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บทนำ

ลอรี่ การ์วีย์  ไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้เชื่อเรื่อง  “การรับขึ้นไป 

ทัง้เปน็”๑ เธอไมไ่ดร้บัการเลีย้งดใูหเ้ชือ่เรือ่งใดมากนกั เวน้เพยีงความโงเ่ขลา 

ของความเชื่อ

 เราไม่นับถือศาสนา เธอเคยบอกลูก ๆ  เมื่อตอนที่พวกเขายังเด็กและ 

ต้องการวิธีจำกัดความตัวเองกับเพื่อน  ๆ  ชาวคาทอลิก ชาวยิว และชาว 

ยูนิแทเรียน เราไม่รู้ว่ามีพระเจ้าจริงหรือไม่ และก็ไม่มีใครรู้เช่นกัน พวกเขา 

อาจพูดว่ารู้ แต่พวกเขารู้ไม่จริงหรอก

	 ครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่อง  “การรับขึ้นไปทั้งเป็น” เธอเรียนปีหนึ่งใน 

มหาวิทยาลัย ลงเรียนวิชา  “ศาสนาโลกเบื้องต้น” ปรากฏการณ์ที่อาจารย์ 

บรรยายดูเหมือนเร่ืองตลกในความคิดของเธอ ฝูงชนชาวคริสต์ล่องลอย 

ออกจากเสื้อผ้าของตน ลอยผ่านหลังคาบ้านและรถขึ้นไปพบพระเยซูบน 

ท้องฟ้า คนอ่ืน  ๆ ยืนน่ิงอ้าปากค้าง นึกสงสัยว่าคนดีหายไปไหนหมด เทววิทยา 

ยงัคงคลมุเครือในความคดิเธอ แมก้ระทัง่หลงัจากทีเ่ธออา่นเกีย่วกบั “แนวคดิ 

แบ่งสรรก่อนยุคพันปี”๒ ในหนังสือเรียน เรื่องเหลวไหลเกี่ยวกับสงคราม 

๑ The Rapture
๒  Premillennial Dispensationalism แนวคิดแบบแบ่งสรรที่เชื่อว่าพระเยซู 

จะเสด็จกลับมาก่อนยุคพันปี
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๓ นวนิยายที่สอดแทรกเนื้อหาในพระคัมภีร์ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้โดยสารเครื่องบิน  

๗๔๗ ซึ่งมุ่งหน้าไปยุโรปหายไปอย่างไร้ร่องรอย

อาร์มาเกดดอน ศัตรูของพระคริสต์ และจตุรอาชาทั้งสี่แห่งวันโลกาวินาศ  

ให้ความรู้สึกเหมือนวรรณกรรมศาสนาไร้ค่า ไร้รสนิยมเหมือนจิตรกรรม 

กำมะหยีส่ดีำ จนิตนาการแบบทีด่งึดดูผูค้นทีก่นิของทอดเยอะเกนิไป ทำรา้ย 

ลูกตัวเอง และไม่มีปัญหากับทฤษฎีที่ว่าพระเจ้าผู้เป็นที่รักของพวกเขาคิดค้น 

โรคเอดสเ์พือ่ลงโทษพวกรกัรว่มเพศ บางครัง้บางคราวในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา  

เธอจะเห็นใครสักคนอ่านหนังสือชุด “เลฟต์บีไฮนด์”๓ ที่สนามบินหรือบนรถไฟ  

และรู้สึกเจ็บแปลบเพราะความสงสาร...และเพราะความเห็นใจเล็กน้อย 

ด้วยซ้ำ...ที่มีต่อคนหัวอ่อนผู้น่าสงสารซึ่งไม่มีอะไรดีกว่านั้นให้อ่าน และไม่มี 

อย่างอื่นให้ทำ เว้นเพียงนั่งฝันเฟื่องถึงจุดจบของโลกไปวัน ๆ 

	 แล้วมันก็เกิดข้ึน คำทำนายจากพระคัมภีร์กลายเป็นจริง หรืออย่างน้อย 

ก็เป็นจริงส่วนหนึ่ง ผู้คนหายตัวไป...ผู้คนนับล้าน ๆ ในเวลาเดียวกัน...ทั่วโลก  

นีไ่มใ่ชข่า่วลอืยคุโบราณ...ชายทีต่ายไปแลว้ฟืน้คนืชพีในจกัรวรรดโิรมนั...หรอื 

ตำนานพื้นบ้านเก่าคร่ำครึ โจเซฟ สมิท ขุดพบแผ่นจารึกทองคำที่ตอนเหนือ 

ของรัฐนิวยอร์ก...สนทนากับเทวทูต นี่เป็นเรื่องจริง “การรับขึ้นไปทั้งเป็น”  

เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเธอเอง เกิดขึ้นกับลูกสาวของเพื่อนสนิทเธอ...ในหมู่ 

คนอืน่ ๆ...ระหวา่งทีล่อรีเ่องอยูใ่นบา้นดว้ย การทีพ่ระเจา้รกุลำ้เขา้มาในชวีติเธอ 

ไม่อาจชัดเจนไปกว่านี้ ต่อให้พระองค์ปราศรัยกับเธอจากดอกอาซาเลีย 

ที่มอดไหม้

	 อย่างน้อยคุณคงคิดเช่นนั้น แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังหาทางปฏิเสธสิ่งที่ 

เห็นได้ชัดเจนอยู่หลายสัปดาห์และหลายเดือน ยึดมั่นในข้อกังขาของตน 

เหมือนห่วงชูชีพ สะท้อนความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และ 

นักการเมืองอย่างเอาเป็นเอาตาย...เป็นผู้ยืนกรานว่ายังคงไม่มีใครรู้สาเหตุ 

ของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า  “การจากไปอย่างกะทันหัน” และเตือนประชาชน 

ใหห้ลกีเลีย่งการดว่นสรปุจนกวา่จะมรีายงานอยา่งเปน็ทางการจากการสบืสวน 

ของคณะรัฐบาลผู้ไม่ลำเอียง
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	 “เกิดเรื่องน่าสลดใจขึ้น” เหล่าผู้เชี่ยวชาญพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก “มันเป็น 

ปรากฏการณท์ีเ่หมอืน ‘การรบัขึน้ไปทัง้เปน็’ แตด่เูหมอืนจะไมใ่ช ่ ‘การรบัขึน้ไป 

ทั้งเป็น’ ” 

	 น่าสนใจ...เสียงที่ดังที่สุดที่ให้เหตุผลนี้เป็นเสียงของชาวคริสต์เอง ซึ่ง 

อดสังเกตไม่ได้ว่าผู้คนจำนวนมากที่หายตัวไปในวันที่ ๑๔ ตุลาคม...ทั้งชาว 

ฮินดู ชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวยิว ผู้ถืออเทวนิยม พวกรักร่วมเพศ พวก 

เอสกิโม ชาวมอร์มอน และผู้นับถือนิกายโซโรแอสเตอร์ ไม่ว่าพวกเขา 

จะเป็นบ้าอะไรก็ตาม...ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่บาปส่วนตัวของตน  

เท่าที่ใครสักคนบอกได้ มันเป็นการเก็บเกี่ยวแบบเดาสุ่ม และสิ่งหนึ่งที่แสดง 

ให้เห็นว่าไม่มีทางเป็น  “การรับขึ้นไปทั้งเป็น”  ได้คือการเดาสุ่ม จุดประสงค์ 

ทั้งหมดคือเพื่อแยกข้าวสาลีออกจากเปลือก เพื่อให้รางวัลผู้เลื่อมใสที่แท้จริง 

และเตือนคนที่เหลือในโลก “การรับขึ้นไปทั้งเป็น”  ที่ไร้การเลือกเฟ้นไม่ใช่   

“การรับขึ้นไปทั้งเป็น” แม้แต่น้อย

	 จึงง่ายพอท่ีเราจะสับสน  ท่ีจะยกมือข้ึนและอ้างว่าเราแค่ไม่รู้ว่า 

เกิดอะไรข้ึน แต่ลอรี่รู้ ลึก  ๆ  ในใจ ทันทีที่มันเกิดขึ้น เธอ  รู้ เธอถูกทิ้งไว้ 

เบื้องหลัง พวกเขาทุกคนถูกทิ้ง ไม่สำคัญหรอกว่าพระเจ้าไม่ถือเอาศาสนา 

เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของพระองค์...พูดตามตรง นั่นยิ่งทำให้อะไร  ๆ  

แยล่ง และเปน็การปฏเิสธสว่นตวัเสยีมากกวา่ ถงึอยา่งนัน้เธอกเ็ลอืกไมส่นใจ 

เรือ่งนี ้ และเนรเทศมนัไปอยูใ่นซอกหลบือนัมดืมนของความคดิ...หอ้งเกบ็ของ 

ใต้ดินสำหรับสิ่งที่เราทนนึกถึงไม่ได้...สถานที่เดียวกับที่เราซ่อนความจริงว่า 

เราจะตาย เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกหดหู่ทุก ๆ นาทีของทุก ๆ วัน

	 นอกจากนัน้ มนัยงัเปน็ชว่งเวลาอนัวุน่วาย ชว่งสองสามเดอืนแรกหลงั  

“การรบัขึน้ไปทัง้เปน็” เมือ่ชัน้เรยีนในเมอืงเมเปลิตนัถกูยกเลกิ ลกูสาวของเธอ 

อยู่บ้านทั้งวัน และลูกชายของเธอกลับจากมหาวิทยาลัย เธอต้องซื้อของ 

และซักผ้า เหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิด ต้องทำอาหาร และล้างจาน ไปร่วม 

งานศพ รวบรวมภาพนิ่งเพื่อทำสไลด์โชว์ เช็ดน้ำตา มีบทสนทนามากมาย 

ที่ทำให้เหนื่อยล้า เธอใช้เวลาส่วนใหญ่กับโรซาลี ซุสแมน  ผู้น่าสงสาร  

ไปเยี่ยมเธอเกือบทุกเช้า พยายามช่วยเธอผ่านพ้นความโศกเศร้าที่ไม่อาจ 
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หยัง่ถงึ บางครัง้พวกเธอคยุกนัเรือ่งเจน ลกูสาวทีจ่ากไป...วา่เธอเปน็เดก็นา่รกั 

แค่ไหน มีรอยยิ้มอยู่เสมอ และก็อื่น ๆ...แต่ส่วนใหญ่พวกเธอแค่นั่งด้วยกัน 

โดยที่ไม่พูดอะไร ความเงียบให้ความรู้สึกลึกซึ้งและถูกต้อง ราวกับทั้งคู่ไม่ม ี

อะไรสำคัญพอที่จะพูดเพื่อทำลายความเงียบนั้น

คุณเริ่มเห็นพวกนั้นทั่วเมืองในฤดูใบไม้ร่วงปีถัดมา ผู้คนในเสื้อผ้าสีขาว  

ไปไหนมาไหนเป็นคู่กับเพศเดียวกัน สูบบุหรี่ตลอดเวลา ลอรี่รู้จักพวกนั้น 

อยู่สองสามคน...บาร์บารา ซานทันเจโล มีลูกชายอยู่ห้องเดียวกับลูกสาว 

ของเธอ มารต์ี พาวเวอรส์ เคยเลน่ซอฟตบ์อลกบัสามเีธอ และภรรยาถกูพา 

ตัวไปใน “การรับขึ้นไปทั้งเป็น” หรือไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว 

