
สมุดบันทึกแห่งความสัตย์จริง 
The Authenticity Project

แคลร์ พูลีย์ เขียน
ณัฏฐรี แปล

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

“จะต้องมีหนังสือวางอยู่ทั่ว ๆ ไม่ใช่แค่วางโชว์  

แต่หยิบมาอ่านแล้วถือกลับบ้านได้นานเท่าที่คุณจะมีเล่มใหม่มาวางแทนที ่

บาริสต้าจะไม่ถามชื่อลูกค้าเพื่อทิ้งชื่อที่สะกดผิด ๆ ถูก ๆ ไว้บนแก้วของคุณ 

เพราะเขา (หรือเธอ โมนิการีบเติม) รู้จักลูกค้าดีอยู่แล้ว” 

– แคลร์ พูลีย์
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คำนำสำนักพิมพ์

คุณรู้จักคนที่อยู่ใกล้คุณมากแค่ไหน เขารู้จักคุณดีเพียงใด  

คุณรู้จักชื่อเพื่อนบ้านไหม คุณจะรู้ไหมหากเขากำลังเผชิญปัญหา 

หรือว่าไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้ว 

ทุกคนต่างโกหกเรื่องชีวิตของตัวเอง  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ 

แบ่งปันความจริงแทน...

แค่ประโยคขึ้นต้นในสมุดบันทึกสีเขียวเล่มเล็กเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า  

โปรเจ็กต์แห่งความสัตย์จริง ซึ่งถูกวางทิ้งไว้ในโมนิกาส์คาเฟ่ คาเฟ่ 

เล็ก  ๆ  กลางลอนดอน ก็ทำหลายคนนิ่งอึ้ง หากคิดตามถ้อยคำของ 

ผู้เขียนอย่างถี่ถ้วน คนส่วนใหญ่พบว่าตัวเองห่างไกลกับคนชิดใกล้มาก 

อย่างไม่น่าเชื่อ และหากมีใครสักคนชี้ชวนให้บอกเล่าเรื่องราวชีวิต 

ของตัวเองด้วยความสัตย์จริง หลายคนอาจจะย้อนถามว่าในช่องทาง 

ใดล่ะ โซเชียลมีเดียอย่างนั้นหรือ...ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสรุปกับตัวเองว่า  

การเปิดเปลือยเรื่องราวในชีวิตด้วยความสัตย์จริงบนพื้นที่เช่นนั้นยาก 

ยิ่งกว่าการหาอาหารรับประทานให้อิ่มสักมื้อด้วยซ้ำ
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สมุดบันทึกแห่งความสัตย์จริง  เป็นเรื่องราวของผู้คนอันแสน 

ว้าวุ่นในเมืองอันแสนวุ่นวาย ที่กระแสสังคมไหลไปอย่างรวดเร็วโดย 

ไม่ปรานีต่อใจใคร และความคาดหวังสูงปรี๊ดที่ได้รับมอบหมายใน 

ทุกด้านของชีวิตก็กำลังทำให้ทุกคนหลงทาง วาดหวังว่าจะมีมุมสงบ 

สักมุมที่ยินยอมให้ซุกตัวและได้ปลดปล่อยเรื่องราวของตัวเองอย่าง 

ตรงไปตรงมา ก็คงเหมือนกับการได้นั่งดื่มเครื่องดื่มอุ่น ๆ ซุกตัวอยู่ใน 

โซฟานั่งสบายในวันอันหนาวเหน็บเหมือนที่ร้านโมนิกาส์คาเฟ่

ตัวละครแต่ละตัว  ไม่ว่าจะเป็นจู เลียน  เจสซอป  คุณปู่  

จิตรกรผู้โดดเดี่ยวและเป็นผู้ริเริ่มโปรเจ็กต์แห่งความสัตย์จริง, โมนิกา  

อดีตนักกฎหมายที่หักดิบชีวิตตัว เองมาเปิดคาเฟ่ตามความฝัน  

แม้ภายนอกจะเป็นผู้หญิงแกร่งและสมบูรณ์แบบ แต่แท้จริงแล้วเธอ 

วาดฝันอยากมีชีวิตครอบครัวสุขสันต์, ฮาร์ซาด หนุ่มหล่อกระชากใจ  

แต่มีความลับดำมืดว่าเขาต้องพึ่ง  “ยา”  เพื่อให้ผ่านไปในแต่ละวัน,  

อลิซ คุณแม่มือใหม่ ดีกรีอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดฟอลโลเวอร์ถล่มทลาย  

ฉากหน้าในโลกโซเชียลของเธอนั้นเป็นที่ใฝ่ฝันของหญิงสาวทุกคน  

แต่แท้จริงแล้วเธอต้องการแค่เวลานอนให้เต็มอิ่ม...และอีกหลากหลาย 

ตัวละครในเล่มนี้ที่โคจรมาพบกันเพราะสมุดเล่มเล็กเล่มเดียวที่ถูกทิ้งไว ้

ในคาเฟ่      
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แด่พ่อของฉัน ปีเตอร์ พูลีย์  

ผู้สอนให้ฉันรักตัวหนังสือ
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สั่นกระดิ่งเมื่อยังสั่นได ้  

ลืมความสมบูรณ์แบบทิ้งไป 

ทุกอย่างมีรอยร้าวทั้งนั้น 

เพราะแบบนั้นไง แสงสว่างถึงส่องเข้ามา

 

– เลโอนาร์ด โคเฮน
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โมนิกา

เธอพยายามจะคืนสมุดบันทึกทันทีที่รู้ว่ามันถูกลืมทิ้งไว้ เธอ 

หยิบมันขึ้นมาแล้วรีบตามเจ้าของที่ดูไม่ธรรมดาไป แต่เขาหายไปแล้ว  

เขาเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเหลือเชื่อสำหรับคนที่อยู่ในวัยชรา  

บางทีเขาอาจไม่อยากถูกพบตัวจริง ๆ 

สมุดบันทึกเล่มที่ว่าเป็นสมุดแบบฝึกหัดสีเขียวอ่อนเรียบ  ๆ  

คล้ายกับเล่มที่โมนิกาเคยพกติดตัวไปโรงเรียน ในนั้นมีรายละเอียดของ 

การบา้นทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่นของเธอมกัขดีเขยีนปกสมดุเปน็รปูหวัใจ  

ดอกไม้ และชื่อผู้ชายคนล่าสุดที่แอบปิ๊ง แต่โมนิกาไม่ใช่สายขีดเขียน  

เธอให้ความเคารพเครื่องเขียนดี ๆ เป็นอย่างมาก 

บนปกมีคำอยู่ไม่กี่คำที่บรรจงเขียนด้วยลายมือสวยงาม

โปรเจ็กต์แห่งความสัตย์จริง

ตรงมุมท้ายหน้าปกมีตัวอักษรเล็ก  ๆ เป็นลายมือกำกับวันที่ไว้ว่า  

ตุลาคม 2018 โมนิกาคิดว่าอาจมีที่อยู่หรืออย่างน้อยก็ชื่ออยู่ในเล่ม 

เพื่อที่เธอจะได้นำไปคืนถูกคน แม้จะเป็นสมุดที่ดูเรียบง่าย แต่ก็ให้ 

ความรู้สึกว่าเป็นของสำคัญ 
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แคลร ์ พูลีย์

เธอพลกิเปดิหนา้ปกสมดุ หนา้แรกมขีอ้ความอยูส่องสามยอ่หนา้

คุณรู้จักคนที่อยู่ใกล้คุณมากแค่ไหน เขารู้จักคุณดีเพียงใด  

คุณรู้จักชื่อเพื่อนบ้านไหม คุณจะรู้ไหมหากเขากำลังเผชิญปัญหา 

หรือว่าไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้ว 

ทุกคนต่างโกหกเรื่องชีวิตของตัวเอง  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ 

แบ่งปันความจริงแทน ความจริงเดียวที่นิยามความเป็นคุณ สิ่งที่ทำให้ 

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเข้าที่เข้าทาง ไม่ใช่บอกกล่าวในอินเทอร์เน็ต  

แต่บอกกับคนจริง ๆ ที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณ 

อาจไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางทีการเล่าเรื่องของตัวเองอาจเปลี่ยน 

ชีวิตคุณ หรือไม่ก็เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนที่คุณยังไม่เคยเจอ

นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากค้นพบ

 

มีข้อความอีกในหน้าถัดไปและโมนิกาก็อยากอ่านต่อใจแทบขาด  

แต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของวันในคาเฟ่ แค่ไล่ตามตารางงาน 

