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 ผมเกบ็สมัภาระมากมายใส่กระเป๋า สูดหายใจลกึจนเตม็ปอดเลอืก

ออกเดินทางไปยงัเสน้ทางปริศนาที่ม ัน่ใจว่าไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกุหลาบและ

พรมแดง เตรียมตวัเตรียมใจรบัความโชครา้ยที่อาจเขา้มาเยือนไดทุ้กเมื่อ

และพรอ้มยิ้มรบัความโชคดีเสมอมา เตรียมหยิบกลอ้งถ่ายรูปบนัทึก

ความรูส้กึอนัสวยงามเป็นรูปภาพ ผมรอคอยจดุหมายซึง่อยู่ไกลนบัพนันบัหมืน่

กิโลเมตรแทบไม่ไหว แมบ้างคร ัง้มนัก็ไกลเกินกว่านัน้จนไม่อาจแตะตอ้งได ้

เพราะมนัอยู่ในหว้งจนิตนาการของผม สิง่เหลา่น้ีท �าใหผ้มเลอืกเป็นนกัเดนิทาง

 “ผมเคยคดิวา่ผมเป็นนกัเดนิทาง” ผมพดูกบัใครหลายคนหลงัจาก

ผมออกเดนิทางไดส้กัพกั ขณะทีผ่มยงัหลงใหลการเดนิทางและชพีจรลงเทา้

ไมเ่ลกิรา ความรูส้กึตื่นเตน้ อบอุ่น พงึพอใจ และหลายความรูส้กึผสมปนเป

จนจบัตน้ชนปลายไมถ่กูเหลา่น้ีท �าใหผ้มยงัคงเดนิทางต่อไปท ัง้แบบตัง้ใจและ

ไมต่ ัง้ใจ แต่ทกุคร ัง้จกัรวาลอนักวา้งใหญ่มกับงัเอญิเหวีย่งรอยยิ้มนอ้ย ๆ มา

ใหผ้มระหว่างเดินทางไดเ้สมอผ่านสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “เพื่อน” จนเกิด

เป็น “มติรภาพ” อนัยากจะเขา้ใจ แมค้นืวนัจะผ่านพน้ไป สถานทีท่ีเ่คยพบกนั

แปรเปลีย่นไปมากจนแทบจ�าไม่ได ้ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นร่วมกบัพวกเขาจะ

ประทบัอยู่ในความทรงจ�าของผมตลอดไป พาลใหร้อยยิ้มนอ้ย ๆ นัน่ออกมา

โลดแลน่อย่างมคีวามสุขทกุคร ัง้เมือ่นึกถงึเหตกุารณต่์าง ๆ นบัไมถ่ว้น ไมใ่ช่

เพราะสถานที ่ บรรยากาศ หรอืสิง่อื่น ๆ นอกจากสิง่มชีวีติทีผ่มเรยีกเขาว่า 

“เพือ่น” และเขากเ็รยีกผมวา่ “เพือ่น” เช่นกนั

ก่อนออกเดนิทาง



 มนัไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพูดว่า “มติรภาพระหว่างทางพบเจอและ

จากไปอย่างรวดเร็ว” เพราะผมก็เคยคิดเช่นน้ีและไม่ไดค้าดหวงัมติรภาพ

ระหว่างการเดินทาง ขอแค่ไปถึงจุดหมายที่ต ัง้เป้าไวใ้หไ้ดเ้ป็นส�าคญั

แมบ้างคร ัง้พวกเขาจะเขา้มาสรา้งมติรภาพเป็นส่วนหน่ึงในความทรงจ�าของ

ผมและจากไปกต็าม แต่กไ็มใ่ช่ทกุคนทีจ่ะหายไปและกไ็มใ่ช่ทกุคนทีจ่ะอยู่กบั

เราตลอดไป จนวนัเวลาลว่งไปผมก็เตบิใหญ่ขึ้นจนคน้พบวา่ผมไมไ่ดเ้สพตดิ

การเดินทาง แต่ผมเสพติดการท�าความรูจ้กัผูค้นระหว่างทางมากกว่า

หว้งเวลาส ัน้ ๆ  ทีเ่ราไดพ้ดูคุย ช่วยเหลอืกนัยามล �าบาก กอดกนัท ัง้ทีน่�า้ตาเอ่อลน้ 

จบัมอืบอกลากนัเป็นคร ัง้สุดทา้ย ร่วมหวัจมทา้ยผ่านอะไรทีท่ ัง้ดแีละไม่ดไีป

ดว้ยกนัท ัง้รอยยิ้ม และบางคร ัง้สิง่ของธรรมดา ๆ ซึง่อดัแน่นดว้ยความรูส้กึก็

เป็นเพือ่นของผมไดเ้ช่นกนั ผมจอ้งมองมนัทไีรยิง่ท �าใหเ้หตกุารณแ์ละใบหนา้

ของเพื่อนทุกคนชดัขึ้นทนัตา ทุกคนและทุกสิ่งลว้นมอบรอยยิ้มและหวัใจ

อนับริสุทธิ์ใหผ้มไม่ต่างกนั และแน่นอนว่ามนัเป็นเรื่องจริง ปฏเิสธไม่ไดว้่า

ผมรูส้กึซาบซึ้งและยิ้มไดท้กุคร ัง้ทีค่ิดถงึพวกเขาและสิง่ของในกลอ่งใบเลก็ที่

ผมเก็บพวกมนัไวอ้ย่างทะนุถนอม และรอยยิ้มน้ีจะสดใสยิ่งขึ้นถา้พวกเขา

คดิถงึผมเช่นเดยีวกนั

 ดงันัน้ก่อนออกเดนิทางอย่าลมืพกรอยยิ้มและหวัใจไปแบง่ปนัพวก

เขาดว้ยละ่...

 ออ้! ตอนนี้ผมลาออกจากการเป็น “นกัเดนิทาง” แลว้แหละ 

นกัสะสมมติรภาพ





แด่

นกัสะสมมติรภาพและนกัเดินทางทกุคนทีท่ �าให ้
การเดินทางมคีวามหมาย

แด่ 

มติรภาพ...
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โลกของเรา



 โอบกอดความจริง และยิ้มรบัทกุสิง่ทีเ่กดิ

 แมบ้างครัง้เราอาจรูส้ึกเดียวดายในโลกอนักวา้งใหญ่ไพศาล

ของพวกเราน้ี แต่การเดินทางก็ท�าใหเ้ราเปล่าเปลีย่วไม่ไดน้าน เพราะ

การเดินทางของแต่ละคนนัน้ต่างโหยหากนัและกนัเสมอในโลกแห่ง

ความจริงอนัสวยงามและโหดรา้ยในหว้งเวลาเดียวกนัน้ี แมสุ้ดทา้ย

ความเปลา่เปลีย่วนัน้จะหวนกลบัมาอกีครัง้ในโลกของเรา

แต่เพยีงเปิดใจรบัเท่านัน้ เราจะพบกนัและไมล่าจากกนัอกีเลย...

นกัสะสมมติรภาพ
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 หลงัเรยีนจบหมาด ๆ ก็จะมคีนอยู่สองประเภท คอืพวกทีห่า

งานท�าเลี้ยงตวัเองเพื่อไม่ใหล้ �าบากครอบครวั กบัพวกที่ปล่อยตวัเอง

ใหว้่างสกัพกัทุ่มเทเวลากบัสิ่งที่ตวัเองอยากท�า ผมเป็นนกัศึกษาจบใหม่

ประเภทหลงัที่บางคนกค่็อนแคะวา่ขอเงนิพอ่แมใ่ชไ้ปวนั ๆ นัน่แหละ แต่

มองเผนิ ๆ กเ็ป็นเรือ่งดไีดเ้หมอืนกนั

 ผมเคยฝึกงานที่บริษทัจดัท�าสารคดอียู่สี่เดอืนเต็ม พี ่ ๆ ใน

บริษทัเคยบอกว่าผมพื้นฐานด ี แนวคิดโอเค ดูดมีอีนาคตในทางสายน้ี 

ท�าใหผ้มท�างานไปยิ้มไปอย่างมคีวามสุขตลอดระยะเวลาสีเ่ดอืน ทกุอย่าง

เป็นไปดว้ยด ียกเวน้แค่สงัคมภายในทีท่ �าใหผ้มรูส้กึอดึอดัต ัง้แต่เดอืนแรก

ก่อนทีจ่ะเริ่มชนิและชาไปเอง ผมไดเ้รยีนรูว้า่ระยะเวลาไมส่ามารถเป็นตวั

ก�าหนดความสนิทสนมหรือมติรภาพไดเ้ลย แต่สิ่งที่ผมไดก้ลบัมาจาก

การฝึกงานครัง้น ัน้กท็ �าใหผ้มเก่งและกลา้มากขึ้นในหลาย ๆ  ดา้น โดยเฉพาะ

การสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูทีท่ �าใหผ้มคดิไตร่ตรองไดด้ขีึ้น การเรยีนรู ้

การคน้หาขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ และกระบวนการท�างาน

 ก่อนเริ่มหางานท�า ผมน่าจะลองหาช่องทางสรา้งชื่อเสียงให ้

ตวัเองบา้ง เผลอ ๆ อาจจะมรีายไดเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ ตดิไมต้ดิมอืกลบั

มาถา้หากผมลองท�าสารคดสีกัเรื่อง แต่ประเดน็หลกั คอืผมอยากเทีย่ว

มากกวา่ เป็นปกตขิองชวีติวยัรุ่นทีต่อ้งการอสิระ ไมอ่ยากตอ้งเขา้ท�างาน

เชา้ เลกิงานเยน็ต ัง้แต่ตน้ ผมเชื่อว่าชวีติท�างานยงัอกียาวไกลและเรามี

รถไฟสายนี้
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เวลาท�างานท ัง้ชวีติ

 “สารคดีสตัวป่์าที่แก่งกระจานก็น่าท�า สารคดีท่องเที่ยวเขื่อน

เชี่ยวหลานก็ดีไดไ้ปเที่ยวดว้ย” ผมพูดกบัตวัเอง พลางสไลดห์นา้จอ

โทรศพัทห์าแรงบนัดาลใจใหม ่ ๆ เผือ่จะเจอสิง่น่าสนใจ และในทีสุ่ดผม

กเ็จอมนัจนได.้..

โจรใตป่้วนบอมบก์ลางยะรงั

 เกิดเหตุคนรา้ยลอบวางระเบดิที่ต�าบลเมาะมะว ี อ�าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี  พบผูเ้สยีชวีติ 2 คน และบาดเจบ็ท ัง้สิ้น 8 คน 

 วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.33 น. สภ.ยะรงัรบัแจง้คนรา้ย

ไมท่ราบชื่อ และจ�านวน ผูก่้อเหตลุอบวางระเบดิบนถนนหมายเลข 410 

บริเวณหนา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่

ระหวา่งการสบืสวนสอบสวน

 ผมปิง๊ไอเดยีขึ้นมาทนัท ีผมยงัไมเ่คยไป 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เลยนิหวา่ คอืผมไมไ่ดห้มายความวา่อยากลองไปผจญลูกระเบดิหรอกนะ 

แต่ผมไม่เคยรูจ้กัวฒันธรรมและชีวติของชาวมสุลมิเลย กลายเป็นว่า

ตอนน้ีผมตัง้ใจท�าสารคดเีพือ่ตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัไปเสยีแลว้ 

แต่สามจงัหวดัที่คนท ัว่ไปมองว่าอนัตรายน่ีแหละ คือจุดหมายของผม

จากประสบการณ์ ฝึกงานสารคดีมาสี่ เดือนผมรู ด้ีว่ าที่น ัน่ ไม่ ได ้

อนัตรายหรอก ถึงจะมขี่าวที่ยอ้นแยง้กบัความคิดผมออกมามากมาย

ก็ตาม หลงัสรุปกบัตวัเองไดว้่าอยากท�าสารคดีวิถีชีวิตคนมุสลมิก็รีบ

โทรหาเพือ่นทีค่ดิวา่น่าจะช่วยผมท�าสารคดเีรื่องน้ีได ้
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 “คอืเราอยากไปท�าสารคดเีกี่ยวกบัคนมสุลมิทีน่ราธวิาสอะ พอดี

เหน็วา่บา้นกมิอยู่ทีน่ ัน่ พอจะแนะน�าอะไรไดม้ ัย้” ผมเขา้เรื่องสารคดหีลงั

จากพดูคุยถามไถช่วีติบงักมิซึง่เป็นเพือ่นเก่ามาสกัพกั 

 “ตอ้งถามก่อนวา่นายอยากรูอ้ะไรเกี่ยวกบัชาวมสุลมิ มนัมหีลาย

ดา้นหลายมมุเลย ทีจ่รงิบา้นเราอยู่ในชมุชนมสุลมิ ถา้มาแถวนี้กแ็นะน�าได ้

สบาย รูจ้กัชาวบา้นละแวกนัน้ทกุคน อยากไปไหนก็พาไปไดท้กุทีแ่หละ 

มาเลย ๆ” เขาตอบผมดว้ยน�า้เสยีงตื่นเตน้ ชกัชวนอยากใหผ้มไปบา้นเขา

เตม็ที่

 “คืออยากรูเ้กี่ยวกบัวถิชีวีติ ความเชื่อ แลว้ก็ความรูส้กึทีม่ต่ีอ

เหตกุารณต่์าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นในภาคใต ้ประมาณนี้แหละ”

 “โห สบาย ชลิ ๆ แถวบา้นเรามคีนมสุลมิแก่ ๆ เยอะ มาทีน่ี่คง

ไดข้อ้มลูเยอะเลย แต่เดก็ ๆ กม็นีะเผือ่อยากรูอ้ะไรสมยัใหม ่ มา ๆ ๆ” 

บงักมิม ัน่ใจเตม็ทีว่า่ถา้ผมมาทีบ่า้นเขาจะตอ้งไดข้อ้มลูกลบัไปมากมาย

 บงักมิเป็นเพือ่นทีไ่วใ้จได ้ เราเจอกนัคร ัง้แรกสมยัเรยีนมหาลยัฯ 

ตอนท�ากิจกรรมรบันอ้งคณะ ตอนน้ีเขาเป็นที่รูจ้กัในฐานะปราชญ์

ชาวบา้นหนา้ใหม ่ชาวบา้นทีน่ ัน่คดิค่าใชจ่้ายไมแ่พงในการท�ากจิกรรมหรอื

เรียนรูว้ถิชีวีติด ัง้เดมิ ส่วนกิมไม่คิดเงนิ คงเพราะตอนน้ีเป็นเวลาทีช่่วย

อะไรไดก้็ช่วยกนัไปในยุคเศรษฐกจิตกต�า่มากทีสุ่ดในรอบหลายปีอย่างน้ี 

ผมเก็บกระเป๋าสมัภาระรอคอยการเดนิทางคร ัง้ใหมใ่นอกีสามวนัขา้งหนา้ 

การเดนิทางใหม ่ๆ  ท�าใหต้ื่นเตน้ทกุคร ัง้ หลงัห่างหายจากการเทีย่วไปนาน

เพราะตอ้งท�าสารนิพนธส่์งอาจารยต์ลอดเทอม
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 ณ สถานีรถไฟหวัล �าโพง ตอนนี้ ผูค้นหนาตาเป็นพเิศษ กระเป๋า 

ตะกรา้ ถุงกระสอบต่าง ๆ วางระเกะระกะท ัว่ทุกที่ เด็กเล็ก ผูใ้หญ่ 

คนแก่ คนไรบ้า้น ชาวพทุธ และมสุลมิปะปนกนัเต็มไปหมดราวกบัเป็น

ศูนยว์ฒันธรรมแห่งใหม่

 “ต ัว๋ใบน้ีเป็นใบสุดทา้ยแลว้ ถา้ไม่ซื้อใบน้ีไม่ไดไ้ปแลว้นะครบั” 

พนกังานขายตัว๋บอกผมดว้ยสหีนา้จรงิจงั ราวกบัจะสือ่วา่รบี ๆ  ซื้อไปเหอะ

ก่อนจะไมม่ทีีน่ ัง่ 

 “โอเคครบั ง ัน้ผมเอาใบนี้ เลยกไ็ด”้ 

 ผมโชคดีมากที่ไดต้ ัว๋ใบน้ีมา ไม่อย่างนัน้ผมอาจจะตอ้งยืน

จากกรุงเทพฯ ไปยะลา หรอืไม่ก็ไม่ไดไ้ปท�าสารคดคีร ัง้น้ีเลย ถงึจะเป็น

ตัว๋ช ัน้สามที่แย่ที่สุดแต่ก็พาผมไปถงึจุดหมายไดเ้หมอืนกนั ที่ส �าคญัคือ

มนัราคาถกูทีสุ่ดในบรรดาตัว๋รถไฟทกุประเภท

 กลิน่สนิมเหลก็ของรถไฟ อากาศรอ้นระอุ พดัลมติดเพดาน

ตวัเก่า และเกา้อี้น ัง่แขง็ราวแผ่นหนิ คอืสิง่ทีณ่ภทัร ซือ่ตรงคนน้ีตอ้งพบเจอ

ตลอดยีส่บิสองช ัว่โมง ผมมกีระเป๋าเป้หนึ่งใบและอปุกรณถ์า่ยภาพ แค่นี้ก็

เพยีงพอส�าหรบัการท�าสารคดหีน่ึงเรื่อง (ทีไ่ม่ตอ้งถ่ายทอดทางโทรทศัน)์ 

เวลานี้รถไฟออกจากสถานีแลว้ หลายคนถอนหายใจเฮอืกใหญ่ รถไฟไทย

ชัน้สามจะนัง่หนา้ชนกนัท�าใหผู้โ้ดยสารอาจนัง่ไม่สบายเท่าไร ยดืเหยยีด

แขนขาไดไ้มส่ะดวก แต่ผูค้นส่วนใหญ่กท็ �าใจไดก้บัสภาพเช่นนี้ เพราะรูด้ี

วา่พวกเขาคอืคนทีจ่่ายเงนิใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทยนอ้ยทีสุ่ด

 “ปกตริถไฟออกชา้แบบน้ีหรอืเปลา่คะ” หญงิสาวทีน่ ัง่ฝัง่ตรงขา้ม

ผมถามขึ้น

 “ก็เป็นบางคร ัง้นะ แต่ปกติก็ไม่ค่อยชา้เท่าไหร่ น่ีก็น่าจะถอืว่า
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ชา้มาก” ผมตอบเธออย่างม ัน่ใจผ่านประสบการณก์ารนัง่รถไฟในรอบหลาย

ปีทีผ่่านมา

 “น่ีเราเพิง่ขึ้นรถไฟครัง้แรกเลย พาเพือ่นต่างชาตมิาดว้ย พวกเรา

อยากลองสมัผสัประสบการณก์ารขึ้นรถไฟไทยทีว่า่กนัวา่เป็นทีสุ่ดในหลาย ๆ  

ดา้นสกัคร ัง้หน่ึง” เธอตอบตดิตลก สายตาจอ้งมองไปยงัชายหนุ่มขา้ง ๆ

 “ออ๋ ด ีๆ นัง่รถไฟไทยมนักส็นุกไปอกีแบบ ไดคุ้ยกบัคนเยอะ

หน่อย เกบ็เกี่ยวประสบการณ ์ฟงัเรื่องเลา่สนุก ๆ มนัท�าใหเ้รารูจ้กัอะไร

เยอะมากขึ้น วา่แต่พีช่ื่ออะไรครบัเนี่ย ผมชื่อภทัร”

 “พีช่ื่อดาจะ้ ส่วนนี่เพือ่นชื่อเจมส”์

 “Hi! Nice to meet you!”

 ผมกล่าวทกัทายชาวต่างชาติคนนัน้ มองแค่ปราดเดยีวก็รูท้นั

ทวีา่ท ัง้สองคนเป็นแฟนกนั น่าอจิฉาจรงิ ๆ เลย ผมกเ็คยมแีฟนนะแต่ก็

เลกิกนัมานานแลว้ ตอนแรก ๆ กเ็หงา รอ้งไหจ้ะเป็นจะตาย เวลาผ่านไป

กช็นิแลว้กเ็ฉย ๆ กบัเรื่องความรกั ตอนนี้กไ็มไ่ดอ้ยากมใีครเขา้มาในชวีติ 

เพราะตอนนี้กม็ชีวีติอสิระดอียู่แลว้ ต ัง้ใจวา่พอท�าสารคดเีรื่องน้ีจบแลว้จะ

หางานด ีๆ ท�าสกัที

 “แลว้ป้าก�าลงัจะไปไหนเหรอครบั” ผมพดูกบัคุณป้าทีน่ ัง่ขา้งผม 

แกหนัซา้ยหนัขวาดูท ัว่ขบวนในตอนแรก ท�าใหผ้มพอเดาไดว้า่แกไมค่่อย

ไดข้ึ้นรถไฟบอ่ยนกั 

 “ป้าก�าลงัจะไปเยีย่มญาตทิีห่าดใหญ่จะ้ ไมไ่ดไ้ปไหนไกล ๆ  แบบ

นี้มานานแลว้” 

 “ออ๋ โอเคครบั”
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 “น่ีป้าเพิง่เคยขึ้นรถไฟครัง้แรกเลย ก่อนหนา้น้ีเกิดมาตัง้สี่สบิ

หา้สบิปียงัไมเ่คยขึ้น แต่ดูส!ิ พอขึ้นรอบแรกกเ็จอแบบน้ีซะแลว้ คนมนักไ็ม่

อยากขึ้นรถไฟกนัสอิท่ีานี้ เบาะแขง็อย่างกบัอะไรด ีรอ้นอกีต่างหาก ดนีะที่

พดัลมของเราไมเ่สยีเหมอืนตวัตรงนัน้” คุณป้าทีน่ ัง่ขา้งผมบน่อย่างหวัเสยี 

แต่กม็รีอยยิ้มบนใบหนา้เลก็นอ้ย 

 ป้าตองเป็นคนชมุพร เธอมาท�างานทีก่รุงเทพฯ ไดเ้กอืบสบิปีแลว้ 

ผมเผา้รุงรงัเลก็นอ้ย ผวิสนี�า้ตาล ผมไมรู่ว้า่แกท�างานอะไร แต่แววตาแกดู

เศรา้หมอง ไมม่ชีวีติชวีาสกัเท่าไร ถงึแกจะนัง่เลน่เกมงใูนโทรศพัทอ์ยู่กต็าม

 รถไฟแลน่ผ่านสถานีแลว้สถานีเลา่อย่างชา้ ๆ ใครว่านัง่รถไฟ

เร็ว เพราะรถไมต่ดิเหมอืนบนทอ้งถนน บางคร ัง้มนัก็ตดิ ๆ ดบั ๆ จน

คนตอ้งชะโงกหวัไปดูนอกหนา้ต่างดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ น่ียิง่ท �าให ้

การเดนิทางลา่ชา้ลงไปอกี แต่กท็ �าใหบ้รรดานกัเดนิทางไดพ้ดูคุยเกบ็เกี่ยว

เรื่องราวใหม ่ๆ ของเพือ่นใหมบ่นรถไฟ พลางดืม่ด�า่บรรยากาศสบาย ๆ 

 ตอนน้ีแดดเหลอืงทองค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นสีสม้เขม้จดั 

พระอาทิตยก์ลมโตคลอ้ยต�า่เกือบลบัขอบฟ้า ลมเย็นโชยผ่านหนา้ต่าง

รถไฟ สองฟากของรถมตีน้ไม ้ป่าไมเ้ขยีวชอุ่มใหดู้จนเพลนิตา มเีพือ่นใหม่

พดูคุยกนัตลอดทาง เรื่องประสบการณข์องคุณป้าวยักลางคนสมยัวยัรุ่น

เรียกเสียงหวัเราะของพวกเราไดต้ลอด แกดูมชีีวติชีวาไม่เหมอืนก่อน

หนา้น้ี โดยเฉพาะเรื่องทีแ่กเคยโดดเรยีนกบัเพือ่นตอนเดก็ ๆ  ไปหลบหลงั

โอ่งมงักรใบใหญ่ เรือ่งกจิกรรมระหวา่งเรยีนของพีด่ากส็นุกเหมอืนกนั ส่วน

เรือ่งของเจมสน์ ัน้แตกต่างออกไป ผมชอบถามเกีย่วกบับา้นเกดิของเขาและ

สภาพความเป็นอยู่ ก่อนแปลใหป้้าตองฟงั ท ัง้หมดน้ีเป็นบรรยากาศชวนฝนั
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เหมอืนเขม็นาฬกิาหยุดเดิน ภาพววิทวิทศันส์องขา้งทางผ่านไปเรื่อย ๆ  

อยากใหม้ช่ีวงเวลาแบบน้ีไปนานเท่านาน แต่กถ็กูขดัจงัหวะจากเสยีงค�าราม

ของเจา้รถเหลก็คนัเก่าอยู่บา้ง 

 พวกเราตกลงซื้อขนม ของกนิเลน่ต่าง ๆ  แบง่กนักนิ ถ ัว่ลสิงบา้ง 

ขนมห่อบา้ง ขนมของดปีระจ�าจงัหวดัต่าง ๆ ทีพ่อ่คา้แมค่า้เดนิเรยีกลูกคา้

อยู่ท ัว่ท ัง้ขบวนรถไฟ ถอืวา่เป็นประสบการณใ์หม ่เพราะผมไมเ่คยซื้ออะไร

มากนิร่วมกบัคนแปลกหนา้มาก่อน 

 “พวกหนูน่ีคุยสนุกดีจริง แปลว่าปกติคุยกบัคนเยอะซินะ”

ป้าตองพดูกบัพวกเราหนุ่มสาวท ัง้สามคน

 “ไมห่รอกค่ะ คงเพราะขึ้นรถไฟครัง้แรกเลยตืน่เตน้ ไดคุ้ยกบัใคร

กส็นุกค่ะ” พีด่าตอบน�า้เสยีงสดใส ท�าใหท้กุคนยิง่รูส้กึสนุกสนานขึ้นไปอกี

 “ผมกว็า่อย่างนัน้เหมอืนกนั” 

 ป้ึง!

 ตอนน้ีดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าหลงเหลอืแต่ความมดื ประกายดาว 

และแสงไฟนีออน บรรยากาศแสนสนุกบนรถไฟหายไปกลายเป็นตงึเครยีด 

ผูค้นเริ่มโหวกเหวกโวยวาย เดนิขวกัไขวก่นัชลุมนุ แต่ละคนแสดงสหีนา้

หงดุหงดิออกมาเตม็ที ่หนา้น่ิว คิ้วขมวดแทบจะชนกนั ยิง่พดัลมท ัง้ขบวน

หยุดนิ่ง ท�าใหบ้รรยากาศคุกรุ่นยิง่กวา่เดมิ โชคดทีีผ่มมเีพือ่นใหมอ่ยู่ดว้ย

ท�าใหผ้มระงบัอารมณร์อ้นได ้และหนัไปคุยเรือ่งอืน่กบัพวกเขาแทน ผมคดิ

วา่พวกเราคุยกนัถกูคอ จงัหวะการพดูกเ็ขา้กนัได ้แต่ละเรื่องทีผ่ลดักนัเลา่

กส็นุกสนานไมม่เีบือ่
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 “ท�าไมรถไฟไมอ่อกสกัทวีะ จอดนานแลว้เนี่ย” คุณลงุหวัโลน้ที่

น ัง่รมิหนา้ต่างอกีฝัง่หน่ึงลกุขึ้นยนืโวยวาย

 “การรถไฟไทยจะไม่ท �าอะไรสกัอย่างเลยเหรอ” คุณแม่ที่อุม้

ลูกนอ้ยอยู่ยนืขึ้นบน่เสยีงดงับา้ง

 “พอกนัทกีบัรถไฟไทย!” คุณลุงอกีคนนัง่บ่นคนเดยีว แต่ผม

ก็ไดย้นิชดัถอ้ยชดัค�า แกดูหงดุหงดิมากพอสมควร แต่พอไดคุ้ยกบัแก

ก็รูว้่าแกเคยผ่านประสบการณ์รถไฟไทยเลทกว่าสีช่ ัว่โมงมาแลว้ แกเลย

หวัรอ้นค่อนขา้งงา่ยกวา่ชาวบา้นชาวช่อง

 ผูโ้ดยสารพ่นถอ้ยค�าท�านองนี้ ออกมาอย่างเต็มที่ ผมเขา้ใจ

พวกเขาแหละ เพราะผมกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ รถไฟจอดเสยีทีส่ถานีหวัหนิมา

หนึ่งช ัว่โมงแลว้ ผูค้นส่วนใหญ่แบกสมัภาระลงรถไฟ เพราะคดิวา่จะไดข้ึ้น

รถขบวนใหม่ น่ีอาจจะเป็นตวัอย่างที่ชดัเจนที่สุดของค�าว่าอุปาทานหมู ่

เพราะสุดทา้ยพวกเขากต็อ้งกลบัมานัง่แช่บนรถขบวนเดมิ ทกุคนนัง่รอ ไมรู่ ้

วา่อกีนานแค่ไหนถงึจะไดไ้ปจากทีน่ี่ กระท ัง่เสยีงประกาศจากรฟท.ดงัขึ้น 

“ประกาศถงึผูใ้ชบ้ริการขบวนรถเร็วที ่3033 รบัส่งผูโ้ดยสารจากสถานี

ตน้ทางกรุงเทพฯ ปลายทางสถานีสไุหงโก-ลก ขณะน้ีเกดิเหตขุดัขอ้ง

บางประการ รถไฟขบวนน้ีจ�าเป็นตอ้งหยดุใหบ้ริการช ัว่คราวที ่

สถานีหวัหนิ คาดวา่จะพรอ้มออกจากสถานีอกีครัง้ในเวลา 23.00 น. 

