
คำนำสำนักพิมพ์

เราทุกคนล้วนเคยทำของหายกันมาแล้วทั้งนั้น 

	 แต่สิ่งสำคัญหลายอย่างไม่ได้หาเจอกันง่าย  ๆ และที่แย่กว่า 

ก็คือ เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่หายไปนั้นสำคัญ จนกระทั่งมันหายไป 

นั่นแหละ

	 โอลิเวีย  แกรนต์  เด็กหญิงวัย  ๑๑  ปี  ผู้มีความสามารถ 

พิเศษในการหาของ  ไม่ว่าใครทำอะไรหาย  เธอก็หาเจออยู่ เสมอ  

ยกเว้นตุ๊กตุ่นนกกระจอกเทศของเจค็อบ พี่ชายผู้เป็นออทิสติก ที่หา 

เท่าไหร่ก็หาไม่เจอ แล้วมันดันสำคัญมากด้วย เพราะเมื่อมันหายไป  

เจค็อบก็อาละวาดหนักขึ้น  พ่อแม่ที่มักทุ่มเทความสนใจให้พี่ชาย 

อยู่แล้ว ก็ยิ่งทวีความสนใจขึ้นอีก ในบ้านที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหมุน 

รอบตัวเจค็อบ โอลิเวียจึงรู้สึกอึดอัดและไร้ตัวตน อันเนื่องมาจาก  

“ความไม่ปกติ” ของพี่ชาย 

	 ดั งนั้น  โอลิ เวียจึงทุ่ม เทตามหานกกระจอกเทศหนักขึ้น  

เครียดขึ้น ด้วยคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของเธอ  

“ปกติ” เสียที

	 นกกระจอกเทศกบัสิง่ทีห่ลงหาย และพีช่ายของฉนั คือเรือ่งราว 

ของเด็กคนหนึ่งพยายามค้นหาสิ่งสำคัญในชีวิตและตัวตนที่แท้จริง 

ของตนเอง การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและใครสักคนโดยเนื้อแท้ แม้ว่า 

เราหรือใครคนนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบ 

	 เพราะทุกสิ่งล้วนสวยงามในแบบของมัน

 

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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บทนำ

ฉันหานกกระจอกเทศ ของพี่ชายไม่เจอ

	 ฉนัพยายามหามานานมากแลว้นะ แถมฉนัยงัเกง่เรือ่งหาของ 

เป็นพิเศษด้วย

	 “ลูกหาของเก่งเป็นพิเศษเลยนะ โอลิเวีย” แม่ชม

	 “มันเป็นพลังพิเศษของลูกนะ” พ่อบอก

	 “พลังพิเศษของลูก” พี่ชายฉันเอ่ย แล้วจากนั้นเขาก็พูดว่า 

“พลังพิเศษ”  ไปตลอดวันที่ เหลือ  ---  พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคำนี้ 

ไม่ได้มีความหมายอะไรอีกต่อไป เป็นแค่เสียงที่เปล่งออกมา

	 แต่พลังจะพิเศษหรือไม่ก็ตาม นกกระจอกเทศของเจค็อบ 

ก็ยังหายไปอยู่ดี ไม่ว่าฉันจะหาอย่างหนักและนานแค่ไหน

	 “หนูจะหาให้นะเจค็อบ” ฉันสัญญากับเขา ฉันไม่เคยหยุด 

ตามหาด้วย มันคือความลับของเรา

	 “โอเคน่าโอลิเวีย” เขาบอก

	 แต่มันไม่โอเค

	 เขา ไม่โอเค

	 ตราบใดที่นกกระจอกเทศของเขายังหายไปแบบนี้ ฉันรู้เลย 

ว่าเขาไม่มีวันโอเคอีกต่อไป
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รู้จักและค้นหา

๑...........

ของหายอย่างแรก  ที่ฉันหาเจอคือแหวนวงหนึ่งของแม่ที่ได้ 

มาจากยาย แหวนเงินเป็นเกลียววงสวยและมีเพชรอยู่ด้วย

	 “แม่วางไว้บนชั้น ตรงนี้แหละ” แม่บอก พลางชี้ชั้นวาง 

แคบ ๆ ที่ติดอยู่บนผนังข้างกระจกในโถงทางเดิน “แล้วตอนนี้มันก็ 

หายไปเฉย ๆ!” แมล่บูนิว้โลง่ ๆ ตรงทีค่วรจะมแีหวนอยู ่ แตด่นัไมม่ ี

“แม่คิดไม่ออกเลยว่าเอาแหวนไปทำอะไรมา แม่ก็หาทุกที่แล้วนะ”

	 สีหน้าแม่ในวันนั้นบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับของที่หายไป 

