


ผมชื่อไอแวน ผมเป็นกอริลลา

อะไร ๆ มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นหรอกนะ

สวัสดี
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ไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้

ชื่อ

ใคร ๆ ก็เรียกผมว่ากอริลลาทางด่วน ลิงใหญ่ที่ทางออก ๘ ไอแวน 

หนึ่งเดียวตัวนี้ หลังเงินจอมพลัง

 

ทัง้หมดนีค้อืชือ่ผม แตไ่มใ่ชผ่ม ผมคอืไอแวน แคไ่อแวน ไอแวน 

เท่านั้น

พวกมนุษย์ใช้คำพูดกันเปลือง ทิ้ง  ๆ  ขว้าง  ๆ  อย่างกับเปลือกกล้วย 

แล้วก็ปล่อยให้มันเน่า 

ใคร ๆ ก็รู้ว่าเปลือกคือส่วนที่เยี่ยมที่สุด 

คณุคงคดิวา่พวกกอรลิลาไมเ่ขา้ใจคณุ คณุตอ้งคดิวา่เราเดนิหลงัตรง 

ไม่ได้ด้วยแน่ ๆ 

ลองเดินด้วยข้อนิ้ว๑สักชั่วโมงดูสิ แล้วบอกผมทีว่าแบบไหนสนุก 

กว่ากัน

๑  กอริลลาและลิงทั่วไปเดินด้วยการใช้สองเท้าและสองมือ โดยส่วนมือ 

จะงอเข้าและใช้ข้อนิ้วแตะพื้นเดิน
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ความอดทน

ผมเรียนรู้ที่จะเข้าใจคำพูดมนุษย์มาตลอดหลายปี แต่การเข้าใจ 

ภาษาพูดของมนุษย์มันคนละอย่างกับการเข้าใจมนุษย์

มนุษย์พูดมากเกินไป คุยจ้ออย่างกับพวกชิมป์๒ ส่งเสียงอื้ออึง 

ไปทั้งโลกแม้กระทั่งตอนที่ไม่มีอะไรจะพูด 

ผมต้องใช้เวลาพักหนึ่งเลยกว่าจะจำเสียงมนุษย์ได้หมด กว่าจะ 

ร้อยเรียงคำเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ผมก็อดทนนะ

ความอดทนมีประโยชน์เมื่อคุณเกิดเป็นลิงใหญ่

กอริลลาอดทนเหมือนหิน ส่วนมนุษย์น่ะ ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก 

๒ Chimp ชิมป์ หรือชิมแปนซี
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หน้าตาผมเป็นอย่างไร

ผมเคยเป็นกอริลลาป่า และก็ยังพอมีเค้าอยู่บ้าง 

แววตาผมดูขี้อายแบบกอริลลา รอยยิ้มเจ้าเล่ห์แบบกอริลลา ผมมี 

แผงขนสีขาวราวหิมะอยู่กลางหลัง นั่นน่ะเครื่องแบบของหลังเงิน 

เลยนะ เวลาแดดอุน่ ๆ สอ่งหลงัผม ผมกม็เีคา้งามสงา่แบบกอรลิลา

เพราะผมตวัขนาดนี ้ พวกมนษุยก์เ็ลยคดิวา่ทา้ทายดี พวกเขาสมัผสั 

ถึงความดุร้าย ทั้งที่ผมคิดแค่เพียงว่าดวงอาทิตย์ยามเย็นนี่ชวนให้ 

คิดถึงลูกท้อสุกเหลือเกิน

ผมแรงเยอะกว่ามนุษย์คนไหน ๆ เป็นจอมพลังน้ำหนักสี่ร้อยปอนด ์

ดูเหมือนร่างกายผมจะสร้างมาเพื่อต่อสู้ แขนผมน่ะ เวลากางเต็มที่ 

มันเหยียดสูงกว่ามนุษย์ตัวสูงที่สุดเสียอีก

สาแหรกตระกูลผมขยายไปใหญ่โตเหมือนกันนะ ผมเป็นลิงใหญ่ 

คุณก็เป็นลิงใหญ่ พวกชิมแปนซี อุรังอุตัง ลิงโบโนโบก็ด้วย เรา 

ทั้งหมดเป็นญาติห่าง ๆ ที่ไม่ไว้วางใจกัน

ผมรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าชื่นใจเท่าไหร่หรอก
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ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเกี่ยวโยงข้ามเวลา 