การรถไฟไทยขออภยัผูใ้ชบ้ริการทกุท่าน” 

 “พวกเราไปหาอะไรกนิกนัเถอะ เหน็ไฟเซเวน่อยู่แถวนูน้ อาจมี

รา้นขา้วใหก้นิดว้ยกไ็ด”้ ผมชี้มอืไปนอกหนา้ต่าง ทกุคนเหน็ตรงกนัวา่เรา
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น่าจะออกไปหาอะไรกนิระหวา่งรอรถไฟซ่อมเสรจ็ มลีงุโหน่งทีน่ ัง่เยื้อง ๆ 

กนัขอร่วมไปดว้ย 

 ผมโทรไปบอกบงักิมว่าผมน่าจะไปถงึสถานีรถไฟชา้กว่าที่นดั

กนัไว ้แจง้เขาลว่งหนา้วา่ถา้มกีารเปลีย่นแปลงจะตดิต่อกลบัไปอกีคร ัง้ เขา

ไม่ว่าอะไร แถมยงับอกอกีว่ารอตอ้นรบัเสมอ มาไดท้กุเวลา ขอแค่อย่า

เบี้ยวแลว้กนั

 “บะหมีห่มแูดงสี ่เลก็หมแูดงพเิศษหน่ึงนะครบั ไมม่ใีครเปลีย่นละ

เนอะ” ผมทวนรายการในกระดาษทีจ่ดไวอ้กีคร ัง้ เผือ่วา่มใีครอยากเปลีย่นเมนู 

 “คนเยอะแบบน้ีกวา่ไดจ้ะกนิกค็งนานพอดูเลยป้าวา่” ป้าตองพดู

กบัพวกเรา 

 “ไมน่านเท่ารอรถไฟหรอกครบั” ผมพดูตดิตลก

 “แลว้ก็คงไม่นานเท่ารอรถไฟไทยพฒันา” ลุงโหน่งพูดข่ม แต่

กเ็รยีกรอยยิ้มของพวกเราได ้ พวกเรารูด้วีา่มนัเป็นตลกรา้ยของประเทศน้ี 

กว่าแต่ละอย่างจะพฒันาต่อไปไดใ้ชเ้วลานานมาก นานกว่าประเทศอื่น

อย่างเหน็ไดช้ดั เกือบทุกคนในประเทศก่นด่าระบบราชการ โดยเฉพาะ

คนสมยัใหม ่แต่มนักไ็มเ่กดิความเปลีย่นแปลงใด ๆ  ทกุอย่างยงัเป็นเหมอืน

เดมิมาหลายปี การทจุรติท�าใหป้ระเทศย�า่อยู่กบัทีม่านาน ผมกบัลงุโหน่ง

สนใจเรื่องการเมอืง ท�าใหพ้วกเราคุยกนัถกูคอยิง่ขึ้นไปอกี จนเรยีกไดว้า่

ลุงโหน่งที่เคยนัง่บ่นคนเดียวบนรถไฟกลายเป็นผูท้ี่พูดเยอะที่สุดใน

วงสนทนาน้ีไปแลว้ ถอืเป็นโชคดทีีเ่ขามากนิขา้วกบัพวกเรา เพราะเขาพดู

แต่ประเดน็ทีท่กุคนเขา้ถงึไดแ้ละอยากพดูดว้ยกนัท ัง้สิ้น ท ัง้เรื่องบา้นเกดิ 

ระบบราชการ และความเหลือ่มล �า้ในสงัคม
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 ขณะนี้นาฬกิาบอกเวลา 23.13 น. พวกเราขึ้นมานัง่รอบนรถไฟ

อยู่ก่อนแลว้ พรอ้มน�า้ ขนม กาแฟ และเสบยีงส�าหรบักนิตอนเชา้ ยงัไมม่ี

วีแ่วววา่รถไฟจะออกจากสถานี ลา่ชา้กวา่ก�าหนดท ัง้สิ้นหกช ัว่โมงกวา่ ท�าให ้

พวกเรามเีวลาพดูคุยท�าความรูจ้กักนัต่อไปพกัใหญ่

 “ผมมภีรรยาแลว้ แต่ยงัไม่มลูีก และก็ไม่อยากมดีว้ย รูส้กึ

เป็นห่วงลูกถา้จะตอ้งโตมาในสงัคมแบบน้ี โชคดีที่เธอก็คิดเหมอืนกนั

เราเลยไม่ตอ้งนัง่เถยีงเรือ่งน้ี” ลงุโหน่งพดูพลางถอนหายใจเมือ่พดูถงึเรือ่ง

ครอบครวัแก

 “ทกุวนันี้ผมใชช้วีติคนเดยีวในกรุงเทพฯ นาน ๆ คร ัง้จะไดอ้อก

นอกเมอืงไปท�างานทีต่่างจงัหวดับา้ง ผมกรู็ส้กึดใีจทกุคร ัง้ เพราะบางคร ัง้

กจ็ะไดเ้จอเพือ่น แต่หลกั ๆ  คอืไดเ้ปลีย่นบรรยากาศนัน่แหละ ทีก่รุงเทพฯ 

เวลาไปท�างานก็รถติดแทบทุกวนักว่าจะกลบัถงึหอ้งพกัก็หมดแรงแลว้”

ลงุโหน่งเลา่ต่อแบบตดิตลก

 “แลว้น่ีลุงก�าลงัไปไหนเหรอครบั” ผมถามลุงโหน่งแต่ก็รูส้ึก

แปลก ๆ นิดหน่อย เพราะอนัที่จริงมนัควรจะเป็นประโยคแรก ๆ ที่ควร

ถามเมือ่ท �าความรูจ้กักนั

 “ก�าลงัไปยะลา กะวา่จะไปงานบวชลูกเพือ่น แต่น่ีสงสยัจะไมท่นั

แลว้ รถไฟชา้ซะขนาดนี้ ”

 “ป้าก็เหมอืนกนัน่าจะไปหาหลานไม่ทนัแลว้ ตอ้งไปวนัถดัไป” 

ป้าตองพดูเสรมิ

 ตอนน้ีเสยีงรถไฟแลน่เสยีดรางดงัขึ้นอกีคร ัง้ ผมคงถงึนราธวิาส

ชา้ไปแปดเกา้ช ัว่โมงไมอ่ยากเชือ่วา่เรือ่งแบบน้ีจะเกดิขึ้นกบัผม ท�าใหผ้มคดิ
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ไดว้า่สิง่ทีค่ดิวา่ด ีอาจไมด่อีย่างทีค่ดิตอนแรก เหมอืนผมทีไ่ดต้ ัว๋ใบสุดทา้ย

ใบน้ีมา แต่ในความโชครา้ยก็มคีวามโชคดอียู่เสมอ ผมไดเ้จอเพือ่นใหม่

ต่างวยับนรถไฟ ความประทบัใจยงัคงอยู่จนถงึทกุวนัน้ี อาจตอ้งพดูดว้ยซ�า้

วา่ผมโชคดมีากทีไ่ดข้ึ้นรถไฟขบวนน้ี เวลาทีร่ถไฟลา่ชา้กลบัไมสู่ญเปลา่เลย

แมแ้ต่นอ้ย เพราะเป็นเวลาทีท่ �าใหผ้มรูส้กึเหมอืนไดค้นด ีๆ เขา้มาในชวีติ 

ถงึแมผ้มจะไมรู่จ้กัพวกเขามาก แต่กม็ ัน่ใจในตวัพวกเขาไดพ้อตวั เรยีกได ้

วา่เป็นมติรภาพทีไ่มค่าดฝนัมาก่อน อาจเพราะการเดนิทางคร ัง้น้ีมอีปุสรรค

จงึท�าใหเ้ราผูกพนักนัยิง่ขึ้น

 เชา้มดืผมบอกลาพีด่าและเจมส ์ พวกเราแลกช่องทางตดิต่อไว ้

เผือ่จะไดต้ดิต่อหรือมเีรื่องใหช่้วยเหลอืกนัในอนาคต ผม ป้าตอง และ

ลุงโหน่งนัง่คุยกนัต่อไปจนผมรูว้่าลุงโหน่งต ัง้ใจไปที่โรงเรียนขาดแคลน

แห่งหน่ึงในจงัหวดัยะลาดว้ย เขาและเพือ่นตอ้งการจดักจิกรรมส�าหรบัเดก็

และน�าสิ่งของจ�าเป็นไปบริจาคใหแ้ก่นกัเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน 

เด็ก ๆ เหล่าน้ีตอ้งการความช่วยเหลอืโดยด่วน แต่กลบัไม่มใีครเป็น

กระบอกเสยีงส่งต่อเรื่องน้ีไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ แมแ้ต่ในโลกออนไลน ์

ท�าใหท้ีน่ี่ซึง่เขา้ถงึยากอยู่แลว้ ยิ่งไม่เป็นทีรู่จ้กัเขา้ไปอกี พอลุงโหน่งรูว้่า

ผมเคยท�ากจิกรรมค่ายอาสาสมยัเรยีนมหาลยัฯ ก็ชวนใหผ้มไปดว้ยใหญ่

เลย และก็คิดว่าผมอาจช่วยเป็นตวักลางส่งต่อความตอ้งการของคุณครู

และเดก็ ๆ ใหค้นหมูม่ากได ้

 “ไปบรจิาคของกบัลงุม ัย้ บอกก่อนเลยวา่ล �าบากมาก แต่อยาก

ใหไ้ป เพราะที่น ัน่ยงัไม่เป็นที่รูจ้กัและตอ้งการความช่วยเหลอืมาก ถา้

นอ้งมอีุปกรณ์ถ่ายท�าพรอ้มขนาดน้ีลองแวะมาดูก่อนม ัย้ล่ะ เผื่อจะเป็น
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กระบอกเสยีงใหเ้ดก็ตาด�า ๆ หรอืจะไปถ่ายสารคดโีรงเรยีนขาดแคลนก็

ยงัได”้ ลุงโหน่งพูดพลางเปิดรูปโรงเรียนที่เขาเคยส�ารวจมาก่อนใหผ้มดู

ชี้โน่นชี้ น่ีใหดู้อธบิายจนผมเหน็ภาพ พอยนืยนัไดว้า่โรงเรยีนสภาพเก่าและ

ทรุดโทรมใชไ้ด ้

 “ผมเป็นคนยะลา อยู่ทีน่ ัน่มานานจนไดไ้ปท�างานทีก่รุงเทพฯ นัน่

แหละ พอมเีวลาว่างก็กลบัมาหาอะไรท�าทีบ่า้นเกิดตลอด ตอนน้ีก็ก�าลงั

รวม ๆ กลุม่กบัเพือ่นสมยัเรยีนมาจดักจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมสกัหน่อย 

เพิง่เริ่มท�าไดไ้มน่านนี้ เอง” 

 ประโยคน้ีท�าใหผ้มลงัเลใจ ผมเป็นคนใหใ้จคนง่าย คนไหน

ที่คุยถูกคอยิ่งแลว้ใหญ่ และครัง้ น้ีเขาคนนั้นก�าลงัจะไปช่วยเหลือ

เดก็ ๆ  ขาดแคลน ผมรูว้า่ลงุโหน่งเป็นคนด ีอ่อนโยน และมคีวามตัง้ใจจรงิ 

ผมเองกอ็ยากช่วยเขา แต่ผมมเีป้าหมายของการเดนิทางคร ัง้น้ีอยู่แลว้ ใน

เวลาจ�ากดัเช่นน้ีผมกต็อ้งการไดง้าน ไดส้รา้งชือ่เสยีงใหก้บัตวัเอง แต่จะใหท้ิ้ง

เดก็ ๆ  ทิ้งความคาดหวงัของลงุโหน่งอย่างนัน้ผมกท็ �าใจยาก  และอย่างนอ้ย

ตอนน้ีผมกถ็อืวา่เขาเป็นเพือ่นคนหน่ึงทีร่่วมชะตากรรมบนรถไฟน่ีดว้ยกนั

กบัป้าตอง พีด่า เจมส ์รวมถงึผมดว้ย  

 จากตรงน้ีไปนราธิวาสก็คงชา้กว่าที่ผมนดับงักิมไวร้าว ๆ เกา้

ช ัว่โมง หวัรถจกัรเริ่มส่งเสยีงแปลก ๆ แต่คุน้เคยอกีคร ัง้ 

 ป้ึง!

 “มนัเป็นอะไรนะไอร้ถไฟสายน้ี...”
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 ผมโทรศพัทห์าบงักมิ...

 สองเดือนผ่านไปตอนน้ีผมถ่ายท�าสารคดีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้

กจ็ดัวา่ประสบความส�าเรจ็อยู่นะ มยีอดววิถงึหน่ึงลา้นสองแสนววิ ตอนนี้

ผมเริ่มมชีื่อเสยีงในโลกออนไลนแ์ลว้ละ่ ออ้! ลงุโหน่ง พีด่า และบงักมิโทร

มายนิดกีบัผมดว้ยละ่ ... เดก็ ๆ พวกนัน้กเ็หมอืนกนั
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จกัรยานสดี�า

 “สูบลมยางก่อนค่อยไปนะ” เธอบอกเมรียะ และหยิบ

ที่สูบลมยางอนัเลก็ใหเ้ธอหน่ึงอนั

 เจา้ของเกสตเ์ฮาสพ์าเมรยีะไปเลอืกจกัรยานใตช้ายคาหญา้ฟาง

ซึ่งเป็นที่เก็บจกัรยานจ�านวนมาก จกัรยานแม่บา้นสดี�าส่องประกายเงนิ

วาววบัดูถูกใจสาวผวิแทนชาวศรีลงักาเป็นพเิศษ เธอเลอืกมนัเป็นเพือ่น

คู่ใจส�าหรบัการเดนิทางในวนัน้ี 

1

  ถา้หากเลอืกเกิดไดม้นัก็อยากไปอยู่ในที่ที่ดกีว่าน้ี ต ัง้แต่เกิด

มามนัต ัง้ใจว่าจะเป็นจกัรยานทีม่ชีื่อเสยีง เป็นจกัรยานสุดเท่โลดแลน่บน

สนามแขง่ระดบัโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในบรรดาจกัรยาน หรอือย่างนอ้ยก็ขอ

ชมทวิทศันส์วย ๆ  ตลอดทางก็ยงัด ีแต่น่าผดิหวงัทีม่นัไม่เคยเกิดขึ้นจริง 

เพราะแถวน้ีมแีต่หนิ ปลกัโคลน และถนนลูกรงัเต็มไปหมด เป็นพื้นที่

ไรค้วามเจรญิซึง่ไม่ค่อยมใีครสนใจสกัเท่าไร และรูปลกัษณ์ภายนอกของ

มนัก็ท �าใหบ้รรดาเพื่อน ๆ เสอืภูเขา เสอืหมอบที่ลมืตาดูโลกพรอ้มกนั

มองว่าอย่างมากจกัรยานแม่บา้นก็ไดแ้ค่ปัน่ไปเที่ยวระยะใกล ้ ๆ หรือ

ส�าหรบัจ่ายตลาดเท่านัน้ มนัรูด้วี่าความฝนัของมนัไม่อาจเป็นจริงไดแ้ละ
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คงตอ้งรอวนัหมดสภาพอย่างไรค้วามภาคภูมใิจในชีวติ ก่อนถูกน�าไป

ช�าแหละเป็นอะไหล่ สูญหายจากโลกน้ีไปอย่างไม่มใีครจดจ�า

 ขอ้ดีอย่างเดียวของมนัที่ท �าใหพ้วกเสือหมอบและเสือภูเขา

อจิฉาตารอ้น คือตะกรา้สานหนา้รถส�าหรบัใส่ของท�าใหบ้รรดาจกัรยาน

แม่บา้นไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวนกั บางคร ัง้ก็มเีพือ่นเป็นผกับา้ง ปลาบา้ง 

หรือบางคร ัง้ก็สิ่งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ที่ผูใ้ชง้านหลงลมืไวใ้นตะกรา้บา้ง

 วนัน้ีมนัไดร้ ับหนา้ที่ธรรมดา ๆ แต่ก็แสนพิเศษ คือพา

สาวศรีลงักาไปใหถ้งึวดัมหาจนัทรา ที่น ัน่เป็นสถานที่ทีอ่ยู่ลกึเขา้ไปในป่า

อกีฝัง่หน่ึงของเกสตเ์ฮาส ์ต ัง้แต่มนัและบรรดาเพือ่น ๆ จกัรยานแม่บา้น

มาอยู่ที่น่ีไดส้องปีก็ยงัไม่มใีครเคยไปที่น ัน่ มแีต่ไดย้ินข่าวลอืจากพวก 

“สองลอ้พ่นควนั” เท่านัน้วา่มนัเป็นทางทีล่ �าบากมากเกินจนิตนาการ และ

ไมม่ใีครควรไปทีน่ ัน่ แมแ้ต่จกัรยานหรือสองลอ้พ่นควนัทีเ่ลวทีสุ่ดในโลก

ใบน้ี มนัพยายามไมใ่ส่ใจกบัข่าวลอืทีไ่ดย้นิมา มนัอยากไปสถานทีใ่หม่ ๆ 

ดูบา้งสกัคร ัง้ ภาวนาใหม้ทีวิทศันท์ีส่วยงาม หรือความทา้ทายใหม่ ๆ ให ้

มนัรูส้กึเหมอืนเป็นจกัรยานแข่งดูบา้ง

 แค่ช่วงแรกของการเดนิทางเจา้จกัรยานแม่บา้นสดี�าก็ตอ้งถอน

หายใจ เมือ่รูว้่านายของมนัปัน่จกัรยานไม่คล่อง เดีย๋วปัน่ เดีย๋วหยุดไป

ตลอดทาง โซซดัโซเซทุกสามสบิเมตร ท่าทดูีไม่น่าไวว้างใจ ตลอดทางมี

แต่หนิกรวดกระเด็นกระดอนถูกลอ้ของมนั โครงของมนั ชิ้นส่วนของ

มนัเต็มไปหมด มากกว่าที่มนัเคยพบเจอมาตลอดสองปี มนัเริ่มกลวั

ว่าจะไม่ไดก้ลบับา้นอกีคร ัง้ เป็นการเดินทางที่ล �าบากล �าบนพอ ๆ กบั

การงมเขม็ในมหาสมทุร มนัไม่รูด้ว้ยซ�า้ว่า “สามสบิกิโลเมตร” ที่เมรียะ

พูดมนัไกลขนาดไหน และตอ้งใชเ้วลาเท่าไร สิ่งเดียวที่มนัรูแ้ละม ัน่ใจ 
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คือการเดนิทางคร ัง้น้ีจบไม่สวยแน่... ไม่มนัก็เธอ!

2

 เสยีงวี้ดวา้ยรอ้งดงัล ัน่ตลอดทาง เมือ่เมรยีะปัน่จกัรยานผ่านถนน

ทีม่กีอ้นกรวด หลมุบอ่ และโคลนตมเป็นระยะ เจา้ของเกสตเ์ฮาสบ์อกเธอ

ไวว้่าจากที่พกัไปยงัวดัมหาจนัทรามรีะยะทางประมาณสิบหา้กิโลเมตร        

ไป-กลบัรวมกนัก็สามสบิกิโลเมตรพอด ีดูเหมอืนจะไกล แต่เธอม ัน่ใจว่า

ถา้ไปดว้ยจกัรยานมนัก็ไมย่ากเกนิไปนกั น่าเสยีดายทีเ่ธอขบัมอเตอรไ์ซค์

ไม่เป็น ท�าใหต้อ้งใชบ้ริการจกัรยานแม่บา้นสดี�าคนัน้ีที่เธอถูกชะตา

 เจา้ของที่พกัเคยเตือนถึงเสน้ทางการไปวดัแห่งน้ีว่ามนั

ล �าบากขนาดไหน แต่เธอก็ยงัม ัน่ใจและดึงดนัที่จะไปใหไ้ด ้ เพราะเธอ

รกัการถ่ายรูปมากจนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตเธอก็ว่าได ้ ว่ากนัว่าที่น ัน่

เป็นสถานที่ธรรมดา ๆ แห่งหน่ึงเท่านัน้เอง แต่จุดที่ท �าใหเ้ธออยากมา

ที่น่ี คือสถาปัตยกรรมโบราณขนาดเล็กที่พบไดท้ี่เดียวในจงัหวดัน้ี

เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดซึ่งยงัต ัง้อยู่กลางป่าลกึที่ทางไปค่อนขา้ง

ล �าบากเอาเรื่อง แต่ก็นบัเป็นสสีนัของนกัเดนิทางที่เธอพบมาตลอดชีวติ

 เมรียะเป็นชาวศรีลงักา ผมด�าเงาเป็นมนัขลบั ผิวสีแทน

ส่วนสูงต�า่กว่ามาตรฐานคนเอเชียเล็กนอ้ย ใบหนา้คลา้ยชาวอินเดีย

จนแทบแยกไม่ออก เป็นคนที่หลงใหลเสียงเรียกแห่งการเดินทาง

อยู่ตลอดเวลา พูดง่าย ๆ ว่าเธอเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยว 

ปกติเธอเป็นคนชอบถ่ายรูปวิวทิวทศัน์ และวิถีชีวิตผูค้น แต่เธอ

กลบัไม่ค่อยชอบเที่ยวที่ที่มีชื่อเสียงสกัเท่าไร เพราะนักท่องเที่ยว
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เยอะ และไม่ไดเ้รียนรูว้ถิชีีวติจริง ๆ ของคนที่น ัน่ ช่วงน้ีเป็นช่วงหยุด

งานยาว พนักงานออฟฟิศหนา้ใหม่อย่างเธอจึงขอใชเ้วลาเดินทาง

ท่องเทีย่วเพิม่ประสบการณใ์นชวีติ น่าเสยีดายทีเ่ธอไมส่ามารถเดนิทางไป

สหรฐัอเมริกาไดต้ามที่ต ัง้ใจไวต้อนแรก เพราะเจา้ไวรสัตวัรา้ยที่ระบาด

อยู่ท ัว่ทุกมุมโลกตอนน้ีท�าใหก้ารเดินทางท ัง้หมดตอ้งหยุดชะงกั และ

ใชเ้วลาที่เหลอืที่น่ีจนกว่าสถานการณ์จะดขีึ้น พรอ้มท ัง้หาจุดหมายใหม่

ส �าหรบัเดนิทางต่อไป

 วดัมหาจนัทราเป็นจุดหมายใหม่ของเธอส�าหรบัฆ่าเวลาไป

พลาง ๆ ก่อนจะเดนิทางออกจากที่น่ี น่าเสยีดายที่ภาพวาฬกระโจนขึ้น

เหนือน�า้ ภาพกวางมสูเดนิบนถนนลาดยาง ภาพธารน�า้แขง็ขนาดมโหฬาร

ตอ้งเลื่อนออกไปอีกสกัระยะ กลายเป็นภาพจกัรยานแม่บา้นที่ดูเก่าลง

ทนัตา กางเกงยนีสต์วัโปรดของเธอก็เลอะเทอะไปหมด จากสนี�า้เงนิสวย

กลายเป็นสเีทาจากดนิโคลนที่กระเด็นเปรอะเป้ือน

 “น่ีฉันมาท�าอะไรที่น่ี” ประโยคน้ีผุดในหวัเมรียะหลายต่อ

หลายครัง้ แต่เธอก็ไม่คิดจะถอยหลงักลบัเลยแมแ้ต่คร ัง้เดยีว

 ตอนน้ีเธอมเีพยีงแผนทีก่ระดาษหน่ึงแผ่น โทรศพัทไ์รส้ญัญาณ

หน่ึงเครื่อง และจกัรยานแม่บา้นหน่ึงคนัเท่านัน้... ท ัง้หมดน้ี คือเพื่อน

เดนิทางของเธอ และบางคร ัง้เธอก็เผลอพูดกบัสิ่งของพวกน้ี โดยเฉพาะ

เจา้จกัรยานที่น่าสงสาร

 “อดทนหน่อยลูกกกกกก” เธอพดูกบัมนัเมือ่กอ้นกรวดกระเดน็

กระดอนโดนเหลก็วาววบัของมนั

 “อกีนิดเดยีวจะถงึแลว้ววววว” เธอพูดเมือ่เหน็สภาพจกัรยานที่
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ตอ้งน�ากลบัไปคืนเกสตเ์ฮาสด์ว้ยความอนาถและสงสารมนัจบัใจ ถงึแม ้

จกัรยานจะเป็นสิ่งของแต่เธอก็เชื่อว่ามนัอาจจะมชีีวติและจิตใจ ไม่ต่าง

จากความเชื่อเรื่องพระแม่คงคาของชาวฮินดู หรือแม่ย่านางของคนไทย

ที่เธอเคยไดย้นิมา

 เวลาผ่านไปไวเหมอืนโกหก หยาดเหงือ่ไหลออกจากผวิหนงันบั

ไมถ่ว้น ในทีสุ่ดเธอกอ็ยู่หนา้วดัแห่งน้ี แมว้า่เหมอืนจะใชเ้วลาไมน่าน แต่เธอ

กใ็ชเ้วลาไปเกอืบสามช ัว่โมง ท ัง้สภาพถนนทีย่ �า่แย่ ทางขึ้นทีค่่อนขา้งลาดชนั

ทีส่ �าคญัคอื ความสามารถในการปัน่จกัรยานของเธอนัน่ละ่ทีเ่ป็นอปุสรรค

ทีสุ่ดของการเดนิทางคร ัง้น้ี 

 ตอนน้ีสภาพท ัง้คู่ดูไมจ่ดืท ัง้คนและจกัรยาน จกัรยานสดี�าเงาวบั

เลอะโคลนไปท ัง้คนั วงลอ้เริ่มบูบ้ี้เพราะตกหลุมนบัคร ัง้ไม่ถว้น ซีล่วดเริ่ม

คดงอเพราะหนิกรวดต่าง ๆ ที่กระเด็นกระดอนมากระทบ โซ่เริ่มหลุด

หลงัปัน่มาไดส้บิกิโลเมตร จนตอ้งเสยีเวลาใส่มนัเสยีนาน เธอสมัผสัได ้

ว่าจกัรยานน้ีสภาพย�า่แย่มากและตอ้งท�าอะไรสกัอย่างเพื่อพามนักลบั

ไปที่พกัดว้ยสภาพที่ยงัใชง้านได ้ หากเธอยงัตอ้งปัน่จกัรยานกลบัที่พกั

อกี คราวน้ีจกัรยานด�าขลบัอาจกลายเป็นเศษเหลก็เหลอืใชแ้น่ ๆ  

3

 ในทีสุ่ดกม็าถงึจดุหมายจนได ้ตอนน้ีจกัรยานโทรม ๆ  คนัน้ีไมม่ี

แรงเหลอือยู่อกีแลว้ น่ีเป็นงานหนิที่สุดต ัง้แต่มนัมาอยู่ที่น่ี มนัโอดครวญ

คิดถงึที่พกัเดมิ ๆ ของมนั เพือ่น ๆ เสอืภูเขา เสอืหมอบของมนัตอ้งเจอ
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กบัสถานการณ์แบบน้ีเป็นประจ�าอย่างนัน้หรือ ถา้อย่างนัน้มนัขอเป็นแค่

จกัรยานแม่บา้นเท่าน้ีดกีว่า มนับ่นกบัตวัเองวนไปวนมาว่าท�าไมโชคชะตา

ถงึมาเลน่ตลกกนัแบบน้ี ขนาดเป็นแค่จกัรยานแมบ่า้นธรรมดา ๆ ยงัตอ้ง

เจอเรื่องหนกัหนาสาหสัขนาดนี้ มนัเริ่มไมแ่น่ใจวา่ยงัอยากไปเป็นจกัรยาน

แข่งของนกักีฬาอยู่หรือเปล่า เพราะวนั ๆ หน่ึงคงตอ้งซอ้ม ตอ้งวิง่บน

ถนนนบัคร ัง้ไมถ่ว้น โดยเฉพาะเสอืภเูขาทีต่อ้งปะทะกบัหนิแหลม ๆ และ

ดนิแขง็ ๆ ในป่าตลอดเวลา

 ณ ตอนน้ีมนัสมัผสัไดถ้ึงความทรมานเป็นครัง้แรก แต่

อย่างนอ้ยก็ไดท้า้ทายตวัเองจนพาเธอมาถงึจุดหมายไดส้ �าเร็จ นบัเป็น

การเดินทางที่ยาวนานมากส�าหรบัมนั แต่มนักลบัไม่รูส้กึโดดเดี่ยวเลย

แมแ้ต่นิดเดียว หลายครัง้เมรียะพูดกบัมนัราวกบัเป็นเพื่อนมนุษย์

คนหน่ึง แมจ้ะรูด้วี่าเป็นเพยีงแค่การบ่นเลือ่นลอย ไม่ไดต้ ัง้ใจพดุคุยกบั

มนั แต่มนัก็อดดใีจลกึ ๆ ไม่ได ้

 มนัเหน็เมรยีะเดนิเขา้ไปในอาคารเหลีย่ม ๆ  รูปทรงประหลาดไม่

เหมอืนทีม่นัคุน้ตา มปีระตูทางเขา้บานใหญ่ มหีนา้ต่างไม่กี่บาน ภายนอก

ดูเก่าคร�า่ไปดว้ยตะไคร่และร่องรอยของลมฝน บางจดุมร่ีองรอยแตกหกั

เสยีหาย แต่ภายในกลบัดูยิ่งใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม มผูีค้นอยู่สามสี่

คนและ “สองลอ้พน่ควนั” ทีม่นัไมรู่จ้กัจอดอยู่ดา้นหนา้เรยีงตดิกนั และมนั

ยงัเหน็วา่รอบ ๆ  สิง่ปลูกสรา้งนัน้มเีหลก็กลอ่งเหลีย่ม ๆ  สเีขยีวสดสวยงาม 

และยงัส่องประกายแวววาว มท่ีอดา้นหลงัคลา้ยเพื่อนของมนั แต่สิ่งที่

แตกต่างที่สุด คือสิ่งนัน้มสีี่ลอ้ และขนาดใหญ่กว่า กวา้งขวางกว่านัน่เอง 

มนัเคยไดย้ินมาว่าพวกน้ีเป็นพาหนะช ัน้ดีที่ผูใ้ชง้านจะไม่ตอ้งเหน่ือย

ไมต่อ้งปัน่ขาเร็ว ๆ  เพือ่ไปขา้งหนา้ เพยีงแค่เหยยีบคนัเร่งเท่านัน้ก็เป็นพอ
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 มนัภาวนาขอใหส้ิ่งน้ีพามนักลบับา้นไดโ้ดยไม่ตอ้งทรมานใน

ขากลบั...