พวกเขาจะไม่สนใจคุณ แต่บางครั้งพวกเขาตามคุณไปไหนมาไหนราวกับเป็น 

นักสืบเอกชนที่ถูกจ้างมาสะกดรอยตามความเคลื่อนไหวของคุณ  ถ้าคุณ 

ทักทาย พวกเขาจะแค่มองมาอย่างไร้อารมณ์  แต่ถ้าคุณถามคำถามที่มี 

สาระสำคัญ พวกเขาจะส่งนามบัตรที่มีข้อความพิมพ์อยู่ด้านหนึ่งว่า:

เราเป็นสมาชิกกลุ่มเศษเดนผู้สำนึกผิด เรายึดมั่นใน

คำปฏิญาณแห่งความเงียบ เรายืนต่อหน้าท่านในฐานะ

เครื่องย้ำเตือนถึงพลังอันน่าเกรงขามของพระเจ้า 

คำพิพากษาของพระองค์มีอำนาจเหนือเรา

	 มีที่อยู่เว็บไซต์พิมพ์ด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กอยู่อีกด้านของนามบัตร 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม www.guiltyremnant.com

	 นั่นเป็นฤดูใบไม้ร่วงสุดประหลาด หนึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่ภัยพิบัติ 

ครั้งนั้น ผู้รอดชีวิตซึมซับการจู่โจมและพบว่าพวกเขายังยืนหยัดอยู่ได้...ด้วย 

ความประหลาดใจของพวกเขา แมว้า่บางคนจะสัน่คลอนกวา่คนอืน่  ๆ เลก็นอ้ย  

สิง่ตา่ง  ๆ เริม่กลบัสูส่ภาวะปกตใินลกัษณะทีเ่ปราะบางและไมแ่นน่อน โรงเรยีน 

เปิดอีกครั้งและคนส่วนใหญ่กลับไปทำงาน พวกเด็ก  ๆ  เล่นฟุตบอลในสวน 

ชว่งสดุสปัดาห ์ มแีมก้ระทัง่จำนวนหนึง่ทีอ่อกไปขอขนมตามบา้นในวนัฮาโลวนี 
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ด้วยซ้ำ เรารู้สึกได้ว่ากิจวัตรเก่า  ๆหวนคืนมา ชีวิตกลับสู่รูปร่างเดิมก่อนหน้าน้ัน

	 แต่ลอรี่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากดูแลโรซาลีแล้ว เธอยัง 

เปน็หว่งลกู  ๆของตวัเองมาก ทอมกลบัไปเรยีนภาคฤดใูบไมผ้ลทิีม่หาวทิยาลยั  

แตเ่ขาตกอยูใ่ตอ้ทิธพิลของบคุคลไมน่า่ไวใ้จทีต่ัง้ตนขึน้เปน็  “ศาสดาผูเ้ยยีวยา”  

ชือ่เวยน์ผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ เรยีนตกทกุวชิา และไมย่อมกลบับา้น เขาโทร.มาสองครัง้ 

ช่วงฤดูร้อนเพื่อบอกเธอว่าเขาสบายดี แต่ไม่ยอมบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือ 

ทำอะไรอยู ่ จลิตอ่สูก้บัโรคซมึเศรา้และความเครยีดจากเหตกุารณส์ะเทอืนใจ... 

แน่ละว่าเป็นแบบนั้น เจน ซุสแมน เป็นเพื่อนรักของเธอตั้งแต่สมัยอนุบาล  

แต่เธอไม่ยอมพูดเรื่องนั้นกับลอรี่หรือไปหานักบำบัด ระหว่างนั้นสามีของเธอ 

ดรูืน่เรงิอยา่งประหลาด มขีา่วดตีลอดเวลา ธรุกจิเฟือ่งฟ ู อากาศดี เขาเพิง่วิง่ 

หกไมล์ภายในหนึ่งชั่วโมง...ถ้าเราเชื่อเรื่องนั้นได้จริง ๆ 

	 “แล้วคุณล่ะ”  เควินถาม  ไม่ขัดเขินแม้แต่น้อยในกางเกงผ้ายืด 

ใยสงัเคราะห ์ ใบหนา้เปลง่ปลัง่เพราะสขุภาพดแีละชัน้เหงือ่บาง ๆ “คณุทำอะไร 

ทั้งวัน”

	 “ฉันเหรอ ฉันช่วยโรซาลีทำสมุดภาพ”

	 เขาทำหน้าเบ้...ความไม่เห็นชอบปะปนกับความอดกลั้น

	 “เธอยังทำแบบนั้นอยู่อีกเหรอ”

	 “เธอไมอ่ยากใหม้นัเสรจ็ วนันีเ้ราทำประวตัเิลก็  ๆนอ้ย  ๆ เกีย่วกบัอาชพี 

นักว่ายน้ำของเจน เราได้เห็นเธอโตขึ้นในแต่ละป ี รูปร่างเปลี่ยนในชุดว่ายน้ำ 

สีฟ้านั่น น่าสลดใจเหลือเกิน”

	 “ห”ึ เควนิเตมินำ้เยน็จากเครือ่งกดนำ้บนตูเ้ยน็จนเตม็แกว้ เธอดอูอก 

ว่าเขาไม่ได้ฟัง รู้ว่าเขาเลิกสนใจเรื่องเจน ซุสแมน ไปเมื่อหลายเดือนก่อน  

“มื้อเย็นมีอะไรกิน”

ลอรี่พูดไม่ได้ว่าเธอตกใจเมื่อโรซาลีประกาศว่าเธอจะเข้าร่วมกลุ่มเศษเดน 

ผู้สำนึกผิด โรซาลีหลงใหลในกลุ่มคนชุดขาวนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเห็น 

พวกเขา นกึสงสยัเสยีงดงัอยูบ่อ่ย  ๆวา่การรกัษาคำปฏญิาณแหง่ความเงยีบนัน้ 

ยากแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราบังเอิญเจอเพื่อนเก่า คนที่เราไม่ได้เจอ 
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มาเป็นเวลานาน

	 “พวกเขาน่าจะอะลุ่มอล่วยให้เราบ้างในกรณีแบบน้ัน เธอไม่คิดง้ันเหรอ”

	 “ไม่รู้สิ” ลอรี่กล่าว “ฉันว่าคงไม่หรอก พวกนั้นเป็นพวกคลั่งไคล้  

พวกเขาไม่ชอบข้อยกเว้น”

	 “ไม่แม้แต่ถ้าเป็นน้องชายตัวเอง...แล้วเราไม่ได้เจอเขามาย่ีสิบปีง้ันเหรอ  

เราทักทายไม่ได้เนี่ยนะ”

	 “อย่าถามฉันเลย ถามพวกเขาเถอะ”

	 “ฉันจะถามพวกเขาได้ยังไง พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูด”

	 “ฉันไม่รู ้ ลองเข้าเว็บไซต์ดูสิ”

	 โรซาลีเข้าเว็บไซต์บ่อยมากในฤดูหนาวปีนั้น เธอผูกมิตรสนิทสนม 

ด้วยการส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ต...เห็นได้ชัดว่าคำปฏิญาณแห่งความเงียบ 

ไม่ครอบคลุมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์...กับผู้อำนวยการฝ่ายติดต่อ 

สาธารณชน หญิงนิสัยดีที่ตอบคำถามทุกข้อ ช่วยไขข้อข้องใจและข้อสงสัย 

ของเธอทีละเปลาะ

	 “เธอชื่อคอนนี่ เคยเป็นแพทย์ผิวหนัง”

	 “จริงเหรอ”

	 “เธอขายกจิการและบรจิาครายไดใ้หอ้งคก์ร หลายคนทำแบบนัน้ การ 

รักษาองค์กรลักษณะนั้นให้อยู่ได้ใช้เงินไม่น้อยเลย”

	 ลอรี่เคยอ่านบทความเกี่ยวกับกลุ่มเศษเดนผู้สำนึกผิดในหนังสือพิมพ ์

ท้องถิ่น เธอจึงรู้ว่ามีคนอย่างน้อยหกสิบคนอาศัยอยู่ใน “อาณาบริเวณ” ของ 

พวกเขาบนถนนกิงค์โก ที่ดินที่ประกอบด้วยบ้านแปดหลังซึ่งผู้พัฒนามอบ 

โฉนดให้องค์กร...ชายผู้มั่งคั่งชื่อทรอย วินเซนต์ ผู้ซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ที่นั่น 

ในฐานะสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิพิเศษ

	 “แล้วเธอล่ะ” ลอรี่ถาม “เธอจะขายบ้านรึเปล่า”

	 “ไม่ใช่ในทันทีหรอก มีช่วงทดลองหกเดือน ฉันยังไม่ต้องตัดสินใจ 

จนกว่าจะถึงตอนนั้น”

	 “ฉลาดมาก”

	 โรซาลีส่ายหน้า ราวกับทึ่งในความกล้าหาญของตน ลอรี่ดูออกว่าเธอ 
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ตื่นเต้นแค่ไหนในเมื่อตอนนี้เธอได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง

	 “มนัคงแปลกทเีดยีวทีต่อ้งสวมเสือ้ผา้สขีาวตลอดเวลา ฉนัอยากใหเ้ปน็ 

สีฟ้าหรือสีเทาหรืออะไรสักอย่าง ฉันใส่สีขาวไม่ขึ้น”

	 “ฉันแค่ไม่อยากเชื่อว่าเธอจะเริ่มสูบบุหรี่”

	 “อี๋” โรซาลีทำหน้าเบ้ เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มคนไม่สูบบุหรี่ผู้ยึดมั่น  

พวกที่โบกมือตรงหน้าอย่างบ้าคลั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เธออยู่ในระยะยี่สิบฟุตจาก 

บุหรี่ที่ถูกจุด “เรื่องนั้นคงใช้เวลาทีเดียวกว่าจะชิน แต่มันก็เหมือนกับพิธีรับ 

เข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนน่ะ นึกออกไหม เราต้องทำ เราไม่มีทางเลือก”

	 “ปอดที่น่าสงสารของเธอ”

	 “เราจะมีชีวิตอยู่นานพอจนเป็นมะเร็ง พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าช่วงเวลาแห่ง  

‘ความทุกข์เข็ญ’ จะนานแค่เจ็ดปีหลัง ‘การรับขึ้นไปทั้งเป็น’ ”

	 “แต่มันไม่ใช่ ‘การรับขึ้นไปทั้งเป็น’ ” ลอรี่พูดกับตัวเองพอ ๆ  กับที่พูด 

กับเพื่อน “ไม่เชิงเสียทีเดียว”

	 “เธอควรมากับฉันนะ” น้ำเสียงของโรซาลีอ่อนโยนและจริงจัง “เรา 

อาจเป็นเพื่อนร่วมห้องกันก็ได้”

	 “ฉันไปไม่ได้หรอก” ลอรี่บอกเธอ “ฉันทิ้งครอบครัวไปไม่ได้”

 ครอบครัว...เธอรู้สึกแย่แม้แต่จะพูดคำนั้นออกมาดัง  ๆ โรซาลีไม่มี 

ครอบครัวให้พูดถึง เธอหย่าร้างมาหลายปีและเจนก็เป็นลูกคนเดียวของเธอ  

เธอมีแม่กับพ่อเลี้ยงอยู่ที่รัฐมิชิแกน และน้องสาวที่เมืองมินนีแอโพลิส แต่ 

เธอไม่พูดถึงพวกเขาสักเท่าไหร่

	 “ก็กะอยู่แล้วละ” โรซาลียักไหล่เล็กน้อยเป็นการยอมรับสภาพ “แค่ 

คิดว่าน่าจะลองดู”

หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง ลอรี่ขับพาโรซาลีไปยังถนนกิงค์โก มันเป็นวันอากาศดี  