นั่นคือ สิ่งที่หายไปน่ะสำคัญ บางครั้งมันสำคัญกว่าเดิมก็เพราะ 

มันหายไปนั่นแหละ

	 เวลาจะหาของหาย คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อน คุณแค่หา 

สิ่งที่ทำหายไปไม่ได้หรอก คุณต้องหาของตรงที่ที่มันไม่ควรอยู่ 

ต่างหาก แหวนของแม่หล่นจากชั้นวาง แล้วกลิ้งไปหยุดอยู่ใต้ 

ประตูตู้เสื้อผ้าตรงโถงทางเดิน จุดที่อยู่นอกสายตา ฉันเจอมัน 

ตอนลงไปคุกเข่า วางมือทั้งสองข้าง แนบแก้มลงบนพื้น แล้ว 

กวาดตามองหาอะไรก็ตามที่อยู่ผิดที่
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	 มีสิ่งต่าง  ๆ  มากมายเหลือเกินที่หายไป แล้วฉันก็หาของ 

เหล่านั้นเก่งเสมอ เดาว่าเป็นเพราะฉันช่างสังเกตน่ะ บางครั้ง 

ฉันหาของเจอก่อนที่เจ้าของจะรู้เสียอีกว่ามันหายไป โดยเฉพาะ 

พวกของที่อยู่ในที่แปลก  ๆ เช่น กุญแจรถยนต์ในชามผลไม้บน 

เคาน์เตอร์ห้องครัว แทนที่จะอยู่ประจำที่ในชามข้างประตู กระเป๋า 

สตางค์ของพ่อบนชั้นหนังสือตรงห้องโถง แทนที่จะอยู่บนโต๊ะ 

หัวเตียง กระเป๋าถือของแม่แขวนอยู่หลังเก้าอี้ห้องครัว แทนที่ 

จะแขวนอยู่บนตะขอข้างประตู หนังสือของห้องสมุดไปอยู่ใน 

ห้องน้ำ ต่างหูในลิ้นชักรก ๆ ดินสอแท่งโปรดของเจค็อบปนอยู่กับ 

ช้อนส้อม แต่ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม พวกสิ่งของเนี่ย 

ล้วนสูญหายง่ายกว่าจะหาเจอ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมการ 

หาของถึงทำให้รู้สึกดีเหลือเกิน

ฉันเห็นกระดาษแผ่นนั้นตรงหน้าต่างก่อนจะดูนาฬิกาด้วยซ้ำ

	 “หนูไปฝั่งตรงข้ามนะคะ!” ฉันตะโกนบอกตรงโถงทางเดิน 

แล้วไปควานหารองเท้า

	 “อรุณสวัสดิ์ลูกเหมือนกันนะ” แม่หัวเราะ “มื้อเช้าลูกอยาก 

กินขนมปังปิ้งหรือซีเรียลล่ะ”

	 “ขนมปังปิ้งค่ะ” ฉันตอบ “เดี๋ยวหนูกลับมานะ” ฉันปิด 

ประตูหน้าตามหลัง จากนั้นก็เปิดประตูอีกรอบแล้วชะโงกหน้า 

กลับเข้าไป “แล้วก็ อรุณสวัสดิ์นะคะ”

	 แม่ส่ายศีรษะและโบกมือไล่ฉัน
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ฉันเหลือบมองหน้าต่างบ้านมิสซิสแม็กเคเนลลีขณะกระโดดขึ้น 

บันไดบ้านเธอ  กระดาษนั่นคือการส่งสัญญาณหาฉัน  เธอทำ 

แว่นตาหายอีกแล้ว หายบ่อยเหลือเกิน จนเราตกลงกันว่าการ 

ส่งสัญญาณน่าจะเป็นความคิดที่ดี  ทำแบบนี้ เธอจะได้ไม่ต้อง 

โทร.มาทุกครั้งที่อยากให้ฉันช่วย ถ้ามีกระดาษแปะตรงหน้าต่าง  

ฉันก็จะสวมรองเท้าแล้วมุ่งหน้าข้ามถนนไป บางครั้งก่อนที่ฉัน 

จะเปลี่ยนชุดนอนหรือกินอาหารเช้าด้วยซ้ำ

	 “สวัสดีที่รัก!”

	 มิสซิสแม็กเคเนลลีมักเรียนฉันว่าที่รัก หรือไม่ก็โอลิเวีย 

ทีร่กั เธอปดิประตลูงตามหลงัฉนั โอเรยีนครางมาจากเกา้อีเ้ทา้แขน 

พนักสูงตรงอีกฟากของห้องนั่งเล่น “ขอบคุณที่มานะจ๊ะ”

	 “ค่ะ!” ฉันยิ้ม แล้วมองไปรอบห้องเพื่อหาเบาะแส

	 “กินมื้อเช้ารึยังจ๊ะ”

	 ฉันส่ายหน้า “เดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่อยกินค่ะ”

	 “งั้นก็กาแฟนะ”

	 ฉันยิ้มกว้าง

	 “ฉันจะไปตั้งกาละ” เธอขยิบตา

	 ไม่ว่าจะมาช่วยหาแว่นตาให้ตอนไหน มิสซิสแม็กเคเนลลี 

จะให้ฉันดื่มกาแฟเสมอ ฉันคิดว่าแม่ไม่รู้หรอก แม่คงจะบอกว่า  

ฉันไม่ควรดื่มกาแฟ  เพราะอายุสิบเอ็ดถือว่ายังไม่โตพอ  แต่ 

ดูเหมือนมิสซิสแม็กเคเนลลีคิดว่าไม่เป็นไร ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม 