4

 เมรียะเดินออกมาจากวดัแห่งนัน้ดว้ยความพงึพอใจอย่างยิ่ง 

กลอ้งถ่ายรูปในมอืถูกใชง้านอย่างเต็มที่จนไดภ้าพตามที่ตอ้งการ เธอ

ขอพรใหค้รอบครวัของเธอมคีวามสุข ขอใหเ้ธอพบแต่สิ่งดี ๆ ตลอด

การเดินทาง และขอใหส้ถานการณ์ไวรสัดีขึ้น หลงันัง่พกัภายในวดั

อยู่นานก็ไดเ้วลาเดนิทางกลบั สาวศรลีงัการูด้วีา่เธอเปรยีบไดก้บัผูแ้พใ้น

การเดนิทางคร ัง้น้ี ไมต่่างจากตอนวยัเดก็ทีเ่ธอเคยแพใ้หก้บัการปัน่จกัรยาน

จนไมส่นใจมนัอกี การหกลม้เป็นสิง่ทีเ่จบ็ทีสุ่ดส�าหรบัเดก็วยันัน้และนัน่เป็น

เหตผุลทีเ่ธอไมช่อบการปัน่จกัรยาน และไมต่อ้งการปัน่มนัหากไมจ่�าเป็น

 รถแทก็ซีค่นัสเีขยีวทีจ่อดอยู่รอบวดัเป็นตวัเลอืกแรกส�าหรบัพา

เธอและจกัรยานที่น่าสงสารกลบัที่พกัไดส้ �าเร็จ โดยที่เธอไม่ตอ้งเหน่ือย

ยากล �าบากเหมอืนตอนมาที่น่ีอกี

 “โห ไม่ไปล่ะ ใครจะไปทางแย่ขนาดนัน้” เจา้ของรถคนัที่หน่ึง

พูดว่าอย่างน้ี

 “ขบัไปก็ไม่คุม้ค่าซ่อมรถ ไม่ไปล่ะ ๆ ลองไปถามพีค่นนัน้ดูส”ิ 

เจา้ของรถคนัที่สองพูดว่าอย่างน้ี

 “ไม่ไป ไม่ไป พอดกีะว่าจะกลบับา้นแลว้ ทางนัน้คนละทางเลย

หนู” เจา้ของรถคนัที่สามพูดว่าอย่างน้ี
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 เวลาผ่านไปเน่ินนานความพยายามของเธอก็ยงัไม่เป็นผล

ตอนน้ีฟ้าเริ่มมืด หมอกเริ่มลงหนา ถึงเวลาเลิกงานของพระอาทิตย์

เขา้สู่เวลาเขา้เวรของพระจนัทรเ์สี้ยวสเีหลอืงและดวงดาวทีส่่องแสงวบิวบั

บนฟากฟ้า อากาศหนาวเริ่มเขา้ปกคลุม เธอไม่มทีางเลอืกอื่นนอกจาก

การปัน่จกัรยานแมบ่า้นสดี�าทีน่่าสงสารกลบัทีพ่กัเหมอืนขามา เธอฮมัเพลง

เพื่อใหรู้ส้กึผ่อนคลายมากขึ้น เสยีงฮมัเพลงถูกกลบดว้ยเสยีงกอ้นหนิ

กระเดน็ เสยีงรถตกหลม่ และเสยีงโคลนสาดอยู่หลายครัง้ แต่กถ็อืว่าเป็น

ส่วนหน่ึงที่ท �าใหก้ารเดนิทางคร ัง้น้ีสนุกไม่แพค้ร ัง้ไหน ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง

อยู่ในความทรงจ�าของเธอแน่นอน

กลบัใหไ้หว กลบัใหไ้หว กลบัใหไ้หว อดทนไว ้อดทนไว ้อดทนไว ้

แค่น้ีไมย่ากเกนิกวา่ทีฉ่นัจะท�าได ้อกีแค่สบิหา้โลเอง เท่านัน้เอง เท่านัน้เอง

รอบตวัฉนัมดืไปหมด มแีต่เพยีง... มแีต่เพยีง... จกัรยานแม่บา้น 

จกัรยานแม่บา้นสดี�าเท่านัน้เอง

5

 ในที่ สุดก็ถึงที่พกัจนได ้ ตอนน้ียางหนา้ของมนัแตกไป

เรียบรอ้ย วงลอ้หนา้และหลงัคดงอจนแทบจะเปลี่ยนรูปเป็นสี่เหลี่ยม 

ซี่ลวดหกัไปแลว้หลายซี่ สรุปภาพรวมว่ามนัก�าลงัจะหมดสภาพและ

กลายเป็นเศษเหล็กจริง ๆ แต่มนัยงัคงหวงัว่าอาจกลบัมาท�างาน

ไดเ้หมือนเดิม น่าเสียดายที่ความฝันต่าง ๆ นานาที่คิดไวค้งเป็น

จริงไม่ได ้ มนัเลือกเกิดไม่ได ้ ไม่อย่างนัน้ป่านน้ีจกัรยานแสนอดทน
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อย่างมนัอาจมีโอกาสแสดงฝีมือบนสนามแข่งสกัที่บนโลก ไดร้ ับ

เสียงเยินยอมากมายจากเพื่อนฝูง ต ัง้แต่เกิดมนัไม่เคยเห็นทุ่งหญา้

อนัสวยงามอย่างที่วาดฝันไวแ้มแ้ต่คร ั้ง เดียว แต่อย่างนอ้ยมนัก็

สามารถบอกกับตัวเองไดว้่ ามนัเคยช่วยเหลือผูห้ญิงคนหน่ึงสุด

ความสามารถเท่าที่มนัจะท�าได ้ ถึงเธอจะเป็นคนที่ป ัน่จกัรยานได ้

ห่วยแตกที่สุดต ัง้แต่มนัท�างานที่น่ีมาตลอดสองปี แต่เธอก็เป็นคนที่มี

ความพยายามและมองโลกในแง่ดีมากที่สุดคนหน่ึงเท่าที่มนัเคยเจอ

เหมอืนกนั น่าเสยีดายที่ตอ้งมาเจอและจากกนัในสถานที่แบบน้ี ตอนน้ี

มนัถูกพาไปยงับา้นปูนเก่า ๆ หลงัหน่ึง

 เสยีงเครือ่งจกัรท�างานดงักอ้งจนแสบหู และเสยีงเหลก็กระทบ

กนัดงัล ัน่ในบา้นปูนหลงันัน้อยู่นาน ก่อนเงยีบหายไป 

6

 สถานการณ์เชื้ อไวรสัที่ระบาดท ัว่โลกคลี่คลายลง ตอนน้ี

เมรียะไดเ้ห็นภาพวาฬพุ่งทะยานขึ้นเหนือน�า้ที่อลาสกา้ เธอไดเ้ห็นภาพ

โบราณสถาน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอย่างมาชูปิกชู เธอไดเ้รยีนรู ้

วถิชีีวติชุมชนกระเหรี่ยงที่ประเทศไทยจนหน�าใจ สุดทา้ยเธอก็เดินทาง

กลบับา้นเกิด ผูค้นเริ่มกลบัมามชีีวติชีวาอีกคร ัง้ พ่อคา้แม่คา้กลบัมา

ท�างานกนัจนแน่นขนดั เด็ก ๆ วิง่เล่นหลงัเลกิเรียน และภาพพนกังาน

ออฟฟิศยืนแออดับนรถประจ�าทางที่คุน้ตาก็กลบัมา โชคดีที่เธอไม่

ตอ้งอยู่กบัปญัหาแบบน้ีนานนกั เพราะบา้นอยู่ไม่ไกลจากบริษทัเท่าไร 
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แถมยงัมตีลาด รา้นอาหาร และรา้นสะดวกซื้ออยู่ครบครนั

 เกือบทุกเชา้เมรียะมกัจะไปใส่บาตรก่อนเริ่มงานเสมอ แม่ของ

เธอจดัเตรียมของใส่บาตรใหเ้ธอทุก ๆ เชา้ หญงิสาวในชุดสขีาวสะอาด

สะอา้นน�าของเหลา่นัน้ใส่ตะกรา้รถจกัรยานสดี�าเงาวบัของเธอ ตอนน้ีเธอ

ขีจ่กัรยานคล่องขึ้นแลว้ ไม่ตอ้งกลวัว่าจะลม้ลงเจ็บตวัอกีต่อไป 

 “สูบลมยางก่อนค่อยไปนะ” เธอบอกเมรียะ และหยิบ

ที่สูบลมยางอนัเลก็ใหเ้ธอหน่ึงอนั
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เธอหนาว

 เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะไม่คิดถงึทีน่ี่ บางคนคิดถงึแสงแดดอบอุ่น

ยามเชา้ บางคนคิดถงึสายน�า้ใสแจว๋จนเห็นพชืน�า้ขา้งใต ้ บางคนคิดถงึ

บรรยากาศเงยีบสงบแบบชนบท บา้นเรอืนไมห้ลงัเก่าไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้

อย่างดเียีย่ม แมบ้างหลงัจะโงนเงนและส่งเสยีงเอีย๊ดอา๊ดเวลาลมเยน็พดั

ผ่าน รอยยิ้มของชาวบา้นท�าใหท้ี่น่ีไม่เหมอืนที่อื่น และไม่มทีี่อื่นเหมอืน

ทีน่ี่ เวลาผ่านไปนานเท่าไรกย็งัคงคดิถงึทีแ่ห่งน้ีอยู่เสมอ แมว้า่การมาทีน่ี่จะ

ยุ่งยากมากเพยีงใดกต็าม เธอไมไ่ดค้ดิถงึซึง่แสงแดด สายน�า้ หรอืบา้นเรอืน

เหลา่นัน้หรอก เธออยากกลบัมาทีน่ี่เพือ่ตามหาบางสิง่บางอย่างทีเ่ธอกย็งัไม่

แน่ใจนกัวา่จะหาพบจากการมาทีน่ี่อกีคร ัง้หรอืไม.่..

 วนันี้ทีน่ี่ไมเ่หมอืนเดมิ แสงแดดอบอุ่นยามเชา้หายไป เหลอืแต่

เพยีงเมฆสเีทากอ้นยกัษ ์ลมเยน็พดัวูบวาบ และเมด็ฝนร่วงหลน่ลงมาจาก

ทอ้งฟ้า วนัน้ีอากาศไมเ่ป็นใจใหเ้ธอเลย ท ัง้ทีเ่ธอเพิง่จะไดก้ลบัมาทีน่ี่อกีคร ัง้

ในรอบหกปี ทกุสิง่ยงัคงตราตรงึอยู่ในความทรงจ�าของเธอ

 “สถานีต่อไป ปากทางเขา้หมู่บา้นชาวประมงอนิิ” เสยีงประกาศ

บนรถโดยสารประจ�าทางท�าใหผู้ค้นบนรถเริ่มตระเตรียมสมัภาระ แต่

สุดทา้ยก็มเีธอเพยีงคนเดียวที่ลงจากรถ ขณะที่คนอื่นรอลงรถที่กลาง

หมู่บา้น นัน่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะมนัห่างกนัเกือบสามกิโลเมตร

แคเรยเ์ดินตามถนนขรุขระเสน้เลก็ ปราศจากเสยีงรถและเสยีงพูดคุย

ทุกอย่างเงยีบงนั ยกเวน้เสยีงหยดน�า้ฝนดงัเปาะแปะเท่านัน้ เธอรูด้ีว่า
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ใคร ๆ  กไ็มช่อบเดนิไกล ยิง่เป็นทางชนัท่ามกลางสายฝนเช่นน้ี แต่บรเิวณน้ีมี

หลายสิ่งหลายอย่างใหช้มจนเพลนิตามากยิ่งกว่าในตวัหมู่บา้นเสียอีก

ท ัง้รูปปัน้โบราณ ทวิทศันร์ิมอ่าว และตรอกซอกซอย เลก็ ๆ ที่เป็นจุด

ถ่ายรูปสุดลึกลบั ที่ส �าคญัคือไรค้วามวุ่นวายของผูค้น แมว้่าที่น่ีจะ

เดนิทางเขา้ถงึอย่างยากล �าบาก แต่ก็ยงัคงมนีกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยอืน

บา้งประปราย บา้งก็ปัน่จกัรยานผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ไดใ้ชเ้วลาชม

เมืองชนบทอนัสวยงามอย่างเต็มที่ บา้งก็มวัแต่กม้ดูหนา้จอโทรศพัท์

บา้งก็เดินพูดคุยผ่านไปอย่างไม่แยแสสิ่งมีค่าเหล่านัน้ ถือเป็นเรื่อง

น่าเสยีดายอย่างยิง่

 “โชคดทีี่เอาร่มติดมาไม่อย่างนัน้ป่านน้ีเปียกเละเทะหมดแลว้” 

หญงิวยักลางคนชาวอเมรกินันึกในใจ

 แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีหรือพกทุกอย่างมาพรอ้มเหมอืนเธอ

เขาหลบฝนอยู่ใตช้ายคาบา้นไมห้ลงัเลก็ เน้ือตวัเปียกปอนและมอมแมม

พอใช ้แววตาดูวา่งเปลา่และอ่อนลา้ ไมม่ใีครรูว้า่เขาหลบฝนอยู่ทีน่ี่มานาน

แค่ไหน เธอนึกอยากพาเขาออกจากทีน่ี่ อย่างนอ้ยเขาจะไดไ้ปยงัทีท่ีเ่ขา

อยากไป อาจเป็นบา้นหรือที่ไหนสกัแห่ง ถา้เดินผ่านไปทางเดียวกนัก็

สามารถเดินทางร่วมกนัใตร่้มคนัเดียวกนัได ้ เธอเดินไปหาเขา ไม่มี

บทสนทนาใด ๆ ท ัง้สองฝ่ายรูจุ้ดประสงคข์องกนัและกนัเป็นอย่างดี

เธอชกัชวนเขาใหร่้วมเดนิทางไปดว้ยกนั เขาเขา้มาหลบใตร่้มคนัใหญ่และ

กา้วเดนิไปพรอ้มกนั 

 ท ัง้สองเดนิผ่านรา้นรวงและบา้นเก่าสภาพซอมซ่อหลายหลงั พดู

ไดว้า่ทีน่ี่คอืชนบททีแ่ทจ้รงิ ไมม่ตีกึหรอืบา้นสมยัใหมแ่มแ้ต่หลงัเดยีว ไมม่ี
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ร่องรอยแห่งความเจรญิใด ๆ  ไมว่า่จะเป็นรา้นยา รา้นสะดวกซื้อ ภตัตาคาร 

แต่คนทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่กดู็มคีวามสุข เพราะผูค้นช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และ

ไรม้ลพษิทีค่อยบ ัน่ทอนสุขภาพเหมอืนในเมอืงใหญ่

 รา้นอาหารรา้นเดียวในหมู่บา้นเปิดไฟสีสม้ดวงเลก็ส่องสว่าง

หนา้รา้น ประตูไมบ้านเก่าถกูเปิดออกอย่างชา้ ๆ  บรรยากาศในรา้นแตกต่าง

จากภายนอกอย่างชดัเจน โตะ๊เกา้อี้ท ัง้สีช่ดุวา่งเปลา่ แต่กลบัไมอ่มึครมึและ

เงยีบเหงาเหมอืนบรรยากาศขา้งนอก แสงไฟในรา้นยงัคงส่องสวา่ง กระจก

ใสท�าใหม้องทะลเุหน็อ่าวสคีรามและคลืน่ทะเลจนเพลนิตา เดก็เสริฟ์และ

พนกังานตอ้นรบัหนา้ตายิ้มแยม้แจ่มใส ท่าทางเป็นมติร ท ัง้สองคนพนั

ผา้โพกหวัอย่างประณีตและแต่งตวัอย่างคนพื้นเมอืง มารยาทงามตัง้แต่เธอ

เปิดประตูเขา้มา มองปราดเดยีวกรู็ไ้ดท้นัทวีา่ท ัง้สองคนผ่านการฝึกฝนมา

เป็นอย่างด ีเธอรอส ัง่อาหารทีโ่ตะ๊ ส่วนเขานัง่รออยู่หนา้รา้น เขาอาจจะรกั

การนัง่ดูเมด็ฝนหลน่ร่วงจากทอ้งฟ้ามากกไ็ด ้

 “ขา้วปลาย่างทีน่ึงค่ะ” 

 “ค่ะ รบัอะไรเพิม่ม ัย้คะ” พนกังานเสริฟ์ถามเธออย่างสุภาพตาม

แบบผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกมาอย่างดี

 “ไมแ่ลว้ค่ะ ขอบคุณมาก” แคเรยพ์ดูกบัเธออย่างสุภาพ น�า้เสยีง

ใสแจว๋มชีวีติชวีา

 เวลาผ่านไปไมน่านพนกังานสาวเสริฟ์ขา้วสวยรอ้น ๆ  กบัปลาย่าง

ตวัโตและซุปมโิสะซึง่เป็นอาหารธรรมดา ๆ ของคนทอ้งถิน่แต่กลบัขึ้นชื่อ

อย่างยิ่ง เพราะปลาที่น่ีรสชาติหวานอร่อย และม ัน่ใจไดว้่าปลอดภยัจาก

สารพษิต่าง ๆ  ทีพ่บในทะเลท ัว่ไป... เผลอแปบเดยีวอาหารจานโตกห็ายไป
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จนหมด

 “อร่อยเหมอืนเดมิเลยนะ”

 “ขอบคุณค่ะ วา่แต่คุณเคยมาทีน่ี่ดว้ยเหรอคะ” พนกังานสาวโนม้

ศีรษะขอบคุณเธอ

 “เคยมาทีน่ี่เมือ่หกปีก่อนค่ะ ทกุอย่างเหมอืนเดมิหมด ยกเวน้

อากาศวนันี้ เท่านัน้แหละ คร ัง้ก่อนแดดจา้รอ้นไปหมดเลย”

 “หมู่บา้นชนบทก็แบบน้ีค่ะ ผ่านไปกี่ปีก็ไม่เปลี่ยนไปเท่าไร 

นักท่องเที่ยวก็มีบา้งประปราย แต่พวกเขาไม่ค่อยแวะมา เพราะ

บนเรือชมอ่าวมอีาหารหรู ๆ  ด ีๆ  เยอะแยะ ลูกคา้ส่วนใหญ่กค็นในหมูบ่า้น

น่ีแหละค่ะ” พนกังานสาวพูดพลางหวัเราะเขนิ ๆ เพราะเธอไม่ค่อยได ้

พูดคุยกบันกัท่องเทีย่วต่างถิน่มากนกั

 รา้นอาหารส่วนใหญ่คงไม่มพีนกังานว่างมาคุยกบัลูกคา้ แต่

ไม่ใช่ที่รา้นน้ี สิ่งที่ท �าใหผู้ค้นที่น่ีเป็นมติรและเขา้กบัผูอ้ื่นไดง้า่ยเกิดจาก

ความสนิทสนมของ ผู ค้นในชุมชน คุ ้น เคยในการพูด คุยและ

ใหค้วามช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตอนน้ีแคเรย์เดินออกจากรา้น

บอกลาพนกังานท ัง้สองคนแลว้หิ้วขา้วปลาย่างกล่องหน่ึงออกจากรา้น 

 ตอนน้ีบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน ปุยเมฆสเีทายงัคงลอยล่อง

บนทอ้งฟ้า เม็ดฝนโปรยปรายไม่หยุดหย่อน เขาฟาดขา้วปลาย่างนัน้

จนเรียบ เธอตัง้ใจน�ามาฝากเขาทีน่ ัง่รออยู่หนา้รา้น แววตานิ่ง ๆ หายไป

เป็นปลดิทิ้ง ความปีตเิขา้แทนทีอ่ย่างรวดเรว็อาจเป็นเพราะเขาไมไ่ดก้นิอะไร

มานาน ไม่ก็อาจจะรูด้วี่าอาหารรา้นน้ีอร่อยเพยีงใด ไม่มใีครรูน้อกจาก

ตวัเขาเอง เมือ่ค�านึงถงึรสชาตทิีเ่พิง่ลิ้มรสไป นบัวา่เป็นมื้อทีด่ทีีสุ่ดในชวีติ
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เขาคร ัง้หน่ึง หลงัจากไมไ่ดก้นิอาหารด ีๆ มานาน “ขอบคณุมาก คนอย่าง

ฉนัไม่ค่อยมใีครสนใจ... ท�าไมชีวติตอ้งเกิดมาเป็นแบบน้ีดว้ย” เขาคิด

ในใจ แววตาสดใสกลบัมาขรมึอกีคร ัง้ มองตรงไปขา้งหนา้กเ็หน็เธอยิ้มให ้

เขา มนัเป็นรอยยิ้มทีบ่รสุิทธิ์อย่างไมต่อ้งสงสยั 

 ตอนน้ีสายลมเยน็พดัวูบหววิ อากาศหนาวท�าใหเ้ขาตวัส ัน่สะทา้น 

เขาไมม่อีปุกรณก์นัหนาวใด ๆ  ในวนัทีอ่ากาศหนาวจดัอย่างน้ี อาจเป็นเพราะ

ความยากจนขน้แคน้ หรือไม่มใีครสนใจดูแลเขา ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผล

อะไรไม่มใีครรู ้ กลบักนัแคเรยม์เีครื่องกนัหนาวครบทุกอย่าง เธอถอด

ผา้พนัคอใหเ้ขาอย่างเตม็ใจ สายตาเวทนาปรากฏอย่างเปิดเผย ตอนนี้ท ัง้

สองตวัส ัน่เทา แต่ใบหนา้เป้ือนยิ้ม “ทีน่ี่อากาศดเีนอะ หนาวหน่อยแต่สนุกด”ี 

เธอชวนคุยแต่เขายงักม้หนา้กม้ตาเดนิไมม่คี�าพดูออกใด ๆ  เลด็ลอดออกมา 

 “กะวา่จะไปเดนิชมเมอืงสกัหน่อยไปดว้ยกนัม ัย้” เธอชวนเขาคุย

อกีคร ัง้ดว้ยน�า้เสยีงอ่อนโยนแฝงความซุกซนไวเ้ตม็เป่ียม ราวกบัจะสะกด

ความตื่นเตน้ไวไ้มไ่ด ้

 เขามองเธอนิ่ง ท�าทเีหมอืนไม่ใส่ใจเรื่องใดในชีวติ เขาใชช้ีวติ

ไปวนั ๆ ไมไ่ดส้นใจอะไร แต่เขากเ็ดนิตามเธอไปตลอดวนั ท ัง้สองไดข้ึ้น

เรอืหาปลาอย่างไมต่ ัง้ใจ มนัน่าตลกทีเ่พยีงแค่เธอไดพ้ดูคุยกบัชาวประมง

ไม่นานก็ถูกคอ จนไดน้ ัง่เรอืไปยงัอ่าวพรอ้มชาวประมง เขาและแคเรยม์ี

ความสุขมาก เธอโยนขา้วเกรียบกุง้ใหน้กนางแอ่นโฉบจกิกินไปมาอย่าง

สนุกสนาน เป็นสิ่งที่เธอไม่ไดท้ �ามานาน คร ัง้ล่าสุดก็ตอ้งยอ้นไปเมื่อ

หกปีก่อน ส่วนเขากเ็กาะขอบเรอืนัง่ชมววิอย่างสบายอกสบายใจ เรอืยนต์

สขีาวล �าเลก็ลอ่งผ่านคลืน่นบัรอ้ยนบัพนัลูกอย่างชา้ ๆ ปะทะหยดน�า้ฝน
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นบัหมืน่อย่างไมแ่ยแส

 “ไมเ่สยีเทีย่วทีไ่ดม้าทีน่ี่ อย่างนอ้ยเรากไ็ดเ้จอกนั” นกัท่องเทีย่ว

สาวอเมรกินัมองมาทีเ่ขา รอยยิ้มปรากฏทีม่มุปาก เขายงัคงน่ิงเงยีบไมต่อบ

กลบัสกัค�า ตอนน้ีเขาสนใจลมทะเลทีต่ปีะทะหนา้มากกว่าค�าพูดของเธอ 

ต่อใหอ้ากาศหนาวสกัเพยีงใด แต่เขากย็งันัง่กนิลมชมววิปลอ่ยลมพดัโฉบ

หนา้ไปมาท ัง้ทีต่วัส ัน่เทิ้มอยู่อย่างนัน้  

 เลนสก์ลอ้งตกจากกระเป๋าเสื้อโคต้ตวัหนาของเธอ กลิ้งขลกุ ๆ 

ไปบนพื้นเรอื ก่อนหลน่จอ๋มบนผวิน�า้อย่างราบเรยีบ ใบหนา้ของเธอรอ้นฉ่า

ความรูส้กึรอ้นรุ่มเกิดขึ้นในจติใจ แสดงอาการกงัวลอย่างชดัเจน เขาวิง่

กระโจนลงน�า้ทะเลเย็นยะเยือกอย่างไม่คิดชีวติ ผา้พนัคอถูกสลดัออก

เขาผูท้ีไ่มม่ใีครสนใจ สามารถท�าไดท้กุอย่างเพือ่ตอบแทนคนทีท่ �าใหเ้ขาได ้

กนิอาหารมื้ออร่อย ไดเ้ครือ่งป้องกนัหนาว ถา้ไมม่เีธอเขาจะตอ้งทนทกุขก์บั

ความหวิและความหนาวเยน็ไปนานเท่าไร ไมม่ใีครรู.้.. 

 “ตูม้!” เขาแหวกวา่ยผ่านน�า้ทะเลอย่างรวดเรว็ ความหนาวเย็น

แทรกผ่านเน้ือหนงัก�าพรา้ เขา้ไปถงึกระดูก เขารูส้กึถงึความทรมานอย่าง

น้ีเป็นคร ัง้แรก ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตอ้งด�าผุดด�าว่ายผ่านคลื่นน�า้เวลา

ฝนตก มอื เทา้ ทกุส่วนของร่างกายเยน็เฉียบและดา้นชาแทบไรค้วามรูส้กึ

เขาขบฟนัแน่น ใชพ้ลงัใจ พลงักายท ัง้หมดทีม่เีพือ่ไปใหถ้งึของส�าคญัของเธอ

 “เฮย้!” เธอรีบวิ่งลนลานไปหาชาวประมง “ลุงหยุดเรือค่ะ

หยุดเรอื”  
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 สุดทา้ยเขากท็ �าไดต้ามส�านวนทีคุ่น้หูวา่ “ความพยายามอยู่ทีไ่หน 

ความส�าเรจ็อยู่ทีน่ ัน่”

 เรอืจอดน่ิงแทบจะทนัท ีเธอช่วยดงึเขาขึ้นมาจากน�า้เยน็ยะเยอืก

พรอ้มเลนสก์ลอ้งชุ่มน�า้ เขาหนาวส ัน่ยิง่กวา่คร ัง้แรกทีเ่จอเธอ กระแสลม

หนาวพดัสาดจนเน้ือตวัเปียกแฉะของเขาส ัน่เกนิกวา่จะจนิตนาการ เอาเป็น

วา่ตอนน้ีเลนสก์ลอ้งตวัเก่งของเธอมนักลายเป็นแค่ทีท่บักระดาษธรรมดา ๆ  

เท่านัน้ ท ัง้ที่เขาทุ่มเทพลงัมากมายเพือ่ของสิง่น้ี แต่เลนสก์ลอ้งไม่ใช่เรื่อง

ส�าคญัอกีต่อไป

 “ไมต่อ้งท�าถงึขนาดน้ีกไ็ด ้แค่เลนสก์ลอ้งเกบ็เงนิซื้อใหมไ่ดต้ลอด

เวลาแหละ แต่ขอบคุณมากนะ” เธอพดูน�า้เสยีงตื้นตนั “เหน็กระโดดลงน�า้

ไปตกใจหมดเลย”

 แววตาเรียบเฉย เปล่งประกายภาคภูมอิย่างเต็มที่ ถงึแมว้่า

เลนสต์วันัน้จะใชง้านไม่ไดอ้ีกแลว้ แต่เขาก็ดีใจที่ไดแ้สดงจิตใจอนั

แน่วแน่กลา้หาญ และรูคุ้ณออกมาใหเ้ธอไดเ้ห็น เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตพึง

ปฏิบตัิ โดยเฉพาะผูแ้รน้แคน้ทุกขย์ากที่ไดร้บัการช่วยเหลอือย่างเขา 

 

 “ดีขึ้นม ัย้” เธอพูดกบัเขาหนา้เครื่องท�าความรอ้นที่บา้นของ

ชาวประมง

 ดวงตาสดี�าส่องประกายจดจอ้งมาทีเ่ธอ คลา้ยก�าลงับอกวา่ “ผม

ไมเ่ป็นไร แค่นี้สบายมาก” ไมก่ ็“ดขีึ้นแลว้ ไมต่อ้งเป็นห่วง” ตอนนี้ เนื้อตวั

ทีเ่คยส ัน่เพราะอากาศหนาว ไมส่ ัน่อกีต่อไปแลว้ มแีต่ความอบอุ่นท ัง้กาย

และใจจนความหนาวทีผ่่านมามลายหายไป 
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 ตอนน้ีถงึเวลาทีแ่คเรยต์อ้งบอกลาเมอืงประมงแห่งน้ี การกลบัมา

อีกคร ัง้ในรอบหกปียงัคงสรา้งความทรงจ�าดี ๆ ใหเ้ธอเช่นเดิม และ

ประทบัใจยิ่งกว่าคร ัง้ก่อนเสียอีก แมบ้รรยากาศมนัจะแตกต่างกนั

ราวฟ้ากบัเหว แสงแดดอบอุ่นเมือ่หกปีก่อนกลายเป็นทอ้งฟ้าสเีทาทะมนึ 

แต่คร ัง้น้ีเธอไดส้มัผสักบัมติรภาพแบบไมค่าดคดิ และรูส้กึอิม่เอมใจอย่าง

บอกไมถ่กู เหมอืนเป็นสิง่ทีท่ �าใหเ้ธอมคีวามสุขตลอดเวลาทีอ่ยู่ทีน่ี่ ถงึแมจ้ะ

ไมแ่น่ใจนกัวา่ไดเ้จอสิง่ทีเ่ธอก�าลงัตามหาอยู่หรอืไม ่ แววตาเขาเศรา้หมอง

อย่างชดัเจน เขาสมัผสัไดด้ว้ยสญัชาตญาณวา่เธอก�าลงัจะไป เขาจะท�าอะไร

ไดน้อกจากเงยหนา้มองเธอ  เธอเดนิเขา้มากอดและลูบหวัเขาอย่างจรงิใจ

และอุ่นทีสุ่ดอย่างทีเ่ขาไมเ่คยไดร้บัมาก่อน น�า้ตาเอ่อลน้จนเกอืบทะลกัไหล

ออกจากตาดวงนอ้ย ๆ  คาดหวงัวา่เขาจะไดพ้บเธออกีไมช่า้กเ็รว็ อย่างนอ้ย

เธอกเ็ป็นหน่ึงในความทรงจ�าด ีๆ  ไมก่ีอ่ย่างในชวีติเขา เป็นมติรภาพทีอ่ยาก

ใหด้�ารงอยู่ตลอดไป แต่เขาจ�าเป็นตอ้งอยู่ทีน่ี่ และแคเรยจ์�าเป็นตอ้งไป

 “โชคด ีไวเ้จอกนัอกีนะ เจา้หมานอ้ย” เธอบอกลาส ัน้ ๆ  ก่อนเดนิ

จากไป
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 “จะไม่ไปไหนกบัใครอีกแลว้” เขานึกในใจดว้ยอารมณ์ที่ไม่

รื่นรมยน์กัหลงักลบัจากทรปิแสนน่าเบือ่กบัเพือ่นอกีสามคนทีสุ่โขทยั 

 มอสเป็นเดก็มหาลยัฯ ธรรมดา ๆ คนหน่ึง ไมไ่ดเ้ป็นพวกไม่

เรยีนหนงัสอื แต่กไ็มไ่ดเ้ป็นพวกหนอนหนงัสอืแมจ้ะสวมแวน่ตาหนาเตอะ

เขาเป็นทีร่กัของเพือ่น ๆ และครูบาอาจารยม์าต ัง้แต่ช ัน้มธัยม เสยีอย่าง

เดียวที่ไม่ค่อยม ัน่ใจในตวัเองมากเท่าไร เวลาไปไหนมาไหนก็ตอ้งติด

สอยหอ้ยตามเพือ่น ๆ เสมอ อาจเป็นเพราะมอสอยู่กบัคุณตาคุณยายที่

ประคบประหงมเขาอย่างดมีาต ัง้แต่เดก็

  คร ัง้น้ีกไ็มต่่างจากครัง้ก่อน ๆ  ทีเ่ขามกัจะรวมกลุม่กบัเพือ่นสนิท

ไปนู่นมาน่ีแกเ้บือ่ไปเรื่อย แต่คราวน้ีกลบัน่าเบือ่กว่าเดมิเสยีอกี เพราะ

เจา้เพือ่นบา้ท ัง้สามคนเกดิอยากถา่ยวดิโีอลงยูทูบเสยีอย่างนัน้ ไมว่า่ไปไหน

มาไหน กนิขา้ว เขา้หอ้งน�า้ เดนิ นอน พวกมนักถ็า่ยเกบ็ทกุความเคลือ่นไหว 

ต ัง้ใจต ัง้ทมีถา่ย Vlog อย่างทีเ่น็ตไอดอลหรอืคนดงั ๆ  เขาท�ากนั เพือ่ถา่ยทอด

เรื่องราวใหช้าวบา้นรบัรู ้

 “ถา้พวกเราถ่ายตอนเขา้หอ้งน�า้ไดก้็คงถ่ายอปัลงยูทูบเรียก

ยอดววิแลว้! น่าเสยีดายทีไ่มม่ใีครอยากดูพวกเราเขา้หอ้งน�า้หรอกนะ เพราะ

เราไมใ่ช่โรนลัโด”้ มอสพดูตดิตลกกระแนะกระแหนเพือ่น ๆ ในกลุม่ 
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 และน่ีเป็นปฐมบทแห่งฝนัรา้ยของเขา แผนการเดนิทางถกูวางมา

อย่างดบิดกีวา่ทีเ่คย เพือ่น ๆ  จดขอ้มลูค่าใชจ่้ายและเวลาการเดนิทางอย่าง

ละเอียดถี่ถว้น จนมอสรูส้ึกไม่สบายตวั ไม่สบายใจ ถงึแมเ้ขาจะเป็น

คนทีต่อ้งตวัติดกบัเพื่อนเป็นปาท่องโกเ๋สมอ แต่แบบน้ีก็ไม่ใช่แนวทาง

การเทีย่วของเขา ปกตเิขาเป็นคนทีช่อบอะไรสบาย ๆ  งา่ย ๆ  ไมเ่ขม้งวดกบั

ตวัเองจนรูส้กึเหน่ือยกบัการเดนิทาง ชอบความอสิระทีจ่ะท�าอะไรก็ไดไ้ม่

ตอ้งถกูบงัคบัหรอืมขีอ้จ�ากดัท�าใหอ้ดึอดั พดูงา่ย ๆ  วา่การเทีย่วสุโขทยัหกวนั

หา้คนืคร ัง้น้ีเขาไมม่คีวามสุขเลยแมแ้ต่นิดเดยีว ถงึแมว้า่หนา้ของตวัเองจะ

เคยไปโผลใ่นคลปิทีม่ยีอดผูร้บัชมถงึหน่ึงลา้นสองแสนคนกต็าม!

