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The World According to Bob



แด่ทุกคนผู้อุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือคนไร้บ้าน

และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก



หลังจากที่คู่ซี้บ๊อบและเจมส์ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกข้างถนน เรื่อง 

ราวมิตรภาพของทั้งสองยังต้องผ่านบททดสอบชวนติดตามอีกมากมาย  

หลายเรือ่งทำใหเ้รายิม้ หลายเรือ่งทำใหเ้ราสะเทอืนใจ หลายเรือ่งทำใหเ้รารูส้กึ 

ซาบซึ้ง และทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เราอิ่มเอิบใจ 

แม้ว่าเรื่องทั้งหมดจะเล่าผ่านเจมส์ แต่เรากลับรู้สึกราวกับกำลังมอง 

โลกผ่านสายตาไม่ยี่หระของ “บ๊อบ” เจ้าแมวส้มทรงเสน่ห์ ที่เหมือนกำลังจะ 

บอกเราว่า “มองโลกนี้ให้กว้าง ๆ สิเพื่อน มันไม่ได้มีแค่มุมแคบ ๆ แบบที่นาย 

เคยมองนะ”

สำหรับคนรักแมวแล้ว นี่คงเป็นหนึ่งในเรื่องราวแสนน่ารักที่พลาด 

ไม่ได้ และสำหรับผู้อ่านคนอื่น  ๆ หนังสือเล่มนี้ยิ่งพลาดไม่ได้ ด้วยเนื้อหา 

ที่เป็นมากกว่าแค่เรื่อง  “แมว  ๆ” และสื่อสารกับพวกเราทุกคนในสังคมจน 

ไม่อาจเพิกเฉยได้ เรื่องราวของทั้งสองเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เรา 

มองเห็นชีวิตของคนข้างถนนที่พวกเราทุกคนก็รู้ แต่ปฏิเสธที่จะใส่ใจ หรือ 

ปิดกั้นพวกเขาออกจากตัวเรา 

หากจะมีเวทมนตร์ใดที่ทำให้เรื่องของบ๊อบและเจมส์ประทับใจนักอ่าน 

ทุกเพศทุกวัยทั่วโลก เวทมนตร์นั้นก็คือ  “โอกาส” เพราะคำคำนี้ เราจึงได้ 

รบัรูเ้รือ่งราวแหง่ความเปน็จรงิ ทีแ่มจ้ะทัง้ขืน่และดสูิน้ไรห้นทาง แตก่ฉ็าบดว้ย 

คำนำสำนักพิมพ์



ความอบอุ่นใจแห่งมิตรภาพ และเพราะคำคำนี้เช่นกัน ที่ทำให้เกิดแรง 

ขบัเคลือ่นและความหวงัในชวีติ เริม่จากการทีช่ายขา้งถนนคนหนึง่กบัแมวสม้ 

เร่ร่อนตัวหนึ่งต่างเปิดโอกาสให้กันและกัน  เจมส์ให้โอกาสตัวเองที่จะ 

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะการได้พบบ๊อบ และบ๊อบก็เปิดโอกาสให้ 

เจมส์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมัน แล้วทั้งสองก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็น 

ถึงพลังของ  “โอกาส” ทั้งในฐานะ  “ผู้ให้”  และ  “ผู้รับ” ซึ่งแน่นอนว่าแผ่ไปถึง 

คนอื่น ๆ ด้วย 

ไม่เว้นแม้แต่ตัวคุณที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้!

และเมือ่คณุไดอ้า่นจนจบ นัน่กเ็ทา่กบัคณุได ้“เปดิ” โอกาสใหต้วัเองรบัรู ้

การมีตัวตนของคนกลุ่มหนึ่งในสังคม และเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นบอกผ่าน 

เรื่องราวผ่านสายตาของแมวสีส้มตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง...