และพื้นที่กับเผ่าพันธุ์ตัวตลกมารยาทแย่

ส่วนพวกชิมป์ ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับพวกเขาหรอก
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ห้างบิ๊กท็อป 
และอาณาจักรตู้เกมทางออก ๘

ผมอยู่ในถิ่นอาศัยของมนุษย์ที่เรียกว่าห้างบิ๊กท็อปและอาณาจักร 

ตูเ้กมทางออก ๘ บนถนนไอ-๙๕ ทีไ่ปมาไดส้ะดวก เปดิการแสดง 

ตอนบ่ายสอง สี่โมง และหนึ่งทุ่ม ปีละ ๓๖๕ วัน 

แม็กพูดแบบนี้เวลารับโทรศัพท์ที่ดังกริ๊งกร๊างขึ้นมา 

แม็กทำงานอยู่ที่ห้างนี้ เขาเป็นเจ้านาย

ผมทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกัน ผมเป็นกอริลลา

ที่ห้างบิ๊กท็อป มีม้าหมุนเก่า  ๆ  ที่หมุนดังเอี๊ยดอ๊าดตลอดทั้งวัน 

พวกลิงกับพวกนกแก้วใช้ชีวิตปะปนอยู่กับพ่อค้าแม่ค้า กลางห้าง 

มีลานวงกลมพร้อมม้านั่งให้มนุษย์หย่อนก้นลงนั่งกินเพรตเซลนุ่ม ๆ 

มีขี้เลื่อยจากต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่เต็มพื้น

แดนของผมอยู่ปลายด้านหนึ่งของลานวงกลม ผมอยู่ที่นี่เพราะเป็น 

กอริลลามากไปและเป็นมนุษย์ไม่มากพอ 
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แดนของสเตลลาอยูถ่ดัจากผม สเตลลาเปน็ชา้ง เธอกบับอ๊บซึง่เปน็ 

หมา คือเพื่อนที่ผมรักมากที่สุด 

ตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนเป็นกอริลลาเลย

แดนของผมทำจากกระจกใสแผ่นหนากับโลหะสนิมเขรอะและ 

พื้นซีเมนต์หยาบ  ๆ แดนของสเตลลาทำจากลูกกรงเหล็ก ของ 

หมีหมาทำจากไม้ ของนกแก้วทำจากตาข่ายลวด

ผนงัสามดา้นของผมเปน็กระจกใส ดา้นหนึง่รา้ว และตรงมมุลา่งสดุ 

มีช่องโหว่ขนาดเท่ามือผม ผมใช้ไม้เบสบอลที่แม็กให้เป็นของขวัญ 

วันเกิดครบหกขวบเจาะช่องนี้เองแหละ หลังจากนั้นเขาเลยยึดไม้ไป 

แต่ยอมให้ผมเก็บลูกเบสบอลที่มาพร้อมกับไม้ไว้ได้

ผนังด้านหนึ่งของแดนผมระบายสีเป็นฉากในป่า มีน้ำตกที่ไม่มีน้ำ 

ดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่น และต้นไม้ที่ไม่มีราก ผมไม่ได้วาดเองหรอก 

แต่ผมชอบนะที่รูปร่างต่าง ๆ  เลื่อนไหลไปตามผนัง ถึงจะดูไม่ค่อย 

เป็นป่าเท่าไหร่ก็ตาม

โชคดีที่ผนังสามด้านของแดนผมเป็นช่องกระจกใส ผมมองเห็นห้าง 

ได้ทั้งห้างและเห็นโลกภายนอกอีกนิดหน่อย ไม่ว่าจะตู้เกมพินบอล 

สุดป่วน สายไหมเป็นปุยสีชมพู หรือลานจอดรถกว้างขวางที่ไม่มี 

ต้นไม้สักต้น 
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ถัดจากลานจอดรถคือทางด่วนที่มีรถยนต์วิ่งปรูดปราดไม่ขาดสาย 

ปา้ยขนาดยกัษต์รงขา้งทางชีช้วนใหพ้วกเขาแวะพกัเหมอืนตวักาเซลล์ 

ที่แอ่งน้ำ 

ป้ายนั้นเลือนแล้ว สีก็ซึมเลอะเทอะ แต่ผมรู้ว่ามันเขียนว่าอะไร 

วันหนึ่งแม็กเคยอ่านคำบนป้ายดัง  ๆ “เชิญมาที่ห้างบิ๊กท็อปและ 

อาณาจักรตู้เกมทางออก ๘ บ้านของไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้ 

เจ้าหลังเงินจอมพลัง!”

