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ฮาโรลด์ ฟราย ชายวัยเกษียณ อาศัยอยู่ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ 
ของประเทศอังกฤษ กับมอรีน ภรรยาของเขา ผู้ที่เอาแต่รู้สึกหงุดหงิด
กับทุกสิ่งที่สามีทำ วันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ ่งมาถึง เป็นจดหมายจ่าหน้าซอง
ถึงฮาโรลด์ที่ส่งมาจากควีนนี เฮนเนสซี อดีตเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่ ได้รู ้ข่าวคราว
และเห็นหน้ามากว่ายี่สิบปี เธอเป็นมะเร็งและกำลังอยู่ ในสถานพักฟื ้นผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย เธอเขียนจดหมายถึงเขาเพื่อบอกลา

ฮาโรลด์รีบเขียนจดหมายตอบกลับทันใด และด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ 
แทนที่เขาจะส่งไปรษณีย์ เขากลับตัดสินใจเดินเป็นระยะทางกว่า ๖๐๐ ไมล์
เพื ่อไปส่งจดหมายให้ถึงมือควีนนีด้วยตัวเอง

เพราะเขาเชื่อว่า ตราบใดที่เขาเดิน ควีนนี เฮนเนสซี ก็จะต้องรอด...

“เป็นนวนิยายแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลง
ที่สะเทือนอารมณ์อย่างงดงาม” 
– Oprah Magazine

“ในเรื ่องเล่าที่ ไม่ฟูมฟายและไม่เสแสร้งอันหาญกล้านี้ 
จอยซ์กันที่ ไว้ ให้ปาฏิหาริย์ที่ยังคงเป็นไป ได้เสมอ” 
– Washington Post

ความตาย
ครั้งที่มีความหมาย

มากที่สุด
เรเชล จอยซ์ เขียน ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ แปล

พิมพ์ครั้งที่

๑

พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑

The Un
lik

ely 
Pilgrim

age of Ha
rold Fry



ผู้ซึ่งหาญกล้าจะพานพบ,

จงให้เขามาเถิด;

ใครคนนั้นจะมาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ทันใด

ลมพัดพา อากาศเปลี่ยนแปลง

ไร้ซึ่งการบั่นทอนจิตใจ

ที่จะทำให้เขาละล้าละลังแม้สักครั้ง

ในเจตนาที่ตั้งมั่น

ว่าจะเป็นนักจาริก
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จดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงในวันอังคาร มันเป็นยามเช้า 

แสนธรรมดาช่วงกลางเดือนเมษายนที่มีกลิ่นหอมของผ้าซักสะอาดและหญ้า 

ตดัใหม ่ ฮาโรลด ์ ฟราย เพิง่โกนหนวด สวมเสือ้เชิต้สะอาดกบัเนค็ไท นัง่อยู ่

ที่โต๊ะอาหารเช้ากับขนมปังปิ้งที่เขาจะไม่แตะต้อง เขาเพ่งสายตามองผ่าน 

หนา้ตา่งหอ้งครวัไปยงัสนามหญา้ทีต่ดัแตง่เรยีบรอ้ย มหีญา้ทีย่งัชีโ้ดเ่ดอ่ยูบ่า้ง 

ตรงกลางสนาม ข้าง  ๆ  ราวตากผ้าแบบยืดหดได้ของมอรีน และอยู่ติดกับ 

แผงรั้วทั้งสามด้านของเพื่อนบ้าน

“ฮาโรลด์!” มอรีนตะโกนเรียกอยู่เหนือเครื่องดูดฝุ่น “จดหมาย!”

เขาคิดอยากจะออกไปข้างนอกอยู่หรอก แต่มีอย่างเดียวให้ทำคือ 

ตัดหญ้าในสนาม ซึ่งเขาก็ทำไปแล้วเมื่อวานนี้ เครื่องดูดฝุ่นเงียบเสียงลง  

ภรรยาของเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมสีหน้าฉุนเฉียวกับจดหมายฉบับหนึ่ง เธอ 

นั่งลงตรงข้ามฮาโรลด์

มอรนีเปน็ผูห้ญงิรปูรา่งบอบบาง ผมหงอกขาวไวท้รงหมวกครอบ และ 

มีท่าเดินกระฉับกระเฉง เมื่อแรกพบกัน ไม่มีอะไรทำให้เขาสุขใจได้เท่ากับ 

การทำให้เธอหัวเราะ และการเฝ้ามองรูปร่างสมส่วนของเธอฮวบลงอย่าง 

ไม่อาจหยุดขำได้ “ของคุณ” เธอบอก เขาไม่เข้าใจที่ภรรยาพูดกระทั่งเธอ 

เลือ่นซองจดหมายขา้มโตะ๊มาหยดุอยูใ่กล้ ๆ ขอ้ศอกของฮาโรลด ์ ทัง้คูจ่อ้งมอง 

จดหมายราวกับไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นจดหมายสีชมพู “ตราประทับบอกว่า 

๑
ฮาโรลด์กับจดหมาย
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มาจากเบอริก - อะพอน - ทวีด”

เขาไม่รู้จักใครที่เบอริก ไม่ว่าที่ไหนเขาก็ไม่รู้จักใครมากนัก “อาจจะ 

ส่งผิดก็ได้”

“ฉันว่าไม่หรอก ไปรษณีย์ไม่เคยประทับตราผิดพลาด” มอรีนหยิบ 

ขนมปังปิ้งออกจากตะแกรง เธอชอบกินแบบเย็น  ๆ  แข็ง  ๆ

ฮาโรลด์พลิกดูซองจดหมายลึกลับ สีชมพูของซองไม่ใช่สีแบบของใช้ 

ในห้องน้ำ หรือผ้าขนหนูกับผ้าคลุมชักโครกขนปุยสีเข้าชุดกัน สีพวกนั้น 

เป็นสีชมพูเจิดจ้าที่ทำให้ฮาโรลด์รู้สึกว่าจะอยู่ตรงนั้นไม่ไหว แต่สีของซอง 

จดหมายฉบบันีด้อูอ่นบาง เปน็ชมพอูอ่นเฉดเทอรค์ชิดไีลท ์ ชือ่กบัทีอ่ยูข่องเขา 

เขียนด้วยปากกาลูกลื่น ลายมือหวัด ๆ ขยุกขยุย ตัวหนังสือยึกยือโย้เย้ไปมา 

เหมือนลายมือเด็กที่เขียนอย่างรีบร้อน: คุณ ฮ. ฟราย บ้านเลขที่ ๑๓ ถนน 

ฟอสส์บริดจ์ คิงส์บริดจ ์ เซาท์แฮมส์ เขาจำไม่ได้ว่าเป็นลายมือของใคร

“ว่าไง” มอรีนเอ่ยพร้อมกับส่งมีดให้ เขาจ่อมีดตรงมุมซองและสอด 

เข้าไปในรอยพับ “ระวังล่ะ” เธอเตือน

เขารู้สึกถึงสายตาของเธอที่มองอยู่ขณะดึงจดหมายออกมา และสวม 

แว่นตาอ่านหนังสือกลับเข้าไป ตัวหนังสือบนกระดาษเป็นตัวพิมพ์ ระบุที่อยู่ 

จากสถานที่ซึ่งเขาไม่รู้จัก: สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเซนต์เบอร์นาดีน  

