่งเพราะฉันรู้สึกประหลาดใจในน้ำเสียง 

ของโจซี มันเหมือนน้ำเสียงที่เธอใช้พูดกับแม่บ้านเมลาเนียเป็นครั้งคราว  

แต่ไม่เหมือนเสียงใด ๆ ที่เคยใช้กับฉันมาก่อน

	 “เป็นอะไรไปล่ะ” แดนนีลุกขึ้นจากโซฟา “เธอไม่รับคำสั่งหรือไง”

	 โจซีจ้องฉันเขม็ง ฉันจึงเริ่มเดินเข้าไปหากลุ่มเด็กหนุ่มบนโซฟา แต่ 

แดนนีซึ่งสูงกว่าทุกคนในห้องก้าวฉับ  ๆ  ผ่านแขกคนอื่น และยังไม่ทันที่ฉัน 

จะเดินไปยังโซฟาได้ครึ่งทาง เขาก็เข้ามาคว้าข้อศอกทั้งสองข้างของฉันไว้  

ฉันจึงเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ได้อีก เขาก้ม ๆ เงย ๆ มองฉันก่อนพูดว่า
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 71

	 “ว่าไง ปรับตัวได้รึยัง”

	 “ได้แล้ว ขอบคุณ”

	 หนึ่งในเด็กหนุ่มคนอื่นจากโซฟาทางด้านหลังห้องตะโกนว่า “เห้ย!  

เธอพูดว่ะ! เริด!”

	 “เงียบน่า สครับ!” แดนนีตะโกนกลับไป ก่อนถามฉันว่า “พวกเขา 

เรียกเธอว่าอะไรนะ”

	 “เธอชื่อคลารา” โจซีพูดมาจากข้างหลังฉัน “แดนนี ปล่อยเธอเถอะ  

เธอไม่ชอบถูกจับตัวไว้อย่างนั้น”

	 “เฮ้ แดนนี” สครับตะโกนมาอีก “จับเธอโยนมาทางนี้ซิ”

	 “นายอยากเห็นเธอ” แดนนีพูด “ก็ลุกจากโซฟาแล้วมาตรงนี้สิ”

	 “โยนมาเถอะน่า ทดสอบการประสานสัมพันธ์ของเธอหน่อย”

	 “เธอไม่ใช่เอเอฟของนายนะ สครับ” มือของแดนนียังจับข้อศอก 

ฉันแน่น “ถ้าจะทำอย่างนั้นนายต้องขออนุญาตโจซีก่อน”

	 “เฮ้ โจซี” สครับร้องถาม “ไม่เป็นไรใช่มั้ย หุ่นบีทรีของฉันน่ะ  

พวกนายเหวี่ยงเธอขึ้นไปในอากาศ แล้วเธอก็จะลงมายืนได้ทุกครั้งเลยละ  

เร็วสิแดนนี โยนเธอมาบนโซฟานี่ เธอไม่พังหรอกน่า”

	 “เพี้ยนชะมัด” เด็กสาวแขนยาวพูดเบา  ๆ เด็กสาวหลายคนรวมทั้ง 

โจซีพากันหัวเราะคิกคัก

	 “บีทรีของฉัน” สครับพูดต่อ “เธอจะตีลังกาแล้วลงมายืนได้อย่างเป๊ะ  

หลังตรงแน่วไร้ที่ติ มาดูกันซิว่าตัวนี้จะทำอะไรได้บ้าง”

	 “เธอไม่ใช่บีทรีใช่มั้ย” แดนนีถาม

	 ฉนัไมต่อบ แตโ่จซทีีอ่ยูข่า้งหลงัฉนัพดูวา่ “เปลา่ แตเ่ธอยอดเยีย่มนะ”

	 “งั้นรึ ถ้าอย่างนั้นเธอก็ทำอย่างที่สครับว่าได้น่ะสิ”

	 “ฉันมีบีทรีแล้ว” เสียงของเด็กสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้น “พวกเธอจะได้ 

พบกับเขาในงานพบปะครั้งหน้า”	

	 อีกเสียงถามว่า “ทำไมเธอไม่เลือกรุ่นบีทรีล่ะโจซี”

	 “เพราะ...ฉันชอบตัวนี้” โจซีพูดอย่างไม่ค่อยมั่นใจ แต่แล้วเสียง 

ของเธอก็กลับมาหนักแน่นเหมือนเดิม “ไม่มีอะไรที่รุ่นบีทรีทำได้แล้วคลารา 
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72  คลาราและดวงอาทิตย์

ทำไม่ได้”

	 มีความเคลื่อนไหวข้างหลังฉัน สักพักเด็กหญิงแขนยาวก้าวไปยืน 

ข้าง  ๆ  แดนนี ท่าทางเขาเหมือนจะรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวที่ต้องอยู่ใกล้เธอ  

แล้วเขาก็ปล่อยข้อศอกฉัน ทว่าขณะนี้เด็กสาวแขนยาวจับข้อมือซ้ายฉัน 

ไว้แน่น แม้จะไม่แรงเท่าตอนแดนนีจับข้อศอกฉันก็ตาม

	 “หวัดดีคลารา” เธอเอ่ยแล้วจ้องมองฉันอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง “เอาละ  

มาดูกัน คลารา เธอช่วยร้องเพลงบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ให้ฉันฟัง 

หน่อยได้มั้ย”

	 ฉันไม่แน่ใจว่าโจซีอยากให้ฉันตอบสนองอย่างไร จึงรอให้เธอพูด  

แต่เธอยังคงเงียบอยู่

	 “อ้าว เธอร้องเพลงไม่เป็นเหรอ”

	 “เร็วสิ” เด็กหนุ่มที่ชื่อสครับร้องเรียก “โยนเธอมาตรงนี้ ถ้าเธอ 

ทำงานไม่ประสานกันเดี๋ยวฉันรับเธอไว้เอง”

	 “ไม่ค่อยพูดค่อยจาแฮะ” เด็กสาวแขนยาวเขยิบเข้ามาใกล้ขึ้นแล้ว 

จ้องตาฉัน “สงสัยพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำ”

	 “เธอไม่ได้เป็นอะไรหรอก” โจซีพูดเสียงเบามาก เป็นไปได้ว่ามีฉัน 

ได้ยินคนเดียว

	 “คลารา” เด็กสาวแขนยาวเรียก “ทักทายฉันหน่อยสิ”

	 ฉันยังคงนิ่งเงียบ รอให้โจซีพูดเหมือนเดิม

	 “ไม่พูด ไม่อะไรเลยเหรอ”

	 “เฮ้ โจซี” เสียงหนึ่งพูดขึ้นจากทางด้านหลังฉัน “เธอจะเลือกรุ่น 

บีทรีก็ได้ใช่มั้ย แล้วทำไมไม่เลือกล่ะ”

	 โจซีหัวเราะและพูดว่า “ฉันเริ่มคิดแล้วละว่าน่าจะเลือกรุ่นนั้น”

	 มีเสียงหัวเราะครืน จากนั้นเสียงใหม่พูดขึ้น “รุ่นบีทรีน่าทึ่งมาก”

	 “เร็วสิ  คลารา”  เด็กสาวแขนยาวเร่ง  “อย่างน้อยก็ทักทายกัน 

นิดหน่อย”

	 ถึงตอนนี้ ฉันค้างสีหน้าพึงพอใจไว้บนใบหน้าและมองเลยเธอไป  

เหมือนที่ผู้จัดการฝึกให้พวกเราทำในร้านต่อสถานการณ์เช่นนี้
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 73

	 “เอเอฟผู้ไม่ยอมทักทาย โจซี เธอ ช่วยบอกคลาราให้พูดอะไรกับเรา 

หน่อยสิ”

	 “โยนเธอมาตรงนี้สิ เดี๋ยวเธอก็กลับมามีชีวิตเองแหละ”

	 “คลารามีความทรงจำที่ยอดเยี่ยม” โจซีพูดอยู่ข้างหลังฉัน “เท่ากับ 

เอเอฟทุกตัวนั่นแหละ”

	 “จริงเหรอ” เด็กสาวแขนยาวพูด

	 “และไม่เพียงความทรงจำของเธอเท่านั้นนะ เธอสังเกตเห็นสิ่งต่าง ๆ  

ที่คนอื่นไม่เห็นและเก็บข้อมูลไว้ด้วย”

	 “โอเค” เด็กสาวแขนยาวยังคงจับข้อมือฉันอยู่ “เอาละ คลารา  

งั้นเอาอย่างนี้นะ อย่าหันกลับไปมอง แล้วบอกซิว่าน้องสาวฉันใส่ชุดอะไร”

	 ฉันยังคงจ้องเลยเด็กสาวแขนยาวไปที่ก้อนอิฐบนผนัง

	 “เหมือนจะแข็งทื่อไปแล้ว แต่ยอมรับว่าเธอน่ารักดี”

	 “ถามเธออีกสิ” โจซีพูด “ถามเลย มาร์ชา ถามอีก”

	 “โอเค เอาละ คลารา ฉันรู้ว่าเธอทำได้ บอกฉันซิว่ามิสซีใส่ชุดอะไร”

	 “ฉันเสียใจ” ฉันพูดโดยที่ยังมองผ่านเธอไป

	 “เสียใจเหรอ” เด็กสาวแขนยาวหันไปพูดกับเพื่อนในห้อง “แปลว่า 

อะไร” แล้วทุกคนก็พากันหัวเราะ  จากนั้นเธอจ้องฉันเขม็งและถามว่า  

“เธอหมายความว่าอะไร คลารา ที่ว่าเสียใจน่ะ”

	 “ฉันเสียใจที่ช่วยไม่ได้”

	 “เธอจะไม่ช่วยแฮะ” เด็กสาวแขนยาวดูอ่อนโยนลง ในที่สุดก็ปล่อย 

ข้อมือฉัน “โอเค คลารา เธอหันไปมองได้ ดูซะว่ามิสซีใส่ชุดอะไร”

	 แม้มันอาจจะดูไม่สุภาพ แต่ฉันก็ไม่หันไป เพราะหากทำเช่นนั้น  

ฉันจะไม่ได้เห็นแค่มิสซี  — แน่นอนฉันรู้ว่าเธอสวมใส่อะไรบ้างไปจนกระทั่ง 

สายรัดข้อมือสีม่วงกับจี้รูปหมีอันเล็กจิ๋ว  — แต่ฉันจะเห็นโจซีด้วย และเรา 

ก็จะต้องสบตากัน

	 “ฉันยอมแพ้แล้ว” เด็กสาวแขนยาวพูด

	 “โอเค”  แดนนีพูดบ้าง  “งั้นเราจะทำการทดสอบของสครับกัน  

เพื่อให้เขาสบายใจ ฟิล มาช่วยฉันเหวี่ยงเธอหน่อย สครับ นายรอรับอยู่ 
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74  คลาราและดวงอาทิตย์

ตรงนั้นละ แบบนี้เธอโอเครึเปล่า โจซี”

	 ข้างหลังฉัน โจซียังคงเงียบงัน แต่เสียงของเด็กสาวคนหนึ่งพูดว่า  

“โยนเอเอฟข้ามห้อง ชั่วร้ายชะมัด”

	 “ชั่วร้ายตรงไหน พวกมันถูกออกแบบมาให้รับมือกับเรื่องนั้น”

	 “นั่นไม่ใช่ประเด็น” เด็กสาวคนเดิมพูด “มันน่ารังเกียจ”

	 “ทำตัวอ่อนแอไปได้” แดนนีว่า “ฟิล จับแขนเธอไว้ ฉันจะจับ 

ขาเอง”

	 “อะไรอยู่ในกระเป๋าน่ะ”  ริกเป็นคนพูดประโยคนี้ แล้วทั้งห้องก็ 

เงียบกริบ

	 “นายว่าอะไรนะ”

	 ริกเดินฝ่ากลุ่มแขกมาหยุดอยู่ทางด้านขวามือฉันเล็กน้อย เขาไม่มี 

ทีท่าหวาดกลัวขณะชี้ที่กระเป๋าเสื้อของแดนนี ฉันสังเกตเห็นวัตถุชิ้นนั้น 

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว  —  ตุ๊กตาสุนัขตัวนุ่มซึ่งเล็กพอให้ใส่กระเป๋าเสื้อได้  

ฉันเคยเห็นเด็ก  ๆ  อายุประมาณเจ็ดหรือแปดขวบพกของเล่นลักษณะนั้นไว้ 

ในกระเป๋าเสื้อเวลาพวกเขาเข้ามาในร้าน

	 เมื่อทุกคนเปลี่ยนท่าเพื่อหันไปมองดูสิ่งที่ริกชี้ แดนนียกสองมือขึ้น 

ปิดกระเป๋าเสื้อของตนไว้

	 “ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงละสิ” ริกพูด

	 “ไม่ใช่ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยง” แดนนีเถียง

	 “ฉันว่าเป็นตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงของนาย เพื่อช่วยให้นายรู้สึกสงบลงเวลา 

มางานรวมตัวอย่างนี้”

	 “พูดอะไรเหลวไหล มีใครถามนายรึไง”

	 “ถ้ามันไม่ได้พิเศษอะไร นายคงไม่รังเกียจที่จะเอาออกมาให้ฉัน 

ดูหน่อย” ริกยื่นมือออกไป “ไม่ต้องห่วง ฉันจะทะนุถนอมมันอย่างดี”

	 “จะพิเศษหรือไม่ ก็ไม่ใช่เรื่องของนาย”

	 “ขอยืมหน่อยน่า แค่แป๊บเดียวเอง”

	 “มันไม่ได้สำคัญอะไรกับฉัน แต่ฉันจะไม่ให้ นาย ยืม”

	 “ไม่เหรอ ขอดูนิดเดียวก็ไม่ได้เหรอ”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 75

	 “ฉันจะไม่ให้นายยืมอะไรทั้งนั้น ทำไมต้องให้ด้วย นายไม่ควรมาอยู่ 

ที่นี่ด้วยซ้ำ”

	 ริกยังคงยื่นมือค้างไว้ และในห้องก็ยังคงเงียบกริบ

	 “นายคงไมไ่ดเ้ปน็คนออ่นแอซะเองใชม่ัย้ แดนนี” รกิถาม “อยา่งน้อย  

เมื่อพูดถึงของกระจิริดน่ารักที่เอาไว้พกในกระเป๋าเสื้อ”

	 “พอได้แล้ว! อย่ายุ่งกับแดนนีนะ!”