เปี่ยมด้วยแสงแดดและเสียงนกร้องเพลง บ้านเรือนเหล่านั้นดูสง่างาม เป็น 

บ้านสามชั้นสไตล์โคโลเนียลเรียงกันยาวเหยียดพร้อมที่ดินครึ่งเอเคอร์ที่อาจ 

ขายได้ราคาหลายล้านเหรียญหรือมากกว่านั้นตอนที่มันถูกสร้างขึ้น

	 “ว้าว” เธอกล่าว “หรูมาก”
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	 “ฉนัรู”้ โรซาลยีิม้อยา่งประหมา่ เธอสวมชดุขาวและถอืกระเปา๋เดนิทาง 

ใบเล็กบรรจุชุดชั้นในและเครื่องอาบน้ำเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสมุดภาพที่เธอ 

ใช้เวลานานเหลือเกินในการทำ “ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะทำแบบนี้”

	 “ถ้าเธอไม่ชอบ แค่โทร.หาฉัน ฉันจะมารับเอง”

	 “ฉันว่าน่าจะอยู่ได้”

	 พวกเธอเดินขึ้นบันไดของบ้านสีขาวที่มีคำว่า สำนักงานใหญ่ เขียนอยู่ที่ 

ประตหูนา้ ลอรีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปในอาคาร เธอจงึกอดเพือ่นเพือ่รำ่ลา 

บนเฉลียง จากนั้นก็เฝ้าดูขณะที่โรซาลีถูกพาเข้าไปข้างในโดยหญิงผู้มีใบหน้า 

ซีดเซียวแต่อ่อนโยน ซ่ึงอาจหรืออาจไม่ใช่คอนน่ีอดีตแพทย์ผิวหนังก็ได้

	 เกือบหนึ่งปีผ่านไปก่อนที่ลอรี่จะกลับมายังถนนกิงค์โกอีกครั้ง เป็น 

อกีวนัในฤดใูบไมผ้ลิ อากาศเยน็กวา่เลก็นอ้ย แดดไมจ่า้เทา่ครัง้กอ่น คราวนี ้

เธอกลายเป็นคนที่สวมชุดขาวและถือกระเป๋าเดินทางใบเล็ก มันไม่หนักมาก  

แค่ชุดชั้นใน แปรงสีฟัน และอัลบั้มรูปที่เก็บรูปถ่ายครอบครัวซึ่งผ่านการ 

คัดสรรมาอย่างดี เป็นประวัติภาพสั้น  ๆ  ของผู้คนที่เธอรักและกำลังจะทิ้งไว้ 

เบื้องหลัง



ตอน ๑ 


วันครบรอบสามปี
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วันของวีรบุรุษ

มันเป็นวันที่เหมาะ  สำหรับการเดินพาเหรด แดดจ้า 

และอบอุ่นผิดฤดูกาล ท้องฟ้าเหมือนภาพสวรรค์ในการ์ตูนล้อเลียนโรงเรียน 

ศาสนาวันอาทิตย์ ก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ผู้คนคงรู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้อง 

พูดจาเหน็บแนมอากาศแบบนี้ด้วยความประหม่า...นี่ พวกเขาจะพูด บางที 

ไอ้ภาวะโลกร้อนนี่อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียว!...แต่ทุกวันนี้ไม่มีใคร 

ใส่ใจเรื่องรูในชั้นโอโซนหรือสงสารโลกที่ไร้หมีขั้วโลกมากนัก เมื่อมองย้อน 

กลับไป มันแทบดูน่าขัน...พลังงานทั้งหมดเสียไปกับการกลัดกลุ้มเรื่องที่ 

ห่างไกลและไม่แน่นอนเหลือเกิน หายนะทางระบบนิเวศซึ่งอาจเกิดหรือไม่ 

เกดิขึน้ทีไ่หนสกัแหง่ในอนาคตอนัหา่งไกล...นานมากหลงัจากคณุ ลกูของคณุ  

และลูกของลูกคุณใช้เวลาที่ได้รับมอบหมายบนโลกนี้จนหมดและไปยังที่ที่เรา 

ไปเมื่อทุกอย่างจบสิ้น

	 แม้ว่าความวิตกกังวลจะไล่กวดเขาตลอดช่วงเช้า นายกเทศมนตรี 

เควิน การ์วีย์ ก็ถูกครอบงำโดยอารมณ์โหยหาอดีตอันไม่คาดคิดขณะเดิน 

บนถนนวอชิงตันบูเลอวาร์ดไปยังลานจอดรถโรงเรียนมัธยมปลาย ที่ซึ่ง 

เหล่าผู้เดินขบวนไปรวมตัวกัน อีกครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มเดิน ขบวนรถเรียงราย 

พร้อมเคลื่อนตัว วงโยธวาทิตเตรียมอาวุธพร้อมรบ ระดมยิงอากาศด้วย 
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เพลงโหมโรง เสียงแตรดังไม่ประสานกับเสียงตีกลองแบบขอไปที เควินเกิด 

และเติบโตที่เมืองเมเปิลตัน และเขาก็อดคิดถึงขบวนพาเหรดวันชาติสมัยที่ 

ทุกอย่างยังคงสมเหตุสมผลไม่ได้ คนครึ่งเมืองเรียงรายตามแนวถนนเมน 

ระหว่างที่อีกครึ่งซึ่งเป็นนักเบสบอลรุ่นเยาว์ ลูกเสือเนตรนารี ทหารผ่านศึก 

ขาพิการจากสงครามต่างแดน  ตามด้วยกองกำลังสนับสนุนสุภาพสตรี 

เดินอาด  ๆ  มากลางถนน โบกมือให้ผู้ชมราวกับแปลกใจที่เห็นพวกเขาที่นั่น  

ราวกับว่านี่เป็นเหตุบังเอิญประหลาดแทนที่จะเป็นวันหยุดราชการ อย่างน้อย 

ในความทรงจำของเควิน ทุกอย่างเสียงดัง วุ่นวาย และบริสุทธิ์อย่างไม่น่า 

เป็นไปได้ ทั้งรถดับเพลิง แตรใหญ่ นักเต้นไอริชสเต็ปแด๊นซ์ ดรัมเมเยอร์ 

ในชุดปักเลื่อม ในปีหนึ่งมีแม้กระทั่งคณะสมาชิกองค์กรลับทางศาสนาที่ 

สวมหมวกสักหลาดแล่นถลาไปมาในรถคันจิ๋วน่าขัน หลังจากนั้นก็มีการ 

แข่งขันซอฟต์บอลและการทำอาหารนอกบ้าน มีพิธีกรรมที่ช่วยให้อุ่นใจอย่าง 

ต่อเนื่องซึ่งสิ้นสุดลงที่การแสดงดอกไม้ไฟอันยิ่งใหญ่เหนือทะเลสาบฟีลดิง  

ใบหน้าปลื้มปริ่มนับร้อยแหงนขึ้นฟ้า ส่งเสียงอู้ว์และว้าวเมื่อเห็นพลุพุ่งขึ้น 

พร้อมเสียงดังและรูปดาวที่ค่อย  ๆ ผลิบานจุดความมืดให้สว่างไสว ย้ำเตือน 

ทุกคนว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาควรอยู่ที่ไหนและทำไมทุกอย่างถึง 

ปกติดี

	 งานวันนี้...ถ้าจะพูดให้เจาะจงคือวันแห่งการรำลึกและตรึกตรองถึง 

วีรบุรุษผู้ล่วงลับประจำปีครั้งแรก...ไม่ใช่อะไรแบบนั้น เควินสัมผัสได้ถึง 

อารมณ์อันมืดหม่นทันทีที่เขาไปถึงโรงเรียนมัธยมปลาย เมฆหมอกแห่ง 

ความโศกเศร้าเก่าคร่ำครึที่มองไม่เห็นและความสับสนงุนงงเรื้อรังที่ทำให้ 

อากาศหนาแน่น  เป็นเหตุให้ผู้คนพูดคุยกันอย่างแผ่วเบากว่าเดิมและ 

เคลื่อนไหวด้วยความลังเลกว่าที่มักจะเป็นในการชุมนุมกลางแจ้งครั้งใหญ่  

ในทางตรงกันข้าม เขาทั้งประหลาดใจและอิ่มอกอิ่มใจกับผลลัพธ์ เมื่อ 

คำนึงถึงการตอบรับอันเย็นชาในตอนแรกที่มีการเสนอเรื่องขบวนพาเหรด  

นักวิจารณ์บางคนคิดว่าจังหวะเวลาไม่เหมาะสม  (“เร็วเกินไป!” พวกเขา 

ยนืกราน) ระหวา่งทีค่นอืน่ ๆ เสนอแนะวา่การเฉลมิฉลองในวนัที่ ๑๔ ตลุาคม 

ถือเป็นความดื้อดึงและอาจเป็นการดูหมิ่นศาสนา  การคัดค้านเหล่านี้ 
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เลือนหายไปตามกาลเวลา ถ้าไม่ใช่เพราะผู้จัดทำได้ดีในการเอาชนะใจเหล่า 

ผู้กังขา ก็เป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ชอบขบวนพาเหรด ไม่ว่าจะอย่างไร  

ชาวเมืองเมเปิลตันจำนวนมากก็อาสามาเดินขบวนจนเควินนึกสงสัยว่าจะมี 

คนเหลือเพื่อคอยเชียร์จากข้างถนนขณะที่พวกเขาเดินบนถนนเมนไปยัง 

สวนสาธารณะกรีนเวย์หรือไม่

	 เขาลังเลชั่วขณะ อยู่ภายในแนวเครื่องกีดขวางของตำรวจ รวบรวม 

พละกำลงัเตรยีมรบัมอืกบัสิง่ทีเ่ขารูว้า่จะเปน็วนัอนัยาวนานและยากเยน็ ทกุที ่

ที่เขามองไป เขาเห็นคนพิการและเครื่องย้ำเตือนอันสดใหม่ถึงความทุกข์ 

ทรมาน เขาโบกมอืใหม้ารธ์า รเีดอร ์ สภุาพสตรทีีค่รัง้หนึง่เคยพดูเกง่ ทำงาน 

ในช่องขายแสตมป์ที่ที่ทำการไปรษณีย์ เธอยิ้มอย่างเศร้าสร้อย ก่อนจะ 

หันมาเพื่อให้เขาเห็นป้ายทำมือที่เธอถืออยู่ได้ชัดขึ้น บนนั้นมีรูปถ่ายขนาด 

โปสเตอร์ของหลานสาววัยสามขวบของเธอ เด็กน้อยหน้าตาเคร่งขรึม หยิก 

เป็นลอนและสวมแว่นตาบิดเบี้ยวเล็กน้อย แอชลีย์  มันเขียนว่าอย่างนั้น  

นางฟา้ตวันอ้ยของยาย ทีย่นือยูข่า้งเธอคอืสแตน วอชเบริน์...ตำรวจเกษยีณ 

อายุและอดีตโค้ชอเมริกันฟุตบอลเยาวชนของเควิน...ชายร่างเตี้ยล่ำไร้คอ  

เสื้อยืดที่เหยียดรัดพุงหลามจากเบียร์อันน่าประทับใจเชิญชวนให้ใครก็ตาม 

ที่สนใจ  ถามถึงน้องชายฉัน เควินรู้สึกถึงแรงกระตุ้นอันแรงกล้าให้หนีไป 

โดยฉับพลัน ให้วิ่งกลับบ้านและใช้เวลาช่วงบ่ายยกน้ำหนักหรือกวาดใบไม้... 

