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บทที ่ ๑

วัยเด็กที่ผิดพลาดของผม ประสบการณ์ชีวิต
ครั้งแรกของผม คืนที่ผมหนีอย่างน่าหวาดเสียว

และการพบกับฮอดจ์กินส์ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์

เย็นที่หนาวและลมแรงวันหนึ่ง หลายปีมาแล้ว มีผู้พบถุงใส่ของ 

ธรรมดา ๆ ใบหนึ่งบนบันไดหน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามูมิน ผู้ที่นอน 

อยู่ในถุงนั้นมิใช่ใครอื่น ผมเอง มีกระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออยู่ 

อย่างลวก ๆ

	 มันจะเข้าท่ากว่านี้สักเพียงไร ถ้าผมนอนอยู่บนหญ้ามอสส์ 

สีเขียวในตะกร้าเล็ก ๆ ใบสวยแทน!

	 อย่างไรก็ตาม เฮมูเลนผู้ที่สร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีความ 

สนใจในโหราศาสตร์ (อยู่บ้าง) และเธอฉลาดพอที่จะสังเกตเห็น 

ดาวเด่น  ๆ  หลายดวงในเวลาที่ผมมาสู่โลก ดาวเหล่านั้นบ่งชี้ว่ามี 
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มูมินที่มีความสามารถพิเศษและผิดธรรมดามากมาเกิดตัวหนึ่ง  

และด้วยเหตุนั้นเฮมูเลนจึงวิตกเกี่ยวกับความยุ่งยากที่รอเธออยู่   

(มักจะมองกันว่าอัจฉริยะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ร้าย แต่ผมต้องขอ 

สารภาพว่าผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลย)

	 ตำแหน่งของดวงดาวเป็นเรื่องน่าทึ่ง! ถ้าผมเกิดเร็วกว่านี้ 

สองชั่วโมง ผมคงกลายเป็นนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์มือเซียนไปแล้ว  

และทุกคนที่เกิดหลังผมยี่สิบนาทีจะรู้สึกว่าถูกบังคับให้เข้าร่วม 

แตรวงเฮมูเลนอาสาสมัคร (พ่อ  ๆ  แม่  ๆ  คงละเอียดถี่ถ้วนนักไม่ได้ 

เมื่อเริ่มสร้างครอบครัว แต่ผมขอแนะนำให้คำนวณอย่างละเอียด)

	 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้อุ้มผมขึ้นจากถุงใส่ของ ผมจามอย่าง 

พิลึกพิลั่นสามครั้ง มันอาจจะเป็นนิมิตอะไรสักอย่างก็ได้

	 เฮมูเลนเอาป้ายผูกหางผมและประทับเลขอาถรรพณ์  ๑๓  

ลงบนนั้น เพราะเธอมีเด็กกำพร้าสิบสองคนแล้ว ทั้งหมดเคร่งขรึม 

เรยีบรอ้ย และอยูใ่นโอวาท เพราะโชคไมด่ทีีเ่ฮมเูลนทำความสะอาด 

พวกเขาบ่อยกว่าที่ เธอจูบพวกเขา  (เธอมีลักษณะแข็งกระด้าง 

หาความนุม่นวลมไิด)้ คณุผูอ้า่นทีร่กั ลองนกึภาพบา้นมมูนิทีม่หีอ้ง 

สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกันเป็นแถวตรงเป๊ะและทาสีน้ำตาลอย่างเบียร์ 

โดยตลอดดูเถิด! คุณไม่เชื่อผม? คุณจะบอกใช่ไหมว่า บ้านมูมิน 

ควรมีซอกมุม ห้องลับ บันได ระเบียง และหอคอยทีน่่าประหลาดใจ 

ท่ีสุดอยู่มากมาย ไม่ใช่หลังน้ีหรอก! และแย่ย่ิงกว่าน้ัน ตอนกลางคืน 

ไมม่พีวกเราคนไหนไดร้บัอนญุาตใหล้กุจากเตยีง กนิ คยุ หรอืเดนิ 

ไปมา (เราแทบไม่ได้รับอนุญาตให้ฉี่!)

	 ผมไม่เคยได้รับอนุญาตให้นำแมลงตัวเล็ก ๆ ตลก ๆ กลับบ้าน 

เพื่อเก็บไว้ใต้เตียง ผมต้องกินและทำความสะอาดร่างกายตามเวลา 
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ทีก่ำหนด ผมตอ้งทำหางใหช้ีเ้ปน็มมุสีส่บิหา้องศาเมือ่กลา่วอรณุสวสัดิ ์

โอ ใครจะพูดเรื่องพวกนี้ได้โดยไม่หลั่งน้ำตา!

	 ผมเคยยนืตอ่หนา้กระจกบานจิว๋ในหอ้งโถง และมองลกึลงไป 

ในดวงตาสีฟ้าที่ไร้สุข พยายามเจาะความลับแห่งชีวิตของตัวเอง 

ผมจะเอาสองมือปิดหน้าพลางคร่ำครวญด้วยถ้อยคำอย่างเช่น  

“ตัวคนเดียว!” “โลกช่างโหดร้าย!” “เวรกรรมของเรา!” และคำที่ 

แสนเศร้าอื่น  ๆ  จนกว่าจะรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นนิดหนึ่ง

	 ผมเป็นเด็กมูมินที่ว้าเหว่มาก ดังที่ผู้มีความสามารถพิเศษ 

ไม่เหมือนใครมักจะเป็นกัน ไม่มีใครเข้าใจผมหรือดูผมออก ยิ่ง 

ตวัผมเองยิง่แลว้ใหญ่ แนล่ะ ผมตระหนกัถงึความแตกตา่งระหวา่ง 

ผมกับเด็กมูมินอื่น  ๆ ซึ่งข้อใหญ่ใจความก็คือเรื่องน่าอนาถใจที่ว่า  

พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะรู้สึกพิศวงสงสัย

	 ยกตัวอย่างเช่น ผมจะถามเฮมูเลนว่า ทำไมทุกอย่างเป็น 

อย่างที่มันเป็น และไม่ตรงกันข้าม
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 “อา้ว แลว้ไมด่เีหรอ” เฮมเูลนจะตอบอยา่งนี ้ “การทีส่ิง่ตา่ง ๆ 

