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เมืองใหญ่กับเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง

บทที่หนึ่ง

นาน นานมาแล้ว  ในสมัยโบราณ เมื่อครั้งที่คนเราต้องพูดจา 

กันด้วยภาษาซึ่งต่างจากทุกวันนี้ ในโลกแถบที่อากาศอบอุ่นได้มีเมืองใหญ่ ๆ  

อันสวยงามอร่ามตาเกิดขึ้นแล้ว ในเมืองเหล่านี้มีปราสาทราชวังของจักรพรรด ิ

และมหากษัตริย์ตั้งตระหง่าน มีถนนหนทางกว้างขวาง มีตรอกน้อยซอยเล็ก 

เลี้ยวลดไปมา มีวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป 

ทองคำและเทวรูปหินอ่อนอยู่ทั่วไป และไม่ขาดซึ่งรวงร้านย่านตลาดอัน 

ดาษดื่นไปด้วยสินค้านานาชนิดมากแบบหลายสี ทั้งจากที่ใกล้และแดนไกล  

มีจัตุรัสกว้างใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมผู้คนที่มาสนทนาถึงข่าวคราวใหม่  ๆ  

อีกทั้งผู้มาปราศรัยและผู้มาคอยฟัง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรงละครทั้งหลาย

	 โรงละครเหล่านั้นดูคล้ายกับโรงละครสัตว์ในสมัยนี้ ต่างกันเพียง 

ไม่มีหลังคา มันเป็นโรงละครกลางแปลงซึ่งมีเวทีอยู่ตรงกลาง รอบ  ๆ  เวที 

เป็นที่สำหรับผู้ชม ที่นั่งก่อด้วยหินเป็นก้อน ซ้อนเหลื่อมกันขึ้นไปเป็นชั้น  ๆ  

ทำให้ดูเหมือนเป็นรูปกรวย ถ้าดูจากข้างบนส่วนมากจะมีรูปทรงกลม แต่ 
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บางแห่งก็เป็นวงรีและบางที่เป็นครึ่งวงกลม

	 ที่นั่นมีทั้ งโรงละครขนาดใหญ่เท่าอัฒจันทร์สนามฟุตบอลและ 

ขนาดเล็กจุคนได้ไม่กี่ร้อย มีทั้งโรงที่วิจิตรพิสดารตระการตาประดับประดา 

ด้วยลวดลายหลากหลายลักษณะ แกะสลักบนเสาหินต้นใหญ่ และโรง 

ที่ตกแต่งแบบเรียบ ๆ ธรรมดา โรงที่หรูหราสง่างามนั้นใช้ผ้าดิ้นทองมาขึงกั้น 

กันแดดให้คนดู ส่วนโรงละครระดับธรรมดาก็หาร่มเงาเอาได้จากเสื่อกก 

เสื่ออ้อ ต่างไปตามฐานะของผู้คน แต่จะจนหรือจะรวยก็ต้องมีที่แสดงละคร  

เพราะทุกคนชอบฟังและชอบดูละครด้วยกันทั้งนั้น

	 เมื่อพวกเขาดูละคร  ไม่ว่าจะเป็นบทเศร้าบทโศกหรือบทตลก 

ก็เหมือนกับว่าได้ดูชีวิตจริง แต่ชีวิตบนเวทีดูเหมือนว่าจะเป็นความจริง 

ยิ่งไปกว่าชีวิตประจำวัน มันเป็นความจริงอีกระดับหนึ่งซึ่งเขาทั้งหลาย 

ใคร่ได้เห็นได้ยิน

นับจากนั้นผ่านไปเป็นพันปี เมืองใหญ่  ๆ  ในสมัยโบราณล้วนพังทลาย 

เสียหาย วัดและวังสลายหมดสิ้น โดนทั้งลมทั้งฝน แม้แต่หินยังทนอยู่ไม่ได ้ 

โดนทั้งความหนาวความร้อนย่อมสึกกร่อนเป็นโพรง แม้แต่โรงละครใหญ่  ๆ  

ก็กลายเป็นซากปรักหักพังอยู่ท่ามกลางเหล่าจักจั่นเรไรที่กรีดปีกเป็นเพลง 

บรรเลงซ้ำ ๆ ซาก ๆ ฟังดูเหมือนเสียงหายใจของพื้นพสุธายามหลับสนิท

	 แต่บางเมืองยังคงอยู่เป็นเมืองใหญ่ซึ่งเจริญไปตามสมัย มีรถรา  

ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ในท่ามกลางเมืองใหม่ยังพอมีซากอาคารรวมทั้งโรงละคร 

จากครั้งเก่าก่อนเหลืออยู่ให้เห็น

	 เรื่องราวของเธอ เด็กหญิงโมโม่ ได้เกิดขึ้นในเมืองซึ่งเป็นหนึ่งใน 

บรรดาเมืองที่กล่าวถึงนี้
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แถวชานเมืองด้านทิศใต้ ไกลออกไปทางชายทุ่ง แถบที่บ้านช่องห้องหอ 

ดูซอมซ่อทรุดโทรม มีซากปรักหักพังของโรงละครโบราณเล็ก  ๆ  แห่งหนึ่ง 

ซ่อนตัวอยู่ในป่าต้นสน เมื่อครั้งมันยังสมบูรณ์ดีอยู่ก็คงจะไม่ใช่โรงละคร 

ที่หรูหรา ดูได้ว่าเป็นของหมู่คนจน เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เรื่องราวของโมโม่ 

เริ่มขึ้น โรงละครโรงนั้นก็แทบจะถูกลืมไปแล้ว จะมีก็แต่นักโบราณคดี 

เท่านั้นที่ยังพอรู้จัก  แต่เขาเหล่านั้นก็เลิกเอาใจใส่  เพราะไม่มีอะไรใน 

บริเวณนั้นที่ยังไม่ผ่านการขุดค้น และมันก็ไม่น่าสนใจ เปรียบไม่ได้กับ 

สถานที่อื่น ๆ ซึ่งยังมีอยู่อีกดาษดื่นในเมืองนี้ นาน ๆ สักทีจึงจะมีนักท่องเที่ยว 

หลงเข้าไป พอมาถึงพวกเขาก็ทำเสียงอึงคะนึงแล้วดึงกล้องออกมาถ่ายภาพ 

พร้อมกับป่ายปีนขึ้นไป หลังจากได้รูปถ่ายเป็นที่ระลึกแล้วก็กลับ ที่นั่น 

ก็เงียบลงในทันที จักจั่นเรไรเริ่มบรรเลงเพลงบทต่อไป ซึ่งไม่ได้แตกต่าง 

จากที่เคยเลยแม้แต่นิด ที่จริงแล้วก็มีเพียงแต่คนพื้นบ้านที่รู้จักตึกประหลาด 

แห่งนั้น พวกเขาพากันต้อนแพะต้อนแกะไปหากิน ที่นั่น พวกเด็ก  ๆ  

จากละแวกนั้นใช้ลานตรงกลางเป็นที่ เล่นฟุตบอล  และตอนกลางคืน 

ในบางคราวหนุ่มสาวก็นัดไปพบกัน

	 ในวันหนึ่ง ผู้คนต่างพูดกันอื้ออึงว่ามีคนมาอยู่ที่โรงละครโบราณ  

คนที่มาอยู่นั้นเป็นเด็ก ซึ่งว่ากันว่าดูท่าจะเป็นผู้หญิง แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง  

เพราะการแต่งตัวแปลก  ๆ  ทำให้แยกไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชาย ชื่อเธอ 

ฟังคล้าย ๆ กับโมโม่หรืออะไรทำนองนั้น

	 รูปลักษณ์ภายนอกของโมโม่ค่อนข้างจะประหลาด  ถ้าคนที่รัก 

ความสะอาดและความเรียบร้อยได้เห็นเข้าคงตกใจ เธอเป็นเด็กตัวเล็ก 

และค่อนข้างจะผอมแห้ง  ดูไม่ออกว่าเพิ่งจะย่างแปดขวบหรือว่าเต็ม 

สิบสองขวบแล้ว เธอมีเส้นผมที่ดำขลับและหยิกหย็อย ซึ่งออกจะยุ่งเหยิง 

เหมือนไม่เคยได้สัมผัสหวีหรือกรรไกร นัยน์ตาของเธอเป็นสีดำเหมือน 
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กับผมและกลมโตน่ารัก นอกจากผมและนัยน์ตาแล้ว อีกส่วนหนึ่งของ 

