
เด็กชาย นก และช่างต่อโลง

แต่โชคดีที่อัลเบอร์โตไม่ต้องห่วงว่าจะหาอะไรมาให้ติโตทำ ทันทีที่ข่าวลือ 

เริ่มแพร่สะพัด เขาก็เริ่มสอนให้ติโตอ่านหนังสือ อัลเบอร์โตไม่เคย 

เห็นใครกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่มากเท่านี้มาก่อน ติโตเหมือน 

กบัฟองนำ้ทะเลทีว่างแหง้บนดนิมาเปน็สบิปี และตอนนี้ ในทีส่ดุกถ็กูจบั 

โยนลงทะเล และดูดซับคลื่นความรู้ทั้งหลายไว้จนหมด



คำนำสำนักพิมพ์

ว่ากันว่าที่อัลลอรา แค่คุณแหงนหน้ามองฟ้าก็จะเห็นปลาสีเงินยวง 

ร่วงจากฟ้า และนกสีสดใสหายากซึ่งไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเคยได้เห็น  

แต่อัลลอราคงคึกคักน่าอยู่ยิ่งกว่านี้ ถ้าเมื่อสามสิบปีก่อนไม่เกิด 

โรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่าครึ่งค่อนเมือง รวมถึงครอบครัว 

ของอัลเบอร์ โต  ช่างต่อโลงผู้สูญเสียภรรยาและลูก  ๆ  ไปใน 

เหตุการณ์นั้น แม้จะรอดชีวิต แต่ก็ดูเหมือนว่าอัลเบอร์โตจะปิด 

ตัวเองอยู่ในโลงแห่งความเศร้าเสียแล้ว จนกระทั่งได้พบกับเด็กชาย 

กำพร้าและนกวิเศษ อัลเบอร์โตจึงรู้สึกเหมือนได้ชีวิตคืนมาอีกครั้ง

	 เด็กชาย นก และช่างต่อโลง คือหนังสือที่เล่าเรื่องคนแก่ 

และเด็กที่สูญเสียคนที่ตัวเองรักไป ดูเหมือนประเด็นเรื่องการ 

สูญเสียหรือความตายจะมาคู่กับความสิ้นหวังและน่าหดหู่เสมอ แต่ 

การเลี่ยงไม่พูดเรื่องนี้ก็ดูจะไม่เป็นผลดี  เพราะหลายครั้งชีวิต 

ก็ไม่ประนีประนอมกับเรา และพร้อมจะเหวี่ยงเราไปเผชิญกับ 

ความทุกข์โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเมื่อไหร่ก็ได้ นี่จึงเป็นความจริงที่ 

เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับ

  แต่ถึงอย่างนั้น หนังสือก็ย้ำกับเราว่า หากยังมีชีวิตก็ย่อมมี 

ความหวังเสมอ

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

พฤศจิกายน ๒๕๖๑



แด่ครอบครัวของฉัน ---

ทั้งสมาชิกสองขาและสี่ขา
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เมือง  อัลลอรามีของขึ้นชื่ออยู่สองอย่าง อย่างแรก 

คือปลาบินได้ และอย่างที่สองคือความงาม 

ของถนนคดโค้งในเมือง นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วประเทศ 

เพื่อชมปลาบินขึ้นจากท้องทะเล ในขณะที่เหล่าศิลปินเดินทาง 

มาเพื่อวาดภาพบ้านเรือนสีสันสดใสดุจใส่ผงย้อมซึ่งผุดขึ้นมา 

เหมือนบนัไดไตไ่ปตามภเูขาอลัลอรา สสีนัที่นีม่ีหลากหลายเสยีจน 

ศิลปินไม่มีเฉดสีพอให้ระบาย  แถมยังมีข่าวลือ  (อย่างน้อย 

ก็ที่พี่น้องฟิเนสตราลือกันน่ะนะ)  ว่าจูเซปเป เวอร์นีซ ศิลปิน 

โลงใบแรก
ของช่างต่อโลง
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ผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับต้องคิดค้นสีขึ้นมาใหม่เพื่อระบายภาพหลังคาบ้าน 

ของพวกเขาเลยทีเดียว

“ชื่อสีนวลไข่เหลืองอำไพ” โรซา ฟิเนสตรา บอกทุกคน 

ที่มีแก่ใจฟัง

“ได้รับแรงบันดาลใจจากขอบรูปดวงตาบนขนนกยูงน่ะ”  