 .

 .

 .

 เอ่อ... ทีพ่ดูเมือ่กี้ผมลอ้เลน่น่ะครบั ทีจ่รงิมนักแ็ค่สองรอ้ยกวา่

ววิเท่านัน้แหละ แหะ แหะ

 “จะไม่ไปไหนกบัใครอกีแลว้ ไปคนเดยีวสบายที่สุด” มอสย�า้

ความคิดน้ีในหวัอกีหน่ึงคร ัง้ เมือ่เพือ่นกลุม่เดมิชวนใหไ้ปเทีย่วเชยีงใหม่

ดว้ยกนั พรอ้มร่ายประโยชนแ์ละความคดิเพอ้ฝนัในการถ่าย Vlog ของ

พวกมนัออกมาจนหมดเปลอืก น่าเสยีดายทีม่นัท�าใหเ้ขาตดัสนิใจไดง้า่ย

ขึ้นเยอะ เขาบอกปดัเพือ่นหลายต่อหลายครัง้จนเพือ่น ๆ ยอมแพ ้ และ

ออกเดนิทางกนัเท่าทีม่ี
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 2 วนัผ่านไป

 It’s calling me! มอสจองตัว๋รถทวัรพ์รอ้มออกเดนิทางคนเดยีว 

ขนาดตายายยงัตกใจ เพราะปกตเิขาไมใ่ช่คนทีจ่ะไปไหนมาไหนคนเดยีว

ไดเ้ลย คนชราท ัง้สองคนแสดงอาการเป็นห่วงอย่างออกหนา้ออกตา แต่

ก็ไม่มีอะไรหยุดย ัง้ความตัง้ใจของเขาได ้ ตอนน้ีเขาเบื่อเหลอืเกินกบั

การเทีย่วกบัเพือ่น ๆ  ทีเ่อาแต่ถอืโทรศพัทแ์ละกลอ้งถา่ยรูปตลอดเวลา ไมไ่ด ้

ท �าความรูจ้กัเพือ่นใหม่ ไม่ไดซ้มึซบัหรือรูจ้กัสถานทีแ่ละผูค้นทีน่ ัน่อย่าง

แทจ้รงิ นี่เป็นการขา้มขดีจ�ากดัของตวัเองอย่างมาก เขาจะแสดงใหดู้วา่เขา

ไม่ตอ้งตวัตดิเพือ่นก็สามารถท�าอะไรไดด้ว้ยตวัเอง และดูแลตวัเองไดด้ี

ยิง่กวา่ไปกบัเพือ่น ๆ อกี ตอนน้ีเขาต ัง้ใจแลว้วา่จะปลกุความตสิตใ์นตวั

ใหอ้อกมาเฉิดฉายบา้ง บางทคีนเรากไ็มจ่ �าเป็นตอ้งอยู่ตดิเพือ่นเสมอไป...

 กกึ ๆๆๆ ควนัสดี �าพน่โขมงออกมาเตม็ไปหมด จนคนบรเิวณ

ท่ารถปิดจมูกกนัท ัง้บาง ไม่สนใจว่าจะมีอากาศหายใจหรือไม่ ขอแค่

ป้องกนัตน้เหตขุอง PM 2.5 ไม่ใหเ้ขา้ไปเดนิป้วนเป้ียนในปอดตวัเองก็

เป็นอนัวา่ใชไ้ด ้ แมจ้ะเป็นรถบสัแอรแ์ต่นัน่ก็ไมไ่ดก้ารนัตถีงึคุณภาพของ

คนขบัแต่อย่างใด เพราะถนนลาดยางจะท�ามาดีขนาดไหน แต่รถก็ยงั

เหวีย่งซา้ย เหวีย่งขวา เหวีย่งหนา้ เหวีย่งหลงัเป็นจงัหวะเพลงสนัทนาการ

สมยัรบันอ้งตอนปีหน่ึง ผูโ้ดยสารบนรถแทบจะรอ้งขอถงุพลาสติกมา

รองรบัน�า้ขม ๆ  ทีย่อ้นขึ้นมาถงึคอ แต่โชคดทีีไ่มม่ใีครปลอ่ยน�า้น ัน่ออกมา

สกัคนจนถงึทีห่มาย 
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 ตอนน้ีเวลา 12.31 น. เขาถงึจุดหมายหลงัจากต่อรถที่บขส. 

เรียบรอ้ยแลว้ อากาศรอ้นจดัจนอยากหมกตวัอยู่ในหอ้งพกัตากแอร์

สบาย ๆ  นอนเอือ่ยเฉ่ือยรอแสงแดดของพระอาทติยเ์บาบางลงบา้ง ระหวา่ง

นี้กส็ ัง่อาหารอร่อย ๆ ของทีพ่กัมานัง่กนิใหห้น�าใจ นัง่ถา่ย Vlog ระหวา่ง

ก�าลงัส �ารวจหอ้งพกั... นี่หมายถงึถา้มอสไปกบัเพือ่น ๆ น่ะนะ 

 ความเป็นจริง คือเขาเขา้ไปเก็บของในหอ้งพกัเก่าคร�า่ซึ่งมฝีุ่ น

เกาะอยู่ท ัง้สีม่มุ สภาพของต่าง ๆ  ภายในกดู็เหมอืนของสะสมโบราณทีพ่บ

ไดท้ ัว่ไปในพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ 

 “แต่มนัไมใ่ช่ของทีพ่บไดท้ ัว่ไปในทีพ่กันิหวา่” เขาคดิในใจก่อน

เดนิออกจากหอ้งไป

 เซฟกบัแฟนออกมาเดนิรบัลมชมววิหลงัพกัผ่อนในหอ้งแอรจ์น

หน�าใจ พวกเขาไม่ไดม้าเที่ยวแบบน้ีกนันานมาก ดทีี่เก็บโควตาพกัรอ้น

มานานจนถงึเวลาทีเ่หมาะสม ตัง้แต่คบกนัมาสีปี่คู่รกัคู่น้ีก็ไปไหนมาไหน

ดว้ยกนัตลอด ตัง้แต่ภูเก็ต เชยีงใหม่ ไปยนัญี่ปุ่ น มนัเป็นช่วงเวลาทีม่ี

ความสุขจรงิ ๆ  และตัง้แต่เทีย่วดว้ยกนัมาไมม่คีร ัง้ไหนเลยทีม่ปีญัหา เพราะ

แฟนหนุ่มมกัจะเตรยีมตวัมาดเีสมอ ท ัง้ขอ้มลูทีพ่กั ขอ้มลูสถานทีต่่าง ๆ  และ

ค่าใชจ่้ายของการเดนิทาง นอกจากจะเป็นการป้องกนัตวัเองแลว้ เขายงั

สามารถช่วยเหลอืคนอืน่ไดอ้กีดว้ย แต่กน่็าเสยีดายทีเ่ขาวา่กนัวา่เสน่หข์อง

การเดนิทางคอืความผดิพลาด การหลงทาง และการพบเพือ่นใหม ่เขาอาจ
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ไม่ค่อยไดส้มัผสัมนัมากสกัเท่าไร แต่ก็ยงัไม่มอีะไรบนโลกน้ีพสูิจนไ์ดว้่า

ท ัง้หมดนี้คอืเสน่หข์องการเดนิทางจรงิ ๆ ... นอกจากคนทีเ่คยผดิพลาด

มาก่อน

 “เอ่อ พีค่รบั ขอโทษนะครบั พอดผีมอยากไปทีน่ี่ตอ้งไปยงัไง

เหรอครบั” เดก็หนุ่มสวมแวน่ขอบด�าหนาเตอะคนหนึ่งเดนิมาถามเขาอย่าง

สุภาพและเปิดภาพในโทรศพัทย์ืน่ใหเ้ขา สงัเกตไดท้นัทวีา่เดก็คนนัน้ไมใ่ช่

คนทีผ่่านการท่องเทีย่วมามากนกัหรอืเรยีกงา่ย ๆ วา่ “มอืใหม”่ นัน่แหละ

 “ออ๋ พีก่็ก�าลงัจะไปทีน่ี่เหมอืนกนั ไปดว้ยกนัก็ได ้ เหมาเรอืไป

หาร ๆ กนั ถา้สามคนก็ประมาณคนละสองรอ้ยหา้สบิ แต่ถา้หกคนก็

ประมาณคนละรอ้ยนิด ๆ  เอง” เซฟตอบจากขอ้มลูทีเ่ตรยีมเอาไวเ้ป็นอย่างดี

 “โอเคครบัพี ่ง ัน้ผมขอไปดว้ยคนนะครบั”

 พวกเขาท ัง้สามคนจึงไดน้ ัง่ เรือดว้ยกันพรอ้มคนไทยอีก

หน่ึงคน และชาวต่างชาติสองคน ท�าใหเ้สียค่าใชจ่้ายแค่ขี้ปะติว๋ แต่

น่าเสียดายที่ไม่ใ ช่ราคารอ้ยนิด ๆ ตามที่ เคยบอกไวก่้อนหนา้น้ี 

ฤดูท่องเที่ยวท�ารา้ยกนัถึงขนาดน้ีเชียวรึ... เขาคิดเมื่อควกัเงนิจ่ายให ้

ฝีพายไปสองรอ้ยหา้สบิบาท เขารูส้กึเขนิอายไมเ่บาเหมอืนถกูหกัหนา้เลก็ ๆ  

 “ไอน้อ้งน่ีพดูเก่งชะมดั แป๊บเดยีวกรู็ส้กึสนิทขนาดกลา้บน่เรื่อง

ทีท่ �างานใหฟ้งัได”้ เขาคดิในใจ 

 คนไทยท ัง้สามคนคุยกนัถกูคอทเีดยีว ตอนแรกคู่หนุ่มสาวชาว

ไทยรูส้กึแปลก ๆ นิดหน่อย เพราะปกตเิวลาไปเทีย่วกบัแฟนสาวกม็กัจะ

ตวัตดิกนัตลอด มอีะไรก็มกัจะปรึกษากนัสองคนเสมอ ท�าใหไ้ม่ค่อยได ้

พูดคุยกบัคนอื่น ๆ  ทีเ่จอระหวา่งการเดนิทางมากนกั แต่ความเป็นคนไทย
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ท�าใหพ้วกเขาเขา้กนัไดเ้รว็มากขึ้นจนไมม่อีะไรตอ้งกงัวล ขณะทีช่าวต่างชาติ

ท ัง้สองคนก็ร่ายภาษาสเปนออกมารวัราวปืนกล คุยกนัสนุกสนานอยู่สอง

คนโดยทีพ่วกเขาไมเ่ขา้ใจ

 ลมอุ่น ๆ โชยผ่านพวกเขาไป หยดน�า้กระเดน็ขึ้นมาโดนแขน

เป็นระยะ ๆ  ปลาในน�า้ยงัคงด�าผดุด�าวา่ยบนผวิน�า้ไปเรื่อย ไมรู่ร้อ้นรูห้นาว 

ไมส่นใจโลก แตกต่างจากบรรดานกัท่องเทีย่วทีต่ื่นตะลงึกบัววิทวิทศันอ์นั

ตระการตา มภีูเขาหนิลูกโตตัง้เด่นอยู่กลางล �าน�า้ มกีวางป่าหนุ่มโชวต์วั

ประกาศความงามอวดเขาแหลมโคง้เรียวของมนัต่อสายตานกัท่องเที่ยว 

และสตัวป่์านานาพนัธุท์ีท่ �าใหท้กุคนเพลดิเพลนิท่ามกลางสายน�า้อย่างลมื

เวลา

 “พีว่า่การเดนิทางมนักเ็ป็นเครื่องพสูิจนอ์ะไรไดห้ลายอย่าง” เซฟ

พดูขึ้นกบัมอสราวตัง้ใจจะใหแ้งค่ดิอะไรบางอย่างแก่นกัเดนิทางมอืใหม่

 “พีพ่อยกตวัอย่างใหเ้หน็ภาพชดั ๆ ไดเ้ปลา่ครบั”

 “ตวัอย่างงา่ย ๆ  เลยนะ เวลาเราเดนิทางแลว้ผ่านความยากล �าบาก

กบัคนที่เรารกัมนัจะท�าใหเ้รารกักนัมากขึ้นหรือไม่ก็กลบักลายเป็นไม่รกั

กนัแลว้ ไมท่างใดกท็างหน่ึงอยู่ทีว่า่เราจะฝ่าฟนัอปุสรรคและผ่านมนัไปได ้

ดว้ยกนัหรอืเปลา่เท่านัน้เอง โดยเฉพาะทีล่ยุ ๆ สมบกุสมบนันะ” เขาตอบ

เดก็หนุ่มไปอย่างคลอ่งแคลว่ราวกบัเคยพดูเรื่องน้ีมาไมน่อ้ยกวา่สบิรอบ 

 “พีว่า่มนัจรงินะ พีเ่คยหลงทางทีอ่นิเดยีกบัมลิค ์ตอนนัน้เหน่ือย

มาก ๆ เลย คดิวา่น่ีเรามาเทีย่วหรอืมาทรมานตวัเองวะ ทีย่ากทีสุ่ด คอื

อาหารอินเดียเน่ียแหละปกติมิลคไ์ม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศ หรืออาหาร

เผด็ ๆ เท่าไร แต่กย็อมมากบัพีน่ะ สุดทา้ยเรากผ่็านมนัมาได ้ไมท่ะเลาะ



เพือ่นใหม ่2562  |  57

กนัดว้ยแถมรกักนัมากกวา่เก่า พีว่า่การเดนิทางเป็นอกีหน่ึงวธิทีีท่ �าใหเ้รา

เรียนรูนิ้สยัใจคอกนัและกนัไดด้ ี เหมอืนไดพ้ฒันามติรภาพของเราสอง

คนนัน่แหละ ค่อย ๆ สะสมเกบ็หอมรอมรบิมติรภาพด ี ๆ นี้ไปเรื่อย ๆ 

ไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นคู่รกักนั จะเป็นเพือ่น พี ่ นอ้ง คนในครอบครวั หรือ

คนแปลกหนา้เรากเ็กบ็สะสมมติรภาพด ีๆ  จากพวกนัน้ไดเ้หมอืนกนัแหละ”

 “ผมไมค่่อยรูส้กึแบบน้ีเท่าไรเลยเวลาไปกบัเพือ่น” เดก็หนุ่มพดู

พลางขยบัแวน่ หนา้ตาฉงนเหมอืนก�าลงัใชค้วามคดิอย่างหนกั

 “แลว้ตอนนี้ เรารูส้กึยงัไงกบัพวกพีล่ะ่”

 ผมเป็นนกัเขยีนไสแ้หง้ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แต่ก่อนกเ็คยเขยีน

ผลงานชิ้นโบวแ์ดงอยู่บา้ง แต่กเ็ป็นอย่างทีห่ลายคนเคยพดูไวว้า่เมือ่ไต่เตา้

จนถงึจุดสูงสุดแลว้มนัจะขึ้นไปไหนไดอ้ีก มแีต่ค่อย ๆ เดินลงเท่านัน้ 

แถมยงัเร็วกว่าตอนเดินขึ้นไปถงึยอดเสยีอีก ผมว่ามนัเป็นความจริงที่

น่าเจ็บปวดที่สุด ตอนน้ีผมออกเดินทางตามหาแรงบนัดาลใจ เพราะ

นกัเขยีนช ัน้เซยีนท่านหน่ึงที่ผมรูจ้กัเคยบอกผมว่า 

 “นกัเขยีนทีดี่ควรออกเดินทางท่องโลกกวา้ง กนิอาหารอร่อย ๆ 

ใชช้วีติใหม้คีวามสขุ ฟงัเพลงเพราะ ๆ และเขา้พพิธิภณัฑ”์ 

 แมเ้ขาจะเป็นคนตลก สนุกสนานเฮฮา ไม่เคร่งเครยีดกบัชวีติ

ดูใชช้วีติสบายเกนิไปดว้ยซ�า้ จากทีผ่มเคยฟงัเขาเลา่ตอนไปท�างานทีเ่ยอรมนี
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แลว้เจอนกัเขยีนคนโปรดแต่ไมไ่ดน้�าหนงัสอืของเขามา น่าตลกทีเ่ขาบอก

ว่าอยากหอมแกม้นกัเขยีนคนนัน้ใหช้ื่นใจสกัฟอดและกอดอีกหน่ึงทใีห ้

เป็นบุญสกัคร ัง้ในชีวติ ผมไม่เคยเห็นนกัเขยีนท่านนัน้เคร่งเครียดเลย

สกัคร ัง้เดยีวแมจ้ะเคยท�างานร่วมกนัมาเกือบสองปี ผมพยายามท�าตาม

ค�าบอกนัน้มาตลอด ตดิแค่ผมไมค่่อยไดเ้ดนิทางไปไหนมาไหนสกัเท่าไร

 ผมอยากเขยีนหนงัสอืบนัทกึการเดนิทางสกัเรื่อง เพราะช่วงน้ี

ผูค้นชอบออกเดนิทางกนัมาก แต่พอไดม้าทีน่ี่จรงิ ๆ กดู็ไมม่สีิง่น่าสนใจ

มากเท่าทีค่ดิ 

 “พี่ครบั ๆ พี่ใช่พี่เบนซท์ี่เขียนหนงัสือเรื่องคืนมหศัจรรย์

แห่งตะวนัออกกลางหรือเปล่าครบั” เด็กหนุ่มคนหน่ึงทกัผมหลงันัง่บน

เรอืท่องเทีย่วล �าเลก็ไดไ้มน่าน

 “โหย รูจ้กัพีด่ว้ยเหรอเน่ีย ดใีจเลย” ผมตอบดว้ยความแปลกใจ

ไมค่ดิวา่เดีย๋วนี้ เดก็จะยงัอ่านหนงัสอืยาว ๆ หลายรอ้ยหนา้อยู่

 “ใคร ๆ  ทีเ่คยอ่านหนงัสอืพีก่็รูจ้กัพีท่ ัง้น ัน้แหละ ผมชอบเรื่องน้ี

ตอนที่อามนัตพ์ยายามหนีจากคฤหาสถข์องบราฮิมมาก ๆ  ครบั สุดยอด

ไปเลย”

 “ขอบคุณมากนอ้ง” 

 หลงัจากนัน้พวกเราก็น ัง่คุยอะไรต่อมอิะไรมากมาย นอกจาก

เดก็แว่นลุคเนิรด์คนน้ีก็ยงัมคู่ีรกัหนุ่มสาวชาวไทยทีพ่วกเราคุยกนัถูกคอ 

ต ัง้แต่รสนิยมการท่องเทีย่ว ชวีติในมหาวทิยาลยัและทีท่ �างาน จนมาถงึเรือ่ง

งานเขยีนของผม
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 “เรือ่งใหมพ่ีจ่ะออกเมือ่ไรครบั ผมรอตดิตามอยู่ FC เลยพี”่ เป็น

ค�าถามทีท่ �าใหผ้มสะอกึเลก็นอ้ย เพราะผมกย็งัไมแ่น่ใจวา่จะมอีารมณก์ลบั

มาเขยีนงานอกีคร ัง้ไหม ถงึแมม้นัจะเป็นเรือ่งเงนิ ๆ  ทอง ๆ  แต่งานประเภท

นี้มนัตอ้งมอีารมณศิ์ลปินเขา้มาร่วมดว้ย

 “เอาจรงิ ๆ ตอนนี้กย็งัไมแ่น่ใจเลย ยงัหาแรงบนัดาลใจอยู่”

 “สู ้ๆ ครบัพี ่ผมวา่เดีย๋วพีก่ห็าเจอ”

 “ผมวา่เทีย่วไปเรื่อย ๆ ก็ตอ้งไดแ้รงบนัดาลใจอะไรบา้งแหละ” 

เซฟพดูเสรมิขึ้นใหก้�าลงัใจผมไดด้ทีเีดยีว

 “บางทเีรื่องราวใหม่จากเพื่อนใหม่ไม่ว่าเป็นสถานที่ไหนก็เป็น

แรงบนัดาลใจท ัง้น ัน้” ผมตอบกลบัไป ยิ้มใหเ้ขาและมลิค ์คู่รกัหนุ่มสาวยิ้ม

กลบัมาอย่างเป็นมติร ท�าหนา้ตาเหมอืนคดิอะไรออกบางอย่าง

 พวกเราเดนิทางต่อจนจบทรปิ นบัเป็นการเดนิทางทีส่นุกใชไ้ด ้

ทีเดียว เพราะมีเพื่อนใหม่คนไทยร่วมเดินทางไปดว้ยกนั ไดพู้ดคุย

แลกเปลีย่นกนั ถ่ายรูปใหก้นั เป็นบรรยากาศทีผ่มไม่ค่อยไดส้มัผสัมาก

เท่าไร แต่ก่อนผมมกัจะไปไหนมาไหนคนเดยีวอยู่เรื่อย และไม่ค่อยได ้

พูดคุยอะไรกบัใคร ไม่ใช่เพราะเขา้สงัคมไม่เป็น หรือเป็นคนไม่มเีพือ่น 

แต่เป็นเพราะผมอยากท�าตามใจตวัเองมากกว่า ไม่ชอบท�าความรูจ้กักบั

คนแปลกหนา้ และไมอ่ยากสานสมัพนัธก์บัคนใหม ่ๆ ทีเ่ขา้มาในชวีติ

 ก่อนแยกยา้ยกนัไปพวกเราแลกช่องทางตดิต่อกนัเผือ่ว่าเราจะ

ไดพ้บกนัอกีคร ัง้ในอนาคต ไมว่นัใดก็วนัหน่ึง แต่ไมใ่ช่เรว็ ๆ น้ีแน่นอน 

เพราะทกุคนต่างมจีดุหมายในใจ และเสน้ทางของตวัเองแลว้ 
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 “โอกาสไดเ้จอกนัอกีกม็แีค่หน่ึงในลา้นเท่านัน้แหละ ไมรู่จ้ะไดเ้จอ

กนัอกีจริงหรือเปลา่...” ผมคดิในใจยงัไมท่นัไดเ้ดนิไปไหนกม็เีสยีงหน่ึงพดู

ขึ้นจนผมตอ้งหนัหลงักลบัไปมอง

 “ระวงัโดนปัน่ค่ารถนะพี ่ไปทีน่ ัน่น่ะแค่ประมาณหา้สบิเอง โชคดี

นะพี ่รอตดิตามหนงัสอือยู่ครบั” เซฟตะโกนบอกผมจากอกีฟากของสะพาน 

 “แต่ถา้เป็นไปไดก้อ็ยากกลบัมาเจอกนัใหเ้ร็วทีส่ดุเหมอืนกนันะ”  

 หลงัจากนัน้พวกเรากไ็ดต้ดิต่อกนัเป็นระยะ ๆ อาจไมไ่ดพ้ดูคุย

ทุกวนัอย่างคนสนิทชิดเชื้อ หรือไม่ไดม้เีรื่องสนุก ๆ เล่าใหฟ้งัทุกวนั

แต่การไดพู้ดคุยถามสารทกุขสุ์ขดบิกนัและกนั ท�าใหผ้มรูส้กึดวีา่เรายงัมี

ตวัตนอยู่ในชีวิตของใครบางคน เคยมีช่วงเวลาที่น่าจดจ�าร่วมกนั

โดยเฉพาะช่วงทีผ่มและมอสไดไ้ปสตูลดว้ยกนั นัน่เป็นช่วงเวลาทีด่มีาก 

ถงึแมว้า่ปกตแิลว้เราสองคนชอบอสิระ ไมช่อบใหใ้ครมาก�าหนดชวีติหรอื

ความชอบของเรา น่าแปลกที่พวกเราสามารถหาพื้นที่ส่วนตวัใหเ้ป็นของ

ตวัเองไดอ้ย่างไม่ยากเยน็นกั พวกเราสนิทสนมกนัมากยิง่ขึ้น ไดคุ้ยกนั

มากขึ้น แต่กเ็ฉพาะสิง่ทีจ่ �าเป็นหรอืเรือ่งทีเ่ราตอ้งการแลกเปลีย่นกนัเท่านัน้ 

 ส่วนเซฟและมลิคพ์วกเราไม่ไดเ้จอกนัอีกหลงัจากนัน้ แต่ก็

เคยส่งภาพการเดนิทางมาอวดผมหลายต่อหลายครัง้ พวกเขาต ัง้ใจท�าให ้

“ผูห้ลงรกัการเดนิทาง” อย่างผมอกแตกตายแน่ ๆ 

 “น่าอจิฉาชะมดั! คราวน้ีไดไ้ปไกลถงึเดนมารก์” ผมพมิพต์อบ

เซฟไปเมือ่ไดดู้ภาพถ่ายที่เขาและเธอยนืกอดคอกบัชาวต่างชาติอกีสี่คน 

ใบหนา้ทกุคนดูยิ้มแยม้แจ่มใสมชีวีติชวีาดี
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 “น่าอจิฉาชะมดั! ยงัไดไ้ปสวเีดนอกีเหรอ เอาเวลาทีไ่หนไปเทีย่ว

กนัเน่ีย… ว่าแต่เพือ่นเยอะนะพวกแกน่ะ” ผมพมิพต์อบเขาไปเมือ่ไดดู้

ภาพถา่ยทีเ่ขาและเธอนัง่กนิอาหารญีปุ่่ นกบัเพือ่นใหมอ่กีแปดคน มคีนหน่ึง

ท�าหนา้เหยเกไมเ่หมอืนเพือ่นคงเป็นเพราะวาซาบแิน่ ๆ

 “บางทเีรื่องราวใหม่จากเพื่อนใหม่ไม่ว่าเป็นสถานที่ไหนก็เป็น

แรงบนัดาลใจท ัง้น ัน้” เขาพิมพก์ลบัมาพรอ้มส่งสติกเกอรม์าหน่ึงตวั

ผมนัง่อมยิ้มคนเดยีวอย่างผูช้นะ ผมไมรู่ว้า่เขาไดแ้รงบนัดาลใจหรอืไม ่แต่

ทีแ่น่ ๆ เขาไดเ้พือ่นใหม ่

 1 ปีต่อมา

 บุรุษไปรษณียน์�าโปสการด์มาส่งที่บา้นผม ค�าว่า Santorini 

ตวัโตอยู่กลางแผ่นกระดาษแขง็ มรูีปอาคารบา้นเรอืนสขีาว แต่หลงัคาสฟ้ีา

สดสวย พื้นหลงัเป็นน�า้ทะเลสฟ้ีาครามสะทอ้นแสงเป็นประกาย ท ัง้หมดนี้

เป็นลายเสน้การตู์นแบบทีผ่มชอบเลย มอสเป็นคนส่งมานัน่เอง! ผมจ�าได ้

ว่าเราเคยแลกที่อยู่กนัเมือ่ตอนไปสตูล เผื่อว่าเวลาใครไดไ้ปเที่ยวที่ไหน

แลว้เจออะไรน่าสนใจกจ็ะส่งมาอวดหรอืแบง่ปนักนัได ้ผมประหลาดใจมาก

เมือ่รูว้่าตอนน้ีมอสเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นอยู่ทีก่รซี ไม่อยากจะเชื่อเลย

ว่าเขาจะไม่บอกเรื่องส�าคญัแบบน้ีกบัผม ใบหนา้รอ้นฉ่าดว้ยความโมโห

เลก็นอ้ย แต่กย็งัคงอ่านโปสการด์นัน้จนจบ

 “ออื ค�าว่ามติรภาพระหว่างทางมนัผ่านไปผ่านมาคงจะไม่จริง

ไปซะทเีดยีว เอาเป็นว่าขอใหโ้ชคดแีลว้กนั อย่าติดไวรสักลบับา้นมาล่ะ

ไอน้อ้ง”   
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 ทนัใดนัน้ผมกน็ึกค�าคมสุดเฉียบ (ส�าหรบัผม) ได ้ผมรบีพมิพ์

ค�าคมสุดเฉียบนัน้เป็นประโยคปิดทา้ยผลงานเรื่องใหม ่ผมเคาะปุ่ ม Enter 

บนคยีบ์อรด์อย่างม ัน่ใจ...