ร่างกายที่ เป็นสีดำก็คือเท้า  เพราะโมโม่เดินเท้าเปล่าเกือบเป็นประจำ  

บางครั้งในฤดูหนาวเท่านั้นที่เธอจะสวมรองเท้า ซึ่งแต่ละข้างใหญ่ไม่เท่ากัน  

และไม่มีข้างไหนที่ไม่ใหญ่เกินไป ที่ เป็นเช่นนี้ก็เพราะโมโม่ไม่มีสมบัติ 

อะไร นอกจากของที่คนเขาให้หรือที่เธอเก็บได้เอง กระโปรงกรอมตาตุ่ม 

ของเธอนั้นทำจากเศษผ้าซึ่งเอามาเย็บปะติดกัน  เสื้อเก่า  ๆ  ที่ใส่เป็นเสื้อ 

ผู้ชายตัวใหญ่ แขนเสื้อทั้งสองข้างยาวจนต้องพับขึ้น  โมโม่ไม่อยากจะ 

ตัดปลายแขนเสื้อเพราะเผื่อเอาไว้ใช้ตอนโต และเธอก็ไม่รู้ว่าจะหาเสื้อ 

สวย ๆ แบบนี้ ที่มีกระเป๋าตั้งหลายใบ ทั้งสวมใส่แสนสบาย ได้อีกหรือเปล่า

	 โมโม่เข้ามาอยู่ที่ ใต้ถุนเวทีละครซึ่งบางส่วนพังลงไปแล้ว  และ 

มีหญ้าขึ้นรกปกคลุมทั่วไป บ้านใหม่ของเธอเข้าออกได้ทางกำแพงตรง 

ที่พังเป็นโพรง แล้วเวลาเที่ยงของวันหนึ่งก็มีชายหญิงสองสามคนจาก 

ละแวกนั้นชวนกันมาหา พวกเขาพยายามไต่ถามสัมภาษณ์เธอ โมโม่ 

ยืนอยู่ต่อหน้าคนเหล่านั้น  รู้สึกพรั่นพรึงในใจ  คิดว่าพวกเขาพากันมา 

ขับไล่ แต่ในไม่ช้าเธอก็รู้ว่าพวกนั้นเข้าใจชีวิตและมีมิตรจิตมิตรใจ เพราะ 

พวกเขาไม่ใช่ใครอื่นไกล ล้วนเป็นคนจน ๆ ด้วยกัน

	 “เป็นอันว่า” ชายคนหนึ่งพูดขึ้น “หนูชอบที่นี่”

	 “ใช่ค่ะ” โมโม่ตอบ

	 “และหนูก็อยากอยู่ที่นี่”

	 “ใช่ค่ะ”

	 “แล้วไม่มีใครเขารอหนูอยู่ที่ไหนหรือ”

	 “ไม่มี”

	 “ฉันหมายความว่า หนูไม่ต้องกลับบ้านหรือ”

	 “บ้านหนูอยู่ที่นี่” โมโม่รีบยืนยัน
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	 “หนูมาจากไหน”

	 โมโม่ชี้ไปลอย ๆ พอจับความได้ว่าเป็นที่ไหนไกล ๆ สักแห่ง

	 “หนูเป็นลูกใคร”

	 โมโม่มองชายคนนั้นและคนอื่น  ๆ ด้วยสายตาที่บอกว่าเธอไม่รู้จะตอบ 

อย่างไร และยักไหล่นิดหนึ่ง พวกนั้นได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจ

	 “หนูไม่ต้องกลัวหรอก” ชายคนนั้นพูดต่อ “เราจะไม่ไล่หนูไป เรา 

อยากจะช่วยหนู”

	 โมโม่พยักหน้า แต่ยังไม่ค่อยเชื่อใจนัก

	 “หนูบอกว่าหนูชื่อโมโม่ใช่ไหม”

	 “ใช่”

	 “ชื่อก็เพราะดี แต่ฉันยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย ใครตั้งให้หนูนะ”

	 “หนูเอง”

	 “หนูตั้งชื่อให้ตัวเองอย่างนั้นหรือ”

	 “ใช่ค่ะ”

	 “หนูเกิดเมื่อไร”

	 “เท่าที่หนูจำได้ หนูก็อยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว”

	 “หนูไม่มีพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องที่หนูจะไปอยู่ด้วยได้เลยหรือ”

	 โมโมม่องหนา้ชายคนนัน้ แลว้นิง่ไปครูห่นึง่กอ่นทีจ่ะพมึพำวา่ “บา้นหน ู

อยู่ที่นี่”

	 “เอาละ เอาละ” ชายคนนัน้พดู “แตห่นยูงัเปน็เดก็ หนอูายกุีข่วบแลว้”

	 “ร้อยขวบ” โมโม่ตอบอย่างลังเล

	 พวกนั้นหัวเราะเพราะเห็นเป็นเรื่องตลก

	 “ถามจริง ๆ หนูอายุเท่าไร”

	 “ร้อยสองขวบ” โมโม่ตอบอย่างไม่ค่อยแน่ใจยิ่งขึ้นไปอีก แต่สักครู่ 



8 โมโม่

เขาเหล่านั้นก็สังเกตได้ว่า โมโม่รู้จักตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวที่เธอจำมาอย่างตก  ๆ  

หล่น ๆ โดยไม่เข้าใจความหมายของมัน เพราะไม่เคยมีใครสอนให้เธอนับเลข

	 “ฟังนะหนู” ชายคนนั้นพูดขึ้นหลังจากปรึกษากับคนอื่น  ๆ “หนู 

จะว่าอย่างไรถ้าเราจะไปแจ้งตำรวจว่าหนูอยู่ที่นี่ เขาจะได้พาหนูไปอยู่ใน 

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หนูจะได้มีที่อยู่ที่นอน มีอาหารกิน จะได้เรียนอ่าน 

เรียนเขียนหนังสือ และเรียนอะไรอีกตั้งหลายอย่าง ดีไหม”

	 โมโม่มองเขาด้วยความตกใจ

	 “ไม่”  เธอพึมพำ  “หนูไม่อยากไปอยู่ที่นั่น  หนูเคยอยู่มาแล้ว  

อยู่กับเด็กอีกหลายคน  หน้าต่างก็ใส่ลูกกรงเหล็ก  พวกเราถูกทำโทษ 

เฆี่ยนตีอย่างไม่ยุติธรรมกันทุกวัน คืนหนึ่งหนูเลยปีนกำแพงหนีออกมา  

หนูไม่อยากกลับไปอีก”

	 “ฉันเข้าใจ” ชายแก่พูดพร้อมกับพยักหน้า คนอื่น  ๆ  ก็เข้าใจและ 

พยักหน้าพร้อมกัน

	 “เอาละ ดีแล้ว” คนผู้หญิงพูดขึ้น “แต่หนูก็ยังเล็กอยู่ จะต้องมี 

ใครดูแลหนูสักคน”

	 “หนูดูแลเอง” โมโม่ตอบด้วยความโล่งใจ

	 “ทำได้หรือ” หญิงคนนั้นถาม

	 โมโม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดค่อย ๆ “หนูไม่ต้องการอะไรมาก”

	 เขาเหล่านั้นมองกันไปมองกันมาอีก พลางถอนหายใจแล้วพยักหน้า

	 “หนูรู้ ไหม  โมโม่”  ชายคนที่พูดคนแรกเริ่มพูดอีก  “เราคิดว่า 

ถ้าหนูจะอยู่กับใครสักคนในหมู่พวกเราก็ได้ ถึงแม้บ้านเราจะไม่กว้างขวาง  

และส่วนใหญ่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกกันหลาย  ๆ  คน แต่เราก็เห็นว่าถ้าจะมีหนู 

เพิ่มขึ้นมาอีกสักคนก็คงไม่เป็นไร หนูคิดว่าอย่างไร”

	 “ขอบคุณค่ะ” โมโม่เพิ่งยิ้มออกเป็นครั้งแรก “ขอบคุณมาก แต่ 
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จะให้หนูอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรือ”

	 พวกนั้นปรึกษาหารือกันอีกพักใหญ่ แล้วตกลงตามนั้น เพราะก็คง 

เหมือนกันกับถ้าเธอจะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง เรื่องเลี้ยงดูก็ช่วย  ๆ  กันไป 

ง่ายกว่าจะให้ใครรับผิดชอบคนเดียว แล้วพวกเขาก็ลงมือซ่อมแซมตกแต่ง 

บ้านของโมโม่เท่าที่จะทำได้ ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นช่างปูนเอาหินมาก่อเป็น 

เตาผิงเล็ก  ๆ  แล้วเอาปล่องเหล็กขึ้นสนิมที่หาเก็บได้มาใส่ระบายควัน  

ตาแก่ช่างไม้ได้เศษไม้จากลังเก่า  ๆ เอามาทำเป็นโต๊ะตัวเหมาะกับเก้าอี้สองตัว  

ทางฝ่ายผู้หญิงก็นำเตียงที่คนเขาทิ้งแล้ว  แต่มีลวดลายทำด้วยเหล็ก 

หล่อเป็นกิ่งเป็นช่อพองามมาให้ พร้อมทั้งที่นอนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดี 