ฮาโรลด์ที่รัก จดหมายฉบับนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ สายตาของเขาเลื่อน 

ลงมาที่ท้ายกระดาษ

“ว่าไง” มอรีนถามอีกครั้ง

“พับผ่า จากควีนนี เฮนเนสซี น่ะ”

มอรนีใชม้ดีจิม้ตดัเนยมากอ้นหนึง่แลว้ปาดลงตามแนวยาวของขนมปงั  

“ควีนนีไหน”

“เธอเคยทำงานที่โรงเบียร์ เมื่อหลายปีก่อน คุณจำไม่ได้หรือ”

มอรีนยักไหล่ “ไม่เห็นจะต้องจำ ทำไมฉันต้องจำคนจากเมื่อหลายปี 

ก่อนด้วย ช่วยส่งแยมให้หน่อยสิ”

“เธออยู่แผนกการเงิน เป็นคนดีมาก  ๆ”

“นั่นมันมาร์มาเลด ฮาโรลด์ แยมน่ะสีแดง ถ้าคุณมองสักหน่อย 
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ก่อนหยิบละก็ คุณจะพบว่ามันช่วยได้นะ”

ฮาโรลด์ส่งสิ่งที่เธอต้องการให้ก่อนกลับไปสนใจจดหมายต่อ แน่ละ  

เริ่มต้นจดหมายได้อย่างงดงาม ซึ่งต่างกันสิ้นเชิงกับลายมือขยุกขยุยบนซอง  

เขายิ้มพลางนึกว่าควีนนีก็เป็นเช่นนี้เสมอ ทุกอย่างที่เธอทำจะถูกต้องแม่นยำ 

จนเราไม่อาจหาข้อตำหนิได้ “เธอจำคุณได้ เธอส่งความคิดถึงมาด้วย”

มอรีนทำปากจู๋ “อีตาคนในวิทยุกำลังพูดว่า คนฝร่ังเศสอยากได้ขนมปัง 

ของเรา พวกนั้นเฉือนขนมปังเป็นแผ่นในประเทศไม่ได้ เลยต้องมาเหมาซื้อ 

เอาจากที่นี่ ตานั่นบอกว่าขนมปังอาจขาดตลาดได้ในช่วงฤดูร้อน” เธอเว้น 

จังหวะ “ฮาโรลด์ มีเรื่องอะไรหรือ”

เขาไม่ตอบ เขายืดตัวข้ึนพร้อมกับริมฝีปากอ้าเผยอและใบหน้าซีดเผือด  

เสยีงของเขาทัง้แผว่เบาและเลือ่นลอยเมือ่เปลง่ออกมาไดใ้นทีส่ดุ “โรค — มะเรง็  

ควีนนีเขียนมาบอกลา” เขาพยายามตะกุกตะกักหาคำพูดอื่นอีก แต่ก็เปล่ง 

ออกมาไมไ่ดส้กัคำ ฮาโรลดห์ยบิผา้เชด็หนา้ออกจากกระเปา๋กางเกงมาสัง่นำ้มกู  

“ผม...อืม ให้ตายสิ” น้ำตาเอ่อท้นในดวงตาของเขา

ผ่านไปช่ัวอึดใจ บางทีอาจจะหลายนาที มอรีนกลืนน้ำลายเสียงดังเอ้ือก 

ทำลายความเงียบ “เสียใจด้วยนะ” เธอบอก

เขาพยักหน้า เขาน่าจะเงยหน้าขึ้น แต่ก็ไม่สามารถทำได้

“เช้านี้อากาศดี” เธอเริ่มพูดอีกครั้ง “ยกเก้าอี้ออกไปนั่งที่ระเบียงสิ”  

ทว่าฮาโรลด์นั่งนิ่ง ไม่พูดไม่จา จนเธอลุกขึ้นเก็บจานอาหารเปื้อน และหลาย 

อึดใจต่อมาก็มีเสียงเครื่องดูดฝุ่นดังมาจากห้องโถง

ฮาโรลด์รู้สึกหายใจหอบ หากเขาขยับแขนขาหรือแม้แต่กล้ามเนื้อมากเกินไป  

เขาเกรงว่ามันจะจุดชนวนความรู้สึกมากมายที่เขาพยายามควบคุมเอาไว้อย่าง 

สุดความสามารถ ทำไมเขาถึงปล่อยให้เวลายี่สิบปีผ่านไปโดยไม่พยายาม 

ตามหาควีนนี เฮนเนสซี ภาพหญิงสาวผมสีเข้มที่เขาเคยทำงานด้วยเมื่อ 

หลายปีก่อนผุดขึ้นในใจ และไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะ  — ยังไงนะ อายุหกสิบ 

งั้นหรือ และกำลังจะตายเพราะโรคมะเร็งอยู่ที่เมืองเบอริก เหลือเชื่อชะมัด  

เขาคดิ เขาไมเ่คยเดนิทางขึน้เหนอืไปไกลขนาดนัน้เลย เขาชำเลอืงมองออกไป 
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ที่สวน เห็นริ้วพลาสติกเส้นหนึ่งติดอยู่ตรงพุ่มลอเรล มันกระพือขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  

แต่ไม่หลุดออกไปเสียที เขายัดจดหมายของควีนนีใส่กระเป๋ากางเกง ตบแปะ ๆ  

สองทีเพื่อให้มั่นใจว่ามันถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และลุกขึ้นยืน

ที่ชั้นบน มอรีนปิดประตูห้องเดวิดอย่างเบามือ แล้วยืนสูดกลิ่นของเขาอยู่ 

สักครู่ เธอเปิดผ้าม่านสีน้ำเงินที่เธอปิดเอาไว้ทุกคืน และตรวจดูว่าไม่มีฝุ่น 

ตรงตำแหน่งที่ขอบผ้าม่านตาข่ายชนกับขอบหน้าต่าง เธอขัดกรอบรูปสีเงิน 

ของภาพถ่ายสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของเขา กับภาพถ่ายขาว  - ดำ 

ตอนยังเป็นทารกซึ่งวางอยู่ข้าง ๆ เธอคอยดูแลห้องให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอ 

เพื่อรอเดวิดกลับมา โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ส่วนหนึ่งของเธอยังรอคอยเสมอ  

พวกผู้ชายไม่รู้หรอกว่าการเป็นแม่คน หรือความเจ็บปวดจากการรักลูก แม้ 

ในยามที่เขาออกจากบ้านไปแล้วนั้นเป็นอย่างไร เธอคิดถึงฮาโรลด์ที่อยู่ที่ 

ชัน้ลา่งกบัจดหมายสชีมพ ู และอยากใหต้วัเองสามารถคยุกบัลกูชายได้ มอรนี 

ออกจากห้องอย่างเงียบเชียบเหมือนตอนเข้ามา แล้วเดินไปรื้อผ้าปูที่นอน

ฮาโรลด์ ฟราย หยิบกระดาษยี่ห้อบาซิลดอนบอนด์หลายแผ่นออกมาจาก 

ลิน้ชกัตู ้ พรอ้มปากกาโรลเลอรบ์อลดา้มหนึง่ของมอรนี เราพดูอะไรกบัผูห้ญงิ 

ที่กำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งกันนะ เขาอยากให้เธอรู้ว่าเขาเสียใจเพียงใด  

แต่มันไม่ถูกต้องหากจะเขียนไปว่า ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพราะนั่นเป็น 