ให้ทันก็แทบกระอักแล้ว การจัดตารางงานอย่างนั้นบ้ามาก เธอสอด 

สมดุบนัทกึเขา้ไปตรงชอ่งวา่งขา้งลิน้ชกัซึง่เปน็ทีเ่กบ็เมนสูำรองและใบปลวิ 

จากตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ เธอจะเก็บไว้อ่านทีหลังเมื่อมีสมาธิเต็มที่

โมนิกานอนแผ่หลาอยู่บนโซฟาภายในแฟลตซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของ 

คาเฟ ่ มอืหนึง่ถอืแกว้ไวนโ์ซวญีงบลอ็งใบใหญ ่ มอือกีขา้งถอืสมดุบนัทกึ 

ที่ถูกทิ้งไว้ คำถามที่กวนใจเธอเมื่อเช้าเรียกร้องหาคำตอบ เธอใช้เวลา 

ทั้งวันไปกับการพูดคุยกับผู้คน เสิร์ฟกาแฟและเค้ก พูดคุยเล่นเรื่อง 

อากาศและเรื่องซุบซิบล่าสุดของคนดัง แต่ครั้งสุดท้ายที่เธอได้บอก 

เรื่อง  สำคัญ  เกี่ยวกับตัวเองให้ใครสักคนฟังคือเมื่อใดหนอ แล้วเธอล่ะ 
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4

สมุดบันทึกแห่งความสัตย์จริง (The Authenticity Project)

รู้จักพวกเขาดีแค่ไหน เว้นก็แต่รู้ว่าพวกเขาชอบใส่นมในกาแฟหรือ 

ชอบใส่น้ำตาลในชาเท่านั้น เธอเปิดสมุดบันทึกไปหน้าที่สอง

ผมชื่อจูเลียน เจสซอป อายุเจ็ดสิบเก้า และผมเป็นศิลปิน  

ตลอดระยะเวลาห้าสิบเจ็ดปีที่ผ่านมา ผมอาศัยอยู่ที่เชลซีสตูดิโอส์  

บนถนนฟูลัม

เหล่านั้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน แต่นี่คือความจริง : ผมเหงา

บ่อยครั้งที่ผมไม่ได้คุยกับใครเลยตลอดหลายวัน มีบางครั้งที่ผม 

ได้พูด (เพราะมีคนโทร.มาแจ้งเรื่องการชำระค่าประกันคุ้มครองสินเชื่อ  

เป็นต้น) ผมพบว่าเสียงที่เปล่งออกมาแหบพร่า มันม้วนหายแล้วตาย 

อยู่ในลำคอเพราะถูกละเลย

อายุทำให้ผมไม่มีตัวตน ผมพบว่าจุดนี้ยากเป็นพิเศษ เพราะผม 

มกัจะถกูตดัสนิเสมอ ทกุคนรูว้า่ผมเปน็ใคร ผมไมจ่ำเปน็ตอ้งแนะนำตวั  

ผมแค่ยืนอยู่ตรงทางเข้าประตู ขณะที่ชื่อของผมขจายไปทั่วห้องด้วย 

เสียงกระซิบต่อกันเป็นทอด ๆ ตามติดมาด้วยสายตาหลายคู่ที่แอบมอง

ผมเคยชอบการอ้อยอิ่งอยู่หน้ากระจกและการเดินผ่านร้านรวง 

อย่างเชื่องช้า เพื่อตรวจตราการตัดเย็บแจ็กเก็ตหรือลอนผมของตัวเอง  

แต่เดี๋ยวนี้หากเงาสะท้อนของผมคืบคลานเข้ามา ผมแทบจำตัวเองไม่ได้  

ตลกดีที่แมรี  ผู้ที่น่าจะรับมือได้อย่างมีความสุขกับความแก่ชรา 

ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  กลับตายจากไปตั้งแต่อายุยังน้อย  แค่หกสิบ 

เท่านั้นเอง ขณะที่ผมยังอยู่ตรงนี ้ ถูกบังคับให้มองตัวเองแหลกสลาย 

ไปเรื่อย ๆ 

ในฐานะศิลปิน ผมเฝ้ามองผู้คน ผมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ของพวกเขา และผมสังเกตเห็นว่ามักมีการคานอำนาจเกิดขึ้น 

อยู่เสมอ ฝ่ายหนึ่งได้รับความรักมากกว่าและอีกฝ่ายมอบความรัก 
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แคลร ์ พูลีย์

ให้มากกว่า ผมเคยคิดว่าต้องเป็นคนที่ได้รับความรักมากที่สุด  

แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมมองข้ามแมรีไป ความธรรมดาสามัญ 

ของเธอ ความมีสุขภาพดี แก้มสีชมพูระเรื่อน่ารัก ความช่างคิด  

และความน่าไว้วางใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเธอ ซึ่งกว่าที่ผม 

จะมองเห็นคุณค่าของเธอก็เมื่อเธอจากไปแล้ว

โมนิกาหยุดพักเพื่อเปิดหน้าถัดไปและดื่มไวน์อีกอึกใหญ่  

ไมแ่นใ่จวา่เธอชอบจเูลยีนขนาดนัน้ไหม แมเ้ธอออกจะรูส้กึสงสารเขา  

แต่เธอสงสัยว่าเขาน่าจะเลือกการถูกเกลียดมากกว่าความน่าสงสาร  

เธออ่านต่อ

ตอนแมรียังอยู่ บ้านหลังเล็ก  ๆ  ของเรามักเต็มไปด้วยผู้คน  

เด็ก ๆ แถวบ้านวิ่งเข้าวิ่งออก เพราะแมรีจัดเตรียมนิทาน คำแนะนำ  

น้ำอัดลม ไปจนถึงมอนสเตอร์มันช์1 เพื่อนศิลปินผู้ไม่ค่อยประสบ 

ความสำเร็จนักของผมที่มักจะโผล่มาโดยไม่บอกกล่าวในช่วงมื้อค่ำ 

พร้อมกับเหล่านางแบบวาดภาพคนล่าสุดของผม แมรีสวมบทบาท 

ต้อนรับหญิงสาวคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่คงมีแค่ผมที่สังเกตเห็น 

ว่าพวกเธอไม่เคยได้ช็อกโกแลตสำหรับกินคู่กับกาแฟเลย 

พวกเรายุ่งกันมาก ชีวิตทางสังคมของเราโคจรรอบเชลซี 

อาร์ตส์คลับ และร้านอาหารกับร้านเสื้อที่ถนนคิงส์กับสโลนสแควร์  

แมรีทำงานยาวนานหลายชั่วโมงในฐานะพยาบาลผดุงครรภ ์ ส่วนผม 

ก็เดินทางข้ามประเทศไปวาดภาพผู้คนที่คิดว่าตัวเองมีค่าพอจะ 

จารึกไว้แก่ชนรุ่นหลัง

1 Monster Munch คือขนมข้าวโพดอบกรอบหลากรสสำหรับเด็ก หน้าซองมีรูปสัตว์ประหลาดต่าง ๆ 
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ช่วงอายุหกสิบปลาย ทุกเย็นวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นเราจะ 

แวะไปทีส่สุานบรอมปต์นัทีต่ัง้อยูใ่กลบ้า้น ในเมือ่ทัง้สีม่มุเชือ่มตอ่กบั 

ฟูลัม เชลซี เซาท์เคนซิงตัน และเอิร์ลส์คอร์ต ที่นี่จึงเป็นจุดนัดพบ 

เพื่อนฝูงซึ่งสะดวกที่สุด เราวางแผนสุดสัปดาห์บนหลุมศพของ 

พลเรือเอกแอนกัส  ไวต์วอเตอร์  เราไม่รู้จักพลเรือเอกก็จริง  

แต่บังเอิญว่าพื้นที่พักผ่อนของเขามีหินอ่อนสีดำแผ่นหนาวางใน 

แนวนอน ซึ่งเหมาะเจาะกับการเป็นโต๊ะนั่งดื่ม 

เรียกได้ว่าผมตายไปพร้อมกับแมรีในหลายแง่ ผมเมินเสียง 

โทรศัพท์และจดหมาย ผมปล่อยให้สีแห้งกรังอยู่ในถาด ค่ำคืน 

ยาวนานคนืหนึง่ทีเ่หลอือด ผมถงึกบัทำลายผา้ใบทีย่งัวาดภาพไมเ่สรจ็ 

ดว้ยการฉกีทึง้มนัเปน็เสน้ ๆ ราวกบัสายรุง้ประดบัชว่งเทศกาล แลว้ตัด 

มันเป็นชิ้น ๆ ด้วยกรรไกรตัดผ้าของแมรีเหมือนมันเป็นเศษกระดาษส ี

ที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง กว่าผมจะเอาตัวเองออกมาจากรังไหมได้ 