กับผ้าห่มอีกสองผืน ช่างปูนผู้มีฝีมือทางวาดเขียนก็วาดเลียนกรอบล้อมรอบ 

รูปดอกไม้บนผนัง พร้อมทั้งวาดเป็นตะปูอยู่เหนือกรอบนั้น ทำให้ดูเหมือน 

มีรูปแขวนอยู่ที่นั่นจริง ๆ

	 เด็กเล็กลูกหลานของชาวบ้านเจียดอาหารมาให้โมโม่ มีทั้งขนมปัง 

เนยแข็ง ส้มสูกลูกไม้ และอีกหลายอย่าง เด็ก  ๆ  พากันมามากมาย เลย 

กลายเป็นงานเลี้ยงย่อย  ๆ เพื่อฉลองรับโมโม่ ต่างก็สนุกสนานเฮฮากันอย่าง 

ที่คนจน ๆ เท่านั้นที่จะรู้จักสนุกสนานกัน

	 มติรภาพระหวา่งคนพวกนัน้กบัหนนูอ้ยโมโมเ่ริม่ตน้ขึน้ดว้ยประการฉะนี้



คุณสมบัติพิเศษกับเหตุวิวาทธรรมดา

บทที่สอง

นับแต่นั้นมา  โมโม่ก็มีความสุขตามอัตภาพ  เธอมีข้าวปลา 

อาหารกินสม่ำเสมอ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรแบ่งให้ได้ 

แค่ไหน  เธอไม่ต้องทนฝนทนแดดร้อน ที่หลับที่นอนมีครบครัน  ถ้า 

วันไหนอากาศหนาวก็จุดเตาผิง และที่สำคัญยิ่งไปกว่าอะไรก็คือ เธอมี 

เพื่อนดี ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายคน

	 น่าจะพูดได้ว่าโมโม่โชคดีที่ได้มาพบคนมีน้ำใจ โมโม่เองก็คิดเช่นนั้น  

และไม่นานชาวบ้านที่นั่นก็พูดกันว่า  โชคดีที่ โมโม่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน  

อยากให้เธออยู่ไปนาน  ๆ และต่างก็พากันแปลกใจว่า เมื่อก่อนนี้ตอนที่ 

โมโม่ยังไม่มานั้น  พวกเขาอยู่กันมาได้อย่างไร  ยิ่งเธออยู่นานเท่าไร 

ก็ยิ่งไม่อยากให้เธอจากไป และเกิดความกลัวขึ้นในใจว่าเธออาจต้องจาก 

ไปสักวัน

	 ด้วยเหตุนี้จึงมีคนมาเยี่ยมเยียนโมโม่อยู่เสมอ ไม่ใครก็ใครจะต้อง 

มานั่งอยู่กับเธอและพูดคุยกับเธอด้วยความเอาใจใส่ ใครอยากพบโมโม่  
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แต่มาเองไม่ไหว ก็ให้คนมารับเธอไปหา ส่วนคนที่ยังไม่เคยคิดจะผ่านมา 

ก็จะได้รับคำแนะนำจากคนอื่น ๆ ว่า “ไปหาโมโม่สิ!”

	 คำพูดประโยคนี้เริ่มติดปากผู้คนในละแวกนั้น ที่เคยพูดจาไต่ถาม 

สารทุกข์สุกดิบ หรือเคยให้ศีลให้พรอย่างเมื่อก่อน ก็กลายเป็นพูดกัน 

ในทุกโอกาสว่า “ไปหาโมโม่สิ!” ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะโมโม่จะปราดเปรื่อง 

เรื่องการให้คำแนะนำ  หรือมีความเข้าใจในการพูดจาปลอบโยน  หรือ 

เชี่ยวชาญในการตัดสินคดีความ เธอไม่ได้เก่งกาจสามารถกว่าเด็กทั้งหลาย  

และไม่ได้มีลักษณะประจำตัวที่ว่ าพอคนได้เห็นแล้วเป็นต้องสบายใจ  

ไม่ใช่ว่าเธอจะร้องเพลงเก่งหรือบรรเลงดนตรีเป็นยอด  และถึงแม้ที่อยู่ 

ของเธอจะดูคล้ายกับโรงละครสัตว์ เธอก็ไม่ถนัดทางกายกรรม จะว่าเธอ 

เก่งทางเล่นกลมายา รู้จักคาถาปัดรังควาน หรือจะชำนาญในการอ่านลายมือ  

ก็ไม่ใช่อีก

	 ความสามารถพิเศษของโมโม่คือการฟังเป็น  ซึ่งไม่ใช่สิ่งพิสดาร 

อะไรเลย คุณผู้อ่านอาจจะพูดว่าใคร ๆ ก็ฟังเป็นกันทั้งนั้น

	 แต่นั่นเป็นการเข้าใจผิด มีคนจำนวนนิดเดียวที่ฟังเป็นจริง  ๆ ความ 

สามารถของโมโม่จึงกลายเป็นสิ่งพิเศษ

	 พอได้พูดต่อหน้าโมโม่ คนโง่กลับมีความคิดดี  ๆ  ขึ้นมาได้ ที่เป็น 

เช่นนี้ไม่ใช่เพราะเธอพูดหรือถามไถ่จนเขาคิดขึ้นมาได้ เธอเพียงแต่นั่งฟัง 

ผู้นั้นพูดด้วยความตั้งใจและอย่างเอาใจใส่  ในขณะที่ เธอมองเขาด้วย 

นัยน์ตาดำขลับ คนพูดก็จับความคิดขึ้นมาได้ ซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ 

ในหัวสมองของเขาเอง

	 เมื่อเธอฟังคนที่ดู เหมือนหมดปัญญาหรือว่าลังเลใจ  เขาก็คิด 

ขึ้นได้ว่าควรจะทำอย่างไร  แล้วตัดสินใจได้ในทันที  แม้แต่คนขี้อาย 

ก็กลายเป็นคนกล้า คนไหนเป็นทุกข์กลับรู้สึกสุขใจถ้าได้พูดให้เธอฟัง  
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บางคนน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวไม่มีความหมาย  ใคร  ๆ  ก็ไม่ให้ความสำคัญ  

ไม่เห็นจะต่างกันว่ามีเขาอยู่ในโลกนี้หรือไม่ แต่ในขณะที่เล่าให้โมโม่ฟัง 

ก็เกิดมีกำลังใจและรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเขาเข้าใจผิด เพราะถ้าคิดให้ดี เขาก็มี 

เอกลักษณ์ มีความสลักสำคัญอันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

	 นั่นคือความสามารถในการฟังของโมโม่!

วนัหนึง่มผีูช้ายสองคนมาหาโมโมท่ีโ่รงละครโบราณ เขาตา่งมเีรือ่งขดัแยง้กนั 

อย่างรุนแรง ถึงขนาดที่จะไม่ยอมมองหน้ากันอีกตราบจนวันตาย ทั้ง  ๆ  ที่ 

เป็นเพื่อนบ้านกัน  คนในละแวกนั้นก็เลยแนะนำให้มาที่นี่  เพราะเป็น 

เรื่องไม่ดีที่ เพื่อนบ้านจะโกรธกัน  ในตอนแรกต่างคนต่างไม่ยอมมา  

แต่ไม่ช้าก็ตกลง ทั้งสองมานั่งโดยไม่พูดไม่จาและไม่มองหน้ากันอยู่บน 

อัฒจันทร์คนละด้าน

	 คนหนึ่งคือช่างปูนที่ก่อเตาผิงและวาดรูปดอกไม้ในบ้านของโมโม่  

เขาชื่อนิโคล่า หน้าตาเขาเต็มไปด้วยหนวดเคราสีดำดกฟู และมีร่างกาย 

กำยำแข็งแรง อีกคนหนึ่งชื่อนีโน่ เป็นคนผอมแห้ง ท่าทางเหมือนไม่มีแรง 

อยู่เสมอ นีโน่เช่าบ้านเล็ก  ๆ  หลังหนึ่งเปิดเป็นร้านอาหารอยู่แถวชานเมือง  

แขกประจำร้านคือชายแก่สองสามคนที่มานั่งคุยกันเรื่องความหลังครั้งเก่า  

ต่างสั่งเหล้าองุ่นมาดื่มกันคนละแก้ว แล้วก็นั่งกันตั้งแต่หัวค่ำยันดึก นีโน่ 

และภรรยาไปมาหาสู่โมโม่อยู่เสมอ ทั้งชอบเอาของกินดี  ๆ  มาให้เธอด้วย  

โมโม่เห็นว่าทั้งสองคนต่างไม่สบอารมณ์กัน เธอก็เลยไม่เข้าไปหาคนไหน 

เพื่อไม่ให้อีกคนน้อยใจ ได้แต่เดินไปนั่งที่ขอบเวที กึ่งกลางระหว่างคน 

ทั้งสองพอดี  เธอมองคนนั้นทีคนนี้ที  นั่งคอยท่าดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น  

หลายสิ่งหลายอย่างต้องการเวลาเป็นเครื่องแก้ไข และเวลาก็คือสิ่งที่ 

โมโม่มีอย่างร่ำรวย
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	 หลังจากนั่งกันอย่างนั้นอยู่นาน นิโคล่าก็หุนหันลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า 

“ฉันไปละ  ฉันมาที่นี่ เพื่อจะให้เห็นว่าฉันไม่ได้ตั้งแง่  แต่ดูซิโมโม่  เขา 

ก็ยังดื้อดึงอยู่ แล้วจะให้ฉันรออยู่ทำไมอีก” แล้วเขาก็หันหลังเดินกลับไป 

จริง ๆ

	 “เออ ไปเถอะ” นีโน่ตะโกนไล่หลัง “แกไม่เห็นจะต้องมาที่นี่เลย  

ฉันไม่อยากจะคืนดีกับอันธพาลหรอก”

	 นิโคล่าหันขวับ หน้าแดงกํ่าด้วยความโกรธ

	 “ไหน ว่าใครเป็นอันธพาล” เขาถามดังลั่น แล้วเดินกลับมาอีก  

“พูดอีกทีซิ!”

