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ผมไม่ใช่คนแบบที่จะเรียกได้ว่าผู้ชายเจ้านํ้าตา

อดีตภรรยาบอกว่า “อารมณ์ที่ปราศจากความเปลี่ยนแปลง”  ของผมคือ 

เหตุผลหลักที่เธอทิ้งผมไป  (อย่างกับว่าไอ้หนุ่มที่ เธอเจอตอนไปเข้ากลุ่มบำบัด 

คนติดเหล้ามันไม่เกี่ยวงั้นแหละ) คริสตี้บอกว่าเธอคิดว่าพอจะให้อภัยได้ที่ผมไม่ได้ 

ร้องไห้ในงานศพพ่อเธอ เพราะผมเพิ่งรู้จักเขาได้แค่หกปี และไม่อาจเข้าใจได้ว่าเขา 

เป็นชายสุดวิเศษที่เป็นผู้ให้ขนาดไหน (อย่างให้รถมัสแตงเปิดประทุนเป็นของขวัญ 

วันสำเร็จการศึกษาระดับไฮสกูลเป็นต้น) แต่แล้ว เมื่อผมไม่ได้ร้องไห้ที่งานศพ 

พ่อแม่ตัวเอง พ่อแม่เสียชีวิตห่างกันสองปี พ่อเพราะมะเร็งกระเพาะอาหาร ส่วนแม่ 

เพราะหัวใจวายกะทันหันตอนเดินอยู่บนชายหาดฟลอริดา เธอก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า 

ปราศจากความเปลี่ยนแปลงนั่น ผมมัน  “ไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกตัวเองได้”  

ตามที่กลุ่มบำบัดเรียกกัน

“ฉัน ไม่เคย เห็นคุณเสียน้ำตาเลย” เธอว่า พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบที่คนเรา 

ใช้กันเวลาจะประกาศตัดเยื่อใยสุดท้ายจริง  ๆ “แม้แต่ตอนคุณบอกฉันว่าฉันต้องไป 

เข้าสถานบำบัด ไม่งั้นคุณจะไม่อยู่แล้ว” การสนทนานั้นเกิดขึ้นราวหกอาทิตย์ก่อนที่ 

เธอจะเกบ็ขา้วของขึน้รถ ขนขา้มเมอืง แลว้ยา้ยเขา้ไปอยูก่บัไอเ้มล ธอมปส์นั “หนุม่ 

สาวเจอกันที่ที่ประชุมกลุ่มบำบัด” นั่นก็อีกสำนวนที่เขาพูดกันในการประชุมพวกนั้น

ผมไม่ได้ร้องไห้ตอนมองเธอจากไป ไม่ได้ร้องไห้ตอนกลับเข้าบ้านหลังเล็ก 

ที่ยังติดหนี้จำนองอีกก้อนใหญ่ด้วยเช่นกัน บ้านที่ไม่มีเด็กมาเกิด และจะไม่มีวันมี  

ผมได้แต่นอนลงบนเตียงที่ตอนนี้เป็นของผมแต่ผู้เดียว เอาแขนปิดตา และโศกเศร้า

โดยไร้น้ำตา

แต่อารมณ์ผมไม่ได้ด้านชา คริสตี้เข้าใจผิดเรื่องนั้น วันหนึ่งตอนผมอายุ 

เก้าขวบ แม่รออยู่ที่ประตูตอนผมกลับจากโรงเรียน แม่บอกว่าเจ้าแร็กส์ หมาคอลลี่ 

ของผม โดนรถบรรทุกชนตายโดยที่คนขับไม่คิดจะหยุดรถด้วยซ้ำ ผมไม่ได้ร้องไห้ 

ตอนฝังมัน แม้พ่อจะบอกว่าถ้าจะร้องก็ไม่มีใครดูถูกผมหรอก แต่ผมร้องไห้ตอนที่ 

แม่บอกข่าว ส่วนหนึ่งเพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสความตาย แต่ที่สำคัญกว่า 

เป็นเพราะผมต้องเป็นคนดูแลให้มันปลอดภัยอยู่ในสวนหลังบ้านของเรา
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และผมร้องไห้ตอนหมอของแม่โทร.มาและบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชายหาด 

ในวันนั้น “ผมเสียใจด้วยครับ แต่ไม่มีทางช่วยจริง  ๆ” เขาพูด “บางครั้งมันก็เกิด 

กะทันหันมาก ซึ่งหมอมักจะคิดว่าเป็นโชคดีของคนไข้นะครับ”

คริสตี้ไม่ได้อยู่ด้วย วันนั้นเธอต้องอยู่ที่โรงเรียนจนเย็นเพื่อคุยกับแม่คนหนึ่ง 

ที่มีปัญหากับรายงานผลการเรียนล่าสุดของลูกชาย แต่ผมก็ร้องไห้ ผมเข้าไปใน 

ห้องซักรีดเล็ก  ๆ ของเรา หยิบผ้าปูที่นอนใช้แล้วมาจากตะกร้า เอามาปิดหน้าร้องไห้  

ไม่นานนักหรอก แต่ก็มีน้ำตาจริง  ๆ เรื่องนี้ผมจะเล่าให้เธอฟังทีหลังก็ได้ แต่ไม่รู้ 

จะเล่าไปทำไม ส่วนหนึ่งเพราะเธอจะต้องคิดว่าผมเรียกร้องความสงสาร (ไม่ใช่ภาษา 

กลุ่มบำบัด แต่ก็ควรจะเป็น) และส่วนหนึ่งเพราะผมไม่คิดว่าความสามารถในการ 

ร้องไห้โฮ ๆ ได้ตามสั่งจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตการแต่งงานที่ผาสุก

เมื่อมาคิดดู ผมก็ไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้เลย ต่อให้เสียใจหรือดีใจสุด ๆ พ่อก็ 

อาจจะแค่ถอนใจเฮือกใหญ่หรือหลุดหัวเราะหึ  ๆ สองสามคำ ไม่มีการตีอกชกหัวหรือ 

หวัเราะพงุกระเพือ่มแนส่ำหรบัวลิเลยีม เอพพิง่ พอ่เปน็คนประเภทเงยีบ ๆ แขง็แกรง่ 

และสว่นใหญแ่มก่เ็ปน็แบบนัน้เหมอืนกนั บางทกีารไมร่อ้งไหง้า่ย  ๆ อาจจะอยูใ่นยนีกไ็ด ้

แต่ด้านชาน่ะหรือ ไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกตัวเองได้น่ะหรือ ไม่หรอก ผมไม่เคย 

เป็นอย่างนั้น

นอกจากตอนได้ข่าวเรื่องแม่ ผมจำได้ว่าตัวเองร้องไห้ตอนเป็นผู้ใหญ่อีกครั้ง 

เดียว ก็คือตอนที่อ่านเรื่องพ่อของภารโรง ผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องพักครูที่ลิสบอน 

ไฮสกูล กำลังบุกบั่นฝ่ากองเรียงความที่นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เขียน  

ผมได้ยินเสียงลูกบาสกระทบพื้นดังอยู่ถัดไปตามทางเดิน เสียงแตรขอเวลานอก 

แผดลัน่ และเสยีงฝงูชนตะโกนเชยีรเ์หลา่นกัรบทางกฬีาตอ่สูก้นั ลสิบอนเกรยฮ์าวนดส์ 

ปะทะเจย์ไทเกอร์ส

ใครจะรู้ได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปรไม่แน่นอนขึ้นมาเมื่อใด หรือทำไม

หัวข้อที่ผมสั่งงานไปคือ “วันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉัน” คำตอบส่วนใหญ่ซาบซึ้ง  

แต่ไม่ได้เรื่อง อย่างเรื่องเล่าสะเทือนอารมณ์ของป้าใจดีที่รับเด็กสาววัยรุ่นกำลังท้อง 

มาอยู่ด้วย เพื่อนทหารที่แสดงให้เห็นความหมายที่แท้จริงของความกล้าหาญ การ 

บังเอิญได้พบคนดัง (รู้สึกจะเป็นอเล็กซ ์ เทรเบ็ค พิธีกรรายการตอบปัญหายอดนิยม 

เจพาร์ดี! แต่อาจจะเป็นนักแสดงดังอย่างคาร์ล มัลเดน ก็ได้) ถ้าคุณรู้จักครูที่ 

หาเงินพิเศษปีละสามถึงสี่พันเหรียญด้วยการสอนชั้นเรียนผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวสอบ 

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าการศึกษาทั่วไป๑ จะรู้ดีว่าการอ่านเรียงความแบบนี้เป็นงานที่ 

ชวนท้อใจได้ขนาดไหน เรื่องการให้เกรดแทบไม่เกี่ยวเลย อย่างน้อยก็สำหรับผม  

ผมให้ทุกคนผ่าน เพราะผมไม่เคยเจอนักเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่พยายามเป็นบ้า- 

๑  การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเทียบเท่าประกาศนียบัตรไฮสกูลสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาในระบบ 

โรงเรียนหรือมีเหตุขัดข้องจนไม่สามารถศึกษาจนจบตามปกติได้
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เป็นหลัง ถ้าส่งกระดาษที่มีตัวหนังสือเขียนอยู่ ก็รับประกันว่าจะได้เครื่องหมายถูก 

จากเจค เอพพิ่ง  แห่งภาคภาษาอังกฤษลิสบอนไฮสกูลหรือแอลเอชเอส และถ้า 

ตัวหนังสือนั้นจัดระเบียบกันพอเป็นย่อหน้าได้ ก็จะได้บีลบเป็นอย่างน้อย

สิง่ทีท่ำใหเ้รือ่งนีเ้ปน็งานหนกักค็อืผมตอ้งใชป้ากกาแดงเปน็เครือ่งชว่ยสอนหลกั 

แทนปาก และผมก็แทบจะทำมันสึกคามือ สิ่งที่ทำให้งานนี้ชวนท้อใจก็คือเรารู้อยู่ว่า 

การสอนด้วยปากกาแดงนั่นจะติดสมองไปได้น้อยขนาดไหน ถ้าคนเราอยู่มาถึงอายุ 

ยีส่บิหา้หรอืสามสบิโดยไมรู่ว้า่จะสะกดคำอยา่งไร (totally ไมใ่ช ่ todilly) หรอืตอ้งใช ้

อักษรตัวใหญ่อย่างถูกต้อง (White House ไม่ใช่ white - house) หรือเวลาเขียน 

ประโยคต้องมีทั้งคำนามและคำกริยา ก็เป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นจะไม่มีวันรู้ แต่เรา 

ก็ยังบากบั่นต่อไป ใช้ความห้าวหาญวงกลมคำที่ใช้ผิดในประโยค อย่าง to ตัวแรกที่ 

ต้องใช้ too แทนในประโยค My husband was to quick to judge me (สามี 

ด่วนตัดสินฉัน) หรือขีดฆ่าคำว่า swum แล้วเขียนคำว่า swam แทนในประโยค  

I  swum  out  to  the  float  often  after  that (ผมว่ายน้ำออกไปที่โป๊ะบ่อย  ๆ  

หลังจากนั้น)