ข้อความบนการ์ดในร้านขายของที่ไว้ใช้หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว  

ตามที่ทำกัน และถึงอย่างไรมันก็ฟังเป็นทางการเกินไป ราวกับเขาไม่ได้ 

ใส่ใจจริง  ๆ เขาจึงลองอีกแบบ คุณเฮนเนสซีที่รัก ผมหวังจากใจจริงให้ 

อาการของคุณดีขึ้น ทว่าเมื่อวางปากกาลงเพื่อตรวจสอบข้อความนั้น มัน 

ก็ให้ความรู้สึกทั้งทื่อมะลื่อและดูไม่น่าเชื่อ เขาจึงขยำกระดาษเป็นก้อนกลม 

และลองใหม่อีกครั้ง เขาไม่เคยเก่งเรื่องการแสดงความรู้สึกของตัวเองสักที  

สิ่งที่เขารู้สึกนั้นยิ่งใหญ่จนยากจะหาคำมาบรรยาย และถึงแม้ว่าทำได้ มัน 

ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะเขียนจดหมายถึงคนที่เขาไม่เคยติดต่อด้วยเลย 

ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา หากเป็นไปในทางกลับกัน ควีนนีคงจะรู้ดีว่าต้องทำ 
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อย่างไร

“ฮาโรลด์” เสียงของมอรีนทำให้เขาประหลาดใจ เขาคิดว่าเธอกำลัง 

ขัดอะไรบางอย่างหรือคุยกับเดวิดอยู่ที่ชั้นบน เธอสวมถุงมือยางอยู่

“ผมกำลังเขียนจดหมายถึงควีนนี”

“จดหมายหรือ” เธอมักพูดซ้ำสิ่งที่เขาพูด

“ใช่ คุณอยากเซ็นชื่อด้วยมั้ย”

“ไม่ดีกว่า คงไม่ค่อยเหมาะที่จะเซ็นจดหมายถึงคนที่ฉันไม่รู้จัก”

ถงึเวลาเลกิกงัวลเรือ่งการแสดงความรูส้กึอยา่งสวยงามไดแ้ลว้ ฮาโรลด ์

เพียงแค่ต้องเขียนคำต่าง  ๆ ในหัวลงไปเท่านั้น: ควีนนีที่รัก ขอบคุณสำหรับ 

จดหมาย ผมเสียใจอย่างยิ่ง ขอแสดง ด้วยความปรารถนาดี  — ฮาโรลด์  

(ฟราย) มนัวา่งโหวง แตก่ม็เีพยีงเทา่นัน้ เขาสอดจดหมายใสซ่อง รบีปดิผนกึ  

และลอกทีอ่ยูข่องสถานดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยเซนตเ์บอรน์าดนีลงบนหนา้ซอง  

“ผมจะไปที่ตู้ไปรษณีย์แป๊บนึงนะ”

สิบเอ็ดโมงกว่าแล้ว เขาหยิบเสื้อแจ็กเก็ตกันน้ำจากตะขอตรงที่มอรีน 

ชอบใหเ้ขาแขวนไว ้ ทีป่ระต ู มกีลิน่อุน่  ๆและอากาศเค็มปรา่ลอยมาปะทะจมูก  

ทว่าภรรยาของเขามายืนอยู่ข้าง ๆ ก่อนที่เท้าซ้ายของเขาจะก้าวข้ามธรณีประตู

“คุณจะไปนานมั้ย”

“ผมจะไปตรงสุดถนนนี่เอง”

เธอแหงนมองเขาไม่วางตาด้วยดวงตาสีเขียวตะไคร่น้ำและคาง 

บอบบาง เขาอยากให้ตัวเองรู้ว่าต้องพูดอะไร แต่เขาก็ไม่รู้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ 

คำพูดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด เขาปรารถนาอยากสัมผัสตัวเธอ 

เหมือนในวันเก่าก่อน อยากโน้มศีรษะลงไปบนไหล่ของเธอและค้างไว้ตรงนั้น  

“ไปละนะ มอรีน” เขาปิดประตูบ้านกั้นระหว่างพวกเขา พยายามไม่ให้มัน 

กระแทกดังปัง

บรรดาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่บนถนนฟอสส์บริดจ์ บนเนินเขาเหนือเมือง 

คงิสบ์รดิจ์ มสีิง่ทีน่ายหนา้คา้ทีเ่รยีกวา่ตำแหนง่เนนิสงู พรอ้มทวิทศันไ์กลสดุ 

ลูกหูลูกตาเหนือตัวเมืองและชนบท อย่างไรก็ตาม สวนหน้าบ้านของพวกเขา 
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ก็ลาดลงในมุมน่าหวาดเสียวไปยังทางเท้าที่อยู่เบื้องล่าง และต้นไม้พากัน 

พนัตวัรอบลำไผร่าวกบักำลงัเกาะเกีย่วเอาไวส้ดุชวีติ ฮาโรลดก์า้วยาว  ๆไปตาม 

ทางเดินคอนกรีตสูงชันเร็วกว่าใจคิดเล็กน้อย เขาสังเกตเห็นแดนดิไลออน 

เพิง่ขึน้ใหมห่า้ตน้ บางทบีา่ยนีเ้ขาอาจจะนำยากำจดัวชัพชืออกมาใช้ มนันา่จะ 

ช่วยได้

เมือ่เหน็ฮาโรลด ์ เพือ่นบา้นหลงัตดิกนักโ็บกมอืใหแ้ละปรีม่าตรงรัว้บา้น 

ที่ใช้ร่วมกัน เร็กซ์เป็นชายร่างเตี้ยผู้มีเท้าเหมาะเจาะอยู่ด้านล่าง ศีรษะเล็ก ๆ  

อยู่ด้านบน และลำตัวกลมบ๊อกอยู่ตรงกลาง ทำให้บางครั้งฮาโรลด์เกิดรู้สึก 

กลัวขึ้นมาว่า หากเขาหกล้ม เขาคงจะกลิ้งหลุน ๆ ลงจากเนินเขาไปเหมือนถัง 

เบียร์อย่างไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ เร็กซ์เพิ่งตกพุ่มม่ายเมื่อหกเดือนก่อน ซึ่ง 

เปน็ชว่งเวลาเดยีวกบัทีฮ่าโรลดป์ลดเกษยีณพอด ี ตัง้แตเ่อลซิาเบธจากไป เขา 

ก็ชอบพร่ำเพ้อว่าชีวิตนั้นยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด เขาชอบพูดถึงมันอย่าง 

ยดืยาว “อยา่งนอ้ยทีส่ดุ คณุกร็บัฟงัไดน้ี”่ มอรนีบอก แมฮ้าโรลดจ์ะไมแ่นใ่จ 

ว่าเธอหมายถึง “คุณ” ในความหมายทั่วไป หรือเจาะจงใครเป็นพิเศษ

“ไปเดินเล่นหรือ” เร็กซ์ถาม

ฮาโรลด์พยายามพูดติดตลกหวังจะบอกเป็นนัย ๆ ว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลา 

เหมาะที่จะหยุดคุยกัน “มีอะไรจะฝากส่งมั้ยล่ะ เพื่อน”

“ไม่มีใครเขียนจดหมายถึงฉันหรอก ตั้งแต่เอลิซาเบธจากไป ฉันก็ 

ได้รับแต่จดหมายเวียน”