	 “กี่ทีก็ได้  เท่าที่แกต้องการ!”  นีโน่ตะโกนตอบ  “แกคิดละซีว่า 

เพราะแกตัวใหญ่ แถมยังชอบใช้กำลัง เลยไม่มีใครกล้าหือ แต่ฉันนี่แหละ 

จะพูดกับแกอย่างนี้ คนเขาจะได้รู้กันสักที มาซิ เข้ามาฆ่าฉัน แกก็เคย 

จะฆ่าฉันมาครั้งหนึ่งแล้ว”

	 “ถ้าฉันฆ่าแกเสียแต่ตอนนั้น”  นิโคล่าตะโกนพร้อมกับชูกำปั้น 

ทั้งสองข้าง “แต่ดูสิโมโม่ เขาทั้งโกหกทั้งใส่ร้าย ฉันเคยแต่จับเขาโยน 

ลงแอ่งน้ำหลังโรงเตี๊ยมของเขา  ตื้นแค่นั้น  หนูตกลงไปมันก็ยังไม่จม 

น้ำตาย” แล้วหันมาทางนีโน่และตะโกนใส่ว่า “เสียดายที่แกยังมีชีวิตอยู่ 

อย่างที่เห็นนี่!”

	 จนพักใหญ่หลังจากที่ว่ากันไปว่ากันมา โมโม่ก็ยังไม่รู้สักทีว่ามัน 

เรื่องอะไรกัน  ทำไมทั้งสองถึงได้โกรธกันยกใหญ่  แต่ทีละนิด  ๆ  ก็พอ 

จับความได้ว่ า  นิ โคล่ าจับนี โน่ โยนน้ ำ เพราะถูกนี โน่ตบหน้าต่อหน้ า 

ธารกำนัล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นิโคล่าพยายามทุบถ้วยชาม 

ในร้านอาหารของนีโน่

	 “ไม่จริง!” นิโคล่าแก้ตัวขึงขัง “ฉันปาเหยือกของแกแตกไปใบเดียว  
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แล้วมันก็มีรอยร้าวอยู่แล้วด้วย”

	 “จะร้าวหรือไม่ร้าวมันก็เป็นเหยือกของฉัน” นีโน่โต้ “แกไม่มีสิทธิ์ 

ทำอย่างนั้น”

	 นิโคล่าคิดว่าเขาทำถูกแล้ว เพราะนีโน่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของช่างปูน 

อย่างเขา

	 “รู้ไหมว่าเขาพูดถึงฉันว่าอย่างไรบ้าง” เขาพูดกับโมโม่ “เขาหาว่า 

ฉันก่อกำแพงไม่ตรงแนวเพราะว่าฉันเมาเหล้าทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับปู่ 

ของฉัน แล้วว่าที่หอเมืองปีซากลายเป็นหอเอนก็เพราะปู่ของฉันได้ไปสร้าง 

กับเขาด้วย”

	 “โธ่ นิโคล่า” นีโน่กล่าว “ฉันพูดเล่นสนุก ๆ”

	 “สนุกนักละ!” นิโคล่าแผดเสียง “สนุกอย่างนี้ฉันหัวเราะไม่ออก 

หรอก”

	 เรื่องก็กระจ่างขึ้นมาว่า ที่นีโน่พูดอย่างนั้นเป็นเพราะต้องการจะ 

แก้เผ็ดนิโคล่าที่คืนหนึ่งแอบเอาสีแดงมาเขียนบนประตูร้านอาหารของเขา 

ว่า “เพราะไม่เอาถ่าน เลยต้องทำงานหน้าเตาถ่าน” ท่าทางจะเขียนให้ฟัง 

ดูตลก  ๆ แต่นีโน่ก็ไม่เห็นว่ามันตลกตรงไหน ทั้งสองเถียงกันอย่างเอา 

เป็นเอาตายว่า ใครพูดใครเขียนได้น่าขันกว่ากัน แล้วเริ่มโมโหขึ้นมาอีก  

แต่ทันใดนั้นทั้งคู่ก็เงียบกริบ

	 โมโม่มองดูทั้งสองด้วยตาใสแจ๋ว แต่ไม่มีใครรู้ความหมาย เธอ 

อาจจะหัวเราะอยู่ในใจ หรือไม่ก็อาจจะกำลังเศร้าโศก ไม่มีใครอ่านสีหน้า 

เธอออก ในทันใดชายทั้งสองรู้สึกเหมือนกับได้มองเห็นตัวเองในกระจกเงา  

แล้วเขาก็เริ่มละอายใจ

	 “เอาละ” นิโคล่าพูดขึ้น “บางทีฉันไม่ควรจะไปเขียนบนประตูของแก 

อย่างนั้น นีโน่ แล้วฉันก็คงจะไม่ทำถ้าแกไม่ปฏิเสธที่จะขายเหล้าให้ฉัน  
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มันไม่ถูก รู้ไหม ฉันจ่ายเงินค่าเหล้าให้แกทุกที แกไม่มีเหตุผลที่จะทำ 

กับฉันอย่างนั้น”

	 “ทำไมฉันจะไม่มีเหตุผล!” นีโน่โต้ “แกจำเรื่องรูปนักบุญอันโตนิอุส 

ไม่ได้แล้วหรือ แกน่ะต้มฉันเสียเปื่อยเลยละ เพราะฉะนั้นฉันถึงยอมไม่ได้” 

	 “ฉันน่ะหรือต้มแก” นิโคล่าตะโกนพร้อมกับกุมขมับตัวเอง “เรื่อง 

มันกลับตาลปัตรละก็ไม่ว่า แกนั่นแหละตั้งใจจะตุ๋นฉัน เพียงแต่เชิงแกมัน 

ยังอ่อนเท่านั้น”

	 เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ในร้านอาหารของนีโน่มีรูปนักบุญอันโตนิอุส 

แขวนอยู่รูปหนึ่ง เป็นรูปภาพซึ่งนีโน่ตัดจากหนังสือพิมพ์เอามาใส่กรอบ 

แขวนไว้

	 วันหนึ่งนิโคล่าทำเป็นว่าชอบรูปนั้นและอยากได้ โดยจะไปหาของ 

มาแลกเปลี่ยน นีโน่ใช้ชั้นเชิงต่อรองจนสามารถทำให้นิโคล่ายอมเอาวิทยุ 

มาแลก เขาจึงกระหยิ่มใจเพราะคิดว่าได้เปรียบนิโคล่า เลยเป็นอันว่า 

ตกลงกัน

	 แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่า ที่หลังกรอบรูปมีธนบัตรเสียบอยู่ใบหนึ่ง 

นีโน่ซึ่งไม่รู้เรื่องเงินนี้จึงกลายเป็นผู้ที่เสียเปรียบ เขาเลยโมโหใหญ่ แล้ว 

ยื่นคำขาดให้นิโคล่าคืนเงินให้ เพราะไม่มีอยู่ในข้อตกลง นิโคล่าไม่ยอม 

คืนเงิน นีโน่ก็เลยประท้วงโดยการไม่ขายเหล้าให้เขา พอสืบสาวราวเรื่อง 

มาถึงตอนต้น ทั้งสองคนก็เงียบไปประเดี๋ยวหนึ่ง

	 แล้วนีโน่ก็พูดว่า “ถามจริง  ๆ  เถอะ แกรู้มาก่อนหรือเปล่าว่ามีเงิน 

อยู่หลังรูป”

	 “แน่นอน ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาวิทยุมาแลกกับแกหรือ”

	 “ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องยอมรับว่าแกโกงฉัน!”