ใครจะรู ้ นีอ่าจเปน็โอกาสครัง้สำคญัในการกลอ่มเกลาจติใจอนักระดา้ง 

ของเรา ใหอ้อ่นโยนลง เปดิกวา้งขึน้ และมคีวามกรณุาทัง้ตอ่ตวัเองและผูอ้ืน่ 

มากยิ่งขึ้น

ขอร้อง “เหมียว” 3 ครั้ง แด่ทุกคนที่รู้คุณค่าของโอกาส!

กันยายน 2557
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นี่เป็นวันหนึ่งที่อะไร ๆ ก็ไม่เป็นใจไปเสียหมด

เริ่มต้นด้วยนาฬิกาปลุกไม่ดัง และผมหลับเพลิน นั่นหมายความว่า 

เจ้าเหมียวบ๊อบกับผมสายเป็นที่เรียบร้อยตอนเราออกไปขึ้นรถประจำทางใกล้ 

แฟลตในทอทแนมซึ่งอยู่ในลอนดอนเหนือ ระหว่างทางไปอิสลิงตัน ที่ซึ่งผม 

ขาย Big Issue นติยสารสำหรบัคนเรร่อ่น เราออกเดนิทางไปไมถ่งึสบิหา้นาที  

เมื่อสิ่งต่าง ๆ เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม

บ๊อบนั่งในท่าประจำของมัน สะลึมสะลืออยู่บนที่นั่งข้างผม แล้วจู่  ๆ  

ก็ยกหัวขึ้นมามองไปรอบ  ๆ  ด้วยท่าทีหวาดระแวง สองปีนับตั้งแต่ผมได้รู้จัก 

บ๊อบ ความสามารถของมันในการได้กลิ่นปัญหาแทบไม่เคยผิดพลาด เพียง 

ไม่กี่อึดใจกลิ่นไหม้แสบจมูกก็ฟุ้งตลบไปทั่วรถประจำทาง แล้วคนขับซึ่งอยู่ 

ในอาการตื่นตระหนกก็ประกาศว่าต้อง “สิ้นสุด” การเดินทางเพียงเท่านี้ และ 

ทุกคนต้องลงจากรถ “โดยด่วน”

ไม่ได้ถึงขั้นต้องอพยพหนีตายแบบเรือ  ไททานิก แต่รถประจำทาง 

มผีูโ้ดยสารอยูเ่กอืบสามในสี่ ความโกลาหลจงึตามมามากมาย ทัง้ผลกักนัไป 

ดันกันมา บ๊อบไม่ได้ดูเร่งร้อนอะไร เราจึงให้คนอื่น  ๆ  ไปก่อนและอยู่ใน 

กลุม่ทา้ย  ๆ ทีจ่ะลง รถประจำทางอาจสง่กลิน่ไมด่ ี แตอ่ยา่งนอ้ยมนักอ็ุน่ดอีอก

เรามาหยุดรอที่ฝั่งตรงข้ามแหล่งก่อสร้างใหม่ ที่ซึ่งลมหนาวยะเยือก 

บทที่ 1

ยามกะกลางคืน
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พัดโหมกระหน่ำ ผมดีใจที่ตอนกุลีกุจอออกจากแฟลตได้พันผ้าพันคอขนสัตว ์

ผืนหนาเป็นพิเศษรอบคอของบ๊อบอย่างเร่งรีบ

ปรากฏว่าเหตุวิกฤติครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนอกจากเครื่องยนต์ 