	 เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ใหญ่ และคนหนุ่มสาวรอบตัวฉันก็ถอยกรูด 

ทันทีเมื่อผู้หญิงคนนั้นสาวเท้าเข้ามาในห้อง “และแดนนีพูดถูก” เธอเอ่ย  

“เธอ ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลย”

	 แมร่บีตามเธอเขา้มา ฉนัเหน็ผูใ้หญค่นอืน่มองผา่นประตเูขา้มาในหอ้ง 

โอเพนแพลน

	 “ไปกันเถอะ ซารา” แม่พูด “เราจะไม่เข้ามายุ่ง จำได้มั้ย”

	 แม่โอบตัวผู้หญิงที่ชื่อซารา ซึ่งยังคงถลึงตาใส่ริก

	 “ไปกัน ซารา ทำตามกฎสิ ให้เด็ก ๆ จัดการกันเอง”

	 ซารายังมีท่าทีโกรธเกรี้ยว แต่ยอมให้แม่พาออกจากห้อง เข้าไป 

อยู่ท่ามกลางเสียงงึมงำของผู้ใหญ่ในห้องโถง เสียงหนึ่งพูดขึ้นว่า “เป็น 

วิธีเดียวที่พวกเขาจะได้เรียนรู้” แล้วเสียงของผู้ใหญ่ก็จางหายไป เหลือเพียง 

ความเงียบงันในห้องโอเพนแพลน

	 บางทีแดนนีอาจรู้สึกอับอายเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผู้ใหญ่ของเขา 

มากกว่าเรื่องของเล่นชิ้นเล็กด้วยซ้ำ เขายังคงเอาสองมือปิดกระเป๋าเสื้อ 

ไว้ขณะเดินกลับไปที่โซฟา เขาหันหลังซึ่งขณะนี้โค้งงอเล็กน้อยมาทางคน 

ในห้อง

	 “เอาละ” เด็กสาวแขนยาวเอ่ยอย่างร่าเริง “พวกเราออกไปข้างนอก 

กันสักครู่ดีมั้ย ข้างนอกอากาศดี๊ดี ดูสิ!”

	 ทุกคนพร้อมใจกันขานรับ ฉันได้ยินเสียงของโจซีท่ามกลางเสียง 

เหล่านั้นพูดว่า “เยี่ยมไปเลย ออกไปข้างนอกกัน!”

	 เด็ก  ๆ  ทยอยออกจากห้อง นำโดยโจซีและเด็กสาวแขนยาว แดนนี 

กับสครับก็ออกไปด้วย จึงเหลือแค่ริกกับฉันอยู่ในห้องโอเพนแพลน
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76  คลาราและดวงอาทิตย์

	 ริกมองดูบรรดาเสื้อแจ็กเก็ตที่ถูกถอดทิ้งไว้ หมอนอิงวางระเกะระกะ  

จาน กระป๋องน้ำอัดลม ถุงมันฝรั่งทอด และนิตยสาร แต่เขาไม่ได้มองมา 

ที่ฉัน ฉันสงสัยว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเก็บกวาดห้องหรือเปล่าในเมื่อเด็ก  ๆ  

ออกไปหมดแล้ว แต่ไม่มีใครเข้ามา และยังคงมีเสียงจากห้องครัวแว่วมา 

ราง ๆ อย่างต่อเนื่อง

	 “ฉันคิดว่าเธอท้าทายเด็กหนุ่มคนนั้นเพื่อฉัน” ฉันพูดขึ้นในที่สุด  

“ขอบคุณมาก”

	 ริกยักไหล่ “หมอนั่นน่ารำคาญมากขึ้นเรื่อย  ๆ ที่จริงก็น่ารำคาญ 

ทุกคนแหละ”  เขาเสริมโดยที่ยังไม่มองมาทางฉัน  “เดาว่ามันไม่ได้น่า 

เพลิดเพลินสำหรับเธอเช่นกัน”

	 “มันน่าอึดอัดสำหรับฉัน และฉันรู้สึกขอบคุณที่ริกเข้ามาช่วยไว้  

แต่ขณะเดียวกันมันก็น่าสนใจมาก ๆ ด้วย”

	 “น่าสนใจเหรอ”

	 “มันสำคัญสำหรับฉันที่จะต้องสังเกตดูโจซีในหลาย  ๆ  สถานการณ์  

และมันก็น่าสนใจมาก ตัวอย่างเช่น การได้สังเกตรูปทรงหลากหลายที่ 

เด็ก  ๆ  ทำเมื่อพวกเขาย้ายจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง” เมื่อริกไม่พูดอะไร 

และยังคงมองไปทางอื่น ฉันจึงพูดต่อ “ริกอาจจะอยากออกไปสมทบกับ 

พวกเขา ไปขอคืนดีด้วย”

	 เขาส่ายศีรษะ จากนั้นเดินผ่านลวดลายของดวงอาทิตย์ — ฉันสังเกต 

ว่าห้องโอเพนแพลนไม่ได้ถูกแบ่งเป็นช่อง  ๆ  อีกต่อไป  — แล้วนั่งลงบนโซฟา 

แบบแยกส่วนได้พร้อมกับเหยียดขาออกไปบนไม้กระดาน

	 “ฉันคิดว่าที่พวกเขาพูดก็มีเหตุผล” เขาเอ่ย “ฉันไม่เหมาะกับที่นี่  

นี่เป็นงานพบปะสำหรับเด็กมีระดับ”

	 “ริกมาเพราะโจซีอยากให้เขามามาก ๆ”

	 “เธอคะยั้นคะยอให้ฉันมา แต่ตอนนี้เธอคงยุ่งเกินกว่าจะกลับเข้ามา 

ในห้องนี้ เพื่อมาดูว่าฉันมีความสุขกับส่วนนี้ของงานเลี้ยงแค่ไหน” เขา 

เอนหลังพิงโซฟาจนกระทั่งลวดลายของดวงอาทิตย์ส่องบนใบหน้า ทำให้ 

เขาต้องหลับตา “ปัญหาคือ” เขาพูดต่อ “เธอไม่เหมือนเดิม ฉันคิดว่า 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 77

ถ้าฉันมาวันนี้ — งี่เง่าจริง ๆ — ฉันคิดว่าเธออาจจะไม่...เปลี่ยนไป อาจจะยังคง 

เป็นโจซีคนเดิม”

	 เมื่อเขาพูดเช่นนี้ ฉันเห็นภาพมือของโจซีในหลากหลายตำแหน่ง 

ระหว่างงานพบปะปฏิสัมพันธ์อีกครั้ง  —  มือต้อนรับ  มือที่หยิบยื่น  มือ 

ตึงเครียด  — รวมทั้งใบหน้าและเสียงของเธอตอนใครคนหนึ่งถามว่าทำไม 

เธอไม่เลือกหุ่นรุ่นบีทรี และเธอหัวเราะก่อนตอบว่า “ฉันเริ่มคิดแล้วละ 

ว่าน่าจะเลือกรุ่นนั้น” แล้วคำพูดของผู้จัดการก็ผุดขึ้นในหัวฉัน คำเตือน 

เกี่ยวกับเด็ก  ๆ  ที่ให้คำมั่นสัญญาตรงตู้โชว์สินค้า ทว่าไม่เคยกลับมา หรือ 

ที่แย่กว่านั้น  กลับมาและเลือกเอเอฟตัวอื่น  ฉันคิดถึงเอเอฟชายที่ฉัน 

เห็นผ่านช่องว่างระหว่างรถแท็กซี่ที่แล่นช้า  ๆ ซึ่งกำลังเดินอย่างสิ้นหวัง 

ห่างจากวัยรุ่นของเขาสามก้าวไปตามทางเท้าฝั่งตึกอาร์พีโอ  ฉันสงสัยว่า 

โจซีกับฉันจะมีวันที่เดินด้วยกันอย่างนั้นหรือเปล่า

	 “เธออาจจะเห็นแล้ว” ริกพูดพร้อมกับลืมตาขึ้น แม้จะมีลวดลาย 

ของดวงอาทิตย์ทาบทาอยู่ก็ตาม “ว่าฉันอยากช่วยโจซีจากคนพวกนี้แค่ไหน”

	 “ฉันดูออกว่าริกกลัวว่าโจซีจะกลายเป็นเหมือนคนอื่น ถึงแม้เมื่อกี้ 

เธอจะทำตัวแปลก  ๆ แต่ฉันเชื่อว่าโจซีมีความใจดีซ่อนอยู่  ส่วนเด็ก  ๆ  

พวกนั้น พวกเขาทำพฤติกรรมหยาบคายก็จริง แต่อาจไม่ได้ใจร้ายมากนัก  

พวกเขากลัวความโดดเดี่ยวถึงได้ทำตัวแบบนั้น โจซีเองก็อาจเป็นอย่างนั้น 

เช่นกัน”

	 “ถ้าโจซีไปไหนมาไหนกับคนพวกนั้นบ่อย  ๆ ในไม่ช้าเธอจะไม่เป็น 

โจซีอีกต่อไป ลึก ๆ แล้วเธอเองก็รู้ และนั่นเป็นเหตุผลที่เธอยังคงดำเนินการ 

ตามแผนของเรา ทั้งที่เธอลืมมันไปตั้งนานแล้ว แต่พักนี้พูดถึงตลอดเวลา”

	 “เมื่อวันก่อนฉันได้ยินโจซีพูดถึงแผนการนี้ ใช่แผนการที่ริกกับโจซี 

จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตหรือเปล่า”

	 เขามองเลยฉันออกไปนอกหน้าต่างของห้องโอเพนแพลน ฉันคิดว่า 

ความไม่เป็นมิตรที่มีต่อฉันย้อนกลับมาแล้วเสียอีก แต่แล้วเขากลับพูดว่า

	 “มันก็เป็นแค่สิ่งที่เราริเริ่มขึ้นสมัยยังเด็ก ก่อนที่เราจะตระหนักว่า 

มันจะเป็นยังไง ว่าสิ่งทั้งหลายนี้จะเป็นอุปสรรคต่อเรายังไงบ้าง แต่โจซี 

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   77 11/26/21   3:56:58 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



78  คลาราและดวงอาทิตย์

ก็ยังเชื่อในแผนการนั้น”

	 “แล้วริกยังคงเชื่อในแผนการนั้นเช่นกันหรือเปล่า”

	 เขาจ้องหน้าฉันตรง  ๆ “อย่างที่ฉันบอก ถ้าไม่มีแผนการนี้ สุดท้าย 

เธอก็จะกลายเป็นหนึ่งในคนพวกนั้น ฉันไปดีกว่า” เขาลุกพรวดขึ้นทันใด  

“ก่อนที่เด็กพวกนั้นจะกลับมา ไม่ก็ยายแม่ประสาทคนนั้น”

	 “ฉันหวังว่าเราจะได้คุยเรื่องเหล่านี้กันอีกในไม่ช้า เพราะฉันเชื่อว่า 

ริกกับฉันมีเป้าหมายเหมือนกันในหลาย ๆ แง่”

	 “เมื่อวันก่อน ตอนฉันพูดว่าไม่อยากให้โจซีมีเอเอฟ ไม่ได้เป็นเรื่อง 

ส่วนตัวหรืออะไรนะ มันแค่...แค่รู้สึกเหมือนมีอย่างอื่นจะเข้ามาเป็นอุปสรรค 

ของเราน่ะ”

	 “ฉันหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น ที่จริงฉันเข้าใจมากขึ้นแล้วละ ฉันอยาก 

จะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเรื่องแผนการของริกกับโจซี บางทีอาจจะช่วยขจัด 

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เธอพูดถึง”

	 “ฉันไปละ ต้องไปดูว่าแม่สบายดีรึเปล่า”

	 “ตามสบาย”

	 เขาเดินผ่านฉันและออกจากห้องโอเพนแพลน ฉันก้าวไปข้างหน้า 

สองสามก้าวจะได้มองดูเขาออกไปทางประตูหน้า และเข้าไปอยู่ท่ามกลาง 

ความสว่างสดใสของดวงอาทิตย์

อยา่งทีฉ่นัพดูกบัรกิในวนันัน้ งานพบปะปฏสิมัพนัธเ์ปน็แหลง่ของขอ้สงัเกต 

ใหม่  ๆ  อันมีค่า อย่างหนึ่งคือ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของโจซี 

ในการ  ‘เปลี่ยน’  — ตามคำที่ริกใช้  — และฉันก็มองหาสัญญาณต่าง  ๆ  ในการ 

ทำเช่นนั้นอีกของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉันข้องใจเช่นกันว่าเธอคิดว่า 