คลารา ฟิเนสตรา ช่วยเสริมพร้อมพยักหน้าอย่างทรงภูมิ

แต่ถึงแม้สองพี่น้องจะคุยโม้ถึงบ้านสีสดใสของตัวเอง  

ทว่าบ้านหลังถัดไปกลับสดใสยิ่งกว่า

บ้านของอัลเบอร์โต คาเวลโล คือบ้านที่อยู่สูงสุดบนภูเขา  

ถ้าคุณไปสูงกว่านี้ก็จะเจอสุสานตรงยอดเขาแล้วละ บ้านของ 

อัลเบอร์โตตั้งโดดเด่นราวกับอัญมณีสีฟ้าแวววาวที่ส่องประกาย 

ไปบนผืนทะเล มันไม่ใช่แค่สดใส แต่ยังเสียงดังอึกทึกด้วย  

บ้านหลังนี้ เสียงดังตั้งแต่อัลเบอร์โตและวิโอเล็ตตาศรีภรรยา 

ย้ายเข้ามา มันยิ่งดังขึ้นเมื่อลูกสาวคนแรกนามว่าแอนนา มารี 

ถือกำเนิด และดังขึ้นไปอีกเมื่ออันโตนิโอผู้เป็นลูกชายลืมตาดูโลก  

กระทั่งดังสุด  ๆ  เมื่อปาฏิหาริย์ตัวน้อยนามว่าไอดาแผดเสียงร้อง 

ครั้งแรกอยู่ภายในผนังสีสดใส

อัลเบอร์โตเคยเป็นช่างไม้ฝีมือดีที่สุดในอัลลอรา  ตอน 

กลางวันเขาจะต่อเตียง โต๊ะ และเก้าอี้ให้ลูกค้าที่มาว่าจ้าง และ 

ตอนกลางคืนก็จะทำของเล่นให้ลูก ๆ 
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อัลเบอร์โตทำของเล่นชิ้นใหม่ทีไร ก็จะมีเสียงใหม่ ๆ ดังขึ้น 

ในบ้านทุกที อย่างเสียงกรี๊ดของแอนนา มารี ที่กระโดดลงจาก 

เก้าอี้หมุน  เสียงกรีดร้องด้วยความโมโหเมื่อไอดาร้องสั่งให้ 

อันโตนิโอคืนตุ๊กตาตัวโปรดของเธอ และเสียงตะโกน  “ฮี้กับ  ๆ!  

ฮี้กับ ๆ!” ขณะที่อันโตนิโอควบม้าไม้ของเขาขึ้นลงบันได

บ้านของครอบครัวนี้สดใส เสียงดัง และวุ่นวายอยู่เป็น 

เวลาเจ็ดปีแห่งความสุขสันต์ จนถึงวันที่โรคร้ายมาเยือน

โรคร้ายที่ว่านี้เกิดขึ้นในเดือนที่หนาวเหน็บที่สุดของฤดูหนาว แต่ 

มันไม่ได้ย่างกรายเข้ามาอัลลอราจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิ

คนกลุ่มแรกที่ล้มป่วยคือพวกผู้ชายที่ทำงานบนทางรถไฟ 

สายใหม่ซึ่งเชื่อมอัลลอรากับพื้นที่ตอนเหนือ ตามมาด้วยหมอ 

ที่รักษาพวกเขา แล้วก็เหล่าศิลปินที่เข้ามาวาดรูปเมือง มีเพียง 

ครอบครัวเดียวที่ร่ำรวยพอให้ย้ายหนีไปได้  นายกเทศมนตรี 

พาตัวเองและครอบครัวไปพักผ่อนยาวนานในสถานที่ที่โรคร้าย 

แพร่ไปไม่ถึง

“โชคดีนะ!” เขาเหลียวมาตะโกนข้ามไหล่อวบอ้วนขณะที่ 

รถมา้สดุหรซูึง่ลากจงูโดยมา้พอ่พนัธุส์ขีาวหกตวัลากพวกเขาออกไป

ตอนแรก ศพคนตายถูกฝังไว้ในสุสาน  ---  หลุมละหนึ่ง  

แล้วก็สอง แล้วก็สามศพ  --- แต่เมื่อโรคร้ายแพร่ระบาด ก็ต้อง 
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ใช้วิธีอื่น ๆ มาช่วย

มีการทำประตูไว้ตรงท้ายสุสาน กับบันไดแคบ  ๆ  ที่แกะ 

เข้าไปในหินพร้อมด้วยขั้นบันไดทอดลงสู่ผิวน้ำ ไม่ต้องฝังกัน 

อีกแล้ว ศพถูกห่อไว้ในผ้าและโยนลงคลื่นทะเลอันเกรี้ยวกราด 

ดุดัน

เมื่อจำนวนคนตายเริ่มพุ่งสูงและจำนวนคนเป็นลดฮวบ  

ถนนปูหินของอัลลอราก็เริ่มเงียบงัน บ้านเรือนถูกปล่อยให้สีซีด  

ประตูหน้าต่างที่เคยเปิดต้อนรับฤดูใบไม้ผลิต่างปิดสนิท  แม้ 

กระทั่งพี่น้องฟิเนสตรายังไม่ยื่นหน้าสู่รู้ออกมาข้างนอกเลย

เมืองอัลลอราเหมือนกับภาพที่ยังวาดไม่เสร็จถูกวางทิ้ง 

ไว้บนถนน ตัวมันเองก็ซีดจางลงไปเช่นกัน

โรคร้ายแพร่ลามขึ้นไปบนภูเขา  --- ทีละบ้าน ทีละบ้าน --- จนกระทั่ง 

สุดท้ายก็ถึงบ้านของอัลเบอร์โต

มันคร่าชีวิตลูกคนโตสุดก่อน อัลเบอร์โตสังเกตเห็นจุด 

สีม่วงตรงหลังหูซ้ายของแอนนา มารี ในขณะที่เธออ่านหนังสือ 

บนเก้าอี้ตัวโปรด จากนั้นอันโตนิโอก็ล้มป่วย ระหว่างที่ เขา 

นอนซมอยู่บนเตียง จ้ำก็ขึ้นบนตัวไอดา ลูกคนเล็กด้วย

วิโอเล็ตตากับอัลเบอร์โตดูแลลูกน้อยแต่ละคนที่ล้มป่วย 

เป็นอย่างดี พวกเขาจูบเด็ก  ๆ  เวลาที่พวกแกร้องไห้ กอดไว้เวลา 
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ที่พวกแกครวญคราง และเมื่อถึงเวลาของแต่ละคน ทั้งสอง 