ร้อนเกินไป แต่คนขับต้องรอช่างประจำบริษัทรถประจำทางมาซ่อม ดังนั้น 

ท่ามกลางเสียงบ่นและเสียงโอดครวญมากมาย พวกเราประมาณสิบสองคน 

ถูกปล่อยให้ยืนอยู่บนทางเท้าที่หนาวยะเยือกนานเกือบครึ่งชั่วโมงระหว่าง 

รอรถเสริมมาแทนคันเดิม

การจราจรช่วงสายเลวร้ายมาก ดังนั้นพอผมกับบ๊อบกระโดดลงที่ย่าน 

อิสลิงตันกรีนอันเป็นจุดหมายปลายทาง เราก็ใช้เวลาบนถนนกันมากกว่า 

ชั่วโมงครึ่งแล้ว ตอนนี้เราสายสุด ๆ ผมกำลังจะพลาดช่วงเวลาเร่งด่วนตอน 

พักกลางวัน หนึ่งในช่วงที่ทำเงินได้มากที่สุดในการขายนิตยสาร

ระยะทางห้านาทีไปยังจุดขายของเราที่สถานีรถไฟใต้ดินแองเจิลเป็น 

ไปแบบเดิน  ๆ  หยุด  ๆ  เหมือนเช่นเคย เป็นเช่นนี้เสมอเมื่อมีบ๊อบอยู่กับผม  

บางครั้งผมเดินกับมันโดยคล้องสายจูงหนังไว้ แต่โดยมากเราจะเดินทาง 

ด้วยกันโดยบ๊อบเกาะอยู่บนไหล่ผม คอยสอดส่ายสายตามองโลกด้วยความ 

อยากรู้อยากเห็น ราวกับกำลังสังเกตการณ์อยู่บนหัวเรือ นั่นไม่ใช่ภาพที่ 

ผู้คนเห็นจนชินตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ เราจึงไม่เคยเดินไปได้ไกล 

เกินสิบหลาโดยไม่มีคนพูดจาทักทายและลูบบ๊อบ หรือไม่ก็ถ่ายรูป เรื่องนั้น 

ไม่ได้รบกวนใจผมแต่อย่างใด ในเมื่อบ๊อบเป็นคู่หูที่หน้าตาดี แถมยังมีเสน่ห์ 

แพรวพราว และผมก็รู้ว่าบ๊อบชื่นชอบการเป็นที่สนอกสนใจ หมายถึงเวลา 

ที่มันอารมณ์ดีน่ะนะ ซึ่งโชคไม่ดีที่ไม่มีใครรับประกันเรื่องนั้นได้

คนแรกที่หยุดเราในวันนี้เป็นหญิงร่างเล็กชาวรัสเซียซึ่งรู้วิธีการปฏิบัติ 

กับแมวในระดับที่ไม่ต่างจากให้ผมท่องบทกวีภาษารัสเซีย

“โอ้ คอชคา  น่ารักจังเลย” เธอพูดขณะตรงมาหาเราที่ถนนคนเดิน 

แคมเดน ตรอกซึ่งเรียงรายด้วยร้านอาหาร บาร์ และร้านขายของเก่าทาง 

ตอนใต้ของย่านอิสลิงตันกรีน ผมหยุดเพื่อให้เธอได้กล่าวทักทายตามสมควร  

แต่เธอเอื้อมมือไปหาบ๊อบทันทีและพยายามจะแตะที่จมูกมัน เป็นการเข้าหา 
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ที่ไม่ฉลาดเลย

ปฏิกิริยาตอบสนองโดยฉับพลันของบ๊อบคือการตบ ปัดอุ้งเท้าใส่เธอ 

อย่างแรงพร้อมกับร้อง  แอ๊วววววว ดังลั่น โชคดีที่ไม่ข่วนเธอเข้า แต่ก็ทำให้ 

เธอขยาดไปเล็กน้อย ผมจึงต้องใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเธอ 

ไม่เป็นไร

“ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ฉันแคอ่ยากผูกมติรด้วยน่ะ” เธอพดู ใบหน้า 

ซดีเผอืด เธอคอ่นขา้งมอีายแุลว้ และผมกงัวลวา่เธออาจจะลม้ตงึดว้ยอาการ 

หัวใจวาย “คุณไม่ควรทำแบบนั้นกับสัตว์นะครับ คุณผู้หญิง” ผมบอกเธอ 

พร้อมกับยิ้มให้และทำตัวสุภาพเท่าที่จะทำได้ “คุณจะทำยังไงครับถ้ามีคน 

พยายามจะเอื้อมมือมาที่หน้าคุณ นี่โชคดีนะครับที่มันไม่ข่วนเอา”