เปน็อยา่งทีเ่ปน็อยูแ่ลว้มนัผดิตรงไหน” เธอไมเ่คยอธบิายอะไร และ 

ผมกร็ูส้กึแรงขึน้ทกุท ี  ๆวา่เธอกำลงัพยายามจะยกัไหลไ่มรู่ไ้มช่ีก้บัเรือ่ง 

ทั้งหมด “อะไร เมื่อไร” และ  “ใคร อย่างไร” ไม่มีความหมาย 

สำหรับพวกเฮมูเลน

	 หรืออย่างเช่นผมถามเธอว่า ทำไมผมจึงเป็นผม และไม่เป็น 

คนอื่น

 “โชคร้ายสำหรับเราทั้งคู่! เธอล้างหน้ารึยัง” เป็นคำตอบของ 

เฮมูเลนสำหรับคำถามสำคัญข้อนี้

	 ผมต่อ “แต่ทำไมคุณเป็นเฮมูเลน ไม่เป็นมูมิน”

 “พ่อแม่ฉันเป็นเฮมูเลน สวรรค์ทรงโปรด” เธอตอบ

 “แล้วพ่อกับแม่ของท่านทั้งสองล่ะครับ” ผมถาม

 “เฮมูเลน!” เฮมูเลนร้องลั่น “รวมทั้งพ่อแม่ของพวกท่าน  

รวมทั้งพ่อแม่ของพ่อแม่ของพวกท่าน และย้อนหลังไปเรื่อย ๆ เลย 

ด้วย เอาละ ไปล้างหน้าซะ ไม่งั้นฉันประสาทแน่!”

 “น่าเบื่อจัง แล้วมันจะไม่มีที่จบสิ้นเลยรึไง” ผมถาม “มัน 

น่าจะมีพ่อกับแม่ คนแรก ไม่ใช่เหรอครับ”

 “นั่นมันนานเหลือเกินจนไม่มีใครสนแล้ว” เฮมูเลนตอบ  

“และถึงงั้นก็เถอะ ทำไมเราจะต้องจบสิ้นด้วย” (ความรู้สึกเลือนราง 

แตห่ลกีเลีย่งไมไ่ดช้นดิหนึง่บอกผมวา่ เชือ้สายพอ่แมข่องผมเองนัน้ 

จะตอ้งมอีะไรคอ่นขา้งพเิศษ ผมคงไมป่ระหลาดใจถา้ผา้ทีห่อ่หุม้รา่ง 

ของผมมาจะมีตรามงกุฎปักอยู่ แต่อนิจจา! กระดาษหนังสือพิมพ์ 

เก่า ๆ ไม่บอกอะไรเลย!)

	 คืนหนึ่งผมฝันว่าผมทำมุมหางผิด กล่าวคือ เจ็ดสิบองศา  
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ตูเว ยานซอน

ตอนที่กล่าวอรุณสวัสดิ์กับเฮมูเลน ผมเล่าฝันน่ารักนี้ให้เธอฟัง  

และถามว่ามันทำให้เธอโกรธหรือเปล่า

 “ความฝันเป็นเรื่องเหลวไหล” เฮมูเลนบอก

 “ใครจะไปรู้ได้ยังไง” ผมโต้แย้ง “มูมินในฝันของผมอาจจะ 

เป็นตัวจริง และมูมินที่ยืนอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณฝันขึ้น 

ก็ได้”

 “เกรงว่าคงไม่ใช่หรอก! เธอจริงมาก!” เฮมูเลนพูดอย่าง 

เศร้าสลดหดหู่ “ฉันไม่มีเวลาสำหรับเธอตอนนี้! เธอทำให้ฉัน 

ปวดหัว! เธอจะเป็นยังไงนะ ในโลกที่ไม่ใช่ของเฮมูเลนใบนี้”

 “ผมจะมีชื่อเสียงครับ” ผมประกาศอย่างเป็นจริงเป็นจัง  

“และในบรรดาสิ่งอื่น  ๆ  ทั้งหลายทั้งปวง ผมจะสร้างบ้านสำหรับ 

เด็กกำพร้าเฮมูเลน และผมจะอนุญาตให้พวกเขากินแซนด์วิช 

น้ำเชื่อมบนเตียง และเก็บงูเขียวกับตัวสกังค์ไว้ใต้เตียง!”

 “พวกเขาไม่มีทางสนอะไรแบบนั้นหรอก” เฮมูเลนบอก ผม 

เกรงว่าคงจะจริงของเธอ

ดังนั้น วัยเด็กของผมจึงผ่านไปในความพิศวงที่เงียบและไม่รู้จัก 

หยดุหยอ่น ผมประหลาดใจไมม่ทีีส่ิน้สดุ ตัง้คำถาม “อะไร เมือ่ไร” 

และ “ใคร อยา่งไร” ซำ้อยูเ่สมอ เฮมเูลนกบัเดก็กำพรา้ทีอ่ยูใ่นโอวาท 

ของเธอหลีกเลี่ยงผมสุดความสามารถ คำว่า  “ทำไม” ดูเหมือนจะ 

ทำให้พวกเขาไม่สบายใจ ผมจึงเตร็ดเตร่ไปตามภูมิประเทศริมทะเล 

ทีอ่า้งวา้งและปราศจากตน้ไมใ้กล้ ๆ บา้นเฮมเูลนตามลำพงั วเิคราะห์ 

ใยแมงมุม และดวงดารา และพวกลิตเติลครีปหางงอที่วิ่งพล่าน 

อยู่รอบแอ่งน้ำ และลมที่พัดมาจากทิศทางต่าง  ๆ ซึ่งจะมีกลิ่น 
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แตกต่างกันเสมอ (ภายหลังผมได้เรียนรู้ว่า มูมินที่มีความสามารถ 

พิเศษจะสงสัยเสมอในสิ่งต่าง  ๆ ที่ดูเหมือนไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ แต่ 

จะพบว่าไม่มีอะไรแปลกในสิ่งต่าง ๆ ที่มูมินธรรมดาคิดว่าประหลาด)  

มันเป็นช่วงเวลาที่หดหู่

	 แต่อีกไม่นานก็มีความเปลี่ยนแปลง ผมเริ่มวิเคราะห์รูปหน้า 

ของผม ผมกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นสาระไปเสียทางหนึ่ง และ 

วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเรื่อย  ๆ และผมก็พบว่านี่ เป็น 