งานที่ผมทำในคืนนั้นเหนื่อยหนักและสิ้นหวัง ขณะที่ห่างออกไปไม่มาก  

บาสเกตบอลไฮสกูลอีกเกมกำลังเข้าใกล้เสียงนกหวีดสุดท้ายและสู่นิรันดร อาเมน  

ตอนนั้นคริสตี้เพิ่งออกจากสถานบำบัดไม่นาน และหากผมจะคิดอะไรอยู่บ้าง ก็คง 

เป็นการหวังว่าจะกลับบ้านไปและพบว่าเธอไม่ได้เมา (ซึ่งก็หวังอย่างนั้นจริง  ๆ เธอ 

รักษาสติแจ่มใสได้ดีกว่ารักษาสามี) ผมจำได้ว่ารู้สึกปวดหัวนิดหน่อยและกำลังถูขมับ 

แบบที่คนเราชอบทำเวลาพยายามป้องกันไม่ให้อาการปวดหนึบ  ๆ กลายเป็นปวดตุบ ๆ  

จำไดว้า่กำลงัคดิว่า อีกสามงาน แคส่ามงานเทา่นัน้ ฉนักจ็ะออกจากทีน่ีไ่ดแ้ลว้ จะได ้

กลบัไปบา้น ชงโกโกส้ำเรจ็รปูแกว้โต ๆ แลว้จมลงสูน่ยิายเลม่ใหมข่องจอหน์ เออร์วงิ  

โดยไม่ต้องมีงานที่จริงใจแต่ไร้ฝีมือพวกนี้คุกคามอยู่เหนือหัวอีก

ไม่มีเสียงไวโอลินนำหรือระฆังเตือนเลยเมื่อผมหยิบเรียงความของภารโรง 

มาจากบนสุดของกองแล้ววางลงข้างหน้า ไม่มีความรู้สึกเลยว่าชีวิตน้อย  ๆ  ของผม 

กำลังจะเปลี่ยนไป แต่เราก็ไม่มีทางรู้หรอก ใช่ไหม ชีวิตช่างพลิกผันง่ายดาย

เขาเขียนด้วยปากกาลูกลื่นถูก  ๆ  ที่ทำให้หมึกเปรอะทั้งห้าหน้าอยู่หลายจุด  

ลายมือหวัด  ๆ  ยุ่ง  ๆ  พันกัน แต่ยังอ่านออก และคงต้องกดหนักมาก เพราะถ้อยคำ 

เหล่านั้นแทบจะจารึกลงในหน้ากระดาษสมุดถูก  ๆ นั่นทีเดียว ถ้าผมหลับตาแล้วลาก 

ปลายนิ้วลงบนหลังแผ่นกระดาษที่ถูกฉีกออกมานั่นก็คงจะเหมือนอ่านอักษรเบรลล์  

มีรอยตวัดเล็ก  ๆ  เหมือนจะเล่นหางที่หางตัว y เล็กทุกตัว ผมจำเรื่องนั้นได้ชัดเจน 

เป็นพิเศษ

ผมจำได้เช่นกันว่าเรียงความของเขาขึ้นต้นอย่างไร ผมจำได้ทุกคำ

มันไม่ไช่วัน แต่เป็นคืน คืนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันคือคืนที่พ่อผมฆ่าตะกรรม 

แม่ผมและพี่ชายสองคนและทำผมบาดเจ็บหนัก เขาทำน้องสาวผมบาดเจ็บด้วย  
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หนักจนเธอต้องเป็นโคม่า อีกสามปีเธอก็ตายโดยไม่ตื่นขึ้นเลย เธอชื่อเอลเลน  

และผมรักเธอมาก น้องชอบเก็บดอกใม้และเอามาปากเจกัน

ผา่นไปครึง่หนา้แรก ตาผมเริม่แสบเคอืงและตอ้งวางปากกาแดงคูใ่จลง พอถงึ 

ช่วงที่เขาคลานเข้าไปใต้เตยีงโดยมีเลือดไหลเข้าตา (ไหลลงคอด้วยและรดชาดแย่มาก)  

นีเ่องทีผ่มเริม่รอ้งไห้ ครสิตีต้อ้งภมูใิจมากแน่ ผมอา่นไปจนจบโดยไมข่ดีเครือ่งหมาย 

อะไรแม้แต่ตัวเดียว เช็ดตาไปพลาง น้ำตาจะได้ไม่ร่วงลงหน้ากระดาษที่เห็นได้ว่า 

เขาทุ่มเทความพยายามมากเหลือเกิน ผมเคยคิดว่าเขาหัวช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่านะ  

อาจจะเหนอืกวา่ทีเ่ขาเรยีกกนัวา่ “ปญัญาออ่นระดบัเรยีนได”้ มาสกัครึง่ขัน้ โธ ่ พระเจา้  

เรื่องนั้นมันก็มีสาเหตุไม่ใช่หรือ และสาเหตุที่เขาขากะเผลกด้วย นับเป็นปาฏิหาริย์ 

ดว้ยซำ้ทีเ่ขายงัมชีวีติอยู ่ แตเ่ขากย็งัมชีวีติ ชายใจดทีีม่รีอยยิม้เสมอและไมเ่คยขึน้เสยีง 

กับเด็ก  ๆ ชายใจดีที่เคยผ่านนรกมาและกำลังทำงานอย่างถ่อมตนและเปี่ยมหวัง  

เช่นเดียวกับนักเรียนพวกนี้ส่วนใหญ่ นั่นคือเพื่อจะได้ประกาศนียบัตรระดับไฮสกูล  

แม้เขาจะเป็นภารโรงไปตลอดชีวิต เป็นแค่ชายที่สวมกางเกงทรงหลวมสีเขียวหรือ 

น้ำตาล กวาดพื้นหรือขูดหมากฝรั่งออกจากพื้นด้วยเกรียงที่มีติดกระเป๋าหลังเสมอ  

เป็นได้ว่าครั้งหนึ่งเขาอาจเป็นอะไรที่ต่างไปจากนี้ แต่แล้วในคืนหนึ่งชีวิตก็พลิกผัน  

แลว้ตอนนีเ้ขากเ็ปน็แคช่ายผูส้วมเสือ้ผา้แบบคนงานทีพ่วกเดก็  ๆ เรยีกวา่ตาคางคกแฮรร์ี ่ 

เพราะท่าเดินของเขา

ผมจึงร้องไห ้ เป็นน้ำตาจรงิ ๆ แบบที่เอ่อท้นมาจากเบื้องลึกข้างใน ไกลออกไป  

ผมได้ยินวงของลิสบอนขึ้นเพลงฉลองชัย แปลว่าทีมเหย้าชนะ ซึ่งก็ดีแล้ว บางที 

หลงัจากนีแ้ฮรร์ีก่บัเพือ่นรว่มงานอกีสองสามคนกค็งจะเขน็อฒัจนัทรเ์กบ็และกวาดขยะ 

ที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างใต้

ผมเขียนตัว A สีแดงตัวใหญ่ลงด้านบนของกระดาษ จ้องมองอยู่หนึ่งหรือ 

สองอึดใจ แล้วเติมเครื่องหมายบวกสีแดงอันใหญ่ ๆ ลงไป เพราะงานนี้ดีและเพราะ 

ความเจบ็ปวดของเขากระตุน้ใหผ้มซึง่เปน็ผูอ้า่นเกดิการตอบสนองทางอารมณ์ นัน่คอื 

สิ่งที่งานเขียนระดับเอบวกควรทำไม่ใช่หรือ กระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองน่ะ

สำหรับผมนั้น ผมได้แต่หวังให้อดีตคริสตี้ เอพพิ่ง  พูดถูก ผมอยากให้ 

อารมณต์วัเองดา้นชาจรงิ ๆ เพราะทกุอยา่งทีต่ามมา ทกุอยา่งทีเ่ลวรา้ย ลว้นหลัง่ไหล 

มาจากน้ำตานั่น



ภาค ๑
จุดน้ำล้น



๑
๑
แฮรร์ี ่ ดนันิง่ สำเรจ็การศกึษาดว้ยคะแนนดเียีย่ม ผมไปรว่มพธิมีอบประกาศนยีบตัร 

เล็ก  ๆ  ที่โรงยิมของแอลเอชเอสตามคำเชิญของเขา เขาไม่มีใครจริง  ๆ และผมเองก็ 

ยินดีไป

หลงัการใหพ้ร (กลา่วโดยคณุพอ่แบนดี ้ ผูแ้ทบไมเ่คยพลาดพธิขีองแอลเอชเอส 

สักคร้ัง) ผมก็เบียดผ่านกลุ่มญาติมิตรจำนวนมากไปหาแฮร์ร่ีท่ียืนอยู่คนเดียวใน 

เส้ือครุยดำพอง ๆ มือหนึ่งถือประกาศนียบัตร อีกมือถือหมวกบัณฑิตที่เช่ามา ผม 

รับหมวกจากมือเขาเพื่อจะได้จับมือกันได้ เขายิ้มย่องอวดฟันที่มีช่องห่างหลายแห่ง 

และเฉเก แต่ก็ยังเป็นรอยยิ้มสดใสน่าประทับใจอยู่ดี

“ขอบคุณที่มาครับ มิสเตอร์เอพพิ่ง ขอบคุณมาก”

“ยินดีอยู่แล้ว แล้วเรียกผมว่าเจคก็ได้นะ อภิสิทธิ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมมอบแด่ 

นักเรียนที่แก่พอจะเป็นพ่อผมได้”

เขาดูงง ๆ อยู่นาทีหนึ่ง แล้วหัวเราะ “เดาว่าผมด้วยใช่ไหม ฮี่!” ผมก็หัวเราะ 

ด้วย คนมากมายรอบตัวเรากำลังหัวเราะ และแน่นอนว่ามีน้ำตาด้วย สิ่งที่ยาก 

เหลือเกินสำหรับผมกลับเป็นเรื่องง่าย ๆ ของคนมากมาย

“แล้วก็เอบวกนั่น ฮี่! ผมไม่เคยได้เอบวกมาก่อนเลยในชีวิต! แล้วก็ไม่เคย 

คิดว่าจะได้ด้วย!”

“คุณสมควรได้นะ แฮร์รี่ แล้วคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกในฐานะคนจบ 

ไฮสกูลแล้วล่ะเนี่ย”

รอยยิ้มเขาหมองลงชั่ววินาที นี่เป็นแง่มุมที่เขาไม่เคยนึกถึงมาก่อน “ก็คง 

กลับบ้านมังครับ ผมมีบ้านเล็ก  ๆ  ที่เช่าอยู่ที่ถนนก็อดดาร์ดด้วยนะ” เขาชูประกาศ- 

นียบัตรขึ้น จับด้วยปลายนิ้วอย่างระวังเหมือนกลัวจะทำหมึกเปื้อน “ผมจะเอานี่ 

ใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝา แล้วคิดว่าคงจะรินไวน์สักแก้ว นั่งชื่นชมมันบนโซฟาเฉย ๆ  

จนกว่าจะถึงเวลาเข้านอน”

“ฟังดูดีนะ” ผมพูด “แต่คุณอยากกินเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายส์กับผม 

ก่อนไหม เราไปที่ร้านอัลส์ได้นะ”
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ผมคาดไว้ว่าเขาจะขมวดคิ้วใส่ แต่นั่นเป็นการตัดสินแฮร์รี่ด้วยมาตรฐาน 

เพือ่นรว่มงานของผม นีย่งัไมไ่ดพ้ดูถงึพวกเดก็ทีเ่ราสอนนะ พวกนัน้เลีย่งหนรีา้นอลัส ์

อย่างกับหนีเชื้อโรค และมักจะไปอุดหนุนแดรี่ควีนตรงข้ามโรงเรียนหรือร้านไฮ - แฮท 

บนถนนหมายเลข ๑๙๖ ใกล้ ๆ ตรงที่เคยเป็นโรงหนังลิสบอนไดรฟ์อินเก่า

“เยี่ยมเลยครับ มิสเตอร์เอพพิ่ง ขอบคุณมาก!”