เศร้าชะมัด ผมอ่านหนังสือไม่ออก ทั้งที่อยากจะอ่านออก ถ้าได้ 

อา่นเรือ่งอะไรตอ่มอิะไรคงชว่ยใหเ้วลาทีผ่า่นไปเปลา่ ๆ ปลี ้ๆ ดมูอีะไร 

ขึ้นมาบ้าง

อย่างไรก็ตาม ครั้งหนึ่งผมเคยได้เพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มหนึ่ง 

ที่คนดูแลทิ้งไว้ในแดนของผม

รสชาติอย่างกับปลวก

ป้ายโฆษณาข้างทางด่วนมีรูปวาดของแม็กที่ใส่ชุดตัวตลก มีรูป 

สเตลลายนืดว้ยขาหลงั และมสีตัวต์วัหนึง่ทีโ่กรธจนตาวาวขนกระเซงิ 

คนวาดสตัวต์วันัน้ตัง้ใจจะวาดผม แตเ่ขาวาดผดิ ผมไมเ่คยโกรธเลย
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ความโกรธมีค่านะ กอริลลาหลังเงินใช้ความโกรธรักษาระเบียบ 

และเตือนพรรคพวกยามเกิดภัยอันตราย เวลาพ่อผมทุบอกนั้น 

หมายความว่า ระวัง จงฟัง พ่อกำลังทำหน้าที่ พ่อโกรธเพื่อจะ 

ปกป้องลูก เพราะพ่อเกิดมาเพื่อทำหน้าที่นี้ 

ในแดนของผมนี้ ไม่มีใครให้ปกป้องเลย



10

ไอแวน หนึ่งเดียวตัวนี้

คณะละครสัตว์บิ๊กท็อป
ที่เล็กที่สุดในโลก

เพื่อนบ้านผมที่ห้างบิ๊กท็อปมีความสามารถพิเศษสารพัด พวกเขา 

ผ่านการฝึกฝนมาเยอะ และประสบความสำเร็จกว่าผม 

เพื่อนบ้านตัวหนึ่งเล่นเบสบอลได้ทั้งที่เธอเป็นไก่ อีกตัวหนึ่งขับรถ 

ดับเพลิงได้ทั้งที่เป็นกระต่าย 

ผมเคยมีเพื่อนบ้านเป็นแมวน้ำตัวมันขลับรวยน้ำใจ  ผู้ใช้จมูก 

เลี้ยงบอลได้ตั้งแต่เช้าตรู่ยันค่ำ เสียงเธอเหมือนเสียงเห่าแหบห้าว 

ของหมาที่ถูกล่ามโซ่ไว้ข้างนอกในคืนหนาวเหน็บ 

เด็ก ๆ อธิษฐานแล้วโยนเหรียญเพนนีลงในสระน้ำพลาสติก เหรียญ 

พวกนั้นแวววาวอยู่ตรงก้นสระเหมือนหินทองแดงแบน ๆ 

วันหนึ่งแมวน้ำตัวนั้นหิว หรือบางทีอาจจะเบื่อ มันเลยกินเหรียญ 

เพนนีเข้าไปร้อยเหรียญ

แม็กบอกว่าเธอไม่เป็นไรหรอก

เขาคิดผิด
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แม็กเรียกการแสดงของเราว่า “คณะละครสัตว์บิ๊กท็อปที่เล็กที่สุด 

ในโลก” ทกุวนัตอนบา่ยสอง สีโ่มง และหนึง่ทุม่ พวกมนษุยจ์ะมา 

นั่งพัด ดื่มน้ำอัดลม แล้วก็ตบมือ ทารกร้องโยเย แม็กที่แต่งตัว 

เหมือนตัวตลกป่ันจักรยานคันเล็ก ๆ หมาช่ือสนิกเคอร์สข่ีหลังสเตลลา 

สเตลลานั่งบนเก้าอี้สตูล 

มันคือเก้าอี้ที่ทนทานมาก

ผมไม่ได้แสดงอะไรเลย แม็กบอกว่าแค่ผมเป็นผมก็พอแล้ว 

สเตลลาบอกว่าละครสัตว์บางคณะย้ายไปเมืองนั้นทีเมืองนี้ที  

พวกเขาให้มนุษย์ห้อยต่องแต่งอยู่บนเชือกที่บิดเป็นเกลียวมาจาก 

ยอดกระโจม มีสิงโตแยกเขี้ยวคำรามเห็นฟันขาววาววับ และมีช้าง 

เดินต่อกันเป็นแถวคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อย แต่ละตัวต่างจับหาง 