เร็กซ์ทอดสายตาไปเบื้องหน้า ฮาโรลด์จึงรู้ทันใดว่าบทสนทนาจะมุ่งไป 

ในทางไหน เขาเหลอืบขึน้มองฟา้ ปยุเมฆลอยอยูบ่นทอ้งฟา้ทีม่เีมฆประปราย  

“วันนี้อากาศดีเนอะ”

“อากาศดี” เร็กซ์ตอบ เกิดความเงียบชั่วอึดใจแล้วเร็กซ์ก็ถอนใจยาว  

“เอลิซาเบธชอบแสงแดด” เงียบไปอีกอึดใจ

“อากาศเหมาะสำหรับตัดหญ้าเนอะ เร็กซ์”

“ดีมากเลย ฮาโรลด์ นายเอาเศษหญ้าไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรือเอาไป 

คลุมดินล่ะ”

“ฉนัวา่ถา้เอาไปคลมุดนิมนัจะเลอะเทอะตดิเทา้ มอรนีไมช่อบใหฉ้นัยำ่ 
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อะไรเข้าไปในบ้านน่ะ” ฮาโรลด์หลุบตามองรองเท้าแล่นเรือ๑  ของตน และ 

นึกสงสัยว่าทำไมผู้คนถึงใส่รองเท้าแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปแล่นเรือที่ไหน  

“เออ้ ฉนัตอ้งไปแลว้ จะไปใหท้นัสง่จดหมายรอบเทีย่งนะ่” ฮาโรลดห์นัไปยงั 

ทางเท้าพลางโบกจดหมายไปมา

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกผิดหวังที่ตู้ไปรษณีย์ปรากฏให้เห็นเร็วกว่าใจคิด 

ฮาโรลด์พยายามข้ามถนนเพื่อเลี่ยงตู้ไปรษณีย์ แต่มันก็อยู่ตรงนั้นแล้ว  

กำลงัรอเขาอยูต่รงมมุถนนฟอสสบ์รดิจ ์ เขายกจดหมายทีเ่ขยีนถงึควนีนขีึน้มา 

จ่อตรงช่อง แล้วชะงักมือ เขาหันกลับไปมองระยะทางส้ัน  ๆ ท่ีเท้าเพ่ิงเดินผ่านมา

บรรดาบ้านเดี่ยวฉาบด้วยปูนและทาสี เฉดเหลือง  ชมพูอมส้ม  

และสีฟ้า บางหลังยังมีหลังคาทรงแหลมแบบยุคฟิฟตี้ส์กับคานประดับรูป 

พระอาทิตย์ครึ่งดวง บางหลังมีห้องใต้หลังคากรุหินชนวน มีอยู่หนึ่งหลังที่ 

สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในสไตล์กระท่อมน้อยแบบชาวสวิส ฮาโรลด์กับมอรีน 

ย้ายมาอยู่ที่นี่หลังแต่งงานกันเมื่อสี่สิบห้าปีก่อน เขาต้องใช้เงินเก็บทั้งหมด 

มาจา่ยเปน็คา่มดัจำบา้น จนไมเ่หลอืไปซือ้ผา้มา่นหรอืเฟอรน์เิจอรส์กัชิน้ ทัง้คู ่

ไมส่งุสงิกบัใคร และชว่งทีผ่า่นมาเพือ่นบา้นกพ็ากนัยา้ยเขา้ยา้ยออก ในขณะที ่

มีเพียงฮาโรลด์กับมอรีนเท่านั้นที่ยังไม่ย้ายไปไหน พวกเขาเคยมีแปลงผักกับ 

บ่อประดับ เธอทำชัตนีย์  ๒ ทุกฤดูร้อน ส่วนเดวิดก็เลี้ยงปลาทอง หลังบ้าน 

เคยมีเรือนเก็บอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ฟุ้งกลิ่นปุ๋ยคอก ที่มีตะขอสูง  ๆ  ไว้แขวน 

เครื่องไม้เครื่องมือกับขดเชือกป่านและเชือกผูก ทว่าไม่มีของเหล่านี้มานาน 

แล้ว แม้แต่โรงเรียนของลูกชาย ที่ตั้งอยู่ใกล้แค่ระยะปาหินถึงจากหน้าต่าง 

ห้องนอนของเขา ก็ยังถูกไถราบเป็นหน้ากลองและแทนที่ด้วยบ้านราคาถูก 

ทาสีแม่สีสด ๆ ห้าสิบหลัง และไฟถนนตะเกียงแก๊สสไตล์จอร์เจีย๓

 

	 ๑ Yachting shoes หรอื boat shoes เปน็รองเทา้สำหรบัใสบ่นเรอื พืน้รองเทา้ถกูออกแบบมาให ้

กันลื่นเมื่อเดินบนพื้นเปียก ปัจจุบันมีผู้นิยมใส่เป็นรองเท้าใส่เล่นทั้งหญิงและชาย
	 ๒ Chutney เปน็เครือ่งปรงุรสชนดิหนึง่ มตีน้กำเนดิมาจากประเทศอนิเดยี มสีว่นผสมเปน็ผลไม ้

กับเครื่องเทศ ปรุงรสด้วยน้ำตาลและน้ำส้มสายชู มักกินคู่กับเนื้อหรือชีส

 ๓ Georgian style คือลักษณะของสถาปัตยกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีรุ่งเรืองในช่วง ค.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๘๔๐ 
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ฮาโรลดค์ดิถงึขอ้ความทีเ่ขาเขยีนถงึควนีนี ความเบาหววิของมนัทำให้ 

เขารู้สึกอับอาย เขานึกภาพตัวเองกลับถึงบ้าน มอรีนโทร.หาเดวิด และชีวิต 

กก็ลบัไปเปน็เหมอืนเดมิทกุอยา่ง มเีพยีงควนีนทีีน่อนรอความตายอยูท่ีเ่บอรกิ  

แล้วเขาก็รู้สึกอ่อนแรง จดหมายคาอยู่ตรงช่องมืด  ๆ  ของตู้ไปรษณีย์ เขา 

ไม่สามารถหย่อนมันลงไปได้

“จะว่าไปแล้ว” เขาเอ่ยเสียงดังทั้งที่ไม่มีใครมองอยู ่ “วันนี้ก็อากาศดี”  

เขาไม่มีอะไรอย่างอื่นต้องทำ เขาก็น่าจะเดินไปที่ตู้ไปรษณีย์ถัดไป ฮาโรลด์ 

เลี้ยวตรงหัวมุมถนนฟอสส์บริดจ์ก่อนที่จะเปลี่ยนใจ

การตัดสินใจฉับพลันเช่นนี้ไม่สมเป็นฮาโรลด์เอาเสียเลย เขารู้ ตั้งแต่ 

เกษยีณ วนัเวลาผา่นไปโดยไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง มเีพยีงเอวของเขาทีห่นาขึน้ 

กบัผมทีบ่างลง เขานอนไม่ค่อยหลบัตอนกลางคืน บางครัง้กน็อนไมห่ลบัเลย  

กระนั้น เมื่อมาถึงตู้ไปรษณีย์เร็วกว่าที่คิด เขาก็ชะงักฝีเท้าอีกครั้ง เขาได้ 

เริ่มต้นอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่เมื่อลงมือไปแล้วเขากลับ 