ความหมกมุ่นที่น่าหลงใหล ผมหยุดถามและใคร่จะพูดถึงความคิด 

ความรู้สึกของผมแทน  อนิจจา  ไม่มีใครพบว่าผมน่าสนใจ  

นอกจากตัวผมเอง

แล้วฤดูใบไม้ผลิที่สำคัญเหลือเกินสำหรับพัฒนาการของผมก็มาถึง  

ทีแรกผมไม่เข้าใจว่ามันจำเพาะเจาะจงมาสำหรับผม ผมได้ยินสัตว์ 

ทั้งหลายทั้งปวงที่ตื่นขึ้นจากฤดูหนาวกำลังส่งเสียงจิ๊บ  ๆ หวือ  ๆ  

หึ่ง ๆ ตามปกติ และบัดนี้กำลังรีบเร่งสำหรับอะไรบางอย่าง ผมเห็น 

ผักในสวนของเฮมูเลนซึ่งกว้างยาวเท่ากันทุกแปลงเริ่มงอก และ 

ทุกอย่างที่โผล่ขึ้นมาก็ยับยู่ยี่ด้วยความใจร้อน ลมใหม่  ๆ  ส่งเสียง 

หวีดหวิวในตอนกลางคืน กลิ่นแตกต่างออกไป เป็นกลิ่นของ 

ความเปลี่ยนแปลง ผมสูดดมทุกสิ่งทุกอย่างและปวดขาแบบเด็ก 

ที่กำลังโต แต่ผมก็ยังคงไม่รู้ว่าทั้งหมดนั้นมุ่งหมายมาเพื่อผม

	 ในที่สุด เช้าที่มีลมแรงวันหนึ่ง ผมก็มีความรู้สึกว่า  --- เอ้อ  

เอาเป็นว่าผมมีความรู้สึกเท่านั้นก็แล้วกัน และผมก็เดินตรงลงไป 

ยังทะเลที่เฮมูเลนไม่ชอบ และดังนั้นจึงห้ามพวกเราไว้

	 ประสบการณ์สำคัญรอผมอยู่ เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นตัวเอง 
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เต็มตัว พื้นน้ำแข็งที่เป็นเงาวาวและเจิดจ้านั้นกว้างกว่ากระจกเงา 

ในห้องโถงของเฮมูเลน ผมมองเห็นเมฆบนท้องฟ้ายามฤดูใบไม้ผล ิ

ลอยผ่านหูเล็ก  ๆ  ที่สวยงามตั้งตรงของผม ในที่สุดผมก็สามารถ 

มองดูหน้าทั้งหน้าและส่วนที่เหลือของตัวเองซึ่งเติบโตแข็งแรงดีลงไป 

จนถึงมือ จริง  ๆ  แล้วมือเป็นสิ่งเดียวที่ผมผิดหวัง มันมีลักษณะ 

เหมอืนมอืเดก็ ๆ ทีช่ว่ยตวัเองไมไ่ด ้ ซึง่ทำใหผ้มไมส่บายใจ “จะยงัไง 

กแ็ลว้แตเ่ถอะ” ผมนกึในใจ “มนัอาจจะผา่นไปกบักาลเวลา ไมต่อ้ง 

สงสัยเลยว่าพลังของเราอยู่ในหัว ไม่ว่าจะทำอะไร เราจะไม่มีวัน 

ทำใหค้นเบือ่ เราจะไมม่วีนัใหเ้ขาม ี เวลา มองไกลลงมาถงึมอืของเรา” 

ผมเพ่งดูเงาสะท้อนของตัวเองด้วยความปลาบปลื้ม และเพื่อให้เห็น 

ชัดยิ่งขึ้นอีก ผมจึงนอนคว่ำลงบนพื้นน้ำแข็ง

	 แต่ตอนนี้ผมหายไปเลย ตอนนี้มีแต่ความสลัวรางสีเขียว 

ซึ่งเลือนหายไปในความลึก เงาสลัว  ๆ  ซึ่งดำรงชีวิตลึกลับของมัน 

ภายใต้น้ำแข็งกำลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในโลกซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก ดู 
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น่ากลัวและมีเสน่ห์มาก ผมรู้สึกเวียนหัว และผมก็นึกในใจว่า “ถ้า 

ตกลงไปข้างล่างนั่น ตกลงไปท่ามกลางเงาประหลาดพวกนั้น ---”

	 ความคดินัน้นา่ตกใจจนผมตอ้งคดิใหมอ่กีครัง้ “ลกึลงไป  ๆ --- 

ไม่มีอะไรอีกเลย! มีแต่ลงไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ เรื่อย ๆ”

	 มันทำให้ผมไม่สบายใจอย่างที่สุด ผมลุกขึ้นกระทืบเท้าทั้ง 

สองข้างเพื่อดูว่าน้ำแข็งจะรับน้ำหนักได้หรือไม่ มันรับได้ ผมเดิน 

ไกลออกไปอีกนิดเพื่อดูว่าตรงนั้นจะรับน้ำหนักได้หรือไม่อีกเช่นกัน 

มันรับไม่ได้

	 ทันใดนั้นผมก็ลงไปอยู่ในทะเลสีเขียวเย็นเฉียบ เหลือแต่ 

ใบหูเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมา สองมือโหนต่องแต่งอยู่เหนือความมืด 

ที่ไร้ก้นและเต็มไปด้วยอันตรายอย่างไม่อาจช่วยอะไรได้ ในเวลา 

เดียวกันเมฆก็ลอยไปบนท้องฟ้าอย่างแสนจะสงบ ราวกับว่าไม่มี 

อะไรเกิดขึ้น

	 หนึ่งในเงาน่ากลัวเหล่านั้นอาจจะสวาปามผมก็ได้! มิใช่จะ 

เป็นไปไม่ได้ที่มันจะนำหูข้างหนึ่งของผมไปฝากลูก  ๆ และบอกว่า  

“เอ้า กินซะให้หมดก่อนที่มันจะเย็น! นี่มูมินแท้นะ ไม่ใช่จะหากิน 

ไดท้กุวนั!” หรอืผมอาจจะลอยเขา้ฝัง่มากบักอสาหรา่ยทะเลทีน่า่เศรา้ 

โดยเหลือหูข้างเดียว เฮมูเลนจะร้องไห้ด้วยความเสียใจ และบอก 

ทกุคนทีเ่ธอรูจ้กัวา่ “โอ เขาเปน็มมูนิทีแ่ปลกมากจรงิ ๆ! นา่เสยีดาย 

ที่ฉันไม่อาจจะเข้าใจได้ทันเวลา ---”

	 พอเริ่มคิดไปถึงพิธีศพของตัวเอง ผมก็รู้สึกอย่างแรงกล้าว่า 

มอีะไรมาตอดทีห่าง ทกุคนทีม่หีางจะรูว้า่เขาระวงัเครือ่งประดบัพเิศษ 

ชิ้นนี้เพียงไร และเขามีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วเพียงไรถ้ามัน 

จะถกูคุกคามด้วยอนัตรายหรอืการสบประมาท ผมพกัฝนัทีล่อ่ใจไว้ 
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กอ่น และรวบรวมพลงัเตม็ที ่ ผมปนีขึน้ไปบนนำ้แขง็อยา่งเดด็เดีย่ว 

และแล้วก็เข้าฝั่ง ที่นั่นผมบอกตัวเองว่า “ทีนี้เรามีประสบการณ์ 

แล้ว นี่เป็นประสบการณ์แรกในชีวิตของเรา เราไม่สามารถอยู่กับ 

เฮมูเลนได้อีกต่อไป เราจะกำหนดโชคชะตาด้วยมือของเราเอง!”