ที่ฉันมา เราทั้งคู่จะดื่มกาแฟกัน

	 “โอเคค่ะ ว่าแต่เมื่อคืนคุณทำอะไรบ้างคะ” ฉันถาม ฉัน 

สันนิษฐานไว้สองอย่าง --- ดูทีวีอย่างหนึ่งละ เพราะมีหมอนวางพิง 
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อยู่บนเบาะโซฟายาวซึ่งเธอใช้นั่ง แม้ฉันจะเก่งเรื่องรวบรวมเบาะแส 

ต่าง  ๆ แต่มันก็ไม่เสียหายสักหน่อยที่จะถาม เผื่อมีอะไรที่ฉัน 

ควรรู้อีก

	 “อืม ฉันกับโอเรียนดูข่าวสามทุ่มด้วยกันเหมือนเคย แต่ 

รายงานสภาพอากาศทำใหม้นัเบือ่ ฉนัเลยปดิทวีเีรว็หนอ่ย ตอนนัน้ 

ฉันยังใส่แว่นอยู่เลยนะ”

	 ฉันพยักหน้า

	 “หลังจากนั้นเราก็เข้าครัวหาเครื่องดื่มย้อมใจก่อนนอน”  

มิสซิสแม็กเคเนลลเีรียกนมว่า ‘เครือ่งดื่มย้อมใจ’ ฉันคิดว่าคงเพราะ 

มันช่วยให้เธอนอนหลับ มีแก้วสองใบอยู่ในอ่างล้างจาน  แก้ว 

ใบหนึ่งของมิสซิสแม็กเคเนลลี อีกใบของโอเรียน ฉันมองรอบ  ๆ  

ห้องครัว แต่ก็ไม่มีวี่แววของแว่นตาที่หายไปเลย

	 “แล้วทำอะไรต่อคะ”

	 “ฉันล้างหน้าแล้วก็เข้านอนจ้ะ”  เธอตอบ  “ฉันตั้งใจว่า 

จะอ่านหนังสือแป๊บนึงด้วย แต่หาแว่นตาไม่เจอ”

	 “งั้นก็เป็นช่วงระหว่างเครื่องดื่มย้อมใจของคุณกับตอน 

ล้างหน้าที่แว่นตาหายไป”

	 มิสซิสแม็กเคเนลลีพยักหน้า ส่วนฉันหลับตาลงรวบรวม 

หลักฐานในหัว ถ้าเป็นเธอ ฉันจะถอดแว่นตาออกตอนไหนนะ  

ฉันย้อนรอยไปในครัว จ้องแก้วเปล่าในอ่างล้างจาน จากนั้นก็เดิน 

ไปยังห้องนั่งเล่นที่มีโซฟากับทีวี แล้วก็นั่นแหละ เพียงเท่านี้ฉัน 

ก็รู้ว่ามันอยู่ไหน แว่นตาดึงดูดฉันเหมือนมีอาการคันยิบ  ๆ  ใน 

สมอง ฉันเดินกลับเข้าครัว เปิดตู้เย็น แล้วก็ถูกเผง แว่นตา 

อยู่ในนั้น ข้าง  ๆ  กล่องนม ฉันหยิบแว่นตาออกมาส่งให้มิสซิส 
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แม็กเคเนลลี เธอรับไป ส่ายหน้า แล้วยิ้ม

	 “หนูนี่มหัศจรรย์จริง ๆ โอลิเวีย” เธอชม

	 ฉันยักไหล่ ซุกมือไว้ในกระเป๋า ฉันไม่ได้มหัศจรรย์อะไร 

นักหรอก แค่รู้สึกดีที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ และฉันก็มีความสุขที่ได้ 

ทำอะไรปกติจริง ๆ โดยไม่ต้องยุ่งกับพี่ชาย เจค็อบน่ะ

	 “คุณจะเจอแว่นตัวเองทันทีที่เปิดตู้เย็นหยิบครีมค่ะ” ฉัน 

บอกพลางเหลือบมองหม้อต้มกาแฟ “หนูก็แค่นำหน้าคุณก้าวนึง”

	 “จ้ะ หนูนำหน้าเสมอแหละที่รัก” เธอวางแก้วกาแฟใบหนึ่ง 

ลงตรงหน้าฉัน ฉันเติมครีมกับน้ำตาลจนสีกาแฟเหมือนอุ้งตีนหน้า 

ของโอเรียน

ฉนัวิง่ขา้มถนนกลบัมาบา้นตวัเอง ซึง่ตัง้ขวางสนามหญา้เหมอืนแมว 

ตัวหนึ่งใต้แสงแดดยามเช้า บ้านชั้นเดียว สีขาว บานเกล็ดสีเขียว

	 “เป็นไงจ๊ะ” แม่ตะโกนถาม ฉันกระแทกประตูมุ้งลวดปิด 

ตามหลัง --- หนึ่ง สอง สามครั้ง ก่อนจะปิดสนิทได้จริง ๆ 

	 “หาเจอแล้วค่ะ!” ฉันเตะรองเท้าออกแล้วย่ำเท้าเปล่าเข้าครัว

	 “ลกูตอ้งเจออยูแ่ลว้” แมย่ิม้แลว้วางอาหารเชา้ของฉนับนโตะ๊  

“ลูกหาเจอเสมอแหละ” น้ำเสียงแม่หนักแน่นและชัดเจน เหมือน 

ทีเ่ปน็เสมอเวลาคยุกบัฉนั แมเ่กง่เรือ่งเปลีย่นเสยีง --- และสหีนา้ ---  

ขึ้นอยู่กับว่าแม่คุยกับใคร แม่มีเสียงสำหรับคุยโทรศัพท์ เสียงที่ใช ้

คุยกับพ่อ เสียงคุยกับเพื่อน เสียงคุยงาน เสียงคุยกับเจค็อบ  

และเสียงคุยกับฉัน

	 เจค็อบนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมอาหารเช้าของเขา  --- ซีเรียลเต็ม 