“ฉันไม่ตั้งใจจะทำให้มันโกรธนะคะ” เธอบอก

ผมรู้สึกสงสารเธอนิด ๆ 

“มานี่มา ทั้งสองคน มาเป็นเพื่อนกันเถอะ” ผมพูด พยายามทำตัว 

เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย

ทีแรกบ๊อบไม่สู้เต็มใจ มันปักใจไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ใจอ่อน ยอมให้ 

เธอลบูเบา ๆ ทีห่ลงัคอ หญงิผูน้ัน้รูส้กึเสยีใจอยา่งหนกั และเปน็เรือ่งยากมาก 

ที่จะสลัดเธอให้หลุด

“ฉันขอโทษมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ” เธอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก

“ไม่เป็นไรครับ” ผมพูด ตอนนี้อยากจะไปเต็มแก่

เมื่อเราปลีกตัวมาได้และไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินในที่สุด ผมวางเป้ 

สะพายลงบนทางเท้า เพื่อให้บ๊อบได้เหยียดตัวบนนั้น ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำ 

ของเรา จากนั้นจึงเริ่มเรียงนิตยสารที่ผมซื้อมาจากผู้ประสานงาน Big Issue  

ประจำพื้นที่ในย่านอิสลิงตันกรีนเมื่อวันก่อน ผมตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะต้องขาย 

ให้ได้อย่างน้อยยี่สิบสี่ฉบับ เพราะผมต้องการเงินเหมือนเช่นเคย

ไม่ช้าผมก็เสียอารมณ์อีกครั้ง

ก้อนเมฆสีเทาทะมึนตั้งเค้ามาลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือลอนดอนตั้งแต่ช่วง 

สายแล้ว และยังไม่ทันท่ีผมจะหาช่องทางขายนิตยสารได้สักฉบับ ฝนก็กระหน่ำ 
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ลงมา ผมกับบ๊อบต้องหาที่กำบังในทางเดินใต้ดินใกล้ ๆ กับธนาคารและกลุ่ม 

อาคารสำนักงาน ห่างจากจุดขายออกไปสองสามหลา

บอ๊บเปน็แมวทีป่รบัตวังา่ย แตม่นัเกลยีดฝนเอามาก ๆ โดยเฉพาะเมือ่ 

อากาศอยูใ่นสภาพหนาวยะเยอืกเชน่วนันี ้ มนัแทบจะหดตวัเลก็ลง ขนสสีม้สด 

แทบจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มขึ้นเล็กน้อยและไม่ค่อยเด่นสะดุดตา จึงไม่น่า 

แปลกใจที่คนจะหยุดและให้ความสนใจมันน้อยลง ผมก็เลยขายนิตยสารได้ 

น้อยกว่าปกติไปด้วย

เมือ่ฝนฟา้ไมม่ทีทีา่วา่จะซาลง ไมช่า้บอ๊บกแ็สดงออกชดัวา่มนัไมอ่ยาก 

แกร่วอยู่แถวนี้แล้ว และเอาแต่ส่งสายตาเหนื่อยหน่ายมาที่ผม ขดตัวกลม 

เป็นลูกบอลเหมือนกับเม่นตัวส้มชนิดหนึ่ง ผมเข้าใจสิ่งที่บ๊อบสื่อ แต่ความ 

เปน็จรงิกร็ู ้  ๆ กนัอยู ่ ใกลถ้งึชว่งสดุสปัดาหแ์ลว้ และผมตอ้งหาเงนิใหไ้ดม้ากพอ 

เพื่อให้เราทั้งสองอยู่ต่อไปได้ แต่กองนิตยสารของผมยังเป็นตั้งหนาเท่ากับ 

ตอนที่มาถึงอยู่เลย

ราวกับว่าอะไร ๆ ในวันนี้ยังเลวร้ายไม่พอ ยังไม่ทันถึงช่วงบ่าย ตำรวจ 

หนุ่มในเครื่องแบบก็เริ่มมาหาเรื่อง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและผมรู้ว่าจะไม่ใช่ 