	 “ทำไม แกไม่รู้หรือว่ามีเงินอยู่หลังรูป”
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	 “ด้วยความสัตย์ ฉันไม่รู้เลย”

	 “ถ้าอย่างนั้นแกก็ตั้งใจจะต้มฉัน มีอย่างที่ไหน จะเอาเศษกระดาษ 

หนังสือพิมพ์มาแลกกับวิทยุ”

	 “แล้วแกรู้เรื่องเงินได้อย่างไร”

	 “ก่อนหน้านั้นสองวัน ฉันเห็นลูกค้าของแกคนหนึ่งสอดเงินทำบุญ 

ให้นักบุญอันโตนิอุสไว้หลังรูป”

	 นีโน่ขบริมฝีปากตัวเอง “เงินมากไหม”

	 “ก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าราคาวิทยุของฉัน” นิโคล่าตอบ

	 “ถ้าอย่างนั้นที่ เราทะเลาะกันอยู่นี่ ” นีโน่พูดด้วยท่าทางครุ่นคิด  

“ก็มีต้นเหตุมาจากรูปนักบุญอันโตนิอุสที่ฉันตัดมาจากหนังสือพิมพ์”

	 นิโคล่าเกาหัว “จะว่าใช่ก็ใช่” เขาโพล่งออกมา “แต่แกจะเอากลับคืน 

ไปก็ได้นะ นีโน่”

	 “ไม่หรอก ไม่หรอก” นีโน่พูดอย่างหยิ่งในศักดิ์ศรี “แลกกันแล้ว 

ต้องเป็นแลก ลูกผู้ชายว่าคำไหนต้องเป็นคำนั้น”

	 แล้วเขาก็หัวเราะขึ้นมาพร้อม  ๆ  กัน ปีนลงจากอัฒจันทร์มาพบกัน 

ที่กลางลาน พร้อมกับเข้าสวมกอดพลางตบหลังตบไหล่แล้วเดินเข้าไป 

อุ้มโมโม่ พร้อมกับพูดว่า “ขอบใจมากโมโม่”

	 สักครู่ทั้งคู่ก็พากันกลับไป โมโม่ออกไปยืนโบกมือให้อีกพักใหญ่  

เธอพอใจที่ได้เห็นเพื่อนทั้งสองปรองดองกันอีก

	 ครั้งหนึ่งมีเด็กเอานกคีรีบูนที่ไม่ยอมร้องมาหาโมโม่ มันเป็นงาน 

ที่ยากมากเชียวละ เพราะว่าโมโม่ต้องเพียรฟังอยู่ถึงหนึ่งอาทิตย์ กว่า 

เจ้านกตัวนิดจะเริ่มส่งเสียงออกมา

	 โมโม่ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าหมา แมว จักจั่น คางคก หรือ 

ลมในป่า ไม่ว่าอะไรก็พูดกับเธอตามแบบของมัน
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	 ในหลาย  ๆ  วันเมื่อย่ำค่ำ ยามที่เพื่อน  ๆ  ของเธอกลับบ้านหมดแล้ว 

เธอจะนั่งอยู่คนเดียวกลางลานซึ่งมีอัฒจันทร์ล้อมรอบ  เหนือขึ้นไปคือ 

ท้องฟ้าประดับดาว ส่องแสงแพรวพราวกะพริบระยิบระยับ  แล้วเธอก็ 

นั่งฟังความเงียบสงัดนั้น

	 เธอรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่กลางใบหูขนาดใหญ่ซึ่งหันรับฟังเสียง 

ของหมู่ดวงดาว  เธอรู้สึกราวกับได้ยินเสียงดนตรีที่แผ่วเบาแต่มีพลัง 

อันยิ่งใหญ่ แล้วเธอก็มีความรู้สึกแปลก ๆ อยู่ในหัวใจ

	 ในคืนเช่นนี้เธอจะนอนฝันดี

 ถ้าใครยังคิดว่าการฟังเป็นไม่ใช่สิ่งพิเศษ ก็ควรสังเกตดูสักทีว่า 

ตัวเขาฟังได้ดีหรือไม่



พายุในนิยายที่กลายเป็นฝนจริง ๆ

บทที่สาม

เป็นที่ เข้ าใจ  กันได้ว่ า  ทุกคนไม่ว่ าจะเป็น เด็กหรือผู้ ใหญ่   

ต่างได้รับการฟังจากโมโม่โดยทัดเทียมกัน แต่พวกเด็ก  ๆ  นั้นชอบมาที่ 

โรงละครโบราณด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับโมโม่โดยตรง  

คือ ตั้งแต่โมโม่มาอยู่ที่นั่น พวกเขาสนุกสนานกับการเล่นมากกว่าเมื่อก่อน  

เล่นกันได้เล่นกันดีโดยไม่มีเบื่อหน่าย  จะว่าโมโม่สอนให้พวกเขาเล่น 

อะไรสนุก  ๆ  ก็ไม่ใช่ เธอเพียงเล่นไปด้วยตามธรรมดา แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น 

เพราะอะไร พอเธอได้ร่วมเล่นอยู่ในวงด้วยเท่านั้น พวกเขาก็คิดออก 

แล้วว่าจะเล่นอะไรกันดี และหาวิธีเล่นใหม่ ๆ ได้ทุกวัน

ครั้งหนึ่งในวันที่อากาศอบอ้าว เด็ก ๆ ราวสิบคนมานั่งรอโมโม่กันอยู่บนขั้น 

อัฒจันทร์ เพราะโมโม่ยังไม่กลับจากเดินเล่นแถว  ๆ  นั้น บางวันเธอชอบ 

ออกเดินเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่อง

	 เมฆเริ่มตั้งเค้าดำทะมึนบนท้องฟ้า ทำท่าว่าจะมีฝนตกใหญ่
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	 “ฉนักลบับา้นดกีวา่” เดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีเ่อานอ้งสาวตวัเลก็ ๆ มาดว้ย 

พูดขึ้น “ฉันกลัวเวลาฟ้าร้อง”

	 “แล้วที่บ้านล่ะ” เด็กผู้ชายที่สวมแว่นถาม “เวลาอยู่บ้านไม่กลัวหรือ” 

	 “ก็กลัวเหมือนกัน” เด็กผู้หญิงตอบ

	 “ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่นี่ก็มีค่าเท่ากัน” เด็กผู้ชายให้ความเห็น

	 เด็กผู้หญิงยักไหล่แล้วพยักหน้า สักประเดี๋ยวก็พูดขึ้นว่า “บางทีโมโม ่

อาจจะยังไม่กลับ”

	 “แล้วเป็นอะไร” เด็กผู้ชายหน้าตามอมแมมผสมโรง “เราเล่นกันเอง 

ก็ได้ถ้าโมโม่ยังไม่กลับ”

	 “ตกลง แล้วจะเล่นอะไรดีล่ะ”

	 “ไม่รู้สิ เล่นอะไรก็ได้”

	 “ไอ้อะไรก็ได้น่ะมันอะไรล่ะ”

	 “ฉันรู้แล้ว” เด็กผู้ชายตัวอ้วนพูดด้วยเสียงสูงเหมือนเสียงผู้หญิง 

“สมมุติว่าที่นี่เป็นเรือลำใหญ่ แล้วเราเอาเรือออกไปผจญภัยในทะเล ฉัน 

เป็นกัปตันเรือ เธอเป็นต้นหน เธอเป็นศาสตราจารย์ที่เดินทางมาค้นคว้า 

เกี่ยวกับธรรมชาติ พวกที่เหลือเป็นกะลาสี”

	 “แล้วพวกผู้หญิงล่ะเป็นอะไร”

	 “ก็เป็นกะลาสีหญิง เราอยู่ในเรือยุคอวกาศ”

	 ฟังดูน่าจะสนุก แต่เล่นอยู่ไม่นานก็ไปกันไม่ได้ กลับมานั่งรออยู่บน 

ขั้นอัฒจันทร์อีก

	 แล้วโมโม่ก็มาร่วมวง

เรือสำรวจ อาร์โก้ วิ่งฝ่าคลื่นด้วยความเร็วไปทางใต้สู่ทะเลปะการัง เรือโคลง 

เพียงเล็กน้อยในขณะที่ผิวน้ำเบื้องหน้าถูกหัวเรือแหวกจนน้ำกระเซ็นเป็นฝอย 



20 โมโม่

ขึ้นไปในอากาศ แต่ไหนแต่ไรมา ไม่มีเรือลำไหนกล้าเสี่ยงเข้ามาในทะเล 

มหาภัยแห่งนี้ เพราะมันเต็มไปด้วยหินโสโครก เกาะปะการัง และสัตว์ 

ประหลาดจากก้นทะเลลึก สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพายุหมุนที่เรียกกันว่า  