ก็เมื่อประมาณห้าปีต่อมา เพื่อนบ้านต่างก็ย้ายหนี เพื่อน ๆ ยอมแพ้  

ตวัแทนยกเลกิสญัญากบัผม ตอนนัน้เองทีผ่มเริม่รูส้กึวา่ผมกลายเปน็ 

คนไร้ตัวตน ผมเปลี่ยนรูปร่างจากผีเสื้อกลับไปเป็นตัวหนอน

ผมยังคงยกแก้วที่ใส่เบลีย์สไอริชครีม2 สุดโปรดของแมรีไปที่ 

หลุมศพของพลเรือเอกทุกเย็นวันศุกร์เหมือนเดิม เพียงแต่ตอนนี้ 

มีแค่ผมกับอดีตที่ตามหลอกหลอนเหมือนผีเท่านั้น

นั่นแหละเรื่องราวของผม เชิญโยนมันลงถังขยะรีไซเคิลได้ 

ตามสบาย หรือไม่คุณก็อาจตัดสินใจบอกความจริงเกี่ยวกับตัวเอง 

ผ่านหน้ากระดาษเหล่านี้ แล้วส่งต่อสมุดเล่มเล็ก  ๆ  ของผม บางที 

คุณอาจรู้สึกว่าได้ระบายเหมือนกับผมก็ได้

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็อยู่ที่คุณแล้ว
2 Bailey’s Irish Cream เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของครีม โกโก้ และไอริชวิสกี้
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โมนิกา

เธอค้นหาเขาในกูเกิล แน่นอนว่าสารานุกรมวิกิพีเดียอธิบายถึง 

จูเลียน เจสซอป ว่าเป็นจิตรกรวาดภาพเหมือนผู้ชื่นชอบความโกลาหล 

ฉาวโฉ่ในยุคเจ็ดศูนย์และแปดศูนย ์ เขาเป็นนักเรียนของลูเซียน ฟรอยด ์ 

ที่โรงเรียนศิลปะสเลด มีข่าวลือว่าทั้งคู่สาดโคลนใส่กันเรื่องผู้หญิง 

อยูห่ลายป ี ลเูซยีนไดเ้ปรยีบเพราะมชีือ่เสยีงมากกวา่ แตจ่เูลยีนเดก็กวา่ 

ถงึสบิเจด็ป ี โมนกิาลองนกึถงึแมรทีีต่รากตรำทำงานกะยาวเพือ่ใหผู้ห้ญงิ 

ทั้งหลายคลอดทารกออกมาในขณะที่สงสัยว่าสามีไปทำอะไรอยู่ที่ไหน  

ความจรงิแลว้ฟงัดเูหมอืนนางเปน็พรมเชด็เทา้อยา่งไรชอบกล ทำไมนาง 

ไม่ทิ้งเขาไปเสียล่ะ เธอย้ำเตือนตัวเองอย่างที่พยายามทำบ่อย  ๆ ว่ามัน 

ยังมีเรื่องที่แย่กว่าการเป็นโสดอยู่จริง ๆ 

หนึ่งในภาพวาดตัวเองของจูเลียนแขวนอยู่ช่วงสั้น  ๆ  ที่หอศิลป์ 

แสดงภาพเหมือนแห่งชาติ ในนิทรรศการที่มีชื่อว่า  โรงเรียนศิลปะ 

ลอนดอนของลเูซยีน ฟรอยด ์ โมนกิาคลกิภาพใหข้ยายใหญ ่ และไดเ้หน็ 

ชายคนที่เธอเจอที่คาเฟ่เมื่อเช้าวานนี้ แต่ทุกสิ่งอย่างยังเต่งตึงราวกับ 

ลูกเกดที่ได้ย้อนคืนกลับไปเป็นองุ่น จูเลียน เจสซอป ในวัยสามสิบกว่า  
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ผมสีบลอนด์หวีเสย โหนกแก้มเป็นสัน ริมฝีปากยิ้มหยันนิด  ๆ และ 

ดวงตาสีฟ้าที่มองทะลุทะลวง เมื่อวานตอนที่ เขามองเธอ มันให้ 

ความรู้สึกเหมือนเขาได้รื้อค้นจิตวิญญาณของเธอเสียกระจุยกระจาย  

เป็นความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนเล็กน้อย เหมือนการถกเถียงกันถึงข้อดี 

ระหว่างมัฟฟินบลูเบอร์รีกับมิลเลียนแนร์ชอร์ตเบรด

โมนิกาดูนาฬิกาของเธอ เป็นเวลา 16.50 น.

“เบนจี้ คุณช่วยดูร้านสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม” เธอถามบาริสต้า  

แทบรอให้เขาพยักหน้าไม่ไหว เธอสวมเสื้อโค้ต กวาดตามองโต๊ะ 

ระหว่างที่เดินออกจากคาเฟ่ แวะหยิบเศษเค้กเรดเวลเวตเละ  ๆ  จาก 

โต๊ะเบอร์สิบสอง มองไม่เห็นได้อย่างไรนะ เธอเดินออกไปยังถนนฟูลัม  

จากนั้นก็โปรยเศษเค้กให้นกพิราบ

โมนิกาไม่ค่อยได้นั่งชั้นบนของรถประจำทาง เนื่องจากเธอยินดี 

ปฏิบัติตามกฎสุขภาพและความปลอดภัย อีกทั้งการปีนขึ้นบันได 

ระหว่างที่รถกำลังวิ่งก็เป็นการเสี่ยงโดยไม่จำเป็น แต่ในกรณีนี้เธอ 

จำเป็นต้องมีทัศนวิสัยที่ดีที่สุด

โมนิกามองจุดสีฟ้าในกูเกิลแมปที่เคลื่อนช้า  ๆ  ไปตามถนนฟูลัม 

เพื่อมุ่งสู่เชลซีสตูดิโอส์ รถประจำทางหยุดหน้าสถานีรถไฟใต้ดินฟูลัม 

บรอดเวยก์อ่นแลน่ขา้มสะพานสแตมฟอรด์ มองเหน็สโมสรฟตุบอลเชลซ ี

อันอลังการทันสมัยราวกับกรุงเมกกะปรากฏราง ๆ อยู่เบื้องหน้า และถูก 

ประกบแบบผิดที่ผิดทางด้วยทางเข้าสองฝั่งของแฟนคลับทีมเหย้ากับ 

ทีมเยือน ภายในบริเวณนั้นมีหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ที่เหมาะจะสร้างเป็นบ้าน 

และที่พักแบบสตูดิโอได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่หลังกำแพงที่ดูเป็นมิตร  

ซึ่งโมนิกาน่าจะเคยเดินผ่านไปมาเป็นร้อย ๆ ครั้ง

ครั้งนี้ต้องขอบคุณที่การจราจรเคลื่อนตัวช้า โมนิกาพยายาม 

คิดว่าบ้านหลังไหนในนี้ที่น่าจะเป็นบ้านของจูเลียน หลังที่ตั้งอยู่โดด  ๆ  
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ดคูอ่นขา้งเกา่จากการใชง้านเหมอืนตวัจเูลยีนนะ่หรอื เธอขอเดมิพนัดว้ย 

ค่าแรงของวันนี้ว่าเป็นบ้านหลังนั้น แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย 

สำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินแบบเธอ

โมนิกากระโดดลงจากรถที่ป้ายถัดมาและหันซ้ายเกือบจะ 

ทันทีไปยังที่ตั้ งของสุสานบรอมป์ตัน  แสงสลัวทำให้ เกิดเงายาว  

ความหนาวเย็นของฤดูใบไม้ร่วงเจืออยู่ในอากาศ สุสานเป็นหนึ่งใน 

สถานที่โปรดของโมนิกา  — โอเอซิสแห่งความสงบนิรันดร์ของเมือง  

เธอชอบหินบนหลุมฝังศพอันหรูหรา  — ที่เป็นการแสดงความยกตน 

ข่มท่านครั้งสุดท้ายของชีวิต ฉันจะได้เห็นหินอ่อนแผ่นหนาที่มีข้อความ 

สวย  ๆ  จากคัมภีร์ไบเบิล ได้รับการดูแลจากพระเยซูขนาดเท่าตัวจริง 

บนไม้กางเขน เธอชอบหินสลักรูปเทพธิดาซึ่งขณะนี้อวัยวะสำคัญ 

บางส่วนขาดหายไป รวมถึงชื่อเชย  ๆ  บนหลุมฝังศพสไตล์วิกตอเรีย  — 

เอเทล มิลเดรด และอลัน คนเราเลิกตั้งชื่อว่าอลันไปตั้งแต่เมื่อไรนะ  

ลองคิดดูอีกที ยังมีใครเรียกลูกตัวเองว่าโมนิกาอยู่อีกไหม ย้อนไป 

เมื่อปี  1981 พ่อแม่ของเธอเลี่ยงชื่อแหวกขนบประเภทเอมิลี โซฟี  

และโอลิเวีย โมนิกาคือชื่อเล่นที่กำลังจะตาย เธอนึกภาพบนจอ 

ภาพยนตร์ที่ขึ้นเครดิตว่า โมนิกาคนสุดท้าย ได้เลยทีเดียว

ขณะเดินจ้ำผ่านหลุมฝังศพของทหารที่ตายในสงครามและ 

ผู้อพยพชาวรัสเซียขาว1 เธอรู้สึกได้ว่าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลาย  — 