ครั้งสุดท้าย แต่วันนี้ผมไม่อยากมีเรื่องเลยจริง  ๆ ผมรู้กฎหมาย ผมมีสิทธิ์ 

ทกุอยา่งทีจ่ะขายนติยสารตรงนี ้ ผมมบีตัรลงทะเบยีนประจำตวัผูจ้ำหนา่ยและ 

ไมไ่ดก้อ่กวนใคร ผมสามารถขายนติยสารทีจ่ดุนีไ้ดต้ัง้แตเ่ชา้จรดเยน็ นา่เศร้า 

ที่ดูเหมือนเขาจะไม่มีอะไรดี ๆ ให้ทำมากไปกว่านั้น และยืนกรานจะค้นตัวผม  

ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะมาตรวจค้นหาอะไร เดาว่าน่าจะเป็นยาเสพติดหรืออาวุธ 

อันตราย แต่ก็ไม่พบอะไร

เขาไม่พอใจเท่าไรนัก จึงหันไปถามเรื่องบ๊อบแทน ผมอธิบายว่าผม 

ขึ้นทะเบียนบ๊อบอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ฝังไมโครชิพแล้ว ดูเหมือน 

เขาจะอารมณ์เสียยิ่งกว่าเดิม และเดินจากไปพร้อมสีหน้าอึมครึมไม่ต่างจาก 

อากาศ
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ผมตั้งหน้าตั้งตาขายต่ออีกสองสามชั่วโมง แต่พอตกเย็น เมื่อพนักงานบริษัท 

พากนักลบับา้นและถนนเริม่คลาคลำ่ไปดว้ยบรรดานกัดืม่และพวกวยัรุน่ทีช่อบ 

หาเรื่อง ผมก็ตัดสินใจเลิก

ผมรู้สึกตัวลีบ เพราะขายนิตยสารได้ไม่ถึงสิบฉบับและหาเงินได้เพียง 

เศษเสี้ยวจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะหาได้ตามปกติ ผมประทังชีวิตด้วยถั่ว 

กระป๋องลดราคาและแม้แต่ขนมปังแถวที่ราคาถูกกว่ามานานพอที่จะแน่ใจว่า 

จะไม่อดตาย ผมมีเงินพอที่จะจ่ายค่าแก๊ส ค่าไฟ และซื้ออาหารให้บ๊อบ 

ได้อีกมื้อหรือสองมื้อด้วย แต่นั่นหมายความว่าผมอาจต้องออกมาทำงาน 

อีกครั้งตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากทำเลยจริง ๆ เหตุผล 

หลักก็เพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกมากขึ้น และผมก็รู้สึกครั่นเนื้อ 

ครั่นตัวด้วย

ขณะนัง่รถประจำทางกลบับา้น ผมรูส้กึไดถ้งึสญัญาณแรก  ๆ ของอาการ 

ไข้หวัดที่ค่อย  ๆ  ซึมเข้ากระดูก รู้สึกปวดเมื่อยและตัวรุม  ๆ เยี่ยม ให้มันได้ 

อย่างงี้ส ิ ผมคิด พลางจ่อมตัวลงบนที่นั่งบนรถ เตรียมจะงีบหลับ

ตอนนีท้อ้งฟา้เริม่เปลีย่นเปน็สดีำมดืและไฟบนถนนกส็วา่งจา้ ลอนดอน 

ยามราตรมีเีสนห่บ์างอยา่งทีส่ะกดบอ๊บได้ ระหวา่งทีผ่มหลบั ๆ ตืน่ ๆ มนันัง่นิง่ 

จ้องมองออกไปนอกหน้าต่าง จมดิ่งอยู่ในโลกของมัน

การจราจรขากลับทอทแนมเลวร้ายไม่แพ้ขามาในตอนเช้า และรถ 

ประจำทางก็คืบคลานไปด้วยความเร็วไม่ต่างจากหอยทาก พอผ่านนิววิงตันกรีน 

ไปสักระยะ ผมก็เผลอหลับลึกไป

ผมถูกปลุกขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรสะกิดที่ขาเบา  ๆ กับรู้สึกว่า 