ปวกเปียกของตัวหน้าไว้แน่น ช้างพวกนั้นเหม่อลอยจึงมองไม่เห็น 

มนุษย์ที่อยากเห็นพวกมัน  

คณะละครสัตว์ของเราไม่ย้ายไปไหน เราปักหลักอยู่ที่เดิม เหมือน 

สัตว์ร้ายแก่ ๆ ผู้หมดแรงจะไปต่อ 

หลังการแสดงจบลง พวกมนุษย์จะออกหาอาหารกันในห้าง ห้าง 

คอืทีท่ีม่นษุยซ์ือ้ขา้วของทีจ่ำเปน็ตอ่การเอาชวีติรอด ณ หา้งบิก๊ทอ็ป 

บางร้านขายของใหม่ ๆ อย่างลูกโป่ง เสื้อยืด และหมวกปิดหัวเหม่ง 
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ของมนุษย์ บางร้านก็ขายของเก่าที่มีกลิ่นฝุ่น อับชื้น และถูกลืมมา 

เนิ่นนาน

ตลอดวัน ผมเฝ้าดูพวกมนุษย์เข้าร้านนั้นออกร้านนี้ พวกเขายื่น 

กระดาษสีเขียวที่แห้งเหมือนใบไม้แก่  ๆ  และส่งกลิ่นมือนับพันมือ 

ให้กันไปมาครั้งแล้วครั้งเล่า

พวกเขาล่าอย่างบ้าคลั่ง ทั้งย่องตาม ทั้งดัน ทั้งบ่นพึมพำ แล้วก็ 

จากไป หอบหิว้ถงุทีใ่สข่องไวเ้ตม็ไปหมด ไมว่า่จะของทีม่สีสีนัสดใส 

ของนิ่ม  ๆ หรือของใหญ่  ๆ  ---  แต่ไม่ว่าถุงจะเต็มแค่ไหน พวกเขา 

ก็จะกลับมาขนไปอีกเสมอ 

พวกมนุษย์นี่ฉลาดจริง  ๆ พวกเขาปั่นเมฆสีชมพูที่กินได้ แถมยัง 

สร้างแดนที่มีน้ำตกแบน ๆ ได้อีก

แต่เป็นนักล่าที่ไม่ได้เรื่อง
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หายไป

สัตว์บางตัวอยู่เดี่ยว ๆ ไม่มีใครคอยมอง แต่นั่นไม่ใช่ชีวิตผม 

ชีวิตผมน่ะมีแสงวูบวาบ  มีการชี้นิ้ว และมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ 

ห่างออกไปแค่คืบ มนุษย์แนบมือน้อย ๆ บนผนังกระจกใสที่แยกเรา 

จากกัน 

กระจกใสบอกว่าเธอเป็นสิ่งนี้ เราเป็นสิ่งนั้น และจะเป็นเช่นนี้ 

ตลอดไป 

มนุษย์ทิ้งรอยนิ้วไว้ข้างหลัง รอยนิ้วเลอะลูกกวาดเหนียวเหนอะ 

ชื้นเหงื่อจนลื่น ชายผู้เหนื่อยล้าจะมาเช็ดรอยพวกนี้ออกไป

บางครั้งผมก็ใช้จมูกดุนกระจก รอยพิมพ์จมูกก็เหมือนรอยพิมพ์ 

นิว้มอืคณุนัน่แหละ เปน็รอยแรก รอยสดุทา้ย และรอยเดยีวเทา่นัน้

ชายคนนั้นเช็ดกระจก แล้วผมก็หายไป
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ศิลปิน

ในแดนผม ผมไม่ค่อยมีอะไรทำหรอก แค่ขว้างลูกชิ้นใส่มนุษย์ 

หลาย ๆ ลูก ก่อนที่คุณจะเบื่อ

ลูกช้ินของผมทำได้ด้วยการป้ันอึให้เป็นก้อนจนมีขนาดพอ  ๆ กับแอ๊ปเป้ิล 

ลูกเล็ก ๆ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง ผมมีเก็บไว้สองสามลูกเสมอแหละ

ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคนดูของผมไม่เคยพกมาสักลูก 

ในแดนผม มีชิงช้ายางรถยนต ์ ลูกเบสบอล สระน้ำพลาสติกเล็ก ๆ 

ที่มีน้ำสกปรกอยู่เต็มสระ และแม้กระทั่งทีวีเครื่องเก่า ๆ 

ผมมีตุ๊กตากอริลลายัดไส้ด้วยนะ จูเลีย ลูกสาวของชายผู้อ่อนล้า 

ที่ทำความสะอาดห้างทุกคืน ให้ผมมา

กอริลลาตัวนั้นสายตาว่างเปล่า แขนขาแกว่งไปมา ผมนอนกับมัน 

ทุกคืน และเรียกมันว่าน็อตแท็ก

แท็กคือชื่อน้องสาวฝาแฝดของผม
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จูเลียอายุสิบขวบ เธอมีเส้นผมเหมือนแก้วใสสีดำและรอยยิ้มกว้าง 

รปูพระจนัทรค์รึง่ดวง เธอกบัผมมอีะไรคลา้ยกนัหลายอยา่ง เราเปน็ 

ลิงใหญ ่ และเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่ 

จูเลียเป็นคนให้สีเทียนแท่งแรกแก่ผม แท่งป้อม  ๆ สีน้ำเงิน สอดเข้ามา 

ทางช่องโหว่ของผนังกระจกพร้อมกระดาษที่พับไว้แผ่นหนึ่ง

ผมรูว้า่มนัไวใ้ชท้ำอะไร ผมเคยดจูเูลยีวาดรปู พอผมลากสเีทยีนไป 

บนกระดาษแผ่นนั้น ก็เกิดรอยเป็นทางยาวเหมือนงูสีน้ำเงิน 

รูปของจูเลียเต็มไปด้วยสีสันและความเคลื่อนไหว เธอวาดสิ่งที่ไม่มี 

อยูจ่รงิ กอ้นเมฆยิม้ไดแ้ละรถยนตท์ีว่า่ยนำ้ได ้ เธอวาดจนสเีทยีนหกั 

และกระดาษขาด รูปเธอเหมือนชิ้นส่วนของความฝันเชียวละ

ผมวาดรูปที่เหมือนความฝันไม่เป็น ผมไม่เคยจำความฝันได้สักที 

ถงึแมบ้างครัง้จะตืน่ขึน้มาในสภาพมอืกำแนน่และหวัใจเตน้โครมคราม 

ก็เถอะ

รูปของผมดูจืดชืดและไม่หนักแน่นเลยเมื่อเทียบกับของจูเลีย เธอ 

วาดความคดิทีอ่ยูใ่นหวั ผมวาดสิง่ทีม่อียูใ่นกรง ขา้วของงา่ย  ๆทีเ่จอ 

ในแต่ละวัน แกนแอ๊ปเปิ้ล เปลือกกล้วย หรือกระดาษห่อลูกกวาด 

(ผมมักกินสิ่งที่จะวาดก่อนเสมอ) 
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แต่ถึงจะวาดของเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ผมก็ไม่เคยเบื่อศิลปะของตัวเอง 

เวลาวาดรปูผมกค็ดิถงึการวาดเทา่นัน้ละ โดยไมค่ดิวา่ตวัเองอยูท่ีไ่หน 

ไม่คิดถึงเมื่อวานหรือพรุ่งนี้ แค่ขยับสีเทียนไปบนกระดาษ

มนษุยด์เูหมอืนจะไมเ่คยดอูอกเลยวา่ผมวาดอะไร พวกเขาหรีต่ามอง 

เอียงคอ แล้วก็ทำเสียงงึมงำ ต่อให้ผมวาดกล้วย กล้วยสวย  ๆ 

ไร้ที่ติ พวกเขาก็จะบอกว่า “นั่นมันเครื่องบินสีเหลืองนี่!” หรือไม่ก็ 

“นี่มันเป็ดไม่มีปีกชัด ๆ!” 