กระรอกสีเทา สุนัขจิ้งจอกในเมือง และนกเรเวนสีดำสนิทซึ่งอาศัย 

พื้นที่แห่งนี้เป็นที่กำบัง ล้วนพร้อมจะปกป้องหลุมศพเหล่านี้อย่างดี 

ราวกับเป็นวิญญาณของผู้ตาย

1 White Russian Emigrés หมายถงึอาสาสมคัรชาวรสัเซยีทีต่อ่ตา้นพรรคคอมมวินสิตแ์ดงของรฐับาล 

โซเวียต และอพยพออกจากรัสเซียช่วงปี 1917 - 1923 โดยเรียกปฏิบัติการนี้ว่า “การเคลื่อนไหวของ 

รัสเซียขาว”  
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แล้วหลุมศพของพลเรือเอกอยู่ตรงไหนล่ะ โมนิกามุ่งหน้าไปทาง 

ซ้ายมือ มองเลยไปหาชายสูงวัยที่กอดขวดเบลีย์สไอริชครีม แล้วก็เพิ่ง 

รู้ตัวว่าจะมองหาทำไม ในเมื่อเธอไม่ได้อยากคุยกับจูเลียนเสียหน่อย  

อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ เพราะชักสงสัยว่าการเข้าหาเขาแบบตรงไป 

ตรงมาน่าจะเสี่ยงต่อการทำให้เขาอับอาย และเธอก็ไม่อยากก้าวเท้า 

ผิดข้างตั้งแต่แรก

โมนิกามุ่งหน้าไปจนสุดทางเหนือของสุสาน แล้วหยุดชะงัก 

ช่วงสั้น ๆ เพื่อก้มศีรษะแสดงความขอบคุณอย่างเงียบ ๆ ไปทางหลุมศพ 

ของเอมเมอไลน์ แพงเคิร์สต์2 อย่างที่ทำมาตลอด เธอเดินวนรอบ 

ด้านบน และขณะเดินไปได้ครึ่งทางของอีกฝั่งซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมี 

คนใช้จึงสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านขวามือ คนที่นั่งอยู่บน 

แผ่นจารึกหินอ่อนสลักบนหลุมศพ  (ด้วยท่าทางค่อนข้างลบหลู่)  คือ 

จูเลียนที่มีแก้วอยู่ในมือ 

โมนกิาเดนิผา่น พยายามกม้ศรีษะเพือ่ไมใ่หด้งึดดูสายตาของเขา  

และทันทีที่เขาจากไปราวสิบนาทีให้หลัง เธอก็ย้อนกลับมาทางเดิม 

เพื่ออ่านข้อความบนหินสลักหลุมฝังศพ

พลเรือเอกแอนกัส ไวต์วอเตอร์
แห่งถนนพอนต์

มรณะ 5 มิถุนายน 1963 อายุ 74 ปี

ผู้นำที่น่าเคารพ สามีอันเป็นที่รัก

และพ่อ และเพื่อนผู้ซื่อสัตย์

2 Emmeline Pankhurst (ค.ศ.  1858 - 1928) นักเคลื่อนไหวชาวอังกฤษ เธอมีส่วนสำคัญในการ 

เรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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รวมถึงเบียทริซ ไวต์วอเตอร์
มรณะ 7 สิงหาคม 1964 อายุ 69 ปี

เธอขนลุกชันเมื่อเห็นความเป็นจริงเรื่องคำคุณศัพท์ที่ส่องแสง 

แวววาวหลายคำห้อยทา้ยชื่อของพลเรือเอก ในขณะที่ฝ่ายภรรยามีเพียง 

วันที่และพื้นที่อันเป็นนิรันดร์ภายใต้หลุมศพของสามีเท่านั้น

โมนิกายืนอยู่สักพักท่ามกลางความเงียบสงัดของสุสานพลาง 

จินตนาการถึงกลุ่มหนุ่มสาวที่งดงาม ตัดผมแบบสมาชิกวงเดอะบีเทิลส์  

สวมกระโปรงสั้นและกางเกงขากระดิ่ง กำลังถกเถียงและเล่นหัวกัน  

พลันก็เกิดรู้สึกเปล่าเปลี่ยวขึ้นมา
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จูเลียน

จูเลียนสวมรองเท้าผิดขนาดคู่เก่าที่อ้างว้างและโดดเดี่ยวของเขา  

เขาสวมจนชินกระทั่งรู้สึกว่ามันใส่สบาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป การสวม 

รองเท้าผิดขนาดได้ทิ้งรอยด้านและตาปลาที่ไม่มีวันจางหายเอาไว้ให้เขา  

ขณะนีเ้ปน็เวลาสบิโมงเชา้ จเูลยีนเดนิไปตามถนนฟลูมั หา้ป ี

หลังจากที่แมรีจากไป เขาไม่ค่อยลุกจากเตียง เวลากลางวันเลย 

คืบคลานสู่กลางคืนอย่างรวดเร็ว หลายสัปดาห์เข้าก็เริ่มจะเสียระบบ  

จากนั้นเขาก็ค้นพบว่ากิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมัน 

เปรียบเสมือนทุ่นที่ยังทำให้เขาลอยเหนือน้ำได้อยู่

ระหว่างนั้นทุก ๆ เช้าเขาจะเดินไปตามท้องถนนในละแวกบ้าน 

เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อซื้อเสบียงที่จำเป็นระหว่างทาง รายการ 

ของวันนี้คือ

ไข่

นม 1 ไพนต์1 

1 หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ โดย 1 ไพนต์มีค่าเท่ากับ 568 มิลลิลิตร
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ผงทำขนมแองเจิลดีไลต์รสบัตเตอร์สกอตช์ ถ้าเป็นไปได้

(เขาเริ่มตามหาผงทำขนมแองเจิลดีไลต์มากขึ้นและมันก็หายาก 

ขึ้นทุกทีแล้ว)

ในเมื่อวันนี้เป็นวันเสาร์ เขาจึงตั้งใจจะซื้อนิตยสารแฟชั่นด้วย  

สัปดาห์นี้เป็นคิวของ โว้ก นิตยสารเล่มโปรดของเขา 

บางครั้งถ้าตัวแทนจำหน่ายนิตยสารไม่ยุ่งเกินไป พวกเขาก็จะ 

แลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่องหัวข้อข่าวหรือไม่ก็เรื่องดินฟ้าอากาศ  

ในวันแบบนั้นจูเลียนเกือบจะรู้สึกเหมือนเขาได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ 

สงัคมอยา่งสมบรูณ ์ อยา่งแรกเพราะไดค้ยุกบัคนคุน้เคยทีรู่จ้กัชือ่ของเขา  

และอีกอย่างคือความคิดเห็นของเขาสำคัญ ครั้งหนึ่งเขาถึงกับจองคิว 

นัดทันตแพทย์เพื่อให้ได้ใช้เวลาในวันนั้นกับใครสักคน แต่หลังจาก 

ที่ได้ใช้เวลาตลอดช่วงนัดด้วยการอ้าปากและพูดอะไรไม่ได้ระหว่างที่ 

นายพาเทลใช้เครื่องมือโลหะที่เลือกมาและท่อที่ส่งเสียงดูดน่าสยอง 

ทำอะไรสักอย่าง เขาจึงตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ฉลาด ทั้งยัง 

กลับบ้านพร้อมคำสั่งสอนเรื่องสุขอนามัยของเหงือกเต็มหู เขาจึงตั้ง 

ปณธิานไวว้า่จะไมก่ลบัไปอกีใหน้านทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้ ถา้จะฟนัรว่ง 

หมดปากก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไป เขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว

จูเลียนแวะมองผ่านหน้าต่างเข้าไปในร้านโมนิกาส์คาเฟ่ซึ่งมี 

ลูกค้าเต็มร้าน เขาเดินบนถนนสายนี้มานานหลายปีจึงเห็นภาพการเปิด 

รา้นใหมซ่ำ้แลว้ซำ้เลา่ ราวกบัการลอกวอลลเ์ปเปอรเ์วลาตกแตง่หอ้งใหม ่ 

ในยุคหกศูนย์ที่นี่ เคยเป็นร้านอีลแอนด์พาย จนกระทั่งคนเลิกเห่อ 

ปลาไหลก็เปลี่ยนเป็นร้านแผ่นเสียง พอมาถึงยุคแปดศูนย์ก็กลายเป็น 

ร้านเช่าวิดีโอ  จนกระทั่งเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาจึงเป็นร้านขนม  