“มติรภาพระหวา่งทางอาจไมจ่รีงั แต่มนัจะด�ารงอยู่ในความทรงจ�านานเท่าทีเ่รา

ตอ้งการใหม้นัอยู่”

 

 คราวหนา้ถา้ผมไดไ้ปไหนบา้ง ผมจะไมพ่ลาดส่งโปสการด์ไปให ้

เขาเลยเชื่อผมส ิต่อใหม้นัเป็นโปสการด์ลายตลาดน�า้อมัพวากต็าม
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เชือ่ผมเถอะ

 “เชื่อผมเถอะน่า” เขาพูดน�า้เสยีงราบเรยีบ แต่ม ัน่ใจหนกัแน่น

 ผมอยู่ที่น่ีไดส้ิบวนัพอดิบพอดี และอีกไม่นานผมก�าลงัจะ

เดินทางกลบั มนัเหมือนโลกใบใหม่ที่ผมไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อนกบั

การเดินทางคนเดียวในต่างแดนดว้ยระยะเวลานานขนาดน้ี ความสุข

ก่อตวัขึ้นเรื่อย ๆ ถงึแมจ้ะมเีรื่องเธอคนนัน้เขา้มารบกวนใจในบางคร ัง้ 

ผมพยายามไม่ใส่ใจ ผมเดินทางมาที่น่ีคนเดียวเพื่อจุดประสงคอ์ะไร

บางอย่างทีแ่มแ้ต่ตวัผมกต็อบไมไ่ด ้และกไ็มม่ ัน่ใจวา่จะไดอ้ะไรกลบัมาบา้ง 

แต่อย่างนอ้ยก็มคีวามทรงจ�าด ีๆ ล่ะนะ

 เรื่องราวที่น่ีไม่เหมอืนกนัสกัวนั เหมอืนนิทานส ัน้ที่จบในตอน 

ท ัง้การเป็นแกะด�าทีส่งัสรรคก์บัเพือ่นต่างชาต ิ เรื่องของหมาเมอืงประมงที่

ผมเหน็มากบัตาตวัเอง และอกีมากมายทีผ่มเลา่ใหท้กุคนฟงัไดไ้ม่มเีบือ่ 

แต่เชื่อผมเถอะ นิทานเรื่องทีผ่มก�าลงัจะเลา่ใหฟ้งัน้ีสนุกทีสุ่ด (ส �าหรบัผม) 

ซาบซึ้งใจตลอดมา และจะอยู่ในใจผมตลอดไป...

 ผมเบือ่ชวีติเรยีบ ๆ  ของตวัเอง อยากท�าอะไรสกัอย่างทีไ่มอ่ยู่ใน

กรอบทีส่ภาพสงัคมขดีเขยีนขึ้นมา ชวีติในร ัว้มหาวทิยาลยัท�าใหผ้มไมค่่อย

มเีวลาเป็นของตวัเองมากนกั จนเกอืบจะกลายเป็นมนุษยเ์งนิเดอืนในคราบ

นกัศึกษา แมว้า่ผมจะรกัการท�ากจิกรรมมากขนาดไหน แต่ทกุคนตอ้งการ

เวลาส่วนตวักนัท ัง้น ัน้ ตอนน้ีถงึเวลาทีผ่มจะไดท้ �าอะไรตามทีอ่ยากท�าสกัท ี
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แต่วา่ผมไมช่อบผูค้น ไมช่อบเสยีงดงั และเกลยีดนายทนุหนา้เลอืดทีท่ �าให ้

การท่องเทีย่วเป็นไดแ้ค่ธุรกจิมากกวา่การเดนิทาง

 “ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าใหผ้มชอบไปไหนมาไหนคนเดียว

อยู่คนเดยีวมนัสบายด ีอยากท�าอะไรกท็ �า ไมเ่หน็ตอ้งสนใจใคร ไปไหนกบั

คนเยอะ ๆ กต็อ้งแครก์นัจนไมเ่ป็นตวัของตวัเอง อยากท�าอะไรกไ็มไ่ดท้ �า” 

น่ีเป็นประโยคที่ผมตอบคนอื่นเสมอเวลามคีนถามว่าท�าไมชอบไปเที่ยว

คนเดยีว แต่บางคร ัง้การเทีย่วคนเดยีวกไ็มไ่ดม้แีต่ดา้นดหีรอืราบรื่นเสมอ

ไป บางคร ัง้เกดิเรื่องฉุกเฉินกต็อ้งเอาตวัรอดเอง บางคร ัง้กแ็กไ้ขปญัหาได ้

สบาย ๆ แต่บางคร ัง้กไ็ม!่

 อย่างคร ัง้น้ีทีผ่มเจบ็เขา่ระหวา่งการเดนิทางนัน่แหละ ก่อนหนา้น้ี

ผมเคยใส่เฝือกทีเ่ขา่อยู่หลายครัง้ท ัง้แบบแขง็และแบบอ่อน เพราะตอนเดก็

ผมชอบเล่นฟตุบอลมาก และเจ็บตวัอยู่หลายครัง้ ผมบอกลาเจา้เฝือก

โง ่ ๆ นัน่ไดเ้กอืบสองปี แต่อาการมาดนัก�าเรบิอกีคร ัง้ทีญ่ีปุ่่ น ตอนทีผ่ม

ก�าลงัเทีย่วอยู่น่ะ! หมอเคยส ัง่ไมใ่หผ้มเดนิเยอะ แมจ้ะถอดเฝือกแลว้กต็าม 

แต่คราวนี้ผมเดนิรวมไปกวา่หนึ่งรอ้ยแปดสบิกโิลฯ ตลอดเกา้วนัทีผ่่านมา 

เลยส่งผลใหแ้ผลเก่ากลบัมาแผลงฤทธิ์อกีคร ัง้

 “เวรกรรม มาเที่ยวท ัง้ทเีป็นแบบน้ีเฉยเลย” ผมเดนิกระโผลก

กระเผลก แบกสมัภาระกองพะเนินขึ้นบา่ มอืท ัง้สองขา้งหิ้วท ัง้ถงุขนม โมเดล 

และของฝากต่าง ๆ มากมาย ร่มสขีาวทีผู่ห้ญงิอเมรกินัคนหนึ่งมอบใหผ้ม

เพราะสงสาร ถกูใชเ้ป็นไมค้�า้พยุงตวัเดนิไปอย่างชา้ ๆ  ต ัง้ใจไปสนามบนิให ้

ทนั ตอนนี้มนัค่อนขา้งชา้ไปนิดหน่อยแต่กค็ดิวา่คงจะทนัเวลา
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 วา่แต่ทกุคนเคยไดย้นิค�าวา่ “โชคสองช ัน้” หรอืเปลา่ครบั มนัเกดิ

ขึ้นกบัผมทีน่ี่ นอกจากเขา่เจบ็แลว้ สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตผมยงัใชไ้มไ่ดอ้กี 

แต่จะไปโทษนู่นโทษน่ีก็ไม่ได ้ เพราะผมซื้อซมิโทรศพัทม์าส�าหรบัใชแ้ค่

เจด็วนัเท่านัน้ เพราะความงกเงนิลว้น ๆ ส่วนอกีสามวนัทีเ่หลอืผมตอ้งใช ้

ชวีติอย่างทลุกัทะเลท ัง้การสือ่สารกบัผูค้นและการเดนิทาง แต่โชคยงัดทีีใ่น

เมอืงใหญ่มสีญัญาณอนิเทอรเ์น็ตใหใ้ชฟ้ร ี ยกเวน้วนันี้ เท่านัน้! ผมไมรู่ว้า่

มนัเกดิบา้อะไรขึ้น วนันี้อนิเทอรเ์น็ตท ัง้เมอืงใชง้านไมไ่ดเ้ลย ท�าใหผ้มเชก็

ตารางรถไฟไมไ่ด ้ แต่สุดทา้ยโชคก็เขา้ขา้ง อนิเทอรเ์น็ตของสถานีรถไฟที่

ผมพยายามเชื่อมต่อมาตลอดกเ็กดิใชง้านไดเ้สยีอย่างนัน้ 

 22.09 น.

 “โธ่เอย๊ อีกแปดนาท”ี ผมตกใจสุดขดี ถา้เป็นสถานีรถไฟที่

ประเทศไทยผมก็คงจะเฉย ๆ ไม่ยนิดยีนิรา้ยอะไร เดนิอย่างชา้หา้นาที

ผมก็คงไดต้ ัว๋รถไฟมาอยู่ในมอืแลว้ แต่ไม่ใช่กบัทีน่ี่ สถานีรถไฟฟ้าใหญ่

อย่างกบัหา้งฯ ทางเดนิทอดยาวสุดลูกหูลูกตา 

 “ตอ้งรีบแลว้โวย้ยยยยย” ผมแปลงร่างจาก “ไอเ้ป๋” ไปเป็น 

“นกัวิ่งโอลมิปิก” อย่างรวดเร็ว จนนกัวิ่งเหรียญทองยงัตอ้งยอมแพ ้

ตอนน้ีร่มในมอืเปรียบเหมอืนฝีพายที่ท �าใหผ้มวิง่เร็วยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และ

ยิง่ขึ้นไปอกี เป็นการเดนิทีเ่ร็วทีสุ่ดนบัต ัง้แต่ผมเป็นไอเ้ป๋ เรยีกไดว้า่เดนิ

จนแทบเหาะเลยทเีดยีว ผมจะไม่ยอมพลาดรถไฟสายน้ีเด็ดขาด เพราะ

มนัเป็นขบวนสุดทา้ยของวนันี้ทีจ่ะพาผมไปสนามบนิได ้
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 ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเหาะมาถึงรถไฟขบวนนั้น

ผมม ัน่ใจวา่ทกุอย่างราบรืน่ดว้ยด ีคนืน้ีผมจะถงึสนามบนิ ผมจะไดก้ลบับา้น

การเดนิทางคร ัง้น้ีของผมจบลงดว้ยรอยยิ้ม ไมม่ปีญัหารบกวนใด ๆ อกี

 แต่ถา้มนัเป็นอย่างนัน้กค็งไมม่เีรื่องเลา่สนุก ๆ ... จรงิม ัย้ครบั

 22.17 น.

 ผมอยู่บนรถไฟขบวนสุดทา้ย แบกสมัภาระหนกัอึ้งเต็มไหล่

ท ัง้สองขา้ง เพราะรถไฟรอบดกึขบวนน้ีมผูีค้นแน่นขนดั เบยีดเสยีดจน

ขยบัตวัล �าบาก ลมหายใจฟืดฟาดของผูค้นกระทบหนา้กนัไปมา รถไฟฟ้า

ประเทศไทยทีผ่มวา่อดัแน่นเป็นปลากระป๋องแลว้ เมือ่เทยีบกบัทีน่ี่ผมวา่ที่

ไทยยงัดกีวา่เยอะ อย่างนอ้ยกไ็มแ่น่นขนาดน้ี ตอนนัน้ผมวางกระเป๋าไมไ่ด ้

ยงัดทีีผ่มวางของฝากต่าง ๆ ไวท้ีพ่ื้นเรยีบรอ้ยแลว้  

“รถไฟขบวนที ่1-3 ไปสนามบนิ และรถไฟขบวนที ่4-8 ไปวากายามา่”

 แสงไฟแอลอีดีแจง้เตือนตวัอกัษรท ัง้ภาษาญี่ปุ่ นและองักฤษ

ผมคิดว่าตวัเองไม่ไดแ้ปลผดิ ทกัษะภาษาองักฤษของผมอยู่ในข ัน้ใชไ้ด ้

หรือว่าผมอาจเขา้ใจอะไรผิดไป... มนัตอ้งใช่แน่ ๆ ผมคงเขา้ใจอะไร

ผดิไป ผมไมส่นใจค�าแจง้เตอืนบนหนา้จอนัน่ รถไฟทีผ่มเคยสมัผสัมาทีไ่ทย

ไมม่แีบบน้ี และทีน่ี่กค็งไมต่่างกนั จนป้าชาวญีปุ่่ นเหน็สมัภาระพะรุงพะรงัก็

รบัรูไ้ดท้นัทวีา่ผมเป็นนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการไปสนามบนิ
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 “คุณ ถา้จะไปสนามบนิตอ้งเปลีย่นไปขบวนหนา้นะ ขบวนทีห่น่ึง

ถงึสามน่ะ” เธอไมไ่ดพู้ดเอง แต่ฝากสาววยัท�างานคนหนึ่งพูดกบัผมเป็น

ภาษาองักฤษ แมผ้มจะฟงัส�าเนยีงเขาไมค่่อยรูเ้รื่อง แต่กพ็อเขา้ใจไดว้า่เธอ

ตอ้งการบอกอะไร

 “ตอนนี้ เลยเหรอครบั” ผมยงัคงไมอ่ยากเชื่อสิง่ทีต่วัเองไดย้นิวา่

รถไฟทีน่ี่สามารถแยกเป็นสองส่วนได ้

 “ยงัไมต่อ้งกไ็ด ้ตอนน้ีคนเยอะ เดนิยา้ยขบวนไมไ่ดห้รอก เดีย๋ว

ฉนับอกแลว้ค่อยยา้ย” พีส่าวชาวญีปุ่่ นผูม้นี�า้ใจบอกผม ตอนนี้เธอท�าหนา้ที่

เหมอืน Google Translate ไปเสยีแลว้

 “โอเคครบัผม ขอบคุณมากครบั”

 ผมยงัไม่แน่ใจว่าผมเขา้ใจที่เธอพูดอย่างตรงจุดตรงประเด็น

หรอืเปลา่ เพราะตัง้แต่เกดิมาผมยงัไมเ่คยไดย้นิรถไฟทีไ่หนแยกขบวนกนัเลย 

แบบหวัไปทาง หางไปทางอะไรแบบน้ี แต่ถา้เป็นจรงินี่มนับา้สุด ๆ ไปเลย  

คอืสถานการณต์อนน้ีผมไมส่ามารถท�าอะไรไดเ้ลย คนแน่นเป็นปลากระป๋อง 

ไมเ่หน็ทางทีจ่ะยา้ยไปยงัขบวนทีห่นึ่ง สอง หรอืสามไดเ้ลยสกันิด ตอนนี้

อากาศรอบตวัผมเริ่มรอ้นขึ้น เหงือ่บนแผ่นหลงัเปียกชุ่ม เพราะสมัภาระ

หรอืไมก่เ็พราะความกงัวลวา่จะไมไ่ดไ้ปจากทีน่ี่กนัแน่

 เวลาผ่านไปไมม่แีนวโนม้วา่คนบนรถไฟจะนอ้ยลง มนักลบัยิง่

เพิม่มากขึ้นดว้ยซ�า้  หนทางรอดทีเ่ลอืนรางอยู่แลว้ยิง่ดูไรห้นทางยิง่ไปอกี 

สมาธิผมจดจ่ออยู่กบัสถานีทีค่นลงเยอะ ๆ รอเวลากระเถบิตวัเองไปยงั

จดุหมาย ฝ่ามวลมหาประชาชนใหน้อ้ยทีสุ่ด แต่มนักไ็มเ่กดิขึ้น...
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 23.34 น.

 “คุณ ๆ ตอนนี้ เลย ยา้ยขบวนเลย!” เธอพดูกบัผม ณ สถานีเก่า

ซอมซ่อแห่งหนึ่ง ผมมองผ่านกระจกไปเหน็ผูค้นเบาบางต่างจากบนรถไฟ

ทีผ่มอยู่ ผมยงัมองไม่เหน็ทางทีจ่ะไปขา้งหนา้ไดเ้ลย ถา้ไม่รบียา้ยขบวน

ผมจะตอ้งอยู่วากายาม่าแบบหมดตวัแน่ ๆ เพราะตอนน้ีเงนิผมก�าลงัจะ

หมด ร่างกายผมกเ็ริ่มโอดครวญแลว้ 

 แต่ผมนึกออกแลว้วา่ตอนนี้ผมจะตอ้งท�ายงัไง

 “แตงกิ้วววววว” ผมรบีควา้ของท ัง้หมดวิง่ไปยงัจดุหมาย

 จะวา่ไปวธิกีารไปถงึจดุหมายมนัก็มหีลายแบบนะ บางคนก็พุ่ง

ไปตรง ๆ บางคนก็ออ้มคอ้มไปมากกว่าจะถงึจุดหมาย หรือบางคนก็

เดนิบา้งหยุดบา้ง ตอนน้ีผมขอเลอืกวธิีพุ่งไปตรง ๆ แบบไม่เหมอืนใคร

ละกนั! ผมวิง่ทะลุประตูออกไปนอกรถไฟ รีบวิง่ตรงดิ่งไปยงัหวัขบวน

ดว้ยแรงขาท ัง้หมดที่ผมมี สมัภาระทุกอย่างแกว่งไปมาซา้ยทีขวาท ี

เหงือ่ไหลเขา้ตาจนแสบไปหมด ก่อนทีจ่ะหยดติง๋ลงบนพื้น แต่ผมไมใ่ส่ใจ

มนัหรอก หวัใจผมเตน้ตกึเป็นจงัหวะเฮฟวีเ่มทลัอย่างม ัว่ซ ัว่และรวดเร็ว 

เพราะความกลวั กลวัว่าจะสอบตกภารกิจสุดทา้ยก่อนกลบับา้นคร ัง้น้ี

 ผมรูว้่าวธิีน้ีเป็นวธิีที่โคตรบา้และสุ่มเสี่ยงที่จะพาตวัเองตกรถ

มาก ๆ แต่ผมไมม่ทีางเลอืกมากนกั ผม “ตอ้ง” ท�าแบบนี้ นี่เป็นวธิเีดยีวที่

จะไปถงึสนามบนิได ้พดูตรง ๆ  วา่กวา่จะออกจากรถไฟไดก้ก็นิเวลาไปมาก

โขแลว้ แต่ผมยงัมหีวงัอยู่ เพราะบรเิวณชานชาลานัน้ไรผู้ค้น เหลอืพื้นทีใ่ห ้

วิง่ไดส้ะดวก จนลมืความเจบ็ปวดไปจนหมด ใช่! ตอนนี้ไมม่อีะไรส�าคญั
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ไปกวา่การวิง่ไปหวัรถไฟอกีแลว้

 23.34 น.

ป๊ิบ

 เสยีงส ัน้ ๆ  ทีบ่บีเคน้หวัใจใหเ้จบ็ปวดทีสุ่ดเท่าทีผ่มเคยไดย้นิมา

 ผมเดนิหมดอาลยัตายอยาก สายตาเลือ่นลอย ยงัคงจอ้งมองไป

ยงัเจา้รถเหลก็ทีพุ่ง่ทะยานไปจนลบัสายตา ผมนิ่งคา้งอยู่ช ัว่ขณะ อะไร ๆ

กเ็กดิขึ้นเรว็จนเหลอืเชือ่ ผมเพิง่อยู่ขบวนทีห่กเองนะ พดูงา่ย ๆ  วา่รถไฟจอด

ทีส่ถานีไมถ่งึยีส่บิวฯิ ดว้ยซ�า้ ผมใหม้ากทีสุ่ดสามสบิวฯิ เลยเอา้! แต่เมือ่ต ัง้สติ

ไดเ้ท่านัน้ผมกส็รุปสถานการณต์อนน้ีไดว้า่ “ผม ตก รถ ไฟ เทีย่ว สุด ทา้ย 

ที ่จะ พา ผม กลบั เมอืง ไทย” อารมณเ์ดอืดดาลพวยพุง่ออกมามากทีสุ่ด

คร ัง้หนึ่งในชวีติ

 “%$%£^$£&%&*)£^”@#%$%^!%^@E##$%#@^&@^

*$%£%”£”*” ผมสบถพลางเหวีย่งวงขากวา้งราวกบันกัฟตุบอลทมีชาติ

หวดลมเตม็แรงดงัฟับ่ดว้ยความเจบ็ใจ ผูค้นมองผมราวกบัคนบา้ อาจจะ

ดว้ยท่าทางซอมซ่อของคนป่วยหรืออะไรก็ช่าง เอาเป็นว่าสายตาทุกคู่

ณ สถานีทีเ่กอืบรา้งนัน้จอ้งมองผมท ัง้สิ้น ผมสบถถอ้ยค�าและท่วงท�านอง

ภาษาไทยสมยัพ่อขุนรามฯ ออกมามากมายและรวดเร็วราวกบัผมเป็น

กอลฟ์ ฟกักลิ้งฮีโร่ที่เป็นแร็ปเปอรม์อือาชีพ ตอนน้ีผมระเบดิอารมณ์

เตม็ทีร่าวกบัทีแ่ห่งนัน้มผีมเพยีงคนเดยีว 
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 “@#$%@$&@%*@%@*#^(#*&)%^#()!&^#*&@%#)@%

#^@*! โวย้ยย”

 “เออ ช่างมนัยงัไงก็ไม่มใีครฟงัเราออกอยู่แลว้” ผมบอกกบั

ตวัเองอกีคร ัง้ใหรู้ว้า่ตวัเองไมไ่ดท้ �าตวัหยาบคายมากเกนิไป แต่สถานการณ์

แบบน้ีเป็นใครกค็งสตแิตกแบบผมแหละ ผมเชื่อ...

 หลงัระเบดิอารมณช์ดุใหญ่ใส่สายลมและเสาเหลก็สนิมเกรอะจน

สาแก่ใจแลว้ ผมกรู็ส้กึโลง่ใจมากขึ้น ผมเริม่เดนิหาผูค้นทีเ่ป็นมติรทีสุ่ดเพือ่

ขอความช่วยเหลอื ตอนน้ีถา้จะใหผ้มเขยีนรายงานสถานการณเ์ลวรา้ยของ

ตวัเองคงจะมดีงัน้ี 

 1. แบตฯ โทรศพัทผ์มก�าลงัจะหมด และไม่มีที่ชารจ์แบตฯ ส�ารอง

 2. ไม่มีสญัญาณโทรศพัทแ์ละสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต

 3. ไม่สามารถสือ่สารภาษาญี่ปุ่ นได ้

 4. ไม่รูว้่าตอนน้ีตวัเองอยู่ที่ไหน

 5. ขาเจบ็จนตอ้งน�ารม่มาใชแ้ทนไมเ้ทา้

 6. เงนิในกระเป๋าเหลอืไม่พอที่จะข้ึนรถไฟอกีรอบดว้ยซ�้า

 โชคดทีีผ่มไปสบถอยู่ใกล ้ๆ  ชายหนุ่มญีปุ่่ นคนหน่ึง เขาหนา้ตาดี

แบบสเปกสาวไทย น่าจะสูงราว ๆ  เกอืบหน่ึงรอ้ยแปดสบิเซนตเิมตร ท่าทาง

เป็นมติรที่สุดในบรรดาคนที่ยืนรอรถไฟอยู่ที่ชานชาลานัน้ ที่ส �าคญัคือ

คนวยัรุ่นทีน่ี่มกัพดูภาษาองักฤษได ้ขณะทีค่นแก่มกัจะสือ่สารไดแ้ค่ภาษา

ญีปุ่่ นเท่านัน้
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 “เฮลโหล เอ่ออ ผมจะไปสนามบนิจากทีน่ี่ไดย้งัไงเหรอครบั”

 “ก็ตอ้งรถไฟน่ีแหละ ลองเช็กต ัว๋รถไฟดูหรอืยงั” เขาตอบดว้ย

น�า้เสยีงเป็นมติรแฝงความเป็นห่วงนกัท่องเทีย่วต่างชาตคินนี้อยู่เนือง ๆ

 “เคยเชก็ไปก่อนหนา้นี้ เหมอืนมนับอกวา่ไมม่แีลว้”

 เขาหยบิโทรศพัทม์าช่วยเชก็รอบรถไฟใหผ้มอกีแรง “เวร เสยีใจ

ดว้ย แต่ไอร้ถทีเ่พิง่ไปนัน่แหละขบวนสุดทา้ย”

 “นัน่แหละ รถทีผ่มเพิง่พลาดไป”

 “ผมอยากรูจ้รงิ ๆ วา่คุณพลาดรถไฟรอบส�าคญัอย่างนี้ไดไ้ง”

 ผมเลา่เรื่องท ัง้หมดและอธิบายสถานการณ์ของผมท ัง้หกขอ้ให ้

เขาฟงัอย่างละเอยีด เขาแสดงสหีนา้วติกกงัวลอย่างเหน็ไดช้ดั รูด้วีา่นี่มนั

วกิฤตสุด ๆ ส�าหรบัไอห้นุ่มไทยคนน้ี ถอืเป็นโชคดขีองผมที่วนัน้ีเขาไป

เลน่เกมบา้นเพือ่นมาจนดกึดืน่ ไมอ่ย่างนัน้ผมคงไมไ่ดเ้จอเขาแน่ ๆ 

 “ง ัน้ตอนน้ีผมท�าอะไรไดบ้า้งครบั” ผมถามนาโอโตะหลงัท�า

ความรูจ้กักนัเรยีบรอ้ยแลว้

 “เอ่อ ถา้จะพดูตอนนี้คอืคุณท�าอะไรไมไ่ดเ้ลย แถวนี้ไมม่แีทก็ซี ่

ต่อใหม้แีทก็ซีก่็ไมแ่นะน�าใหน้ ัง่ไปสนามบนิอยู่ด ี เพราะคุณไมม่เีงนิ ไมม่ี

โทรศพัทท์ีใ่ชง้านได ้มดืบอดมากเลยละ่”

 “เอาอย่างน้ีม ัย้ ไปบา้นผมก่อนหรอืไมอ่ย่างนัน้กอ็ยู่ทีน่ี่” เขาเสนอ

ตวัเลอืกใหผ้ม

 “โอเค ง ัน้เดีย๋วผมไปกบัคุณกไ็ด ้ถา้ผมไมไ่ปกบัคุณผมกไ็มรู่จ้ะ

ไปทีไ่หนแลว้” ผมยนืลงัเลอยู่ช ัว่ครู่ แต่สุดทา้ยกต็อบตกลงอย่างตดิตลก 

แต่ความจรงิในใจนัน้ตรงกนัขา้มโดยสิ้นเชงิ ใครมนัจะอยากไปบา้นใครก็

ไมรู่ก้นัล่ะ ผมว่าทุกคนก็คงคิดเหมอืนผม แต่มนัก็ไม่มทีางเลอืกมากนกั 
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ตอนนี้ผมไมม่อีะไรจะเสยีอกีแลว้

 

 00.01 น.

 รถไฟทอ้งถิน่ขบวนนัน้มาถงึสถานี ผมขึ้นรถไฟตามนาโอโตะไป

ตดิ ๆ  ผมคดิวา่เขาคงจะใหผ้มไปพกัทีบ่า้นก่อน ใหเ้งนิมาสกัหน่อยส�าหรบั

นัง่แท็กซี่ไปสนามบนิ ไม่ก็ชวนผมไปนอนบา้นเลย แต่ดูแลว้คงจะเป็น

ขอ้หลงัมากกวา่ถา้ดูจากเวลาตอนนี้ 

 ผมเดินออกจากรถไฟมุ่งตรงไปนอกสถานีพรอ้มนาโอโตะ 

พนกังานสถานีรถไฟยืนรอตอ้นรบัพวกเราอยู่แลว้ พวกเขาโคง้ค�านบั

ผูใ้ชบ้ริการทุกคนอย่างจริงใจ ผมคิดว่าน่ีเป็นรถไฟเที่ยวสุดทา้ยของวนั

จรงิ ๆ คงไมม่รีถไฟขบวนใดแลน่ผ่านทีน่ี่อกี

 “คุณรอผมตรงแฟมลิีม่ารท์นะ เดีย๋วผมไปยมืรถเพือ่นมาขบัไป

ส่งสนามบนิ”

 “เอ่อ... คือใหผ้มไปนอนบา้นคุณก็ได ้ ไม่ล �าบาก เกรงใจอะ

ตอนน้ีดกึมากแลว้” ผมแสดงอาการเงอะงะออกมาเต็มทีใ่หเ้ขารูว้่าผมไม่

อยากรบกวนเขามากไปกวา่นี้

 “ไมเ่ป็นไรหรอก จะไดน้ ัง่คุยกนับนรถ พรุ่งน้ีผมก็ไมไ่ดท้ �างาน

อยู่แลว้ดว้ย”

 “เอ่อ...”

 “เชื่อผมเถอะน่า” เขาพดูน�า้เสยีงราบเรยีบ แต่ม ัน่ใจหนกัแน่น

 “โอเคครบั” ผมปฏเิสธเขาไม่ลง มองอกีมมุหน่ึงเขาอาจจะไม่

อยากใหผ้มไปนอนบา้นกไ็ด ้แต่กถ็อืเป็นเรื่องด ีผมสบายใจอยู่เหมอืนกนั 
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ดกีวา่ไปนอนบา้นคนอืน่ละ่

 ผมเดินไปแฟมิลี่มารท์ซึ่งต ัง้อยู่ตรงขา้มสถานีรถไฟ ตอนน้ี

สถานีรถไฟปิดไฟจนหมดเหลือแต่เพียงความมืดเท่านัน้ มีเพียงแค่

เสาไฟฟ้าหนึ่งตน้เลก็ ๆ ทีม่ดีวงไฟสลวัส่องสวา่งอยู่ฝัง่ตรงขา้ม ผมตัง้ใจ

ซื้อของฝากใหเ้ขาเป็นการตอบแทนการช่วยเหลืออนัยิ่งใหญ่คร ัง้ น้ี

แต่ผมก็มเีงนินอ้ยเกนิกว่าจะหาอะไรทีม่ค่ีาใหเ้ขาได ้ ทีส่ �าคญัคือจะใหซ้ื้อ

ของจากแฟมลิีม่ารท์แถวบา้นเขาเป็นของฝากกดู็ตลกพกิล ผมจงึซื้อโคลา่ 

ขนมกรุบกรอบ และเยลลไีวใ้หเ้ขากนิเลน่ระหวา่งทางแทน

 00.27 น. 

 ผมนัง่รอเขาจนเกอืบหมดหวงั แต่มนักไ็มม่เีหตผุลอะไรทีเ่ขาจะ

หลอกผมมาถลงุเงนิกอ้นสุดทา้ยทีแ่ฟมลิีม่ารท์ กระท ัง่รถยนตส์แีดงคนัหน่ึง

ขบัมาจอดทีห่นา้แฟมลิีม่ารท์

 00.50 น.