มีหนวดปดัผา่นแก้ม ผมลมืตาขึน้มาเหน็บอ๊บยืน่หนา้ของมนัมาใกล้ ๆ หนา้ผม 

และใช้อุ้งเท้าตบเข่าผมเบา ๆ

“อะไรล่ะ” ผมพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อย

บอ๊บเพยีงแตเ่อยีงหวัราวกบัจะชีไ้ปทางดา้นหนา้รถประจำทาง จากนัน้ 

เริ่มลุกจากที่นั่งไปยังทางเดิน พร้อมกับส่งสายตาเป็นกังวลนิด  ๆ  มาที่ผม 

ขณะเดินไป
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“นายจะไปไหนน่ะ” ผมกำลังจะถาม แต่แล้วก็มองออกไปที่ถนนและ 

นึกออกว่ามันจะไปไหน

“โอ๊ะ ซวยแล้ว” ผมพูดพร้อมกับลุกพรวดจากที่นั่งทันที

ผมคว้าเป้และกดปุ่มหยุดทันเวลาพอด ี ถ้าช้าไปอีกสามสิบวินาทีคงจะ 

สายเกินแก้ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะยามกะกลางคืนตัวน้อยของผม เราคงเลยป้าย 

ไปแล้ว

ระหว่างเดินกลับบ้าน ผมแวะร้านสะดวกซื้อตรงหัวมุมถนนและซื้อ 

ยาเม็ดแก้ไข้ราคาถูก ซื้อขนมกินเล่นสำหรับบ๊อบกับอาหารรสไก่ของโปรดให้ 

บอ๊บอกีหนึง่ถงุดว้ย ถงึอยา่งไรกเ็ปน็สิง่เลก็  ๆ นอ้ย  ๆ ทีผ่มทำใหไ้ด ้ วนันีถ้อืเปน็ 

วันแย่  ๆ และชวนให้รู้สึกสงสารตัวเองได้ง่าย  ๆ แต่เมื่อได้กลับไปสู่ความ 

อบอุ่นภายในแฟลตหนึ่งห้องนอนเล็ก  ๆ ของผม ดูบ๊อบเขมือบอาหารของมัน  

ผมก็คิดได้ว่าจริง  ๆ  แล้วไม่มีอะไรให้ต้องโอดครวญ ถ้าผมยังหลับอยู่บนรถ 

ประจำทางนานกว่านั้น ป่านนี้คงนั่งเลยไปไกลหลายไมล์ ขณะมองออกไป 

นอกหน้าต่าง ผมเห็นชัดเลยว่าสภาพอากาศแย่ยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ถ้าต้อง 

ตากฝนแบบนี้ คงไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดอ่อน  ๆ โชคดีจริง  ๆ  ที่ผมรอดมาได้

ผมรูว้า่ตวัเองโชคดใีนแบบทีน่า่ซาบซึง้ยิง่กวา่นัน้ดว้ย มคีำโบราณกล่าว 

ไว้ว่า คนฉลาดย่อมไม่ฟูมฟายในสิ่งที่ตนไม่มี แต่จะรู้สึกสำนึกและขอบคุณ 

ในสิ่งด ี ๆ ที่ตนมี

หลังมื้อเย็น ผมนั่งบนโซฟา ห่อตัวอยู่ในผ้าห่มและจิบเครื่องดื่มร้อน 

ที่ทำจากน้ำผึ้ง เลมอน น้ำร้อน และเติมวิสกี้ช็อตเล็ก ๆ จากขวดใบจิ๋วเก่า ๆ  

ที่ผมวางไว้ทั่ว ผมมองบ๊อบกำลังงีบหลับอย่างสบายอารมณ์ที่ตำแหน่งโปรด 

ของมันใกล้เครื่องทำความร้อน ลืมปัญหาต่าง  ๆ  ที่ผ่านมาในวันนี้ คงไม่มี 

ช่วงเวลาไหนที่บ๊อบจะมีความสุขมากไปกว่าตอนนี้แล้ว ผมบอกตัวเองว่าผม 

กค็วรมองโลกในแบบเดียวกนั ชวีติของผมในชว่งเวลานีม้สีิง่ดี ๆ มากมายทีผ่ม 

ต้องขอบคุณ
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นี่ก็เลยสองปีมานิดหน่อยแล้วนับตั้งแต่ที่ผมเจอบ๊อบนอนเจ็บอยู่ที่พื้นชั้นล่าง 