ทำอะไรก็ได้ตามลำพังและไม่ต้องใช้สมอง แต่มันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

เหมือนการสะอึกหรือจินตนาการเรื่องเซ็กซ์อันน่าอับอาย

	 เขาระบายเสียงถอนใจตามหน้าที่อย่างแผ่วเบาก่อนจะเดินฝ่าฝูงชน 

พลางจับมือและขานชื่อ  เล่นบทนักการเมืองประจำเมืองเล็กอย่างสุด 

ความสามารถ ในฐานะอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลดาวรุ่งประจำโรงเรียน 

มัธยมปลายเมเปิลตันและนักธุรกิจท้องถิ่นผู้โด่งดัง...เขาได้รับมรดกและ 

ขยายกิจการร้านเหล้าขนาดเท่าซูเปอร์มาร์เก็ตของครอบครัว ทำรายได้เป็น 

สามเท่าตัวในช่วงเวลาสิบห้าปีที่เขาเป็นเจ้าของ...เควินเป็นบุคคลผู้ได้รับความ 

นิยมและเป็นที่จับตามองอย่างสูงในเมือง แต่ความคิดเรื่องการลงสมัครเพื่อ 

ชิงตำแหน่งไม่เคยผ่านเข้ามาในหัว จากนั้น เมื่อปีที่แล้วนี้เอง โดยที่ไม่ทัน 
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ตั้งตัว เขาก็ได้รับคำร้องซึ่งลงนามโดยเพื่อนพลเมืองสองร้อยคน ซึ่งมี 

หลายคนที่เขารู้จักเป็นอย่างดี “เรา...ผู้ลงนามข้างท้าย...ต้องการความเป็น 

ผู้นำเหลือเกินในช่วงเวลาอันมืดมนเหล่านี้ คุณจะช่วยกอบกู้เมืองเราคืนมา 

ได้หรือไม่” เพราะซาบซึ้งกับคำอุทธรณ์นี้และรู้สึกหลงทางเล็กน้อยด้วย 

เช่นกัน...เขาขายกิจการแลกกับเงินจำนวนไม่มากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าและ 

ยังคงไม่รู้จะทำอะไรต่อ...เขาจึงยอมรับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายก- 

เทศมนตรีประจำพรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ชื่อพรรคแห่งความหวัง

	 เควินชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนล้นหลามและดันริค  มัลเวิร์น  

ตกเก้าอี้...ผู้ดำรงตำแหน่งสามสมัยที่สูญเสียความมั่นใจจากผู้ลงคะแนน 

หลังพยายามเผาบ้านตัวเองในการกระทำซึ่งเขาเรียกว่า  “พิธีล้างบาป” มัน 

ไม่ได้ผล...หน่วยดับเพลิงยืนกรานที่จะดับไฟแม้ว่าเขาจะคัดค้านอย่างขมขื่น 

ก็ตาม...และทุกวันนี้ริคก็อาศัยในเต็นท์ที่สนามหน้าบ้านของเขา  มีซาก 

ไหม้เกรียมของบ้านสไตล์วิกตอเรียนขนาดห้าห้องนอนใหญ่เทอะทะเป็น 

พื้นหลัง ในบางครั้ง เมื่อเควินออกไปวิ่งตอนเช้าตรู ่ เขาจะบังเอิญเจอคู่ปรับ 

เก่าขณะโผล่ออกจากเต็นท์พอดี...ซึ่งครั้งหนึ่งเปลือยอกและสวมเพียงกางเกง 

บอ็กเซอรล์ายทาง...และชายทัง้สองจะทกัทายกนัอยา่งกระอกักระอว่นบนถนน 

ซึ่งนอกจากเสียงพวกเขาแล้วเงียบกริบ โย่ หรือ  เฮ้ หรือ  ว่าไง เพียงเพื่อ 

แสดงว่าพวกเขาไม่ติดใจอะไรกัน

	 แม้ว่าเขาจะไม่ชอบที่ต้องจับมือแสดงความพอใจอย่างยิ่งในงานใหม่ 

ของเขา เควินก็รู้สึกว่าเขามีหน้าที่ต้องทำตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้ แม้แต่ 

พวกทีฉ่นุเฉยีวและพวกทีไ่มพ่อใจซึง่โผลม่าโดยไมบ่อกกลา่วตามงานกจิกรรม 

ในทีส่าธารณะ คนแรกทีท่กัเขาในลานจอดรถคอืราลฟ์ ซอรเ์รนโต ชา่งประปา 

หน้าตาบูดบึ้งจากถนนซิคามอร์ที่ผลักผ่านกลุ่มผู้หญิงหน้าตาเศร้าสร้อยสวม 

เสื้อยืดสีชมพูแบบเดียวกันมาปักหลักตรงกลางทางที่เควินผ่านพอดี

	 “ท่านนายกเทศมนตรี” เขาพูดยานคาง ย้ิมเยาะราวกับมีบางอย่าง 

น่าขันมากเกี่ยวกับตำแหน่งนั้น “ผมหวังอยู่พอดีว่าจะบังเอิญเจอคุณ คุณ 

ไม่เคยตอบอีเมลผม”

	 “อรุณสวัสดิ ์ ราล์ฟ”
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	 ซอรเ์รนโตกอดอกและพจิารณาเควนิดว้ยสว่นผสมทีช่วนใหไ้มส่บายใจ 

ของความขบขันและการเหยียดหยาม เขาเป็นชายตัวโตร่างหนาไว้ผมทรง 

สกินเฮดและเคราแพะแหลม สวมกางเกงทหารเปื้อนคราบน้ำมันกับเสื้อ 

มีฮู้ดบุวัสดุให้ความอบอุ่น แม้กระทั่งในชั่วโมงนี้...ยังไม่สิบเอ็ดโมง...เควิน 

ก็ได้กลิ่นเบียร์ในลมหายใจของเขาและดูออกว่าเขากำลังหาเรื่อง

	 “แค่ให้เข้าใจตรงกัน” ซอร์เรนโตประกาศด้วยเสียงดังผิดธรรมชาติ  

“ผมจะไม่จ่ายเงินบ้าบอนั่น”

	 เงนิทีเ่ขาพดูถงึคอืเงนิรอ้ยเหรยีญทีถ่กูปรบัจากการยงิสนุขัจรจดัฝงูหนึง่ 

ซึง่เดนิเรร่อ่นเขา้ไปในสนามบา้นเขา สนุขับเีกลิตวัหนึง่ตายคาที ่ แตส่นุขัพนัธุ ์

ผสมระหว่างสุนัขเลี้ยงแกะกับลาบราดอร์เดินกะเผลกหนีไปพร้อมกระสุนปืน 

ในขาหลัง เลือดไหลเป็นทางตลอดสามช่วงถนนก่อนจะล้มลงบนบาทวิถี 

ไม่ไกลจากสถานเลี้ยงเด็กลิตเติลสเปราท์อะคาเดมีบนถนนโอ๊ก ปกติแล้ว 

ตำรวจไม่ดำเนินการอะไรมากนักเกี่ยวกับสุนัขโดนยิง...มันเกิดขึ้นเป็นประจำ 

และชวนให้หดหู่ แต่ผู้คนจำนวนหนึ่งในสถานเลี้ยงเด็กสเปราท์เป็นพยาน 

รู้เห็นความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ตัวนั้น และคำร้องทุกข์ของเหล่าพ่อแม่ 

ผู้ปกครองก็นำไปสู่การดำเนินคดีซอร์เรนโต

	 “ระวงัคำพดูหนอ่ย” เควนิเตอืนฝา่ยนัน้ รูส้กึอดึอดัเพราะผูค้นทีห่นัมา 

ทางพวกเขา

	 ซอร์เรนโตจิ้มนิ้วชี้ใส่อกเควิน “ผมเอือมหมาพันทางพวกนั้นที่มาขี้บน 

สนามบ้านผม”

	 “ไมม่ใีครชอบหมาพวกนัน้หรอก” เควนิยอมรบั “แตค่ราวหนา้โทร.หา 

หน่วยควบคุมสัตว์ เข้าใจไหม”

	 “หนว่ยควบคมุสตัว”์ ซอรเ์รนโตทวนคำพดูดงักลา่วพรอ้มเสยีงหัวเราะ 

อย่างเหยียดหยาม เขาจิ้มอกเควินอีกครั้ง ปลายนิ้วเจาะเข้าไปในกระดูก  

“พวกนั้นไม่ทำบ้าอะไรเลย”

	 “พวกเขามีคนไม่พอ” เควินฝืนยิ้มอย่างสุภาพ “พวกเขาทำเต็มที่แล้ว 

ในสถานการณ์อันย่ำแย่ เราทุกคนทำเต็มที่แล้ว ผมมั่นใจว่าคุณคงเข้าใจ 

เรื่องนั้น”
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	 ราวกับเพื่อแสดงว่าเขาเข้าใจจริง  ๆ ซอร์เรนโตผ่อนแรงกดหน้าอก 

ของเควิน  เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้  ลมหายใจเหม็นเปรี้ยว  เสียงต่ำและ 

สนิทสนม

	 “ช่วยอะไรผมอย่างสิ บอกพวกตำรวจว่าถ้าพวกเขาอยากได้เงินผม  

พวกเขาก็ต้องมาเอาเอง บอกพวกเขาว่าผมจะรอพร้อมปืนลูกซองเลื่อย 

ปลาย”

	 เขาแสยะยิ้ม พยายามทำท่าเหมือนอันธพาล แต่เควินเห็นความ 

เจ็บปวดในแววตาเขา สีหน้าวิงวอนเซื่องซึมเบื้องหลังการวางท่าใหญ่โต  

ถ้าเขาจำไม่ผิด ซอร์เรนโตสูญเสียลูกสาวไปคนหนึ่ง เด็กหญิงตัวอ้วนจ้ำม่ำ  

อาจเก้าหรือสิบขวบ ทิฟฟานีหรือบริทนีย์...ชื่อทำนองนั้น

	 “ผมจะฝากคนไปบอก” เควินตบไหล่เขาเบา  ๆ “เอาละ ทำไมคุณ 

ไม่กลับบ้านไปพักผ่อนซะหน่อย”

	 ซอร์เรนโตปัดมือเควิน

	 “อย่าโดนตัวผม”

	 “ขอโทษ”

	 “แค่บอกพวกเขาเหมือนที่ผมบอกคุณ เข้าใจไหม”

	 เควินสัญญาว่าเขาจะบอก แล้วก็รีบเดินจากไป พยายามไม่ใส่ใจก้อน 

ความขยาดกลัวที่ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นในช่องท้องอย่างกะทันหัน ไม่เหมือน 

เมืองที่อยู่ใกล้เคียงบางแห่ง เมเปิลตันไม่เคยประสบกับเหตุตำรวจฆ่าตัวตาย  

แตเ่ควนิรูส้กึวา่อยา่งนอ้ยราลฟ์ ซอรเ์รนโต กจ็นิตนาการถงึความคดิดงักลา่ว  

แผนการของเขาไม่ได้หลักแหลมเป็นพิเศษ...พวกตำรวจมีเรื่องใหญ่กว่า 

ให้ต้องกังวลนอกเหนือจากการไม่จ่ายเงินค่าปรับเพราะการทารุณสัตว์ แต่ก็ 

มีวิธีการต่าง  ๆ  นานาที่จะปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าถ้าเราตั้งใจจริง  ๆ เขา 

คงต้องบอกผู้กำกับการเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนรู้ว่าพวกเขา 

กำลังรับมือกับอะไรอยู่

	 ดว้ยไขวเ้ขวเพราะความคดิเหลา่นี ้ เควนิจงึไมรู่ต้วัวา่เขากำลงัมุง่ตรงไป 

หาบาทหลวงแมตต์ เจมเมอสัน อดีตสมาชิกคริสตจักรผู้ศรัทธาพระคัมภีร์ 

ไซออน จนกระทั่งมันสายเกินจะหลบเลี่ยง สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือยกมือ 
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ทั้งสองขึ้นปัดป้องหนังสือพิมพ์ข่าวซุบซิบที่บาทหลวงยัดใส่หน้าเขา แต่ก็เป็น 

การพยายามอันไร้ผล

	 “เอาไป” บาทหลวงกล่าว “มีข่าวในนี้ที่จะทำให้คุณอึ้งสุด ๆ” 

	 เมื่อเห็นว่าไม่มีทางออกอันนุ่มนวล เควินจึงรับจดหมายข่าวที่ใช้ชื่อ 

อนัเนน้ยำ้แตไ่มเ่หมาะควรวา่ “วนัที ่ ๑๔ ตลุาคมไมใ่ชก่ารรบัขึน้ไปทัง้เปน็!!!”  