 พวกเราคุยกนัอย่างสนุกสนานจนผมรูว้่าผมโชคดแีค่ไหนทีไ่ด ้

เจอนาโอโตะในวนัน้ี และท�าใหผ้มรูเ้หตผุลทีเ่ขายอมช่วยผมขนาดน้ี เหมอืน

เป็นเรื่องน่าเหลอืเชื่อทีเ่กดิขึ้นกบัผม แต่กม็คีนมาช่วยผมไวไ้ด ้

 1. นาโอโตะเลกิงานเย็นกว่าปกติ ดว้ยอารมณ์ติสตบ์างอย่างท�าให ้

เขาไปเดินหาอะไรกินที่ถนนคนเดินคนเดียว



76  |  เมอืงในฝนั

 2. นาโอโตะเจอเพื่อนเก่าตอนที่เคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

ที่อเมริกาโดยบงัเอญิหลงัไม่ไดเ้จอกนัมาสองปี ท�าใหเ้ขาไปนัง่เล่นเกมบา้น

เพื่อนจนดึก

 3. เขาพลาดรถไฟรอบก่อนสุดทา้ย ท�าใหต้อ้งรอรถไฟเวลาเดียว

กบัผม

 4. เขาเคยมีปญัหาคลา้ย ๆ กบัผมสมยัเรียนที่อเมริกาและมีคน

ช่วยเหลือเขาเหมือนที่เขาช่วยเหลือผม

 “มาเรียน่าเคยบอกผมว่าเวลาเจอคนล�าบากจงช่วยเหลอืเขา 

เพราะบางทเีขาอาจจะหมดหนทางจรงิ ๆ  แลว้กไ็ด ้โดยเฉพาะชาวต่างชาต”ิ 

เขาบอก

 “วา้ว! แปลวา่ผมโคตรโชคดทีีเ่จอคุณ”

 “ผมวา่ผมโชคดมีากกวา่ เพราะผมเคยสญัญากบัเธอไวว้า่จะช่วย

เหลอืคนล�าบาก อยากบอกวา่รอเวลาน้ีมาตลอด ตอนน้ีผมไดช่้วยเหลอืคน

แลว้” เขาพดูไปหวัเราะไป ไมอ่ยากเชือ่วา่จะมคีนไทยเผชญิชะตากรรมเดยีว

กบัเขา

 “ถา้คุณมาเมอืงไทยเมือ่ไหร่รบัรองวา่จะดูแลอย่างดเีลย ไมรู่จ้ะ

ตอบแทนยงัไง” ผมพดูตดิตลก ชกัชวนใหเ้ขาลองมาเมอืงไทยสกัคร ัง้ 

 “รอเจอทีไ่ทยไดเ้ลย รบัรองไมพ่ลาดแน่ ๆ”

 นาโอโตะชอบโคลา่ทีผ่มซื้อให ้ไมรู่ว้า่เขาตอบความจรงิหรอืเป็น

แค่ตามมารยาท แต่นัน่กท็ �าใหผ้มรูส้กึดทีีไ่ดต้อบแทนเขาเท่าทีผ่มจะท�าได ้

พวกเราคุยเรื่องบา้นเมอืง เกม เรื่องเลา่ตลก ๆ  จากการเดนิทาง โดยเฉพาะ
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เรือ่งทีน่าโอโตะไปเทีย่วอนิเดยีคนเดยีวทีส่นุกและน่าสงสารในเวลาเดยีวกนั 

และเรื่องจปิาถะมากมาย ท�าใหเ้วลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลอืเชื่อ มแีต่

ความสนุกสนานของเรื่องตลกขบขนัที่ต่างฝ่ายต่างตอ้งการเล่าเพื่อกลบ

ความเครยีดและความเร่งรบีของตวัเองออกไป ตอนน้ีบนถนนแทบไมม่รีถ

คนัอืน่วิง่อยู่เลย มแีต่ความมดืมดิของถนนชนบท ท่ามกลางไฟส่องสวา่ง

ไม่กี่ดวง ถนนทีท่อดยาวไปสนามบินดูห่างไกลเหลอืเกิน ไกลเหมือน

กบัต ัง้ใจท�าใหค้วามหวงัของผมพงัทลาย แต่มนัก็อาจจะไม่ใช่อย่างนัน้

เสมอไป 

 “เชื่อผมเถอะน่า” เขาพดูน�า้เสยีงราบเรยีบ ย�า้กบัผมอย่างม ัน่ใจ

อกีคร ัง้ เมือ่เขาเหน็ผมแสดงสหีนา้กงัวล

 03.15 น.

 เครื่องบนิพุง่ทะยานออกจากสนามบนิ





อกีคร ัง้  |  79

อกีครัง้

 เกาะฮ่องกงจากบนฟ้ามตีึกสูงเสยีดฟ้าหรอมแหรมอยู่ในพื้นที่

สีเขียวเต็มไปหมด แทบไม่มีปุยเมฆสีขาวบดบงัทิวทศัน์ แสงแดด

สาดส่องจา้ทะลุหนา้ต่างจนตอ้งปิดหนา้ต่างหนี ตอนน้ีเครื่องก�าลงัลงจอด

ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ผู โ้ดยสารบางคนก็ตอ้งการไปเที่ยว

ดสินียแ์ลนด ์บา้งกต็อ้งการไปเทีย่วเลน่ชมบา้นเมอืง บา้งกอ็ยากไปชอ้ปป้ิง

สนิคา้ราคาถกู ... ส่วนผมมาเพือ่ถา่ยรูปตกึสสีนัสดใสแสบตา รออปัโหลด

ลงอนิสตาแกรมเท่านัน้

 ผมเคยฝึกงานอยู่ในบรษิทันิตยสารแห่งหน่ึง ทีน่ ัน่ตพีมิพนิ์ตยสาร 

ถา่ยท�าสารคดอีาหาร และรายการท�าอาหาร ตอนนัน้ผมท ัง้เขยีนบทความ

ถ่ายภาพและวดิีโอ รวมถึงงานจิปาถะต่าง ๆ ต ัง้แต่แปลขอ้มูล และ

พสูิจนอ์กัษร โชคดทีีผ่มไมต่อ้งขวนขวายหางานท�าหลงัเรยีนจบ เพราะผมได ้

เขา้ท�างานทีน่ ัน่ แต่กน่็าเสยีดายทีธุ่รกจินิตยสารอาจไปไมร่อดในสงัคมไทย

ยุค 4G ทีธุ่รกจิสิง่พมิพซ์บเซาลง ยิง่ปญัหาเศรษฐกจิช่วงน้ีท�าใหบ้รษิทัแทบ

ลม้ละลาย การปลดพนกังานออกเป็นข ัน้ตอนแรกในการพยุงธุรกิจน้ีไว ้

พนกังานใหม่อย่างผมก็เป็นผูโ้ชครา้ยล �าดบัตน้ ๆ ส่วนพี่สิงหท์ี่เป็น

เพือ่นร่วมทรปิยงัไดท้ �างานในบรษิทัต่อไป

 หลงัเครื่องบนิลงจอด ผมและพีส่งิหเ์ดนิทางเขา้พกัในโฮสเทล

ใจกลางย่านจมิซาจุย่ซึง่เป็นย่านคลา้ยสยามสแควรบ์า้นเราทีเ่ป็นแหล่งรวม

ของเด็กวยัรุ่น หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหารชื่อดงัมากมาย รวมถงึเป็น
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ศูนยร์วมของบรรดามอ็บฮ่องกงดว้ย ใครจะไปจะมากต็อ้งคอยเชก็ตลอดวา่

วนันี้มอ็บจดัทีไ่หน กี่โมง ดู ๆ แลว้กไ็มม่ทีท่ีาวา่จะสิ้นสุดลงเรว็ ๆ นี้ แต่ก็

ยงัคงมนีกัท่องเทีย่วทีอ่ยากมาลองสมัผสับรรยากาศเกาะฮ่องกงในช่วงของ

การชมุนุมประทว้งดูบา้งวา่จะเงยีบเหงาหรอืมสีสีนัแบบไหน

 พวกเราเตรยีมแผนการเทีย่วมาท ัง้หมดหา้วนั แต่จะเพยีงวนัเดยีว

ทีเ่ราสองคนแยกกนัเทีย่ว น่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั ผมชอบอสิระ ชอบท�าอะไร

ตามใจตวัเอง ไม่ชอบไปไหนมาไหนกบัคนอื่นสกัเท่าไร เพราะบางคร ัง้

การเดนิทางกบัคนอื่นท�าใหผ้มใชจ่้ายในสิ่งที่ตวัเองไม่ตอ้งการซึ่งเกิดขึ้น

บ่อยเวลาไปเที่ยวกบัเพือ่นหรือครอบครวั และวนัน้ีเป็นวนัที่ผมรอคอย 

โดยพวกเรานดัเจอกนัทีโ่ฮสเทลตอนค�า่ 

 “วนันี้แหละวนัของเรา อยากท�าอะไรกไ็ดล้ะ!” ผมพดูกบัตวัเอง 

ต ัง้ปณิธานแน่วแน่วา่จะท�าทกุอย่างทีพ่ลาดไปตลอดสามวนัก่อน ผมอยาก

ลองกินอาหารทอ้งถิน่ ผมอยากลองพูดคุยกบัชาวบา้น ผมอยากลองไป

สถานทีท่ีผ่มอยากไป ผมไมต่อ้งเกรงใจอะไรอกีต่อไปแลว้ 

 ผมไปทีส่วนสาธารณะวกิตอเรยีน ปารค์ ถงึจะเคยมาทีน่ี่แลว้ใน

วนัแรกกต็าม แต่บรรยากาศวนัน้ีแตกต่างไปอย่างสิ้นเชงิ เพราะมมีวลมหา

ประชาชนอยู่แน่นขนดัน่าจะประมาณหมืน่กวา่คนได ้ผมมาทีน่ี่เพือ่เกบ็ภาพ

การชมุนุมอนัดุเดอืดทีค่นฮ่องกงรวมตวัเรยีกรอ้งความยุตธิรรม และถา้เป็น

ไปไดก้อ็ยากลองพดูคุยกบัผูช้มุนุมเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 

 “โห คนเตม็เลย เราจะโดนลูกหลงหรอืเปลา่เน่ีย” ผมถงึกบัอทุาน

เมือ่ถงึสวนสาธารณะ ตอนนี้ผมปะปนอยู่กบัผูช้มุนุมกลุม่ร ัง้ทา้ยสุด ผูค้น

เดนิขบวนจนหนาตาเหมอืนมดงาน ไมก่็คลืน่มนุษยลู์กใหญ่ยกัษท์ีพ่รอ้ม

สาดซดัใส่พวกจีนแผ่นดินใหญ่ไดทุ้กเมื่อ ผมมองไปทางไหนก็เห็น
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ชาวฮ่องกงเต็มไปหมด แต่ก็มชีาวต่างชาตปิะปนบา้งเลก็นอ้ย บางคนมา

เพื่อถ่ายรูป บางคนมาลองเป็นผูป้ระทว้ง เพราะชื่นชมอุดมการณ์ของ

ชาวฮ่องกงจากใจจริง ผูชุ้มนุมทุกคนปกปิดใบหนา้ป้องกนัการติดตาม

จบัของเจา้หนา้ที่ ผูชุ้มนุมแนวหนา้สวมหนา้กากป้องกนัแกส๊น�า้ตาเกือบ

ท ัง้หมด ขณะทีต่ �ารวจมโีล ่กระบอง และหมวกกนัน็อกส�าหรบัปราบปราม

การชุมนุม ยงัดีที่มีเสน้แบ่งกนัชน แต่ต�ารวจก็พรอ้มบุกเขา้ไปสลาย

การชุมนุมตลอดเวลาเมือ่เกิดความรุนแรงขึ้น...  

 ผมหนัไปเจอหญงิสาวคนหนึ่งในกลุม่ผูช้มุนุม เธอยนืร ัง้ทา้ยใน

กลุ่มผูชุ้มนุมไม่ไกลจากผมเท่าไร มแีรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได ้

ผมเห็นดวงตาสองคู่ก�าลงัจอ้งมองไปยงัฝัง่ตรงขา้มอย่างโกรธแคน้

คละเคลา้ความเศรา้หมองอย่างลกึซึ้ง น�า้ตาเอ่ออยู่ในดวงตาคู่นัน้จนเกอืบ

ไหลลน้ออกมา ไมใ่ช่ผลจากแกส๊น�า้ตา แต่คงเป็นเพราะความเจบ็ปวดใจของ

เธอมากกวา่ ดวงตาคู่นัน้ของเธอหนัมาประสานกบัดวงตาของผมจนท�าให ้

โลกแทบหยุดหมนุ รูส้กึถูกชะตากบัเธอคนน้ีอย่างบอกไม่ถูก เธอคลาย

ความโกรธแคน้ออกไปช ัว่ระยะเวลาหน่ึง ส่งรอยยิ้มเลก็ ๆ  อนัจรงิใจใหผ้ม

เหมอืนตัง้ใจบอกวา่ “สู ้ๆ  นะเพือ่นยาก เพือ่ฮ่องกงของเรา” ผมยิ้มตอบเธอ

จากนัน้ความวุน่วายกแ็ยกพวกเราหายไปในคลืน่มหาชน

 โชคดทีีผ่มรอดปลอดภยัมาได ้ และเริ่มเดนิตามหาคนทีผ่มพอ

จะพดูคุยดว้ยได ้ใชเ้วลาสกัพกัใหญ่แต่ในทีสุ่ดผมกห็าเธอจนเจอ...

 “สวสัดคีรบั ผมชื่อเมธ ีพอดผีมเหน็คุณอยู่ในกลุม่ผูช้มุนุมเลย

อยากถามเกี่ยวกบัการชุมนุมประทว้งสกัหน่อย สะดวกหรือเปล่าครบั”

ผมพดูกบัหญงิสาวคนนัน้หลงัตามหาเธอมาเป็นเวลานาน
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 “เอ่อ ถา้ไมใ่ช่คนของรฐับาลกต็อบไดห้มดแหละค่ะ จะเอาขอ้มลู

ไปท�าอะไรล่ะ” เธอถามผมกลบั ท่าทไีม่ค่อยไวว้างใจนกั และค่อนขา้ง

ระมดัระวงัตวั แต่กร็บัรูไ้ดว้า่ผมเป็นนกัท่องเทีย่วทีไ่มม่พีษิภยัอะไร

 เถิง เล่อหมิงเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัฮ่องกง สาขาวิชา

ประวตัศิาสตร ์เป็นสาวดวงตาคมเขม้แตกต่างจากชาวจนีและฮ่องกงท ัว่ไป 

คดิวา่เธอหนา้ตาดใีชไ้ด ้ ถงึแมต้อนน้ีผมจะมองไมเ่หน็ใบหนา้เธอท ัง้หมด 

เล่อหมงิเป็นนกัศึกษาหวัสมยัใหม่ซึ่งชอบแสดงออกทางการเมอืงไม่ต่าง

จากเพือ่น ๆ ของเธอ แต่กร็ะมดัระวงัตวั ไมพ่ยายามไปยนืแถวหนา้ปะทะ

กบัเจา้หนา้ทีต่ �ารวจโดยตรง เพราะอาจท�าใหค้รอบครวัล �าบากได ้

 ผมพูดคุยกบัเธออย่างเป็นกนัเองจนเวลาล่วงเลยไปเกือบค�า่

น่าแปลกทีผ่มไมรู่จ้กัเกาะฮ่องกงแห่งน้ีเพิม่เลย แต่กลบัรูจ้กั “เธอ” มากขึ้น 

ผมรูว้่าเธอภูมใิจในกลุ่มวยัรุ่นผูอ้อกมาชุมนุมเรียกรอ้งสทิธิของตวัเอง

รูว้่าเธอและชาวฮ่องกงคนอื่นภูมใิจในความเป็นประชาธิปไตยของตวัเอง

มาก และอีกหลาย ๆ เรื่องที่ท �าใหผ้มสมัผสัความรูส้กึหว้งลกึของเธอ

 เธอเล่าเรื่องต่าง ๆ ผ่านความเจ็บปวดในจิตใจ น�า้เสียงยิ่ง

ส ัน่เครือเมื่อถงึเรื่องของนกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงขา้งบา้นทีห่ายตวัไป

ดื้อ ๆ เพือ่นบา้นแต่ละคนช่วยกนัตามหาเท่าไรก็ไมเ่จอ จนชาวบา้นสรุป

กนัเองว่าเขาอาจถกูต�ารวจจนีจบัตวัไปนัน่เอง หลงัจากนัน้ก็ไม่มใีครเหน็

คุณลงุคนนัน้อกีเลยจนถงึทกุวนันี้ ... 

 ตอนน้ีถา้ผมเรียกตัวเองว่า เ ป็นผูฟ้ ังที่ดีของเธอก็คงไม่

เกินไปนกั ผมไดเ้รียนรูอ้ะไรหลายอย่างเกี่ยวกบัที่น่ีมากขึ้น และเธอก็

ไดรู้จ้กัประเทศไทยมากขึ้นไม่ต่างกนั แมว้่าหวัเรื่องที่คุยกนัค่อนขา้ง

เครียด แต่ก็มเีรื่องสนุก ๆ เช่นรา้นอาหารและคาเฟ่แนะน�าในฮ่องกง
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จุดที่นกัท่องเที่ยวไม่รูจ้กั และเรื่องตลก ๆ แปลก ๆ ของประเทศตวัเอง 

จนพดูคุยกนัถกูคอทเีดยีว

 “อะ ใหเ้ป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงไทยครบั ผมเอามนัตดิตวัไป

เสมอเวลาไปเทีย่วต่างประเทศ รบัรองวา่คุณตอ้งชอบมนัแน่ ๆ เอาไวด้ม

เวลาเรยีนหนงัสอืเครยีด ๆ กไ็ดน้ะ” ผมหยบิยาดมพมิเสนน�า้จากกระเป๋า

สะพายใบเลก็ยืน่ใหเ้ธอ ผมเชือ่วา่ยาดมของไทยมเีอกลกัษณไ์มเ่หมอืนใคร 

เพราะดมแลว้สดชื่น หายใจคลอ่ง และหาซื้อยากทีต่่างประเทศ ตอนนี้ผม

อยากกลบัไปพกัผ่อนทีห่อ้งพกัเตม็แก่ เพราะพรุ่งน้ีกจ็ะตอ้งกลบับา้นแลว้ 

และไหนจะตอ้งเก็บสมัภาระกองพะเนินทีว่างอยู่บนเตยีง แต่ในใจลกึ ๆ 

กอ็ยากอยู่กบัเธอต่อ น่าเสยีดายทีเ่ราไดเ้จอกนัในวนัสุดทา้ย... ผมยอมรบั

วา่การคุยกบัเธอคอืความสุขเลก็ ๆ ของผมทีไ่มอ่ยากใหห้ายไป

 “ขอบคุณมากค่ะ” เธอรบัยาดมอนัเลก็จากผม เปิดฝามนัและสูด

ลมหายใจ จนกลิน่ยาหอมน่าจะลงไปถงึปอด “สดชื่นจรงิ ๆ  เลย ถงึวา่คุณ

ถงึม ัน่ใจว่าฉนัจะตอ้งชอบ” จากนัน้พวกเราก็แลกช่องทางตดิต่อกนัและ

แยกยา้ยกนัไป

 ระหว่างเดินกลบัที่พกัก็เริ่มคิดเล่น ๆ ว่าเราเจอกนัคร ัง้แรก

ท่ามกลางผูชุ้มนุมนบัหมื่น และผมยงัตามหาเธอเจอจนได ้ นึกแลว้ก็

ตลกด ี สกัพกัโทรศพัทก์็ส ัน่ แสงไฟสเีขยีวดวงเลก็กระพริบเป็นจงัหวะ

หนา้จอส่องแสงสวา่ง ผมหยบิโทรศพัทข์ึ้นอ่านขอ้ความ

 LerMing : พรุ่งน้ีอยากไปขึ้นกระเชา้ทีน่องปิงม ัย้ (20.49 น.) 
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 เธอส่งขอ้ความหาผม ชวนใหไ้ปเที่ยวดว้ยกนั เพราะไม่รูว้่า

ผมจะเดินทางกลบัในวนัพรุ่งน้ี เธอออกตวัว่าจะพาไปยงัจุดน่าสนใจที่

นกัท่องเทีย่วไมน่่ารูจ้กัและไมม่ขีอ้มลูมากนกั หวัใจผมเตน้ตกึตกัไมเ่ป็น

จงัหวะและรูส้กึโหวงเหวงอย่างน่าประหลาดใจ

 “ไดเ้พือ่นใหมท่ีฮ่่องกงแลว้เวย้” ผมพดูคนเดยีวเบา ๆ แต่ในใจ

ตื้นตนักู่รอ้งแหกปากเสยีงดงั ปกตเิวลาผมไปเทีย่วทีไ่หนมกัจะตัง้เป้าว่า

ตอ้งไดเ้พือ่นเพิม่อย่างนอ้ยหนึ่งคน

 ผมอยากอยู่ทีน่ี่ต่ออกีสกัหน่อย เพราะอยากใชเ้วลาอยู่กบัตวัเอง

ท�าในสิง่ทีอ่ยากท�าซึง่ยงัเหลอือกีเป็นภเูขาเลากา และครัง้น้ียงัมคีนทอ้งถิน่

พาทวัรอ์ีกดว้ย เมื่อผมถึงที่พกัก็เขา้ไปคุยกบัพี่สิงหอ์ยู่นานสองนาน

กวา่จะไดข้อ้สรุป ผมจงึส่งขอ้ความกลบัไปหาเธอ

 MetEE : โอเค ง ัน้เดีย๋วเจอกนัแถวนองปิงนะ สกั 11 โมงละกนั 

(21.58 น.)

 เรื่องด ี ๆ ของคนตกงานอย่างผม คอืมเีวลาอยู่ทีน่ี่ไดไ้มจ่ �ากดั

จนกว่าเงนิจะหมดกระเป๋า ส่วนพี่สิงหต์อ้งกลบัไปท�าหนา้ที่ของตวัเอง

ดงัเดมิ ผมรูส้กึผดินิดหน่อยทีไ่มไ่ดเ้ลา่เรือ่งเธอใหเ้ขาฟงั ถา้เลา่ไปมหีวงัเขา

จะตอ้งโมโหหวัฟดัหวัเหวีย่ง ขอ้หาตดิสาวและลากผมกลบักรุงเทพฯ แน่ ๆ  

 ปกติผมไม่ค่อยคิดเรื่องสานสมัพนัธก์บัใครมากนกัเวลาออก

เดนิทางท่องเที่ยว อย่างมากที่สุดก็เป็นเพือ่นที่แลกเปลีย่นเรื่องราวและ

ถามไถ่ชวีติกนัและกนัเท่านัน้ น่ีเป็นความรูส้กึใหมท่ีเ่พิง่เกดิขึ้นกบัผมนบั
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ต ัง้แต่ผมหลงรกัการเดนิทาง

 วนัรุ่งขึ้นผมไปส่งพีส่งิหท์ีส่นามบนิ บอกลาเสร็จเรยีบรอ้ยก็ได ้

เวลาไปหาเธอทีน่องปิง เลอ่หมงิรอผมอยู่หนา้สถานีกระเชา้ ผมเหน็เธอ

ชดัเจนมากขึ้น เพราะไมม่อีปุกรณป้์องกนั ไมม่ปีลอกแขน ไมม่ผีา้ปิดหนา้ 

เธอหนา้ตาสะสวยจนเป็นเน็ตไอดอลในไทยไดส้บาย ผมด�ายาวสลวย

ถงึกลางหลงั สวมแว่นตากรอบด�าหนาเตอะ ผวิสขีาวเหลอืงซดีเลก็นอ้ย 

มร่ีองรอยฟกช�า้สมี่วงเขยีวตรงขอ้มอื เธอบอกว่าเกิดจากการชมุนุมเมือ่

หลายวนัก่อน

 “สวสัดคีรบั เอ่อ... เราไปไหนกนัดลีะ่” ผมพดูน�า้เสยีงเขนิอาย 

เพราะไมไ่ดเ้ตรยีมแผนการเทีย่วมาเลย ต ัง้ใจใหเ้ธอพาทวัรล์ว้น ๆ 

 “กเ็ดีย๋วเริ่มจากไปวดัขา้งบนน้ีก่อนแลว้กนั เชือ่กนัวา่ขอพรอะไร

กส็มปรารถนาเลยนะ อยากไดอ้ะไรขอเลย” เธอพดูจาฉะฉานราวกบัศึกษา

ขอ้มลูมาเป็นอย่างด ีพดูจบเธอกย็ิ้มใหผ้มอย่างเป็นมติร ผมยิ้มตอบ

 พวกเราใชเ้วลาร่วมกนัตลอดวนั ท ัง้ไหวพ้ระขอพร ถา่ยรูปเกบ็

เป็นความทรงจ�า กนิอาหารอร่อย ๆ  ก่อนทีว่นัเวลาแห่งความสุขจะลว่งเลย

ไปจนมดืค�า่ ความรูส้กึเหน่ือยเมือ่ยลา้ขาโบกมอืทกัทายเป็นคร ัง้แรกของ

วนัหลงัเราสองคนเดนิรวมกนัไม่ต�า่กว่าสามสบิกิโลฯ แต่นัน่ก็ท �าใหผ้มมี

ความสุขมากจนแทบลมืเวลา ตอนนี้ เราสองคนอยู่ทีส่วนสาธารณะเลก็ ๆ 

ย่านจมิซาจุ่ย ดวงไฟนอ้ย ๆ สขีาวสามสีด่วงท�าใหบ้รรยากาศเงยีบเหงา

เป็นพเิศษ แต่บทสนทนายงัคงด�าเนนิต่อท่ามกลางแสงสลวัและสายลมหนาว 

พวกเรายิ้มและหวัเราะร่วนเหมอืนเพือ่นทีรู่จ้กักนัมานาน ผูค้นทีเ่ดนิผ่าน

ไปมาไมม่คีวามหมายอะไรอกีต่อไป กลายเป็นเพยีงสายลมพดัผ่านไปและ
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ผ่านมาเท่านัน้ เมือ่โลกท ัง้สองใบถกูเชื่อมเขา้ดว้ยกนั เกดิเป็นดนิแดนใหม่

ทีม่คีวามสุขไดเ้พยีงแค่มเีธออยู่ เธอกอ็าจรูส้กึไมต่่างกนั... ตอนนี้ผมอาจ

จะไดม้ากกวา่เพือ่นใหมก่ไ็ด ้

  

 MetEE : พรุ่งน้ีจะไปไหนอกีม ัย้ น่าจะยงัอยู่ทีนี่อ่กีสกัพกัเลย

ครบั ไม่รูว้่าจะกลบัตอนไหน ถา้เงนิใกลห้มดเมือ่ไรก็น่าจะกลบัตอนนัน้

แหละ (21.52 น.)

 LerMing : คณุอยากไปไหนละ่ ไปไดท้กุทีแ่หละ ยกเวน้วนัองัคาร 

วนัพธุ และวนัศกุรน์ะพอดีมเีรียนน่ะ (21.58 น.)

 MetEE : ง ัน้พรุ่งน้ีไปถา่ยรูปในเมอืงกนัม ัย้ เผือ่คณุจะพาผมไป

จุดสวย ๆ ได ้(21.58 น.)

 LerMing : ไดเ้ลย โอเคค่ะ ง ัน้พรุ่งน้ีเจอกนัทีส่วนสาธารณะที ่

เราเพิง่น ัง่คยุกนั ตอนเกา้โมงนะ เจอกนัพรุ่งน้ีค่ะ ^-^ (22.17) 

 MetEE : เจอกนัพรุ่งน้ี ฝนัดีครบั ^-^ (22.18 น.)

 พวกเรานดัเจอแบบน้ีวนัแลว้วนัเลา่ แมว้า่ช่วงหลงัเธอจะไมค่่อยมี

เวลามาพบผมมากนกั และไมค่่อยไดคุ้ยกนั เพราะเธอตอ้งอ่านหนงัสอืสอบ 

แต่ผมก็มคีวามสุขมาก และคิดว่าเธอก็คงรูส้กึไม่ต่างกนั ความสมัพนัธ์

เริ่มพฒันาอย่างเหน็ไดช้ดั เราคุยกนัเรื่องครอบครวัของตวัเองจนแทบจะ

รูไ้สรู้พ้งุกนัในเวลาส ัน้ ๆ เพยีงไมก่ี่วนั ความล �าบากและเหน็ดเหนื่อยจาก

การท่องเทีย่วท�าใหผ้มผูกพนักบัเธอจนกลายเป็นความรูส้กึทีอ่ธิบายยาก

การเดินทางต่างแดนในเมืองใหญ่กลายเป็นจุดเริ่มตน้เล็ก ๆ ของ

การเดนิทางในความสมัพนัธน้ี์ ผมรูส้กึหลงใหลเธอเหมอืนตกหลมุทีไ่มม่ี
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ทางขึ้น ความรูส้กึถูกบงัคบัใหต้อ้งติดอยู่กบัเธออย่างจ�ายอม แต่ผมก็

เตม็ใจและไมข่ดัขนืใด ๆ ผมไมแ่น่ใจวา่นัน่เรยีกวา่ “รกั” หรอืไม ่มนัอาจ

จะใช่ หรอือาจจะเป็นสิง่ทีใ่กลเ้คยีงค�านัน้มากทีสุ่ด

 น่าเสยีดายทีพ่รุ่งน้ีผมตอ้งเดนิทางกลบัแลว้ เธอบอกกบัผมวา่

จะไปส่งขึ้นเครื่องทีส่นามบนิตอนเยน็ เพราะเธอมเีรยีนช่วงบา่ย

 ตอนนี้ 17.43 น. เธอยงัมาไมถ่งึสนามบนิ...

 ตอนนี้ 18.30 น. เธอกย็งัมาไมถ่งึสนามบนิ...

 ผมส่งขอ้ความไปหาเธอ แต่ไมไ่ดร้บัการตอบกลบัใด ๆ  สุดทา้ย

ผมแบกความทรงจ�าดี ๆ ภาพถ่ายสวย ๆ ของฝากเต็มสองมอื และ

ความหวนค�านึงถงึฮ่องกงกลบักรุงเทพฯ พรอ้มความสงสยัใคร่รูไ้ม่กี่ค�า

มนัเป็นค�าส ัน้ ๆ ว่า “เธอหายไปไหน” มนัท�าใหห้วัใจผมรอ้นรุ่มแทบ

ลุกเป็นไฟในหลุมลกึอนัมดืมดิที่ผมเป็นคนขดุมนัขึ้นเอง...

 ผมกลบัมาอยู่บา้นไดส้ามวนั ตอนน้ีก�าลงัหางานท�า ระหว่าง

ติดต่อบริษทัต่าง ๆ และรอการติดต่อกลบัผมก็ใชช้ีวติอย่างเรียบง่าย

บางวนัอ่านหนงัสอื บางวนัท�างานบา้น บางวนันัง่ดูซรีสี ์ทกุอย่างดูปกตไิมน่่า

มเีรื่องทกุขร์อ้นใจอะไร ยกเวน้เรื่อง “เธอ” เท่านัน้ ผมเป็นห่วงวา่เธอก�าลงั

ใชช้วีติอย่างไร ความสงสยัยงัไมค่ลีค่ลาย เพราะยงัไมม่ขีอ้ความตอบกลบั

ใด ๆ ผมนึกทบทวนวา่ผมท�าอะไรใหเ้ธอไมพ่อใจหรอืโกรธเคอืงหรอืเปลา่ 

แต่นึกเท่าไรก็นึกไมอ่อก จนผมยอมแพ ้ ไมพ่ยายามนึกถงึเรื่องทีผ่่านมา 
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อดทนรอเผื่อวนัหน่ึงเธอจะตอบกลบัมา และในที่สุดวนันัน้ก็มาถงึ เมือ่

ขอ้ความในโทรศพัทแ์จง้เตือนดงัขึ้น ผมรีบมองไปที่หนา้จอโทรศพัท์

ทนัควนั... เธอนัน่เอง!