ไต้ฝุ่นอมตะ ซึ่งไม่เคยที่จะหยุดพัดเลย มันพเนจรไปทั่วทุกแห่งในทะเลนี้  

ไม่มีใครสามารถคะเนวิถีทางของมันได้ล่วงหน้า อะไรก็ตาม ถ้าถูกตะปบ 

ด้วยเงื้อมมือของมันแล้ว อย่าได้หวังเลยว่าจะหลุดออกมา จนกว่าจะ 

แหลกละเอียดเป็นเศษเท่าไม้จิ้มฟันไปเสียก่อน

	 แต่เรือ  อาร์โก้  พร้อมเสมอที่จะเผชิญหน้ากับเจ้า  พายุพเนจร มันถูก 

สร้างขึ้นด้วยเหล็กกล้าที่แกร่งและเหนียวจนผิวดูมันวาวเป็นสีน้ำเงิน และ 

ยืดหยุ่นได้ เรือทั้งลำถูกหล่อด้วยกรรมวิธีพิเศษโดยไม่มีรอยต่อเลย

	 แต่ถึงเรือจะวิเศษอย่างไร นอกเหนือไปจากกัปตันกอร์ดอนและ 

ลูกเรือของเขาแล้ว  คงจะไม่มีใครกล้าออกมาผจญภยันตรายอย่างนี้   

กัปตันกอร์ดอนยืนอยู่ที่หอบังคับการ มองดูกะลาสีหญิงชายผู้เชี่ยวชาญ 

งานแต่ละด้านด้วยความชื่นชม โดยมีดอน เมลู  สิงห์สมุทรเจ็ดย่านน้ำ 

ผู้เคยฝ่าพายุหมุนมาแล้วถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งยืนอยู่ข้าง  ๆ

	 ศาสตราจารย์ไอเซ่นชตายน์ ผู้นำคณะนักค้นคว้า ยืนอยู่ด้านหลัง 

บนดาดฟ้ากับเมารีนและซาร่า  ผู้ช่วยสาวสองคนผู้เป็นเสมือนห้องสมุด 

เดินได้ของเขา ทั้งสามยืนอยู่เหนือเครื่องคำนวณรายละเอียด และถกกัน 

ด้วยภาษาทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์

	 โมโม่ซานสาวงามชาวพื้นเมืองนั่งขัดสมาธิอยู่ถัดไปทางด้านข้าง 

ศาสตราจารย์หันมาถามเธอเกี่ยวกับรายละเอียดของความแปลกประหลาด 

ของทะเลปะการังเป็นครั้งคราว เธอตอบเขาด้วยสำเนียงอันไพเราะอ่อนหวาน 

ของภาษาฮูล่า ซึ่งมีแต่ศาสตราจารย์เท่านั้นที่เข้าใจ

	 จุดหมายของการเดินทางครั้งนี้ก็คือ การค้นคว้าหาต้นเหตุการกำเนิด 
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ของ  ไต้ฝุ่นพเนจร  และวิธีจะทำลายมันเพื่อให้ทะเลแถบนี้ เป็นเส้นทาง 

เดินเรือได้ แต่ก็ยังไม่มีวี่แววของพายุเลย

	 ทันใดนั้น  ความคิดของกัปตันก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงตะโกน 

ของลูกเรือจากหอสังเกตการณ์ “กัปตันครับ!” เขาป้องปากตะโกนลงมา  

“ถ้าผมไม่บ๊องไปแล้ว ผมว่าผมเห็นเกาะกระจกอยู่่ข้างหน้า”

	 กัปตันและดอน เมลู  ส่องกล้องมองออกไปทันที ศาสตราจารย์ 

ไอเซ่นชตายน์และผู้ช่วยของเขาเดินปรี่เข้ามาด้วยความสนใจ มีแต่สาวงาม 

ชาวพื้นเมืองเท่านั้นที่นั่งอยู่เฉย  ๆ  โดยไม่แสดงความรู้สึกอะไร ประเพณี 

อันแฝงด้วยความลึกลับมากมายของเผ่าเธอมีข้อห้ามไม่ให้แสดงความ 

อยากรู้อยากเห็นออกมา ในไม่ช้าเรือก็เข้าไปถึงเกาะกระจก ศาสตราจารย์ 

ไต่บันไดเชือกก้าวลงไปบนเกาะซึ่งใสเหมือนแก้วจนมองทะลุลงไปถึงข้างใต้ 

ได้ เขาต้องพยุงตัวไม่ให้ไถลล้มไปเพราะความลื่น

	 เกาะนั้นมีสัณฐานเป็นทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณยี่สิบเมตร 

ตรงกลางเป็นเนินสูง พอศาสตราจารย์ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเนินก็เห็นแสงไฟ 

เต้นกะพริบอยู่ลึกลงไปใต้ผิวเกาะได้อย่างชัดเจน เขาตะโกนรายงานให้พวก 

ที่คอยฟังด้วยความตื่นเต้นอยู่บนกราบเรือ

	 “ตามลักษณะที่ท่านศาสตราจารย์อธิบาย” เมารีนกล่าว “มันต้องเป็น 

เละเทะนุมมิม่า ตาลุบตุ๊บปองก้า”

	 “เป็นไปได้” ซาร่าโต้ “แต่มันก็อาจจะเป็นซาวาปามม่า พิสดาร่า  

ได้เหมือนกัน”

	 ศาสตราจารย์ไอเซ่นชตายน์ยืนขึ้นพร้อมกับจับแว่นตาเข้าที่แล้ว 

ตะโกนขึ้นมา “ตามความเห็นของฉัน มันคงจะเป็นชนิดที่เกิดใหม่ในพันธ์ุ 

ปฏิกูลลัส เบเร็มเทมมัส  ที่พบกันอยู่บ่อย  ๆ แต่ถ้าได้สำรวจดูด้านล่าง 

คงจะบ่งได้แน่ชัดว่าเป็นพวกไหน”
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	 พอศาสตราจารย์พูดจบ กะลาสีสาวนักว่ายน้ำชื่อก้องโลกสามคน 

ซึ่งสวมชุดดำน้ำเตรียมอยู่แล้ว ก็กระโดดดำน้ำลงไปใต้เกาะ หลังจากนั้น 

มีแต่ฟองอากาศผุดขึ้นมาบนผิวน้ำโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่พักหนึ่ง แต่ 

ทันใดนั้นกะลาสีหญิงซานดร้าก็ทะยานขึ้นมาเหนือผิวน้ำ แล้วตะโกนปน 

เสียงหอบว่า  “มันเป็นแมงกะพรุนยักษ์!  อีกสองคนติดอยู่ใต้ท้องมัน  

ดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุด พวกเราต้องลงไปช่วยก่อนที่จะสายเกินไป” แล้วเธอ 

ก็ดำน้ำหายไปอีก

	 ภายใต้การนำของฟรังโก้ผู้มีฉายาว่า  ไอ้ปลาโลมา หน่วยของเขา 

ซึ่งประกอบด้วยมนุษย์กบร้อยคนก็กระโดดตามลงไปในน้ำทันที มีการ 

ต่อสู้ เกิดขึ้นใต้น้ ำอย่ างดุ เดือด  ผิวน้ ำกระเพื่ อมแตกเป็นฟอง  แต่  

มนุษย์กบเหล่านั้นก็ไม่สามารถช่วยหญิงสาวทั้งสองออกมาจากการบีบรัด 

ของแมงกะพรุนยักษ์ได้ เพราะเจ้าสัตว์ตัวนี้มีพลังมหาศาล

	 “อะไรสักอย่าง”  ศาสตราจารย์พูดกับผู้ช่วยของเขาพร้อมกับ 

ขมวดคิ้ว  “อะไรสักอย่างในทะเลนี้จะต้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิต 

ธรรมดา ๆ เติบโตขึ้นจนมีขนาดมหึมา มันน่าสนใจมาก”

	 “ขึ้นมา” ดอน เมลู  ตะโกน  “ทุกคนกลับขึ้นมาบนเรือได้ เรา 

จะใช้วิธีตัดเจ้าแมงกะพรุนยักษ์ออกเป็นสองส่วน ไม่อย่างนั้นไม่มีทาง 

จะช่วยสองคนนั้นได้”

 ไอ้ปลาโลมา กับหน่วยมนุษย์กบของเขาปีนกลับขึ้นมา

	 เรือ อาร์โก ้ถอยหลังเล็กน้อยเพื่อตั้งลำก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาแมงกะพรุน 

ยักษ์  หัวเรือซึ่งมีสันคมกริบเหมือนใบมีดโกนตัดมันออกเป็นสองซีก 

โดยปราศจากเสียง คนบนเรือแทบจะไม่รู้สึกเลย ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อ 

ความปลอดภัยของกะลาสีทั้งสองซึ่งถูกรัดอยู่ใต้ท้องของเจ้าแมงกะพรุน 

ยักษ์อยู่มาก แต่ต้นหนดอน เมลู ได้คำนวณอย่างแม่นยำให้เรือผ่าเข้าไป 
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ระหว่างหญิงทั้งสอง เฉียดไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปด ทันทีที่ถูกตัดขาด  