ของอาคารแฟลต ตอนที่ผมสังเกตเห็นมันท่ามกลางแสงสลัวตรงทางเดิน  

บ๊อบดูเหมือนถูกสัตว์อื่นทำร้ายมา มันมีแผลที่ขาหลังและลำตัว

ตอนแรกผมคิดว่าบ๊อบคงเป็นแมวมีเจ้าของ แต่หลังจากเห็นมันยังอยู่ 

ที่เดิมสองสามวัน ผมก็พามันขึ้นไปที่แฟลตของผมและดูแลจนมันกลับมา 

แข็งแรงดี ผมต้องเจียดเงินแทบจะทุกเพนนีที่มีเพื่อซื้อยารักษาบ๊อบ แต่มัน 

ก็คุ้มค่า ผมสุขใจจริง ๆ ที่มีบ๊อบเป็นเพื่อนและเราผูกสัมพันธ์กันในทันที

ตอนน้ันผมคาดว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่นาน ท่าทางบ๊อบเหมือนแมวจรจัด  

ผมจึงเดาไปเองว่ามันจะกลับไปเป็นแมวข้างถนนเหมือนเดิม แต่มันกลับ 

ไม่ยอมไปจากผม ทุก ๆ วันผมจะพาบ๊อบออกไปข้างนอกและพยายามให้มัน 

ไปตามทางของมัน แล้วทุก ๆ วันบ๊อบก็จะตามผมไปตามถนนหรือไม่ก็โผล่มา 

ทีโ่ถงทางเดนิในตอนคำ่ เชือ้เชญิตวัเองเขา้มาคา้งคนืทีห่อ้ง มคีนบอกวา่แมว 

เปน็ฝา่ยเลอืกเรา ไมใ่ชเ่ราเลอืกมนั ผมรูแ้นว่า่บอ๊บเลอืกผมเมือ่มนัตามผมไป 

ถึงป้ายรถประจำทางที่อยู่ห่างไปราว  ๆ หนึ่งไมล์บนถนนทอทแนมไฮในวันหนึ่ง  

เราอยู่ไกลจากบ้าน ดังนั้นเมื่อผมไล่บ๊อบไปและมองมันหายลับไปในฝูงชน 

ขวกัไขว ่ ผมจงึคดิวา่นัน่เปน็ครัง้สดุทา้ยทีจ่ะไดเ้หน็มนั แตข่ณะทีร่ถประจำทาง 

กำลังจะออก บ๊อบก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ และกระโดดขึ้นมาบนรถเป็นภาพ 

สีส้มพร่ามัว ทิ้งตัวลงบนที่นั่งข้างผม และเรื่องราวก็เป็นเช่นนั้นเอง

นับจากนั้นมาเราก็ไม่เคยแยกจากกัน เป็นวิญญาณหลงทางคู่หนึ่ง 

ที่กระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดอยู่บนถนนในลอนดอน

ผมเดาว่าที่จริงแล้วเราคงมีอะไรคล้ายกัน เราต่างช่วยกันและกัน 

เยียวยาบาดแผลจากอดีตอันทุกข์ยากของอีกฝ่าย ผมมอบมิตรภาพ อาหาร  

และที่อุ่น ๆ สำหรับซุกตัวนอนตอนกลางคืนแก่บ๊อบ ในขณะที่บ๊อบมอบความ 

หวงัใหมแ่ละเปา้หมายในชวีติใหแ้กผ่ม มนัมอบพรใหช้วีติผมดว้ยความซือ่สตัย ์ 

ความรัก และอารมณ์ขัน รวมทั้งสำนึกรับผิดชอบอย่างที่ผมไม่เคยรู้สึก 

มากอ่น นอกจากนีบ้อ๊บยงัทำใหผ้มมเีปา้หมายบางอยา่งและชว่ยใหผ้มไดเ้หน็ 

โลกชัดขึ้นกว่าที่เคยเห็นมานานแสนนาน
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ผมติดยามานานกว่าสิบปี นอนเกลือกกลิ้งตามช่องประตูและสถาน 