ไม่พร้อมจะทำให้เสร็จ เหงื่อเม็ดเป้งผุดพรายทั่วหน้าผากของเขา เส้นเลือด 

เต้นตุบ  ๆ  ด้วยความตื่นเต้น หากเขาถือจดหมายไปยังที่ทำการไปรษณีย์บน 

ถนนฟอร์ มันจะไปถึงในวันพรุ่งนี้แน่นอน

ดวงอาทติยส์าดสอ่งความอบอุน่ลงบนดา้นหลงัศรีษะและหวัไหลข่องเขา  

ขณะทีเ่ขาเดนิทอดนอ่งไปตามถนนของการเคหะใหม ่ ฮาโรลดเ์หลอืบมองเขา้ไป 

ในหน้าต่างบ้านคน บางครั้งข้างในว่างเปล่า บางครั้งผู้คนจ้องกลับมาที่เขา  

ทำให้รู้สึกว่าต้องเร่งฝีเท้า ทว่าบางครั้งมีวัตถุบางอย่างที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็น  

ไม่ว่าตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ หรือแจกัน หรือแม้แต่แตรใหญ่ เป็นข้าวของ 

เปราะบางทีผู่ค้นใชเ้ปน็เขตแดนกัน้ตวัเองจากโลกภายนอก เขาพยายามนกึวา่ 

คนทีส่ญัจรไปมาจะรูอ้ะไรเกีย่วกบัเขาและมอรนีบา้งจากหนา้ตา่งบา้นเลขที ่ ๑๓  

ถนนฟอสส์บริดจ์ แล้วเขาก็รู้ได้ว่าคงไม่ค่อยรู้อะไรมาก เนื่องจากมีผ้าม่าน 

ตาข่ายกั้นอยู่ เขามุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือพร้อมกับกล้ามเนื้อที่เกร็งกระตุก 

อยู่ตรงต้นขา

น้ำลด เรือบดเล็กหลายลำที่จำเป็นต้องทาสีใหม่จอดเอียงกระเท่เร่ 

อยูบ่นโคลนสดีำตะปุม่ตะปำ่ ฮาโรลดเ์ดนิกะโผลกกะเผลกไปทีม่า้นัง่ยาววา่ง ๆ  
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เขาบรรจงหยิบจดหมายของควีนนีออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วคลี่ออก

เธอจำได้ แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ถึงกระนั้น เขากลับใช้ชีวิต 

ตามปกติธรรมดาราวกับสิ่งที่เธอทำไม่มีความหมายใด เขาไม่ได้พยายามรั้ง 

เธอไว้ ไม่ได้ตามเธอไป ไม่แม้แต่จะเอ่ยคำลา ท้องฟ้าและทางเท้าพร่าเลือน 

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อน้ำตาใส  ๆ  เอ่อท้นในดวงตาของเขา เมื่อมองผ่าน 

ม่านน้ำตาเขาเห็นโครงร่างโย้เย้ของคุณแม่ยังสาวกับลูกน้อย ดูเหมือนทั้งคู่ 

กำลังถือโคนไอศกรีมและประคองไว้อย่างกับคบไฟ เธออุ้มเด็กชายขึ้นมานั่ง 

บนริมม้านั่งอีกฟากหนึ่ง

“อากาศดีนะครบั” ฮาโรลด์เอ่ย โดยไมอ่ยากใหฟ้งัเหมอืนคนแกก่ำลงั 

ร้องไห้ แต่เธอไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองหรือตอบรับ เธอก้มตัวอยู่เหนือกำปั้น 

ของเด็กชาย เลียด้านเรียบ  ๆ  ของไอศกรีมเพื่อกันไม่ให้มันไหลย้อยลงมา  

เด็กชายมองดูแม่ของตนนิ่งและใกล้มากราวกับใบหน้าของเขาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของเธอ

ฮาโรลด์ไม่แน่ใจว่าเขาเคยมานั่งกินไอศกรีมที่ท่าเทียบเรือกับเดวิด 

หรือเปล่า เขามั่นใจว่าต้องเคยแน่นอน แม้พยายามรื้อฟื้นความทรงจำแล้ว  

แต่เขาก็พบว่ายังนึกไม่ออก เขาต้องไปต่อแล้ว เขาต้องเอาจดหมายไปส่ง

เหล่าพนักงานออฟฟิศนั่งดื่มเบียร์พลางหัวเราะครื้นเครงอยู่ในช่วงพัก 

กลางวันที่หน้าโรงแรมโอลด์ครีก ทว่าฮาโรลด์แทบไม่ได้สังเกต ขณะเริ่ม 

เดินขึ้นไปตามถนนฟอร์อันลาดชัน เขานึกถึงคุณแม่ยังสาวที่จดจ่อกับลูกชาย 

จนมองไมเ่หน็ใครอืน่ เขาเพิง่นกึขึน้ไดว้า่มอรนีเปน็คนคยุกบัเดวดิและบอกเลา่ 

ขา่วคราวตา่ง ๆ ของพวกเขา มอรนีเปน็คนเขยีนชือ่ของฮาโรลด์ (“พอ่”) ลงใน 

จดหมายและการ์ดอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นคนหาบ้านพักคนชราให้พ่อของเขา 

อีกต่างหาก และจึงเกิดคำถามขึ้นว่า — ขณะที่เขากดปุ่มสัญญาณไฟตรงสี่แยก 

ไฟแดง — ถ้าเธอเป็นฮาโรลด์ แล้วอย่างนั้น “ฉันเป็นใครกัน”

เขาก้าวยาว ๆ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์โดยไม่หยุดแวะแต่อย่างใด
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ฮาโรลด์เดินมาใกล้ถึงด้านบนสุดของถนนฟอร์ เขาผ่านร้านวูลเวิร์ธที่ปิด 

กจิการไปแลว้ ผา่นพอ่คา้เนือ้นสิยัเลว (“เขาซอ้มเมยี” มอรนีบอก) พอ่คา้เนือ้ 

นิสัยดี (“ถูกเมียทิ้ง”) หอนาฬิกา ร้านแชมเบิลส ์ สำนักงานของหนังสือพิมพ ์ 

เซาท์แฮมส์กาแซตต์ และตอนนี้เขาอยู่ตรงร้านสุดท้าย กล้ามเนื้อตรงน่อง 

ตึงเขม็งทุกย่างก้าว  ด้านหลังของเขา  ปากอ่าวส่องแสงแวววับเหมือน 

แผ่นสังกะสีต้องแสงอาทิตย์  เรือน้อยใหญ่เห็นเป็นเพียงจุดสีขาวเล็ก  ๆ  

ไปแล้ว เขาหยุดตรงตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว เพราะอยากหยุดพักโดย 