ตัวเองน่าจะเลือกหุ่นรุ่นบีทรีจริงจังแค่ไหน  เธอน่าจะพูดเพื่อให้ขบขัน  

เพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าจะเกิดการไม่ลงรอยระหว่างงานพบปะมากกว่า  

ถึงกระนั้น มันเป็นเรื่องจริงที่หุ่นรุ่นบีทรีมีความสามารถเหนือกว่ารุ่นฉัน  
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และฉันต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าบางครั้งโจซีก็อาจคิดเช่นนั้นจริง

	 หลายวันหลังงานพบปะ ฉันยังวิตกกังวลด้วยว่าโจซีจะมองความ 

ล้มเหลวในการตอบคำถามเด็กสาวแขนยาวของฉันอย่างไร ในสถานการณ์ 

ที่ดำเนินไป  —  และการไม่มีสัญญาณชัดเจนจากโจซี  —  ฉันได้เลือกทำสิ่ง 

ที่คิดว่าดีที่สุด แต่หลังจากใคร่ครวญมาระยะหนึ่ง ฉันคิดว่าโจซีอาจจะ 

โกรธฉัน

	 ด้วยเหตุผลทั้งหลายนี้ ฉันกลัวว่างานพบปะปฏิสัมพันธ์อาจก่อให้ 

เกิดเงามืดปกคลุมมิตรภาพของเรา แต่เมื่อเวลาล่วงผ่านไป โจซียังคงร่าเริง 

และใจดีกับฉันเหมือนเคย ฉันรอให้เธอยกเรื่องที่เกิดขึ้นในงานพบปะขึ้นมา 

พูด แต่เธอก็ไม่เคยทำเช่นนั้น

	 อย่างที่ฉันบอก เหล่านี้คือบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับฉัน ฉัน 

ไม่เพียงได้เรียนรู้ว่า  ‘การเปลี่ยนแปลง’  เป็นส่วนหนึ่งของโจซี แต่ยังได้ 

เรียนรู้ว่าฉันควรเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับมัน ฉันเริ่มเข้าใจด้วยว่านี่ไม่ใช่ 

ลักษณะที่มีเฉพาะในโจซีเท่านั้น ผู้คนมักจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องเตรียมด้าน 

ที่ตัวเองอยากแสดงให้ผู้สัญจรเห็น  — คล้ายกับพวกเขาอยู่ตู้โชว์สินค้าของ 

ร้าน  — และไม่จำเป็นต้องจริงจังกับด้านที่แสดงออกมากนักเมื่อช่วงเวลานั้น 

ผ่านพ้นไปแล้ว

	 ในตอนนั้นฉันดีใจที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไประหว่างเราเนื่องจาก 

งานพบปะปฏิสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องอื่นเกิดขึ้น  

ซึ่งทำให้มิตรภาพของเราอบอุ่นน้อยลงพักหนึ่ง เรื่องที่ว่าคือการเดินทางไป 

น้ำตกมอร์แกน มันทำให้ฉันว้าวุ่นใจ เพราะฉันไม่เข้าใจอยู่นานทีเดียวว่า 

มันก่อให้เกิดความเย็นชาระหว่างเราได้อย่างไร หรือฉันจะเลี่ยงไม่ให้เกิด 

เรื่องนั้นได้อย่างไร

เช้าตรู่วันหนึ่งหลังงานพบปะปฏิสัมพันธ์สามสัปดาห์ ฉันมองไปทางโจซี 

และบอกได้จากท่าทางกับการหายใจของเธอว่าเธอไม่ได้นอนหลับเหมือน 
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ปกติ ฉันกดปุ่มเตือนภัยแล้วแม่ก็รุดมาทันที เธอโทรศัพท์หา  ดร.ไรอัน  

หลังจากนั้นสักครู่ ฉันได้ยินแม่บ้านเมลาเนียโทร.หาเขาอีกเพื่อขอให้เขา 

รีบมา เมื่อมาถึง เขาตรวจดูอาการของโจซีอย่างถี่ถ้วนก่อนแจ้งว่าไม่มี 

อะไรต้องเป็นห่วง  แม่โล่งอก  และพอคุณหมอกลับไปแล้ว  ท่าทาง 

ของเธอก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้น  เธอนั่ งลงบนขอบเตียงของโจซีก่อน 

พูดว่า  “ลูกต้องเลิกดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานนั่นเสียที  แม่บอกกี่ครั้ง 

แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของลูก”

	 โจซีพูดโดยไม่ยกศีรษะขึ้นจากหมอน  “หนูรู้ว่าหนูไม่ได้มีอาการ 

ผิดปกติ หนูแค่เหนื่อยมาก  ๆ  เท่านั้นเอง แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ  

แม่จะไปทำงานสายแล้วนะ”

	 “โจซี การเป็นห่วงลูกคืองานของแม่จ้ะ” จากนั้นเสริมว่า “เป็น 

งานของคลาราเช่นกัน เธอทำดีมากที่กดสัญญาณเรียกแม่”

	 “หนูแค่อยากนอนต่ออีกหน่อย  งั้นหนูสัญญาแล้วกันค่ะว่าจะ 

ไม่เป็นอะไร”

	 “ลูกรัก”  แม่โน้มตัวเข้าไปหาจนกระทั่งพูดข้างหูโจซี  “ฟังนะจ๊ะ  

ลูกต้องหายดีเพื่อแม่ ได้ยินมั้ย”

	 “ได้ยินค่ะ”

	 “ดีจ้ะ แม่ไม่แน่ใจว่าลูกฟังอยู่หรือเปล่า”

	 “ฟังอยู่ค่ะ หนูแค่หลับตาเท่านั้น”

	 “โอเค เอาเป็นว่าถ้าลูกอาการดีขึ้นทันสุดสัปดาห์นี้ เราจะไปน้ำตก 

มอร์แกนกัน ลูกยังชอบที่นั่นอยู่ใช่มั้ย”

	 “ใช่ค่ะแม่ หนูยังชอบอยู่”	

	 “ดีจ้ะ งั้นตกลงตามนี้ วันอาทิตย์ น้ำตกมอร์แกน ถ้าลูกหายดี”

	 เกิดความเงียบเนิ่นนาน จากนั้นฉันได้ยินโจซีพูดเสียงอู้อี้เหมือน 

พูดใส่หมอน

	 “แม่คะ ถ้าหนูหายดี เราพาคลาราไปดูน้ำตกมอร์แกนด้วยได้มั้ยคะ  

เธอเพิ่งเคยออกไปข้างนอกแค่ครั้งเดียว และไปแค่แถวนี้เท่านั้น”

	 “คลาราไปด้วยได้แน่นอนจ้ะ แต่ลูกจะต้องหายดี ไม่อย่างนั้นจะไม่ม ี

Klara and The Sun P.001-P104 OK.indd   80 11/26/21   3:56:58 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คาซึโอะ  อิชิงุโระ 81

การไปไหนทั้งสิ้น เข้าใจมั้ยโจซี”

	 “เข้าใจค่ะ หนูขอนอนต่ออีกหน่อยนะคะ”

 

เธอตื่นก่อนเวลาอาหารกลางวันเล็กน้อย และฉันกำลังจะไปบอกแม่บ้าน 

เมลาเนียตามที่ได้รับคำสั่งไว้ แต่โจซีเอ่ยขึ้นอย่างเหนื่อยล้า

	 “คลารา ระหว่างที่ฉันหลับเธออยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอ”

	 “ใช่”

	 “เธอได้ยินแม่พูดเรื่องที่เราจะไปน้ำตกมอร์แกนกันหรือเปล่า”

	 “ได้ยิน และฉันหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ไป แต่แม่เธอบอกว่าเรา 

จะไปต่อเมื่อเธออาการดีพอ”

	 “ฉันจะไม่เป็นไร ถ้าฉันต้องการ ให้ไปบ่ายนี้เลยยังได้ ฉันแค่รู้สึก 

เหนื่อยเท่านั้นเอง”

	 “น้ำตกมอร์แกนคืออะไรเหรอ โจซี”

	 “คือสิ่งสวยงามไงล่ะ เธอจะต้องคิดว่ามันน่ามหัศจรรย์ เดี๋ยวฉัน 

เอารูปให้ดูทีหลังนะ”

	 โจซียังคงอ่อนเพลียเกือบทั้งวัน ทว่าตอนบ่ายแก่ ทันทีที่ฉันเปิด 

ม่านบังตาในห้องนอนเพื่อให้ลวดลายของดวงอาทิตย์ส่องลงบนตัวเธอ  

เธอก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  แม่บ้านเมลาเนียขึ้นมาดูอาการเธอ  

บอกว่าโจซีลุกขึ้นแต่งตัวได้ตราบใดที่เธอสัญญาว่าจะพักผ่อนเงียบ  ๆ ทั้งวัน  

นั่นคือเหตุผลที่เรายังอยู่ในห้องนอนขณะที่ยามเย็นเดินทางมาถึง  โจซี 

หยิบกล่องกระดาษออกมาจากใต้เตียง

	 “ฉันจะเอารูปให้ดู” เธอพูดพร้อมกับเทของในกล่องออกมา ภาพถ่าย 

หลายใบในหลากหลายมิติหล่นลงมากระจัดกระจายบนพรม บ้างหงายขึ้น  

บ้างคว่ำลง ฉันเข้าใจว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพโปรดจากอดีตของโจซี  ซึ่ง 

เก็บไว้ใกล้  ๆ  เตียงเพื่อที่เธอจะได้หยิบออกมาดูให้กำลังใจตัวเองในยาม 

ที่ต้องการ ขณะนี้มีหลายภาพทับซ้อนกัน แต่ฉันมองออกว่าส่วนใหญ่ 
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เป็นภาพของโจซีสมัยเด็ก บางภาพถ่ายกับแม่ บางภาพถ่ายกับแม่บ้าน 

เมลาเนีย มีบ้างถ่ายกับคนที่ฉันไม่รู้จัก โจซีเกลี่ยภาพกระจายบนพรม 

ไปเรื่อย ๆ สักพักหยิบขึ้นมาใบหนึ่งและยิ้ม

	 “น้ำตกมอร์แกน” เธอเอ่ย “นี่คือที่ที่เราจะไปกันวันอาทิตย์ เธอคิด 

ว่าไง”

	 เธอยื่นภาพใบนั้นให้ฉัน  — ซึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้าง  ๆ  เธอ  — และฉัน 

เห็นโจซีวัยเด็กนั่งอยู่นอกบ้านที่โต๊ะทำจากไม้กระดานหยาบ ๆ แม้แต่ที่นั่ง 

ก็เป็นไม้กระดาน และคนที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  เธอคือแม่ ผอมน้อยกว่าและ 

ตัดผมสั้นกว่าตอนนี้ ฉันรู้สึกสนใจที่เห็นว่ามีบุคคลที่สามที่โต๊ะ เด็กสาว 

ซึ่งฉันคะเนว่าอายุสิบเอ็ดปี สวมเสื้อแจ็กเก็ตตัวสั้นทำจากผ้าฝ้ายเนื้อบาง  

เนื่องจากเด็กหญิงแปลกหน้านั่งหันหลังให้ช่างภาพ ฉันจึงไม่เห็นหน้าเธอ  

ลวดลายของดวงอาทิตย์ปรากฏบนตัวพวกเขาทุกคน  พาดผ่านลงมา 

บนโต๊ะด้วย  ด้านหลังโจซีกับแม่เป็นลวดลายสีขาวสลับดำราง  ๆ  ฉัน 

สำรวจตรวจตราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะพูดว่า

	 “นี่คือน้ำตก”

	 “ใช่ เธอเคยเห็นน้ำตกด้วยเหรอ คลารา”

	 “ฉันเคยเห็นครั้งหนึ่งในนิตยสารที่ร้าน ดูสิ! เธอกำลังกินอาหารอยู่ 

หน้าน้ำตก”

	 “เราทำอย่างนั้นได้ที่น้ำตกมอร์แกน กินมื้อเที่ยงขณะที่มีละอองน้ำ 

โปรยปราย กินอาหารอยู่แล้วก็รู้สึกตัวว่าด้านหลังเสื้อของเราเปียกชุ่ม”

	 “อย่างนั้นไม่ดีกับเธอนะ โจซี”

	 “ไม่เป็นไรหรอกถ้าอากาศอบอุ่น แต่เธอพูดถูก ในวันที่อากาศ 

หนาวเย็นเราต้องนั่งห่างออกมา แต่ที่นั่นมีที่นั่งเหลือเฟือ เพราะคนไม่ค่อย 

รู้จักน้ำตกมอร์แกนเท่าไหร่” เธอยื่นมือออกมา ฉันจึงส่งภาพถ่ายคืนให้เธอ  

โจซีมองดูมันอีกครั้งก่อนพูดว่า “บางทีอาจมีแค่ฉันกับแม่ที่คิดว่าน้ำตก 

มอร์แกนพิเศษ และนั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่เคยมีคนพลุกพล่าน เราก็มักจะ 

มีความสุขมากเสมอเวลาไปที่นั่น”

	 “ฉันหวังอย่างยิ่งว่าเธอจะแข็งแรงพอในสุดสัปดาห์นี้”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 83

	 “วันอาทิตย์เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับน้ำตกมอร์แกนเสมอ มันจะมี 

บรรยากาศดี ๆ ในวันอาทิตย์ อย่างกับน้ำตกนั่นรู้ว่าเป็นวันแห่งการพักผ่อน”

	 “โจซี ใครนั่งอยู่กับเธอในภาพนี้เหรอ เด็กหญิงที่อยู่กับเธอและ 

แม่น่ะ”

	 “อ้อ...” สีหน้าเธอเปลี่ยนเป็นจริงจังก่อนตอบว่า “นั่นแซล พี่สาว 

ฉัน”

	 เธอปล่อยให้ภาพถ่ายตกลงไปบนภาพอื่น  ๆ จากนั้นเริ่มใช้สองมือ 

เกลี่ยภาพให้กระจายไปทั่วพื้นพรม ฉันเห็นภาพของเด็ก  ๆ  — ในทุ่งหญ้า  

ในสนามเด็กเล่น และนอกอาคาร

	 “ใช่ พี่สาวของฉัน” เธอพูดอีกครั้งหลังจากเงียบไปนาน

	 “แล้วตอนนี้แซลอยู่ที่ไหนเหรอ”

	 “แซลตายแล้ว”

	 “ช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้”

	 โจซียักไหล่ “ฉันจำเธอไม่ค่อยได้แล้วละ ฉันยังเด็กอยู่ตอนเกิดเรื่อง  

ก็ไม่ได้คิดถึงเธอหรืออะไรหรอก”

	 “เศร้าจัง เธอรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้น”

	 “เธอป่วย คนละโรคกับฉัน เธอเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าฉันมาก ซึ่ง 

ทำให้เธอตาย”

	 ฉันคิดว่าโจซีกำลังค้นหาภาพอื่นที่มีพี่สาวของเธอ  แต่จู่  ๆ  เธอก็ 

รวบรวมภาพถ่ายเก็บกลับใส่กล่องกระดาษ

	 “เธอจะต้องชอบที่นั่น คลารา คิดดูสิ เธอเพิ่งเคยออกจากบ้าน 

แค่ครั้งเดียว แล้วจู่ ๆ ก็ได้ไป ที่นั่น เฉยเลย!”