หนึง่ถว้ยตวง นมเตม็ถว้ยตวง ชามเปลา่สองใบ แกว้นำ้สม้หนึง่แกว้  
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และช้อนสองคัน สำหรับเจค็อบ การกินก็เหมือนเกม ทั้งหมด 

เกิดขึ้นในหัวเขาก่อนจะเกิดในปาก ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องเป๊ะ

	 ฉันนั่งลงที่โต๊ะ มีขนมปังปิ้งทาเนยถั่วกับกล้วย แล้วมองพี่

	 ซีเรียลแห้ง ๆ ครึ่งถ้วยเติมใส่ชามเปล่าใบแรก ตามด้วยนม 

ครึ่งถ้วย เขาใช้มือขวาตักกินอย่างระมัดระวัง ช้า ๆ แล้วเขาก็ดื่ม 

น้ำส้มครึ่งแก้ว  เมื่อเสร็จก็ผลักชามและช้อนไปข้าง  ๆ  ใช้ผ้า 

เช็ดปากเช็ดปาก แล้วหยิบชามใบที่สองมา เริ่มกระบวนการนี้ 

ซ้ำอีกครั้ง ทว่าครั้งนี้ใช้มือซ้ายกิน ฉันไม่ขัดอะไรทั้งสิ้น เพราะ 

จะทำให้เขาหงุดหงิด ฉันเลยดูเฉย  ๆ  เหมือนที่ทำทุกเช้า เมื่อเขา 

กินเสร็จก็หยิบชามเลอะ ๆ ไปที่อ่างล้างจานเหมือนเคย

	 “อรุณสวัสดิ์โอลิเวีย” ในที่สุดเข้าก็ทักขึ้นมา วิธีที่เขาพูด 

ทำให้เชื่อได้ว่าเขาหมายความตามนั้นจริง  ๆ เขาเอ่ยชื่อฉันอย่าง 

ระมัดระวังเหมือนว่ามันสำคัญ เหมือนว่ามันมีความหมาย

	 “อรุณสวัสดิ์เจค็อบ” ฉันเอ่ย “ช่วยเล่าอะไรที่หนูไม่เคย 

ได้ยินมาก่อนให้ฟังหน่อยสิคะ” นี่คือกิจวัตรของเรา

	 พี่ชายฉันยิ้มแต้ “รู้ไหมว่าฟันของตัวบีเวอร์อเมริกันไม่เคย 

หยุดโตเลย พวกมันต้องเคี้ยวไม้ตลอดเพื่อกันไม่ให้ฟันโตออกมา 

นอกปาก หรือโตทะลุริมฝีปาก”

	 ฉนัไลล่ิน้ไปตามแนวฟนั “หนไูมรู่เ้รือ่งนีแ้ฮะเจคอ็บ ขอบคณุ 

นะ” ฉันพูด

	 “ด้วยความยินดี” เขาพยักหน้าแล้วลุกไปจากโต๊ะ

	 เจค็อบชอบบอกข้อมูลใหม่  ๆ  ให้เราฟัง และเขาก็ทำแบบนี้ 

บ่อยเลย เพราะเขาจดจำสิ่งต่าง  ๆ  ได้ดีมาก ซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่า 

เจค็อบจะพูดถึงอะไร บางครั้งก็เป็นข้อมูลธรรมดาอย่างเรื่อง 
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อากาศ เช่น ปีที่แล้วมีฝนตกที่พรูสามสิบเจ็ดนิ้ว นอกนั้นเขา 

ก็จะเล่าประมาณว่า “รู้ไหม ทุกวันช้างอึราวสามร้อยปอนด์” หรือ  

“รู้ไหม ถ้าโลกหยุดหมุนกะทันหัน ทุกสิ่งทุกอย่างบนผิวโลกจะ 

เคลื่อนที่ไปเร็วหนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้กระทั่ง 

มหาสมุทรก็จะกระฉอกไปข้าง ๆ เร็วขนาดนั้นเลยละ” เจค็อบรู้อะไร 

ต่อมิอะไรเยอะมาก ฉันเองก็ชอบเรียนรู้จากเขาด้วย ถ้าฉันอยากรู้ 

ข้อเท็จจริงหรือเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจละก็ ไว้ใจเจค็อบได้เลย  

เขาเก่งด้านวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ถึงขั้นเคยช่วยฉันทำการบ้าน 

มาแล้วนะ แต่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะเล่าอะไรให้คนอื่นฟัง  