ไม่เป็นที่สังเกต และแกล้งทำเป็นอ่านแพ็คเกจท่องเที่ยวในตู้โชว์ที่มีทั้งบาหล ี 

เนเปิลส์ อิสตันบูล ดูไบ แม่ของเขาเคยพูดอย่างฝันเฟื่องอยู่บ่อย  ๆ ว่าจะหนี 

ไปยังประเทศต่าง  ๆ  ที่มีต้นไม้เมืองร้อนและมีผู้หญิงติดดอกไม้บนผม จน 

เด็กชายอย่างเขารู้สึกไม่ไว้วางใจโลกที่ไม่รู้จักขึ้นมาโดยสัญชาตญาณ ครั้น 

แต่งงานกับมอรีนและมีเดวิดแล้ว ความรู้สึกนั้นของเขาก็ไม่ได้ต่างไปจาก 

เดิมเท่าไหร่ พวกเขาใช้เวลาสองสัปดาห์ช่วงวันหยุดเทศกาลที่แคมป์ในเมือง 

อีสต์บอร์นเหมือนเดิมทุกปี ฮาโรลด์สูดหายใจลึกหลายครั้งเพื่อให้จังหวะ 

หายใจสม่ำเสมอ ก่อนมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไป

ร้านรวงเปลี่ยนเป็นบ้านเรือน บางหลังสร้างด้วยหินจากมณฑลเดวอน 

สีเทาอมชมพู บางหลังทาสี มีบ้างที่ปูพื้นด้านหน้าด้วยกระเบื้องหินชนวน  

ถัดจากนั้นเป็นทางตันของบ้านจัดสรรใหม่ ต้นแมกโนเลียกำลังผลิดอก  

๒
ฮาโรลด์กับเด็กสาวปั๊มน้ำมัน

และคำถามแห่งศรัทธา



15

เรเชล จอยซ ์

กลบีดอกสขีาวเปน็จบี ๆ ตดักบักิง่กา้นสาขาทีโ่กรน๋เกรยีนจนดรูาวกบัลอ่นจอ้น  

บ่ายโมงแล้ว แล้วเขาก็ไปไม่ทันส่งจดหมายรอบเที่ยง เขาจะซื้ออาหารว่าง 

มากินรองท้องก่อนแล้วค่อยหาตู้ไปรษณีย์ถัดไป หลังจากรอจนถนนว่าง  

ฮาโรลด์จึงค่อยข้ามไปยังปั๊มน้ำมัน ซึ่งไม่มีบ้านเรือนให้เห็นอีก แต่มีท้องทุ่ง 

เข้ามาแทนที่

เด็กสาวตรงเครื่องคิดเงินหาวหวอด เธอสวมเสื้อกันเปื้อนสีแดงติด 

เขม็กลดัเขยีนขอ้ความวา่ ยนิดชีว่ยเหลอื ทบัเสือ้ยดืคอกลมกบักางเกงขายาว  

ผมของเธอเป็นริ้วมันย่องปล่อยยาวลงมาทั้งสองด้านของศีรษะ  ทำให้ 

เห็นหูแลบออกมา ผิวหนังมีรอยแผลปุปะและซีดขาวราวกับไม่ได้ออกจาก 

บ้านมานาน เธอไม่เข้าใจว่าฮาโรลด์พูดถึงอะไรเมื่อเขาถามถึงอาหารว่างเบา  ๆ  

เธออา้ปากและคา้งไวอ้ยา่งนัน้ เขาจงึกลวัวา่การเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็นอ้ยอาจ 

ทำให้เธอเป็นอย่างนั้นไปตลอด “ของกินเล่นน่ะ” เขาบอก “ของที่จะทำให้ 

ผมมีแรงเดินต่อ”

ดวงตาของเธอวาบขึ้น “อ๋อ คุณหมายถึงเบอร์เกอร์สินะ” เธอเดิน 

อย่างเหน่ือยล้าไปท่ีตู้เย็น และแสดงวิธีอุ่นเบอร์เกอร์บาร์บีคิวชีสกับเฟรนช์ฟรายส์ 

ในเตาไมโครเวฟให้เขาดู

“พับผ่า” ฮาโรลด์เอ่ย ขณะที่ทั้งคู่มองดูเบอร์เกอร์ในกล่องหมุนวน 

อยู่หลังหน้าต่างเตาไมโครเวฟ “ไม่ยักรู้ว่าเราซื้ออาหารแบบเต็มมื้อจากปั๊ม 

น้ำมันได้ด้วย”

เด็กสาวหยิบเบอร์เกอร์ออกจากเตาไมโครเวฟ ยื่นซองซอสสีน้ำตาล 

กับซอสมะเขือเทศให้ฮาโรลด์ “คุณจะจ่ายค่าน้ำมันด้วยหรือเปล่า” เธอถาม 

พลางเช็ดมือช้า ๆ มือพวกนั้นเล็กเหมือนมือเด็ก

“ไม ่ ไม่ ฉันแค่ผ่านมา จริง ๆ แล้วเดินมาน่ะ”

“อ้อ” เธอรับคำ

“ฉันกำลังจะไปส่งจดหมายให้ใครบางคนที่เคยรู้จัก เกรงว่าเธอจะเป็น 

มะเร็งน่ะ” ด้วยความตกตะลึง เขาพบว่าตัวเองเว้นจังหวะก่อนเอ่ยคำนั้น 

พร้อมกับลดเสียงลง ทั้งยังยกมือขึ้นมาทำนิ้วเป็นรูปก้อนเล็ก ๆ อีกต่างหาก

เด็กสาวพยักหน้า “ป้าของหนูก็เป็นมะเร็ง” เธอบอก “หนูหมายถึง  
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ความตายครั้งที่มีความหมายมากที่สุด

มันมีอยู่ทั่วทุกแห่งน่ะ” เธอเหลือบตาขึ้นลงไปตามชั้นวางของในร้าน คล้าย 

บอกว่าสามารถเจอมะเร็งได้แม้กระทั่งหลังแผนที่ทางหลวงกับน้ำยาขัดรถ 

ยี่ห้อเทอร์เทิล “แต่คุณต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้”

ฮาโรลด์หยุดกินเบอร์เกอร์ และเช็ดปากด้วยกระดาษเช็ดปาก “แง่ดี 

หรือ”

“คุณต้องเชื่อมั่น หนูคิดแบบนั้นนะ มันไม่ใช่เรื่องของยาและอะไร 

โน่นนี่ แต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าใครคนหนึ่งจะอาการดีขึ้นได้ มีอะไรตั้งมากมาย 

ในจิตใจมนุษย์ที่เราไม่เข้าใจ แต่ถ้ามีความศรัทธาซะอย่าง เราก็จะทำได้ 

ทุกอย่าง”

ฮาโรลด์จ้องมองเด็กสาวด้วยความยำเกรง เขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ 

อย่างไร แต่ดูราวกับเธอกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่าง ราวกับดวงอาทิตย์ 

เคลื่อนที่มา แล้วผมกับผิวของเธอก็ส่องแสงกระจ่างใสสว่างโชติช่วง เขาอาจ 

จ้องเธอเขม็งเกินไป เพราะเธอยักไหล่และกัดริมฝีปากล่าง “หนูพูดจา 

ไร้สาระหรือเปล่า”

“โอ๊ะ ไม่เลย ไม่แม้แต่น้อย มันน่าสนใจมาก แต่เกรงว่าฉันไม่ค่อย 

เชี่ยวชาญเรื่องของศาสนาเท่าไหร่น่ะสิ”