 LerMing : ขอโทษนะทีห่ายไปหลายวนั วนันัน้พอดีโดนลูกหลง

ม็อบตอนก�าลงัไปสนามบิน คงตอ้งนอนพกัทีโ่รงพยาบาลอีกนานเลย 

(14.25 น.)

 MetEE : หา! วา่ยงัไงนะ แลว้เป็นอะไรมากหรือเปลา่ (14.25 น.)

 LerMing : กห็วัแตกน่ะสสิลบไปเลยวนันัน้ แลว้กม็รีอยช�า้ตรง

แขนนิดหน่อย (14.26 น.)

 MetEE : โธ่... แต่ไมเ่ป็นอะไรมากกดี็แลว้ ดูแลตวัเองดว้ยละ่ 

(14.27 น.)

 LerMing : ขอบคณุนะ (14.29 น.)

 LerMing : ขอโทษทีว่นันัน้ไมไ่ดไ้ปส่งกลบับา้นนะ (14.29 น.)

 MetEE : ไมเ่ป็นไรเลย ถา้คิดมากขนาดน้ีจะมาส่งท ัง้ทีห่วัแตกเหรอ

lol (14.30 น.)

 

 หลงัจากนั้นพวกเราก็ ได ส่้งขอ้ความคุยกันอยู่ เรื่ อย ๆ 

มโีทรศพัทห์ากนับา้งถา้มเีวลาว่างตรงกนั เพราะเวลาที่ไทยและฮ่องกง

ห่างกนัหน่ึงช ัว่โมง และเธอก็ตอ้งต ัง้ใจเรยีนเพือ่อนาคตทีด่ ี ส่วนผมก็ได ้

ท �างานทีส่ �านกัพมิพแ์ห่งหน่ึง ไดร้บัเงนิเดอืนไม่ดมีาก แต่ก็ดกีว่าขอเงนิ

พอ่แมไ่ปเรื่อย ๆ ระหวา่งน้ีผมกค่็อย ๆ พฒันาความสมัพนัธก์บัเธออย่าง

ชา้ ๆ  ไมร่บีเร่งจนเกนิไป ผมนึกขอบคุณการเดนิทางคร ัง้น ัน้ ขอบคุณพีส่งิห ์
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อยู่ลกึ ๆ ที่ท �าใหผ้มไดพ้บเธอ เธอที่ท �าใหผ้มไดเ้รียนรูม้ติรภาพจาก

การเดนิทางที่แตกต่างไปจากเดมิ และมติรภาพน้ีอาจเปลีย่นชีวติผมไป

ตลอดกาลก็ได ้ ถา้ผมมโีอกาสไดไ้ปอยู่ฮ่องกงกบัเธอคงมคีวามสุขไม่เบา 

ผมนึกฝนัอะไรหลาย ๆ อย่างทีไ่ดท้ �าร่วมกบัเธอแลว้กอ็ดยิ้มไมไ่ด ้

 “ถา้ไดไ้ปเทีย่วดว้ยกนัอีกหลาย ๆ ประเทศก็คงดี” ผมยิ้ม

คนเดียวไม่ต่างจากคนบา้ จินตนาการว่าไดไ้ปยุโรปดว้ยกนั เดินป่า

ดว้ยกนั... ออ้! ขอเป็นป่าสนทีม่หีมิะขาว ๆ ดว้ยละ่ จะไดป้าหมิะเลน่กนั

 “ถา้ไดไ้ปดูหนงัดว้ยกนัอกีกค็งดี” ผมยิ้มคนเดยีวและน่าจะละมนุ

ยิง่กวา่เดมิ

 “ถา้ไดน้ ัง่คยุดว้ยกนัอกีในสวนสาธารณะทีเ่ดิม บรรยากาศแบบ

เดิมกค็งดี” ผมยิ้มคนเดยีวอกีเช่นเคย

 ความรูส้กึอบอุ่นในใจและนุ่มนวลในความรูส้กึ คือสิง่ทีผ่มไม่

สามารถอธิบายไดว้่ามนัหมายความว่าอะไร ผมไม่เขา้ใจ แต่แค่รูส้กึ... 

ผมวา่เท่าน้ีกเ็พยีงพอแลว้ เพราะเธอท�าใหผ้มยิ้มไดท้กุคร ัง้ นึกถงึเธอเกอืบ

ทุกเวลา และหวัใจพองโตราวลูกโป่งสแีดงใบนอ้ยทีค่่อย ๆ ลอยขึ้นฟ้า

อย่างมคีวามสุข แต่น่าเสยีดายทีพ่กัหลงัเราคุยกนันอ้ยลง เพราะผมตอ้ง

รบัผดิชอบงานมากขึ้น เธอก็เรียนจบและเตรียมหางานท�าไม่ต่างจากผม

เมื่อสองสามเดือนก่อน

 ตอนน้ีเราสนิทกนัมากอย่างที่ผมไม่เคยคิดว่าจะสนิทกบั

คนต่างชาตไิดข้นาดน้ี และผมรอวนัทีค่วามสมัพนัธจ์ะค่อย ๆ  กา้วเดนิและ

พฒันาอย่างชา้ ๆ  ไปเรือ่ย ๆ  จนถงึจดุทีผ่มเฝ้ารอ ผมมคีวามอดทนมากพอ...
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 โชครา้ยที่ผมเป็นคนดวงกุดเรื่องความรกั วนัหน่ึงเธอเปลีย่น

รูปโปรไฟลเ์ป็นรูปคู่กบัเด็กหนุ่มหนา้ตีค๋นหน่ึง พรอ้มสเตตสัรูปหวัใจที่

เป็นสญัลกัษณข์องความรกัระหวา่งเธอและเขา แต่มนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

ความปวดรา้วส�าหรบัผม ผมเพิ่งรูเ้หตุผลที่ท �าใหช่้วงหลงัเราคุยกนั

นอ้ยลง ผมนัง่เซือ่งซมึปลอ่ยเวลาผ่านไปอย่างไรค่้าไดท้ ัง้วนัโดยไม่สนใจ

การเปลีย่นแปลงของสิง่รอบขา้ง  แววตาเลือ่นลอยมองทอ้งฟ้าสคีรามและ

กอ้นเมฆขาวโพลนลอยผ่านผมไปอย่างเนิบชา้ ความทรงจ�าเก่า ๆ  ยิง่ประทบั

หนกัขอ้และชดัเจนยิ่งขึ้นท ัง้ที่ผมอยากปล่อยมนัใหไ้หลไปตามกาลเวลา 

หว้งอารมณต่์าง ๆ  เหมอืนพาผมยอ้นกลบัไปในทกุคร ัง้ทีผ่มเศรา้เสยีใจกบั

ความรกั สมยัม. 3 ตอนนัน้ผมอกหกัคร ัง้แรก สมยัม. 5 ผมอกหกัคร ัง้ที่

สอง เธอบอกวา่คนไมใ่ช่กค็อืไมใ่ช่ สมยัปี 3 ผมถกูแฟนทิ้งเธอบอกวา่ผม

ไมด่เีท่าคนใหมห่นา้เก่าของเธอ อกีคร ัง้ อกีคร ัง้ และอกีคร ัง้ทีห่นงัมว้นเดมิ

ฉายซ�า้ไปซ�า้มาจนเอยีน

 ผมเริ่มคิดว่าความสมัพนัธ ์ มติรภาพ และการเดินทางอาจ

ขอ้งเกี่ยวกนัมากกวา่ทีผ่มคดิ หรอือาจไมเ่กี่ยวขอ้งอะไรกนัเลยในบางคร ัง้ 

ไม่ว่าอย่างไรความจริงคือมิตรภาพระหว่างผมกบัเล่อหมิงเกิดจาก

การเดินทาง และการเดินทางก�าลงัท�าใหห้วัใจผมแหลกสลายในตอนน้ี

ทกุอย่างผดิเพี้ยนจากจนิตนาการอนัสวยหรู ทกุอย่างบดิเบี้ยวกวา่ทีค่ดิ

เอาไว ้ หรือความผดิหวงัอาจเป็นสิ่งที่อยู่คู่กบัผมตลอดในเรื่องความรกั 

แมว้า่การเดนิทางจะพยายามช่วยผมแลว้กต็าม... ผมตืน่จากฝนัหวานและ

รูว้า่คงไมไ่ดไ้ปดูภาพยนตรก์บัเธออกีและไมไ่ดไ้ปเทีย่วหลาย ๆ ประเทศ

ดว้ยกนัอย่างทีว่าดฝนัไว ้
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 “แต่อย่างนอ้ยถา้ไดไ้ปฮ่องกงอกีคร ัง้ เราอาจไดน้ ัง่คุยกนัทีเ่ดมิ

ในบรรยากาศเดมิอกีคร ัง้กไ็ด”้ ผมปลอบใจตวัเอง
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สลดักรีกและกาแฟ
ในวนัแดดออ่น

 “ผมขอสลดักรกีหน่ึงที ่ เอ่อ... ไม่ใส่พรกิหวานนะครบั แลว้ก็

กาแฟกรีกอีกแกว้ครบั” เด็กหนุ่มสวมแว่นหนาเตอะบอกเจา้ของรา้น

หลงัยนือ่านเมนูไมน่าน ท ัง้สองเป็นเมนูทีร่าคาถกูสุดของรา้น

 “รบัอะไรเพิม่หรอืเปลา่ครบั” เจา้ของรา้นถามเขาต่ออย่างสุภาพ 

 “ไมแ่ลว้ครบั ขอบคุณ”

 “นัง่ทีโ่ตะ๊ก่อนไดเ้ลยครบั เดีย๋วผมเอาไปเสริฟ์” คุณลงุเจา้ของรา้น

บอกเขาดว้ยน�า้เสยีงแหบแหง้ แต่อบอุ่น ไม่สากกระดา้งแมแ้ต่นิดเดยีว 

แมว้า่ภายนอกจะดูดุและน่ากลวักต็าม

 “ขอบคุณครบั” เด็กหนุ่มเดินไปนัง่ที่โต๊ะไมส้ีน�า้ตาลอ่อนริม

หนา้ต่าง มนัเงาวบัสะทอ้นแสงแดดทีส่่องเขา้มาจนตาพร่า มแีจกนัใส่ดอกไม ้

สขีาวใบเลก็วางอยู่กลางโตะ๊ เขานัง่ไขวข้าระหวา่งรอคุณลงุบรรจงประณีต

ท�าอาหารและเครื่องดืม่อย่างสุดฝีมอื ใชเ้วลาอ่านหนงัสอืรวมเรื่องส ัน้อย่าง

สบายอารมณ์ ระหว่างนัน้ก็แอบช�าเลอืงคุณลุงเจา้ของรา้นชงกาแฟอย่าง

ต ัง้ใจราวกบัเป็นกาแฟแกว้สุดทา้ยในชีวิตซึ่งเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

เมลด็กาแฟส่งกลิน่หอมอบอวลท ัว่รา้นเลก็ ๆ แห่งน้ีจนตจีมกูเขา น่ีเป็น

ความประทบัใจแรกในรา้นแห่งน้ี

 “อาหารและเครือ่งดืม่มาเสริฟ์แลว้ครบั” เสยีงหน่ึงดงัขึ้นตรงขา้ม

เขา คุณลุงเจา้ของรา้นวางสลดักรีกจานโตทีม่มีะเขอืเทศสแีดง แตงกวา

สเีขยีวสด หวัหอมใหญ่ห ัน่บาง มะกอกดองสหีมน่ เฟตาชสีชิ้นนุ่มตน้ต�ารบั
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ประเทศกรซีอยู่กระจดักระจายอย่างไรร้ะเบยีบแต่มศิีลปะ จากนัน้เขาหยบิ

แกว้กาแฟกรกีเคลอืบเงาวบัรูปทรงประหลาดวางลงบนโตะ๊อย่างเบามอืแทบ

ไรเ้สยีง ฟองอากาศสนี�า้ตาลอ่อนลอยล่องตดักบัสนี�า้ตาลเขม้ของกาแฟ

ดา้นลา่ง หว้งอารมณ์การอ่านหนงัสอืถกูขดัจงัหวะ แต่ก็ไม่ท �าใหเ้ขารูส้กึ

หงดุหงดิแต่อย่างใด เขาสอดทีค่ ัน่หนงัสอืไวใ้นหนา้ทีอ่่านคา้งอยู่ และเงย

หนา้มองเจา้ของเสยีง

 “ขอบคุณมากครบั”

 “ขอนัง่ดว้ยไดม้ ัย้ครบั” คุณลงุเจา้ของรา้นถามเดก็หนุ่มใส่แวน่

คนนัน้

 “ไดค้รบั เชญิเลยครบั”

 “ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กัครบั ก่อนหนา้น้ีผมไมเ่คยเหน็คุณมาก่อนเลย เพิง่

มากรซีเหรอครบั” ชายวยักลางคนวางแกว้กาแฟของตนแลว้เริม่เขา้ประเดน็

ทนัท ี

 เขาไวห้นวดเคราสีน� ้าตาลขาว รอยยบัย่นบนใบหนา้พอ

ประมาณ อายุเขาน่าจะสกัหา้สบิกลาง ๆ เขาใส่เสื้อแขนยาวสขีาวสะอาด

มผีา้กนัเป้ือนสนี�า้ตาลทบัอยู่อกีช ัน้ สวมกางเกงยนีสส์นี�า้เงนิเขม้ด่างฟ้า 

ดวงตาสนี�า้ตาลเขม้จนเกือบด�าส่องประกายสงสยั เพราะเพิ่งสงัเกตว่า

ชายหนา้อ่อนคนน้ีมาทีร่า้นสองสามวนัตดิแลว้ รา้นของเขาต ัง้อยู่ในหลบื

ซอยใจกลางย่านธุรกจิของเอเธนส ์จงึท�าใหถ้กูรา้นดงั ๆ  กลบรศัมจีนหมด 

บนถนนและรา้นอาหารหรูมคีนพลกุพลา่น แต่รา้นน้ีแทบไรผู้ค้นแมว้า่จะ

ตกแต่งไดส้วยงามไมด่อ้ยกวา่รา้นอืน่สกัเท่าไร
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 “ผมเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นจากเมอืงไทยน่ะครบั อยู่ทีน่ี่มาสี่

ปีแลว้” ชายหนุ่มดนัแว่นขึ้นเขา้สนัจมกู ก่อนตอบเป็นภาษากรซีส�าเนียง

แปร่ง ๆ อย่างคล่องแคล่ว รูส้กึแปลกใจที่ชายหนวดเฟ้ิมไม่คิดแมแ้ต่

จะถามชื่อเขาท ัง้ที่เคยเจอกนัอยู่หลายครัง้ แต่เขาก็ไม่ไดใ้ส่ใจอะไรนกั

“แต่ตอนนี้ เรยีนจบมาไดส้องเดอืนแลว้”

 “โอ!้ อย่างน้ีน่ีเอง ไดไ้ปเทีย่วไหนมาบา้งหรอืยงัละ่ กรซีน่ะมแีต่ที่

สวย ๆ  ท ัง้น ัน้” เขาเริม่คุยจอ้ หลงัจากรูว้า่เดก็หนุ่มชาวไทยพดูภาษากรซีได ้

เขายกแกว้กาแฟสขีาวขุน่ลายเทพอีงคห์น่ึงขึ้นดืม่ละเลยีดเสพรสขมเปรี้ยว

ของกาแฟรอ้น ๆ อย่างชา้ ๆ

 “ทีจ่รงิก็ไปมาหลายทีแ่ลว้ โชคดทีีไ่ม่ไดเ้รยีนทีเ่อเธนสไ์ม่อย่าง

นัน้คงเบือ่แย่เลย เพราะทีน่ี่คนเยอะมาก วุน่วายจอแจไมต่่างจากกรุงเทพฯ 

เท่าไร”

 “แปลวา่มาเอเธนสเ์ป็นทีสุ่ดทา้ยก่อนกลบับา้นเหรอ” 

 “ใช่ครบั อกีไมก่ี่วนัเดีย๋วก็กลบัไทยแลว้” เดก็หนุ่มตอบเขายิ้ม

มมุปากระลกึถงึความทรงจ�าที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่น่ี นึกถงึเพื่อนใน

ช ัน้เรียน เพื่อนใหม่ชาวญี่ปุ่ นที่รูจ้กักนัที่เกาะซาคินทอส เพื่อนใหม่ชาว

บราซิลที่รูจ้กักนัที่เทสซาโลนิกิ และผูค้นอีกนับรอ้ยที่เขายงัจ�าไดด้ ี

บรรยากาศตอนน้ีดูอบอุ่นเหมอืนแสงแดดอ่อน ๆ ที่ส่องผ่านหนา้ต่าง

เขา้มา เขากนิมะเขอืเทศและหอมใหญ่เขา้ไปหน่ึงค�าจากนัน้จบิกาแฟตาม

 “คุณเป็นคนหนุ่มทีโ่ชคดมีากนะ ผมเป็นคนกรกียงัไมค่่อยไดไ้ป

เทีย่วในประเทศเลย ไดไ้ปซานโตรนิีหรอืยงัละ่ ทีน่ ัน่สวยมากทเีดยีว”

 “ไปมาแลว้ครบั ต ัง้แต่ช่วงก่อนเขา้เรียนอีก ประทบัใจมาก 

ตึกสีขาว ๆ หลงัคาสฟ้ีา สนี�า้เงนิสวยจนชาติน้ีคงลมืไม่ลงเลยแหละ”
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เขาตอบกลบัไปน�า้เสยีงนอบนอ้มตามประสาคนไทย จากนัน้เริม่เขา้ประเดน็

ของตวัเองบา้ง เพราะถา้ใหเ้จา้ของรา้นชวนคุยฝ่ายเดยีวคงเสยีมารยาท

ไมน่อ้ย 

 “คุณเปิดรา้นมานานหรอืยงัครบั”

 “ก็เปิดรา้นมาประมาณหกปีแลว้นะ ลูกคา้ไม่ค่อยเยอะเท่าไร

แต่ก็อยู่ไดเ้รื่อย ๆ” คุณลงุเจา้ของรา้นตอบกลบัยิ้ม ๆ พว่งดว้ยเสยีงแหบ

เช่นเดมิ “แต่ช่วงน้ีเศรษฐกจิไมค่่อยด ีไมรู่ว้า่จะเปิดรา้นไปไดอ้กีนานแค่ไหน”

   “ผมวา่ลงุยงัเปิดรา้นไดอ้กีนานแหละ อย่างนอ้ยกย็งัมผีมอยู่

ในรา้นนะ” เขาพดูหยอกลอ้ ท ัง้สองคนหวัเราะแหง้ ๆ เป็นจงัหวะเดยีวกนั

อย่างน่าประหลาด ตอนน้ีกาแฟกรีกในถว้ยเคลือบหอมกรุ่นนัน้ใกล ้

เยน็ชดืแลว้ ผกัสลดัในจานก็เริ่มเหี่ยว เขาปล่อยพวกมนัไวอ้ยู่อย่างนัน้

เพราะการพดูคุยกบัเพือ่นใหมต่่างวยันัน้สนุกและเพลนิกวา่หลายเท่า

 “ขอบคุณมากครบั” คุณลุงเจา้ของรา้นละสายตาจากเขาหนัไป

มองโตะ๊เกา้อี้อนัสวยงามทีร่อรองรบัลูกคา้อย่างเหงา ๆ ตอนนี้ในรา้นมแีค่

พวกเขาเพยีงสองคนเท่านัน้ แววตาหมองเศรา้แทบจะทนัทเีมื่อมองไป

ยงัเครื่องบดเมลด็กาแฟตวัโปรดที่เพิ่งจะไดท้ �าหนา้ที่ของมนัไปเมื่อครู่

แต่ไมท่นัไรเขากก็ลบัมายิ้มไดอ้กีคร ัง้ 

 “ผมชอบพดูคุยกบัลูกคา้ โดยเฉพาะลูกคา้ต่างชาต ิถงึผมจะแก่

แลว้แต่การคุยกบัคนอืน่กท็ �าใหผ้มไดเ้รยีนรูอ้ะไรหลายอย่าง”

 “เช่นอะไรบา้งครบั” 

 “คนไทยคุยเก่งอย่างทีเ่คยไดย้นิมา” หลงัจากนัน้ชายวยักลางคน

กข็ �ากา๊กดว้ยความสะใจ เดก็หนุ่มยิ้มกวา้ง ไมถ่งึกบัหวัเราะ เพราะรูว้า่ลงุ

คนนี้อารมณด์ไีมเ่หมอืนหนา้ตาดุดนัของเขาเลย
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 “คนกรกีกเ็ป็นมติรอย่างทีเ่คยไดย้นิมาเหมอืนกนัครบั” เขาพดูถงึ

คนกรกีเท่าทีเ่คยสมัผสัมาบา้ง 

 “แลว้เคยกินอาหารไทยบา้งหรือเปล่าครบั” เขาถามชาย

หนวดเฟ้ิมต่อทนัทเีกี่ยวกบัประเทศไทย เชื่อว่าเป็นเรื่องทีจ่ะท�าใหคุ้ยกนั

ไดน้านยิง่ขึ้น ตอนน้ีรา้นคาเฟ่เลก็ ๆ  กลายเป็นหอ้งสนทนาส่วนตวัของชาย

ต่างวยัสองคนน้ีไปเรยีบรอ้ยแลว้ ไมม่เีสยีงคุยเจื้อยแจว้ เสยีงเอะอะโวยวาย 

เขาชอบบรรยากาศเป็นส่วนตวัแบบน้ีทีสุ่ด

 “ผมไมเ่คยกนิอาหารไทย แต่รูจ้กัหลายอย่างนะ ผมรูจ้กัผดัไทย 

สม้ต�า และ... อะไรนะ นึกชื่อไมอ่อก”

 “ตม้ย�ากุง้หรอืเปลา่ครบั”

 “เออ้! ใช่เลย นัน่แหละ ผมไมเ่คยกนิอาหารไทยเลย แต่รูม้าวา่

อร่อยมาก” เขาพูดน�า้เสยีงตื่นเตน้ ไม่เรียบเฉยเหมอืนทีเ่คยคุยกนัก่อน

หนา้นี้

 หลงัจากนั้นบทสนทนาก็สิ้ นสุดลง เมื่อโทรศัพท์ของชาย

หนวดเฟ้ิมมเีสยีงเรยีกเขา้ดงัขึ้น เป็นเสยีงเพลงแจส๊ทีฟ่งังา่ยสบายหู เขา

ขออนุญาตชายหนุ่มเดนิไปคุยโทรศพัทแ์ถวช ัน้วางของ ระหว่างนัน้เขามี

เวลาวา่งพอส�าหรบัลิ้มรสสลดัและกาแฟตรงหนา้ ขณะชายตามองรอบรา้น

ดว้ยความสนใจใคร่รู ้ท ัง้ทีเ่ป็นรา้นธรรมดา ๆ  แต่คนกรกีคนน้ีกลบัดูพเิศษ

ท ัง้ทีม่องภายนอกกธ็รรมดามาก ๆ  เขาเหน็ช ัน้วางจานและเครือ่งปัน้ดนิเผา

รูปทรงบดิเบี้ยวมากมายบนนัน้ บางใบเคลอืบเงาแวววาว บางใบกดู็หยาบ

กระดา้งแหง้กรงั เกือบท ัง้หมดดูปัน้ขึ้นอย่างหยาบ ๆ ไรก้ารปัน้แต่งให ้

วุ่นวายจนเป็นศิลปะที่ยากจะเขา้ใจ พวกมนัวางสลบักบัรูปปัน้เทพและ

เทพกีรีกสขีาวองคเ์ลก็สี่หา้องคค์ลา้ยของช�าร่วยที่ไทย มกีระถางตน้ไม ้
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ใบใหญ่วางอยู่มมุรา้น ใบสเีขยีวเขม้ของมนัตดักบัสรีา้นเอริธ์โทนไดอ้ย่าง

ดเียีย่ม ท�าใหรู้ส้กึสบายตา สบายใจเหมอืนเวลาคุยกบัคุณลงุเจา้ของรา้น 

อกีมมุหน่ึงมชี ัน้ไมส้ �าหรบัวางหนงัสอืกองพะเนินแต่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

สบายตาดูขดักบัเครื่องปัน้ดนิเผาเหลา่นัน้ เขาคดิวา่ลงุคนน้ีคงรกัหนงัสอื

ไมต่่างกนั เหนือช ัน้นัน้มป้ีายไมเ้ก่า ๆ สองป้ายแขวนอยู่ แปลเป็นภาษา

ไทยไดว้า่

ความรกัมอียู่จริง แต่บางครัง้กไ็มม่อียู่จริง

                 ผูเ้คยหลงทางกบัความรกั

 ส่วนป้ายไมอ้กีอนัซึง่ยอ้มสขีาวดา้น ๆ  มตีวัอกัษรกรกีสดี �าเขยีน

ไวว้า่

ยิง่แตกหกัมากเท่าไร ยิง่แขง็แกร่งมากเท่านัน้

                    ช่างปัน้หมอ้ผูห้ลงรกักาแฟ

 เวลาล่วงเลยไปจนเขาเลิกรอชายวยักลางคนคุยโทรศัพท์

หยบิหนงัสอืที่อ่านคา้งไวม้าไล่เรียงอ่านบรรดาหมกึประทบัสดี �าเหล่านัน้ 

เพยีงไมน่านชายแก่ก็เดนิกลบัมาสหีนา้เคร่งเครยีดอย่างเหน็ไดช้ดั แมจ้ะ

พยายามซุกซ่อนมนัไวไ้มแ่สดงออกมากต็าม เขากลบัมานัง่ดืม่กาแฟอย่าง

สุขมุและลุม่ลกึ อารมณ์สนุกก่อนหนา้นัน้หายไป แต่ก็แปรเปลีย่นอย่าง

รวดเรว็ไมต่่างกนั
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 “เกดิอะไรขึ้นหรอืเปลา่ครบั” เดก็ไทยถามเขา ทีต่่างประเทศถอืวา่

ไมใ่ช่เรือ่งเสยีมารยาทเมือ่รูส้กึเป็นห่วงใครสกัคนและตอ้งการจะเอ่ยถามถงึ

ความรูส้กึหรอืเหตกุารณท์ีท่ �าใหผู้น้ ัน้ไมส่บายใจ เดก็หนุ่มเทา้แขนตดิชดิ

ขอบจานสลดัใบใหญ่และแกว้กาแฟทีพ่ร่องลงไป ต ัง้ใจรอฟงัค�าตอบของ

เจา้ของรา้น  

 “เมื่อกี้ เจา้ของที่เพิ่งติดต่อมาขอขึ้นค่าเช่ารา้นน่ะ” คุณลุงใน

ชดุผา้กนัเป้ือนสนี�า้ตาลพดูน�า้เสยีงเฉยเมยเหมอืนจติใจไมไ่ดร้บัแรงกระทบ

กระเทอืนอะไรแมแ้ต่นอ้ย ราวกบัว่ารบัรูส้ิ่งน้ีอยู่ก่อนแลว้ และเตรียมใจ

รบัมอืทุกสถานการณ์ แต่จากแววตาลกึ ๆ ของเขา ชายหนุ่มคดิวา่เขาคง

เสยีใจและเจบ็ปวดไม่ต่างกบัถูกมดีนบัสบิเลม่ทิม่แทงหวัใจจนหล ัง่เลอืด

แทนน�า้ตา เพราะความบาดเจบ็แสนสาหสัจากความรกั... 