นี่คือเหตุผลที่เราเล่นเกมนี้กันตอนมื้อเช้าแทนมื้อเย็น เพราะ 

บางครั้งก็มีแขกมากินมื้อเย็นด้วย ซึ่งสำหรับบางคน มันก็ยากที่จะ 

ชอบข้อมูลสุ่ม  ๆ  พวกนี้ อย่างอัตราการเจริญเติบโตของฟันบีเวอร์  

หรือน้ำหนักอึช้างในแต่ละวัน หรือความเร็วที่มหาสมุทรกระฉอก 

ไปด้านข้าง พวกเขาอาจไม่ชินกับการฟังเรื่องพวกนี ้ แต่พวกเราชิน 

เสียแล้ว เราชินกับเจค็อบ

	 เราต้องชิน

	 การจดจำข้อมูลต่าง  ๆ  คือพลังพิเศษของเจค็อบ เขารู้เรื่อง 

อะไรต่อมิอะไรมานานพอ  ๆ  กับที่ฉันหาสิ่งที่สูญหายเจอ และ 

หลายครั้งเราก็ออกจะเป็นทีมที่ดีด้วยนะ

	 ส่วนใหญ่เลยแหละ
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๒...........

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฉันนั่งกินมื้อเช้า และก่อนจะเทซีเรียล  

เจค็อบก็เอ่ยขึ้นมา “รู้ไหมว่าวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ร้อนที่สุดของป ี

เท่าที่เคยมีมาเลยนะ” 

	 “ไม่อะ หนูไม่รู้เลยเจค็อบ” ฉันบอก “ขอบคุณนะ”

	 “ด้วยความยินดี” เขาพูด เหมือนเคยแหละ จากนั้นเขาก็ 

เตรียมตัวไปโรงเรียน แม้จะเริ่มปิดภาคฤดูร้อนมาตั้งแต่สัปดาห์ 

ก่อนแล้วก็ตาม

	 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากสำหรับเขา

	 แม่บอกว่ามันโอเคที่จะปล่อยให้เจค็อบติดอยู่กับกิจวัตร 

เดิม ๆ เพราะมันช่วยให้เขายังอุ่นใจกับสิ่งที่คุ้นเคย ดังนั้นเจค็อบ 

ก็เลยเตรียมตัวไปโรงเรียน ต่อให้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ตาม จากนั้น 

เราจึงเดินไปสวนสัตว์กัน ไม่ใช่สวนสัตว์ที่เราโตมาด้วยในเมือง 

หรอก --- แค่ส่วนเล็ก ๆ ของสวนสัตว์ในเมืองพรูช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  

อยู่ใกล้ ๆ สวนหลังบ้านเรานี่เอง

	 สวนสัตว์ต่าง  ๆ  มักไม่ย้ายที่ แต่รัฐโอคลาโฮมาไม่อยาก 
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ปิดตายสวนสัตว์ขณะพวกเขากำลังปรับปรุง ดังนั้นส่วนจัดแสดง 

จึงแยกออกเป็นส่วน ๆ แล้วมอบหมายให้ไปจัดตั้งตามเมืองต่าง  ๆ 

เคลื่อนย้ายไปทั่วรัฐด้วยรถพ่วงบรรทุก เหมือนแจกไพ่สำรับหนึ่ง 

ไปทั่วโอคลาโฮมา ฉันรู้สึกแย่ที่พวกสัตว์โดนจับแยกออกจากกัน 

แบบนี้ แต่ก็ยังอยากไปดูอยู่ดีว่าส่วนจัดแสดงอะไรที่มาตั้งในพรู

	 “สวนสัตว์ทัลซามาหาคุณแล้ว!”  นี่คือสโลแกนบนป้าย 

โฆษณา โปสเตอร์ ทีวี และวิทยุ มันเป็นเพลงโฆษณาที่ติดหู 

จริง  ๆ โดยเฉพาะเวลามีดนตรีประกอบ เหมือนทำนองช่วงนั้น 

มันติดอยู่ในหัว พ่อเรียกว่าอะไรนะ เอียร์เวิร์ม๑ เพลงนี้ติดอยู่ใน 

หัวฉันจนต้องฮัมออกมาขณะที่เจค็อบกับฉันเดินไปด้วยกัน

	 ส่วนหนึ่งของสวนสัตว์ทัลซาในเมืองพรูย้ายมาอยู่ชายขอบ 

มุมหนึ่งของรัฐพอดี เดินจากสวนหลังบ้านเราไปไม่ถึงหนึ่งไมล์  

มันยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการหรอก แต่ฉันอยากไปดูเขาเอาสัตว์ 

มาลง

	 “แม่ว่าคงไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าลูกแค่ยืนดูเฉย  ๆ  น่ะ”  

แม่บอก “แต่แม่ตั้งใจไว้แล้วว่าเช้านี้จะทำสวน ลูกกับเจค็อบ 

ไปกันเองนะ ตกลงไหม”

	 เจค็อบกับฉันไม่ค่อยใช้เวลานอกบ้านด้วยกันสองคนบ่อย 

นัก แม่มักมาด้วยเสมอ เผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือใด ๆ