“หนูไม่ได้หมายถึงศาสนาหรืออะไรทำนองนั้น หนูหมายถึงการเชื่อมั่น 

ในสิง่ทีค่ณุไมรู่แ้ละทุม่ลงไปสดุตวั เชือ่วา่คณุสามารถสรา้งความเปลีย่นแปลง 

ได้” เธอม้วนปอยผมรอบนิ้ว

ฮาโรลดร์ูส้กึวา่เขาไมเ่คยพบเจอความมัน่ใจอนัเรยีบงา่ยในคนหนุม่สาว 

อย่างนี้มาก่อน เธอพูดจนเห็นภาพเลยทีเดียว “แล้วเธอก็อาการดีขึ้น ใช่มั้ย  

ป้าของหนูน่ะ เพราะหนูเชื่อมั่นว่าเธอจะอาการดีขึ้น”

ปอยผมพันรอบนิ้วเธอแน่นจนเขากลัวว่ามันจะติดอยู่อย่างนั้น “ป้า 

บอกว่ามันทำให้เธอมีความหวัง ในขณะที่ทุกอย่างสูญสลายไปหมดแล้ว  —”

“มีใครทำงานอยู่บ้าง” ชายในชุดสูทลายทางตะโกนมาจากเคาน์เตอร์  

เขาเคาะกุญแจรถบนพื้นผิวแข็ง ๆ เป็นการเร่งเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

เด็กสาวเดินกลับไปที่เครื่องคิดเงินอย่างเชื่องช้า ตรงที่ชายสวมสูท 

ลายทางทำท่าดูนาฬิกาข้อมือ เขาชูข้อมือขึ้นกลางอากาศและชี้ที่หน้าปัด “ฉัน 
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ต้องไปถึงเมืองเอกซิเตอร์ภายในสามสิบนาที”

“เติมน้ำมันหรือคะ” เด็กสาวถามเมื่อกลับมายืนประจำที่ตรงหน้าแผง 

บุหรี่และตั๋วลอตเตอรี่แล้ว ฮาโรลด์พยายามสบตาเธอ แต่เธอไม่ยอมสบตา 

ด้วย เด็กสาวกลับไปมีท่าทีไร้ชีวิตชีวาและว่างเปล่าดังเดิม ราวกับบทสนทนา 

เกี่ยวกับป้าของเธอไม่เคยเกิดขึ้น 

ฮาโรลด์วางเงินค่าเบอร์เกอร์ไว้บนเคาน์เตอร์แล้วเดินไปที่ประตู   

ศรัทธางั้นหรือ เธอใช้คำนั้นใช่ไหม มันไม่ใช่คำที่เขาได้ยินบ่อยนัก แต่เขา 

รูส้กึแปลก  ๆแมว้า่เขาจะไมม่ัน่ใจวา่ความศรทัธาของเธอหมายถงึอะไรแน่ หรอื 

ยังเหลืออะไรให้เขาเชื่อมั่นได้บ้าง แต่คำนั้นก็ดังก้องในหัวของเขาอย่าง 

หนักแน่นจนเขารู้สึกงุนงง ในวัยหกสิบห้า เขาเริ่มเตรียมรับมือกับความ 

ยากลำบากต่าง ๆ แล้ว ทั้งอาการข้อยึด เสียงดังทึบ ๆ ในหู ดวงตาที่เปียกรื้น 

เมื่ออากาศเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย อาการเจ็บแปลบที่หน้าอก  ซึ่งทำนาย 

ถึงอะไรบางอย่างที่ เป็นลางร้ายยิ่งขึ้น  แต่อะไรคือความรู้สึกท่วมท้น 

เฉียบพลันที่ทำให้ร่างของเขาถึงกับสั่นไหวด้วยพลังเต็มสูบของมันเช่นนี้   

เขาหันไปทางถนนสาย  A๓๘๑ และสัญญากับตัวเองอีกครั้งว่าจะหยุดที่ 

ตู้ไปรษณีย์ถัดไป

เขากำลังออกจากคิงส์บริดจ์ ถนนแคบลงกลายเป็นถนนเลนเดียว  

กระทัง่ทางเทา้กห็ายไปดว้ย เหนอืศรีษะขึน้ไป กิง่กา้นสาขาของตน้ไมเ้ชือ่มตอ่ 

ถึงกันเหมือนหลังคาอุโมงค์ แซมด้วยหน่อแหลมที่กำลังจะออกดอก และ 

พุม่ดอกบานสะพรัง่ มากกวา่หนึง่ครัง้ทีเ่ขาตอ้งเบยีดตวัเขา้ไปในพุม่ฮอวธ์อรน์ 

เพื่อหลบรถที่วิ่งผ่านมา มีคนที่ขับรถมาเพียงลำพัง ซึ่งเขาเดาว่าต้องเป็น 

พนักงานออฟฟิศแน่นอน เพราะใบหน้าของพวกเขาแข็งทื่อไร้อารมณ์ราวกับ 

ถูกบีบเค้นเอาความเบิกบานออกไปจนหมดสิ้น มีผู้หญิงที่ขับรถมากับลูก  ๆ  

ซึ่งพวกเธอก็ดูเหนื่อยล้าเช่นกัน แม้แต่คู่สามีภรรยามีอายุเหมือนเขากับมอรีน 

ก็มีท่าทางแข็งเกร็ง จู่  ๆ  ฮาโรลด์รู้สึกอยากโบกมือให้ แต่ก็ไม่ได้ทำ เพราะ 

เขากำลังหายใจฟืดฟาดจากการพยายามเดินและไม่อยากทำให้ใครตื่นกลัว

ทะเลทอดยาวอยู่ข้างหลังเขา  เบื้องหน้าเป็นเนินเขาทอดตัวสูง  ๆ  

ต่ำ  ๆ  และมีเค้าโครงสีฟ้าของทุ่งดาร์ทมัวร์ ถัดออกไปจากนั้นล่ะ มีเทือกเขา 



18

ความตายครั้งที่มีความหมายมากที่สุด

แบล็กดาวน์ เทือกเขาเมนดิพ เทือกเขามอลเวิร์น เทือกเขาเพนไนนส์ ท่ีราบสูง 

ยอร์กเชอร์เดลส์ เทือกเขาเชเวียต และเมืองเบอริก - อะพอน - ทวีด

ทว่าที่นี่ ฝั่งตรงข้ามถนนตรงหน้านั่นเลย มีตู้ไปรษณีย์ตั้งอยู่ และ 

ถัดออกไปเล็กน้อยก็เป็นตู้โทรศัพท์ การเดินทางของฮาโรลด์สิ้นสุดลงแล้ว

ฮาโรลด์เดินลากเท้า เขาเห็นอะไรมามากมายนับไม่ถ้วน รวมทั้งรถตู้ 

ของกรมไปรษณยีส์องคนัและบรุษุไปรษณยีบ์นรถมอเตอรไ์ซค์ ฮาโรลดค์ดิถงึ 

ทุกสิ่งในชีวิตที่เขาปล่อยให้เลยผ่านไป ทั้งรอยยิ้มน้อย  ๆ การชวนกินเบียร์  

ผู้คนที่เขาเดินผ่านครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งในลานจอดรถของโรงเบียร์หรือตาม 

ทอ้งถนน โดยทีเ่ขาไมไ่ดเ้งยหนา้ขึน้มอง เพือ่นบา้นซึง่สง่จดหมายมาบอกทีอ่ยู ่

ใหมโ่ดยทีเ่ขาไมเ่คยเกบ็ ทีแ่ยก่วา่นัน้ ลกูชายทีไ่มพ่ดูกบัเขา และภรรยาทีเ่ขา 

ทรยศ เขานึกถึงพ่อซึ่งอยู่ที่บ้านพักคนชรา กระเป๋าเดินทางของแม่ตรงข้าง 

ประตู และตอนนี้ก็ผู้หญิงที่พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเพื่อนเมื่อยี่สิบสองปีก่อน  