โจซแีขง็แรงขึน้ทกุวัน ดว้ยเหตนุัน้ เมือ่ใกลถ้งึวนัสดุสปัดาหจ์งึไมม่เีหตผุล 

ทีจ่ะทำใหเ้ราคดิวา่เราจะไมไ่ดไ้ปนำ้ตก เยน็วนัศกุรแ์มก่ลบับา้นดกึ — หลงัจาก 

โจซีกินอาหารค่ำเสร็จนานแล้ว  — และเรียกฉันเข้าไปในครัว ตอนนั้นโจซี 
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84  คลาราและดวงอาทิตย์

ขึ้นห้องแล้ว และห้องครัวเกือบจะมืดสนิท มีเพียงแสงไฟจากห้องโถงส่อง 

เข้ามา แต่แม่ดูไม่มีปัญหากับการยืนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างบานใหญ่ พลาง 

จ้องมองออกไปในยามค่ำคืนขณะดื่มไวน์ไปด้วย ฉันยืนอยู่ใกล้ตู้ เย็น 

ซึ่งได้ยินเสียงหึ่ง ๆ ของมัน

	 “คลารา” เธอเอ่ยขึ้นหลังจากผ่านไปสักพัก “โจซีบอกว่าวันอาทิตย์นี้ 

เธออยากไปน้ำตกมอร์แกนกับพวกเราด้วย”

	 “ถ้าไม่เกะกะฉันก็อยากจะไปมากค่ะ ฉันเชื่อว่าโจซีก็อยากให้ฉัน 

ไปเหมือนกัน”

	 “อยากอยู่แล้ว โจซีชอบเธอมาก และฉันเองก็ชอบเธอมากเช่นกัน”

	 “ขอบคุณค่ะ”

	 “บอกตามตรง ทีแรกฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกยังไง การมีเธอมา 

อยู่ใกล้  ๆ เดินไปเดินมาในบ้านทั้งวัน แต่โจซีสงบลงมาก ร่าเริงขึ้นมาก 

ตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่”

	 “ฉันดีใจมากค่ะ”

	 “เธอทำได้ดีมาก คลารา ฉันอยากให้เธอรู้ไว้”

	 “ขอบคุณมากค่ะ”

	 “เธอจะขึ้นไปที่น้ำตกมอร์แกนได้อย่างสบาย  ๆ เด็กหลายคนก็พา 

เอเอฟไปที่นั่น แต่ถึงยังไงเธอก็ต้องคอยระวังให้ดี ทั้งเพื่อตัวเธอเองและ 

เพื่อโจซี ภูมิประเทศแถบนั้นคาดเดาไม่ค่อยได้  บางครั้งโจซีก็ตื่นเต้น 

เกินเหตุเวลาไปในสถานที่เช่นนั้น”

	 “ฉันเข้าใจค่ะ ฉันจะระมัดระวัง”

	 “คลารา อยู่ที่นี่เธอมีความสุขมั้ย”

	 “แน่นอนค่ะ”

	 “แปลก ๆ เนอะที่ถามเอเอฟอย่างนี้ ที่จริงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำถามนั้น 

เข้าท่าหรือเปล่า เธอคิดถึงร้านมั้ย”

	 เธอดื่มไวน์อีกก่อนก้าวเข้ามาหาฉัน ฉันจึงมองเห็นใบหน้าด้านหนึ่ง 

ของเธอท่ามกลางแสงไฟจากห้องโถง ทว่าอีกด้าน รวมทั้งส่วนใหญ่ของ 

จมูกยังคงอยู่ในเงามืด ดวงตาข้างที่ฉันเห็นดูเหนื่อยล้า
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 85

	 “บางครั้งฉันก็คิดถึงร้านค่ะ” ฉันตอบ “คิดถึงภาพที่เห็นจากตู้โชว์ 

สินค้า คิดถึงเอเอฟตัวอื่น แต่ไม่บ่อยนักหรอกค่ะ ฉันดีใจมาก  ๆ  ที่ได้ 

มาอยู่ที่นี่”

	 แม่มองหน้าฉันสักครู่ จากนั้นพูดว่า “มันคงจะดีมาก  ๆ  ที่ไม่คิดถึง 

อะไร ไม่อยากกลับไปหาอะไร และไม่มองย้อนกลับไปในอดีตตลอดเวลา  

ทุกอย่างคงจะ...” เธอเว้นจังหวะนิดหนึ่ง ก่อนพูดต่อ “เอาละ คลารา  

สรุปก็คือเธอจะไปกับพวกเราในวันอาทิตย์นี้ แต่จำที่ฉันพูดให้ดีนะว่าเรา 

ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุบนนั้น”

มันต้องมีสัญญาณมาตลอดแน่ ๆ เพราะถึงแม้สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย ์

จะทำให้ฉันรู้สึกเศร้าในภายหลัง และย้ำเตือนฉันอีกครั้งว่าฉันยังต้องเรียนรู้ 

อีกมากแค่ไหน แต่มันก็ไม่ได้น่าประหลาดใจนัก

	 วันศุกร์ โจซีมั่นใจว่าเธออาการดีพอที่จะเดินทางได้ และลองชุดโน้น 

ชุดนี้พลางส่องกระจกสูงในตู้เสื้อผ้าดูตัวเองอยู่หลายเที่ยว เธอหันมาถาม 

เป็นครั้งคราวว่าคิดอย่างไร ฉันจะยิ้มและให้กำลังใจเธอเต็มที่ แต่ฉันต้อง 

ตระหนักถึงสัญญาณต่าง  ๆ  ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแน่นอน เพราะเวลาฉันชม 

รูปร่างหน้าตาของเธอ ฉันมักจะคอยระวังเก็บงำบางอย่างไว้เสมอ

	 ฉันรู้แล้วว่ามื้อเช้าวันอาทิตย์จะกลายเป็นช่วงเวลาตึงเครียดได้  

ในเช้าวันอื่น  ๆ ถึงแม้แม่จะอยู่เกินช่วงดื่มกาแฟเร็ว  ๆ  ของเธอ แต่ก็ยังคง 

มีความรู้สึกว่าทุกการพูดคุยอาจเป็นเรื่องสุดท้ายจนกว่าจะถึงเวลาเย็นได้  

และในขณะที่บางครั้งความรู้สึกนี้ทำให้ทั้งโจซีและแม่พูดกันอย่างห้วนสั้น  

มื้อเช้านั้นก็ไม่ได้เปี่ยมด้วยสัญญาณต่าง  ๆ ทว่าในวันอาทิตย์ ทั้งที่แม่ 

ไม่ได้กำลังจะไปไหน แต่ก็มักจะมีความรู้สึกว่าแต่ละคำถามที่เธอถาม 

อาจนำไปสู่บทสนทนาชวนอึดอัดได้ ตอนที่ฉันเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่  ๆ  

ฉันเชื่อว่ามีหัวข้ออันตรายเป็นพิเศษสำหรับโจซี  และขอแค่กันไม่ให้ 

แม่เจอทางที่จะนำไปสู่หัวข้อเหล่านี้ ช่วงอาหารเช้าวันอาทิตย์ก็จะคงความ 
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86  คลาราและดวงอาทิตย์

สบายอกสบายใจไว้ได้ แต่เมื่อสังเกตไปเรื่อย  ๆ ฉันพบว่าแม้จะเลี่ยงหัวข้อ 

อันตรายได้แล้ว  —  เช่น เรื่องการบ้านของโจซี หรือคะแนนปฏิสัมพันธ์ 

ทางสังคมของเธอ  — ความรู้สึกอึดอัดก็ยังคงเกิดขึ้นได้ เพราะจริง  ๆ  แล้ว 

สาระสำคัญมันอยู่  ภายใต้  หัวข้อเหล่านี้ต่างหาก หัวข้ออันตรายทั้งหลาย 

เป็นวิธีที่แม่คิดค้นขึ้นเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกบางอย่างปรากฏขึ้นในใจ 

ของโจซี

	 ด้วยเหตุนั้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่จะไปน้ำตกมอร์แกน ฉันจึงรู้สึก 

กังวลเมื่อแม่ถามโจซีว่า  ทำไมเธอถึงชอบเล่นเกมในวัตถุทรงสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้าซึ่งตัวละครตายในอุบัติเหตุรถยนต์อยู่ได้ ทีแรกโจซีตอบอย่างร่าเริง  

“ก็เกมมันถูกจัดฉากมาอย่างนั้นนี่คะแม่ เราจะมีคนมาอยู่ในรถบัสคันใหญ่ 

เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ แต่ถ้าไม่คำนวณเส้นทางดี  ๆ เราก็อาจจะสูญเสียคนที่ดี 

ที่สุดในอุบัติเหตุรถชนได้”

	 “ทำไมลูกเล่นเกมที่มีแต่เรื่องเลวร้ายอย่างนั้นล่ะโจซี”

	 โจซีตอบคำถามของแม่ต่อไปสักพักอย่างอดทน แต่ไม่นานรอยยิ้ม 

ก็จางหายไปจากน้ำเสียงเธอ ขณะที่แม่ถามคำถามเกี่ยวกับเกมมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ  และคล้ายจะโกรธนิดหน่อย ท้ายที่สุดเธอก็ตอบเหมือนเดิมว่ามัน 

เป็นเพียงเกมที่เธอชอบเล่น

	 จากนั้นความโกรธของแม่ก็เหมือนจะจางหายไปทันทีทันใด เธอ 

ยังไม่ร่าเริง ทว่ามองโจซีอย่างอ่อนโยนและรอยยิ้มใจดีก็ทำให้สีหน้าเธอ 

เปลี่ยนไป

	 “แม่เสียใจจ้ะ แม่ไม่น่าพูดเรื่องนี้ในวันนี้ แม่ไม่ยุติธรรมเลย”

	 พูดเสร็จเธอก็ลุกจากสตูลสูงเดินเข้าไปหาสตูลตัวที่โจซีนั่งอยู่ แล้ว 

กอดเธอเนิ่นนานเหมือนจะไม่มีวันปล่อย จนกระทั่งแม่ต้องทำท่าโยกไกว 

ไปมาเพื่อกลบเกลื่อนว่ามันนานแค่ไหน ฉันดูออกว่าโจซีไม่ได้รังเกียจ 

แม้แต่น้อยว่ากอดนั้นจะดำเนินไปนานเพียงใด และเมื่อทั้งสองแยกจากกัน  

— ฉันไม่ได้หันหน้าไปจากตู้เย็นเลยจนกระทั่งแน่ใจว่าพวกเขาแยกกันแล้ว  —  

รอยร้าวระหว่างทั้งสองก็ประสานเรียบร้อย

	 ด้วยเหตุนั้น มื้อเช้าที่ฉันกลัวว่าอาจก่อให้เกิดอุปสรรคถาวรต่อการ 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 87

ไปน้ำตกมอร์แกนของพวกเราจึงสิ้นสุดลงด้วยความปรองดอง และในหัว 

ของฉันก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ทว่าในช่วงเวลาสุดท้าย หลังจากแม่ 

กับแม่บ้านเมลาเนียออกไปที่รถแล้ว ฉันเห็นว่าโจซีชะงักนิดหนึ่งขณะ 

สอดแขนเข้าไปในแขนเสื้อกันหนาวขนเป็ด และยอมให้ความอ่อนเพลีย 

แล่นผ่านตัวเธอ  เธอสวมเสื้อกันหนาวเสร็จ  และพอมองตัดห้องโถง 

มาเห็นฉันก็ยิ้มสดใสให้ จากนั้นเราได้ยินเสียงรถอยู่ข้างนอกและเสียง 

ล้อรถบดทับกรวด แม่บ้านเมลาเนียกลับเข้ามาในบ้านพลางถือกุญแจ 

ของตนและทำท่าให้เราออกไป แต่เมื่อฉันรู้แล้วฉันจึงมองเห็นสัญญาณ 

เล็กจิ๋วอีกอย่าง อะไรบางอย่างในฝีเท้าเร่งรีบของโจซีขณะเดินนำหน้าฉัน 

ออกไปบนก้อนกรวด

	 แม่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยพลางมองดูพวกเราผ่านกระจกหน้ารถ แล้ว 