“เรียกเจค อย่าลืมสิ”

“เจค ได้เลย”

ผมจึงพาแฮร์รี่ไปที่ร้านอัลส์ ซึ่งผมเป็นคนเดียวในคณะครูที่ไปกินประจำ  

และแม้ฤดูร้อนนั้นเขาจะจ้างพนักงานเสิร์ฟไว้คนหนึ่ง แต่อัลก็ยกอาหารมาให้เราด้วย 

ตัวเอง เขามีบุหรี่ (ผิดกฎหมายในร้านอาหารสาธารณะ แต่นั่นไม่เคยหยุดอัลได้)  

ควันฉุยอยู่ที่มุมปาก ดวงตาด้านนั้นหรี่หนีควัน พอเขาเห็นเสื้อครุยที่พับอยู่และ 

นึกออกว่านี่คือโอกาสอะไร เขาก็ยืนกรานจะจ่ายบิลให้ (มีบิลที่ไหนกัน อาหารที่ร้าน 

อัลส์ถูกสุด ๆ เสมอ ซึ่งทำให้เกิดข่าวลือถึงชะตากรรมของสัตว์จรบางชนิดในแถบนั้น)  

และยังถ่ายรูปเราไว้ด้วย รูปที่ภายหลังจะนำมาแขวนไว้บนสิ่งที่เขาเรียกว่าผนังคนดัง 

ประจำเมือง “คนดัง” อื่น ๆ ที่ปรากฏที่นั่นรวมถึงอัลเบิร์ต ดันตัน ผู้ล่วงลับ ผู้ก่อตั้ง 

ดันตันจิเวลรี่, เอิร์ล ฮิกกินส์ อดีตครูใหญ่แอลเอชเอส, จอห์น คราฟต์ส ผู้ก่อตั้ง 

จอห์นคราฟต์สออโต้เซลส์  และแน่นอน  คุณพ่อแบนดี้แห่งโบสถ์เซนต์ซีริลส์   

(รูปคุณพ่อติดคู่กับพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓ คนหลังนี่ไม่ใช่คนแถวนี้ แต่ได้รับ 

ความเคารพนับถือจากอัล เทมเปิลตัน ผู้เรียกตัวเองว่า “แคทลิคที่ดี”) ภาพที่อัลถ่าย 

วนันัน้มแีฮรร์ี ่ ดนันิง่ ยิม้กวา้งโดยมผีมยนือยูข่า้ง ๆ เราทัง้สองคนถอืประกาศนยีบตัร 

ของเขา เน็คไทเขาถูกดึงจนเอียงเล็กน้อย ผมจำเรื่องนั้นได้เพราะมันทำให้ผมนึกถึง 

รอยตวัดเล็ก ๆ ที่เขาบิดตรงปลายตัว y เล็ก ผมจำได้ทุกตัว จำได้ดีเหลือเกิน

๒
สองปีต่อมา ในวันสุดท้ายของปีการศึกษา ผมนั่งอยู่ในห้องพักครูห้องเดิม กำลัง 

บากบั่นอ่านกองบทความปลายภาคที่นักเรียนในชั้นสัมมนากวีนิพนธ์อเมริกันสำหรับ 

นักเรียนดีเด่นเขียนมา ตัวเด็ก ๆ เองกลับไปกันแล้ว เป็นอิสระไปอีกหน้าร้อน และ 

อกีไมช่า้ผมจะเปน็เชน่นัน้ แตใ่นตอนนีผ้มพอใจกบัทีเ่ปน็อยู ่ มคีวามสขุกบัความเงยีบ 

ที่ไม่คุ้นเคย คิดอยู่ว่าน่าจะจัดการของในตู้ขนมให้เกลี้ยงก่อนกลับ ต้องมี ใครสักคน  

ทำนี่นา ผมคิด

ก่อนหน้านั้น แฮร์รี่ ดันนิ่ง เดินโขยกเขยกมาหาผมหลังชั่วโมงโฮมรูม (ซึ่ง 

เสียงดังเอะอะเป็นพิเศษอย่างที่ชั่วโมงโฮมรูมและห้องเรียนในวันสุดท้ายของการเรียน 

มักจะเป็น) และยื่นมือให้ผม

“ผมอยากจะขอบคุณสำหรับทุกอย่าง” เขาพูด

ผมยิ้มกว้าง “เท่าที่ผมจำได้ คุณทำไปแล้วนี่”
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๑  Grandma Moses ชื่อเต็มคือ  Anna Mary Robertson Moses (ค.ศ.๑๘๖๐  -  ๑๙๖๑)  

ศิลปินพื้นบ้านชาวอเมริกัน เธอเริ่มวาดรูปอย่างจริงจังเมื่ออายุราว ๗๐ ปี และไม่เคยรับการศึกษาศิลปะ 

อย่างเป็นทางการ รูปวาดส่วนใหญ่เป็นฉากชีวิตในชนบทที่งดงามเรียบง่าย

“ครบั แตว่นันีเ้ปน็วนัสดุทา้ย ผมจะเกษยีณแลว้ กเ็ลยอยากขอบคณุอกีครัง้ 

ให้แน่ใจ”

ขณะที่เราจับมือกัน เด็กคนหนึ่งเดินตัวปลิวผ่านไป ไม่น่าจะเกินปีสอง ถ้า 

ดูจากดงสิวเพิ่งผุดใหม่กับพุ่มขนกึ่งจริงกึ่งขันบนคางที่ฝันอยากจะเป็นเคราแพะ  

เขางึมงำ “ตาคางคกแฮร์รี ่ โดดดึ๋งไปทู้ก - ทุก - ที ่ ”

ผมจะคว้าตัวเขาไว้ ตั้งใจให้เขาขอโทษ แต่แฮร์รี่ห้ามผมไว้ รอยยิ้มของเขา 

เรียบง่ายไม่ถือโกรธ “ม่าย ไม่ต้องหรอก ผมชินแล้ว พวกเขายังเด็ก”

“ใช่ไง” ผมพูด “เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสั่งสอนพวกเขา”

“ผมรู ้ ๆ และคณุกส็อนเกง่ดว้ย แตไ่มใ่ชห่นา้ทีผ่มทีจ่ะเปน็...เขาเรยีกอะไรนะ... 

จังหวะควรสอนเรอะ โดยเฉพาะวันนี้ ผมหวังว่าคุณจะดูแลตัวเองนะครับ มิสเตอร์ 

เอพพิ่ง” เขาอาจแก่พอเป็นพ่อผมได้ แต่ดูท่าเขาจะไม่มีวันทำใจเรียก เจค ได้เลย

“คุณก็เหมือนกันนะ แฮร์รี่”

“ผมจะไม่มีวันลืมเอบวกนั่น ผมเอาใส่กรอบไว้ด้วย แขวนไว้ข้าง ๆ ประกาศ- 

นียบัตรเลย”

“ดีแล้ว”

แลว้กด็จีรงิ ๆ ดมีากเสยีดว้ย เรยีงความของเขาเปน็ศลิปะดบิ ๆ แตท่รงพลงั 

และจริงใจทุกกระเบียดนิ้วพอ ๆ กับรูปวาดของคุณยายโมเสส๑ รับรองว่าดีกว่าไอ้ที่ผม 

กำลงัอา่นอยูน่ีแ่น่ คำในบทความของนกัเรยีนดเีดน่สว่นใหญส่ะกดถกูตอ้ง การเลอืก 

ใชค้ำกใ็หค้วามหมายชดัเจน (แมเ้ดก็  ๆ ผูไ้มช่อบเสีย่งและชา่งระแวดระวงัทีก่ำลงัมุง่หนา้ 

เข้ามหาวิทยาลัยของผมจะมีแนวโน้มพึ่งพาการใช้กรรมวาจกอย่างน่ารำคาญ) แต่ลีลา 

การเขียนจืดชืด น่าเบื่อ เด็กดีเด่นของผมเป็นเด็กปีสาม เพราะแม็ค สเตดแมน  

หัวหน้าภาค ยกปีสี่เป็นรางวัลให้ตัวเอง พวกเขาเขียนเหมือนชายและหญิงชรา 

น้อย ๆ ต่างจีบปากจีบคอว่า อู้วว อย่าลื่นล้มตรงน้ำแข็งโน่นนะจ๊ะ มิลเดร็ด แม้จะ 

มีไวยากรณ์ผิดพลาดและเส้นโค้งที่ต้องตั้งอกตั้งใจเขียน แต่แฮร์รี่ ดันนิ่ง ก็เขียนได้ 

ราววีรบุรุษ อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง

ขณะกำลังคะนึงถึงความแตกต่างระหว่างวิธีเขียนเชิงรุกและเชิงรับ อินเตอร์คอม 

บนผนงักส็ง่เสยีงครดืคราด “มสิเตอรเ์อพพิง่อยูใ่นหอ้งพกัครฝูัง่ตะวนัตกหรอืเปลา่คะ 

นี่คุณยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า เจค”

ผมลุกขึ้น กดปุ่ม และพูด “ยังอยู่ครับ กลอเรีย ชดใช้บาปอยู่ มีอะไร 

ให้ช่วยหรือ”

“มีโทรศัพท์ถึงคุณค่ะ ผู้ชายชื่ออัล เทมเปิลตัน ฉันโอนสายไปให้ได้นะ ถ้า 
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๒ Connie Francis (ค.ศ.๑๙๓๘ - ปัจจุบัน) นักร้องเพลงป็อปชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด 

ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐

คุณต้องการ หรือจะให้บอกเขาว่าวันนี้คุณกลับบ้านไปแล้วดี”

อัล เทมเปิลตัน เจ้าของและผู้ดำเนินการร้านอัลส์ไดเนอร์ ที่ซึ่งคณาจารย์ 

แอลเอชเอสทัง้หมดยกเวน้ตวักระผมนีไ้มย่อมไป แมแ้ตห่วัหนา้ภาคผูน้า่นบัถอืของผม 

ซึ่งพยายามพูดจาให้เหมือนอาจารย์จากเคมบริดจ์และอยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้ว ก็ยัง 

เป็นคนที่รู้กันว่าเรียกอาหารจานเด็ดของร้านว่าอัลส์เฟมัสแคทเบอร์เกอร์ แทนที่จะ 

เป็นอัลส์เฟมัสแฟทเบอร์เกอร์

แหม มนักไ็มใ่ชแ่คททีแ่ปลวา่แมวจรงิ ๆ หรอก คนเขาจะวา่กนัอยา่งนัน้ หรอื 

อาจจะ ไม่ใช่แมว แต่ก็ไม่มีทางเป็นเนื้อวัวแน่ ในราคาเหรียญสิบเก้าเซ็นต์นี่น่ะ

“เจค นี่คุณหลับใส่ฉันหรือ”

“เปล๊า ตื่นเต็มตาเลย” และสงสัยด้วยว่าทำไมอัลถึงโทร.หาผมที่โรงเรียน  

ว่าไปแล้วทำไมเขาถึงโทร.หาผมล่ะ เรามีความสัมพันธ์กันแบบพ่อครัวและลูกค้าอย่าง 

เคร่งครัดมาตลอด ผมพอใจอาหารเขา ส่วนเขาพอใจที่ผมไปอุดหนุน “โอนเข้ามา 

ได้เลย”