ก็จะตอบรับว่า “แน่นอน แล้ววันหนึ่งเราจะเจอกันอีกนะ”

วิโอเล็ตตารักษาสัญญา เธอตามพวกเด็ก  ๆ  ไปในสองวัน 

ให้หลัง คนควบคุมโรคมาเก็บศพทั้งหมดในตอนเย็นวันนั้น แต่ 

อัลเบอร์โตไม่ให้

“ผมทำไม่ได้” เขาบอกกับชายสองคนที่รออยู่ตรงหน้า 

ประตู “ผมยอมให้พวกคุณโยนครอบครัวผมทิ้งไปไม่ได้ ไม่ใช่ 

ในทะเลคลั่งนั่น” แม้กระทั่งจุดที่เขายืนอยู่ หน้าบ้านหลังที่สูง 

ที่สุดบนภูเขาอัลลอรา  อัลเบอร์โตก็ยังมองเห็นฟองกระเซ็น 

ขึ้นมาจากคลื่นที่ซัดกระแทกหินสีเทาเบื้องล่าง  เขาทนไม่ได้ 

ที่คิดว่าคนในครอบครัวเขาจะต้องถูกโยนลงไปในนั้น

“แต่ยังไงคุณก็ต้องกำจัดพวกเขาอยู่ดีแหละ” ชายเหล่านั้น 

ตอบ “จะปล่อยศพไว้ในนี้ไม่ได้นะ มันจะยิ่งแพร่เชื้อให้ระบาด 

เร็วไปใหญ่”

“ผมจะฝังพวกเขา”

“ช่างต่อโลงศพตายไปหมดแล้วละ เราเพิ่งเก็บคนสุดท้าย 

ไปเมื่อเช้านี้เอง”

“งั้นผมก็จะทำโลงศพให้พวกเขาเอง”

และอัลเบอร์โตก็ทำตามนั้น เขาเข้าไปในห้องงานช่างและ 

เป็นครั้งแรกที่ประดิษฐ์ของให้คนตาย ไม่ใช่คนเป็น เขาต่อโลง 
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ใหภ้รรยา ตอ่โลงใหล้กูสาวคนโต ตอ่โลงใหล้กูชายคนเดยีว และ 

ต่อโลงให้ไอดาลูกคนเล็ก แต่ละโลงขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ เหมือน 

ตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียที่ใส่แต่ละชิ้นเข้าไปในอันก่อนหน้านั้นได้

เมื่อต่อโลงเสร็จและฝังครอบครัวเรียบร้อย อัลเบอร์โต 

ก็กลับไปที่ห้องงานช่างและเริ่มลงมือต่อโลงของตัวเอง ทว่า 

พอทำเสร็จ โรคร้ายก็หายจากเมืองไปแล้ว นายกเทศมนตรี 

กลับจากหยุดพักผ่อน พี่น้องฟิเนสตราเปิดประตูหน้าต่างอีกครั้ง  

ผู้คนกลับมาสัญจรไปมาตามท้องถนนของอัลลอราอย่างเริงรื่น

แต่แทนที่อัลเบอร์โตจะร่วมวงด้วย เขากลับนั่งข้างโลงศพ 

ของตัวเองทุกวัน รอให้จ้ำสีม่วงกลับมาและพาเขาไปด้วยอีกคน
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คำสั่งล่วงหน้าของ
นายกเทศมนตรี

สามสิบปีต่อมา

“ฉัน  อยากได้ไม้โอ๊กทอง”  นายกเทศมนตรีพูดจา 

ใหญ่โต “ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าไม้โอ๊กทองได้  

มันแข็งแรงเหมือนวัว เบาหวิวเหมือนขนนก ว่ากันว่า  ---” เขา 

พยายามจะโน้มตัวข้ามโต๊ะ แต่ติดพุง “ถ้าเราโยนทั้งต้นลงทะเล  

แบบทั้งต้นทั้งรากน่ะ มันจะลอยไปถึงป่าแอฟริกาเลยละ”

“ท่านตั้งใจจะฝังตัวเองลงทะเลหรือครับ” อัลเบอร์โตถาม  
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เขาไม่ค่อยชินกับการตั้งคำถามเท่าไหร่ เพราะปกติลูกค้าจะตาย 

แล้วตอนมาถึง

“เปลา่ซะหนอ่ย” นายกเทศมนตรเีอด็ “ฉนัไมใ่ชก่ะลาสนีะ”

“ไม่มีใครในอัลลอราเป็นกะลาสีครับ” อัลเบอร์โตเห็นพ้อง  

ไม่มีใคร...ไม่ว่าคนดีหรือคนบ้า...จะแล่นเรือข้ามทะเลปั่นป่วนของ 

ที่นี่หรอก

อย่างกับว่ามันได้ยิน  ทะเลเลือกจังหวะนี้ เหวี่ยงคลื่น 

มหึมาซัดหินเบื้องล่าง น้ำกระเซ็นสูงขึ้นมาสาดใส่หน้าต่างครัว  

ไม่กี่วินาทีต่อมา ปลากะพงตัวยักษ์ก็ฟาดโครมตามมาอีก โชคดี 

ที่มันไม่ทำกระจกแตก

“งั้น”  อัลเบอร์โตถามขณะที่ปลาดิ้นปัดบนหินปูถนน 

ด้านนอก “ทำไมท่านถึงอยากให้มันลอยน้ำได้ล่ะครับ”