แมงกะพรุนยักษ์ก็หมดพลัง ปล่อยให้กะลาสีหญิงทั้งสองว่ายน้ำกลับออกมา 

สู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง

	 ทุกคนบนเรือต้อนรับทั้งคู่ด้วยความดีใจ ศาสตราจารย์ไอเซ่นชตายน ์

เดินเข้ามาหาหญิงทั้งสองแล้วพูดว่า “มันเป็นความผิดของฉันเอง ฉันไม่ควร 

จะส่งเธอลงไปเลย ขอโทษด้วยที่ทำให้เธอทั้งสองต้องไปผจญอันตราย”

	 “ไม่มีอะไรจะต้องขอโทษหรอกค่ะ ท่านศาสตราจารย์” หนึ่งในสอง 

ตอบและหัวเราะด้วยความรื่นเริง “ที่เรามาบนเรือลำนี้ด้วย ก็เพื่อปฏิบัติงาน 

อย่างนี้”

	 อีกคนก็เสริมว่า “อันตรายคืองานของเราค่ะ”

	 ไม่มีเวลาที่จะคุยกันได้มากไปกว่านั้น  เพราะ  ไต้ฝุ่นพเนจร  เริ่ม 

แสดงตัวขึ้นมาทางขอบฟ้า  ทั้งกัปตันและลูกเรือไม่ทันสังเกตเพราะมัว 

ชุลมุนอยู่กับการช่วยชีวิตกะลาสีสาวทั้งสอง กว่าจะได้เห็น  ไต้ฝุ่นพเนจร  

ก็เริ่มเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมายังเรือ  อาร์โก้  แล้ว คลื่นลูกแรกที่มา 

ปะทะ โยนเรือขึ้นไปสูงถึงห้าสิบเมตร  ในขณะที่เรือตกลงมากระแทก 

กับพื้นทะเลนั้น ถ้าเป็นกัปตันและลูกเรือลำอื่นที่ไม่ชำนาญและใจไม่กล้า 

เหมือนอย่างลูกเรือลำนี้ ก็คงจะถูกน้ำพัดลงจากเรือไปบ้าง และที่เหลือ 

คงจะหัวใจวายไปตามกัน กัปตันกอร์ดอนยังยืนจังก้าอยู่บนหอบังคับการ 

เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกเรือของเขาก็ไม่ได้แสดงความสะทก- 

สะท้านออกมาเลย มีแต่โมโม่ซานสาวงามชาวพื้นเมืองเท่านั้น ที่ปีนขึ้นไป 

เตรียมพร้อมอยู่ในเรือฉุกเฉิน เพราะไม่คุ้นกับทะเลบ้าอย่างนี้

	 ภายในไม่กี่วินาทีท้องฟ้าก็มืดสนิท พายุหมุนพัดเข้ากระหน่ำเรือ  

อาร์โก้  พร้อมด้วยเสียงหวีดหวิวและคำราม  ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ เรือถูก 

โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วถูกกระชากกลับลงมาสู่พื้นน้ำ พายุหมุนเพิ่ม 
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ความบ้าคลั่งรุนแรงมากขึ้น  ๆ เหมือนกับจะให้สมกับความโมโหของมัน 

ที่ไม่สามารถทำอะไรเรือ อาร์โก้ ได้

	 ด้วยน้ำเสียงเรียบ  ๆ กัปตันออกคำสั่งมายังต้นหนซึ่งทวนคำสั่ง 

ด้วยการตะโกนออกไปดัง  ๆ ทุกคนอยู่ประจำที่ของตัว ทั้งศาสตราจารย์ 

และผู้ช่วยของเขาไม่ยอมออกห่างจากเครื่องมือ พวกเขากำลังคำนวณหา 

ศูนย์กลางของพายุหมุน เพราะที่นั่นคือจุดหมายที่เรือจะต้องเข้าไปให้ถึง  

กัปตันกอร์ดอนรู้สึกทึ่งในความกล้าหาญของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสามคน 

ซึ่งไม่คุ้นเคยกับทะเลเหมือนอย่างเขา

	 แล้วฟ้าก็ผ่าลงมาบนเรือ ทำให้ทุกส่วนของเรือเป็นประจุกระแส 

ไฟฟ้า  ไม่ว่าจะแตะที่ไหนจะมีกระแสไฟแลบออกมาเป็นประกาย  แต่ 

ทุกคนบนเรืออาร์โก้  ต่างได้รับการฝึกฝนกันมาเป็นแรมเดือน ทำให้ไม่มี 

ใครได้รับอันตรายแต่อย่างใด

	 มีแต่ส่วนที่ไม่แน่นหนาของเรือ เช่นลวดเหล็กและท่อเหล็กต่าง  ๆ  

เท่านั้นที่รับกระแสไฟฟ้าเข้าไปจนลุกโพลงดูเหมือนไส้หลอดไฟฟ้า ทำให้ 

ลูกเรือทำงานไม่ค่อยสะดวก ถึงแม้ทุกคนจะใส่ถุงมือกันความร้อนกันแล้ว 

ก็ตาม แต่ไฟก็ลุกอยู่ได้ไม่นาน เพราะโชคดีที่ฝนเริ่มตกลงมา นอกจาก 

ดอน เมลู  แล้วไม่มีใครเคยเห็นฝนที่ตกหนักอย่างนี้มาก่อน  มีแต่ฝน 

ทุกหนทุกแห่งในอากาศทำให้เหมือนกับอยู่ใต้น้ำ ไม่มีแม้แต่อากาศจะ 

หายใจ ลูกเรือทุกคนต้องใส่หน้ากากดำน้ำและอาศัยอากาศจากถังออกซิเจน

	 ทั้งฟ้า ฝน คลื่น และลมช่วยกันกระหน่ำลงมา ด้วยเครื่องยนต์ 

ที่เดินเต็มกำลัง เรือ  อาร์โก้  ค่อย  ๆ  เขยิบเข้าไปในความรุนแรงโหดร้ายของ 

ไต้ฝุ่น ทุกคนในห้องเครื่องตรากตรำคร่ำเครียดกันเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดา 

จะสามารถทำได้ พวกเขาเอาเชือกเส้นใหญ่ล่ามตัวเองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ถูกเหวี่ยงเข้าไปในเตาไอน้ำที่มีไฟลุกโชน
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	 ในที่สุดเรือก็เข้าไปถึงศูนย์กลางของพายุหมุน สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ 

เบื้องหน้า คือ เจ้ายักษ์ใหญ่ซึ่งกำลังหมุนควงตัวอยู่บนขาข้างเดียวของมัน 

ท่ามกลางท้องทะเลที่เงียบสงบปราศจากคลื่นเพราะถูกลมจากแรงหมุน 

กวาดไปหมด มันดูเหมือนลูกข่างท่ีมีขนาดเท่ากับภูเขา หมุนรอบตัวเอง 

ด้วยความเร็วสูงจนทำให้ไม่สามารถเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันได้ “บุ๋มบุ๋ม  

ตะลุ่มตุ้มปุ๊กกุ้ม” ศาสตราจารย์ตะโกนด้วยความตื่นเต้น พร้อมกับขยับ 

แว่นตาที่คอยแต่จะถูกน้ำฝนชะลงไปจากจมูกให้เข้าที่

	 “ช่วยอธิบายให้มากกว่านั้นหน่อยได้ไหมครับ” ดอน  เมลู  พูด  

“เราเป็นแค่นักเดินเรือธรรมดา และ...”

	 “ปล่อยให้ท่านศาสตราจารย์สำรวจต่อไปก่อนเถอะค่ะ”  ซาร่า 

พูดแทรกขึ้นมา “เพราะมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก เจ้าลูกข่างยักษ์ 

ตัวนี้คงจะมีชีวิตหลงเหลือมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์  มันจะต้องมีอายุ 

มากกว่าพันล้านปีขึ้นไป ทุกวันนี้จะมีก็แต่สัตว์ขนาดที่มองด้วยตาเปล่า 

ไม่เห็น ที่สืบเชื้อสายแตกเผ่าพันธุ์มาจากมัน ซึ่งจะพอค้นพบได้ในซอส 

มะเขือเทศ และนาน  ๆ  ครั้งก็จะเจอในหมึกสีเขียว ขนาดที่เราเห็นกันอยู่ 

นี่คงเป็นตัวสุดท้ายในโลก”

 “แต่เรามาที่นี่” กัปตันตะโกนแข่งกับเสียงหวีดหวิวของพายุ “ก็เพื่อ 

ที่จะกำจัดเจ้า ไต้ฝุ่นอมตะ ท่านศาสตราจารย์ควรจะบอกเราว่าจะต้องจัดการ 

กับมันอย่างไร”

	 “เรื่องนั้น” ศาสตราจารย์กล่าว “ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเราเอง 

ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ค้นคว้า”

 “ถ้าอย่างนั้น” กัปตันพูด “เราจะลองยิงมันสักที จะได้รู้ว่าจะเป็น 

อย่างไร”