“ว่าแต่ทำไมคุณยังอยู่ล่ะ”

“ผมทำอัตกามอยู่น่ะ”

“ต๊าย!” กลอเรียร้อง ผมนึกภาพเธอกระพือขนตายาว  ๆ  นั่นออกเลย “ฉัน 

ชอบจังเวลาคุณพูดลามก ถือหูรอเสียงกรุ๊งกริ๊ง ๆ นะจ๊ะ”

เธอกดปุ่มจากไป สายพ่วงดังขึ้น ผมยกหูขึ้นรับ

“เจค นั่นคุณหรือเปล่า เพื่อน”

ตอนแรกผมคิดว่ากลอเรียคงฟังชื่อผิด เสียงนั่นไม่มีทางเป็นเสียงอัล ต่อให้ 

ไข้หวัดร้ายแรงที่สุดในโลกก็ทำให้เสียงแหบขนาดนี้ไม่ได้

“นั่นใครครับ”

“อลั เทมเปลิตนั เธอไมไ่ดบ้อกหรอื พระเจา้ ดนตรรีอสายนีห่ว่ยจรงิ คอนนี ่ 

ฟรานซิส๒ เป็นอะไรไปแล้วนี่” เขาเริ่มไอถี่  ๆ ดังจนผมต้องเอาโทรศัพท์ออกห่างหู 

หน่อยหนึ่ง

“เสียงคุณเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เลย”

เขาหัวเราะ แต่ก็ยังไอต่อไปด้วย ผสมกันแล้วก็สยองพอดู “ก็เป็นอะไรอยู่ 

เหมือนกันแหละ”

“อาการทรุดเร็วมากเลยนะนี่” ผมเพิ่งแวะไปเมื่อวานนี้ ไปกินมื้อค่ำแต่วัน  

มีแฟทเบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟรายส์ แล้วก็มิลค์เชกสตรอว์เบอร์รี่ ผมเชื่อว่าเป็นเรื่อง 

สำคัญมากที่ชายผู้อยู่คนเดียวต้องกินอาหารให้ครบหมู่

“จะว่าอย่างน้ันก็ได้ หรือจะบอกว่าใช้เวลาพักใหญ่ก็ได้ แบบไหนก็ถูกเหมือนกัน”
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ผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ผมเคยคุยกับอัลมามากในช่วงหกเจ็ดปีที่ไปร้านเขา  

แล้วบางทีเขาก็พิลึก อย่างยืนยันจะเรียกทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตว่าบอสตัน 

แพทริออตตามเดิม และพูดถึงนักเบสบอลดังอย่างเท็ด วิลเลียมส์ เหมือนสนิทสนม 

เป็นเกลอกัน แต่ผมยังไม่เคยคุยแล้วพิลึกขนาดนี้

“เจค ผมต้องเจอคุณนะ เรื่องสำคัญมาก”

“ถามได้ไหมว่า...”

“คิดว่าคุณจะถามเยอะเลย และผมก็จะตอบ แต่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์”

ผมไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้สักกี่คำตอบก่อนเสียงจะหาย แต่ก็สัญญาว่าจะไปหา 

ในอีกราวหนึ่งชั่วโมง

“ขอบคุณ มาให้เร็วกว่านั้นได้ก็จะดี ถ้าทำได้ เวลาสำคัญที่สุด อย่างที่เขา 

ว่ากัน” แล้วเขาก็วางหู แค่นั้น ไม่มีแม้แต่คำลา

ผมฝ่าฟันผ่านเรียงความดีเด่นไปได้อีกสองชิ้น ในกองมีเหลืออีกแค่สี่ชิ้น  

แตไ่มไ่ดค้วามเลย ผมเสยีจงัหวะไปหมดแลว้ เลยกวาดทัง้กองลงกระเปา๋เอกสารและ 

ออกมา ผมนึกขึ้นมาว่าน่าจะขึ้นไปที่สำนักงานชั้นบนและอวยพรให้กลอเรียมีความสุข 

ตลอดหน้าร้อน แต่ก็ไม่ลำบากขึ้นไป ไหน  ๆ  เธอก็จะเข้ามาตลอดอาทิตย์หน้า สรุป 

บัญชีอีกปีการศึกษา ส่วนผมก็จะเข้ามากวาดตู้ขนมในวันจันทร์ ผมสัญญากับตัวเอง 

ไว้อย่างนั้น ไม่อย่างนั้นครูที่มาใช้ห้องพักครูปีกตะวันตกในเทอมฤดูร้อนก็จะเจอ 

แมลงคลานยั้วเยี้ย

ถ้าผมรู้เสียก่อนว่ามีอะไรรออยู่ในอนาคต ผมจะต้องขึ้นไปหาเธอแน่ อาจจะ 

จูบเธออย่างที่กรุ่น ๆ อยู่ในอากาศระหว่างเรามาตลอดช่วงเดือนหลัง ๆ นี้ แต่แน่นอน 

อยู่แล้วว่าผมไม่รู้ ชีวิตช่างพลิกผันง่ายดาย

๓
อัลส์ไดเนอร์อยู่ในรถเทรลเลอร์สีเงินที่อีกฟากทางรถไฟตรงข้ามถนนเมน ในเงาของ 

โรงงานวอรัมโบเก่า ที่แบบนั้นอาจดูเสื่อม  ๆ แต่อัลพรางแท่งคอนกรีตที่ใช้ตั้งร้าน 

ของเขาด้วยแปลงดอกไม้สวย  ๆ มีแม้แต่สนามหญ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยที่เขา 

ตัดแต่งเองด้วยรถตัดหญ้าแบบเข็นเก่า  ๆ รถตัดหญ้าได้รับการดูแลอย่างดีพอ  ๆ  กับ 

ดอกไม้และสนาม ไม่มีสนิมแม้แต่จุดเดียวบนใบมีดทาสีสดที่หมุนติ้ว มันอาจเพิ่งซื้อ 

มาจากร้านเวสเทิร์นออโต้แถวนี้เมื่ออาทิตย์ก่อน...หมายถึงถ้ายังมีร้านเวสเทิร์นออโต้ 

เหลืออยู่ในฟอลส์นะ ครั้งหนึ่งเคยมี แต่พ่ายแพ้แก่พวกซูเปอร์สโตร์ไปตอนช่วง 

เปลี่ยนศตวรรษ

ผมเดินไปตามทางลาดซีเมนต์ ขึ้นบันได แล้วก็ต้องหยุดขมวดคิ้ว ป้ายที่ 

เขยีนวา่ ยนิดตีอ้นรบัสูอ่ลัสไ์ดเนอร ์ บา้นแหง่แฟทเบอรเ์กอร!์ หายไปแลว้ ทีม่าแทน 

คือกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัส เขียนว่า ปิด และจะไม่เปิดอีก เพราะเจ้าของป่วย  

ขอบคุณที่อุดหนุนมาตลอดหลายปี ขอพระเจ้าอวยพร
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ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าสู่หมอกแห่งความเหนือจริงที่จะกลืนกินผมในอีกไม่ช้า  

แต่สายใยแรกของมันแทรกซึมอยู่รอบตัวแล้ว ผมรู้สึกได้ ไม่ใช่หวัดหน้าร้อนหรอก 

ที่ทำให้อัลไอโขลก  ๆ  หรือเสียงแหบอย่างที่ผมได้ยิน และไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ด้วย  

ถา้ดจูากปา้ย มนัตอ้งเปน็อะไรทีร่า้ยแรงกวา่นัน้ แตโ่รครา้ยแรงชนดิไหนกนัทีก่ำเรบิได ้

ในเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง ที่จริงน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ นี่แค่บ่ายสองครึ่ง ผมออกจาก 

ร้านอัลส์เมื่อคืนตอนห้าทุ่มสี่สิบห้า ตอนนั้นเขาสบายดี เกือบคึกด้วยซ้ำ ผมจำได้ว่า 

ถามเขาว่าดื่มกาแฟของตัวเองมากไปหรือเปล่า เขาบอกว่าเปล่า เขาแค่คิดถึงการ 

ไปพักร้อน คนที่ป่วยหนักจนต้องปิดธุรกิจที่ทำมาคนเดียวกว่ายี่สิบปีจะพูดถึงการ 

พักร้อนกันหรือ ก็คงมีบ้างละ แต่ไม่น่าจะมาก

ประตูเปิดออกตอนที่ผมเอื้อมไปหาที่จับ อัลยืนจ้องมองผมอยู่โดยไร้รอยยิ้ม  

ผมจ้องกลับ รู้สึกได้ว่าหมอกแห่งความเหนือจริงรอบ  ๆ  ตัวหนาแน่นขึ้น วันนั้น 

อากาศอุน่ แตห่มอกหนาว ในตอนนัน้ผมยงัสามารถหนัหลงัเดนิออกไปได ้ กลบัไปสู ่

แสงอาทติยเ์ดอืนมถินุายน และสว่นหนึง่ของผมกอ็ยากทำอยา่งนัน้ แตส่ว่นทีใ่หญก่วา่ 

เยือกแข็งไปเพราะความสงสัยและหวั่นใจ อาจต้องยอมรับว่าหวาดผวาด้วย เพราะ 

การปว่ยหนกัทำใหเ้ราหวาดกลวัจรงิ ๆ ใชไ่หมละ่ และอลักป่็วยหนกัมาก ผมมองออก 

ในแวบเดียว เรียกว่าป่วย เจียนตาย อาจใกล้เคียงกว่า

ไม่ใช่แค่แก้มที่ปกติอิ่มเอิบจะหย่อนคล้อยและซีดเซียว ไม่ใช่เมือกที่เคลือบ 

ตาสีฟ้าของเขาซึ่งตอนนี้ดูอ่อนโรยและกำลังเพ่งมองเหมือนคนสายตาสั้น ไม่ใช่ผม 

ที่แต่ก่อนเคยดำเกือบสนิท แต่ตอนนี้เกือบขาวทั้งหัวด้วยซ้ำ เพราะถึงอย่างไร เขาก็ 

อาจใช้สีย้อมสักตัวและตัดสินใจปุบปับว่าจะสระออกและปล่อยตามธรรมชาติ

สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้คือในช่วงยี่สิบสองชั่วโมงหลังผมเห็นเขาครั้งสุดท้าย  

อัล เทมเปิลตัน ดูเหมือนน้ำหนักลดไปอย่างน้อยสามสิบปอนด ์ หรืออาจสี่สิบด้วยซ้ำ  

ซึ่งนั่นคือหนึ่งในสี่ของน้ำหนักตัวแต่เดิมของเขาเลย ไม่มีใครน้ำหนักลดไปสามสิบ 

หรือสี่สิบปอนด์ในเวลาไม่ถึงวันหรอก ไม่มี จริง ๆ แต่ผมก็กำลังมองอยู่ และคิดว่า 

ตรงนี้แหละที่หมอกแห่งความเหนือจริงกลืนกินผมทั้งตัว

อัลยิ้ม ทำให้ผมเห็นว่าฟันเขาก็หายไปมากพอกับน้ำหนัก เหงือกดูซีดและ 

เจบ็ปว่ย “ชอบผมคนใหมไ่หมละ่ เจค” แลว้เขากเ็ริม่ไอ ไอทบึ ๆ ถีร่วัทีป่ระดงัขึน้มา 

จากส่วนลึกของร่างกาย

ผมอา้ปาก แตไ่มม่คีำพดูออกมา ความคดิทีจ่ะเผน่หนผีดุขึน้มาในใจผมสว่นที ่

ขีข้ลาดตาขาวนา่รงัเกยีจอกีครัง้ แตต่อ่ใหส้ว่นนัน้มอีำนาจสัง่การจรงิ ผมกไ็มอ่าจทำได ้ 

ผมเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้น

อัลระงับอาการไอลงได้และดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าหลัง เขาเช็ดปาก 

ก่อน แล้วก็เช็ดฝ่ามือ ก่อนที่เขาจะเอาผ้าเก็บ ผมเห็นมันมีสีแดงเป็นทาง

“เข้ามาสิ” เขาพูด “ผมมีเรื่องต้องพูดเยอะมาก และคิดว่าคุณเป็นคนเดียว 

ที่อาจจะยอมฟัง คุณจะฟังไหม”
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“อัล” ผมพูด เสียงแผ่วเบาอ่อนแรงจนตัวเองก็แทบไม่ได้ยิน “เกิดอะไรขึ้น 

กับคุณ”

“คุณจะฟังไหม”

“ฟังสิ”

“แลว้คณุจะมคีำถาม ผมจะตอบมากเทา่ทีจ่ะตอบได้ แตพ่ยายามถามใหน้อ้ย 

ที่สุดนะ ผมเหลือเสียงไม่มากแล้ว แม่งเอ๊ย เหลือแรงไม่มากด้วยซ้ำ เข้ามาในนี้มา”

ผมเข้าไป ในร้านมืด เย็น และว่างเปล่า  เคาน์เตอร์ขัดจนขึ้นเงาและ 

สะอาดเอี่ยม สตูลสูงที่ทำด้วยโครเมียมส่องประกาย หม้อกาแฟถูกขัดจนเงาวับ  

ป้ายที่เขียนว่า ถ้าคุณไม่ชอบเมืองเรา ก็เชิญมองหาตารางรถ อยู่ในที่ประจำข้าง 

เครื่องคิดเงินยี่ห้อสวีดา สิ่งเดียวที่ขาดไปคือลูกค้า

เอ้อ และแน่นอน ตัวพ่อครัว/เจ้าของด้วย อัล เทมเปิลตัน ถูกแทนที่ด้วย 

วิญญาณที่เจ็บป่วยแก่หง่อม เมื่อเขาขัดกลอนประตูล็อกเราไว้ข้างใน เสียงนั้น 

ดังเหลือเกิน

๔
“มะเร็งปอด” เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังหลังจากเดินนำเข้าไปที่โต๊ะด้านในสุดของร้าน  

เขาเคาะกระเป๋าเสื้อ แล้วผมก็เห็นว่ามันว่างเปล่า ซองบุหรี่คาเมลไม่มีก้นกรอง 

ที่มีอยู่เสมอหายไปแล้ว “ไม่น่าแปลกใจหรอก ผมเริ่มตอนอายุสิบเอ็ด แล้วสูบ 

ติดต่อกันมาจนถึงวันที่ได้ฟังคำวินิจฉัยโรค กว่าห้าสิบปีเต็ม  ๆ  เลย วันละสามซอง  

จนราคาขึ้นไปเยอะตอนปีสองพันเจ็ด  ผมก็เลยต้องพลีชีพยอมตัดเหลือวันละ 

สองซอง” เขาหัวเราะเสียงหวีด ๆ 

ผมนึกจะบอกเขาว่าเขาคิดเลขผิดแล้ว เพราะผมรู้อายุจริงของเขา ตอนที่ผม 

แวะมาวันหนึ่งในปลายฤดูหนาวและถามเขาว่าทำไมถึงใส่หมวกวันเกิดของเด็กมา 

ย่างเนื้อ เขาบอกว่า เพราะวันนี้ผมอายุห้าสิบเจ็ดไง เพื่อน ทำให้ผมเป็นไฮนซ์อย่าง 

เปน็ทางการ ๓ แตเ่ขาขอใหผ้มอยา่ถามอะไร เวน้แตจ่ะจำเปน็จรงิ ๆ และผมอนมุานวา่ 

คำขอนั้นรวมถึงอย่าเจ๋อแก้อะไรด้วย

“ถ้าผมเป็นคุณ และผมก็อยากเป็นนะ แม้จะไม่เคยนึกอยากให้คุณเป็นผม 

ก็ตาม ไม่ใช่ในสถานการณ์ตอนนี้หรอก ผมคงคิดว่า ‘มันต้องบ้าไปแล้วแน่ ไม่มี 

ใครเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายกันชั่วข้ามคืนหรอก’ พอจะถูกไหมล่ะ”

ผมพยักหน้า นั่นแหละถูกที่สุดเลย

“คำตอบมันก็ง่าย ๆ  นะ มันไม่ใช่ชั่วข้ามคืน ผมเริ่มไอ สมองแทบหลุดเมื่อ 

ราวเจ็ดเดือนก่อน ตอนเดือนพฤษภาคม”

๓ บริษัทผลิตซอสไฮนซ์ใช้คำโฆษณาว่า “๕๗ รส” และเคยมีธรรมเนียมการมอบซอสหนึ่งลังให้แก่ 

ลูกค้าอายุครบ ๕๗ ปีที่เขียนจดหมายไปยังบริษัทจนถึงช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐
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เรือ่งนีผ้มไมย่กัรู ้ ถา้เขาเคยไอจรงิกไ็มใ่ชต่อนทีผ่มอยูด่ว้ยแน ่ แลว้เขากท็ำตวั 

ตกเลขอีกแล้ว “เฮ้ย อัล นี่เดือนมิถุนายนนะ เจ็ดเดือนก่อนก็ต้องเป็นธันวาคมสิ”

เขาโบกมือใส่ผม นิ้วเขาผอมบาง แหวนนาวิกโยธินหลวมห้อยอยู่ที่นิ้วที่เคย 

ใส่ได้แนบสนิทพอดี เหมือนจะบอกว่า ปล่อยผ่านไปก่อนเถอะน่า ปล่อยไปเถอะ

“ตอนแรกผมคิดว่าแค่เป็นไข้หวัดอย่างแรง แต่มันไม่มีไข้ และแทนที่จะหาย  

กลับไอหนักขึ้น แล้วน้ำหนักผมก็เริ่มลด คือผมก็ไม่ได้โง่นะ เพื่อน แล้วผมก็รู้มา 

เสมอว่าไอ้ตัว  ‘ม’  อาจจะรอผมอยู่...ถึงพ่อกับแม่ผมจะถุนบุหรี่กันอย่างกับปล่องไฟ  

แต่อยู่ได้จนแปดสิบกว่าก็เถอะ คิดว่าคนเราก็หาข้ออ้างมาทำนิสัยห่วย  ๆ  ต่อไปได้ 

อยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะ”

เขาเริ่มไออีกและดึงผ้าเช็ดหน้าออกมา พอเสียงโขลก  ๆ  เบาลง เขาก็พูดว่า  

“ผมเฉไฉออกนอกเรื่องไม่ได้ แต่มันเป็นเรื่องที่ผมทำมาตลอดชีวิต แล้วมันก็เลิก 

ยากจริง ๆ ยากยิ่งกว่าเลิกบุหรี่เสียอีก แล้วคราวหน้าที่ผมเริ่มเรื่อยเปื่อยนอกเรื่องอีก  

คุณก็ยกนิ้วปาดคอให้ดูได้เลยนะ”

“ได้เลย” ผมพูดอย่างเต็มใจ ถึงตอนนี้ผมนึกขึ้นมาแล้วว่าอาจจะกำลังฝันอยู ่ 

ถา้เปน็อยา่งนัน้มนักเ็ปน็ฝนัทีส่มจรงิขนาดหนกั ละเอยีดไปจนถงึเงาจากพดัลมเพดาน 

ที่กำลังหมุน เคลื่อนผ่านที่รองจานที่เขียนว่า ทรัพย์สินมีค่าที่สุดของเราคือ คุณ!

“สรุปสั้น ๆ ว่าผมไปหาหมอ เอกซเรย์ แล้วก็ตู้ม ใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม เนื้องอก 

สองก้อน ระยะสุดท้าย ผ่าตัดไม่ได้”

เอกซเรย์ ผมคิด นี่เขายังใช้ไอ้นั่นวินิจฉัยมะเร็งกันอยู่อีกหรือ

“ผมทนอยู่อีกพักหนึ่ง แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมา”

“จากที่ไหน ลิวอิสตันเหรอ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมนเจเนอรัลใช่ไหม”

“จากพักร้อน” ลูกตาเขาจ้องผมแน่วนิ่งจากโพรงมืดที่มันกำลังจะหลุบหาย 

เข้าไป “เว้นแต่มันไม่ใช่พักร้อน”

“อลั นีม่นัฟงัไมรู่เ้รือ่งสกัอยา่งเลยนะ เมือ่วานคณุยงัอยูท่ีน่ี ่ แลว้กด็ ูสบายด ี ”

“เข้ามาดูหน้าผมใกล้ ๆ สิ เริ่มที่หัวแล้วไล่ลงมา พยายามอย่าสนใจสิ่งที่มะเร็ง 

มันทำ มันทำหน้าตาคนเราเป็นนรกได้ ไม่ต้องสงสัยเลย แล้วลองบอกมาซิว่าผม 

เป็นคนเดียวกับที่คุณเห็นเมื่อวานนี้”

“เอ้อ ดูเหมือนคุณจะล้างสีย้อมออก...”

“ไมเ่คยยอ้มนะ ผมจะไมพ่ยายามดงึความสนใจคณุมาทีฟ่นัทีเ่สยีไปตอนผม... 

ไมอ่ยู ่ ผมรูน้ะวา่คณุเหน็ คณุคดิวา่เปน็เพราะเครือ่งเอกซเรยห์รอืไง หรอืสตรอนเชยีม  

-๙๐๔ ในนม ผมไม่ได้  ดื่ม นมด้วยซ้ำ นอกจากที่เหยาะใส่กาแฟถ้วยสุดท้ายของวัน”

“สตรอนเชียม อะไร นะ”

๔  strontium-๙๐  ไอโซโทปหนึ่งของสตรอนเชียม มีคุณสมบัติเป็นสารกัมมันตรังสี มีความ 

สามารถในการจับกับสารอื่นที่คล้ายแคลเซียม จึงมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนในนม
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“ช่างมันเถอะ ลองดึง ไอ้นั่นน่ะ ด้านที่เป็นผู้หญิงของคุณออกมา มองผม 

แบบที่ผู้หญิงมองผู้หญิงอีกคนเวลาเดาอายุสิ”

ผมพยายามทำอย่างที่เขาบอก และแม้สิ่งที่ผมสังเกตเห็นคงใช้เป็นหลักฐาน 

ในศาลไม่ได้ แต่ผมก็เชื่อนะ มีกลุ่มริ้วรอยย่นกระจายออกจากปลายหางตา และ 

เปลือกตาก็มีรอยเล็ก  ๆ  บาง  ๆ  ย่นยู่ที่จะเห็นในคนที่ไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรลด 

ผูส้งูอายเุวลาซือ้ตัว๋หนงัตามโรงมลัตเิพลก็ซอ์กีแลว้ รอ่งทีไ่มไ่ดม้อียูเ่มือ่เยน็วานตอนนี้ 

พาดเป็นลูกคลื่นอยู่บนหน้าผากอัล อีกสองเส้นที่ลึกกว่ามากล้อมปากเขาไว้ คางเขา 

แหลมขึ้น ผิวหนังที่คอก็หย่อนยาน คางแหลมกับคอที่ย่นเป็นเหนียงอาจเกิดเพราะ 

น้ำหนักที่ลดฮวบฮาบ แต่รอยย่นพวกนี้...และถ้าเขาไม่ได้โกหกเรื่องผม...