	 ผมรู้สึกหนาวตลอดวัน แต่ไม่มีใครถามผมว่าทำไม เรื่องนี้ 

ยิ่งสนับสนุนความตั้งใจของผม พอค่ำผมก็ฉีกผ้าปูที่นอนของผม 

ให้เป็นแถบยาว  ๆ  แล้วเอามาฟั่นเป็นเชือก ผูกติดกับฐานหน้าต่าง  

เด็กกำพร้าที่อยู่ในโอวาทสิบสองคนมองดู แต่ไม่ได้พูดอะไรสักคำ  

และเรื่องนี้ทำให้ผมเจ็บปวด หลังอาหารว่างตอนเย็นผมก็เขียน 

จดหมายอำลาอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ ข้อความนั้นเรียบง่าย  

แต่ผึ่งผาย

เฮมูเลนที่รัก

ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายรอคอย 

ผมอยู่ และชีวิตมูมินนั้นสั้น ดังนั้นผมจึงไปจากที่นี่ 

ลาก่อนครับ อย่าเศร้าโศก วันหนึ่งผมจะกลับมา 

พร้อมด้วยพวงมาลัยเกียรติยศสวมศีรษะ!

 สวัสดี และด้วยความ

	 ปรารถนาดีอย่างที่สุด

	 มูมินผู้ไม่เหมือนตัวอื่น ๆ 

ป.ล. ผมเอาฟักทองบดไปด้วยหม้อหนึ่งครับ

	 ลูกเต๋าถูกทอดแล้ว! ผมไปตามทางของตัวเอง  นำโดย 

ดวงดาราแห่งโชคชะตาของผมเอง ไม่รู้เลยสักนิดว่าจะมีเหตุการณ์ 
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ประหลาดอะไรรอคอยอยูบ่า้ง ผมเปน็แคม่มูนิทีห่นุม่มาก เตรด็เตร ่

ไปตามทอ้งทุง่อยา่งมดืมน ถอนใจอยูใ่นโตรกธารเปลีย่ว ความเหงา 

ของผมเพิ่มพูนขึ้นด้วยเสียงที่น่าสะพรึงกลัวของราตรี

ถงึจดุนีพ้อดใีนบนัทกึ คณุพอ่มมูนิสะเทอืนใจอยา่งลกึซึง้กบัเรือ่งราว 

วัยเด็กที่ไร้สุขของตัวเอง และรู้สึกว่าต้องหยุดพัก เขาหมุนปลอก 

ปากกาปิดและไปที่หน้าต่าง ทุกอย่างเงียบกริบในหุบเขามูมิน

	 ลมอ่อน ๆ กำลังกระซิบอยู่ในสวน และทำให้บันไดเชือกของ 

มูมินโทรลแกว่งไกวไปมาเบา  ๆ “เราแน่ใจว่าเรายังหนีได้” คุณพ่อ 

มูมินนึกในใจ “เราไม่ได้แก่มากนักจริง ๆ!”

	 เขาหัวเราะหึ  ๆ  กับตัวเอง แล้วก็หย่อนขาข้ามกรอบหน้าต่าง 

ลงไป พลางเอื้อมมือจะคว้าบันไดเชือก

 “สวัสดีครับพ่อ” มูมินโทรลทักมาจากหน้าต่างบานถัดไป  

“พ่อกำลังจะทำอะไร”

 “ออกกำลังกายน่ะลูก” คุณพ่อมูมินตอบ “จะได้แข็งแรง!  

ลงไปหนึ่งขั้น ขึ้นสอง ลงหนึ่ง ขึ้นสอง ดีสำหรับกล้ามเนื้อ!”

 “ระวังไว้ดีกว่าครับ” มูมินโทรลบอก “บันทึกเป็นไงมั่ง”

 “ดีทีเดียว” คุณพ่อมูมินตอบ และดึงขาสั่น  ๆ  ทั้งสองข้าง 

ข้ามกรอบหน้าต่างกลับเข้ามาในห้องอย่างปลอดภัย “พ่อเพิ่งหนีมา 

เฮมเูลนรอ้งไหเ้สยีใจ พอ่คดิวา่รวม  ๆแลว้จะตอ้งเรา้อารมณม์ากเลย”

 “เมื่อไหร่พ่อจะอ่านให้พวกเราฟังล่ะครับ”

 “เร็ว ๆ นี้แหละ ทันทีที่พ่อไปถึงเรือแม่น้ำ” คุณพ่อมูมินตอบ 

“มันสนุกมากเลยละที่จะอ่านหนังสือของตัวเองดัง ๆ!”

 “ผมก็ว่ามันต้องยังงั้นแน่” มูมินโทรลพูดแล้วปิดปากหาว  
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“เอ้อ ราตรีสวัสดิ์ครับพ่อ”

 “ราตรีสวัสดิ์ มูมินโทรล” คุณพ่อมูมินตอบ หมุนปลอก 

ปากกาเปิดเรียบร้อยแล้ว

 “เอา้ ถงึไหนแลว้ --- ออ๋ ใช ่ เราหนีมา แลว้พอตอนเชา้ ไมส่ ิ 

เอาไว้ก่อน เราต้องเขียนเรื่องคืนที่หนีให้ละเอียดหน่อย ---”

ตลอดคืนผมเตร็ดเตร่ไปตามภูมิประเทศซึ่งเปลี่ยวร้างและไม่เป็นที่ 

รู้จัก มานึกดูตอนหลังนี้ผมสงสารตัวเองเสียนี่กระไร! ผมไม่กล้า 

หยุด ผมไม่กล้ามองรอบ  ๆ  ตัว ใครจะไปรู้ว่าจู่  ๆ  เราอาจเห็นอะไร 

ในความมืด! ผมพยายามร้องเพลง  “โลกนี้ช่างไม่เฮมูเลนเสียนี่ 

กระไร” มาร์ชยามเช้าของเหล่าเด็กกำพร้า แต่เสียงของผมสั่นมาก 

เสียจนมีแต่จะทำให้ผมกลัวยิ่งขึ้นไปอีกเท่านั้น คืนนั้นมีหมอก  

เข้มข้นพอ ๆ กับข้าวโอ๊ตต้มของพวกเฮมูเลน มันเลื้อยไปบนทุ่งโล่ง 

เปลี่ยนพุ่มไม้และก้อนหินให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราศจาก 

รูปพรรณสัณฐานชัดเจน พวกมันเลื้อยมาทางผม เอื้อมคว้าผม ---  

โอ ผมรู้สึกเสียใจกับตัวเองเสียเหลือเกิน!