บนหน้าหนึ่งมีรูปถ่ายแพทย์หญิงฮิลลารี เอ็ดเจอร์ส กุมารแพทย์ผู้เป็นที่รัก 

ซึ่งหายตัวไปเมื่อสามปีก่อนพร้อมกับชาวเมืองท้องถิ่นอีกแปดสิบเจ็บคนและ 

ผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ระบุจำนวนไม่ได้ ช่วงชีวิตสมัยมหาวิทยาลัย 

ในฐานะคนรักสองเพศของแพทย์หญิงถูกเปิดโปง! พาดหัวข่าวประกาศ  

คำพูดในกรอบสี่เหลี่ยมในบทความด้านล่างเขียนไว้ว่า “ ‘เราคิดอยู่แล้วว่าเธอ 

เป็นเกย์’ อดีตเพื่อนร่วมห้องเผย”

	 เควินรู้จักและชื่นชมแพทย์หญิงเอ็ดเจอร์ส ลูกชายฝาแฝดของเธอ 

อายุเท่าลูกสาวของเขา เธอเป็นอาสาสมัครที่คลินิกรักษาเด็กยากจนในเมือง 

สัปดาห์ละสองคืนโดยไม่คิดเงิน และบรรยายให้สมาคมครูผู้ปกครองฟังใน 

หวัขอ้อยา่ง “ผลกระทบระยะยาวจากสมองกระทบกระเทอืนในนกักฬีารุน่เยาว”์  

และ “วิธีสังเกตการกินผิดปกติ” ผู้คนชวนเธอคุยที่สนามฟุตบอลและซูเปอร์- 

มาร์เก็ตตลอดเวลา ล้วงเอาคำปรึกษาทางการแพทย์ฟรี ๆ แต่ดูเหมือนเธอ 

ไม่เคยขุ่นเคืองกับเรื่องนั้น หรือแม้แต่หงุดหงิดเบา ๆ 

	 “พระเจ้า แมตต ์ นี่มันจำเป็นด้วยเหรอ”

	 บาทหลวงเจมเมอสันดูงงงวยกับคำถามดังกล่าว เขาเป็นชายร่าง 

ผอมบางอายุราว  ๆ สี่สิบ ผมสีทราย แต่ใบหน้าหย่อนคล้อยลงในช่วงสองปี 

ที่ผ่านมา ราวกับแก่ลงตามกำหนดการแบบเร่งความเร็ว

	 “คนพวกนี้ไม่ใช่วีรบุรุษ เราต้องเลิกปฏิบัติเหมือนพวกเขาเป็นวีรบุรุษ  

ผมหมายถึง...เรื่องขบวนพาเหรดทั้งหมดนี้น่ะ...”

	 “ผู้หญิงคนนั้นมีลูก พวกเขาไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องที่ว่าเธอนอนกับ 

ใครในมหาวิทยาลัย”

	 “แต่มันเป็นความจริง เราหนีความจริงไม่พ้น”

	 เควินรู้ว่าเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ ถึงอย่างไรแมตต์ เจมเมอสัน ก็เคย 
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เป็นคนดี แต่เขาหลงทาง เช่นเดียวกับชาวคริสต์ผู้เคร่งศาสนาจำนวนมาก  

จิตใจเขาบอบช้ำอย่างรุนแรงเพราะ “การจากไปอย่างกะทันหัน” ทุกข์ทรมาน 

จากความกลัวที่ว่าวันพิพากษามาถึงและผ่านไปแล้ว และพบว่าตนขาด 

คุณสมบัติ ในขณะที่บางคนซึ่งตกอยู่ในสถานะเดียวกับเขาตอบสนองด้วย 

การเคร่งศาสนาเป็นสองเท่า บาทหลวงมุ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม เขารับมือ 

กับสาเหตุของการถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นสวรรค์ด้วยความอาฆาต อุทิศชีวิต 

ให้การพิสูจน์ว่าผู้คนที่หลุดจากห่วงโซ่ทางโลกในวันที่ ๑๔  ตุลาคมไม่ใช่ 

ชาวคริสต์ที่ดีและไม่ได้เป็นบุคคลผู้ยึดมั่นในศีลธรรมเป็นพิเศษด้วยซ้ำ  

ระหว่างขั้นตอนดังกล่าว เขากลายเป็นนักข่าวเชิงสืบสวนผู้กัดไม่ปล่อยและ 

เป็นตัวป่วนสุด ๆ

	 “ก็ได้” เควินพึมพำ พลางพับจดหมายข่าวและยัดเข้ากระเป๋าหลัง  

“ผมจะลองอ่านดู”

พวกเขาเริ่มเคลื่อนตัวไม่กี่นาทีหลังสิบเอ็ดโมง ขบวนรถตำรวจนำทาง ตาม 

ดว้ยกองทพัขบวนรถแหข่นาดเลก็ทีเ่ปน็ตวัแทนหนว่ยงานราชการและพาณชิย์ 

อันหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นพวกที่คอยให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน หน้า 

เกา่  ๆอยา่งสภาการคา้แหง่มหานครเมเปลิตนั สาขาประจำทอ้งถิน่ของโครงการ 

ดีเออาร์อี๑ และสมาคมผู้สูงอายุ มีการแสดงสดหลัก  ๆ  สองชุดด้วยกัน  

นักเรียนจากสถาบันสอนเต้นแอลิซเฮอร์ลิฮีแสดงการเต้นรำโลดโผนด้วย 

ความระมัดระวังบนเวทีชั่วคราวระหว่างที่กลุ่มนักคาราเต้ตัวน้อยจากโรงเรียน 

ศลิปะปอ้งกนัตวัเดฟลนิบราเธอรส์ปลอ่ยหมดัและลกูเตะใสอ่ากาศเกรยีวกราว  

และคำรามต่ำรุนแรงอย่างพร้อมเพรียงกัน ในสายตาของผู้ชมที่มองผ่าน  ๆ  

ทุกอย่างคงดูคุ้นตา ไม่ต่างจากขบวนพาเหรดอื่น  ๆ ที่เคลื่อนผ่านเมืองในช่วง 

ห้าสิบปีที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ มีเพียงพาหนะคันสุดท้ายในขบวนที่อาจทำให้ 

ชะงัก รถลากคลุมด้วยธงสีดำ ไม่มีวิญญาณแม้แต่ดวงเดียวอยู่บนนั้น  

๑ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistence Education) โครงการให้ความรู้เพื่อ 

ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด
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ความว่างเปล่าของมันช่างรุนแรงและอธิบายตัวเอง

	 ในฐานะนายกเทศมนตรี เควนิไดน้ัง่รถเปดิประทนุกติตมิศกัดิค์นัหนึง่ 

ในจำนวนสองคันที่ตามหลังขบวน พวกเขาอยู่ลำดับที่สอง ตามหลังรถ 

เฟียตสไปเดอร์อยู่สิบหลาซึ่งมีไฮไลต์ของงานนั่งอยู่ หญิงสาวหน้าตาสะสวย 

แต่ดูเปราะบางช่ือนอร่า เดิร์สต์ สูญเสียท้ังครอบครัวไปในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม... 

สามีกับลูกเล็กสองคน...ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นหายนะอันเลวร้าย 

ที่สุดในประวัติศาสตร์เมเปิลตัน มีรายงานว่านอร่าเกิดอาการกลัวจู่โจม 

กะทันหันแต่ไม่รุนแรงนักก่อนหน้านั้นของวัน อ้างว่าเธอรู้สึกวิงเวียน 

และคลืน่ไสแ้ละตอ้งกลบับา้น แตเ่ธอผา่นพน้วกิฤตมิาไดด้ว้ยความชว่ยเหลอื 

จากนอ้งสาวและอาสาสมคัรทีป่รกึษาอาการโศกเศรา้ซึง่ประจำอยูใ่นกรณทีีเ่กดิ 

เหตุฉุกเฉินเช่นนี้ เธอดูเหมือนสบายดีแล้ว นั่งอย่างสง่าผ่าเผยบนเบาะหลัง 

ของรถสไปเดอร์ หันซ้ายหันขวาและยกมืออย่างอ่อนแรงตอบรับระลอก 

เสียงปรบมือที่ดังขึ้นเป็นระยะ ๆ จากผู้ชมที่มารวมตัวกันสองข้างทาง

	 “จำนวนคนที่มาไม่น้อยเลย!” เควินออกความเห็นเสียงดัง “ผมนึก 

ไม่ถึงว่าคนจะเยอะขนาดนี้!”

	 “ว่าไงนะ” พีทแผดเสียงข้ามไหล่

	 “ชา่งมนัเถอะ!” เควินตะโกนตอบ รูว้า่คงสิน้หวงัทีจ่ะพยายามพดูแขง่ 

กับเสียงวงดนตรี คณะเครื่องเป่าเกาะติดกันชนรถเขา เล่นเพลง  “ฮาวาย 

ไฟฟ์โอ” เวอร์ชั่นร่าเริงต่อเนื่องยาวนานเกินไปจนเขาเริ่มสงสัยว่าพวกนั้น 

เลน่เปน็อยูเ่พลงเดยีวหรอืเปลา่ เพราะหงดุหงดิกบัจงัหวะการเดนิแบบงานศพ  

เหล่านักดนตรีเคลื่อนมาข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แซงรถเขาครู่สั้น  ๆ จากนั้น 

ก็ล่าถอยไปกะทันหัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสร้างปัญหาให้ขบวนอันเคร่งขรึมที่ 

ลา้หลงั เควนิบดิตวับนเบาะ พยายามมองผา่นเหลา่นกัดนตรไีปยงัผูเ้ดนิขบวน 

ด้านหลังพวกเขา แต่ทัศนวิสัยของเควินถูกบดบังโดยกลุ่มคนในเครื่องแบบ 

สีเลือดหมู ใบหน้าอันอ่อนเยาว์เอาจริงเอาจัง และเครื่องดนตรีทองเหลือง 

สะท้อนแสงวาบเหมือนทองหลอมละลายในแสงแดด

	 ที่ด้านหลัง...เขาคิด...นั่นคือขบวนพาเหรด  ของจริง ขบวนที่ไม่มีใคร 

เคยเห็นมาก่อน คนธรรมดานับร้อยเดินเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ บางคนถือป้าย  
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คนอื่น  ๆ  สวมเสื้อยืดที่มีรูปเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ถูกพาตัวไป เขา 

เหน็คนเหลา่นีใ้นลานจอดรถ ไมน่านนกัหลงัจากทีพ่วกเขาแยกยา้ยไปเขา้กลุม่ 

ของตน และภาพของพวกเขา...ผลรวมแห่งความโศกเศร้าที่ไม่อาจเข้าใจได้... 