เขากำลังยิ้มนิด ๆ เป็นรอยยิ้มหม่นหมอง แต่ก็ไม่ได้ขาดอารมณ์ขันที่แท้จริง  

ซึง่กลบัยิง่ทำใหด้เูลวรา้ย “จำวนัเกดิผมเมือ่มนีาคมทีผ่า่นมาไดไ้หม ‘อยา่หว่งเลย อลั’ 

คุณพูด ‘ถ้าหมวกงี่เง่านั่นติดไฟตอนคุณก้มลงไปหาตะแกรงย่าง  ผมก็จะคว้า 

เครื่องดับเพลิงมาดับให้เอง’ จำได้ไหม”

ผมจำได้สิ “คุณบอกว่าตัวเองเป็นไฮนซ์อย่างเป็นทางการ”

“ก็ใช่ และตอนนี้ผมหกสิบสองแล้ว ผมรู้ดีว่ามะเร็งทำให้ดูแก่ยิ่งกว่านั้นอีก  

แต่นี่...แล้วก็นี่...” เขาแตะหน้าผาก แล้วก็แตะหางตาข้างหนึ่ง “นี่คือรอยสักบ่งบอก 

อายุที่แท้จริง จะเรียกว่าตราเกียรติยศก็ได้”

“อัล...ผมขอดื่มน้ำสักแก้วได้ไหม”

“ได้ส ิ ช็อกใช่ไหมล่ะ” เขามองผมอย่างเห็นใจ “คุณกำลังคิดว่า ‘ถ้าฉันไม่ได ้

บ้า นายนี่ก็ต้องบ้า ไม่งั้นก็บ้าทั้งคู่’ ผมรู้นะ ผมเคยผ่านมาก่อน”

เขายันตัวเองขึ้นจากเก้าอี้อย่างยากลำบาก มือขวายกขึ้นไปใต้รักแร้ซ้าย  

เหมือนจะพยายามประคองตัวเองไว้ แล้วเขาก็นำผมเดินอ้อมเคาน์เตอร์ ขณะที่ 

เขาทำอย่างนั้น ผมก็บ่งชี้อีกองค์ประกอบของการพบกันที่เหนือจริงคราวนี้ได้ นั่นคือ 

นอกจากเวลาที่ผมนั่งร่วมแถวกับเขาที่โบสถ์เซนต์ซีริลส์แล้ว (ซึ่งมีน้อยเหลือเกิน  

เพราะถงึผมจะโตมาในครอบครวัทีม่คีวามเชือ่นัน้ แตผ่มกไ็มค่อ่ยมคีวามเปน็แคทลคิ)  

หรือบังเอิญพบเขาตามถนน ผมไม่เคยเห็นอัลไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนเลย

เขาหยิบแก้วใสแจ๋วลงมาใบหนึ่งและรองน้ำจากก๊อกชุบโครเมียมเงาวับมาให ้ 

ผมขอบใจเขาและหันหลังจะเดินกลับไปที่โต๊ะ แต่เขาสะกิดไหล่ผม ผมอยากให้เขา 

ไม่ได้ทำอย่างนั้น มันเหมือนถูกสะกิดโดยนักเดินเรือโบราณของโคลริดจ์ผู้รั้ง 

ชายคนหนึ่งในสามคนเอาไว้๕

“ผมอยากให้คุณดูอะไรสักอย่างก่อนเราจะกลับไปนั่ง อย่างนี้น่าจะเร็วกว่า  

๕ อ้างถึงบทกวี The Rime of the Ancient Mariner (ลำนำนักเดินเรือโบราณ) ของ Samuel  

Taylor Coleridge (ค.ศ.๑๗๗๒  -  ๑๘๓๔) กล่าวถึงกัปตันเรือที่ถูกลงโทษให้ไม่มีวันตายเพราะฆ่านก 

อัลบาทรอส ต้องพเนจรไปเรื่อย  ๆ เพื่อเล่าเรื่องของตนเป็นเครื่องเตือนใจคน ในตอนต้นของบทกวี เขาได้ 

พบกับแขกสามคนที่กำลังไปร่วมงานแต่งงานและกรากเข้าไปจับข้อมือคนหนึ่งในนั้นไว้เพื่อให้ฟังเรื่องเล่า
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เพียงแต ่ดู เป็นคำที่ไม่ถูก คิดว่า ประสบ จะใกล้เคียงกว่ามาก ดื่มให้หมด เพื่อน”

ผมดื่มน้ำไปครึ่งแก้ว มันเย็นชื่นใจดี แต่สายตาผมไม่ละจากเขาเลย ส่วนที่ 

ขี้ขลาดของผมคาดว่าจะโดนกระโดดใส่ เหมือนเหยื่อผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวรายแรกในหนัง 

ไอ้บ้าไล่ฆ่าคนที่ชอบมีตัวเลขอยู่ในชื่อเรื่อง  แต่อัลก็แค่ยืนเอามือข้างหนึ่งเท้า 

เคาน์เตอร์อยู่อย่างนั้น มือนั้นเหี่ยวย่น ข้อนิ้วปูดโปน ดูไม่เหมือนมือชายวัยห้าสิบ 

กว่าเลย ต่อให้เป็นชายที่เป็นมะเร็ง และ...

“เป็นเพราะรังสีหรือเปล่า” ผมโพล่งถามขึ้น

“ทำไมนะ”

“ผิวคุณสี  แทน แล้วยังมีจุดดำ  ๆ  บนหลังมือนั่นอีก มันเกิดเพราะรังสี หรือ 

ไม่ก็ตากแดดมากไป”

“อืม ในเมื่อผมไม่ได้รับการฉายรังสี ก็เหลือแต่แดด ซึ่งผมก็ได้มาเยอะเลย 

ในช่วงสี่ปีหลังนี่”

เท่าที่ผมรู้ อัลใช้เวลาส่วนใหญ่ในสี่ปีหลังนี่กลับเบอร์เกอร์และทำมิลค์เชก 

ใตแ้สงไฟนอีอน แตผ่มกไ็มไ่ดพ้ดูออกไป ไดแ้ตด่ืม่นำ้ทีเ่หลอืจนหมด พอวางแกว้ลง 

บนเคาน์เตอร์ฟอร์ไมกา ผมก็สังเกตว่ามือตัวเองสั่นน้อย ๆ 

“ได ้ อยากให้ผมดูอะไรล่ะ หรืออยากให้ประสบอะไร”

“มาทางนี้สิ”

เขาพาผมเดินไปตามบริเวณครัวแคบยาว ผ่านเตาย่างคู่ หม้อทอด อ่างล้าง  

ตู้เย็นฟรอสต์คิง และตู้แช่แข็งสูงเท่าเอวที่ส่งเสียงหึ่ง ๆ เขาหยุดหน้าเครื่องล้างจาน 

ทีเ่งยีบงนัและชีไ้ปทีป่ระตทูีส่ดุครวั มนัเปน็ประตเูตีย้ ๆ อลัคงตอ้งกม้หวัถงึจะเขา้ไปได ้

และเขากส็งูแคร่าวหา้ฟตุเจด็นิว้ สว่นผมหกฟตุสี ่ เดก็บางคนเรยีกผมวา่เฮลคิอปเตอร ์

เอพพิ่ง

“นั่นแหละ” เขาพูด “หลังประตูนั่น”

“นั่นไม่ใช่ห้องเก็บอาหารหรอกหรือ” เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแท้  ๆ  

ผมเคยเห็นเขาเอาเครื่องกระป๋อง กระสอบมันฝรั่ง และถุงอาหารแห้งออกมาตลอด 

หลายปีจนรู้ดีเกินพอว่ามันคืออะไร

อัลทำท่าเหมือนไม่ได้ยิน “คุณรู้ไหมว่าตอนแรกผมเปิดร้านนี้ที่ออเบิร์น”

“ไม่รู้”

เขาพยักหน้า เพียงแค่นั้นก็มากพอที่จะสะกิดให้ไออีกชุดใหญ่ เขาสกัดมัน 

ด้วยผ้าเช็ดหน้าที่น่าขนลุกขึ้นทุกที พออาการเบาลงในที่สุด เขาก็โยนผ้าเช็ดหน้า 

ลงในถังขยะใกล้ ๆ แล้วคว้าทิชชูกำใหญ่จากกล่องบนเคาน์เตอร์มา

“ยี่ห้ออะลูมิแนร์ ทำสมัยทศวรรษ ๑๙๓๐ เป็นศิลปะแบบอาร์ตเดโคสุด  ๆ  

อยากได้สักคันมาตั้งแต่พ่อพาไปร้านแชทแอนด์ชิวที่บลูมิงตันสมัยผมยังเด็ก ผมซื้อ 

มาพร้อมตกแต่งเรียบร้อย เปิดที่ถนนไพน์ ผมอยู่ตรงนั้นเกือบปี แล้วก็เห็นว่า 

ถ้ายังอยู่ต่อไป อีกปีก็คงล้มละลายแน่ ละแวกนั้นมีร้านกินด่วนอื่น ๆ อยู่มากเกินไป  
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บางร้านก็ดี บางร้านก็ไม่ค่อยดี แต่ทุกร้านมีลูกค้าประจำ ผมก็เหมือนเด็กเพิ่งจบ 

จากโรงเรียนกฎหมายที่ไปเปิดสำนักงานในเมืองที่มีทนายขี้ฉ้อรุ่งเรืองอยู่แล้วสักโหล  

แลว้สมยันัน้อลัสเ์ฟมสัแฟทเบอรเ์กอรข์ายอนัละสองเหรยีญหา้สบิ แมแ้ตส่มยั ๑๙๙๐  

ผมก็ลดสุด ๆ ได้แค่สองเหรียญครึ่งเท่านั้น”

“งั้นตอนนี้คุณขายราคาต่ำกว่านั้นครึ่งหนึ่งได้ยังไง นอกจากมันจะ  เป็น  แมว 

จริง ๆ”

เขาร้องฮึ เป็นเสียงที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนเคล้าเมือกลึกลงไปในช่องอก  

“เพื่อน ที่ผมขายนี่เป็นเนื้อวัวอเมริกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดีที่สุดในโลก ผมรู้ 

หรือเปล่าว่าคนเขาพูดกันยังไงน่ะเหรอ รู้สิ แต่ผมไม่สน เราจะทำอะไรได้อีกเล่า  

ห้ามไม่ให้คนพูดงั้นหรือ ลองห้ามลมไม่ให้พัดก่อนจะดีไหม”

ผมใช้นิ้วทำท่าเชือดคอ อัลยิ้ม

“เออ ใช่ ออกมาจากข้างทางนั่นซะ ผมรู้ แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็มีส่วน 