	 ต่อให้เฮมูเลนที่น่าเกรงขามมาอยู่เป็นเพื่อนก็คงทำให้ผม 

อุ่นใจในตอนนั้น แต่เรื่องกลับหลังหันน่ะ ไม่มีทาง! หลังจากเขียน 



20

บันทึกมูมิน

จดหมายลาที่สง่างามขนาดนั้นแล้ว

	 รุ่งอรุณในที่สุด

	 และพอตะวันขึ้นก็เกิดอะไรบางอย่างที่สวยงาม หมอกเริ่ม 

กลายเป็นสีแดงอย่างกุหลาบพอ ๆ  กับผ้าคลุมหน้าหมวกวันอาทิตย์ 

ของเฮมูเลน ทั้งโลกกลายเป็นสีแดงอย่างกุหลาบและเป็นมิตรอยู่ 

ชัว่ขณะ! ผมยนืนิง่และดกูลางคนืหายไป ผมผลกัมนัออกไปพน้ทาง 

ผมได้ประสบพบเห็นเช้าแรกของผม เช้าที่เป็นส่วนตัวของผมเอง! 

คุณผู้อ่านที่รัก ลองพิจารณาถึงความสุขและความยินดีในชัยชนะ 

ของผมดูเถิด เมื่อผมดึงป้ายที่น่าเกลียดออกจากหางและขว้างมัน 

ไปบนทุง่โลง่ไกลลบิ! หลงัจากนัน้ผมกเ็ตน้ระบำอสิรภาพยามเชา้ของ 

มูมิน ในเช้าของฤดูใบไม้ผลิที่เย็นและแวววาว หูเล็กสวยของผมชี้  

และหน้าก็แหงนมองฟ้า

	 ไม่มีการทำความสะอาดโดยคำสั่งของผู้อื่นอีกต่อไป! ไม่มี 

การกินเพียงเพราะเป็นเวลาอาหารอีกต่อไป! ไม่ทำความเคารพ ใคร 

กต็าม อกีตอ่ไป ยกเวน้พระราชา และไมน่อนในหอ้งสีเ่หลีย่มจตัรุสั 

สีน้ำตาลอย่างเบียร์อีกต่อไป! ขอให้พวกเฮมูเลนจงพินาศ!

	 ตะวันลอยสูงขึ้น แสงของมันระยิบระยับอยู่ตามใยแมงมุม 

กับใบไม้เปียก  ๆ แล้วท่ามกลางหมอกที่กำลังถดถอยนั้นผมก็เห็น  

“ทาง” “ทาง” ซึ่งคดเคี้ยวเลี้ยวลดตามทุ่งโล่งออกไปสู่โลก มุ่งหน้า 

สู่ชีวิตที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นชีวิตที่โด่งดังอย่างประหลาดและ 

ไม่เหมือนของผู้อื่นแม้แต่นิดเดียว

	 แรกทีเดียวผมกินฟักทองบดจนหมดและโยนหม้อทิ้ง บัดนี้ 

ผมกำจัดสมบัติทั้งปวงแล้ว ไม่มีอะไรที่ผมต้องทำ และไม่มีอะไร 

ที่ผมสามารถทำได้โดยนิสัยเก่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมด 
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และผมไม่เคยรู้มาก่อน ผมไม่เคยรู้สึกดีกว่านี้เลย

	 ความรู้สึกประหลาดนี้คงอยู่จนถึงกลางคืน ผมพอใจตัวเอง 

และอิสรภาพของตัวเองจนความมืดที่กำลังมาถึงไม่รบกวนผม 

แม้แต่น้อย ผมร้องเพลงที่แต่งเองซึ่งมีเนื้อร้องยอดเยี่ยมที่สุด  

(เสียดายว่าตอนนี้ผมลืมหมดแล้ว) ผมมุ่งหน้าตรงดิ่งเข้าไปในราตรี

	 ผมได้พบลมกลิ่นหอมประหลาด ซึ่งพัดเข้าสู่รูจมูกพร้อมกับ 

นำความคาดหวังมาด้วย ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นของป่า  

หญ้ามอสส์ กับเฟิน และต้นไม้ใหญ่นับพัน เมื่อเริ่มเหนื่อยผมก็ 

ซุกตัวลงบนพื้นดิน และอุ่นมือเย็น  ๆ  ด้วยการแปะไว้ที่ท้อง มา 

คดิ ๆ ดผูมคงไมส่รา้งบา้นสำหรบัเดก็เฮมเูลนกำพรา้หรอก ความจรงิ 

ก็ไม่ค่อยพบพวกเขาอยู่แล้ว ผมนอนรำพึงอยู่ครู่หนึ่งว่า ระหว่าง 

การเป็นผู้มีชื่อเสียงกับนักผจญภัยนั้นอันไหนจะดีกว่ากัน ผม 

ตัดสินใจจะเป็นนักผจญภัยผู้มีชื่อเสียง และก่อนที่จะหลับไป  

ผมก็นึกในใจว่า “พรุ่งนี้!”