	 “มันน่าสลดใจจริง  ๆ” ศาสตราจารย์บ่น “ที่จะต้องยิงเจ้าตัวสุดท้าย 
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ของพวกบุ๋มบุ๋ม  ตะลุ่มตุ้มปุ๊กกุ้ม”  แต่ปืน  ปฏิจินตนาการ  ก็ได้เล็งตรง 

ไปที่เจ้าลูกข่างยักษ์แล้ว

 “ยิง!” กัปตันสั่ง

	 ประกายไฟสีน้ ำ เ งินยาวประมาณหนึ่ งกิ โล เมตรพุ่ งออกจาก 

กระบอกแฝดของปืนใหญ่โดยปราศจากเสียง เพราะปืน  ปฏิจินตนาการ  

ยิงโดยใช้พลังโปรตีน ลูกปืนประกายแสงบินเข้าสู่เจ้าบุ๋มบุ๋ม แต่ยังไม่ทัน 

ถึงตัวก็ถูกกระแสแรงหมุนดึงเข้าไปในวงจรของมัน  ลูกปืนหมุนรอบเจ้า 

บุ๋มบุ๋มอยู่ได้สองสามรอบก่อนที่จะถูกดูดขึ้นไปสู่กลุ่มเมฆข้างบนและ 

หายไปในที่สุด

	 “ไม่มีประโยชน์” กัปตันกอร์ดอนตะโกน “เราต้องเข้าไปใกล้มัน 

มากกว่านี้”

	 “ใกล้ไปกว่านี้ ไม่ ได้แล้วครับ”  ดอน  เมลู  ตะโกนตอบ  “เรา 

เดินเครื่องเต็มที่แล้ว ก็พอแต่จะต้านไม่ให้เจ้าพายุมันผลักออกมามาก 

กว่านี้เท่านั้น”

	 “ท่านศาสตราจารย์คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีครับ” กัปตันอยากรู้ 

ศาสตราจารย์ไอเซ่นชตายน์ได้แต่ยักไหล่ และผู้ช่วยทั้งสองของเขาก็ 

ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรดีเหมือนกัน การสำรวจครั้งนี้มีเค้าว่าจะประสบ 

ความล้มเหลวเสียแล้ว

	 แต่ทันใดนั้น สาวงามชาวพื้นเมืองก็เรียกความสนใจจากศาสตราจารย ์

โดยการกระตุกแขนเสื้อเขา

	 “มาลุมบ้า!” เธอพูดด้วยท่าทางสง่างาม “มาลุมบ้า โออิซิตู้ โซโน่!  

แอเวอีนี่ ซัมบ้า อินซัลตู้ โลโลบรินดร้า ครามูน่า ฮอย เบนี่ เบนี่ ซาโด- 

กาอุ”

	 “บาบาล”ู ศาสตราจารยถ์ามดว้ยความแปลกใจ “ดดีี ้ มาฮา่ เฟอโีนซี ่
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อินตู้ เก โดอีเน่น มาลุมบ้า”

	 หญิงงามชาวพื้นเมืองพยักหน้าด้วยความกระตือรือร้นและตอบว่า 

“โดโด้ อุม เอาฟู่ ชูลามัท วาวาด้า”

	 “โออี้-โออี้” ศาสตราจารย์ตอบพร้อมกับลูบคางด้วยท่าทางใช้ความคิด 

	 “เธอพูดว่าอะไรครับ” ต้นหนสืบความ

	 “เธอว่า” ศาสตราจารย์อธิบาย “เผ่าของเธอมีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง 

ที่จะสะกดให้เจ้า  ไต้ฝุ่นพเนจร หลับลงได้ ถ้ามีใครกล้าร้องเพลงนี้ให้มันฟัง”

	 “มันน่าหัวเราะ” ดอน เมลู โพล่งออกมา “เพลงกล่อมเด็กสำหรับ 

พายุหมุน”

	 “ท่านศาสตราจารย์คิดว่าอย่างไรคะ” ซาร่าอยากรู้ “มันจะเป็นไปได้ 

ไหมคะ”

	 “เราไม่ควรจะมีอคติ” ศาสตราจารย์ออกความเห็น “บ่อยไปที่มี 

ความจริงแฝงอยู่ในตำนานปรัมปรา บางทีอาจจะมีคลื่นเสียงอะไรสักอย่าง 

ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าบุ๋มบุ๋ม ตะลุ่มตุ้มปุ๊กกุ้ม เรายังมีความรู้น้อยเหลือเกิน 

เกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงชีวิตของมัน”

	 “อย่างน้อยมันก็คงไม่เป็นโทษ” กัปตันตัดสินใจ “เพราะฉะนั้นเรา 

ควรจะลองดู ช่วยบอกเธอให้ร้องเพลงเถอะครับ”

	 ศาสตราจารย์หันไปทางสาวงามชาวพื้นเมืองและพูดว่า “มาลุมบ้า  

ดีดี้ โออิซาฟาล ฮูน่า-ฮูน่า วาวาดู”

	 โมโม่ซานพยักหน้า แล้วเริ่มร้องเพลงทำนองแปลกประหลาดที่มี 

เสียงต่างกันเพียงไม่กี่เสียง มันถูกร้องทวนครั้งแล้วครั้งเล่า

   “เอนี่ เมนี่ อัลลูเบนี่

	 	 	 วันน่า ตาอิ ซูซูร่า เทนี่!”
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	 เพลงนั้นมีเนื้อร้องและทำนองที่ค่อนข้างจะง่ายต่อการจำ คนอื่น  ๆ  

จึงค่อย  ๆ  ร้องตามไปทีละคนสองคน  ในไม่ช้าทุกคนบนเรือก็ร้องด้วย 

กันหมด พร้อมทั้งปรบมือและกระโดดไปตามจังหวะ น่าแปลกใจที่ทั้ง 

ดอน เมลู และศาสตราจารย์ก็ร่วมร้องและปรบมือไปกับเขาด้วย ดูแล้ว 

เหมือนกับเด็ก ๆ ที่เล่นอยู่บนสนามเด็กเล่น

	 แล้วก็จริง  ๆ  ด้วย  สิ่งที่ ไม่มีใครเชื่อได้เกิดขึ้น  เจ้าลูกข่างยักษ์ 

ค่อย  ๆ  หมุนช้าลง  ๆ จนในที่สุดก็หยุดสนิทและเริ่มจมลงไป แล้วน้ำทะเล 

รอบ  ๆ  ก็ เคลื่อนตัวลงไปกลบมันพร้อมกับเสียงดังสนั่น  พายุสงบลง  

ฝนหยุดตก  ท้องฟ้ากลับใสกระจ่างเป็นสีฟ้า  คลื่นทะเลค่อย  ๆ  คลาย 

ความบ้าระห่ำลงจนหมดสิ้น  เรือ  อาร์โก้  ลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำซึ่งเรียบ 

เหมือนแผ่นกระจกราวกับว่าไม่เคยมีอะไรอย่างอื่นอยู่ในที่นี้  นอกจาก 

ความสงบและสันติ

	 “พวกเรา”  กัปตันกอร์ดอนพูดพร้อมกับมองหน้าทุกคนด้วย 

ความยกย่อง “เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว” ทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก  

เพราะฉะนั้นมันจึงมีความหมายมากเมื่อเขาพูดต่อไปว่า  “ฉันภูมิใจ 

ในพวกเรามาก”
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“ฉันว่า” เด็กหญิงที่พาน้องสาวมาด้วยพูดขึ้น “ฝนตกจริง  ๆ  ด้วย ฉัน 

เปียกโชกไปหมดเลย”

	 อันที่จริงฝนได้ตกลงมาจริง  ๆ  ในระหว่างนั้น เด็กผู้หญิงที่มากับ 

น้องสาวประหลาดใจมากที่เธอลืมกลัวฟ้ากลัวฝนตลอดเวลาที่เธออยู่บน 

เรือเหล็กลำนั้น

	 เขาคุยกันอีกพักหนึ่งถึงการผจญภัย ต่างคนต่างเล่ารายละเอียด 

ของเหตุการณ์ในส่วนของตนแลกเปลี่ยนกันฟัง แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน 

ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัว

	 มีอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่ค่อยจะถูกใจกับเรื่องราวบางตอนที่เล่นกัน 

เขาคือเด็กผู้ชายที่สวมแว่น ก่อนกลับเขาพูดกับโมโม่ว่า “น่าเสียดายนะ 

ที่เราจมเจ้าบุ๋มบุ๋ม ตะลุ่มตุ้มปุ๊กกุ้มไปเสียง่าย ๆ อย่างนั้น มันเป็นตัวสุดท้าย 

ในเผ่าพันธ์ุของมัน ฉันอยากจะศึกษามันให้ละเอียดจริง ๆ”

	 แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นด้วยก็คือ ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเล่นกันได้ 

สนุกสนานเหมือนกับที่บ้านของโมโม่