ความกลัวก็แล่นเข้ามาในใจฉัน ทว่าโจซีไม่แสดงท่าทีอะไรอีก  — เธอถึงกับ 

กระโดดดึ๋ง  ๆ  อย่างมีความสุขขณะเดินตัดผ่านกรวด  —  และเปิดประตู 

ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้วยตนเอง

	 ฉันไม่เคยนั่งในรถมาก่อน แต่โรซากับฉันเคยมองดูผู้คนขึ้นและ 

ลงจากยานพาหนะชนิดนี้ มองดูท่าทางและการยักย้ายของพวกเขา ดูวิธี 

ที่พวกเขานั่งครั้นยานพาหนะชนิดนี้เคลื่อนตัวมาหลายคนแล้ว จนกระทั่ง 

ไม่รู้สึกประหลาดใจกับอะไรขณะเดินไปนั่งบนเบาะหลัง เบาะรถนุ่มกว่า 

ที่คิด  และที่นั่งข้างหน้าฉันซึ่งเป็นที่ที่โจซีนั่งอยู่ตอนนี้ก็อยู่ใกล้มากจน 

ฉันแทบมองข้างหน้าไม่เห็น แต่ฉันไม่มัวเสียเวลา ฉันไม่มีเวลาสังเกต 

ภายในรถโดยละเอียด  เพราะตระหนักว่าบรรยากาศน่าอึดอัดได้ย้อน 

กลับมาแล้ว ที่ด้านหน้ารถ โจซีนั่งเงียบพลางมองออกไปนอกหน้าต่าง 

ทางฝั่งของตัวเอง เธอจ้องเขม็งที่ตัวบ้านและแม่บ้านเมลาเนียที่กำลังเดิน 

ตัดกรวดมา  พลางถือถุงไร้รูปทรงซึ่งบรรจุยาฉุกเฉินของโจซีรวมกับ 

ข้าวของอื่น  ๆ แม่วางมือทั้งสองข้างบนพวงมาลัยราวกับกระตือรือร้นอยาก 

ออกเดินทางเต็มที เธอหันหน้าไปทางเดียวกับโจซี แต่ฉันดูออกว่าแม่ 

ไม่ได้มองแม่บ้านเมลาเนียที่กำลังเดินเข้ามาหรือมองบ้าน ทว่าจ้องโจซี  

ดวงตาของแม่เบิกโต และเนื่องจากใบหน้าของเธอแห้งตอบมาก ตาคู่นั้น 
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88  คลาราและดวงอาทิตย์

จึงดูโตยิ่งกว่าเดิม แม่บ้านเมลาเนียนำถุงไร้รูปทรงยัดใส่กระโปรงหลัง 

แล้วปิดฝากระโปรงดังตึง จากนั้นเปิดประตูหลังฝั่งเธอแล้วไถลตัวเข้ามา 

นั่งข้างฉัน เธอพูดกับฉันว่า

	 “เอเอฟ รัดเข็มขัดด้วย ไม่อย่างนั้นจะได้รับอันตราย”

	 ฉันกำลังพยายามทำความเข้าใจกับระบบของเข็มขัดนิรภัย ซึ่งฉัน 

เคยเห็นผู้โดยสารรถยนต์ทำมาหลายคนแล้ว ทันใดนั้นแม่ก็พูดขึ้นว่า

	 “ลูกคิดว่าจะหลอกแม่ได้เหรอ”

	 เกิดความเงียบขึ้น โจซีถามว่า “แม่พูดเรื่องอะไรคะ”

	 “ลูกปิดมันไม่ได้หรอก ลูกป่วยอีกแล้ว”

	 “หนูไม่ได้ป่วยค่ะแม่ หนูสบายดี”

	 “ทำไมลูกถึงชอบทำอย่างนี้กับแม่ โจซี ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย”

	 “หนูไม่รู้ว่าแม่พูดเรื่องอะไร”

	 “ลูกคิดว่าแม่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอทริปอย่างนี้เหรอ วันว่างวันเดียว 

ของแม่ที่จะได้อยู่กับลูก ลูกสาวที่แม่รักสุดหัวใจ ที่บอกแม่ว่าเธอสบายดี 

ทั้งที่จริง ๆ แล้วกำลังป่วย”

	 “ไม่จริงนะคะแม่ หนูสบายดีจริง ๆ”

	 แต่ฉันได้ยินความเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของโจซี  ราวกับความ 

พยายามที่เธอสร้างมาตลอดจนถึงตอนนี้ถูกโยนทิ้งไปหมดแล้ว และเธอ 

รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงขึ้นมาโดยพลัน

	 “ทำไมลูกต้องแกล้งว่าสบายดีด้วย โจซี ลูกคิดว่ามันไม่ทำร้ายจิตใจ 

แม่หรือไง”

	 “แม่คะ หนูสาบานว่าหนูสบายดี ช่วยขับรถพาเราไปเถอะค่ะ คลารา 

ไม่เคยไปน้ำตกมาก่อน และเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไป”

 “คลารา ตั้งหน้าตั้งตารองั้นเหรอ”

	 “แม่คะ ได้โปรด”

	 “เมลาเนีย” แม่เรียก “โจซีต้องการความช่วยเหลือ ลงจากรถ 

แล้วเดินอ้อมมาช่วยเธอทางด้านนี้ที เธออาจล้มได้ถ้าพยายามลงจากรถ 

ด้วยตัวเอง”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 89

	 เกิดความเงียบขึ้นอีกครั้ง

	 “เมลาเนีย ข้างหลังนั่นเกิดอะไรขึ้น เธอก็ป่วยเหมือนกันหรือไง”

	 “บางทีมิสโจซีอาจไหวค่ะ”

	 “ว่าไงนะ”

	 “ฉันช่วยเธอ เอเอฟด้วย มิสโจซีคงไม่เป็นไร”

	 “ขอฉันทำความเข้าใจหน่อยนะ นี่คือการประเมินของเธอเหรอ ว่า 

ลูกสาวของฉันอาการดีพอที่จะออกไปข้างนอก ไปที่น้ำตกได้ ความเห็นนี้ 

ทำให้ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเธอนะ เมลาเนีย”

	 แม่บ้านเมลาเนียเงียบไป แต่ยังไม่ขยับเขยื้อนตัว

	 “เมลาเนีย ฉันเข้าใจว่าเธอกำลังปฏิเสธที่จะลงมาช่วยพาโจซีลงจาก 

รถใช่มั้ย”

	 แม่บ้านเมลาเนียกำลังจ้องออกไปตรงช่องระหว่างเบาะหน้ายังถนน 

เบื้องหน้า สีหน้าเธอดูสับสนงุนงง เหมือนสิ่งที่อยู่เลยขึ้นไปบนภูเขายาก 

ระบุได้ว่าคืออะไร แล้วทันใดนั้นเธอก็เปิดประตูและก้าวลงจากรถ

	 “แม่คะ” โจซีเรียก “ให้พวกเราไปไม่ได้เหรอคะ อย่าทำอย่างนี้เลย”

	 “ลูกคิดว่าแม่ชอบให้เป็นอย่างนี้ ให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้หรือไง โอเค  

ลูกป่วย นั่นไม่ใช่ความผิดของลูก แต่ลูกไม่ยอมบอกใคร เก็บงำไว้คนเดียว 

เพื่อที่เราจะได้ขับรถตะลอน ๆ กันทั้งวัน มันไม่ดีเลยนะโจซี”

	 “มันไม่ดีที่แม่บอกว่าหนูป่วยทั้งที่หนูแข็งแรงพอ...”	

	 แม่บ้านเมลาเนียเปิดประตูฝั่งโจซีจากข้างนอก โจซีเงียบไป แล้ว 

ใบหน้าของเธอซึ่งเปี่ยมด้วยความโศกเศร้าก็เหลียวมองผ่านขอบที่นั่งมา 

ยังฉัน

	 “ฉันเสียใจ  คลารา  เอาไว้เราค่อยไปกันวันหลังนะ ฉันสัญญา  

ฉันเสียใจจริง ๆ”

	 “ไม่เป็นไร” ฉันตอบ “เราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อโจซี”

	 ฉันกำลังจะลงจากรถด้วย แต่แม่พูดว่า

	 “เดี๋ยวก่อนคลารา อย่างที่โจซีพูด เธอตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้มาตลอด  

ถ้าอย่างนั้นทำไมเธอไม่นั่งอยู่ตรงที่ของเธอล่ะ”
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90  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “ขอโทษนะคะ ฉันไม่เข้าใจ”

	 “ไม่เห็นจะยากเลย โจซีป่วยจนไปไม่ไหว เธอควรบอกเราก่อนหน้านี้ 

ซึ่งเธอเลือกที่จะไม่บอก ฉะนั้นเธอจะอยู่ที่นี่ เมลาเนียด้วย แต่ไม่มีเหตุผล 

เลย คลารา ว่าทำไมเธอกับฉันถึงจะไม่ได้ไป”

	 ฉันมองไม่เห็นใบหน้าของแม่เพราะพนักของเบาะสูง แต่ใบหน้าของ 

โจซียังคงมองอ้อมขอบที่นั่งของเธอมายังฉัน ดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นไร้ 

ชีวิตชีวาราวกับไม่ใส่ใจสิ่งที่มองเห็นอีกต่อไป

	 “เอาละ เมลาเนีย” แม่พูดเสียงดังกว่าเดิม “ช่วยพาโจซีออกไปที  

ระวังหน่อย อย่าลืมว่าเธอป่วยอยู่”

	 “คลารา” โจซีเรียก “เธอจะไปน้ำตกกับแม่จริง ๆ เหรอ”

	 “ข้อเสนอของแม่ใจดีมาก” ฉันพูด “แต่ทางที่ดีคราวนี้ฉันควร...”

	 “เดี๋ยวก่อน คลารา” แม่แทรกขึ้น แล้วพูดต่อ “อะไรกัน โจซี  

ตะกี้ยังเป็นห่วงคลาราอยู่เลยว่าไม่เคยเห็นน้ำตก ตอนนี้จะพยายามบังคับ 

ให้เธออยู่บ้านแล้วเหรอ”

	 โจซียังมองฉันไม่วางตา ส่วนแม่บ้านเมลาเนียยังคงยืนอยู่นอกรถ  

มือข้างหนึ่งยื่นออกมารอให้โจซีจับ ในที่สุดโจซีก็พูดขึ้น

	 “โอเค บางทีเธอควรจะไปนะ คลารา เธอกับแม่ มีเหตุผลอะไร 

ที่วันทั้งวันจะถูกทำลายลงเพียงเพราะ...ฉันเสียใจ เสียใจที่ตัวเองป่วย 

ตลอดเวลา ฉันไม่รู้ว่าทำไม...” ฉันคิดว่าโจซีจะน้ำตาไหล ทว่าเธอกลั้นไว้ 

แล้วพูดต่อเสียงแผ่วเบา “หนูเสียใจค่ะแม่ เสียใจจริง  ๆ หนูคงทำให้ 

งานกร่อยน่าดู คลารา เธอไปเถอะ เธอจะต้องชอบน้ำตก” แล้วใบหน้า 

ของเธอก็หายไปจากขอบที่นั่ง

	 ฉันไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรอยู่ชั่วขณะ  ทั้งแม่และโจซีต่างก็ 

แสดงความคิดเห็นว่าฉันควรจะยังนั่งอยู่ในรถและไปเที่ยว  และฉันก็ 

มองเห็นว่าหากฉันทำเช่นนั้น ฉันจะมีโอกาสได้รับความเข้าใจอันลึกซึ้ง 

อย่างใหม่สูงแค่ไหน ซึ่งอาจสำคัญมาก ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของโจซี และ 

ฉันอาจช่วยเหลือเธอได้เต็มที่อย่างไรบ้าง แต่ถึงกระนั้น ความเศร้าของ 

โจซีก็ปรากฏชัดขณะเดินไปบนกรวด ท่าเดินของเธอซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไร 
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ต้องปกปิดแล้วดูเปราะบาง และเธอไม่ได้มีท่าทีหงุดหงิดที่แม่บ้านเมลาเนีย 

เข้ามาช่วยประคอง

	 เรามองดูแม่บ้านเมลาเนียไขประตูหน้าและทั้งสองคนเข้าไปในบ้าน  

จากนั้นแม่สตาร์ตรถและเราก็เริ่มออกเดินทาง

เนื่องจากฉันเพิ่งเคยนั่งในรถเป็นครั้งแรก ฉันจึงคะเนความเร็วของเรา 

ได้ไม่ดีนัก ฉันรู้สึกว่าแม่ขับรถเร็วผิดปกติ และรู้สึกกลัวขึ้นมาแวบหนึ่ง  

แต่ฉันจำได้ว่าเธอขับรถขึ้นภูเขาลูกเดียวกันนี้ทุกวันจึงไม่น่าจะเกิดอันตราย 

ใด  ๆ ฉันสนอกสนใจต้นไม้ที่แล่นฉิวผ่านไปกับที่โล่งขนาดใหญ่ที่จู่  ๆ  ก็ 

ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่อีกด้าน ซึ่งฉันมองทะลุไปเห็น 