เมื่อตื่น ผมกำลังมองตรงขึ้นไปในโลกใหม่ซึ่งเป็นสีเขียวไปหมด  

คงเขา้ใจไดว้า่ผมประหลาดใจมาก เพราะผมไมเ่คยเหน็ตน้ไมม้ากอ่น 

พวกมนัสงูและตรงอยา่งนา่เวยีนหวั และแบกหลงัคาสเีขยีวไว ้ ใบไม ้

ส่ายเบา  ๆ  และเป็นมันวาวในแสงยามเช้า นกมากมายกำลังบินถลา 

ไปมา ร้องเสียงแหลมด้วยความปีติยินดี ผมเอาหัวยืนต่างเท้าอยู่ 

ครูห่นึง่เพือ่สงบสตอิารมณ ์ แลว้ผมกต็ะโกน “อรณุสวสัดิ!์ สถานที ่

สวยงามนี่เป็นของใครเหรอ มีเฮมูเลนที่นี่มั่งมั้ย”

 “อย่ามากวนพวกเรา! เรากำลังเล่นกันวุ่นอยู่” พวกนกร้อง 

พลางพุ่งหัวไปท่ามกลางใบไม้
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	 ผมเดินไกลเข้าไปในป่า หญ้ามอสส์ให้ความรู้สึกอุ่นและนุ่ม 

มาก แต่มีเงามืด ๆ ใต้กอเฟิน มีสัตว์เล็ก ๆ ชนิดต่าง ๆ ที่ผมไม่เคย 

เหน็มากอ่นกำลงักระโดดโลดเตน้และบนิไปบนิมาเปน็ฝงู ๆ แตแ่นล่ะ 

พวกมันเล็กเกินกว่าจะรู้จักสนทนาอย่างจริงจัง ในที่สุดผมก็พบ 

เม่นอาวุโสตัวหนึ่งกำลังนั่งขัดเปลือกถั่วขนาดใหญ่อยู่ตามลำพัง

 “อรุณสวัสดิ์ครับ คุณผู้หญิง!” ผมทัก “ผมเป็นผู้ลี้ภัย 

ตัวคนเดียว เกิดมาใต้ราศีดาวที่ค่อนข้างพิเศษ”

 “ไม่เอาน่า” เม่นตอบ ไม่กระตือรือร้นอะไรเลย “ฉันกำลัง 

ทำงาน นี่จะเป็นชามใส่นม”

 “ออ้” ผมรอ้ง และเริม่ตระหนกัวา่ตวัเองหวิ “ใครเปน็เจา้ของ 

สถานที่สวยงามนี้ครับ”

 “ไม่มีใคร! ทุกคน!” เม่นตอบพลางยักไหล่

 “ผมด้วยเหรอครับ” ผมถาม

 “แน่นอน” เม่นพึมพำและขัดชามใส่นมต่อไป

 “ยังงั้นคุณผู้หญิงก็แน่ใจมากซีนะครับว่า สถานที่นี้ไม่ได้เป็น 

ของพวกเฮมูเลนตัวใดตัวหนึ่ง” ผมถามด้วยความกังวล

 “อะไร ตัวใดตัวหนึ่งนะ” เม่นว่า

	 ลองนกึดเูถอะวา่ สตัวโ์ลกทีม่คีวามสขุตวันีไ้มเ่คยพบเคยเหน็ 

เฮมูเลน!

 “เฮมเูลนมเีทา้ใหญเ่หลอืเกนิ และไมม่อีารมณข์นั” ผมอธบิาย 

“หนา้ยืน่  ๆ เศรา้เลก็นอ้ย ผมเปน็กระจกุขยกุขยยุ เฮมเูลนไมท่ำอะไร 

เพราะทำแล้วสนุก แต่ทำเพราะต้องทำเท่านั้น และเธอบอกใคร  ๆ  

ตลอดเวลาว่า อะไรบ้างที่ใคร ๆ ควรจะทำเสร็จไปแล้ว และ ---”

 “โห!” เม่นร้องพลางถอยหลังเข้าไปในกอเฟิน
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 “เอาละ” ผมนึกในใจ เคืองนิดหน่อย (เพราะผมอยากบอก 

เธอเรื่องเฮมูเลนมากกว่านั้นมาก) “สถานที่นี้ไม่ได้เป็นของใครและ 

เป็นของทุกคน ดังนั้นมันก็เป็นของเราด้วย ทีนี้เราจะทำยังไง”

	 ผมคิดออกทันที ดังที่มักจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ผมแค่ 

ได้ยินเสียง  “คลิก” เบา  ๆ และก็ใช่เลย เอา  “สถานที่สักแห่ง” มาให้ 

“มูมินสักตัว” มันก็ต้องตามด้วย “บ้านสักหลัง” เท่านั้นเอง ช่างเป็น 

ความคิดที่น่าตื่นเต้นเสียนี่กระไร บ้านของผม สร้างโดยผมเอง!  

บ้านซึ่งเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียว! ไกลออกไปเล็กน้อย ผมพบ 

ลำธารสายหนึ่งกับลานป่าเล็ก ๆ สีเขียวซึ่งดูเหมาะสำหรับมูมิน ตรง 

คุ้งน้ำมีหาดทรายเล็ก ๆ ด้วยซ้ำ

	 ผมหยิบกิ่งไม้มากิ่งหนึ่งและเริ่มวาดรูปบ้านของผมลงบน 

พื้นทราย ผมไม่ลังเลเลยสักอึดใจเดียว ผมรู้แน่นอนว่าบ้านมูมิน 

ควรจะมหีนา้ตาอยา่งไร มนัสงู เรยีว มเีฉลยีง บนัได และหอคอย 

มากมาย ชั้นบนผมทำเป็นห้องเล็ก  ๆ  สามห้องกับห้องเก็บของ 

กระจุกกระจิกหนึ่งห้อง แต่ชั้นล่างเป็นห้องรับแขกโอ่โถงขนาดใหญ่ 

ห้องเดียวไปเลย ข้างนอกผมใส่ระเบียงกระจกเข้าไป เป็นที่ซึ่งผม 

จะนั่งเก้าอี้โยกมองดูธารน้ำไหล โดยมีน้ำผลไม้แก้วมหึมากับ 

แซนด์วิชแถวยาวเหยียดอยู่ข้างกาย ลูกกรงระเบียงเป็นลายลูกสน 

ประณีตมาก ผมประดับยอดหลังคาแหลมด้วยปุ่มทรงหัวหอม 

สวยงามปุ่มหนึ่งและตัดสินใจจะเอามันชุบทองในภายหลัง ผม 

นึกสงสัยว่าจะจัดการอย่างไรดีกับประตูทองเหลืองตามธรรมเนียม- 

นิยมตั้งแต่เมื่อครั้งที่มูมินทั้งปวงอาศัยอยู่หลังเตากระเบื้อง (ก่อน 

ที่ใครสักคนจะประดิษฐ์เครื่องทำความร้อนแบบส่งตามท่อไปทั่ว 

บ้าน)  ผลที่สุดผมก็ตัดสินใจจะเลิกใช้ประตูทองเหลือง และ 
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สร้างเตากระเบื้องขนาดใหญ่ไว้ในห้องรับแขกแทน

	 บ้านโดยรวมคล้ายเตากระเบื้องไม่มีผิด ผมหลงเสน่ห์บ้าน 

สวยของผมที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างรวดเร็วน่าพิศวง นั่นคงต้อง 