	 ทว่าฉันก็ตอบตกลง แล้วเราก็ออกมา ฉันดีใจนะที่แม่ไว้ใจ 

ให้ฉันรับมือสิ่งต่าง ๆ เอง แต่ก็ประหม่านิด ๆ อยู่ดี

๑ Earworm อาการที่มีเพลงหนึ่งติดอยู่ในหัว มักเกิดจากการฟังเพลงหนึ่ง 
ซ้ำ ๆ หรือฟังเพลงที่มีทำนองและจังหวะที่ติดหู
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พี่ชายฉันตื่นเต้นมาก เขารีบเดินนำหน้าฉันไปตลอดทางจนถึง 

ประตู เจค็อบไม่เคยรีบมาก่อนเลยนะ

	 พื้นฝุ่นคลุ้งแผ่ความร้อนทะลุรองเท้าผ้าใบฉัน และเสียง 

แหลมสูงจากจักจั่นร้องเพลงก็เป็นเสียงแห่งฤดูร้อนที่เติมเต็ม 

อากาศยามเช้าได้ดี นี่ก็สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว แต่อากาศยังร้อน 

อยู่เลย เหมือนที่เจค็อบบอกไว้ว่าวันนี้จะร้อน แม้จะแค่เก้าโมงเช้า 

ก็ตาม

	 “สิงโต เสือ และหมี โอ้ โห! สิงโต เสือ และหมี โอ้ โห!”  

เจค็อบท่องประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกขณะเดิน  จากนั้นเขาก็ย่อ 

เหลือแค่  “สิงโตและเสือ!  สิงโตและเสือ!  สิงโตและเสือ!”  

จนกระทั่งคำทั้งหมดผสมรวมกัน

	 ความตื่นเต้นของเขาติดต่อง่าย จนฉันท่องประโยคนั้นไป 

ด้วย ฉันรอที่จะได้เห็นพวกสัตว์ไม่ไหวแล้ว หวังว่าจะมีม้าลายกับ 

ช้างนะ

	 ขณะที่เราเข้าไปใกล้ขึ้น ฉันก็เห็นป้ายบนประตู

ยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไป

	 ฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็น  “บุคคลทั่วไป”  ---  ไม่รู้สึกว่าคำ 

บนป้ายมีความหมายใด ๆ ต่อตัวฉัน หรือพี่ชายฉัน แต่เราก็ยืนอยู ่

หลังประตูที่ปิดไว้ เหมือนที่เราควรจะทำแหละนะ มีรถบรรทุก 

หลายคันอยู่ในลานจอดรถชั่วคราว  เราดูเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ 

ขนอุปกรณ์สำหรับบ้านชั่วคราวของพวกเขา เมื่อตั้งรั้วที่ทั้งสูงและ 

ใหญ่เข้าที่แล้ว ก็มีคนพาพวกสัตว์ออกมาจากกรงและยานพาหนะ 
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ต่าง ๆ ทีละตัว

	 เริ่มด้วยลิง ซึ่งเสียงดังเป็นพิเศษ พี่ชายฉันอุดหูตอนที่ 

พวกมันเริ่มส่งเสียงแสบแก้วหู

	 จากนั้นก็ลาสามตัว ซึ่งต้องใช้คนสี่คนในการพาตัวสุดท้าย 

ออกมาจากรถพ่วง เพราะมันไม่ยอมขยับเลย

	 “ฮ่า!” เจค็อบหัวเราะ “โอลิเวีย ดูสิ! ดูลาตัวนั้นสิ!” 

	 จากนั้นก็เต่ายักษ์ตัวหนึ่ง ตัวใหญ่มากจนฉันคงขี่หลังมัน 

ได้เลย

	 ตามด้วยมังกรโคโมโด  นี่มันน่าตื่นเต้นชะมัด  ทุกคน 

ปฏิบัติต่อตะกวดนี่ด้วยความยำเกรง ซึ่งก็สมเหตุสมผลอยู่หรอก  

แค่กัดสักสองครั้งมันก็กินฉันได้แล้ว

	 หลังจากที่มังกรโคโมโดออกมา ฉันก็ตื่นเต้นนิด  ๆ มีตู้ 

รถพ่วงที่ยังไม่ได้เปิดอีกตู้เดียวเท่านั้น ถึงตอนนี้เราก็หมดหวัง 

เรียบร้อย รถบรรทุกคันสุดท้ายใหญ่ไม่พอใส่ช้างมาแน่ ความจริง 

แม้กระทั่งเสือ หมี ม้าลายก็ไม่ได้ หรือบางทีอาจใส่สิงโตได้นะ  

ยากที่จะใช้ความคิดในยามที่พวกลิงกรีดร้องเสียงแหลมอยู่ในกรง 

แบบนี้ แถมยังกระโดดขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  อีก บวกกับมีความคาดหวัง 

และความกังวลด้วย

	 ฉันบอกได้เลยว่าเจค็อบก็ตื่นเต้นเช่นกัน ฉันรู้สัญญาณนี้ดี  

เขาถูแขนและกอดตัวเองแน่นขณะยืนอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ร้อนแรง 

พลางพูด “สิงโต สิงโต สิงโต” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขายืนถ่ายน้ำหนัก 