“ฉันก็ไม่ได้อยาก” นายกเทศมนตรีจิบชา และเมื่อชิมรส 

แลว้กบ็ว้นกลบัคนืลงไป เขาดืม่เฉพาะชาทีช่งจากใบชาชัน้เลศิทีส่ดุ 

เท่านั้น ส่วนชาของอัลเบอร์โตนั้นเห็นได้ชัดว่าคงเป็นชั้นเลวที่สุด

“แต่เมื่อกี้ท่านบอกว่า  ---” 

“โอ๊ย ฉันไม่สนเรื่องลอยน้ำบ้าบออะไรนั่นหรอก” นายก- 

เทศมนตรีโบกมือไปมาเหมือนปลาที่ดิ้นปัด  ๆ อยู่บนถนนด้านนอก  

“ฉันสนแค่ว่ามันต้อง...” เขาคิดหาคำเหมาะ ๆ “ไม่เหมือนใคร!”

“แล้วก็แพง” อัลเบอร์โตเสริม ไม่มีไม้ชนิดไหนจะแพง 
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กว่าไม้ที่ว่า นอกจากจะสั่งทางเรือมาจากแอฟริกาโดยตรง “ท่าน 

แน่ใจนะครับว่าไม่อยากได้ไม้แบบอื่น อย่างเอลเดอร์วูดหรือแอช”

นายกเทศมนตรีมองเขาด้วยสายตาเชือดเฉือน  “ฉันก็ 

ไม่ได้จนนะ ช่างต่อโลง”

อัลเบอร์โตเหล่มองสร้อยทองและเสื้อคลุมกำมะหยี่ของเขา  

“ไม่มีใครบังอาจกล่าวหาท่านแบบนั้นหรอกครับ  โอ๊กทองก็ 

โอ๊กทอง” เขาจุ่มปากกาลงขวดหมึกแล้วเขียนว่า  โอ๊กทอง  ใต้ชื่อ 

นายกเทศมนตร ี “เอาละครบั” เขาเงยหนา้ขึน้จากสมดุ “วดัขนาด 

เลย”

“วัดขนาดรึ” นายกเทศมนตรีคลายความโกรธเกรี้ยวลง 

เล็กน้อย “วัดขนาดอะไร”

“ขนาดตัว  ของท่าน ไงครับ ท่านนายกเทศมนตรี เราต้อง 

ใชส้ว่นสงูกบัขนาดรอบลำตวั แหม ผมไมใ่ชช่า่งทำรองเทา้นีเ่นอะ”

อนัทีจ่รงิ ไมม่ชีา่งทำรองเทา้ทีอ่ลัลอราหรอก ไมม่อีกีตอ่ไป 

แล้ว คนสุดท้ายเพิ่งตายไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อน อัลเบอร์โต 

เป็นคนต่อโลงให้เขาเอง 

นายลุยจิ สการ์ปา

เอลเดอร์วูด

๗๕ Ö ๒๓ นิ้ว
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“อ้อ เหรอ เอ่อ...”

“ผมมีสายวัดนะครับ” อัลเบอร์โตเสนอ “ผมไปเอามา 

ให้ท่านได้”

“ไม่ต้อง ๆ ไม่เป็นไร” นายกเทศมนตรีโบกมือให้เขานั่งลง  

“เรื่องขนาดเอาไว้ก่อนแล้วกัน”

“เกรงว่าผมจะทำอะไรไม่ได้มากนักถ้าไม่มีขนาดตัวน่ะสิ 

ครับ มันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการต่อโลงเลย ปกติผม 

จะวัดขนาดตัวให้ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้มาหาผมตอน 

ยังมีชีวิตอยู่”

“อ้าว ก็ฉันไม่เหมือนคนส่วนใหญ่พวกนั้นนี่หว่า ฉันเป็น 

นายกเทศมนตรีนะ นายกเทศมนตรีแห่งอัลลอรา” เขายืดอก 

วางท่า ไขมันบนหน้าท้องเกยขึ้นมาบนขอบโต๊ะ “และในฐานะ 

นายกเทศมนตรี มันคือสิทธิ์ เอ๊ย คือหน้าที่ ที่ฉันจะต้องมี 

โลงศพที่ใหญ่และอลังการที่สุดที่เมืองนี้เคยได้พบพาน”

เขาก็ต้องได้โลงใหญ่สุดอยู่แล้ว อัลเบอร์โตคิดในใจ เขา 

ไม่เคยเจอใคร...ทั้งคนเป็นและคนตาย...ที่อ้วนอืดเท่ากับนายก- 

เทศมนตรีมาก่อน

“อะไรนะ” นายกเทศมนตรีตวาด

ดวงตาของอัลเบอร์โตเบิกโพลงขึ้นมา เสียงในหัวของเขา 

ดังออกมาข้างนอกเลยหรือ
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“คิดอีกที สงสัยจะเป็นเสียงกระเพาะของฉันแฮะ” นายก- 