ยอดไม้จากด้านบนได้ สักพักถนนก็ไม่ชันขึ้นแล้ว รถแล่นตัดผ่านทุ่งหญ้า 

เวิ้งว้างกว้างใหญ่ มีเพียงโรงนาตั้งอยู่ลิบ  ๆ ซึ่งเหมือนกันมากกับโรงนา 

ที่มองเห็นได้จากหน้าต่างห้องนอนโจซี

	 จากนั้นแม่พูดขึ้นเป็นครั้งแรก  เนื่องจากเธอกำลังขับรถจึงไม่ได้ 

หันมามองฉันซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง และถ้าหากฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่ใน 

ยานพาหนะคันนี้ ฉันอาจไม่คิดว่าเธอกำลังพูดกับฉัน

	 “พวกเธอทำอย่างนี้เสมอ เล่นกับความรู้สึกของเรา” ครู่ต่อมาเธอ 

พูดว่า “ฉันอาจดูเป็นคนเข้มงวด แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ พวกเธอจะเรียนรู้ 

ได้ยังไง พวกเธอต้องเรียนรู้ว่าเราก็มีความรู้สึกเหมือนกัน” สักพักก็พูดต่อ  

“เธอคิดว่าฉัน ชอบ อยู่ห่างจากเธอวันแล้ววันเล่าหรือไงวะ”

	 ขณะนี้มีรถคันอื่นแล้ว  แต่ต่างจากนอกร้านตรงที่พวกมันกำลัง 

เคลื่อนตัวไปทั้งสองทิศทาง ทางหนึ่งรถจะปรากฏให้เห็นลิบ  ๆ  แล้วแล่นฉิว 

เข้ามาหาเรา  ทว่าคนขับไม่ เคยพลาดและหลบเราได้ เสมอ  ในไม่ช้า 

ฉากต่าง  ๆ  รอบตัวฉันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนฉันจัดระเบียบลำบาก  

ถึงจุดหนึ่งมีอยู่ช่องหนึ่งเต็มไปด้วยรถคันอื่น ขณะที่ช่องอื่นที่แวบขึ้นมา 

ข้าง  ๆ  เต็มไปด้วยส่วนต่าง  ๆ  ของถนนและทุ่งหญ้าโดยรอบ ฉันพยายาม 
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เต็มที่ที่จะรักษาแนวถนนอันราบเรียบไว้ขณะที่มันเคลื่อนจากช่องหนึ่ง 

เข้าไปในช่องถัดไป แต่ด้วยความที่ทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉัน 

จึงปลงใจว่าเป็นไปไม่ได้เลย พร้อมกับยอมให้ถนนขาดและเริ่มต้นใหม่ 

ทุกครั้งที่มันข้ามเขต ถึงแม้จะมีปัญหาเหล่านี้ ขอบเขตของทิวทัศน์และ 

ความกว้างใหญ่มหึมาของท้องฟ้าก็ยังน่าตื่นเต้นมาก ดวงอาทิตย์มักจะ 

หลบเข้าไปหลังก้อนเมฆ  แต่บางครั้งฉันก็เห็นลวดลายของเขาส่องตรง 

ลงมาบนหุบเขาหรือแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล

	 เมื่อแม่พูดครั้งถัดมา มันชัดเจนขึ้นว่าเธอกำลังพูดกับฉัน

	 “บางครั้งไม่มีความรู้สึกก็คงจะดี ฉันอิจฉาเธอจัง”

	 ฉันใคร่ครวญสักครู่ก่อนพูดว่า “ฉันเชื่อว่าฉันมีความรู้สึกหลายอย่าง 

ค่ะ ยิ่งสังเกตมากเท่าไร ฉันก็จะยิ่งมีความรู้สึกมากเท่านั้น”

	 แม่หัวเราะออกมาโดยไม่คาดคิด ทำเอาฉันตกใจ “ถ้าอย่างนั้น”  

เธอพูด “บางทีเธอไม่ควรกระตือรือร้นที่จะสังเกตมากนัก” จากนั้นเสริมว่า  

“โทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายนะ ฉันแน่ใจว่าเธอมีความรู้สึกทุกอย่าง”

	 “เมื่อกี้ตอนโจซีมากับเราไม่ได้ ฉันรู้สึกเศร้าค่ะ”

	 “เธอรู้สึกเศร้า โอเค” แม่เงียบไป อาจจะเพื่อเพ่งสมาธิกับการขับรถ 

และรถที่แล่นเข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม สักพักก็พูดว่า “มีอยู่ช่วงหนึ่ง  

เมื่อไม่นานนี้เอง  ฉันคิดว่าตัวเองมีความรู้สึกน้อยลงเรื่อย  ๆ  ทีละนิด 

ละหน่อยในแต่ละวัน ฉันไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขกับเรื่องนั้นหรือเปล่า แต่ 

พักหลังมานี้เหมือนฉันจะความรู้สึกไวกับทุกอย่างเกินไปหน่อย คลารา  

มองทางซ้ายมือของเธอสิ เธออยู่ข้างหลังนั่นโอเคใช่มั้ย มองไปทางซ้าย 

และบอกฉันซิว่าเธอเห็นอะไร”

	 เรากำลังขับตัดผ่านแผ่นดินที่ไม่ได้ชันขึ้นหรือลาดลง และท้องฟ้า 

ก็ยังคงกว้างใหญ่ไพศาล ฉันมองเห็นทุ่งหญ้าราบเรียบซึ่งร้างไร้โรงนาหรือ 

ยานพาหนะที่ใช้ในฟาร์มทอดยาวไปไกลลิบ แต่ใกล้ขอบฟ้ามีสิ่งซึ่งเหมือน 

จะเป็นเมืองที่สร้างจากกล่องโลหะทั้งหมด

	 “เห็นมั้ย” แม่ถาม โดยไม่ถอนสายตาจากถนน

	 “มันอยู่ไกลค่ะ” ฉันตอบ “แต่ฉันเห็นว่าเป็นหมู่บ้าน อาจเป็นที่ 
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ที่รถยนต์หรือของประเภทนั้นถูกสร้างขึ้น”

	 “เดาได้ไม่เลว ที่จริงนั่นคือโรงงานเคมี และเป็นโรงงานที่ค่อนข้าง 

ไฮเทคไม่น้อย คิมบอลรีฟริกเจอเรชัน แต่พวกเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ 

ตู้เย็นมาหลายทศวรรษแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราออกมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ 

แรก พ่อของโจซีเคยเป็นพนักงานที่นั่น”

	 ถงึแมห้มูบ่า้นกลอ่งโลหะจะยงัคงอยูไ่กล แตฉ่นัมองเหน็ทอ่ทีเ่ชือ่มตอ่ 

อาคารหลังหนึ่งกับอีกหลังได้แล้ว ส่วนท่ออื่น  ๆ  ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อะไร 

บางอย่างเกี่ยวกับมันทำให้ฉันนึกถึงเครื่องคูติงส์ชั่วร้าย และความกังวล 

เกี่ยวกับมลพิษก็ผุดขึ้นในหัวฉัน แต่แม่พูดขึ้นพอดี

	 “มันเป็นสถานที่ที่ดี พลังงานสะอาดเข้าไป พลังงานสะอาดออกมา  

พ่อของโจซีเคยเป็นดาวรุ่งที่นั่น”

	 สักพักก็มองไม่เห็นหมู่บ้านกล่องโลหะแล้ว ฉันกลับมานั่งตัวตรงบน 

ที่นั่งเหมือนเดิม

	 “ตอนนี้เราเข้ากันได้ดีแล้ว” แม่พูด “แทบจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได ้

เลยละ แน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโจซี”

	 “ฉันข้องใจว่าพ่อยังทำงานที่หมู่บ้านรีฟริกเจอเรชันอยู่หรือเปล่าคะ”

	 “ว่าไงนะ อ๋อ ไม่แล้ว เขา...มีคนมาแทนที่แล้วน่ะ เหมือนคนอื่น  ๆ  

เขามีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยม ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ ตอนนี้เราเข้ากันได้ดีขึ้น  

นั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโจซี”

	 หลังจากนั้นพวกเราเดินทางต่อโดยไม่พูดอะไรกันอีกสักพัก ถนน 

กำลังลาดชันขึ้น แม่ชะลอความเร็วแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปในถนนแคบ  ๆ  

เมื่อฉันมองไประหว่างเบาะหน้าในครั้งถัดมา  ก็เห็นว่าถนนสายใหม่  

กว้างกว่าตัวรถเล็กน้อยเท่านั้น ตรงหน้าเราเป็นเส้นขนานเต็มไปด้วยโคลน 

อันเกิดจากล้อรถคันก่อนหน้าประทับลงบนผิวถนน มีต้นไม้เบียดเข้ามา 

จากทั้งสองด้านเหมือนตึกรามบนถนนในตัวเมือง แม่ขับรถไปตามถนน 

สายแคบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ และถึงแม้เธอจะขับช้าลงแล้ว แต่ฉันยังคลางแคลง 

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากรถอีกคันแล่นสวนมาจากอีกด้าน จากนั้นเราเลี้ยว 

ตรงหัวมุมอีกครั้งแล้วก็จอด
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	 “ถึงแล้ว คลารา จากตรงนี้เราต้องเดินไป ไหวมั้ย”

	 เมื่อเราลงจากรถ ฉันสัมผัสได้ถึงลมเย็นเยียบ ได้ยินเสียงนกร้อง 

เซ็งแซ่ มีต้นไม้ป่ารายล้อมเรามากขึ้นเมื่อเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วย 

ก้อนหินและโคลนเป็นหย่อม  ๆ ฉันต้องคอยระมัดระวังแต่ก็ยังเดินตาม 

หลังแม่ได้เรื่อย  ๆ หลังจากผ่านไปสักครู่เราก็เดินผ่านช่องว่างระหว่างเสาไม้ 

สองต้นไปบนทางเดินอีกสาย ทางสายนี้ลาดชันขึ้น แม่ต้องหยุดรอฉัน 

บ่อย  ๆ ฉันคิดว่าแม่อาจคิดถูกแล้วที่เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ลำบากเกินไป 

สำหรับโจซี

	 จังหวะนั้นเอง ฉันบังเอิญหันไปทางซ้ายมือ มองข้ามรั้วที่ไล่เลาะ 

อยู่ข้าง  ๆ เราเห็นวัวกระทิงในทุ่งหญ้ากำลังจ้องมองเราอย่างระแวดระวัง  

ฉันเคยเห็นภาพวัวกระทิงในนิตยสาร แต่แน่นอนว่าไม่เคยเห็นในชีวิตจริง  

ถึงแม้วัวตัวนี้จะยืนค่อนข้างห่างจากเราและฉันรู้ว่ามันข้ามรั้วมาไม่ได้  

แต่ก็ยังไม่วายตื่นตกใจในลักษณะท่าทางของมันจนถึงกับหยุดกึกพร้อม 

อุทานออกมาเบา  ๆ ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ส่งสัญญาณความโกรธและความ 

ปรารถนาที่จะทำลายล้างออกมาพร้อมกันอย่างมากมายถึงเพียงนี้  ทั้ง 

ใบหน้า เขา และสายตาเย็นชาของมันที่กำลังมองมาล้วนนำความหวาดกลัว 

มาสู่ใจฉัน แต่ฉันยังรู้สึกอะไรมากกว่านั้น อะไรบางอย่างที่แปลกประหลาด 

และลึกซึ้งกว่า ชั่วขณะนั้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่ 

ปล่อยให้สัตว์ตัวนั้นมายืนอยู่ท่ามกลางลวดลายของดวงอาทิตย์ รู้สึกว่า 

เจ้าวัวกระทิงสมควรจะอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินภายในปลักโคลนและความ 

มืดมิด ทั้งยังรู้สึกว่าการมีอยู่ของมันบนพื้นหญ้ารังแต่จะก่อให้เกิดผลอัน 

เลวร้ายตามมา

	 “ไม่เป็นไร” แม่พูด “มันมาถึงตัวเราไม่ได้หรอก รีบไปกันเถอะ  

ฉันอยากดื่มกาแฟจะแย่แล้ว”

	 ฉันบังคับตัวเองให้ถอนสายตาจากวัวกระทิงและเดินตามแม่ไป  

ในไม่ช้าเราก็ไม่ได้เดินขึ้นทางลาดชันแล้ว รอบตัวเรามีโต๊ะไม้ขรุขระที่ฉัน 

เคยเห็นจากภาพถ่ายของโจซี ฉันนับโต๊ะซึ่งตั้งอยู่ในลานโล่งได้สิบสี่ตัว  

แต่ละตัวมีม้านั่งทำจากไม้กระดานติดอยู่ทั้งสองด้าน  มีผู้ใหญ่ เด็ก  ๆ  
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เอเอฟ และสุนัขนั่งอยู่ที่โต๊ะ ไม่ก็วิ่ง เดิน และยืนอยู่รอบ  ๆ  พวกเขา  

ถัดจากโต๊ะไปเป็นน้ำตก มันทั้งใหญ่กว่าทั้งรุนแรงกว่าน้ำตกที่ฉันเคยเห็น 

ในนิตยสาร ลำพังน้ำตกอย่างเดียวก็กินพื้นที่แปดช่องแล้ว  ฉันมองหา 

ดวงอาทิตย์ ทว่ามองไม่เห็นเขาบนท้องฟ้าสีเทาหม่น 

	 “เราจะนั่งตรงนี้ละ” แม่บอก “นั่งเลย รอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวฉันไปซื้อ 

กาแฟก่อน”