ไปหน้ามาหลังจากขาข้างหนึ่งไปอีกข้าง มองไปทุกที่ ยกเว้นมอง 

ฉัน

	 สัญญาณอีกอย่างละ
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	 ฉันไม่อยากให้เจค็อบอาละวาดเลยจริง  ๆ  ฉันจึงต้อง 

เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างหากพวกเขาไม่ได้นำสิงโตออก 

มาจากตู้รถพ่วง

	 “นี่เจค็อบ” ฉันเรียก “พี่ไม่รู้สึกเหรอว่ามังกรโคโมโดน่ะ 

สุดยอดไปเลย คือว่ามัน เป็น มังกรเชียวนะ”

	 เจค็อบผ่อนคลายลงนิดหนึ่ง

	 “มันไม่มีอะไรเหมือนมังกรเลยโอลิเวีย”

	 “แน่ใจเหรอ” ฉันถามตามน้ำไป

	 “ใช่ ฉันมั่นใจ” เจค็อบหยุดโยกตัวแล้ว เขาไม่อยากเชื่อว่า 

ฉันไม่รู้ เรื่องนี้ “มังกรโคโมโดคือตะกวด ตะกวดที่หนักที่สุด 

ในโลก แตไ่ม่ไดใ้หญ่ที่สุด มันวิ่งได้ถึงสิบเอด็ไมลต์่อชั่วโมงภายใน 

พริบตา ไม่เหมือนพวกมังกรในตำนาน มันไม่ได้บิน แล้วก็ไม่ได้ 

หายใจออกมาเป็นไฟซะหน่อย แต่มันเป็นสัตว์กินเนื้อ และใช้แรง 

อันมหาศาลกับฟันเลื่อยเล่นงานเหยื่อ”

	 เวลาเจค็อบแบ่งปันข้อมูลต่าง  ๆ  มักฟังเหมือนเขาอ่าน 

สารานุกรมอยู่ ฉันก็แค่พยักหน้า ฟัง และมองเขา

	 “คนส่วนใหญ่คิดว่ามังกรโคโมโดใช้น้ำลายวางยาคน แต่ 

นั่นก็แค่นิทานปรัมปรา มังกรโคโมโดฆ่าเหยื่อด้วยพิษต่างหาก  

พิษทำให้ความดันเลือดต่ำลง ทำให้เลือดออกเยอะ และสลาย 

ลิ่มเลือด จนทำให้ช็อกน่ะ”

	 “โอ”้ ฉนัจอ้งเขาอยูน่าทเีตม็ ๆ “มนัออกจะนา่สะอดิสะเอยีน 

นะเจค็อบ”

	 “มันออกจะน่าสะอิดสะเอียนนะเจค็อบ” เขาพูดทวนคำฉัน  

บางทเีขากเ็ปน็แบบนีแ้หละ เวลาทีป่ระหมา่หรอืกงัวลอะไร บางครัง้ 
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ก็เพราะตื่นเต้น

	 ในทีส่ดุพวกนัน้กเ็ปดิตูร้ถพว่งคนัสดุทา้ย เจา้หนา้ทีส่วนสตัว ์

คนหนึ่งเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง

 ขอให้เป็นสิงโตเหอะ...ขอให้เป็นสิงโต...ขอให้เป็นสิงโต...แต่ 

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินกลับออกมา สิ่งที่เดินตามหลังลงมาบนทางลาด 

กลับไม่ใช่สิงโต มันคือนกกระจอกเทศคอยาว ตาโต

	 พี่ชายฉันตัวแข็งทื่อ

	 ฉันก็ตัวแข็งทื่อ

	 ทันใดนั้นเองเจค็อบก็หยุดตัวแข็งขึ้นมาดื้อ  ๆ เขามองไป 

ทุกที่ยกเว้นนกตัวเขื่องนั่น เขาเริ่มโยกและเหวี่ยงตัว บิดแขนเสื้อ 

และส่งเสียงพึมพำอย่างวิตก จากนั้นเจค็อบก็ทรุดลงบนพื้นฝุ่น 

และเริ่มโหยหวน

	 “ว้าาาาาาาาาาาาา!”

	 ฉันคู้ตัวลงข้าง  ๆ  เขา “เอาละ เจค็อบ” ฉันเอ่ย “ได้เวลา 

กลับบ้านแล้วละ”

	 ไม่เกิดอะไรขึ้น

	 ฉนัลบูหลงัเขา แตเ่ขากลบัสะบดัฉนัออก “หนรููว้า่พีห่งดุหงดิ”  

ฉันปลอบ “เหมือนหนูแหละ หนูหวังว่ามันจะเป็นสิงโตเหมือนกัน  

นกกระจอกเทศทำให้หนูอารมณ์เสียด้วย” ประโยคสุดท้ายนั่น 

โกหกนะ “แต่การร้องไห้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย” ประโยคนี้จริง