เทศมนตรีลากพุงกลับลงมาใต้โต๊ะ “ตอนเย็น  ๆ  แบบนี้ อีหนูนี่ 

อารมณ์ร้ายทุกทีเลย แกไม่มีเค้กหรือว่าขนมหวานอยู่ในตู้บ้างเลย 

เหรอ เอามาปรามเสือโหยหน่อยซิ” เขาลูบพุงตัวเองด้วยความ 

รักใคร่แล้วกวาดตามองห้องครัวอย่างมีความหวัง

“มีขนมปังค้างคืนบนโต๊ะยาวครับ”  อัลเบอร์โตเสนอ  

“กับชีสบนจานนั่น ถึงจะออกเขียวหน่อย  ๆ  แม้มองจากตรงนี้ 

ก็เถอะ”

“ไมเ่ปน็ไร” นายกเทศมนตรบีอก แมเ้ขาจะดเูปน็อยา่งมาก

“ยังไงดีครับ” อัลเบอร์โตถาม

“อะไรยังไง”

“เรื่องขนาดตัวน่ะครับ เอาแค่คร่าว ๆ ก็ได้ ผมจะได้สั่งไม้  

ถ้าท่านอยากได้โลงที่อลังการที่สุด ผมต้องเริ่มลงมือเร็ว ๆ นี้แล้ว”

“อ้อ ได้  ๆ เจ็ดสิบนิ้วคูณ  --- เอ่อ...” แก้มอูมของนายก- 

เทศมนตรีแดงเข้มขึ้นไปอีกเฉด “เจ็ดสิบนิ้วมั้ง ฉันว่า”

“เจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเหรอครับ” อัลเบอร์โตเอ่ย ไม่อาจ 

เก็บซ่อนความประหลาดใจได้

“มีปัญหาอะไรเรอะ”

“ไม่มีครับ แค่สงสัยเฉย ๆ”

“สงสัยอะไร”
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“ปกติผมจะทำโลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่เคยทำเป็นจัตุรัส 

ครับ”

“ถ้ามันเรื่องมากนัก” นายกเทศมนตรีเอ่ยและพยายาม 

จะยืนขึ้น แต่ก็ไม่สำเร็จ “ฉันไปหาคนอื่นมาทำแทนก็ได้นะ”

“ไมม่ปีญัหาอะไรเลยครบั ทา่นนายกเทศมนตร”ี อลัเบอรโ์ต 

จุ่มปากกาลงหมึกและเขียนขนาดลงไป “ทีนี้...” เสียงเขาอ่อย  

เขาสังหรณ์ว่านายกเทศมนตรีจะต้องไม่ชอบคำถามต่อไปแน่   

“ท่านอยากจะใช้เมื่อไหร่ครับ”

ใบหน้าของนายกเทศมนตรีเปลี่ยนจากแดงเป็นม่วง “ฉัน 

จะไปรู้ได้ยังไงล่ะ!” เขาแผดเสียง “คนเราจะ  รู้  เรื่องพรรค์นั้น 

แน่นอนได้ยังไง ความตายมันคาดเดาไม่ได้สักหน่อย”

“จริงแท้แน่นอนครับ” ช่างต่อโลงเห็นพ้อง “ตอนนี้ยัง 

หายใจอยู่ เผลอแป๊บเดียวก็ไม่ได้หายใจซะแล้ว”

“ถงึงัน้กเ็ถอะ” นายกเทศมนตรเีอย่พรอ้มกบัหวัเราะหวัน่ ๆ  

“แกก็ไม่ต้องทำให้เร็วมาก ฉันยังไม่มีแผนจะตายปุบปับเร็ว  ๆ  นี้ 

หรอก”

ดา้นนอก หอนาฬกิาซึง่ตัง้สงูขึน้มาจากสสุานสง่เสยีงกงัวาน 

สิบสองครั้ง และเพื่อแข่งกับเสียงระฆัง นายกเทศมนตรีก็เริ่ม 

ตะโกน

“ฉันน่ะพันธุ์ดี แม่ฉันอยู่ถึงอายุแปดสิบสาม ขนาดนั้น 
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ยังตายเพราะถูกเกวียนชนแล้วหนีเลย ผลตรวจชันสูตรไม่เจอ 

โรคอะไร นอกจากกะโหลกแตกแล้วก็รอยทะลุตรง  ---”

นายกเทศมนตรีถูกตัดบทด้วยเสียงเคาะดัง  ๆ  สามครั้ง 

ตรงประตูหน้า เขาขมวดคิ้วและมองข้ามโต๊ะไปยังอัลเบอร์โต

“ปกติแกมีคนมาหาดึก ๆ ดื่น ๆ อย่างนี้เลยเหรอ”

“ไม่ใช่คนเป็นหรอกครับ” ช่างต่อโลงบอก และทิ้งนายก- 

เทศมนตรีไว้ลำพังในห้องครัวหลังลุกขึ้นไปเปิดประตู

“วางเธอลงตรงนี้นะ”  อัลเบอร์โตชี้ไปที่โต๊ะท้ายห้องงานช่าง  

เขาถือเทียนเล่มหนึ่งไปจากครัวและตอนนี้ใช้มันจุดเทียนเล่มอื่น 

อีกห้าเล่มรอบ  ๆ  ห้อง แสงสีเหลืองอมเทาวงเล็ก  ๆ  โบกไหวและ 

สว่างขึ้นมาทีละหย่อม เมื่อมันรวมกันเป็นแสงสว่างมั่นคง เขา 

ก็เข้าไปสมทบกับชายสองคนที่แบกศพมา

อัลเบอร์โตจำผู้หญิงคนนี้ได้ มิสโบนิโตนั่นเอง เธอย้าย 

มาอัลลอราราวหนึ่งปีก่อน พออยู่ได้สี่ฤดู เธอก็ถือว่าที่นี่คือ 

บ้านเกิด อัลเบอร์โตเคยคุยกับเธอแค่ครั้งเดียว เขาช่วยเธอ 

อ่านป้ายที่ลานตลาดนัด ลูกแพร์สองลูกในราคาลูกเดียว!