นี่คือสิ่งที่เป็นไปหรือ พอถึงตอนที่เขาอยากทำอะไรสักอย่างมันก็สายไปแล้ว 

อย่างนั้นหรือ เศษเสี้ยวชีวิตเหล่านั้นจะต้องถูกทำให้ยอมจำนนในท้ายที่สุด  

ราวกับว่าจริง  ๆ  แล้วพวกมันไม่ได้รวมกันเป็นสิ่งใดเลยอย่างนั้นหรือ การ 

ตระหนักถึงความอับจนหนทางของตัวเองกดทับลงบนตัวเขาอย่างหนักหน่วง 

จนเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรง แค่ส่งจดหมายยังไม่พอ จะต้องมีหนทางที่จะทำให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ เมื่อล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือ ฮาโรลด์ถึงเพิ่งรู้ตัวว่า 

เขาลืมมันไว้ที่บ้าน เขาเดินโซเซเข้าไปในถนน ใบหน้ามีแววเศร้าโศกอย่างยิ่ง

รถตู้เบรกเอี๊ยดก่อนแฉลบผ่านไป “ไอ้เซ่อเอ๊ย!” คนขับตะโกนด่า

เขาแทบไม่ได้ยิน เขาแทบไม่เห็นตู้ไปรษณีย์ด้วยเหมือนกัน จดหมาย 

ของควีนนีอยู่ในสองมือของเขาก่อนที่ประตูตู้โทรศัพท์จะปิดตามหลัง

เขาพบทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัท ์ ทวา่นิว้ของเขาสัน่ระรกิจนแทบจะกดปุม่ 

ใสร่หสัสว่นตวัไมไ่ด ้ เขารอฟงัเสยีงกริง่โทรศพัท ์ บรรยากาศนิง่งนัและหนกัอึง้  

เหงื่อไหลเป็นสายลงมาระหว่างกระดูกสะบักของเขา

หลังจากเสียงโทรศัพท์ดังได้สิบครั้ง ในที่สุดก็มีเสียงคลิก ตามด้วย 

เสยีงพดูสำเนยีงหนกั “สถานดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยเซนตเ์บอรน์าดนี สวสัด ี

ตอนบ่ายค่ะ”
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“ผมขอพูดกับคนไข้คนหนึ่งครับ เธอชื่อควีนนี เฮนเนสซี”

เกิดความเงียบชั่วอึดใจ

เขาเสริม “เรื่องด่วนมากครับ ผมจำเป็นต้องรู้ว่าเธอสบายดี”

หญิงที่ปลายสายทำเสียงราวกับเธอกำลังหายใจออกยาว  ๆ ฮาโรลด์ 

เย็นสันหลังวาบ ควีนนีตายแล้ว เขาโทร.มาช้าเกินไป เขายกมือขึ้นปิดปาก

เสียงจากปลายสายตอบว่า “เกรงว่ามิสเฮนเนสซีจะหลับอยู่น่ะค่ะ  

ฝากข้อความไว้ได้มั้ยคะ”

เมฆก้อนเล็ก  ๆ  ทำให้เกิดเงาเคลื่อนผ่านพื้นดิน แสงสว่างดูขมุกขมัว 

อยู่เหนือเนินเขาที่อยู่ไกลลิบ ไม่ใช่ด้วยความสลัว แต่ด้วยผืนพื้นที่โล่งที่ 

ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า เขานึกภาพควีนนีกำลังงีบหลับอยู่ ณ อีกฟากหนึ่งของ 

ประเทศอังกฤษ และตัวเขาอยู่ในตู้โทรศัพท์อีกฟาก โดยมีสิ่งต่าง  ๆ  ที่เขา 

ไม่รู้จักและได้แต่จินตนาการถึงกั้นขวางอยู่ ทั้งท้องถนน ทุ่งกว้าง แม่น้ำ  

ป่าเขา ทุ่งหญ้า ยอดเขา หุบเขา และผู้คนมากมาย เขาจะพบเจอและผ่าน 

เลยสิ่งเหล่านั้นไป การตัดสินใจเกิดขึ้นพร้อมกับความคิด โดยไม่มีการ 

ใคร่ครวญหรือใช้เหตุผล เขากำลังหัวเราะให้กับความเรียบง่ายของมัน

“ช่วยบอกเธอว่าฮาโรลด ์ ฟราย กำลังเดินทาง ส่วนเธอก็แค่รอเท่านั้น  

เพราะผมจะไปช่วยชีวิตเธอ เข้าใจนะครับ ผมจะเดินไปเรื่อย  ๆ  และเธอ 

จะต้องมีชีวิตอยู ่ ช่วยบอกเธออย่างนั้นได้มั้ยครับ”

เสียงจากปลายสายรับคำ มีอะไรอีกหรือไม่ เช่น เขารู้เวลาเยี่ยม  

หรือกฎการจอดรถแล้วหรือยัง

เขายืนกราน “ผมไม่ได้อยู่ในรถ ผมอยากให้เธอมีชีวิตอยู่”

“ขอโทษนะคะ คุณพูดอะไรเกี่ยวกับรถหรือเปล่า”

“ผมจะเดินไปครับ จากเซาท์เดวอนไปถึงเบอริก - อะพอน - ทวีด”

เสียงจากปลายสายถอนหายใจอย่างฉุนเฉียว “สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะ  

คุณจะทำอะไรนะคะ”

“ผมจะเดินครับ” เขาตะโกน

“อ้อค่ะ” เสียงจากปลายสายพูดช้า ๆ ราวกับเธอหยิบปากกาขึ้นมาและ 

กำลังจดอยู่ “เดิน ฉันจะบอกเธอให้ มีอะไรอีกมั้ยคะ”
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“ผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ตราบใดที่ผมยังเดิน เธอก็จะต้องมีชีวิต 

อยู่ด้วย ช่วยบอกเธอทีนะครับว่า คราวนี้ผมจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง”

เมื่อฮาโรลด์วางสายและก้าวออกจากตู้โทรศัพท์ หัวใจของเขาเต้น 

ตึกตักเร็วจี๋จนรู้สึกว่ามันใหญ่คับอกเลยทีเดียว เขาฉีกฝาซองจดหมายของ 

ตัวเองแล้วดึงจดหมายตอบออกมาด้วยนิ้วมือสั่นระริก เขาทาบกระดาษกับ 

กระจกตู้โทรศัพท์ เขียนหวัด  ๆ  ลงไปว่า ป.ล. รอผมด้วย ฮ. เขาหย่อน 

จดหมายลงตู้โดยไม่สังเกตความเสียหายของมัน

ฮาโรลด์จ้องมองถนนทอดตัวสูง ๆ  ต่ำ  ๆ  เบื้องหน้า และกำแพงสูงชัน 

ดูถมึงทึงซึ่งก็คือทุ่งดาร์ทมัวร์ จากนั้นก้มมองรองเท้าแล่นเรือที่เขาสวมอยู่  

และถามตัวเองว่าทำอะไรลงไป

นกนางนวลกระพือปีกและส่งเสียงหัวเราะดังมาจากข้างบน