	 เจค็อบกรีดร้อง

	 “นี่เป็นวันที่แย่ที่สุดเลย!” พี่ชายฉันตะโกนทั้งน้ำตา

	 ฉันกลอกตา “จริงเหรอ วันที่เลวร้ายที่สุดเหรอ” ฉันเริ่ม 

ท้อแล้ว “พูดจริง  ๆ  นะเจค็อบ หนูว่ายังมีวันท่ีเลวร้ายสุด  ๆ  กว่า 
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วันน้ี ---”

 “ไม่!” เขาขัดฉันด้วยการขึ้นเสียงไปอีกหนึ่งอ็อกเตฟ ฉัน 

เหลือบมองไปรอบ ๆ  เจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนหนึ่งหยุดทำสิ่งที่ทำอยู่ 

แล้วยืนมองเรามาจากอีกฟากประตู

	 “นี่เจค็อบ เรามาแกล้งทำเป็นว่าเราอยู่ในป่าและต้องวิ่ง 

กลับบ้านก่อนที่สัตว์ป่าจะจับเราได้ดีไหม” สมัยยังเล็ก เราเคย 

เล่นเกมนี้กันบ่อย  ๆ เจค็อบมักเป็นเสือแพนเตอร์ ส่วนฉันก็เป็น 

นกสักพันธุ์หนึ่ง มันสนุกดีนะ

	 ทว่าเจค็อบไม่อยากเล่นเกม เขาเอาแต่กรีดร้องและตะโกน 

ฉันเลยพยายามอีกครั้ง พยายามทำทุกอย่างที่เคยทำ และทำ 

ทุกอย่างที่เคยเห็นแม่กับพ่อทำ

	 ฉันลดเสียงลงและพยายามสงบให้ได้มากที่สุด “มาเถอะ 

เจค็อบ กลับบ้านกัน โอเคไหม”

	 “ไม่! ไม่! ไม่! ไปซะ!” เจค็อบกรีดร้องใส่ฉัน

	 ฉันลุกขึ้นและสูดหายใจลึก นี่มีแต่แย่ลงไปอีก ฉันทำอะไร 

ไม่ได้เลย ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้ จัดการอะไรเองไม่ได้

	 “ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม” ผู้หญิงหลังประตูเดินเข้ามาใกล้  

ใบหน้าเธอดูเป็นห่วงและสงสัยปนกัน

	 “ค่ะ! เรียบร้อยดี!” ฉันยิ้มกว้างอย่างมีความสุขและยิงฟัน  

“พี่ชายหนูหงุดหงิดนิดหน่อยค่ะ ขอโทษ ---”

 “ทำไมคุณถึงมีนกกระจอกเทศของผม” เจค็อบตะเบ็งเสียง

	 “เอ่อ ---” ผู้หญิงคนนี้เริ่มเปลี่ยนจากดูเป็นห่วงไปเป็นสับสน  

แล้วหน้าเธอก็แดงขึ้นมา

 “ทำไมคุณถึงมีนกกระจอกเทศของผม” เจค็อบตะเบ็งเสียง 
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ดังขึ้น ความสิ้นหวังของเขากลายเป็นความโกรธ

	 “ใจเย็นหนุ่มน้อย” ตอนนี้เธอหน้าบึ้งแล้ว

	 ทว่าเจค็อบไม่สงบลงเลย เขายืนขึ้นและกำหมัดแน่น เขา 

สูงกว่าฉัน และแข็งแรง หน้าเขาแดงเหมือนผู้หญิงหลังประตู 

นั่นแหละ ฉันดีใจนะที่มีอะไรกั้นระหว่างเราไว้

	 ฉันละความสนใจจากผู้หญิงคนนั้น และค่อย  ๆ  เลื่อนมือ 

ไปจับมือเจค็อบ บีบเขาเบา ๆ ปกติเจค็อบไม่ชอบให้ใครสัมผัสตัว 

แม้กระทั่งพ่อแม่ แต่กับฉันไม่เป็นเช่นนั้น มันไม่เหมือนกัน

	 “ไม่เอาน่าเจค็อบ ขอร้องละ หนูอยากให้พี่พาหนูกลับบ้าน 

เดี๋ยวนี้” 

	 เขาหายใจสั่น ๆ และเหลือบมองมาทางฉัน ผู้หญิงตรงประตู 

ยังมองเราอยู่

	 “พาหนูกลับบ้านนะเจค็อบ หนูจำทางไม่ได้” ฉันกระตุกมือ 

พี่ชายเหมือนที่เด็กเล็ก ๆ ชอบทำ เจค็อบโยกไปมา พยายามหายใจ 

ทั้งที่ยังร้องไห้อยู่ ในที่สุด หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าและ 

หมุนตัวออกมาจากประตู

	 “ก็ได้โอลิเวีย” เขาพูดแล้วสูดหายใจลึก หายใจแบบสั่น  ๆ 

“ฉันจำทางได้” 

	 ดังนั้นฉันจึงให้เขานำทาง มือฉันยังอยู่ในมือเขาราวกับฉัน 

เป็นฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ

	 ขณะที่เราเดินจากมา ฉันหันกลับไปมองพวกสัตว์เป็นครั้ง 

สุดท้าย ผู้หญิงสวมเครื่องแบบคนนั้นยังยืนอยู่หลังประตู เธออยู่ 

ตรงนั้น มองเรา เหมือนเราเป็นสัตว์ในกรง