สงเคราะหค์นไรบ้า้น หรอืไมก่ต็ามทีพ่กัธรรมดาทัว่ไปในลอนดอน ในชว่งเวลา 

ส่วนใหญ่ตลอดหลายปีที่หลงทาง ผมไม่รับรู้โลก เอาตัวออกมาด้วยเฮโรอีน  

ทำให้ตัวเองด้านชาต่อความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดในชีวิตประจำวัน

ในฐานะคนเร่ร่อน ผมกลายเป็นคนไร้ตัวตนสำหรับใครต่อใคร ผลที่ 

ตามมาก็คือ ผมหลงลืมวิธีใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริง และวิธีมีปฏิสัมพันธ์ 

กับผู้คนในหลาย ๆ สถานการณ์ ผมไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยก็ว่าได้ ผม 

ตายจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ด้วยความช่วยเหลือของบ๊อบ ผมค่อย  ๆ  กลับมา 

มีชีวิต ผมได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากการเลิกยา เลิกเฮโรอีน และจากนั้น 

ก็ยาเมทาโดน1 ตอนนั้นผมยังอยู่ในช่วงกินยาบำบัด แต่ก็มองเห็นแสงสว่าง 

ที่ปลายอุโมงค์ และหวังว่าจะมีชีวิตที่สะอาดหมดจดในไม่ช้า

มันไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ ไม่ใช่เลย ไม่เคยเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่กำลัง 

เลิกยา ผมยงัตดินสิยัเดีย๋วลยุเดีย๋วถอย อกีทัง้การทำงานขา้งถนนกไ็มไ่ดช้ว่ย 

ในแง่นั้น เพราะรอบตัวไม่ได้เอ่อท้นไปด้วยน้ำใจไมตรีจากผู้คน มีปัญหาอยู่ 

ใกลต้วัเสมอ หรอือยา่งนอ้ยกเ็ปน็เชน่นัน้สำหรบัผม ผมถนดันกัเรือ่งหาปญัหา 

ใส่ตัว ผมทำแบบนั้นเสมอ

ความจริงก็คือผมปรารถนาอย่างที่สุดที่จะพาตัวเองออกมาจากชีวิต 

บนถนนและทิง้มนัไวข้า้งหลงั ผมคดิไมอ่อกเลยวา่มนัจะเปน็ไปไดอ้ยา่งไรและ 

เมื่อไร แต่ก็มุ่งมั่นที่จะทำ

สำหรับตอนนี้ สิ่งสำคัญก็คือการสำนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ผมมี ก็ไม่ได้ 

มีมากมายตามมาตรฐานของคนส่วนใหญ่หรอก ผมไม่เคยมีเงินเยอะ ไม่ได้ 

อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรู หรือว่ามีรถ แต่ชีวิตของผมดีกว่าอดีตที่เคย 

เป็นมาเยอะ ผมมแีฟลตของตัวเองและมอีาชพีขายนติยสาร Big Issue เปน็ 

ครัง้แรกในรอบหลายปทีีผ่มกำลงัมุง่หนา้ไปในทศิทางทีถ่กูตอ้ง และผมมบีอ๊บ 

ที่หยิบยื่นมิตรภาพและนำทางให้ผม

1 Methadone ยาที่ใช้รักษาผู้ติดเฮโรอีน
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ขณะทีผ่มฉดุตวัเองขึน้มาและตรงไปทีเ่ตยีงเพือ่จะเขา้นอนแตห่วัคำ่ ผม 

ก้มลงเอามือขยี้หลังคอบ๊อบเบา ๆ 

“ฉันจะตกไปอยู่นรกขุมไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนตัวน้อยอย่างนาย”