ปลาไหล แผ่นไวนิล และม้วนวิดีโอเทปวีเอชเอส  — ถูกส่งลงถังขยะ 
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แห่งประวัติศาสตร์ แม้แต่ขนมหวานยังกลายเป็นปีศาจ เพราะถูก 

กล่าวหาว่าทำให้เด็กตัวใหญ่ขึ้นเรื่อย  ๆ ที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของ 

ขนมหวานมิใช่หรือ ต้องโทษตัวเด็ก ๆ เองหรือแม่ของพวกนั้นสิ

เขาเลือกสถานที่วาง โปรเจ็กต์แห่งความสัตย์จริง ได้ถูกต้องแล้ว  

เขาชอบข้อเท็จจริงที่ว่าเขาสั่งชาใส่นมได้โดยไม่ต้องถูกตั้งคำถามซับซ้อน 

จำพวกว่าเขาต้องการใบชาประเภทไหนหรือว่านมชนิดใด  ชานม 

เสิร์ฟมาในถ้วยเคลือบดินเผาอย่างเหมาะสมโดยไม่มีใครจำเป็นต้องรู้ 

ชื่อเขา ชื่อของจูเลียนเหมาะกับการถูกเซ็นไว้ที่มุมล่างของผ้าใบมากกว่า  

มันคงไม่เหมาะกับการเขียนหวัด ๆ บนแก้วกลับบ้านอย่างที่ทำกันในร้าน 

สตาร์บัคส์ ความทรงจำนั้นทำให้เขาสั่นสะท้าน

เขามักนั่งบนเก้าอี้นวมหนังนุ่ม ๆ ที่มีรอยถลอก ตรงมุมที่ห่างไกล 

ที่สุดภายในโมนิกาส์คาเฟ่ เป็นมุมที่มีชั้นวางหนังสือซึ่งเขาเคยได้ยิน 

เธอเรียกว่าห้องสมุด ท่ามกลางโลกที่ดูเหมือนทุกสิ่งอย่างจะเป็น 

อิเล็กทรอนิกส์ไปเสียหมด และหนังสือพิมพ์กลายเป็นสื่อที่หายสาบสูญ 

ไปอย่างรวดเร็ว จูเลียนค้นพบห้องสมุดที่มีกลิ่นหนังสือเก่าผสมผสาน 

กับกลิ่นกาแฟบดใหม่ ชวนให้คิดถึงวันวานได้อย่างน่าอัศจรรย์

จเูลยีนนกึสงสยัวา่เกดิอะไรขึน้กบัสมดุบนัทกึเลม่เลก็ทีเ่ขาทิง้ไวท้ีน่ี ่ 

เขามักรู้สึกว่าตัวเขาค่อย ๆ หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย สักวันหนึ่ง 

ในอนาคตที่ไม่ไกลนัก เขาคงจะจมน้ำโดยทิ้งไว้เพียงระลอกคลื่นเล็ก ๆ   

แต่อย่างน้อยจะต้องมีใครสักคนที่มองเห็นเขาผ่านสมุดเล่มนั้น  — 

อย่างชัดเจน และการขีดเขียนช่างให้ความรู้สึกสบายเหมือนการปรับ 

เชือกรองเท้าที่สวมแล้วอึดอัด เพื่อให้เท้าของเขาหายใจได้สะดวกขึ้น 

อีกนิด

เขาเดินต่อไป10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ฮาซาร์ด

คืนวันจันทร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดึกแล้ว ทว่าทิโมที ฮาซาร์ด  

ฟอร์ด  หรือที่ทุกคนรู้จักในนามฮาซาร์ดยังไม่ยอมกลับบ้าน  

ประสบการณส์อนใหรู้ว้า่ทางเดยีวทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาหนจีากอาการจติตก 

หลังวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ก็คือต้องไปต่อ เขาเริ่มขยับวันเริ่มต้น 

สปัดาหอ์อกไปเรือ่ย ๆ ทำใหว้นัหยดุสดุสปัดาหเ์ลือ่นออกไปจนกระทัง่ 

มันแทบจะชนกันตรงกลาง สลับฉากด้วยความสยองขวัญสั้น  ๆ   

ช่วงวันพุธ ก่อนที่จะเริ่มหยุดอีกครั้ง 

คืนนั้นฮาซาร์ดชวนเพื่อนร่วมงานมาที่บาร์ในเมืองไม่ได้เลยสักคน  

เขาเลยเปลี่ยนแผนเป็นมุ่งหน้ากลับไปที่ฟูลัม  แล้วแวะที่บาร์ไวน์ 

ละแวกบ้านแทน เขากวาดตามองกลุ่มคนหร็อมแหร็มเพื่อหาคนคุ้นเคย  

เขาเลง็ไปทีส่าวผมบลอนดส์ดีอกออ้ เธอเกีย่วขาเขา้กบัขาเกา้อีบ้ารต์วัสงู  

ลำตัวพิงอยู่กับโต๊ะบาร์ ท่าทางน่ามองราวกับหลอดงอ ซึ่งเขาค่อนข้าง 

มั่นใจว่าเธอคือเพื่อนเข้ายิมของสาวคนหนึ่งที่เจค เพื่อนของเขาเคยไป 

เดตด้วย ทว่าไม่รู้ว่าเธอคนนี้ชื่ออะไร แต่เธอดูเป็นคนเดียวที่น่าจะว่าง 

ดื่มกับเขา และนั่นทำให้เธอกลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขาในเวลานี้
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ฮาซารด์เดนิเขา้ไปหาพรอ้มรอยยิม้ทีเ่ขาเกบ็ไวใ้ชเ้ฉพาะบางโอกาส  

สัมผัสที่หกบางอย่างทำให้เธอหันมาทางเขาพร้อมรอยยิ้มกว้างและ 

โบกมือให้ บิงโก ได้ผลทุกทีสิน่า

เธอเผยว่าชื่อบลานช์ ชื่อบัดซบบรม ฮาซาร์ดคิด เขาน่าจะ 

ดูออก เขานั่งรินเครื่องดื่มให้ตัวเองแบบเนือย  ๆ อยู่บนเก้าอี้บาร์ข้างเธอ  

ยิ้มบ้างพยักหน้าบ้างระหว่างที่เธอแนะนำเขากับกลุ่มเพื่อน  ๆ ชื่อของ 

คนพวกนั้นล่องลอยไปรอบตัวเขาราวกับฟองอากาศ ก่อนจะแตกโพละ 

แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอย ฮาซาร์ดไม่สนหรอกว่าพวกนั้นจะเรียก 

ตัวเองว่าอะไร ขอเพียงแค่พวกนั้นยังมีแรง และถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มี 

ศีลธรรมด้วย ยิ่งมีจำนวนน้อยเท่าไรก็ยิ่งดี

ฮาซาร์ดปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายดาย เขาหยิบม้วน 

ธนบัตรออกมาจากกระเป๋าแล้วซื้อเครื่องดื่มทรงกลมสีฉูดฉาด ยกระดับ 

จากการสั่งแบบแก้วเป็นสั่งแบบขวด และจากสั่งไวน์เป็นแชมเปญ  

เขาเผยประวัติที่เตรียมมาอย่างดีออกไปเล็กน้อย แล้วค้นรายชื่อคนรู้จัก 

ยาวเหยียดเพื่อให้เจอเพื่อนร่วมกัน ก่อนกระจายข่าวลือฉาวโฉ่ที่แต่ง 

ขึ้นมาเอง 

กลุ่มคนขยับเข้ามาล้อมรอบฮาซาร์ดเหมือนเคย แต่แล้วเมื่อเข็ม 

นาฬิกาเรือนใหญ่บนผนังด้านหลังบาร์เคลื่อนผ่านชั่วโมงไป ฝูงชน 

ก็ค่อย  ๆ  บางตา ต้องไปแล้วละ นี่เพิ่งวันจันทร์เอง พวกเขาพูด หรือ 

พรุ่งนี้วันสำคัญ หรือไม่ก็ต้องฟื้นตัวจากวันหยุด คุณก็รู้นี่นาว่ามันเป็น 

อย่างไร ในที่สุดก็เหลือเพียงฮาซาร์ดกับบลานช์เท่านั้น แม้จะเพิ่ง 

สามทุ่ม แต่ฮาซาร์ดสัมผัสได้ว่าบลานช์พร้อมจะกลับแล้ว และเริ่มรู้สึก 

ตระหนก

“เฮ้ บลานช์ ยังหัวค่ำอยู่เลย ไม่แวะไปบ้านผมหน่อยเหรอ”  