เกี่ยวข้องนะ

“ผมอาจจะเอาหัวกระแทกฝาที่ถนนไพน์ไปเรื่อย  ๆ แต่อีวอนน์ เทมเปิลตัน  

ไม่ได้เลี้ยงลูกมาให้โง่ ‘วิ่งหนีไปแล้วกลับมาสู้ใหม่วันหลังดีกว่า’ แม่เคยบอกพวกเรา 

อย่างนั้น ผมรวบรวมทุนที่เหลือ กล่อมธนาคารให้ปล่อยกู้อีกห้าพัน อย่าถามนะว่า 

ทำได้ยังไง แล้วย้ายมาที่ฟอลส์นี ่ ธุรกิจก็ยังไม่ได้ดีเยี่ยมนัก ในเมื่อเศรษฐกิจยังเป็น 

อย่างนี้ และในเมื่อมีข่าวลืองี่เง่าเรื่องอัลส์แคทเบอร์เกอร์หรือด๊อกเบอร์เกอร์หรือ 

สกั๊งค์เบอร์เกอร์หรืออะไรบ้าบอตามแต่ชาวบ้านจะเพ้อเจ้อกันอีก แต่ปรากฏว่าผม 

ไม่ได้ผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจแบบเดียวกับคนอื่นอีกแล้ว และทุกอย่างก็เพราะสิ่งที่ 

อยู่หลังประตูห้องเก็บอาหารนั่น มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่ผมเปิดร้านที่ออเบิร์น  

ให้ผมสาบานกับตั้งพระคัมภีร์สูงสิบฟุตก็ได้ มันเพิ่งโผล่มาที่นี่”

“นี่คุณพูดเรื่องอะไร”

เขามองผมนิ่งด้วยดวงตาฉ่ำน้ำที่เพิ่งแก่หมาด  ๆ “ตอนนี้คุยกันพอแล้ว คุณ 

ต้องค้นพบด้วยตัวเอง เอาสิ เปิดเลย”

ผมมองเขาอย่างไม่แน่ใจ

“คิดซะว่าเป็นคำขอสุดท้ายก่อนตาย” เขาพูด “เอาเลย เพื่อน คือถ้าคุณ 

คิดว่าเป็นเพื่อนผมจริง ๆ นะ เปิดประตูสิ”

๕
ผมคงโกหกถา้บอกวา่หวัใจไมไ่ดเ้ตน้รวัเรว็ขึน้ตอนทีบ่ดิลกูบดิเปดิประตู ผมไมรู่เ้ลยวา่ 

จะพบกับอะไร (แต่เหมือนผมจะจำได้ว่าเห็นภาพแมวตายแวบเข้ามา ถูกถลกหนัง 

พร้อมลงเครื่องบดเนื้อไฟฟ้า) แต่เมื่ออัลเอื้อมมือข้ามไหล่ผมไปเปิดไฟ สิ่งที่เห็น 

ก็คือ...

ก็ห้องเก็บอาหารนั่นแหละ
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เปน็หอ้งเลก็ ๆ สะอาดเรยีบรอ้ยพอ  ๆ กบัสว่นอืน่ของรา้น มชีัน้วางของอดัแนน่ 

ด้วยกระป๋องใบใหญ่ขนาดสำหรับร้านค้าเต็มผนังทั้งสองด้าน ที่สุดห้องอีกด้านตรงที่ 

เพดานโค้งลงมามีเครื่องมือทำความสะอาดอยู่ แม้ไม้กวาดและไม้ถูพื้นจะต้องวางราบ 

เพราะห้องตรงนั้นสูงไม่ถึงสามฟุตก็ตาม พื้นเป็นเสื่อน้ำมันสีดำเข้มแบบเดียวกับพื้น 

ร้านอาหาร แต่แทนที่จะมีกลิ่นเนื้อย่างจาง ๆ ในนี้กลับมีกลิ่นหอมกาแฟ ผัก และ 

เครื่องเทศแทน และยังมีกลิ่นอะไรอีกอย่างซึ่งไม่ค่อยโสภานักด้วย

“เอาละ” ผมพูด “มันก็ห้องเก็บอาหาร เป็นระเบียบและมีของครบถ้วนดี  

คุณได้เอวิชาจัดการวัตถุดิบ ถ้ามันมีวิชานั้นอยู่นะ”

“คุณได้กลิ่นอะไรบ้าง”

“ส่วนใหญ่ก็เครื่องเทศ กาแฟ แล้วก็น่าจะน้ำหอมปรับอากาศด้วย ไม่ค่อย 

แน่ใจ”

“อือฮึ ผมใช้เกลด เพราะอีกกลิ่นนั่นแหละ คุณจะบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไร 

อย่างอื่นหรือ”

“ก็ได้ มันมีอะไรสักอย่าง คล้าย  ๆ กำมะถัน ทำให้นึกถึงไม้ขีดติดไฟ” และ 

ยังทำให้นึกถึงแก๊สพิษที่ผมกับครอบครัวปล่อยกันหลังอาหารค่ำมื้อถั่วที่แม่ผมทำ 

คืนวันเสาร์ แต่ผมไม่อยากพูดอย่างนั้น ยารักษามะเร็งนี่ทำให้ตดหรือเปล่านะ

“มันคือกำมะถัน และมีอย่างอื่นด้วย ซึ่งไม่มีอันไหนเป็นชาแนลนัมเบอร์ไฟว์  

มันคือกลิ่นโรงงานทอผ้าน่ะ เพื่อน”

เรื่องบ้ามาอีกแล้ว แต่ที่ผมพูด (ด้วยน้ำเสียงสุภาพน่าขนลุกเหมือนอยู่ใน 

งานเลี้ยงค็อกเทล) คือ “เรอะ”

เขายิ้มอีกแล้ว เผยให้เห็นช่องว่างที่เคยมีฟันอยู่เมื่อวันก่อน “สิ่งที่คุณสุภาพ 

จนไมอ่าจพดูออกมาไดค้อืวอรมัโบปดิไปตัง้แตช่าตทิีแ่ลว้ แลว้อนัทีจ่รงิตวัตกึสว่นใหญ ่

ก็ถูกเผาราบไปตอนปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ และที่ตั้งอยู่ข้างนอกตอนนี้” เขาทิ่ม 

หัวแม่มือข้ามไหล่ไป “ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าร้านเลหลังของโรงงาน จุดที่ 

นักท่องเที่ยวต้องแวะถ้ามาพักร้อน เหมือนเคนเนเบ็คฟรุตคัมพานีในช่วงวันม็อกซี่  

คณุคงคดิดว้ยวา่นา่จะไดเ้วลาหยบิมอืถอืออกมาโทร.เรยีกหมอโรคจติแลว้ ประมาณนัน้ 

ใช่ไหม เพื่อน”

“ผมจะไม่โทร.หาใครหรอก เพราะคุณไม่ได้บ้า” เรื่องนั้นผมไม่แน่ใจหรอก  

“แต่นี่มันแค่ห้องเก็บอาหาร แล้วก็จริงที่โรงงานทอผ้าวอรัมโบไม่ได้ผลิตผ้าออกมา 

สักพับตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา”

“คุณจะไม่โทร.หาใคร อันนั้นพูดถูกแล้ว เพราะผมอยากให้คุณเอามือถือ  

กระเป๋าเงิน และเงินทั้งหมดในกระเป๋าเสื้อผ้ามาให้ผม รวมทั้งเหรียญด้วย นี่ไม่ใช่ 

การปล้น คุณจะได้ทุกอย่างคืน คุณจะยอมทำไหม”

“มันต้องใช้เวลาแค่ไหนน่ะ อัล เพราะผมมีเรียงความเด็กดีเด่นต้องตรวจ  

เพื่อส่งเกรดประจำปีการศึกษานะ”
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“ใช้เวลาได้ตามที่คุณต้องการเลย” เขาพูด “เพราะมันจะกินเวลาแค่สองนาที  

มันกินเวลาแค่สองนาที  เสมอ จะตั้งใจดูรอบ  ๆ  สักชั่วโมงก็ได้ถ้าคุณต้องการ แต่ถ้า 

เป็นผมก็ไม่เอาหรอก ไม่ใช่ในครั้งแรก เพราะมันจะสะเทือนระบบ คุณจะเห็นเอง  

คุณไว้ใจผมไหม” บางสิ่งที่เขาเห็นจากหน้าผมทำให้เขาต้องเม้มปากเก็บฟันหลอ ๆ นั่น  

“ขอร้องละ ได้โปรด เจค คำขอของคนใกล้ตายนะ”

ผมแน่ใจแล้วว่าเขาบ้า แต่ก็แน่ใจพอกันว่าเขาพูดจริงเรื่องสภาพร่างกาย  

ดวงตาเขาเหมือนหดลึกเข้าไปในเบ้าในช่วงสั้น  ๆ  ที่เราคุยกัน แล้วเขาก็อ่อนเพลีย 

มากด้วย แค่เดินยี่สิบกว่าก้าวจากโต๊ะที่สุดร้านด้านหนึ่งมายังห้องเก็บอาหารที่อีกด้าน 

ก็ทำให้เขายืนโงนเงนแล้ว และผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดนั่นอีก ผมเตือนตัวเอง อย่าลืม 

ผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดนั่น

เอาละ...บางทีการเล่นไปตามเกมก็ง่ายกว่า คุณว่าไหม “ปล่อยมือให้พระเจ้า”  

พวกเขาชอบพดูกนัในการประชมุทีอ่ดตีภรรยาผมชอบไป แตผ่มตดัสนิใจวา่จะเปน็การ 

ปลอ่ยมอืใหอ้ลั อยา่งนอ้ยกจ็นถงึตอนนีล้ะ แลว้กน็ะ ผมบอกตวัเอง ทกุวนันีแ้คจ่ะ 

ขึ้นเครื่องบินเรายังต้องผ่านพิธีกรรมร้อยแปดยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำ นี่เขาไม่ได้ขอให้ผม 

ถอดรองเท้าวางบนสายพานสักหน่อย

ผมถอดโทรศัพท์จากเข็มขัดวางลงบนลังทูน่ากระป๋อง ตามด้วยกระเป๋าเงิน  

ธนบัตรพับเล็ก ๆ เศษเหรียญราวหนึ่งดอลลาร์ห้าสิบเซ็นต์ และพวงกุญแจ

“เก็บกุญแจไว้ได ้ มันไม่สำคัญหรอก”

อ้าว แต่มันสำคัญกับผมนี่ แต่ผมก็หุบปากไว้

อัลล้วงกระเป๋าตัวเอง หยิบปึกธนบัตรหนากว่าที่ผมวางลงบนลังพอสมควร 

ออกมา เขายื่นปึกธนบัตรนั่นให้ผม “เงินก้นถุง เผื่อคุณอยากจะซื้อของที่ระลึก 

หรืออะไรอย่างอื่น รับไปสิ”

“ทำไมผมถึงใช้เงินของตัวเองซื้อไม่ได้ล่ะ” ผมว่าตัวเองก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะ  

ทำเหมือนกับการสนทนาบ้าบอนี่มันเป็นเหตุเป็นผลงั้นแหละ

“เรือ่งนัน้ไวก้อ่นเถอะ” เขาวา่ “ประสบการณน์ีจ้ะตอบคำถามสว่นใหญข่องคณุ 

ได้ดีกว่าที่ผมจะทำได้ถ้ากำลังสบายดีสุด  ๆ  เสียอีก และตอนนี้ผมก็อยู่คนละซีกโลก 

กับการสบายดีสุด ๆ โดยสิ้นเชิง รับเงินไปซะ”