“เกิดอะไรขึ้นหรือ” อัลเบอร์โตถาม เขารู้จักชายทั้งสองคน  

แต่รู้จักคนหนึ่งดีกว่าอีกคนมาก  ชายที่สูงวัยกว่าคือเอ็นโซ  

เจ้าของร้านขนมปัง ส่วนที่หนุ่มกว่าคือซานโตส ลูกมือของเขา
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“เธอตาย” ซานโตสตอบ

“อันนั้นรู้แล้ว ว่าแต่ เธอตายได้ยังไง”

“เอ่อ...” ซานโตสมองหัวหน้า

“เนื้องอกน่ะสิ อัลเบอร์โต” เอ็นโซกระแอม “ตรงนี้ไง  

เหนือหัวใจเธอ”  เขาชี้ไปยังหน้าอกของศพ  เหนือคอเสื้อชุด 

กระโปรงซีดจาง ก้อนเนื้อขนาดเท่าแอ๊ปเปิ้ลผลเล็ก ๆ โผล่ออกมา 

ให้เห็น

“อา” อัลเบอร์โตเอ่ยเสียงเศร้า “ฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้ 

มาก่อนนะ อันที่จริงเห็นมาหลายครั้งเลยละ” เขาถอยมาจาก 

ร่างเธอและมองเอ็นโซเพื่อนเก่า “ใครเจอเธอหรือ”

“เมยีฉนัเคยเอาขนมปงัเกา่ทีร่า้นใหเ้ธอนะ่ ผูห้ญงินา่สงสาร 

คนนี้ไม่มีเงินซื้อขนมปังอบใหม่ เมียฉันไม่เห็นเธอมาสองสัปดาห์ 

แล้ว ก็เลยออกไปดูที่กระท่อมว่าเธอเป็นอะไรไหม แล้วก็เจอเธอ 

สภาพนี้ นอนอยู่บนเตียงคนเดียว ผ้าห่มยังอุ่น ๆ อยู่เลย”

“อุ่นเหรอ” อัลเบอร์โตขมวดคิ้ว “แกแน่ใจนะ” ดูจาก 

สภาพและกลิ่นแล้ว  เขามั่นใจว่ามิสโบนิโตน่าจะตายมาแล้ว 

อย่างน้อยก็หนึ่งสัปดาห์ ถ้าตอนนี้เป็นช่วงกลางฤดูร้อน ป่านนี้ 

เธอคงไม่เหลือสภาพมิสโบนิโตแล้วด้วยซ้ำ

“ซิ ซิ (ใช่ ใช่) อัลเบอร์โต” เอ็นโซบอกพลางพยักหน้า 

เศร้า ๆ ส่วนดวงตายิ่งเศร้ากว่า “เมียฉันมั่นใจมาก” 
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อ้อ...อัลเบอร์โตคิด เข้าใจแล้วละ ภรรยาของเอ็นโซมัก 

พูดจาเกินจริง พอ ๆ กับพี่น้องฟิเนสตราที่บ้านอยู่ติดกันนั่นแหละ

“เธอไม่มีเงินซื้ออาหารกิน อัลเบอร์โต ลืมเรื่องเงินค่า 

โลงศพไปได้เลย” เสียงของเอ็นโซเปลี่ยนไปเหมือนคนมีศักดิ์ศรี 

ที่เตรียมจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ “แต่ฉันจำได้นะ  --- จะลืม 

ได้ยังไงล่ะ  --- ว่าแกเคยช่วยพ่อฉันไว้ตอนที่เราไม่มีปัญญา...”

“ได้สิ ได้เลย” อัลเบอร์โตบอก “แกไม่ต้องเอ่ยปากหรอก  

เอ็นโซ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวฉันดูแลเธอเอง”

“ขอบใจนะ อัลเบอร์โต” เอ็นโซจับมือเขา “ฉันรู้ว่าเธอ 

จะต้องได้รับน้ำใจจากแก”

“คืนนี้อัลเบอร์โตงานยุ่งแล้วละ” คลารา ฟิเนสตรา เอ่ย  

เธอหดศีรษะกลับเข้าไปทางหน้าต่างและหันไปหาน้องสาว

“จริงเหรอ” โรซาถาม เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้เท้าแขนที่ตกแต่ง 

ลายกุหลาบเข้ากับชื่อของเธอ

“อ๊ะ จริงสิ ทั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็มิสโบนิโตด้วย”

“นายกเทศมนตรีตายแล้วเหรอ” ความตกใจเล่นงานโรซา 

อย่างหนักจนเธอพูดไม่ออก แต่ก็แค่วูบเดียวเท่านั้น “อืม แต่ 

ก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอก เวลาที่คนเราอ้วนฉุจนถึงระดับหนึ่ง ก็ 