เขาเอ่ยพลางใช้มือแตะที่ปลายแขนของเธอด้วยท่าทีชี้นำ ทว่าไร้ซึ่ง 
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คำสัญญาใด

“เอาสิ ไม่แวะได้ไง” เธอตอบตามที่เขาคาด 

ประตูหมุนอัตโนมัติของบาร์ผลักทั้งคู่ให้ออกมายืนริมถนน  

ฮาซาร์ดโอบบลานช์แล้วพาเธอเดินข้ามถนนไปยังทางเท้า โดยไม่สังเกต 

และไม่สนใจว่าทั้งคู่ใช้พื้นที่แนวกว้างเต็มทางเท้าเลยทีเดียว

เขาไม่ทันเห็นสาวตัวเล็กผมสีน้ำตาลเข้มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหมือน 

สิ่งกีดขวางการจราจรจนกระทั่งสายเกินไป  เขาชนเธอโครมใหญ่  

แล้วเพิ่งรู้ว่าหล่อนถือแก้วไวน์แดงก็ตอนที่มันกระฉอกใส่หน้าตัวเองไป 

เรียบร้อย ที่ยิ่งกว่านั้นคือยังสาดใส่เสื้อเชิ้ตซาเวิลโรว์ของเขาราวกับ 

เลือดจากแผลโดนมีดฟัน

“โอ๊ย ให้ตายสิโว้ย” เขาเอ่ยพลางจ้องจำเลยเขม็ง 

“นี่ นายเดินมาชนฉันเองนะ!” เสียงตอบของหล่อนแหบพร่า 

ด้วยความโกรธเคือง หยดไวน์สั่นระริกอยู่ที่ปลายจมูกก่อนจะหยดลงมา 

ราวกับนักโดดร่มที่ไม่เต็มใจโดด

“แล้วไม่ทราบว่าเป็นบ้าอะไรถึงได้มายืนถือแก้วไวน์อยู่กลาง 

ทางเดินเนี่ย” เขาตะคอกกลับ “ไปนั่งดื่มที่บาร์ดี  ๆ  เหมือนคนปกติ 

ไม่เป็นหรือไง”

“ไม่เอาน่า ช่างมัน เราไปกันเถอะ” บลานช์เอ่ยพร้อมเสียง 

หัวเราะคิกคักแบบที่ทำให้เขาปวดประสาทจี๊ด

“นางบ้า” ฮาซาร์ดพูดกับบลานช์ แต่กดเสียงให้เบาที่สุดเพื่อ 

ไม่ให้นางบ้าได้ยิน บลานช์หัวเราะคิกคักอีกครั้ง

หลากหลายความคิดถาโถมเข้าใส่ฮาซาร์ดทันทีที่นาฬิกาปลุก 

แสบแก้วหูดังขึ้น ข้อแรกคือ ผมนอนเกินสามชั่วโมงไม่ได้ ข้อสอง  

วันนี้ผมรู้สึกแย่กว่าเมื่อวานซะอีก ผมคิดบ้าอะไรอยู่วะ และข้อสาม  
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มียายผมบลอนด์ที่ผมไม่อยากยุ่งด้วยอยู่บนเตียง  แถมชื่ออะไร 

ก็จำไม่ได้ด้วย

โชคดีที่ฮาซาร์ดเคยตกอยู่ในสภาพนี้มาก่อน เขากระแทกปิด 

นาฬิกาปลุกขณะที่หญิงสาวยังนอนอ้าปากหลับใหลราวกับตุ๊กตายาง 

ญี่ปุ่น ก่อนค่อย  ๆ  ใช้ข้อมือดันแขนเธอที่ทาบอยู่บนอกออกไป แล้ว 

ค่อย ๆ วางมือที่ห้อยต่องแต่งอย่างกับปลาตายของเธอลงบนผ้าปูที่นอน 

ยับยู่ยี่ชื้นเหงื่ออย่างระมัดระวัง เธอทิ้งหลายสิ่งที่อยู่บนหน้าไว้บน 

หมอน  — ลิปสติกสีแดง มาสคาราสีดำ และคราบสีนวลบนผิว  — 

จนเขาประหลาดใจวา่ยงัเหลอือะไรตดิตวัเธออยูบ่า้งไหม เขาลงจากเตยีง 

แล้วก็ต้องสะดุ้งประหนึ่งสมองกระทบกับกะโหลกอย่างกับลูกบอลใน 

เกมบากาเทลล์1 เขาเดินไปตรงลิ้นชักที่มุมห้อง ตรงนั้นมีเศษกระดาษ 

ที่มีตัวอักษรหวัด  ๆ  เขียนไว้ว่า  เธอชื่อบลานช์  ตามคาด พระเจ้า  

เขานี่เจ๋งจริง ๆ  

ฮาซาร์ดอาบน้ำแต่งตัวอย่างเร็วและเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้  

จากนั้นหากระดาษว่าง ๆ มาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนโน้ตว่า

ถึงบลานช์ คุณดูสงบและสวยงามเสียจนผมไม่อยากปลุก  

ขอบคุณนะครับสำหรับเมื่อคืน คุณวิเศษมาก คุณช่วยปิดประตูหน้า 

ให้เรียบร้อยก่อนกลับด้วยนะครับ แล้วโทร.มานะ

เธอวเิศษจรงิหรอืเปลา่นะ ในเมือ่เขาไมม่คีวามทรงจำถงึเรือ่งราว 

ที่เกิดหลังสี่ทุ่มเลย พอคนขายยาปรากฏตัว (เร็วกว่าปกติเพราะเป็น 

1 Bagatelle เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากบิลเลียด อุปกรณ์ที่ใช้จะมีคิวบิลเลียดสำหรับแทงลูกบอล 

เก้าลูก โดยมีเบ้าอยู่ตรงกลาง เล่นกันบนกระดานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือบนโต๊ะ
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วันจันทร์)  ก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว  เขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ท้าย 

กระดาษแล้วกลับเลขท้ายสองตำแหน่งเพื่อไม่ให้เธอติดต่อได ้ แล้ววาง 

กระดาษโน้ตไว้บนหมอนข้าง  ๆ  แขกที่ไม่ได้รับเชิญ หวังว่าคงจะไม่ 

หลงเหลือร่องรอยอะไรเกี่ยวกับเธอตอนเขากลับมา

เขาเดินไปสถานีรถไฟใต้ดินเหมือนขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ  

แม้ว่ายามนี้จะเป็นเดือนตุลาคม แต่เขายังคงใส่แว่นกันแดดเพื่อปกป้อง 

ดวงตาที่อ่อนล้าจากแสงสว่างของวันใหม่ เขาหยุดชะงักเมื่อเดินถึง 

จุดที่เกิดการปะทะกันเมื่อคืน ค่อนข้างมั่นใจว่ามองเห็นไวน์แดงสีเลือด 

สองสามหยดบนทางเท้าคล้ายกับร่องรอยที่หลงเหลือจากการปล้น  

ภาพที่ไม่พึงปรารถนาทำให้เขางุนงง หญิงสาวกระฉับกระเฉงผมสี 

น้ำตาลเข้มคนนั้นจ้องเขาราวกับเกลียดเสียนักหนา ไม่เคยมีผู้หญิง 

คนไหนมองเขาแบบนั้นมาก่อน ฮาซาร์ดไม่ชอบถูกเกลียด 

แลว้ความคดิหนึง่กจ็ูโ่จม ภาพความจรงิอนัรา้ยกาจทีแ่สนปวดใจ 

เลือ่นผา่นไปทลีะภาพ เขากเ็กลยีดตวัเองเหมอืนกนั ลกึลงไปถงึโมเลกลุ 

ที่ เล็กที่สุด อะตอมขนาดจิ๋วที่สุด แม้แต่อนุภาคย่อยของอะตอม 

ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง  ที่จริงแล้วคงต้องเปลี่ยน 

ทุกอย่าง
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โมนิกา 

โมนิกาเป็นคนที่ชื่นชอบตัวเลขมาตลอด เธอรักตรรกะที่คาดเดา 

ได้ของมัน และค้นพบว่าเมื่อใดที่ทำให้ทั้งสองฝั่งของสมการสมดุลกัน 

ได้ช่างน่าพึงพอใจ  หาค่า  x  พิสูจน์ค่า  y แต่ตัวเลขบนกระดาษ 

เบื้องหน้าเธอตอนนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าเธอจะเพิ่มตัวเลขที่ฝั่ง 

ซ้ายมือ  (รายรับ)  มากแค่ไหน มันก็ไม่มีทางครอบคลุมยอดตัวเลข 

ในช่องฝั่งขวามือ (รายจ่าย) 