	 ฉันมองเธอเดินไปยังกระท่อมที่สร้างจากไม้ขรุขระแบบเดียวกันซึ่ง 

อยู่ห่างออกไปราวยี่สิบก้าว มันมีเคาน์เตอร์แบบเปิดโล่งตรงด้านหน้าจึงทำ 

เป็นร้านค้าได้ และผู้สัญจรกำลังยืนต่อแถวอยู่

	 ฉันดีใจที่ได้นั่งและกำหนดตำแหน่งของตัวเอง ขณะรอแม่อยู่ตรง 

โต๊ะขรุขระตัวนั้น ฉันพบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว  

น้ำตกไม่กินพื้นที่หลายช่องอีกต่อไป ฉันมองดูเด็ก  ๆ กับเอเอฟของพวกเขา 

เคลื่อนที่จากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องอย่างแทบไม่มีอะไรขัดจังหวะ

	 ถึงแม้ไม่มีตัวไหนมองมาทางฉันด้วยความสนใจเลย และแต่ละตัว 

ก็ดูจะจดจ่อกับเด็กของตนอย่างมาก แต่ฉันยังรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเอเอฟตัวอื่น 

อีกครั้ง ฉันมองดูพวกเขาด้วยความสุขพลางกลอกตามองตามตัวหนึ่ง 

ต่อด้วยอีกตัวอยู่พักหนึ่ง แม่กลับมานั่งลงตรงหน้าฉัน ฉันหันทั้งตัวไป 

ทางเธอ น้ำตกตกลงมาอย่างรุนแรงข้างหลังเธอ กาแฟของเธออยู่ในถ้วย 

กระดาษ เธอยกมันขึ้นมาจ่อที่ปาก ฉันนึกถึงที่โจซีพูดเกี่ยวกับการนั่งใกล้ 

น้ำตกว่าหลังของเราอาจเปียกโดยที่เราไม่ทันสังเกตอย่างไรบ้าง ฉันสงสัยว่า 

ควรพูดถึงเรื่องนี้กับแม่หรือไม่ แต่บางอย่างในท่าทางของเธอบอกฉันว่า  

เธอยังไม่อยากให้ฉันพูดอะไร

	 เธอกำลังจ้องตรงมาที่ใบหน้าของฉัน เหมือนเมื่อครั้งที่มองมาจาก 

ทางเท้าตอนโรซากับฉันนั่งอยู่ในตู้โชว์สินค้า เธอดื่มกาแฟพลางพินิจฉัน 

ไม่วางตา จนกระทั่งฉันเห็นว่าใบหน้าของแม่กินพื้นที่ถึงหกช่อง ดวงตา 

หรี่เล็กของเธอปรากฏขึ้นซ้ำ  ๆ  ในสามช่องของหกช่องนั้น ในมุมที่ต่างกัน 

ในแต่ละครั้ง แล้วเธอก็พูดขึ้นในที่สุด

	 “ชอบที่นี่มั้ย”
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96  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “มันวิเศษมากค่ะ”

	 “ทีนี้ก็ได้เห็นน้ำตกของจริงแล้วนะ”

	 “ฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณพาฉันมาที่นี่”

	 “แปลกนะ ฉันคิดว่าเธอดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ฉันไม่เห็น 

รอยยิ้มแบบปกติของเธอน่ะ”

	 “ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำเหมือนไม่สำนึกบุญคุณ ฉันดีใจมาก 

ที่ได้มาเห็นน้ำตก แต่ก็อาจจะเสียใจด้วยที่โจซีมากับเราไม่ได้”

	 “ฉันก็เสียใจเหมือนกัน ฉันรู้สึกแย่” จากนั้นเธอพูดต่อ “แต่ไม่ได้ 

รู้สึกแย่มาก เพราะ เธอ อยู่ที่นี่”

	 “ขอบคุณค่ะ”

	 “บางทีเมลาเนียอาจพูดถูก โจซีอาจจะสบายดีก็ได้”

	 ฉันไม่พูดอะไร แม่จิบกาแฟและมองฉันต่อ

	 “โจซีพูดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับที่นี่”

	 “เธอบอกว่าที่นี่สวย และเธอมีความสุขมากเสมอเวลามากับคุณ”

	 “เธอว่าอย่างนั้นรึ แล้วเธอเล่ารึเปล่าว่าเรามักจะมาที่นี่กับแซล ว่า 

แซลชอบที่นี่แค่ไหน”

	 “โจซีพูดถึงพี่สาวของเธอค่ะ” ฉันเสริม  “ฉันเห็นพี่สาวของโจซี 

ในภาพถ่ายใบนั้น”

	 แม่จ้องฉันเขม็งจนฉันคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาด  แต่แล้วเธอ 

ก็พูดว่า “ฉันคิดว่าฉันรู้ว่ารูปไหน รูปที่เราสามคนนั่งอยู่ตรงโน้น จำได้ว่า 

เมลาเนียเป็นคนถ่าย เรานั่งตรงม้านั่งตัวนั้น ฉัน แซล โจซี เป็นอะไรไปรึ  

คลารา”

	 “ฉันเศร้ามากที่ได้ยินว่าแซลเสียชีวิตแล้ว”

	 “เศร้ามากเลยละ”

	 “ฉันเสียใจค่ะ บางทีฉันไม่ควร...”

	 “ไม่เป็นไร  เธอจากพวกเราไปนานแล้ว  น่าเสียดายที่ เธอไม่ได้ 

พบกับแซล เธอต่างจากโซจี โจซีเป็นคนคิดอะไรก็พูดอย่างนั้น ไม่สนว่า 

ตัวเองจะพูดอะไรไม่เข้าท่าหรือเปล่า  บางครั้งมันก็น่าหงุดหงิด แต่ฉัน 
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 97

ก็รักเธอเพราะนิสัยนั้นแหละ ในขณะที่แซลไม่ใช่อย่างนั้นเลย เธอจะคิด 

อย่างรอบคอบก่อนพูด เธออ่อนไหวง่ายกว่า เลยอาจจะทำให้รับมือกับ 

การป่วยไข้ได้ไม่ดีเท่าโจซี”

	 “ฉันสงสัยว่า...แซลจากไปเพราะอะไรเหรอคะ”

	 สายตาของแม่เปลี่ยนไป มีบางสิ่งที่โหดร้ายปรากฏขึ้นรอบปากเธอ

	 “ถามอะไรอย่างนั้น”

	 “ฉันเสียใจค่ะ ฉันแค่อยากรู้...”

	 “ไม่ใช่ธุระของเธอที่จะมาอยากรู้”

	 “ฉันขอโทษจริง ๆ ค่ะ”

	 “มันเรื่องอะไรของเธอ มันแค่เกิดขึ้นก็เท่านั้น”

	 หลังจากนั้นหลายอึดใจ ใบหน้าของแม่ก็อ่อนโยนลง

	 “ฉันคิดว่าทำถูกแล้วละที่ไม่พาโจซีมาวันนี้” เธอเอ่ย “เธออาการ 

ไม่ดี  แต่พอเรามานั่งด้วยกันอย่างนี้ฉันก็คิดถึงเธอน่าดู”  เธอมองไป 

รอบ  ๆ  หันไปมองน้ำตก  จากนั้นหันกลับมาและสายตาของเธอก็มอง 

เลยผ่านฉันไปยังผู้สัญจร สุนัข และเอเอฟ “เอาละ คลารา ในเมื่อโจซี 

ไม่ได้อยู่ที่นี่ ฉันอยากให้  เธอ  ลองเป็นโจซีดู แค่แป๊บเดียวน่ะ ไหน  ๆ  เรา 

ก็ขึ้นมาบนนี้แล้ว”

	 “ขอโทษนะคะ ฉันไม่เข้าใจ”

	 “เธอเคยทำให้ฉันดูแล้วครั้งหนึ่ง วันที่เราไปรับเธอมาจากร้านไง  

เธอยังไม่ลืมใช่มั้ย”

	 “ฉันจำได้ค่ะ”

	 “คือว่า เธอยังไม่ลืมใช่มั้ยว่าทำยังไง เดินเหมือนโจซีน่ะ”

	 “ฉันจะเดินในท่าทางแบบเธอได้ค่ะ ที่จริงตอนนี้ฉันรู้จักเธอดีขึ้นแล้ว  

และได้เห็นเธอในหลากหลายสถานการณ์มากขึ้น ฉันจึงจะเลียนแบบได้ 

เหมือนกว่าเดิม แม้ว่า...”

	 “แม้ว่าอะไร”

	 “ฉันขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้หมายถึงแม้ว่า”

	 แม่มองหน้าฉันแล้วพูดว่า “ดี แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ได้จะขอให้เธอ 
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98  คลาราและดวงอาทิตย์

เดนิแบบนัน้ใหดู้ เราสองคนกำลงันัง่อยูต่รงนี้ ในตำแหนง่ทีด่ ี วนัอากาศด ีๆ  

ขณะที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พาโจซีมาที่นี่ ฉันจึงจะถามเธอ คลารา  

หุ่นที่ฉลาดปราดเปรื่อง ฉันจะถามว่าถ้าโจซีนั่งอยู่ตรงนี้ในเวลานี้แทนที่ 

จะเป็นเธอ โจซีจะนั่งยังไง ฉันไม่คิดว่าโจซีจะนั่งแบบที่เธอนั่งอยู่หรอก”

	 “ใช่ค่ะ โจซีจะนั่งแบบนี้...มากกว่า”

	 แม่โน้มตัวข้ามโต๊ะเข้ามาใกล้  พร้อมดวงตาหรี่ เล็กจนกระทั่ง 

ใบหน้าของเธอกินพื้นที่แปดช่อง เหลือไว้เพียงช่องรอบนอกให้กับน้ำตก  

ชั่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกว่าสีหน้าเธอแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง ตัวอย่างเช่น  

ในช่องหนึ่งดวงตาของเธอกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง ทว่าช่องถัดไปกลับ 

เต็มไปด้วยความเศร้าโศก เสียงของน้ำตก เด็ก  ๆ และสุนัขจางหายไป 

เพื่อหลีกทางให้กับสิ่งที่แม่กำลังจะพูด

	 “ดี ดีมาก  ๆ แต่ตอนนี้ฉันอยากให้เธอขยับเขยื้อนตัว ทำอะไร 

สักอย่าง อย่าเพิ่งเลิกเป็นโจซีนะ ให้ฉันดูเธอเคลื่อนไหวร่างกายหน่อย”

	 ฉันยิ้มในแบบที่โจซีจะยิ้ม นั่งท่าตัวงอแบบเป็นกันเอง 

	 “ดี ทีนี้พูดอะไรสักอย่าง ขอลองฟังเธอพูดบ้าง”

	 “ฉันเสียใจ ฉันไม่แน่ใจ...”

	 “ไม่ นั่นเสียงของคลารา ฉันต้องการเสียงแบบโจซี”

	 “หวัดดีค่ะแม่ โจซีอยู่นี่ค่ะ”

	 “ดี ขออีก เร็วเข้า”

	 “หวัดดีค่ะแม่ ไม่มีอะไรต้องห่วงใช่มั้ยล่ะ หนูมาถึงแล้ว และก็ 

สบายดี”

	 แม่โน้มตัวข้ามโต๊ะมาอีก ฉันมองเห็นความเบิกบาน  ความกลัว  

ความเศร้า และความขบขันในช่องต่าง  ๆ เนื่องจากทุกอย่างเงียบสนิท  

ฉันจึงได้ยินเธอพูดเสียงแผ่วเบาซ้ำ ๆ “ดีมาก ดีมาก ดีมาก”

	 “หนูบอกแม่แล้วว่าหนูจะสบายดี” ฉันพูด “เมลาเนียพูดถูก หนู 

ไม่ได้เป็นอะไรเลย แค่เหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเอง”

	 “แม่ขอโทษนะ โจซี” แม่พูด “แม่ขอโทษที่ไม่ได้พาลูกมาที่นี่วันนี้”

	 “ไม่เป็นไรค่ะ หนูรู้ว่าแม่เป็นห่วงหนู หนูสบายดี”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 99

	 “แม่อยากให้ลูกมาด้วย แต่ลูกไม่ได้มา แม่อยากให้ตัวเองห้ามไม่ให้ 

ลูกป่วยได้”

	 “ไม่ต้องห่วงนะคะแม่ หนูจะไม่เป็นอะไรหรอก”

	 “ลูกพูดอย่างนั้นได้ยังไง ลูกจะรู้อะไร ลูกยังเด็ก เด็กที่รักชีวิตและ 

เชื่อว่าทุกอย่างจะแก้ไขได้ ลูกจะไปรู้อะไร”

	 “ไม่เป็นไรค่ะแม่ ไม่ต้องห่วง หนูจะหายดีเร็ว  ๆ  นี้ หนูรู้ด้วยว่ามัน 

จะเกิดขึ้นได้ยังไง”

	 “วา่ไงนะ ลกูพดูอะไรนะ่ คดิวา่ตวัเองรูด้กีวา่หมอ รูด้กีวา่แมง่ัน้เหรอ  

พี่สาวของลูกก็สัญญาแบบนี้  แต่เธอก็รักษาสัญญาไม่ได้  ลูกห้ามเป็น 

อย่างนั้นนะ”

	 “แต่แม่คะ แซลป่วยคนละโรคกับหนู หนูจะต้องหายดีค่ะ”

	 “โอเค โจซี งั้นบอกแม่ซิว่าลูกจะหายดีได้ยังไง”

	 “เดี๋ยวจะมีความช่วยเหลือพิเศษค่ะ บางอย่างที่ยังไม่มีใครนึกถึง  

แล้วหนูก็จะกลับไปสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม”

	 “นี่มันอะไรกัน ใครกำลังพูดอยู่เนี่ย”

	 ขณะนี้ ฉันมองเห็นโหนกแก้มบนใบหน้าแม่ได้อย่างชัดเจนภายใต้ 

ผิวหนังของเธอในช่องแล้วช่องเล่า

	 “จริง ๆ ค่ะแม่ หนูจะไม่เป็นอะไร”

	 “พอแล้ว พอได้แล้ว!”