ทำใหเ้ควนิตวัสัน่ แทบไมส่ามารถอา่นชือ่บนปา้ยของพวกเขา กลุม่เดก็กำพรา้  

๑๔ ตุลาคม กลุ่มพันธมิตรคู่ชีวิตผู้เศร้าโศก พ่อและแม่ของลูก  ๆ  ที่จากไป  

เครือข่ายพี่น้องผู้สูญเสีย เมเปิลตันรำลึกถึงสหายและเพื่อนบ้าน ผู้รอดชีวิต 

แห่งถนนเมอร์เทิลอะเวนิว นักเรียนของเชอร์ลีย์ เดอซานโตส เราคิดถึง 

บดั ฟิปส ์ และอืน่  ๆอกีมากมาย องคก์รศาสนาสองสามองคก์รกเ็ขา้รว่มดว้ย  

พระแม่มหาทุกข์ วิหารเบธ-เอล และเซนต์เจมส์เพรสไบเทอเรียนล้วนส่ง 

คณะมา แตพ่วกเขาตดิอยูด่า้นหลงัโนน่ หนา้รถฉกุเฉนิพอด.ี..แทบเปน็เหมอืน 

ความคิดที่เกิดขึ้นทีหลัง 

หอประชุมเมืองเมเปิลตันอัดแน่นไปด้วยผู้หวังดี  บนถนนมีดอกไม้  

กระจัดกระจาย ซึ่งจำนวนมากถูกยางรถบรรทุกบดขยี้และในไม่ช้าจะถูก 

เหยียบย่ำใต้ฝ่าเท้า ผู้ชมจำนวนหนึ่งเป็นเด็กมัธยมปลาย แต่จิลลูกสาวของ 

เควินและเอมี่เพื่อนรักของเธอไม่ใช่หนึ่งในคนเหล่านั้น เด็กสาวทั้งสองยัง 

นอนหลับสนิทตอนที่เขาออกจากบ้าน...เช่นเคย พวกเธอออกเที่ยวจนดึก 

เกินไป...และเควินก็ไม่ใจร้ายพอจะปลุกพวกเธอ หรือมีความอดทนที่จะ 

ต่อกรกับเอมี่ ผู้ยืนกรานที่จะนอนในชุดกางเกงในกับเสื้อกล้ามตัวบางซึ่ง 

ทำให้เขาไม่รู้ว่าควรมองตรงไหน เขาโทร.กลับบ้านสองครั้งแล้วในครึ่งชั่วโมง 

ที่ผ่านมา หวังว่าเสียงโทรศัพท์จะปลุกพวกเธอให้ตื่น แต่สาว ๆ ไม่รับสาย

	 เขากับจิลเถียงกันเรื่องขบวนพาเหรดมาหลายสัปดาห์แล้ว ในลักษณะ 

อันฉุนเฉียวทีเล่นทีจริงที่พวกเขาใช้จัดการเรื่องสำคัญทุกเรื่องในชีวิต เขา 

สนับสนุนให้เธอเดินขบวนเพื่อเป็นเกียรติแก่เจน...เพื่อนที่จากไปของเธอ  

แต่เธอยังคงไม่สะทกสะท้าน

	 “รู้อะไรไหมคะ พ่อ เจนไม่สนหรอกว่าหนูจะเดินขบวนหรือไม่เดิน”

	 “ลูกรู้ได้ยังไง”

	 “เธอจากไปแล้ว เธอไม่สนใจหรอก”
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	 “ก็อาจจะ” เขากล่าว “แต่ถ้าเธอยังอยู่แล้วเราแค่มองไม่เห็นเธอล่ะ”

	 จลิดขูบขนักบัความเปน็ไปไดน้ี ้ “นัน่คงแยช่ะมดั เธออาจโบกมอืทัง้วนั  

พยายามเรียกความสนใจจากเรา” จิลมองสำรวจครัว ราวกับกำลังมองหา 

เพื่อน เธอพูดด้วยเสียงดังซึ่งเหมาะใช้พูดกับตายายที่หูหนวกข้างหนึ่ง “เจน  

ถ้าเธออยู่ที่นี่ ฉันขอโทษที่ไม่สนใจเธอ ถ้าเธอกระแอมหรืออะไรสักอย่าง 

คงช่วยได้”

	 เควินยั้งการคัดค้านของตน จิลรู้ว่าเขาไม่ชอบเวลาเธอล้อเล่นเกี่ยวกับ 

พวกที่หายตัวไป แต่การบอกเธอเป็นครั้งที่ร้อยก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

	 “ลูกรัก” เขาพูดเบา  ๆ “ขบวนพาเหรดมีไว้เพื่อพวกเรา ไม่ใช่เพื่อ 

พวกเขา”

	 เธอจ้องเขาด้วยสีหน้าที่เพิ่งฝึกฝนจนสมบูรณ์แบบเมื่อไม่นานมานี้  

นั่นคือความไม่เข้าใจเป็นที่สุด ซึ่งถูกทำให้อ่อนโยนลงด้วยแววแห่งความ 

อดกลัน้แบบผูห้ญงิ มนัคงนา่รกัยิง่กวา่นีถ้า้เธอยงัมผีมและไมไ่ดท้าอายไลเนอร ์

เยอะขนาดนั้น

	 “บอกอะไรหนูหน่อยสิ” เธอพูด “ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับพ่อนัก”

	 ถ้าเควินสามารถสรรหาคำตอบดี ๆ สำหรับคำถามนี้ได้ เขาคงยินดีทำ  

แต่ความจริงก็คือเขาไม่รู้จริง  ๆ  ว่าเพราะอะไรมันถึงสำคัญนัก ทำไมเขาถึง 

แค่ยอมแพ้เรื่องขบวนพาเหรดเหมือนที่ยอมแพ้เรื่องอื่นทุกเรื่องที่พวกเขา 

เถยีงกนัในชว่งปทีีผ่า่นมาไมไ่ด ้ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งเคอรฟ์วิ การโกนศรีษะ การ 

ใช้เวลากับเอมี่บ่อยขนาดนี ้ การออกเที่ยวในคืนวันธรรมดา จิลอายุสิบเจ็ด... 

เขาเขา้ใจเรือ่งนัน้ ในลกัษณะบางอยา่งทีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ด้ เธอลอยออกจาก 

วงโคจรของเขาและจะทำในสิ่งที่เธอต้องการเมื่อเธอต้องการโดยไม่สนความ 

ปรารถนาของเขา

	 แตถ่งึอยา่งนัน้ เควนิกอ็ยากใหเ้ธอรว่มเดนิขบวนพาเหรดจรงิ ๆ อยาก 

ให้แสดงออกด้วยวิธีเล็กน้อยบางอย่างว่าเธอยังคงตระหนักถึงหน้าที่ของ 

ครอบครัวและชุมชน ยังคงรักและเคารพพ่อของเธอและจะทำเท่าที่ทำได้ 

เพือ่ใหเ้ขามคีวามสขุ เธอเข้าใจสถานการณ์อยา่งถ่องแท้เปน็ทีส่ดุ...เขารู้วา่เธอ 

เข้าใจ...แต่ไม่อาจบังคับตัวเองให้ร่วมมือได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง แน่นอนว่า 
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นัน่ทำใหเ้ขาเจบ็ปวด แตค่วามโกรธใด  ๆทีเ่ขามตีอ่ลกูสาวมกัมาคูก่บัคำขอโทษ 

โดยอัตโนมัติเสมอ เป็นการรับรู้ส่วนตัวถึงทุกสิ่งที่เธอต้องเผชิญ...ว่าเขา 

ช่วยเหลือเธอได้น้อยแค่ไหน

	 จิลเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ และเขาก็ไม่จำเป็นต้องให้จิตแพทย์บอกว่า 

มันเป็นสิ่งที่เธอต้องต่อสู้ไปตลอดชีวิต  เธอกับเจนอยู่ด้วยกันวันที่  ๑๔  

ตุลาคม เด็กสาวสองคนนั่งหัวเราะคิกคักเคียงข้างกันบนโซฟา กำลังกิน 

เพรตเซลและดวูดิโีอยทูบูในแลป็ทอ็ป จากนัน้ ภายในระยะเวลาทีใ่ชค้ลกิเมาส ์ 

พวกเธอคนหนึ่งหายตัวไป และอีกคนก็กรีดร้อง และผู้คนก็หายไปจาก 

เธอเรื่อย  ๆ  ในช่วงหลายเดือนและหลายปีที่ตามมา แต่อาจไม่ใช่ในลักษณะ 

เหนือจริงเท่า พี่ชายของเธอจากไปเรียนมหาวิทยาลัยและไม่เคยกลับบ้านอีก  

แมข่องเธอยา้ยออกจากบา้น ถอืคำปฏญิาณแหง่ความเงยีบ มเีพยีงพอ่ของเธอ 

ที่ยังอยู่ ชายผู้งุนงงที่พยายามช่วยเหลือแต่ไม่เคยหาทางพูดในสิ่งที่ถูกต้อง 

เลย เขาจะทำได้อย่างไรในเมื่อเขาเองก็สับสนและไม่รู้เรื่องรู้ราวพอ  ๆ กับเธอ

	 การที่จิลโกรธ ไม่เชื่อฟัง หรือซึมเศร้าไม่ทำให้เควินประหลาดใจ  

เธอมีสิทธิ์ทุก ๆ ประการที่จะเป็นแบบนั้น สิ่งเดียวที่ทำให้เขาแปลกใจคือเธอ 

ยังอยู่ ยังคงอยู่บ้านเดียวกับเขาในเมื่อเธออาจหนีไปกับพวกเท้าเปล่าหรือ 

กระโดดขึน้รถเกรยฮ์าวนดไ์ปยงัทีท่ีไ่มม่ใีครรูจ้กัไดอ้ยา่งงา่ยดาย เดก็หลายคน 

ทำแบบนั้น แน่นอนว่าเธอดูไม่เหมือนเดิม ศีรษะล้านและถูกหลอกหลอน  

เหมือนเธอต้องการให้คนแปลกหน้าเข้าใจจริง  ๆ  ว่าเธอรู้สึกแย่แค่ไหน แต่ 

บางครั้งเวลาที่เธอยิ้ม เควินรู้สึกว่าตัวตนอันเป็นเนื้อแท้ของเธอยังมีชีวิต 

อยู่ภายใน ยังคงสมบูรณ์อย่างน่าพิศวงทั้ง ๆ ที่เกิดเรื่องทุกอย่างขึ้น เป็นจิล 

อีกคน...คนที่เธอไม่เคยมีโอกาสได้เป็น...ที่เขาหวังว่าจะได้เจอบนโต๊ะอาหาร 

ในเช้าวันนี้ ไม่ใช่ตัวจริงที่เขารู้จักดีเกินไป เด็กสาวที่ขดตัวบนเตียงหลัง 

กลับบ้านมาในสภาพเมามายหรือเมายาเกินกว่าจะใส่ใจเช็ดเครื่องสำอาง

	 เขาคดิอยากโทร.อกีครัง้เมือ่พวกเขามาถงึเลฟิเวลลเ์ทอรเ์รซ...ตรอกตนั 

ส่วนบุคคลที่ซึ่งเขาและครอบครัวย้ายมาเมื่อห้าปีก่อน แต่ถึงแม้เควินจะ 

อยากได้ยินเสียงจิลมากแค่ไหน ความมีมารยาทก็ยั้งเขาไว้ เขาแค่คิดว่ามัน 

คงดูไม่เหมาะสม นายกเทศมนตรีคุยโทรศัพท์มือถือกลางขบวนพาเหรด  
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อีกอย่าง เขาจะพูดว่าอะไร

	 ว่าไง ลูกรัก พ่อกำลังขับรถผ่านถนนบ้านเรา แต่พ่อไม่เห็นลูก...

แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเสียภรรยาให้พวกนั้น เควินได้พัฒนาความรู้สึกเคารพ 

อย่างไม่เต็มใจนักต่อกลุ่มเศษเดนผู้สำนึกผิด เมื่อสองปีก่อน ตอนที่พวกนั้น 

ปรากฏตัวครั้งแรกบนหน้าจอเรดาร์ของเขา เควินเข้าใจผิดคิดว่าพวกนั้น 

เป็นลัทธิขึ้นสวรรค์ที่ไม่มีพิษภัย กลุ่มผู้คลั่งไคล้สนับสนุนการแบ่งแยกที่ 

ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการถูกทิ้งให้เศร้าโศกและนั่งสมาธิตามลำพัง 

อยา่งสงบจนกวา่พระเจา้จะกลบัลงมายงัโลกอกีครัง้...หรอือะไรกต็ามทีพ่วกนัน้ 

เฝ้ารอ  (เขายังคงไม่กระจ่างเรื่องหลักศาสนาของพวกนั้นและไม่แน่ใจว่า 

พวกเขาเองก็กระจ่างเช่นกัน) เขาเข้าใจประมาณหนึ่งด้วยซ้ำว่าผู้คนที่ 

หวัใจสลายอยา่งโรซาล ี ซสุแมน จะพบวา่การรวมกลุม่กบัคนประเภทเดยีวกนั  

หรือการปลีกตัวจากโลกและถือคำปฏิญาณแห่งความเงียบจะช่วยให้สบายใจ

	 ในตอนนั้น  กลุ่มเศษเดนดูเหมือนจู่  ๆ  ก็โผล่มา  เป็นปฏิกิริยาที่ 

เกิดขึ้นเองของคนในท้องถิ่นต่อโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด เขาใช้เวลา 

พักใหญ่กว่าจะตระหนักว่ากลุ่มคนแบบเดียวกันนี้ก่อตัวขึ้นทั่วประเทศ  

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับชาติ แต่ละสาขาทำตามแนวทางพื้นฐานเดียวกัน  

นั่นคือสวมเสื้อผ้าสีขาว สูบบุหรี่ และมีทีมตรวจตราสองคน แต่ก็ควบคุม 

ตนเองโดยไม่อาศัยการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบหรือการแทรกแซงจาก 

ภายนอกมากนัก

	 แม้จะมีภาพลักษณ์สันโดษ สาขาเมเปิลตันก็เผยตัวตนอย่างรวดเร็ว 

ว่าเป็นองค์กรที่ทะเยอทะยานและมีระเบียบวินัย กระหายการขัดขืนของ 

พลเมืองและเรื่องราวใหญ่โตทางการเมือง พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธการจ่าย 

ภาษีหรือค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น แต่ยังไม่เคารพกฎท้องถิ่นในอาณาบริเวณ 

ของพวกเขาบนถนนกิงค์โก ด้วยการอัดคนสิบกว่าคนไว้ในบ้านซึ่งสร้างขึ้น 

เพื่อครอบครัวเดี่ยว ฝ่าฝืนคำสั่งศาลและหนังสือเตือนการยึดจำนอง สร้าง 

ด่านกั้นเพื่อกันเจ้าหน้าที่รัฐออกไป เกิดการเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องตามมา  

ซึ่งหนึ่งในนั้นส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเศษเดนคนที่ขว้างหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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ผู้พยายามบังคับใช้หมายค้นถูกยิงเสียชีวิต ความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่ม 

เศษเดนผู้สำนึกผิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการจู่โจมที่ล้มเหลว นำไปสู่การ 

ลาออกของผู้กำกับการตำรวจและการสูญเสียจำนวนผู้สนับสนุนของนายก- 

เทศมนตรีมัลเวิร์น ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้อนุมัติปฏิบัติการดังกล่าว

	 นบัตัง้แตเ่ริม่ปฏบิตัหินา้ที ่ เควนิพยายามสดุความสามารถทีจ่ะบรรเทา 

ความตึงเครียดระหว่างลัทธิและเมือง เขาเจรจาต่อรองข้อตกลงชุดหนึ่งซึ่ง 

อนุญาตให้กลุ่มเศษเดนใช้ชีวิตตามอำเภอใจไม่มากก็น้อยเพื่อแลกเปลี่ยนกับ 

การจ่ายภาษีตามจำนวนที่กำหนดและรับประกันการเข้าถึงของตำรวจและ 

ยานพาหนะในสถานการณฉ์กุเฉนิตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจน การพกัรบดเูหมอืน 

จะดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่กลุ่มเศษเดนยังคงเป็นปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้ 

และน่ารำคาญ พวกเขาโผล่มาเป็นพัก  ๆ  เพื่อแพร่ความสับสนและความ 

วติกกงัวลในหมูป่ระชาชนผูเ้คารพกฎหมาย ปนีี ้ ในวนัแรกของการเปิดเทอม  

ผู้ใหญ่ในชุดขาวหลายคนจัดการชุมนุมประท้วงที่โรงเรียนประถมคิงแมน  

ครอบครองห้องเรียนชั้นประถมสองตลอดช่วงเช้า ไม่กี่สัปดาห์ให้หลัง  

คนอีกกลุ่มเดินเตร่เข้าไปในสนามฟุตบอลโรงเรียนมัธยมปลายระหว่างการ 

แข่งขัน ก่อนจะนอนลงบนสนามหญ้าจนกระทั่งผู้เล่นและผู้ชมที่โมโหใช้กำลัง 

พาตัวออกไป

เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสงสัยว่ากลุ่มเศษเดนจะทำอะไร 

เพื่อขัดขวางวันวีรบุรุษ เควินเข้าร่วมประชุมวางแผนสองครั้ง ซึ่งพูดคุยถึง 

เรื่องนั้นอย่างละเอียดและได้ทบทวนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดทั้งวัน 

เขาเฝา้รอใหพ้วกนัน้ลงมอื รูส้กึถงึสว่นผสมประหลาดระหวา่งความหวาดกลวั 

และความสงสัยใคร่รู้ ราวกับว่างานเลี้ยงจะไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกนั้นจะมา 

ก่อกวน

	 แต่ขบวนพาเหรดผ่านมาและผ่านไป ไร้วี่แววของพวกนั้น พิธีรำลึก 

ก็ใกล้ถึงจุดจบ เควินวางพวงหรีดที่ฐานอนุสาวรีย์ผู้จากไปที่สวนสาธารณะ 

กรีนเวย์...รูปหล่อทองแดงอันน่าขนลุก สร้างโดยครูศิลปะโรงเรียนมัธยม 

ปลายคนหนึ่ง มันควรแสดงภาพเด็กทารกลอยจากอ้อมอกแม่ผู้ประหลาดใจ  
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ลอยขึ้นสวรรค์ แต่มีบางอย่างผิดพลาด เควินไม่ใช่นักวิจารณ์ศิลปะ แต่มัน 

ดูเหมือนเด็กทารกกำลังร่วงลงแทนที่จะลอยขึ้นในความคิดของเขา และแม่ 

ก็อาจรับไม่ทัน

	 หลังจากพิธีอวยพรโดยหลวงพ่อกอนซาเลซ ก็มีช่วงเวลาแห่งความ 

เงยีบเพือ่รำลกึถงึการจากไปอยา่งกะทนัหนั ตามด้วยเสยีงดงักงัวานของระฆงั 

โบสถ์ คำปราศรัยหลักของนอร่า เดิร์สต์ เป็นลำดับสุดท้ายของรายการ  

เควินนั่งบนเวทีชั่วคราวกับผู้ทรงเกียรติคนอื่นสองสามคน และเขาก็รู้สึก 

ประหม่าเล็กน้อยเมื่อเธอก้าวขึ้นบนแท่น เขารู้จากประสบการณ์ว่าการกล่าว 

สุนทรพจน์น่าเกรงกลัวแค่ไหน การดึงความสนใจจากฝูงชนแม้เพียงครึ่งหนึ่ง 

ของคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยทักษะและความมั่นใจมากแค่ไหน

	 แต่เขาก็ตระหนักอย่างรวดเร็วว่าเขาเป็นห่วงผิดคน ความเงียบกริบ 

เข้าครอบงำผู้ชมเมื่อนอร่ากระแอมและสับกระดาษโน้ตของเธอ เธอทนทุกข์ 

ทรมาน...เธอคือ “หญิงผู้สูญเสียทุกสิ่ง”...และความทุกข์ทรมานก็ทำให้เธอ 

มีอำนาจ เธอไม่ต้องใช้เวลาเรียกความสนใจหรือความเคารพจากใคร

	 ยิ่งไปกว่านั้น กลับกลายเป็นว่านอร่าทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ เธอ 

พูดช้าและฉะฉาน...มันคือวาทศิลป์เบื้องต้น  แต่ผู้พูดในจำนวนอันน่า 

ประหลาดใจทำพลาดในวันนั้น...อึกอักและลังเลในลักษณะอันพอเหมาะเพื่อ 

ไม่ให้ทุกอย่างดูสละสลวยจนเกินไป การที่เธอเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์ก็ช่วยได้  

ตัวสูงและรูปร่างสมส่วน พร้อมกับน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เด็ดขาด เช่นเดียวกับ 

ผู้ชมส่วนใหญ่ เธอแต่งชุดลำลอง...และเควินก็พบว่าตัวเองจ้องรอยเย็บอัน 

ประณตีบนกระเปา๋หลงักางเกงยนีเธอดว้ยความปรารถนามากเกนิไปเลก็นอ้ย... 

ซึ่งเหมาะกับบรรยากาศสบาย  ๆ  ที่เราแทบไม่พบเห็นในพิธีราชการอันเป็น 

ทางการ เขาสังเกตเห็นว่าเธอมีรูปร่างอ่อนเยาว์อย่างน่าประหลาดสำหรับหญิง 

วัยสามสิบห้าที่คลอดลูกมาแล้วสองคน เสียลูกไปสองคน เขาเตือนตัวเอง  

บังคับตัวเองให้เชิดคางขึ้นและจดจ่อกับอะไรที่เหมาะสมมากกว่า สิ่งสุดท้าย 

ทีเ่ขาอยากเหน็บนหนา้หนึง่หนงัสอืพมิพ ์ เมเปลิตนัเมสเซนเจอร ์ คอืรปูถา่ยสีส่ ี

ของนายกเทศมนตรีที่กำลังจ้องมองบั้นท้ายแม่ผู้โศกเศร้าด้วยความปรารถนา

	 นอร่าเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่า ในตอนแรกเธอคิดว่าสุนทรพจน์ของ 
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เธอเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่วันที่ดีที่สุดในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นเพียงสองเดือน 

ก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ระหว่างใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว 

ในย่านเจอร์ซีย์ชอร์ ไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษ และเธอก็ไม่เข้าใจจริง  ๆ  ว่า 