โมนิกาย้อนนึกถึงสมัยที่ เธอทำงานเป็นทนายของบริษัท  

ตอนนั้นการเพิ่มตัวเลขเป็นแค่งานประจำวัน ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอนอน 

ไม่หลับทุกค่ำคืน ทุก  ๆ  ชั่วโมงที่เธอใช้ไปกับการเอาใจใส่ส่วนของ 

ตัวอักษรขนาดเล็ก ๆ ในสัญญา หรือการเปลี่ยนหน้าบทบัญญัติที่ไม่มีที ่

สิ้นสุด เธอจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในราคาสองร้อยห้าสิบปอนด์  

ซึ่งนั่นเท่ากับการที่เธอต้องขายคัปปุชชีโนแก้วขนาดกลางได้ถึง  ร้อยแก้ว 

เลยทีเดียว

ทำไมเธอถึงเปลี่ยนชีวิตตัวเองครั้งมโหฬารด้วยความเต็มใจและ 

ด้วยเหตุผลทางอารมณ์อย่างนี้ เธอคนที่มองว่าการเลือกไส้แซนด์วิช 
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โดยไม่พิจารณาข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบราคา คุณค่าทางโภชนาการ  

หรือการคำนวณแคลอรีเป็นเรื่องยากยิ่ง

โมนิกาลองเข้ามาแล้วทุกคาเฟ่ระหว่างเส้นทางจากแฟลตถึง 

บริษัท มีทั้งร้านที่ไร้จิตวิญญาณ ร้านจำเจและสกปรก ไปจนถึงร้าน 

แฟรนไชส์ที่หน้าตาโขกมาจากพิมพ์เดียวกัน ทุกครั้งที่ยื่นเงินเกินราคา 

เพื่อซื้อกาแฟรสชาติพื้น ๆ เธอมักนึกถึงคาเฟ่ในอุดมคติ จะต้องไม่ใช่ 

คอนกรีตลายฝีแปรง พลาสติกขึ้นรูป ระบบท่อเปลือย หรือว่าโคมไฟ 

และโต๊ะในรูปแบบอุตสาหกรรม แต่มันต้องให้ความรู้สึกเหมือนการ 

เชื้อเชิญเข้าบ้าน จะต้องมีเก้าอี้นวมแสนสบายที่ไม่เข้ากัน ภาพศิลปะ 

หลากหลายบนผนัง หนังสือพิมพ์ และหนังสือ รวมถึงต้องมีหนังสือ 

วางอยู่ทั่ว  ๆ ไม่ใช่แค่วางโชว์ แต่หยิบมาอ่านแล้วถือกลับบ้านได้นาน 

เท่าที่คุณจะมีเล่มใหม่มาวางแทนที่ บาริสต้าจะไม่ถามชื่อลูกค้าเพื่อ 

ทิ้งชื่อที่สะกดผิด ๆ ถูก ๆ ไว้บนแก้วของคุณ เพราะเขา (หรือเธอ โมนิกา 

รบีเตมิ) รูจ้กัลกูคา้ดอียูแ่ลว้ ทวา่พวกเขาจะถามถงึลกู ๆ ของคณุ กระทัง่ 

จำชื่อแมวของคุณได้ด้วยซ้ำ 

ตอนนั้นเธอเดินไปตามถนนฟูลัมและสังเกตเห็นร้านขนมเก่า  ๆ  

ฝุ่นจับร้านหนึ่งที่เปิดมาแสนนานจนปิดตัว ด้านหน้าขึ้นป้ายประกาศ 

ขนาดใหญ่เขียนว่า TO LET1 ซึ่งก็มีพวกเกรียนในละแวกนั้นไปพ่น 

ตัว I ระหว่างตัวอักษร O กับ L2 เสริมให้อย่างรู้งาน

ทกุครัง้ทีโ่มนกิาเดนิผา่นรา้นวา่งเปลา่ เธอมกัจะไดย้นิเสยีงแม ่ 

ตลอดสองสามสัปดาห์สุดท้ายที่ได้กลิ่นโรคร้ายและความเสื่อมถอย  

คั่นด้วยเสียงปี๊บ ๆ เป็นจังหวะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 

1 แปลว่า ปล่อยเช่า
2 TO(I)LET กลายเป็นคำว่า TOILET ซึ่งแปลว่า ห้องสุขา
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ทั้งหลาย แม่รีบร้อนถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบป ี

ให้ลูกสาวก่อนจะสายเกินไป  ฟังแม่นะ  โมนิกา  จดเอาไว้นะ  

โมนิกา  อย่าลืมนะ  โมนิกา  เอมเมอไลน์  แพงเคิร์สต์  ไม่ได้ 

ล่ามตัวเองไว้กับราวลูกกรงเพื่อให้เราใช้ชีวิตเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็ก  ๆ  

ในกงล้อของคนอื่น จงเป็นนายตัวเอง สร้างสรรค์อะไรสักอย่าง  

หาลูกจ้าง  จงกล้าหาญ  ทำในสิ่งที่ลูกรักจริง  ๆ ทำให้มันมีค่า  

และนั่นก็คือสิ่งที่เธอลงมือทำ

เดิมทีโมนิกาหวังว่าจะใช้ชื่อแม่เป็นชื่อคาเฟ่ แต่แม่ของเธอ 

ชือ่แชรติี้3 จงึนา่จะเปน็การตดัสนิใจทางธรุกจิทีแ่ยม่ากหากจะตัง้ชือ่คาเฟ ่

ที่สื่อเป็นนัยว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน เพราะแค่ที่ เป็นอยู่นี้ก็ย่ำแย่ 

พอแล้ว

เพียงเพราะคาเฟ่นี้คือความฝันของเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่า 

คนอื่นจะต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วย หรืออย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้อง 

รับผิดชอบรายรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของเธอ เพราะเธอคงไม่อาจ 

ชดเชยจำนวนเงินที่ขาดหายไปได้ตลอดกาล  ธนาคารคงไม่ยอม  

เธอปวดศีรษะตุบ จึงเดินไปที่บาร์แล้วรินไวน์แดงที่เหลืออยู่ในขวด 

ใส่แก้วใบใหญ่

การเป็นเจ้านายราบรื่นดีค่ะ เธอนึกบอกแม่อยู่ในหัว และเธอ 

ก็รักคาเฟ่ของเธอ เป็นแก่นสำคัญที่ซึมลึกจนถึงกระดูกไปแล้ว แต่มัน 

ก็เหงานะ เธอคิดถึงเรื่องซุบซิบข้างตู้กดน้ำเย็นที่บริษัท คิดถึงปาร์ตี้ 

พิซซ่าแบบเป็นกันเองเมื่อต้องทำงานดึกดื่น เธอถึงกับพบว่าตัวเองจดจำ 

มุกตลกสานสัมพันธ์กับทีม ภาษาเฉพาะกลุ่ม อักษรย่อสามตัวที่ 

เข้าใจยากได้ด้วยซ้ำ เธอรักเพื่อนร่วมงานในคาเฟ่ก็จริง แต่ระหว่าง 

3 Charity แปลว่า การกุศล
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เธอกับพวกเขาเหมือนมีเส้นบาง  ๆ  กั้นขวางอยู่  เนื่องจากเธอต้อง 

รับผิดชอบค่าครองชีพของพวกเขา ทั้งที่ตอนนี้ เธอยังแทบบริหาร 

ค่าครองชีพของตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

เธอระลกึถงึคำถามซึง่ชายคนนัน้ — จเูลยีน — ทิง้ไวใ้นสมดุบนัทกึ 

ที่เขาลืมไว้บนโต๊ะ เธอเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเลือก โมนิกาอดไม่ได้ที่จะ 

ตัดสินคนจากที่ที่พวกเขาเลือกนั่งภายในคาเฟ่ของเธอ คุณรู้จักคนที่อยู ่

ใกล้คุณมากแค่ไหน เขารู้จักคุณดีเพียงใด

เธอนึกถึงแต่ละคนที่เดินเข้าออกร้านในวันนี้ เสียงกระดิ่งดัง 

อย่างมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่มีคนเดินเข้าหรือเดินออก ทุกคนเชื่อมโยงกัน 

มากกว่าที่เคยเป็น คนนับพัน เพื่อนในสังคมออนไลน์ เพื่อนของเพื่อน  

พวกเขาจะเคยรู้สึกเหมือนเธอบ้างไหมว่าไม่มีใครสักคนให้พูดคุย 

ด้วยจริง ๆ ไม่ใช่คุยเรื่องการไล่ศิลปินคนล่าสุดออกจากบ้าน จากเกาะ  

หรือจากป่า แต่เป็นเรื่องสำคัญ  — เรื่องที่ทำให้นอนไม่หลับทั้งคืน 

อย่างเรื่องตัวเลขที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง  

โมนิกาเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแล้วหยิบโทรศัพท์ เปิดเฟซบุ๊ก 