ผมรับเงินมาไล่พลิกด ู มีใบบน ๆ ที่ดูปกติดี แต่พอถึงใบที่ห้า มันก็ดูทั้งปกติ 

และไม่ปกติ มีคำว่า หนุนหลังด้วยโลหะเงิน๖ อยู่เหนือภาพเอ็บ ลิงคอล์น ด้านซ้าย 

ของเขามีเลข ๕ สีน้ำเงินตัวโต ผมยกมันขึ้นส่องกับแสง

“มันไม่ได้ปลอมหรอก ถ้าคุณกำลังคิดอย่างนั้นอยู่” น้ำเสียงอัลขำแบบ 

เหนื่อย ๆ 

๖  ธนบัตรรุ่นนี้พิมพ์ออกมาระหว่างปี  ค.ศ.๑๘๗๘ ถึง ๑๙๖๔ ให้ถือว่ามีค่าเท่าเหรียญดอลลาร์ 

ทำจากโลหะเงินที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้น
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ก็อาจใช่ มันให้ความรู้สึกแท้เท่ากับที่ตาเห็น แต่ไม่มีลายน้ำ

“ถ้าเป็นของจริง มันก็เก่ามาก” ผมพูด

“เอาเงินเข้ากระเป๋าไปเถอะน่า เจค”

ผมทำตาม

“คุณพกเครื่องคิดเลขหรือเปล่า มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรอีกไหม”

“ไม่มี”

“งั้นคุณก็น่าจะพร้อมไปแล้ว หันหน้ากลับไปทางด้านหลังห้องเก็บอาหารซิ”  

ก่อนผมจะทันได้หัน เขาก็ตบหน้าผากตัวเองและพูดว่า “โอย พระเจ้า สมองฉัน 

เป็นอะไรไปแล้ว ผมลืมผู้ชายบัตรเหลือง”

“ใคร อะไรนะ”

“ผูช้ายบตัรเหลอืง เปน็แคช่ือ่ทีผ่มเรยีกนะ ไมรู่ช้ือ่จรงิเขาหรอก เอ้า รบันีไ่ป”  

เขาคุ้ยกระเป๋า แล้วยื่นเหรียญห้าสิบเซ็นต์ให้ผม ผมไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้ว น่าจะ 

ตั้งแต่เป็นเด็กด้วยซ้ำ

ผมเดาะดูน้ำหนัก “ผมว่าคุณไม่น่าจะอยากให้ไอ้นี่ผมนะ มันอาจจะมีค่า”

“ก็มีค่าอยู่แล้ว นั่นตั้งครึ่งเหรียญนะ”

เขาไออีก คราวนี้มันเขย่าเขาเหมือนลมกระโชก แต่เขาก็โบกมือไล่เมื่อผม 

ทำทา่จะเดนิไปหา เขาเอนพงิตัง้กลอ่งทีม่ขีา้วของผมอยูข่า้งบน ถม่นำ้ลายใสท่ชิชกูำนัน้  

มองดู นิ่วหน้า แล้วก็รวบมือกำปิด ใบหน้าซูบโทรมตอนนี้มีเหงื่อไหลเป็นทาง

“ร้อนวูบวาบน่ะ หรืออะไรทำนองนั้น ไอ้มะเร็งบ้านี่มันเล่นงานเครื่องคุม 

อุณหภูมิของผมไปพร้อมกับห่าเหวอย่างอื่นด้วย เรื่องผู้ชายบัตรเหลืองน่ะ เขาเป็น 

ขี้เมา ไม่มีอันตรายอะไรหรอก แต่เขาไม่เหมือนคนอื่น คล้าย ๆ  จะรู้อะไรบางอย่าง  

คิดว่ามันเป็นแค่เหตุบังเอิญนะ เพราะเขาเกิดมานั่งแหมะใกล้  ๆ จุดที่คุณจะต้องออก 

ไปพอดี แต่ผมก็อยากจะเตือนคุณไว้ก่อน”

“งั้นคุณก็ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องเลย” ผมพูด “ผมไม่รู้เลยว่าคุณพูดเรื่องบ้า 

อะไรอยู่”

“เขาจะพูดว่า ‘ฉันมีบัตรเหลืองจากกรีนฟร้อนต์ เพราะงั้นให้มาเหรียญหนึ่ง  

เพราะวันนี้วันจ่ายสองเท่า’ เข้าใจไหม”

“เข้าใจ” เรื่องบัดซบนี่มันบัดซบขึ้นทุกที

“แล้วเขาก็มีบัตรสีเหลือง  จริง  ๆ มันเสียบอยู่ที่ปีกหมวก อาจไม่ใช่อะไร 

นอกจากบัตรบริษัทแท็กซี ่ หรืออาจจะคูปองร้านชำเรดแอนด์ไวท์ที่เจอในท่อระบายน้ำ  

แต่สมองเขาแช่อยู่ในเหล้าถูก  ๆ เลยเหมือนจะคิดว่ามันเป็นตั๋วทองของวิลลี่ วองกา๗  

เพราะฉะนั้น คุณ ตอ้งพูดว่า ‘ให้ตั้งเหรยีญไม่ได้หรอก เอาไปครึ่งหนึ่งแล้วกัน’ แล้วก็ 

๗ Willy Wonka เป็นตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต เขียนโดย 

โรอัลด์ ดาห์ล เขาเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์ จัดรายการชิงโชคโดยผู้ที่พบตั๋วทองใน 

ช็อกโกแลตของเขาจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับขนมหวานฟรีตลอดชีวิต
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เอานี่ให้เขา จากนั้นเขาอาจพูดว่า...” อัลยกนิ้วผอมแห้งขึ้นมานิ้วหนึ่ง “เขา  อาจ พูด 

ทำนองว่า  ‘ทำไมนายมาอยู่นี่’ หรือ  ‘นายมาจากไหน’ หรืออาจถึงขั้นพูดอะไรอย่าง  

‘นายไม่ใช่คนเดิมนี่หว่า’ ผมคิดว่าคงไม่หรอก แต่ก็มีทางเป็นไปได้ เรื่องนี้มีอะไร 

อกีมากทีผ่มไมรู่ ้ ไมว่า่เขาจะพดูอะไร ปลอ่ยเขาไวท้ีข่า้งโรงตากผา้ทีเ่ขานัง่อยูน่ัน่แหละ  

แล้วออกประตูรั้วไป ตอนที่คุณออกไปเขาอาจจะพูดว่า ‘ฉัน  รู้  ว่าแกมีปัญญาให้ 

ทั้งเหรียญ ไอ้ขี้งก’ แต่อย่าไปสนใจ อย่ามองกลับไป ข้ามทางรถไฟไป แล้วคุณจะ 

ไปถึงแยกที่ถนนเมนตัดกับลิสบอน” เขายิ้มหยัน “หลังจากนั้นนะ เพื่อน โลกก็จะ 

เป็นของคุณ”

“โรงตากผ้าเรอะ” ผมคิดว่าจำได้เลา  ๆ  ว่ามี  อะไรสักอย่าง  ใกล้จุดที่ตอนนี้ 

ร้านตั้งอยู่ ก็คิดว่าอาจจะเป็นโรงตากผ้าเก่าของวอรัมโบ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมาก่อน  

ตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้ว ถ้าหากมีหน้าต่างอยู่ท้ายห้องเก็บอาหารเล็ก  ๆ  น่าสบายของ 

อะลูมิแนร์ ก็คงมองออกไปไม่เห็นอะไรนอกจากลานปูอิฐกับร้านเสื้อหนาวชื่อยัวร์เมน 

สนักเกอรี ผมซื้อเสื้อหนาวบุขนสัตว์ของนอร์ทเฟซให้ตัวเองที่นั่นหลังคริสต์มาส 

ไม่นาน และได้มาในราคาถูกเหลือเชื่อ

“ไม่ต้องสนโรงตากผ้า จำที่ผมบอกไว้แล้วกัน ทีนี้หันไปอีกรอบ นั่นแหละ  

แล้วก้าวออกไปสักสองสามก้าว ก้าวเล็ก ๆ ก้าวเหมือนเด็ก ๆ ทำเป็นว่าคุณกำลังหา 

บันไดขั้นบนสุดตอนไฟดับหมด ระวังแบบนั้น”

ผมทำตามที่เขาบอก รู้สึกเหมือนไอ้หน้าโง่ที่สุดในโลก หนึ่งก้าว...ก้มหัวลง 

ไมใ่หช้นเพดานอะลมูเินยีม...สองกา้ว...ทนีีต้อ้งยอ่ตวัลงหนอ่ยจรงิ ๆ แลว้ อกีสองสาม 

ก้าวก็คงต้องคุกเข่า เรื่องนั้นผมไม่คิดจะทำแน่ ไม่ว่าจะเป็นคำขอก่อนตายหรือไม่ 

ก็ตาม

“อัล นี่มันงี่เง่านะ ถ้าคุณไม่ได้อยากให้ผมเอาลังฟรุตค็อกเทลหรือเยลลี่ 

ห่อเล็ก ๆ ไปให ้ ในนี้ก็ไม่มีอะไรให้ผมท...”

ตอนนั้นเองที่เท้าผมเคลื่อนลงไป แบบที่เท้าจะเป็นเวลาเริ่มเดินลงบันได  

เพียงแต่เท้าผมยังมั่นคงอยู่บนพื้นพรมน้ำมันสีเข้ม ผมยังเห็นมัน

“ไปไดเ้ลย” อลัพดู เสยีงเขาหายแหบแลว้ อยา่งนอ้ยกช็ัว่คราว คำพดูนุม่นวล 

ลงด้วยความพอใจ “คุณเจอแล้ว เพื่อน”

แต่ว่าพบอะไรล่ะ ผมกำลังประสบอะไรอยู่กันแน่ พลังแห่งการชี้นำน่าจะเป็น 

คำตอบเข้าท่าที่สุด เพราะไม่ว่าจะรู้สึกอะไร ผมก็ยังเห็นเท้าตัวเองอยู่บนพื้น เว้น 

แต่...

คุณเคยใช่ไหม ในวันแดดจ้า เราสามารถหลับตาแล้วยังเห็นภาพติดตาของ 

ทุกอย่างที่เพิ่งมองได้ เป็นอย่างนั้นแหละ ตอนที่มองเท้า ผมก็เห็นมันอยู่บนพื้น  

แต่พอ กะพริบตา ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งมิลลิวินาทีก่อนหรือหนึ่งมิลลิวินาทีหลังหลับตาลง  

ผมบอกไม่ถูก ผมเห็นเท้าตัวเองอยู่บนขั้นบันไดแวบหนึ่ง และไม่ได้อยู่ในแสงสลัว 

จากหลอดไฟหกสิบวัตต์ด้วย แต่เป็นแสงแดดจ้า
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ผมตะลึงตัวแข็ง

“ไปต่อเลย” อัลพูด “คุณไม่เป็นอะไรหรอกน่า เพื่อน ไปเลย” เขาไอแห้ง ๆ  

แล้วพูดด้วยเสียงเหมือนคำรามอย่างสิ้นหวัง “ผมจำเป็นต้องให้คุณทำเรื่องนี้จริง  ๆ”

ผมก็เลยทำ

พระเจ้าช่วยด้วยเถิด ผมทำลงไปแล้ว