มีความสุขแค่ไหนในตอนนั้น เธอตระหนักรู้ถึงเรื่องนั้นในภายหลัง หลังจาก 

ที่สามีและลูก ๆ ของเธอหายตัวไป และเธอมีค่ำคืนที่นอนไม่หลับมากเกินพอ 

ให้หยั่งประเมินทุกสิ่งที่เธอสูญเสียไป

	 เธอกล่าวว่ามันเป็นวันอากาศดีช่วงปลายฤดูร้อน อบอุ่นและมีลมพัด 

อ่อน  ๆ แดดไม่จ้าจนต้องนึกถึงครีมกันแดดตลอดเวลา ตอนไหนสักตอน 

ในช่วงเช้า ลูก  ๆ  ของเธอ...เจเรมีวัยหกขวบ เอรินวัยสี่ขวบ โตที่สุดเท่าที่ 

พวกเขาจะโตได้...เริ่มสร้างปราสาททราย และพวกเขากระตือรือร้นเอาจริง- 

เอาจงัแบบทีพ่วกเดก็ ๆ เปน็เวลาทำภารกจิอนัเลก็นอ้ยทีส่ดุ นอรา่และดัก๊สามี 

ของเธอนัง่บนผา้หม่ใกล ้ๆ จบัมอืกนั เฝา้ดคูนงานตวันอ้ยผูค้รำ่เครง่วิง่ไปยงั 

ริมน้ำ เติมถังพลาสติกด้วยทรายเปียก จากนั้นก็เดินอย่างเหน็ดเหนื่อย 

กลับมา แขนอันผอมแห้งเหมือนไม้จิ้มฟันเกร็งสู้กับน้ำหนัก พวกเด็ก  ๆ  

ไม่ยิ้ม แต่ใบหน้าของพวกเขาเปล่งปลั่งด้วยจุดมุ่งหมายอันเปี่ยมสุข ป้อมที่ 

พวกเขาสร้างนั้นใหญ่และซับซ้อนอย่างน่าแปลกใจ มันทำให้พวกเขาวุ่นอยู่ 

สี่ชั่วโมง

	 “เรามีกล้องวิดีโอ” เธอกล่าว “แต่ไม่รู้เพราะอะไร เราไม่ได้เปิดกล้อง  

ใจหนึ่งฉันก็ยินดี เพราะถ้าเราถ่ายวิดีโอของวันนั้นไว้ ฉันคงดูมันตลอดเวลา  

ฉันคงเฉาตายหน้าโทรทัศน์ ย้อนดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า”

	 แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง การคิดถึงวันนั้นทำให้เธอนึกถึงวันอีกวัน  

วันเสาร์อันเลวร้ายในเดือนมีนาคมก่อนหน้าเมื่อทั้งครอบครัวป่วยเป็นไข้หวัด 

ลงกระเพาะ ดูเหมือนทุกครั้งที่เราหันไป คนอื่นจะกำลังอาเจียนอยู่ และ 

ไม่ใช่ในห้องน้ำเสมอไป ทั้งบ้านเหม็นหึ่ง พวกเด็ก ๆ ร้องไห้คร่ำครวญ และ 

สุนัขก็เอาแต่ครางหงิง  ๆ  ให้ปล่อยมันออกไปข้างนอก นอร่าลุกจากเตียง 

ไม่ได้...เธอมีไข้ ล่องลอยเข้าออกจากอาการเพ้อ...ส่วนดั๊กก็ไม่ดีไปกว่ากัน  

มีช่วงเวลาสั้น  ๆ  ในตอนบ่ายที่เธอคิดว่าอาจกำลังจะตาย เมื่อเธอบอกความ 

กลัวนี้กับสามี เขาแค่พยักหน้าและพูดว่า “โอเค” พวกเขาป่วยหนักจนไม่มี 
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สติแม้แต่จะยกหูโทรศัพท์และโทร.ขอความช่วยเหลือ เมื่อถึงตอนเย็น เอริน 

นอนอยู่ระหว่างพวกเขา ผมของเธอเคลือบด้วยอาเจียนแห้งกรัง เจเรมีเดิน 

สะโหลสะเหลเข้ามาและชี้ไปที่เท้าพร้อมน้ำตา วู้ดดี้อึในครัว เขาพูด วู้ดดี้อึ 

แล้วผมก็เหยียบมัน

	 “มันเลวร้ายมาก” นอร่ากล่าว “นั่นคือสิ่งที่เราพร่ำบอกกัน นี่มัน 

เลวร้ายจริง ๆ”

	 แน่นอนว่าพวกเขาผ่านพ้นมันมาได้ ไม่กี่วันให้หลัง ทุกคนสุขภาพดี 

อีกครั้ง และบ้านก็กลับสู่สภาพปกติไม่มากก็น้อย นับตั้งแต่นั้นมา พวกเขา 

อ้างถึงเหตุการณ์อ้วกมาราธอนของครอบครัวว่าเป็นจุดตกต่ำในชีวิตของ 

พวกเขา เป็นหายนะฉับพลันที่ทำให้เห็นคุณค่าของทุก  ๆ  สิ่ง ถ้าชั้นใต้ดิน 

น้ำท่วม หรือนอร่าโดนใบสั่ง หรือดั๊กเสียลูกค้าไปคนหนึ่ง พวกเขาจะเตือน 

ตัวเองได้เสมอว่าอะไร ๆ อาจแย่กว่านั้นก็ได้

 “อมื เราจะพดู อยา่งนอ้ยมนักไ็มแ่ยเ่ทา่คราวนัน้ทีเ่ราทกุคนปว่ยหนกั”

	 เมื่อนอร่ากล่าวถึงตรงนี้ กลุ่มเศษเดนผู้สำนึกผิดก็ปรากฏตัวในที่สุด  

พวกเขาโผล่มาเป็นกลุ่มจากหย่อมต้นไม้เล็ก  ๆ  ทางด้านตะวันตกของสวน  

ประมาณยี่สิบคน สวมชุดขาว เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามายังทิศทางของการ 

ชมุนมุ ตอนแรกพวกเขาดเูหมอืนฝงูผูก้อ่จลาจลทีไ่รร้ะบบระเบยีบ แตข่ณะที ่

เดิน พวกเขาก็เริ่มตั้งแถวหน้ากระดาน เป็นการจัดเรียงที่ทำให้เควินนึกถึง 

คณะสำรวจผู้สูญหาย  แต่ละคนถือกระดาษแข็งหนึ่งแผ่น  เขียนด้วย 

ตัวอักษรสีดำหนึ่งตัว และเมื่อพวกเขาเดินมาใกล้เวทีพอประมาณ พวกเขา 

ก็หยุดและยกป้ายสี่เหลี่ยมขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อรวมตัวกัน แถวตัวอักษร 

ที่ไม่สม่ำเสมอสะกดคำว่า หยุดผลาญลมหายใจ

	 เสียงพึมพำด้วยความโกรธดังขึ้นจากฝูงชนที่ไม่ชอบใจการขัดจังหวะ 

หรือทัศนคติดังกล่าว กองกำลังตำรวจเกือบทั้งหมดอยู่ในพิธี และหลังจาก 

ลังเลชั่วขณะ เจ้าหน้าที่หลายนายก็เริ่มเคลื่อนตัวไปยังกลุ่มผู้รุกล้ำ ผู้กำกับ 

รอเจอร์สอยู่บนเวที และขณะที่เควินลุกขึ้นไปปรึกษาเขาว่าการกระตุ้นให้ 

เกิดการเผชิญหน้านั้นฉลาดแล้วหรือ นอร่าพูดกับเหล่าเจ้าหน้าที่

	 “ได้โปรด” เธอกล่าว “ปล่อยพวกเขาเถอะ พวกเขาไม่ได้ทำร้ายใคร”
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	 ตำรวจลังเล จากนั้นก็หยุดเดินหน้าหลังได้รับสัญญาณจากผู้กำกับ  

จากจุดที่เขานั่งอยู่ เควินมองเห็นกลุ่มผู้ประท้วงอย่างชัดเจน เขาจึงรู้ใน 

ตอนนั้นว่าภรรยาของเขาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย เควินไม่ได้เจอลอรี่มาสองเดือน 

แล้ว และเขาก็ตกใจเมื่อเห็นว่าน้ำหนักเธอลดมากแค่ไหน ราวกับว่าเธอหาย 

เข้าไปในศูนย์สุขภาพแทนที่จะเป็นลัทธิขึ้นสวรรค์ ผมของเธอเป็นสีเทากว่า 

ที่เขาเคยเห็น...กลุ่มเศษเดนไม่นิยมการเสริมสวยสักเท่าไหร่...แต่โดยรวม 

แล้วเธอดูอ่อนวัยอย่างประหลาด บางทีอาจเป็นบุหรี่ในปากของเธอ...ลอรี่ 

เคยสูบบุหรี่ในช่วงแรกที่พวกเขาคบกัน...แต่หญิงผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและ 

มีตัวอักษร  ญ  ยกสูงเหนือศีรษะทำให้นึกถึงเด็กสาวรักสนุกที่เขารู้จักใน 

มหาวิทยาลัยมากกว่าผู้หญิงเอวหนา ซึมเศร้า ที่ทิ้งเขาไปเมื่อหกเดือนก่อน  

แม้จะเกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ เขาก็รู้สึกถึงอาการเจ็บแปลบจากความปรารถนา 

ในตัวเธอที่ยากจะปฏิเสธ เป็นอาการตื่นตัวบริเวณหว่างขาขั้นรุนแรงและ 

น่าขัน

	 “ฉันไม่โลภ” นอร่าพูดต่อ สานต่อสุนทรพจน์ของเธอ “ฉันไม่ได้ 

เรียกร้องวันอันสมบูรณ์แบบที่ชายหาด แค่มอบวันเสาร์แย่ ๆ นั่นให้ฉัน...เรา 

ทั้งสี่ป่วยและทรมาน แต่ยังมีชีวิต และอยู่ด้วยกัน นั่นฟังดูเหมือนสวรรค์ 

สำหรับฉันในตอนนี้” เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เธอเริ่มพูด น้ำเสียงเธอแหบพร่า 

ด้วยอารมณ์ความรู้สึก “ขอพระเจ้าคุ้มครองเรา ทั้งพวกที่อยู่ที่นี่และพวกที่ 

ไม่อยู่ เราทุกคนผ่านอะไรมามากมายเหลือเกิน”

	 เควินพยายามสบตาลอรี่ตลอดการปรบมือแสดงความชื่นชมที่ตามมา 

และดำเนินต่อไปไม่หยุด คล้ายจะเป็นการท้าทาย แต่เธอไม่ยอมแม้แต่จะ 

เหลียวมาทางเขา เขาพยายามปลอบตัวเองว่าเธอไม่ได้เต็มใจทำแบบนี้ ถึง 

อย่างไรเธอก็มีชายเคราเฟิ้มร่างใหญ่สองคนขนาบข้าง หนึ่งในนั้นดูเหมือนนีล  

เฟลตัน...ชายที่เคยเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าสุดหรูในศูนย์การค้าประจำเมือง  

การคิดว่าเธอได้รับคำสั่ งจากผู้บังคับบัญชาไม่ให้สื่อสารกับสามีของ 

เธอ...แม้แต่อย่างเงียบเชียบก็ตาม...คงช่วยให้สบายใจ แต่เขารู้ดีอยู่แก่ใจว่า 

ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เธออาจมองเขาได้ถ้าต้องการ อย่างน้อยก็อาจรับรู้การมี 

ตัวตนอยู่ของชายที่เธอสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน เธอแค่ไม่อยากทำก็เท่านั้น
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	 เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ในภายหลัง เขาก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ลงจากเวที  

เดินไปที่นั่น และพูดว่า ไง ไม่เจอกันนานเลย คุณดูดีนะ ผมคิดถึงคุณ  

ไม่มีอะไรหยุดเขา แต่กระนั้นเขาก็แค่นั่งเฉย  ๆ  ไม่ทำอะไรเลย จนกระทั่ง 

คนในชุดขาวลดตัวอักษรลง หมุนตัว และกลับเข้าไปในหมู่ไม้