แล้วไถไปตามฟีด ในโซเชียลมีเดียยังคงไม่มีวี่แววของดันแคน  

ผู้ชายที่เธอเคยเดตด้วยจนกระทั่งสองสามสัปดาห์ก่อน เธอถูกหลอก  

ดันแคน มนุษย์วีแกน4 ที่ปฏิเสธการกิน  อะโวคาโด  เพราะชาวสวน 

ใช้ผึ้งในการผสมเกสร แต่ใครจะไปคิดว่าเขากลับรับได้กับการมีเซ็กซ์ 

กับเธอแล้ว  หายหัว  ไปเสียเฉย  ๆ เขาอ่อนโยนและใส่ใจ  ผึ้ง  มากกว่า 

สิ่งที่เขาทำไว้กับเธอเสียอีก

เธอยังไถฟีดต่อไม่หยุดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้ช่วยปลอบประโลมใจ  

4 Vegan การกินอาหารแบบมังสวิรัติประเภทหนึ่ง แต่เข้มงวดกว่าตรงที่จะไม่กินและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
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มีแต่จะทำร้ายตัวเองมากกว่า เฮย์ลีย์เปลี่ยนสถานะเป็น “หมั้นแล้ว”  

วา้ว ๆ แพมโพสตส์ถานภาพชวีติของเธอกบัลกู ๆ สามคน คยุโวเลก็ ๆ   

และแสร้งตำหนิตัวเองแบบไม่แนบเนียน  ส่วนแซลลีก็โชว์รูป 

ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ทารกในครรภ์ — อายุสิบสองสัปดาห ์

รปูอลัตราซาวนดท์ารกหรอื การแบง่ปนัภาพพวกนีม้ปีระโยชน ์

อะไร มันก็ดูเหมือน  ๆ  กันหมด ไม่เห็นมีรูปไหนเหมือนเด็กสักใบ  

ดูแล้วอย่างกับภาพความกดอากาศสูงในแผนที่พยากรณ์อากาศ 

พื้นที่ทางตอนเหนือของสเปน แต่กระนั้นทุกครั้งที่โมนิกาเห็นโพสต์ 

ใหม ่ๆ พวกนี ้ เธอเปน็ตอ้งหยดุหายใจดว้ยถกูคลืน่แหง่ความปรารถนา 

และความรษิยาอนันา่อบัอายทิม่แทง บางครัง้เธอกร็ูส้กึเหมอืนตวัเอง 

เป็นรถฟอร์ดเฟียสต้ารุ่นเก่าที่ดับสนิทอยู่ตรงไหล่ทาง ขณะที่ทุกคน 

วิ่งฉิวผ่านหน้าเธอไปในช่องทางเร่งด่วน 

ใครสักคนทิ้งนิตยสาร  เฮลโล!  ไว้บนโต๊ะวันนี้ เห็นข้อความ 

พาดหัวข่าวโดดเด้งว่านักแสดงฮอลลีวู้ดสาวในวัยสี่สิบสามกำลัง  

“รับขวัญทารก” โมนิกากวาดตาอ่านหน้านั้นผ่าน  ๆ  ตอนช่วงพัก 

ดื่มกาแฟ เพื่อหาเบาะแสว่านักแสดงสาวผู้นั้นทำได้อย่างไร ทำเด็ก 

หลอดแก้วหรือ หรือว่าบริจาคไข่ หล่อนแช่แข็งไข่ไว้เมื่อหลายปี 

ก่อนใช่ไหมล่ะ  หรือเพิ่งทำเมื่อไม่นานมานี้  แล้วไข่ของเธอล่ะ 

เหลือเวลาอีกเท่าไร พวกนั้นเก็บกระเป๋าไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่าง 

ผ่อนคลายที่คอสตาบราวากันแล้วหรือยัง

โมนิกาหยิบแก้วไวน์แล้วเดินปิดไฟรอบ  ๆ  ร้านพลางเก็บโต๊ะ 

กับเก้าอี้ที่เกะกะให้เข้าที ่ จากนั้นออกไปยังถนน — มือหนึ่งถือกุญแจ  

อกีมอืถอืแกว้ ลอ็กประตคูาเฟแ่ลว้ตัง้ทา่จะขึน้ไปไขกญุแจเปดิแฟลต 

ของตัวเองซึ่งอยู่ชั้นบน

แล้วจู่  ๆ  ก็มีไอ้ขี้ เมาตัวโตเหนี่ยวสาวผมบลอนด์อย่างกับ 
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แคลร ์ พูลีย์

5 Rioja ชื่อไวน์แดงชนิดหนึ่ง

มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโผล่มาจากไหนไม่รู้พุ่งชนเธอเสียกระเด็น  

แล้วไวน์ในแก้วที่เธอถือมาด้วยก็กระฉอกใส่ทั่วหน้าเธอและเสื้อเชิ้ต 

ของเขา เธอรู้สึกได้เลยว่าลำธารสายริโอฮา5 ไหลไปตามจมูกจรดคาง  

จึงรอฟังคำขอโทษอย่างถ่อมตนของอีกฝ่าย

“โอ๊ย ให้ตายสิโว้ย” เขาเอ่ย โมนิการู้สึกได้ถึงความร้อน 

ที่พุ่งปรี๊ดขึ้นมาจากอก เล่นเอาหน้าเธอแดงก่ำและกรามขมวดเกร็ง

“นี่ นายเดินมาชนฉันเองนะ!” เธอค้าน

“แล้วไม่ทราบว่าเป็นบ้าอะไร ถึงได้มายืนถือแก้วไวน์อยู่กลาง 

ทางเดินเนี่ย” เขาว่า “ไปนั่งดื่มที่บาร์ดี ๆ เหมือนคนปกติไม่เป็นหรือไง”  

ใบหน้าของเขาได้สัดส่วนสมมาตร เรียกได้ว่าหล่อเหลาทีเดียว แต่ 

มันกลับถูกกลบด้วยรอยยิ้มหยันอันร้ายกาจ สาวผมบลอนด์ดึงเขา 

พร้อมเสียงหัวเราะกลวง ๆ   

“นางบ้า” เธอได้ยินเขาพูด เนื่องจากเจ้าตัวจงใจส่งเสียงให้ดัง 

จนเธอได้ยิน 

โมนิกาพาตัวเองเข้าห้อง ที่รัก ฉันกลับมาแล้ว เธอพูดกับ 

ความว่างเปล่าเหมือนทุกครั้ง ชั่ววินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะ 

ร้องไห้ หญิงสาววางแก้วเปล่าไว้ที่อ่างล้างจานในครัว แล้วใช้ผ้าเช็ด 

จานเช็ดไวน์ออกจากใบหน้า  เธออยากคุยกับใครสักคนเหลือเกิน  

แต่คิดไม่ออกว่าจะโทร.หาใคร เพื่อน  ๆ  คงยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตตัวเอง 

และคงไม่อยากให้เธอไประบายความทุกข์ใส่ในยามค่ำคืนเช่นนี ้ อีกทั้ง 

คงไม่มีประโยชน์ที่จะโทร.หาพ่อ ในเมื่อเบอร์นาเดตต์ แม่เลี้ยงมองว่า 

โมนิกาเป็นตัวถ่วงในชีวิตของสามีใหม่ของหล่อน หล่อนจะต้องทำตัว 

เปน็ผูร้กัษาประต ู และไมต่อ้งสงสยัเลยวา่จะแจง้เธอวา่พอ่กำลงัยุง่อยูก่บั 
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งานเขียนจนไม่อาจรบกวนได ้

แล้วโมนิกาก็เห็นสมุดสีเขียวอ่อนชื่อว่า  โปรเจ็กต์แห่งความ 

สัตย์จริง  ที่เธอวางทิ้งไว้บนโต๊ะกาแฟเมื่อสองสามวันก่อน เธอหยิบ 

มันขึ้นมาเปิดไปที่หน้าแรก  ทุกคนต่างโกหกเรื่องชีวิตของตัวเอง  

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณแบ่งปันความจริงแทน ความจริงเดียวที่นิยาม 

ความเป็นคุณ สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเข้าที่เข้าทาง

นั่นสินะ  เธอคิด  รับรู้ได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นกับการทำตัว 

บุ่มบ่ามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะหาปากกาที่ 

เหมาะสมเจอ ด้วยเกรงว่าลายมือไก่เขี่ยจากปากกาลูกลื่นเก่า ๆ จะเป็น 

การดหูมิน่ลายมอืบรรจงและตัง้ใจของจเูลยีน เธอเปดิหนา้วา่งหนา้ถดัไป 

แล้วเริ่มต้นเขียน
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