	 แม่ลุกขึ้นเดินจากไป ฉันจึงมองเห็นน้ำตกอีกครั้ง และเสียงของมัน —  

รวมทั้งเสียงของผู้คนที่อยู่ข้างหลังฉัน — ก็กลับมาดังกว่าเดิม

	 แม่หยุดอยู่ใกล้ ๆ ราวไม้ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายบอกว่าแผ่นดินสิ้นสุด 

ตรงไหนและน้ำตกเริ่มต้นตรงไหน ฉันมองเห็นละอองน้ำเป็นฟองฝอยอยู่ 

ตรงหน้าเธอ และคิดว่าเธอคงจะตัวเปียกในไม่ช้า แต่แม่ยังคงยืนหันหลัง 

ให้ฉันต่อไป และในที่สุดเธอก็หันกลับมาพร้อมกับโบกมือเรียก

	 “คลารา มาตรงนี้สิ มาดูอะไรนี่”

	 ฉันลุกขึ้นจากม้านั่งแล้วเดินไปหาเธอ เธอเรียกฉันว่า  ‘คลารา’ ฉัน 

จึงรู้ว่าไม่ควรทำท่าเลียนแบบโจซีอีก 
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100  คลาราและดวงอาทิตย์

	 “ดูสิ เธอไม่เคยเห็นน้ำตกมาก่อน งั้นก็ดูซะ เธอคิดว่าไง”

	 “มันวิเศษมากค่ะ น่าประทับใจกว่าในนิตยสารเยอะเลย”

	 “เป็นสิ่งพิเศษใช่มั้ย ฉันดีใจที่เธอได้มาเห็น ทีนี้ก็กลับบ้านกันเถอะ  

ฉันเป็นห่วงโจซี”

	 แม่ไม่พูดอะไรอีกเลยตลอดทางกลับลงมาที่รถ เธอเดินเร็ว ๆ นำหน้า 

ฉันอย่างน้อยสี่ก้าวเสมอ และฉันต้องคอยระวังไม่ทำอะไรผิดพลาดบนทาง 

ลงเขาอันลาดชัน ขณะเดินผ่านตำแหน่งที่เราเห็นวัวกระทิง ฉันมองเข้าไป 

ทางทุ่งหญ้าไกล  ๆ ทว่าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายตัวนั้นแล้ว ฉันสงสัยว่ามัน 

ถูกจับตัวกลับลงไปใต้ดินแล้วหรือไม่

เมื่อพวกเราเดินมาถึงรถ ฉันตั้งท่าจะเข้าไปนั่งที่เดิม แต่แม่พูดว่า 

	 “มานั่งข้างหน้าสิ จะได้มองเห็นชัด ๆ”

	 ฉันจึงไปนั่งข้าง  ๆ  เธอ มันเหมือนความแตกต่างระหว่างกลางร้าน 

และตู้โชว์สินค้า รถแล่นลงเนินเขาตัดผ่านทุ่งหญ้า ดวงอาทิตย์โผล่มา 

ให้เห็นระหว่างก้อนเมฆ ฉันสังเกตว่าต้นไม้สูง  ๆ  บนขอบฟ้าอยู่รวมกัน 

เป็นกลุ่มแน่น  ๆ  ราวเจ็ดหรือแปดกลุ่มอย่างไรบ้างทั้งที่รอบ  ๆ  พวกมัน 

ว่างเปล่า รถยนต์แล่นไปตามทางแคบ  ๆ  ทอดยาวตัดแผ่นดิน ฉันเห็นว่า 

สิ่งที่ทีแรกดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายของทุ่งหญ้าที่อยู่ไกล  ๆ  

แท้จริงแล้วคือแกะ เราแล่นผ่านทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีสิ่งมีชีวิตดังกล่าว 

มากกว่าสี่สิบตัว และแม้พวกเราจะกำลังเคลื่อนที่เร็วมาก  แต่ฉันก็ยัง 

มองเห็นได้ว่าแกะแต่ละตัวเปี่ยมด้วยความใจดี — ซึ่งตรงกันข้ามกับวัวกระทิง 

ชั่วร้ายก่อนหน้านี้ลิบลับ ฉันสะดุดตาเป็นพิเศษกับแกะสี่ตัวที่ดูอ่อนโยน 

กว่าตัวอื่น พวกมันยืนจัดแถวเรียงหนึ่งกันเองอย่างเป็นระเบียบอยู่บน 

ทุ่งหญ้าราวกับกำลังเดินทาง แต่ถึงเราจะขับผ่านอย่างรวดเร็ว ฉันก็ยัง 

ดูออกว่าที่จริงพวกมันยืนนิ่งสนิท เว้นแต่ปากที่กำลังเคี้ยวเอื้องเพียง 

เล็กน้อยขณะกินหญ้าเท่านั้น
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 101

	 “ฉันรู้สึกขอบคุณเธอมาก คลารา  การมีเธอมาเป็นเพื่อนทำให้ 

อะไร ๆ ไม่แย่นัก”

	 “ฉันดีใจมากค่ะ”

	 “บางทีเราน่าจะหาโอกาสทำอย่างนี้อีกนะ ถ้าโจซีป่วยจนออกมา 

ไม่ไหว”

	 เมื่อฉันไม่พูดอะไร แม่จึงพูดต่อ “เธอไม่รังเกียจใช่มั้ย คลารา  

ถ้าเราจะทำอะไรอย่างนี้กันอีก”

	 “ไม่เลยค่ะ ถ้าโจซีมาไม่ได้”

	 “รู้มั้ย ฉันคิดว่าเราอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับโจซีจะดีกว่า เรื่องที่เธอ 

ทำบนนั้น ที่เธอเลียนแบบโจซีน่ะ เธออาจเข้าใจผิดได้” อีกชั่วอึดใจแม่ 

จึงถามว่า “ตกลงตามนั้นนะ ห้ามเอ่ยถึงเรื่องนั้นกับโจซีเด็ดขาด”

	 “ได้ค่ะ”

	 ฉันมองเห็นหมู่บ้านกล่องโลหะอยู่ลิบ  ๆ  อีกครั้ง คราวนี้มันอยู่ทาง 

ด้านขวามือของเรา ฉันคิดว่าแม่จะพูดอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านนั้นหรือเกี่ยวกับ 

พ่ออีก แต่เธอขับรถต่อไปเรื่อย  ๆ  ในความเงียบ แล้วหมู่บ้านกล่องโลหะ 

ก็ลับตาไป ตอนนั้นเองที่เธอเอ่ยขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

	 “บางครั้งลูก  ๆ  ก็ทำให้เราเจ็บปวด พวกแกเชื่อว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่  

จะไม่มีอะไรทำร้ายจิตใจเราได้ แต่โจซีโตขึ้นนะตั้งแต่มีเธอมาอยู่ด้วย เธอ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น”

	 “ฉันดีใจค่ะ”

	 “สังเกตได้เลยละ ทุกวันนี้เธอใส่ใจคนอื่นมากขึ้นจริง ๆ”

	 ฉันเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งจริง  ๆ  แล้วมันเป็นลำต้นผอม  ๆ  สามต้น 

พันเกี่ยวกันจนเหมือนเป็นหนึ่งเดียว ฉันมองดูมันอย่างตั้งอกตั้งใจ พอรถ 

แล่นพ้นมาแล้วก็ยังหันไปมองต่ออีก

	 “ก่อนหน้านี้ เธอพูดว่าไงนะ” แม่พูด  “ที่ว่าโจซีจะหายดี ความ 

ช่วยเหลือพิเศษที่กำลังจะมาถึง เธอพูดอย่างนั้นใช่มั้ย”

	 “ฉันต้องขอโทษด้วยค่ะ ฉันรู้ว่าคุณ คุณหมอ และแม่บ้านเมลาเนีย 

ต่างพิจารณาถึงสภาพร่างกายของโจซีอย่างรอบคอบแล้ว มันน่าวิตกกังวล 
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102  คลาราและดวงอาทิตย์

มาก ถึงกระนั้น ฉันหวังว่าเธอจะอาการดีขึ้นในไม่ช้า”

	 “เป็นแค่ความหวังเหรอ หรือสิ่งที่เธอคาดหวังอยู่นั้นเป็นอะไรที่ 

จับต้องได้มากกว่า เป็นอะไรที่พวกเรายังไม่เคยเห็น”

	 “ฉันคิดว่า...มันเป็นแค่ความหวังค่ะ แต่เป็นความหวังที่แท้จริง  

ฉันเชื่อว่าโจซีจะอาการดีขึ้นในเร็ววันนี้”

	 แม่ไม่พูดอะไรอยู่นานหลังจากนั้น สายตาเธอจ้องผ่านกระจกหน้ารถ 

ด้วยความเลื่อนลอย จนฉันคลางแคลงว่าเธอเห็นถนนตรงหน้าเราหรือเปล่า  

จากนั้นเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบา

	 “เธอฉลาดมาก เอเอฟ บางทีเธออาจจะมองเห็นสิ่งที่พวกเราไม่เห็น  

เธออาจคิดถูกแล้วที่มีความหวัง เธออาจคิดถูกแล้ว”

เมื่อเรากลับถึงบ้าน โจซีไม่ได้อยู่ที่ครัวหรือที่ห้องโอเพนแพลน แม่กับ 

แม่บ้านเมลาเนียยืนคุยกันเสียงเบาอยู่ตรงประตูครัว ฉันดูออกว่าแม่บ้าน 

เมลาเนียกำลังรายงานว่าโจซีสบายดีช่วงที่พวกเราไม่อยู่ แม่ได้แต่พยักหน้า  

จากนั้นเดินตัดห้องโถงไปที่บันไดแล้วตะโกนเรียกโจซี เมื่อโจซีตะโกน 

กลับมาคำเดียวว่า “โอเคค่ะ” แม่ยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงตีนบันได 

สักครู่ จากนั้นยักไหล่แล้วเดินออกไปที่ห้องโอเพนแพลน ขณะนี้ฉันอยู่ 

คนเดียวในห้องโถง จึงเดินขึ้นบันไดไปหาโจซี

	 เธอนั่งอยู่บนพรม หลังพิงเตียง ชันเข่าขึ้นมาเพื่อรองสมุดวาดรูป  

เธอกำลังตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่วาดด้วยดินสอจึงไม่ได้เงยหน้าขึ้นเมื่อฉันเอ่ยทัก  

มีกระดาษวาดรูปหลายแผ่นซึ่งถูกฉีกออกมาจากสมุดวางกระจัดกระจาย 

อยู่รอบตัวเธอ บ้างทิ้งหลังจากขีดเส้นเร็ว  ๆ  ไม่กี่เส้น บ้างเต็มไปด้วยรอย 

ดินสอหนาแน่น

	 “ฉันดีใจที่โจซีสบายดี” ฉันเอ่ย

	 “ใช่ ฉันไม่เป็นไร” เธอไม่ได้เงยหน้าขึ้นจากการวาดรูป “ไปเที่ยว 

เป็นยังไงบ้าง”
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คาซึโอะ  อิชิงุโระ 103

	 “วิเศษมาก น่าเสียดายที่โจซีไม่ได้ไปด้วย”

	 “ใช่ แย่ชะมัด เธอได้สำรวจน้ำตกหรือเปล่า”

	 “สำรวจ มันยอดเยี่ยมมาก”

	 “แม่สนุกมั้ย”

	 “ฉันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น แน่นอนว่าเธอคิดถึงการมีโจซีอยู่ที่นั่นมาก ๆ”

	 ในที่สุดเธอก็มองมาทางฉัน  ด้วยการเหลือบเร็ว  ๆ  ผ่านด้านบน 

ของสมุดวาดรูป และฉันได้เห็นสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของเธอ ฉัน 

นึกถึงเสียงนั้นขึ้นมาอีกครั้ง ตอนมีคนถามโจซีที่งานพบปะปฏิสัมพันธ์ 

ว่าทำไมเธอถึงไม่เลือกหุ่นรุ่นบีทรี แล้วเธอตอบพร้อมกับหัวเราะว่า “ฉัน 

เริ่มคิดแล้วละว่าน่าจะเลือกรุ่นนั้น” เธอตวัดสายตาไปจากฉันและวาดรูป 

ต่อ ฉันยังคงยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่เข้ามาในห้องตั้งแต่ทีแรกเป็นเวลานาน  

แล้วในที่สุดก็พูดว่า

	 “ฉันขอโทษมาก ๆ ถ้าฉันทำอะไรให้โจซีไม่พอใจ”

	 “ไม่ได้ทำให้ฉันไม่พอใจซะหน่อย อะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นล่ะ”

	 “ถ้าอย่างนั้นเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่มั้ย”

	 “เธอเป็นเอเอฟของฉัน เราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่เหรอ”

	 ทว่าไม่มีรอยยิ้มแฝงอยู่ในน้ำเสียงของเธอ เห็นได้ชัดว่าเธอต้องการ 

อยู่คนเดียวเพื่อวาดรูปต่อ ฉันจึงออกจากห้องไปยืนอยู่ตรงชานบันได
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