ไม่เป็นไรหรอก ผมไม่ได้วาดให้พวกเขาดูนี่นา ผมวาดให้ตัวเอง

ไม่นานแม็กก็พบว่ามีคนยอมจ่ายเงินซื้อรูปที่กอริลลาวาด แม้จะดู 

ไมอ่อกวา่เปน็รปูอะไรกต็าม ตอนนีผ้มเลยวาดรปูทกุวนั งานของผม 

ขายชิน้ละยีส่บิดอลลาร ์ (ยีส่บิหา้พรอ้มกรอบ) ในรา้นกฟิตช์อ็ปขา้ง ๆ 

แดนผม

ถ้าเกิดเหนื่อยและอยากพัก

ผมก็กินสีเทียนซะ
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เมฆรูปต่างๆ

ผมคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินมาตลอด 

แม้กระทั่งตอนเด็ก  ๆ  ที่ยังติดแม่แจ ผมก็มีดวงตาของศิลปินแล้ว 

ผมเหน็เมฆเปน็รปูรา่งตา่ง ๆ และเหน็กอ้นหนิทีก่ลิง้หลนุ  ๆไปกองอยู ่

ตามก้นลำธารเป็นรูปทรงสารพัด ผมพยายามคว้าสีต่าง  ๆ เสมอ ---  

ไม่ว่าจะดอกไม้สีแดงสดที่อยู่สุดเอื้อม หรือนกสีดำที่บินฉิวผ่านไป

ผมจำชีวติวยัเด็กได้ไมม่ากนัก แตจ่ำได้วา่ เมื่อไรทีม่ีโอกาส ผมจะ 

จุ่มนิ้วลงในโคลนเย็น ๆ แล้วใช้หลังแม่แทนผืนผ้าใบ

แม่ผมน่ะใจเย็น 
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จินตนาการ

สกัวนัหนึง่ ผมหวงัวา่จะวาดรปูไดแ้บบจเูลยีบา้ง นกึจนิตนาการโลก 

ที่ยังไม่มีอยู่จริงขึ้นมา

ผมรู้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่คิดอะไร พวกเขาคิดว่ากอริลลาไม่มีจินตนาการ 

คิดว่าเราจำอดีตไม่ได้และไม่ครุ่นคิดถึงอนาคต 

มาคิด  ๆ  ดูแล้ว ผมว่าพวกเขาก็พูดถูกอยู่เหมือนกัน ส่วนมากผม 

จะคิดว่านี่คืออะไร ไม่ได้คิดว่าแล้วยังไงต่อ  

ผมเรียนรู้ที่จะไม่ตั้งความหวังแล้วละ
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กอริลลาผู้ โดดเดี่ยวที่สุดในโลก

ตอนห้างบิ๊กท็อปสร้างเสร็จใหม่ ๆ ยังมีกลิ่นสีที่เพิ่งทาเสร็จหมาด ๆ 

และกลิน่ฟางสด ๆ มมีนษุยแ์วะมาตัง้แตเ่ชา้ยนัคำ่ พวกเขาเดนิผา่น 

แดนของผมไปเหมือนซุงลอยไปตามแม่น้ำไหลเอื่อย 

ระยะหลังนี้ วันหนึ่งอาจผ่านไปโดยไม่มีใครแวะมาสักคน แม็ก 

บอกว่ากลุ้มใจ เขาบอกว่าผมไม่น่ารักอีกต่อไปแล้ว เขาบอกว่า 

“ไอแวน มนตร์ของแกมันเสื่อมแล้วละ เจ้าแก่เอ๊ย แกเคยเป็น 

ดาวดังเชียวนะ” 

จริงอยู่ว่าบางคนที่มาดูผมไม่เอ้อระเหยอย่างที่เคยเป็น พวกเขา 

เพ่งมองผ่านกระจกใส เดาะลิ้น และขมวดคิ้วขณะที่ผมดูทีวี

“มันดูเหงานะ” พวกเขาพูด

ไม่นานมานี้ เด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผนังกระจก 

ของผม แล้วน้ำตาเขาก็ไหลลงมาอาบแก้มนวล  ๆ  ที่เป็นสีแดงเรื่อ 

“มันต้องเป็นกอริลลาผู้โดดเดี่ยวที่สุดในโลกแน่เลย” เขาพูดขณะ 

ยึดมือแม่ไว้แน่น
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ในเวลาแบบนั้น ผมนึกอยากให้มนุษย์เข้าใจผมอย่างที่ผมเข้าใจ 

พวกเขาเสียจริง

มันไม่ได้เลวร้ายนักหรอก ผมอยากบอกเด็กผู้ชายคนนั้น ถ้ามี 

เวลาพอเราก็ทำความคุ้นเคยกับอะไร ๆ ได้แทบทุกอย่างแหละ