เปน็เพราะความสามารถทางกรรมพนัธุ ์ ทวา่พรสวรรค ์ การตดัสนิใจ 

ที่แม่นยำ และรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ตนเองก็ใช่ด้วย แต่เนื่องจาก 

เราไม่ควรยกย่องความสำเร็จของตนเอง ผมจึงบรรยายถึงผลไว้ 

เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น

	 จู่  ๆ  ผมก็สังเกตว่าผมหนาว เงามืดคืบคลานออกมาจาก 

ใต้กอเฟิน ราตรีกำลังจะมาถึง

	 ผมรูส้กึเวยีนหวัพอสมควรจากความเหนือ่ยออ่นและความหวิ 

และผมก็ไม่สามารถนึกถึงอะไรได้นอกจากชามใส่นมของเม่น และ 

เรื่องที่เธออาจจะมีสีทองให้ผมยืมสำหรับทาปุ่มบนหลังคา ผมเดิน 

ผ่านป่ามืด ๆ กลับไปด้วยขาแข็ง ๆ ที่แสนจะเมื่อย

 “มาอกีแลว้” เมน่พดู เธอกำลงัลา้งชาม “อยา่พดูเรือ่งเฮมเูลน 

อีกก็แล้วกัน!”

	 ผมกางอุ้งมือออกและตอบว่า “คุณผู้หญิงครับ ผมไม่สนใจ 

เฮมูเลนอีกต่อไป ผมสร้างบ้านให้ตัวเองหลังหนึ่งแล้ว! บ้านสองชั้น 

ทีพ่ออยูไ่ด ้ ตอนนีผ้มเหนือ่ยมาก มคีวามสขุมาก และหวิมากทีส่ดุ! 

ผมเคยกินตอนหา้โมงเสมอ และผมคงตอ้งใชส้ทีองนดิหนอ่ยสำหรบั 

ทาปุ่มบน ---”

 “สีทองเนี่ยนะ!” เม่นขัดอย่างอารมณ์เสีย “นมเปรี้ยวที่ฉัน 

ทำใหม่ยังไม่เสร็จเลย และฉันก็กินของเก่าไปแล้ว กำลังล้างชาม 

ค้างอยู่”

 “อ้อ เอาละครับ” ผมพูด “สำหรับนักผจญภัยแล้ว ไม่ 
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ตรงโน้นก็ตรงนี้มันต้องมีนมนิดหน่อยเสมอละครับ แต่กรุณาเถอะ  

คุณผู้หญิง หยุดล้างชามนี่ แล้วไปดูบ้านผมหน่อยเถอะ!”

	 เม่นมองผมอย่างสงสัย ถอนใจ และเช็ดมือกับผ้าขนหนู 

ผนืหนึง่ “กไ็ด”้ เธอบอก “เดีย๋วฉนัคงตอ้งทำนำ้อุน่ใหม ่ บา้นทีว่า่นี ้

อยู่ไหนล่ะ ไกลมั้ย”

	 ผมนำทาง และระหว่างที่กำลังเดินอยู่ ความรู้สึกประหลาด 

ชนิดหนึ่งก็เริ่มคืบคลานขึ้นมาตามขาและเข้าไปในกระเพาะของผม  

เรามาถึงลำธาร

 “ไง” เม่นถาม

 “คุณผู้หญิงครับ” ผมพูดอย่างน่าสังเวชพลางชี้ไปยังรอยวาด 

บนพื้นทราย “ผมวางแผนไว้อย่างนี้  --- มีลูกกรงระเบียงฉลุลาย 

ลูกสน คือว่า ถ้าคุณจะให้ผมยืมเลื่อยฉลุได้นะครับ” ผมค่อนข้าง 

สับสน

	 ผู้อ่านที่รัก คุณต้องเข้าใจว่า ผมหมกมุ่นอยู่กับโครงการ 

ก่อสร้างอย่างที่สุดจนเผลอนึกจริง ๆ ว่าบ้านเสร็จแล้ว! ไม่ต้องสงสัย 

วา่นีเ่ปน็เครือ่งหมายของจนิตนาการทีแ่รงกลา้มาก เปน็ลกัษณะพเิศษ 

ซึ่งจะประทับตราลงบนชีวิตในอนาคตทั้งหมดของผม และผู้ที่อยู่ 

รอบข้าง

	 เมน่ไมไ่ดพ้ดูอะไร เธอมองผมนานมาก พมึพำอะไรบางอยา่ง 

ซึ่งผมอาจโชคดีที่ฟังไม่ออก แล้วผลุนผลันกลับไปล้างชามต่อ

	 ผมก้าวลงไปในลำธาร และเริ่มลุยไปตามกระแสน้ำเย็น  ๆ  

โดยไม่คิดอะไรเลย ลำธารนั้นก็ไหลเหมือนลำธารทั่วไป มีออก 

นอกลู่นอกทางอยู่มาก และไม่รีบร้อน บางครั้งมันก็พลิ้วเป็น 

ระลอก ใสแจ๋ว และตื้น ผ่านไปเหนือกรวดทรายมากมายมหาศาล 
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แต่บางครั้งมันก็กลับลึก ดูมืดและเงียบ ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำมาก 

และเป็นสีแดงจัด มันส่องลอดต้นสนมายังผม ผมจึงหลับตาและ 

ลุยไปเรื่อย ๆ 

	 ในที่สุดก็มีเสียง  “คลิก” อีกครั้งหนึ่ง ผมได้ความคิดใหม่ 

แล้ว ถ้าผมสร้างบ้านบนทุ่งหญ้าเล็ก  ๆ  น่ารักที่เต็มไปด้วยดอกไม้ 

ทั้งหมดนั่นจริง  ๆ มันก็คงทำลายทุ่งหญ้าไปแล้วมิใช่หรือ ควรจะ 

สร้างบ้านไว้  ข้าง  ลานป่า และข้าง  ๆ  มันก็ไม่มีที่พอสำหรับบ้าน 

หลังหนึ่งจริง  ๆ  นะครับ แล้วลองคิดดูเถอะว่า บัดนี้ผมจะเป็น 

เจ้าของบ้าน มันเป็นไปได้หรือที่เจ้าของบ้านจะเป็นนักผจญภัย  

เป็นไปไม่ได้ ผมคงต้องพูดเช่นนั้น

	 และยิ่งกว่านั้น ผมคงต้องมีเพื่อนบ้านเป็นพวกเม่นอย่างเม่น 

ตัวนั้นไปตลอดชีวิต! ตระกูลของเธออาจจะใหญ่โตก็ได้ ที่จริงผมก็ 

หลบหลีกหายนะมาได้สามครั้งแล้ว น่าจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