ตายเอาได้ง่าย ๆ นั่นแหละ”

“ไม่ใช่”  ใบหน้าแหลมของคลาราเปล่งประกายความ 
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พึงพอใจ เธอชอบที่ได้รู้อะไร  ๆ  ก่อนน้องสาว “นายกเทศมนตรี 

ยังไม่ตาย แต่มิสโบนิโตต่างหากที่ตาย เอ็นโซกับลูกมือเพิ่ง 

แบกเธอมาเดี๋ยวนี้เอง”

“ไหนดูหน่อยซิ” โรซาเหนี่ยวตัวขึ้นจากเก้าอี้แล้วปราด 

ไปที่หน้าต่าง เธอดันคลาราหลบแล้วยื่นศีรษะออกไปนอกถนน  

แต่ช้าเกินไปแล้ว แขกทุกคนของอัลเบอร์โตกลับไปกันหมดแล้ว  

หน้าบ้านของเขามืดสนิท

อัลเบอร์โตเป่าเทียนในห้องงานช่างดับลงทีละดวง

“เอ้านี่” เขาเอ่ยพลางวางเทียนไขเล่มสุดท้ายไว้ข้างร่างของ 

มิสโบนิโต “แบบนี้ดีกว่าเนอะ ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะ  

ผมจะดูแลคุณเอง คุณจะได้ฝังร่างอย่างเหมาะสมเหมือนที่คน 

ทุกคนคู่ควรได้รับสิ่งนั้น คุณใช้โลงของผมได้เลย” แม้เธอจะ 

มองไม่เห็น แต่เขาก็ชี้ไปที่กล่องสี่เหลี่ยมสั้น  ๆ  ฝุ่นจับซึ่งวางอยู่ 

ตรงมุมห้อง “ผมจะซื้อหลุมในสุสานให้คุณด้วย คุณจะมีป้ายหิน 

แล้วก็ทุกอย่าง”

อัลเบอร์โตปิดหน้าต่างหลังบ้านเพื่อกันไม่ให้ปลาบินเข้ามา  

เขาหันหลังเตรียมจากไป แต่แล้วบางอย่างก็รั้งให้เขาอยู่ต่อ  

มิสโบนิโตอาจตายอย่างโดดเดี่ยว และนอนอยู่อย่างโดดเดี่ยวมา 

ตลอดสัปดาห์เต็ม  ๆ แต่เธอจะไม่ต้องนอนโดดเดี่ยวอีกต่อไป 
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แล้ว แทนที่จะขึ้นไปข้างบน อัลเบอร์โตกลับนั่งลงข้างเธอ

“ราตรีสวัสดิ์  มิสโบนิโต”  เขาเอ่ยท่ามกลางหย่อมแสง 

ดวงสุดท้าย อัลเบอร์โตเอนศีรษะลง หลับตา และหลับใหลไป 

ในที่สุด
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นกขี้สงสัย

คืน  นั้น  ขณะที่อัลเบอร์โตนอนหลับอยู่ข้าง  ๆ  ศพของ 

มิสโบนิโต นกตัวเล็ก ๆ สีสดใสตัวหนึ่งบินสูงอยู่เหนือ 

ศีรษะเขา  ทุกครั้งที่มันกระพือปีกจะมีละอองดาวเปล่งแสง 

ออกมา และเมื่อมันกระพือปีกอีกครั้ง ละอองดาวก็จะหายวับไป

นกตัวนั้นกำลังมุ่งหน้าออกสู่ทะเล แต่มันไปได้ไม่ไกลนัก  

ลมแรงและปีกของมันก็อ่อนแอ ดังนั้นแทนที่จะบินไปข้างหน้า  

มันกลับทำได้แค่บินวนไปวนมา

“จิ๊บ!” นกร้อง “จิ๊บ!” มันร้องอีกครั้ง เสียงร้องของมัน 
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สะท้อนบนผืนน้ำ แต่ไม่มีเสียงร้องตอบกลับ

เจ้านกกระพือปีกบินและส่งเสียงร้องอยู่ เกือบชั่วโมง  

ก่อนที่แสงสว่างเล็ก  ๆ  จะสะดุดตามัน มันหันหลังให้ทะเลและ 

พุ่งทะยานไปทางเมืองอัลลอรา บ้านเรือนสีสดใสเช่นเดียวกับ 

ขนของมันเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่มันบินควงลงต่ำ  

มันบินผ่านถนนปูหิน หลังคายางมะตอย และกระจกที่แวววับ 

เป็นสีขาวในยามค่ำคืน จากนั้นมันก็ถอนใจเบา  ๆ แล้วร่อนลง 

เกาะตรงบานหน้าต่างหิน

เจ้านกขยับไปทางบานไม้สองบานซึ่งปิดหน้าต่างอยู่ มัน 

มองผ่านช่องแคบ  ๆ  ที่หน้าต่างสองบานมาบรรจบกัน ตรงเข้าไป 

ในห้องมืดสลัวซึ่งมีแสงสีทองส่องวูบไหว 

ร่างของหญิงคนหนึ่งนอนเหยียดอยู่บนโต๊ะไม้ เย็น  ๆ  

ชายแก่ผมสีเทานอนหลับเคียงข้างเธอ เจ้านกมองดูหญิงคนนั้น 

แล้วเอียงคอ เสียงร้องไห้แสนเศร้าจากส่วนลึกในอกดังสะท้อน 

ทั่วห้อง จากนั้นมันมองชายชรา ดวงตาดำราวน้ำหมึกพินิจมอง 

เขาอยู่หลายนาที และในที่สุด ราวกับมันเจอบางสิ่งที่ถูกใจ  

ดวงตาของเจ้านกจึงวาววับด้วยสีทอง

“จิ๊บ!” นกส่งเสียงร้อง “จิ๊บ!” มันร้องอีกครั้ง

เจ้านกกระพือปีกเรืองรองของมันบินกลับสู่ท้องฟ้าอีกครั้ง  

คราวนี้แทนที่จะบินลงใต้เข้าหาทะเล มันกลับหันสู่ทิศเหนือและ 
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ตรงไปยังภูเขาที่อยู่รายล้อมอัลลอรา