	 บัดนี้ เมื่อเวลาล่วงเลยมาแล้ว ผมถือว่าเรื่องสร้างบ้านนี้เป็น 

เหตุการณ์สำคัญอย่างแท้จริงครั้งแรกในชีวิตของผม และเชื่อว่ามัน 

มีความสำคัญต่อพัฒนาการของผมอย่างยิ่ง

	 อย่างไรก็ตาม ด้วยอิสรภาพและความเคารพตัวเองซึ่งยัง 

ดำรงคงอยู่ ผมเดินลุยไปจนกระทั่งความคิดถูกขัดจังหวะด้วย 

เสยีงเลก็  ๆแปลกประหลาดเสยีงหนึง่ กลางลำธารมกีงัหนันำ้สวยงาม 

อันหนึ่งกำลังหมุนอยู่ ทำด้วยกิ่งไม้และใบไม้แข็ง  ๆ ผมหยุดด้วย 

ความประหลาดใจ ครู่ต่อมาผมก็ได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่า “มัน 

เป็นการทดลอง นับรอบ” ผมหยีตาสู้ตะวันสีแดง และเห็นใบหู 

ค่อนข้างใหญ่คู่หนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มบลูเบอร์รี

 “ผมมีเกียรติได้พูดกับท่านผู้ใดครับ” ผมถาม
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 “ฮอดจ์กินส์” เจ้าของใบหูตอบ “แล้วคุณเป็นใคร”

 “มูมินตัวหนึ่งครับ” ผมบอก “ผู้ลี้ภัย และเกิดใต้ราศีดาว 

ที่ค่อนข้างพิเศษ”

 “ดาวอะไร” ฮอดจ์กินส์ถาม สนใจอย่างเห็นได้ชัด และ 

เรื่องนี้ทำให้ผมมีความสุขมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่มีใครตั้งคำถาม 

ฉลาด ๆ กับผม

	 ดังนั้นผมจึงตะกายขึ้นจากลำธารมานั่งลงข้างฮอดจ์กินส์  
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และโดยไม่ถูกขัดจังหวะแม้แต่ครั้งเดียว ผมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับนิมิต 

และคำทำนายทั้งหลายแหล่ที่กำกับผมมาสู่โลกให้เขาฟัง ผมเล่าให้ 

เขาฟังเกี่ยวกับตะกร้าใบเล็ก  ๆ  น่ารักทำด้วยใบไม้ ซึ่งผมนอนอยู่ 

เมือ่ตอนทีเ่ฮมเูลนพบผม ผมเลา่ใหเ้ขาฟงัเกีย่วกบับา้นทีเ่ลวรา้ยและ 

วัยเด็กของผมซึ่งได้รับการวินิจฉัยอย่างผิด  ๆ จากนั้นผมก็เล่าเรื่อง 

การผจญภัยบนพื้นน้ำแข็งฤดูใบไม้ผลิ กับการหลบหนีแบบละคร  

และพรรณนาถึงการเดินทางที่น่าขนพองสยองเกล้าข้ามทุ่งโล่ง

	 ฮอดจ์กินส์ฟังอย่างเอาจริงเอาจัง กระดิกใบหูทั้งสองข้าง 

อย่างถูกกาลเทศะ เมื่อผมเล่าจบเขาคิดอยู่นาน และในที่สุดก็พูด 

ว่า “แปลก ค่อนข้างแปลก”

 “มั้ยล่ะ” ผมพูดอย่างสำนึกบุญคุณ

 “พวกเฮมูเลนนี่แย่” ฮอดจ์กินส์ประกาศ แล้วในอาการ 

หมกมุ่นครุ่นคิด เขาก็ดึงแซนด์วิชห่อหนึ่งออกมาจากกระเป๋า และ 

แบ่งให้ผมครึ่งหนึ่ง “แฮม” เขาบอก

	 เรานั่งเคียงข้างกันครู่หนึ่ง ดูดวงอาทิตย์ตกจนลับไป

	 ระหว่างมิตรภาพอันยาวนานของผมกับฮอดจ์กินส์  ผม 

ประหลาดใจอยู่บ่อย  ๆ  กับความสามารถของเขา ในอันที่จะกล่อม 

และจูงใจผู้คนโดยไม่ต้องพูดอะไรที่สำคัญหรือใช้ถ้อยคำหรูหรา 

จริง  ๆ  เลย ออกจะไม่ยุติธรรมอยู่สักหน่อย แต่ผมก็จะพูดต่อไป 

ตามแบบของผมนี่แหละ

	 ถงึอยา่งไรมนักเ็ปน็การจบวนัอยา่งสวยงาม และผมขอแนะนำ 

ทุกคนที่มีหัวใจดื้อรั้นให้คอยมองกังหันน้ำฝีมือประณีตซึ่งกำลังหมุน 

อยู่ในลำธารดูบ้าง

	 ในภายหลังผมได้สอนศิลปะการทำกังหันเช่นนี้ให้มูมินโทรล 
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บันทึกมูมิน

ลูกชายของผม (อย่างนี้ครับ ตัดง่ามไม้มาสองอัน ปักลงก้นลำธาร 

ทีเ่ปน็ทรายใหห้า่งกนัเลก็นอ้ย เดด็ใบไมแ้ขง็  ๆยาว  ๆมาสีใ่บ ไขวก้นั 

ให้เป็นสี่แฉก ใช้ไม้กลัดกลัดติดเข้าด้วยกัน เสียบด้วยกิ่งไม้ยาว  

แล้วค่อย ๆ วางลงบนง่ามไม้ทั้งสองง่ามดังในภาพ กังหันก็จะหมุน)

 เมื่อป่ามืดมากแล้ว ฮอดจ์กินส์กับผมก็กลับไปยังทุ่งหญ้า 

สีเขียวของผมเพื่อค้างคืน เรานอนบนระเบียง ถึงแม้เขาจะไม่รู้ 

เรื่องนี้ก็เถอะ อย่างไรก็ตาม ลายลูกสนนั้นชัดเจนมากในใจผม  

ผมรู้วิธีสร้างบันไดด้วย  ผมเชื่อสนิทว่าบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้ว  

ไม่มากก็น้อย ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปนึกถึงมันใน 

ตอนนั้น

	 สิ่งเดียวที่สำคัญก็คือ ผมได้พบเพื่อนคนแรก และด้วย 

เหตุนั้นจึงเริ่มต้นชีวิตอย่างจริงจัง