“แกเห็นอะไรไหมนั่น” ชายฟันหลอผู้นั่งอยู่ตรงท่อระบายน้ำ 

ของจัตุรัสกลางเมืองอัลลอราเอ่ย เขากำลังพูดกับถังที่มีปลาดิ้น 

พราด  ๆ  อยู่ข้างเท้าตน “ฉันไม่เคยเห็นนกที่ไหนสีเจิดจ้าเท่านี้ 

มาก่อนเลยแฮะ”

เขาแหงนศีรษะมองนกสีรุ้งที่บินวนผ่านไป เขาไม่เคยเห็น 

นกที่ไหนเหมือนนกตัวนี้ ไม่ว่าจะแดนใต้หรือแดนเหนือที่เขาเคย 

เรียกว่าบ้าน

ชายคนนี้มีชื่อว่าอะเลสซานโดร ดิปอร์โต สมัยเด็กเคย 

ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอรามากมาย เรื่องที่ว่ามีปลาบินขึ้น 

จากทะเลและตกลงมาบนพื้นหินราวกับสายฝน จากนั้นเมื่อโต 

เป็นผู้ใหญ่ เขาจึงมีความคิดเด็ด  ๆ  อย่างหนึ่ง ความคิดที่เจิดจ้า 

พอกับเจ้านกตัวที่บินอยู่สูงขึ้นไปนี่แหละ ความคิดที่จะทำให้ 

เขาร่ำรวย

เขาละทิ้งถิ่นแม่น้ำสงบนิ่งทางด้านเหนือและล่องลงใต้มา 

กอบโกยความมั่งคั่งในฐานะชาวประมงเพียงหนึ่งเดียวคนนี้ของ 

อัลลอรา

แต่แผนการของเขากลับมีช่องโหว่ อันที่จริงเป็นช่องโหว่ 

ใหญ่มากซึ่งมันทำลายแผนจนพินาศสิ้น ก็เมืองนี้จะต้องการ 
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ชาวประมงไปทำไมล่ะ ในเมื่อปลามันบินขึ้นมาให้จับเองอยู่แล้ว

ดังนั้นแม้จะจับปลาได้สามพันแปดสิบเก้าตัว แต่อะเลส- 

ซานโดร ดิปอร์โต ก็ขายปลาไม่ได้สักตัวเดียว ความจริงข้อนี้ 

ทำให้ชาวเมืองตั้งชื่อใหม่ให้เขา ชื่อที่ทุกคนรู้จักดีจนลืมชื่อเดิม 

ของเขาไปเลย

“คนนั้นไง” ผู้คนเอ่ยเช่นนี้เมื่อเดินผ่านเขาที่นั่งอยู่บนถนน 

พร้อมกับถังที่เต็มไปด้วยปลาดิ้นปัด  ๆ  และป้ายซีด  ๆ  เขียนว่า  

สิบตัวทองแดงเดียว

“ออกมาห่าง  ๆ  นะ” บรรดาแม่  ๆ  จะเตือนลูกน้อยขณะที่ 

พวกเด็ก ๆ วิ่งไปมาตามถนนแคบ ๆ ของอัลลอรา

“เขาเป็นใครน่ะ” นักท่องเที่ยวจะถามถึงชายที่นอนห่ม 

ผ้าขี้ริ้วตรงรางระบายน้ำ

“อ้อ” ชาวเมืองจะตอบ “ชาวประมงหน้าโง่น่ะ หนึ่งเดียว 

คนนี้ที่อัลลอรา”

ชาวประมงหน้าโง่ถอนหายใจและเงยหน้าจ้องนกบนท้องฟ้า  

ใช่ เขาโง่ที่มาเมืองนี้เพื่อหวังรวย แต่เขารู้ว่ามันจะโง่ยิ่งกว่า 

ถ้าออกจากเมืองนี้ไป  ในโลกนี้จะมีที่ไหนวิเศษมากเท่านี้อีก  

จะมีที่ไหนที่ยามค่ำคืนได้มองดูปลาสีเงินยวงร่วงหล่นจากฟ้า 

และได้เห็นนกสีสดใสหายากซึ่งไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเคยได้เห็น

นีจ่งึเปน็เหตผุลทีอ่ะเลสซานโดร ดปิอรโ์ต เลอืกอยูใ่นเมอืง 
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ที่ทุกคนเรียกเขาว่าคนโง่ เขาเลือกอยู่เพราะเมื่อคุณมาอัลลอรา  

เพียงแค่แหงนหน้ามองฟ้า คุณก็จะเห็นมนตร์วิเศษอยู่ทุกวันคืน