 เขาดูรกัทีน่ี่มาก รกัการท�ากาแฟ รกัการบรกิาร และพดูคุยกบั

เพือ่นใหมจ่ากทกุสารทศิ แมอ้าจจะมไีมม่ากนกั แต่ทีน่ี่เงยีบเหงาเหลอืเกนิ

ไมต่่างจากป่าชา้ด ีๆ  นัน่เอง น่าแปลกทีห่นุ่มแวน่คนนี้ รูส้กึชอบบรรยากาศ

แบบน้ี เพราะมนัเงยีบสงบ เหมาะแก่การอ่านหนงัสอื พดูคุยเรือ่งสพัเพเหระ

กบัเพื่อน หรือน่ีจะเป็นความคิดที่เห็นแก่ตวัเกินไป เขาคิดทบทวนกบั

ตวัเองเงียบ ๆ ในใจ อยากท�าตวัเป็นพ่อพระคอยปลอบประโลม

ผูโ้ศกเศรา้ เขาไม่ไดป้ลอบคนเก่งขนาดนัน้ แต่ก็พอสมัผสัไดว้่าคุณลุง

คนนี้ เป็นคนด ี หลาย ๆ อย่างท�าใหอ้ดตดัสนิแบบน้ีไมไ่ด ้ แมจ้ะเพิง่รูจ้กั

กนัไดไ้มน่าน 

  “ทีเ่ปิดรา้นอยู่ทกุวนันี้พดูตรง ๆ วา่สองสามปีหลงัแทบไมเ่คย

ไดก้�าไรเลย ท ัง้เหนื่อย ท ัง้ทอ้ แต่สิง่ทีพ่ยุงผมไวใ้หย้นืหยดัสูก้บัอปุสรรค

ทกุอย่าง คอืค�า ๆ  เดยีวทีเ่รยีกวา่ ‘รกั’ ... แต่ผมรูด้วีา่ค�า ๆ  เดยีวยงัไมเ่พยีงพอที่
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จะท�าใหร้า้นน้ีไปต่อได ้ไมว่นัน้ี วนัหนา้ สกัวนัมนักต็อ้งปิดตวัลง” คุณลงุเปิดใจ

ใหเ้พือ่นใหม ่ ระบายความในใจทีเ่กบ็ไวน้าน เขาสมัผสัไดว้า่ภาระในใจอนั

หนกัอึ้งเบาลงราวขนนกทนัท ีเป็นปกตทิีค่วามเศรา้และคบัขอ้งใจจะลดนอ้ย

ลงเมือ่คนเราไดร่้วมแบง่ปนัและรบัฟงัความทกุขข์องกนัและกนั

 “ถา้ผมมีโอกาสผมจะกลบัมาที่น่ีอีกแน่นอนครบั ผมชอบ

บรรยากาศ ชอบอะไรหลาย ๆ อย่างทีน่ี่” ผมพดูกบัแกไปอย่างนัน้ และ

แกกท็ �าสหีนา้เหมอืนก�าลงัครุ่นคดิอะไรบางอย่าง

 พวกเขาคุยกนัอยู่นานจนตอนน้ีเทีย่งนิด ๆ แลว้ซึง่เป็นเวลาที่

หนุ่มแวน่กลมตอ้งออกเดนิทางต่อตามแผนทีว่างไว ้อยู่ด ีๆ  เขากพ็ดูโพลง่

ขึ้นมาประโยคหน่ึงดว้ยน�า้เสยีงอ่อนโยนทีผ่่านการกล ัน่กรองจากความรูส้กึ

หลากหลายในจติใจ มนัท�าใหคุ้ณลุงหนวดเฟ้ิมตาสนี�า้ตาลเขม้แปลกใจ

ไมน่อ้ย

 “ผมขอกอดลงุทนีึงไดม้ ัย้” เขาพดูพลางมองเขา้ไปในแววตาของ

คุณลงุอย่างจดจอ้ง ดวงตาด�าขลบัของชายหนุ่มสือ่ความหมายวา่เขาเหน็ใจ

และเอาใจช่วยในเวลาเดยีวกนั “ผมอยากเป็นก�าลงัใจให”้

 “ไดส้ ิ แน่นอนอยู่แลว้” เขาตอบหลงัอึ้งในค�าขอของเด็กหนุ่ม 

ไม่ใช่เพราะเขาอยากปฏเิสธหรือรงัเกียจเด็กหนุ่มเลย แต่เป็นเพราะเขา

ไม่คิดว่าจะไดย้นิประโยคน้ีจากลูกคา้ต่างหาก คุณลุงอา้แขนกวา้งพรอ้ม

สวมกอดเขา และเดก็หนุ่มกท็ �าท่าทางไมต่่างกนั เป็นกอดทีอ่บอุ่นคร ัง้หนึ่ง 

มนัมกีลิน่อายของความรกั ความเหน็อกเหน็ใจ ความสงสารหลอมรวมกนั

จนเกดิเป็นความรูส้กึทีไ่มส่ามารถหาค�านยิามได ้เหมอืนมรีงัสคีวามอบอุ่น

แผ่อยู่รอบ ๆ ท ัง้สองคน คุณลุงรูส้กึราวกบัพระอาทติยด์วงเลก็ก�าลงั
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ส่องแสงสว่างไสวใหค้วามอบอุ่นในเมอืงที่มแีต่น�า้แขง็และหมิะ จากนัน้

พวกมนัก็ละลายหายไปจนสสีนัสดใสแทจ้รงิของบา้นเรอืนกลบัมาอกีคร ัง้ 

ตอนน้ีความอบอุ่นขบัไล่ความหนาวเหน็บไปจนหมด อาจไม่ตลอดไป

พายุหมิะนอ้ยใหญ่คงตอ้งมาถงึในสกัวนั พาสขีาวโพลนและความเย็น

ยะเยือกกลบัมาอีกคร ัง้ แต่อย่างนอ้ยความอบอุ่นก็เคยเกิดขึ้นจริงใน

หว้งเวลาส ัน้ ๆ ประมาณชัว่โมงกว่า ๆ น้ี โดยเด็กต่างชาติแปลกหนา้

คนหน่ึงที่เดนิทางผ่านมาอย่างไม่ต ัง้ใจ ตอนน้ีท ัง้คู่เขา้ใจความหมายของ

ค�าว่า “เพือ่นมนุษย”์ มากขึ้นไม่มากก็นอ้ยในความหมายที่เขาเขา้ใจกนั

เพยีงสองคน

 ชายหนุ่มสงสารคุณลุงจบัใจ แต่รูด้ีว่าแกแขง็แกร่งมากกว่าที่

เขาคิด ท ัง้ทีต่อนแรกตัง้ใจใหร้า้นน้ีเป็นแค่ทีห่ยุดพกัและไมไ่ดค้าดหวงัอะไร

มากมายในการเดนิทางท ัว่กรซีส่งทา้ยหลงัเรยีนจบ แต่เขากลบัรูส้กึพเิศษ 

ผูกพนักบัคนกรกีคนนี้ มนัเกนิความคาดหวงัของเขาจนเขา้ข ัน้ประทบัใจ  

 เขาบอกลาคุณลงุเจา้ของรา้นทีย่ิ้มระรื่นอย่างมคีวามสุขอยู่หนา้

เคานเ์ตอรค์ิดเงนิหนุ่มแว่นเดนิตรงไปเปิดประตูกระจกบานใหญ่ กระดิ่ง

ใบเลก็ส ัน่กรุง๊กริง๊กงัวานน่าฟงัจนอยากใชเ้วลาทีน่ี่แบง่เบาความหนกัใจและ

ไรช้ีวติชีวาของคุณลุงเจา้ของรา้นเพิม่อกีสกัหน่อย เขาหนัไปมองคุณลุง

ที่ตอนน้ีแววตาเป็นประกายสะทอ้นแสง น�า้ตาเอ่อราวกบัความสุขก�าลงั

ลน้ทะลกัออกจากใจเพราะคนที่เขาไม่ไดค้าดหวงัแมแ้ต่นอ้ย เด็กหนุ่ม

ไมม่ ัน่ใจว่าจะมโีอกาสไดก้ลบัมารา้นน้ีอย่างที่ต ัง้ใจไวห้รือไม่ แต่ถา้เป็น

ไปไดก้็อยากกลบัมาพูดคุยและใหก้�าลงัใจคุณลุงอีก คุณลุงก็คงอยาก

พบเขาอกีคร ัง้ไมต่่างกนั เพราะมติรภาพเลก็ ๆ ทีเ่กดิขึ้นน้ีประทบัใจเขา

ไม่นอ้ย หนุ่มไทยมคีวามสุขทีไ่ดส้วมบทบาทพ่อพระคอยปลอบประโลม
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ผูอ้ืน่ซึง่ท �าใหเ้ขารูส้กึเป็นคนทีม่คีุณค่ายิง่ขึ้น แมว้า่ “การกอด” จะเป็นสิง่

งา่ย ๆ ธรรมดา ๆ แต่มนักลบัมคุีณค่าและสรรคส์รา้งโลกใหน่้าอยู่ขึ้น 

เพราะสามารถท�าใหค้น ๆ หนึ่งยิ้มได ้นี่เป็นสิง่ทีเ่ขาเพิง่เขา้ใจในวนันี้จาก

การเดนิทาง ถา้ทกุคนแลกกอดกนัอย่างจรงิใจ มอบความรูส้กึด ีๆ ใหแ้ก่

กนัโลกนี้จะสวยงามขึ้นไมน่อ้ยเลยทเีดยีว 

 เขาคดิไปคดิมากพ็บวา่ตวัเองเป็นคนรวยเพือ่นทเีดยีวถา้หากนบั

วา่ลงุคนน้ีเป็นเพือ่นใหม ่หรอืถา้หากเขาไมใ่ช่เพือ่น แต่เป็นแค่คนท�ากาแฟ

หรอืคนรูจ้กักย็งัพดูไดเ้ตม็ปากวา่เขาเป็น “นกัสะสมมติรภาพ” ทีด่คีนหน่ึง 

หนุ่มไทยถอนหายใจเฮือกใหญ่ ใจหายที่จะตอ้งบอกลาเพือ่นใหม่ที่เพิง่

รูจ้กักนั เขาหนัมายิ้มใหแ้กทีย่งัยนืยิ้มอย่างมคีวามสุข 

 “ไวเ้จอกนัอกีนะครบั ยนิดตีอ้นรบัเสมอ” คุณลงุพดูอย่างเตม็ใจ 

ยิ้มใหเ้ดก็หนุ่มก่อนเขาเปิดประตูเดนิออกไป ทิ้งร่องรอยของความทรงจ�า

ไวเ้บื้องหลงัแลว้กบ็นัทกึทกุอณู ทกุความรูส้กึ ทกุหว้งความทรงจ�าเป็นภาพ

และเสยีงในสมองและหวัใจอย่างชดัเจน

 ตอนน้ีเขาเดินเลยีบไปจนถงึถนน 28 October ก�าลงัจะขึ้น

รถบสัเดนิทางไปแหลมซูเนียนกน็ึกออกวา่ลมืจ่ายเงนิค่าสลดัและกาแฟ

 “ลงุลมืคดิเงนินี่หวา่” เขาพดูเบา ๆ เป็นภาษาไทย “หรอืลงุต ัง้ใจ

ลมืคดิเงนิเรากนัแน่...”





โลกของผม



 พวกเธอมโีลกของตวัเองกีใ่บนอกจากโลกแห่งความจริง หรือ

เธอมโีลกแห่งความจริงกีใ่บกนันะ ผมมโีลกในจนิตนาการอกีใบทีเ่ปลอืก

ของมนัหนาและแข็งจนมองไม่เห็นว่าใตช้ ัน้หินนัน้มีโลกแห่งความจริง

ใบนอ้ยอกีใบอนัสบัสนวุน่วายซุกซ่อนอยู ่ผมกลบัไปอยูท่ีน่ ัน่ไมไ่ด ้บางครัง้

ผมจงึท�าไดเ้พยีงเดินทางบนเปลอืกแห่งจนิตนาการเหลา่น้ีเท่านัน้

แต่เพยีงเปิดใจรบัเท่านัน้ โลกทกุใบของเธอจะเชือ่มเขา้หากนั

หลอมรวมเป็นโลกใบเดียวกนั และจะไมม่ใีครเดียวดายอกีต่อไป...

นกัสะสมมติรภาพ
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แซงทวัรี

1

 “เฮย้! หยุดนะเวย้” มนัตะโกนเสียงดงัล ัน่ขณะว่ายไล่ตาม

หวัขโมยพรอ้มเรียกขอความช่วยเหลอืจาก “พวกมนั” ที่อยู่รายลอ้ม

เพือ่จบัเจา้โจรตวันัน้ แต่สุดทา้ยไมเ่ป็นผล เพราะมนัหนีไปได ้ ตอนน้ีมนั

เหลอืแค่กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ทีม่แีต่เสื้อผา้เท่านัน้

 ปลาสีข่าหนา้ตาแปลกประหลาดน้ีมาจากดนิแดนห่างไกลทีช่ือ่วา่ 

ดฟีแปตโิก (นครกน้มหาสมทุร) เป็นอาณาจกัรของเผ่าโอเชยีนีซึง่อาศยัอยู่

ใตม้หาสมทุรลกึมากกวา่หน่ึงหมืน่เมตรจากระดบัน�า้ทะเล อาณาจกัรแห่งน้ี

มแีต่สิง่มชีวีติแปลก ๆ  ท ัง้ปลากระเบนทีม่ขีาเหมอืนมนุษย ์ท ัง้ปลาปกัเป้าที่

รอบตวัมใีบมดีแหลมคมยืน่ออกมาแทนเขม็พษิ และอกีสารพดัสตัวพ์สิดาร 

โชคดทีีม่นุษย ์หรอือกีฉายาคอื “สิง่มชีวีติทีน่่ากลวัทีสุ่ดในโลก” ไมเ่คยเหน็

และบนัทึกถึงชนเผ่าใตท้ะเลมาก่อน เพราะชาวโอเชียนีและเผ่าอื่น ๆ 

หลบซ่อนตวัในส่วนต่าง ๆ  ของโลกเพือ่ใหพ้น้สายตามนุษยท์ีว่่ากนัว่าเป็น

จอมท�าลายลา้งมานานแสนนาน ตัง้แต่ช่วงยุคน�า้แขง็จนถงึดฟีแปศกัราชที ่

8241 (เทยีบเท่ากบั ค.ศ. 3626) 

 เคยมนิีทานทอ้งถิน่เลา่ไวว้า่ มนุษยห์รอืทีภ่าษาโอเชยีนีเรยีกวา่ 

รูฟทลั เป็นผูป้ระหตัประหารชนเผ่าใตน้�า้โบราณเผ่าหน่ึงจนเหี้ยน ท�าใหพ้วก

โอเชยีนีตอ้งใชช้วีติอย่างหวาดระแวง บางตวัถกูน�าขึ้นไปแลว่างในถาดใส่
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น�า้แขง็ บางตวัถูกฆ่าเพื่อความรื่นเริงบนัเทงิใจ บางตวัก็ถูกไล่ล่าจบัไป

ทดลอง พวกมนัจงึไมไ่วใ้จมนุษยแ์ละยิง่ไปตัง้รกรากลกึยิง่กวา่เดมิหลาย

เท่าตวั

 มนัอยู่ในหว้งอารมณข์องความเงยีบสงดั เมือ่มเีจา้ฉลามานเดอร์

ตวัรา้ยมาขโมยกระเป๋าสตางคไ์ป ท�าใหก้ารเดนิทางไป “แซงทวัร”ี นัน้ยิง่

ล �าบากมากขึ้น ปกติการไปที่น่ีตอ้งขึ้นเรือด�าน�า้ความเร็วสูงเพือ่ร่นระยะ

เวลาจากการว่ายน�า้กว่าแปดวนั ใหเ้หลอืเพยีงแค่สบิเอ็ดช ัว่โมงเท่านัน้

แต่กย็งัตอ้งวา่ยน�า้จากหนา้ทางเขา้ต่อไปอกีประมาณหน่ึงวนั น่าเสยีดายที่

โลกใตน้�า้ไมม่บีตัร ATM หรอืบตัรเครดติเหมอืนทีโ่ลกมนุษยใ์ชก้นั มนัคง

ตอ้งวา่ยน�า้ไปแซงทวัรพีลางหาอะไรกนิระหวา่งทางไปเรื่อย ๆ 

 การเดินทางเป็นไปอย่างยากล �าบากแต่นัน่ก็ไม่เป็นอุปสรรค

มนัเคยผ่านการท�างานหนกัมาหลายรูปแบบ เคยเป็นกรรมกรสรา้งโฮเซ 

(บา้น) เคยเป็นมคัคุเทศกป์ะการงัแถวชายฝัง่ และอกีสารพดัอาชพีทีใ่คร ๆ  

กไ็มค่่อยอยากท�ากนัเท่าไร โดยเฉพาะงานมคัคุเทศกท์ีน่บัวา่เป็นอาชพีเสีย่ง

พอตวัที่ตอ้งขึ้นไปเหนือน�า้จนใกลก้บัโลกมนุษยข์นาดนัน้ แต่มนัก็มี

ความสามารถพอทีจ่ะท�าใหท้ ัง้มนัและลูกทวัรไ์มเ่ป็นเป้าสายตาของมนุษย.์..

   “โอย๊ยยยยยย!” มนัรอ้งดงัล ัน่ ความเจบ็ปวดส่งตรงมาถงึสมอง

อย่างรวดเร็ว ตาโตดว้ยความเจ็บปวดที่พุ่งมาเร็วอย่างไม่ทนัใหต้ ัง้หลกั

มนัพยายามรวบรวมสต ิอดทนกดัฟนัเพือ่เบนสมาธจิากความเจบ็ปวด และ

มองไปที่ขาหนา้ขวา เลอืดสแีดงสดไหลพวยพุ่งออกมา มแีท่งเหลก็ยาว

สเีงนิแหลมคมแทงทะลไุปเกอืบครึง่ท่อน ตน้ตอมาจากเรอืด�าน�า้สดี �าทะมนึ

ล �าหนึ่งทีล่อยอยู่ไกล ๆ  



แซงทวัร ี |  109

 “วูว้วววววว! ปลาตวัเบอ้เริ่ม สงสยัวนันี้จะรวยเละ ไมเ่คยเจอ

ปลาตวัใหญ่ขนาดน้ีมาก่อนเลยโวย้ยย ไหนพนัธุอ์ะไรมาดูใกล ้ ๆ หน่อยซ”ิ 

มนุษยค์นแรกตะโกนรอ้งดว้ยความดีใจ วนัน้ีเขาจะไดป้ลาตวัใหญ่ไป

ขาย เก็บหอมรอมริบเอาเงนิไปซื้อบา้นหลงัใหญ่ และอโบฟคารส์กัคนั

(รถทีข่บัเคลือ่นโดยพลงังานออกซเิจนซึง่ลอยเหนือพื้นดนิได)้

 “เออ เอาเลยรบี ๆ ดงึเขา้มาจบัขึ้นเรอื เดีย๋วจะไดก้ลบับา้นสกัท”ี 

มนุษยค์นทีส่องพดูดว้ยน�า้เสยีงตื่นเตน้ 

 โชคยงัดีที่เรือล �านัน้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะมองเห็นมนัไดถ้นดั

ไมอ่ย่างนัน้อาณาจกัรโอเชยีนีอาจจะลม่สลายลงได ้ถา้หากพวกมนุษยพ์บ

มนัเขา้และลงมอืคน้หาอาณาจกัรน้ี มนัรีบว่ายด�าดิ่งลกึลงไปกน้ทะเล

อีกคร ัง้ พยายามซุกซ่อนตวัตามซอกโขดหนิและปะการงัน�า้ลกึเพือ่หลบ

ใหพ้น้สายตาของเครื่องจกัรสีด�าที่แผ่รงัสีน่ากลวัออกมาไม่หยุดหย่อน

มนัหายใจเหน่ือยหอบ รูส้กึจกุทีห่นา้อก เพราะหวัใจดวงนอ้ยเตน้ตกึตกัดว้ย

ความกลวั กลวัวา่มนัจะตายจากไปอย่างไรค่้าและท�าใหเ้พือ่น ๆ ของมนั

ประสบชะตากรรมเดยีวกนั แต่ยิง่หวัใจเตน้แรงมากเท่าไรเลอืดก็ยิง่ไหล

ทะลกัออกจากบาดแผลมากเท่านัน้ จนเกดิเสน้สายสแีดงเป็นหลกัฐานอย่าง

ดใีหเ้รอืด�าน�า้ตามตวัมนั

 “โธ่เอย๊! ท�าไมรูฟทลัมาอยู่ทีน่ี่ได!้” มนัรอ้งเสยีงดงั ก่อนรบีเขา้ไป

หลบหลงัปะการงัสขีาวโพลนนัน้ มนัหอบหายใจแรง แต่ชา้ราวกบัก�าลงั

หมดแรง สตเิลอืนรางเพราะเสยีเลอืดมากและสลบไป ตอนนี้โลกสดี�ามดื

เขา้ปกคลมุมนัอย่างสิ้นเชงิ
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 นานเท่าไรไม่รูแ้ต่ตอนน้ีโลกสฟ้ีากลบัมาหามนัอีกคร ัง้ โชคดี

ปะการงัใหญ่พอทีจ่ะบงัตวัมนัจนมดิ ไมล่อยเหนือน�า้ขึ้นไปเป็นทีส่ะดุดตา

ของสตัวน์กัลา่และมนุษยส์องคนนัน้ นอกจากน้ียงัเป็นเหมอืนก�าแพงกัน้ไม่

ใหเ้ลอืดสแีดงสดของมนัลอยขึ้นไปจนเรอืด�าน�า้ตามรอยได ้ในทีสุ่ดมนุษย์

กย็อมแพแ้ละยอมจาก

 มนัค่อย ๆ ออกมาชา้ ๆ อย่างระแวดระวงั ยงักงัวลวา่เรอืด�าน�า้

อาจจะอยู่แถวนี้ แต่มนัไปแลว้

 “เกอืบไปแลว้ไง ไมอ่ย่างนัน้ไดไ้ปเกดิใหมแ่น่ ๆ ” มนัพดูตดิตลก

ท ัง้ที่ใบหนา้ซีดเผือด อาจเพราะความเหน่ือยลา้จากการเดินทางและ

เสยีเลอืดมาก แต่น่าแปลกทีม่นัไมรู่ส้กึเจบ็สกันิด อาจจะชนิชา มนัยงัคง

เดนิทางต่อไป ตอนนี้ เสยีเวลาไปมากแลว้

 มนัแหวกวา่ยต่อไปชา้ ๆ ตามเสน้ทางใตน้�า้อนัคดเคี้ยว ตอนนี้

ยงัไม่ถงึครึ่งทางดี พละก�าลงัของมนัเหือดหายไปมากจนแทบไม่เหลอื

แต่ก็ยงัคงพยายามต่อไป ในทีสุ่ดมนัก็มาถงึทีท่ีค่ดิวา่พอจะใชพ้กัผ่อนได ้

สถานีเตมิเกลอืนัน่เอง 

 เกลอืเป็นเชื้อเพลงิอย่างดสี �าหรบัยานพาหนะของชาวโลกใตท้ะเล 

พาหนะส่วนใหญ่จะเป็นเรอืด�าน�า้ ไมก่เ็ครื่องปัน่แรงเกลอื (คลา้ยจกัรยาน

ของมนุษย)์ ที่น่ีมรีา้นสะดวกซื้อขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะมขีองทุกอย่างที่

ตอ้งการ มเีกา้อี้ส �าหรบันัง่พกัผ่อน มนัตดัสนิใจนัง่พกัจากการเดนิทางอนั

เหน็ดเหน่ือยและเสีย่งชวีติ มองไปยงัเรือด�าน�า้ล �าเลก็ล �าหนึ่งที่ก�าลงัเติม

เกลอือยู่ ทนัใดนัน้มนักน็ึกอะไรออก...
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 “สวสัด ี เราชื่อโอตากูฟะวะ พอดเีราก�าลงัไปแซงทวัรี แต่ถูก

ขโมยกระเป๋าสตางคแ์ถมถกูรูฟทลัโจมตมีาดว้ย นายจะผ่านไปทางนัน้บา้ง

หรือเปล่าอยากจะขอติดเรือด�าน�า้ไปดว้ย แต่ถา้ไม่ผ่านไม่เป็นไรนะ”

เจา้ปลาขาเป๋ใส่แว่นหนาเตอะว่ายมาถามปลาหนา้ตาประหลาดอกีตวัทีน่ ัง่

อยู่ในเรอืด�าน�า้ มนัท�าแบบนี้มานานพอดู เพราะเจา้ปลาหนา้ตาประหลาด

เหน็มนัเดนิวนไปวนมาสกัระยะแลว้

 “ได ้ๆ  ไมเ่ป็นไร เราวา่จะไปแถวนัน้พอด”ี มนัคดิไตร่ตรองก่อน

จะตอบอย่างสุภาพ “เดีย๋วไปส่งถงึหนา้ทางเขา้แซงทวัรีเลย แต่ว่าขอไป

ซื้อของก่อนนะ”

 “ได ้ ไม่เป็นไรเลย ขอบคุณนายมาก” มนัพูด ยิ้มแกม้ปริ

จนเหงอืกบานออกมาอย่างเหน็ไดช้ดั

 ปลาตวันั้นขบัเรือด�าน� ้าล �าเล็กไปจอดหนา้รา้นสะดวกซื้ อ

ใหโ้อตากูฟะวะยนืรอขา้งหนา้ แลว้เจา้ของเรอืด�าน�า้กเ็ขา้ไปซื้อสิง่ของจ�าเป็น

ทีค่ดิวา่มปีระโยชนส์ �าหรบัการเดนิทางคร ัง้น้ี การซื้อของในโลกใตท้ะเลจะ

แตกต่างออกไป เพราะไม่ใชเ้งนิในการแลกเปลีย่นสนิคา้ แต่จะใชท้ราย 

หนิ หรือเศษขยะจากมนุษยแ์ทน ชนิดไหนยิ่งหายากแปลว่ามรีาคามาก 

เขาเดนิออกจากรา้นคา้พรอ้มอปุกรณท์�าแผลส�าหรบัเผ่าโอเชยีนีโดยเฉพาะ

ท ัง้แมงกระพรุนปิดแผลชนิดแผ่น น�า้เกลอืลา้งแผลสูตรผสมทรายหวาน 

และเมอืกทากทะเล
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 “ขอบคุณมาก นายน่ีใจดจีริง ๆ เป็นผูช่้วยชีวติเราเลย” มนั

ขอบคุณปลาหนา้ตาประหลาดหลายต่อหลายครัง้ รอยยิ้มยงัคงปรากฏบน

ใบหนา้

 “ไมเ่ป็นไรเรื่องเลก็นอ้ย ไมไ่ดล้ �าบากอะไรเลย” มนัตอบไปอย่าง

จรงิใจทีสุ่ดตามความรูส้กึจรงิ ๆ  “ลมืแนะน�าตวัเลย เราชือ่โตกูวะ เรยีกโตก๊

เฉย ๆ กไ็ดน้ะส ัน้ด”ี

 หลงัปฐมพยาบาลปลาขาเป๋เสรจ็เรยีบรอ้ย โตก๊ขบัเรอืด�าน�า้สเีหลอืง

ล �าเลก็ชา้กว่าความเร็วมาตรฐานทีข่บัเป็นประจ�าเลก็นอ้ย เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า

เพือ่นใหมจ่ะไดพ้กัผ่อนเพยีงพอและไมก่ระทบบาดแผลทีเ่พิง่รกัษาไป แต่ก็

ยงัคงเรว็จนแหวกน�า้ไดเ้ป็นสองฝัง่ มนัขบัเรอืด�าน�า้แบบนี้ไปเรือ่ย ๆ  กระท ัง่

เกดิคลืน่ใตน้�า้ขึ้น นัน่ไมใ่ช่เรื่องดเีลย เพราะเป็นสญัญาณบง่บอกวา่พายุ

ลูกใหญ่ก�าลงัจะมาเยอืน และตอนน้ีต่อใหพ้ายุยงัไมม่าเรอืด�าน�า้ก็เริ่มส ัน่

เพราะคลืน่นัน่แลว้ สหีนา้โตก๊กงัวลอย่างเหน็ไดช้ดั เพราะใคร ๆ ก็รูว้่า

พายุจะตามมาหลงัคลืน่ใตน้�า้เสมอ ก่อนหนา้น้ีเคยมขีา่วพายุถลม่หมูบ่า้น

ของพวกปลาน�า้ตื้นหลายต่อหลายครัง้ มนัตอ้งรบีหาทางออกโดยเรว็ทีสุ่ด

ไมอ่ย่างนัน้คงไมม่ใีครไปถงึจดุหมายแน่ ๆ 

 มนันึกถงึเพื่อนตวัหน่ึงที่น่าจะช่วยเหลอืพวกมนัได ้ เดินทาง

ต่อไปท ัง้อย่างน้ีไมใ่ช่เรือ่งดแีน่ ๆ  เพราะอนัตรายมากจนอาจท�าใหเ้รอืด�าน�า้

พงัไดแ้ถมเพือ่นใหมข่องมนัยงับาดเจบ็อยู่อกี น่าจะดถีา้ไดพ้กัทีบ่า้นใครสกั

ตวัก่อนในคนืน้ี มนัรบีตดิต่อเพือ่นตวันัน้ทนัท ีและขบัเรอืด�าน�า้เรว็กวา่เดมิ

เลก็นอ้ย แต่ก็ชา้กว่ามาตรฐานที่มนัเคยขบั เพราะเหตุผลเดมิ ถงึตอนน้ี

เจา้ปลาขาเป๋กน็อนหลบัพน่ฟองอากาศอย่างสบายใจ...
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 เราถอนหายใจเฮอืกใหญ่เมือ่รูว้า่คนืน้ีมทีีพ่กั ไมต่อ้งไปหวงัพึง่

ปะการงัสขีาวโพลนเก่า ๆ  พวกนัน้เป็นทีห่ลบัทีน่อน โชคดจีรงิ ๆ  ทีโ่ตกูวะรบั

เราตดิเรอืด�าน�า้ขึ้นมาดว้ย และคนืน้ียงัไดพ้กัทีบ่า้นเพือ่นของเขาอกีต่างหาก 

ไมอ่ยากจะเชื่อวา่น่ีเป็นการพบกนัคร ัง้แรกของเราและเขา ท ัง้รบัเราขึ้นมา 

ท ัง้ปฐมพยาบาล และยงัใหท้ีพ่กัไดห้ลบันอนอกีต่างหาก ถอืวา่เป็นคนืทีท่ �าให ้

เราไมต่อ้งไปเสีย่งชวีติกบัคลืน่ใตน้�า้ พายุลูกใหญ่ยกัษ ์ หรอืรูฟทลัทีอ่อก

ตามลา่พวกเราไปเป็นอาหาร

 ตอนน้ีเจา้ของบา้นเดนิออกมาตอ้นรบัถงึหนา้บา้นดว้ยใบหนา้

ยิ้มแยม้ และยงัพดูจาสุภาพน่าฟงัอกีดว้ย เขาชื่อสุเพทู เนื้อตวัเรยีบเนียน

สะอาดสะอา้น มลีายสีขาวตดักบัผิวสีสม้สวยงาม ที่ส �าคญัคือเขาเป็น

ชาวซเีซ โดยเผ่านี้จะอาศยัอยู่แถวทีน่�า้ไมล่กึเท่าไร เหมอืนเป็นจดุกึ่งกลาง

ทีม่นุษยแ์ละสิง่มชีวีติใตน้�า้ลกึอย่างเราสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก

 ตัง้แต่มาถงึบา้นของสุเพทู เรารูส้กึว่าเขาไม่ไดห้ยุดพกัเลยสกั

วนิาทเีดยีว จดัเตรยีมนู่นเตรยีมน่ีตลอดเวลา ท ัง้อาหารจานยกัษ ์ น�า้ดืม่

ที่หลบัที่นอน และอีกสารพดัอย่างที่บรรยายไดไ้ม่มีหมด เราสองตวั

พยายามยืน่มอืเขา้ไปช่วยเหลอื แต่เขาปฏเิสธ ไมย่อมใหพ้วกเราทีเ่ป็นแขก

ท�าอะไรท ัง้สิ้น เราซาบซึ้งในน�า้ใจของเขามากจรงิ ๆ จนไมอ่ยากเชื่อวา่เพิง่

เคยเจอกนัคร ัง้แรกจะดูแลกนัดขีนาดน้ีท ัง้ที่เราเป็นแค่คนรูจ้กัของเพือ่น

เขาเท่านัน้เอง ท�าใหน้�า้ในตาเริ่มเอ่อนิด ๆ แลว้ ไมค่ดิวา่คนทีเ่พิง่เจอกนั

ระหวา่งทางจะมผีลกระทบต่อใจเราไดม้ากขนาดนี้
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 พวกเราเลน่ดนตร ี รอ้งเพลงดว้ยกนั เพลดิเพลนิกวา่ทีค่ดิมาก

โดยเฉพาะเพลงฟาอาตีตูโร (คร ัง้สุดทา้ย) ที่เป็นเพลงโปรดของพวกเรา

ท ัง้สามตวัเหมอืนกนัราวนดักนัมา ท�าใหบ้รรยากาศอบอุ่นอบอวลไปท ัว่

ท ัง้บา้น ของกนิเลน่อร่อย ๆ ท�าใหพ้วกเราคุยกนัไดถ้งึดกึ เราสญัญากบั

พวกเขาท ัง้สองวา่ถา้ไดพ้บกนัอกีคร ัง้จะน�าของพื้นเมอืงชาวโอเชยีนีมาฝาก

แน่นอน เพราะมนัเป็นของหายากและมคุีณค่ามาก มอบใหเ้ฉพาะคนส�าคญั

เท่านัน้ แต่พวกเขาปฏเิสธทนัควนัดว้ยความเกรงใจ

 ความเหนื่อยลา้ตลอดวนัท�าใหค้นืนี้ เราหลบัฝนัดกีวา่คนืไหน ๆ 

บนที่นอนที่เขาสละใหเ้ราและโตกูวะแมว้่าเสยีงพายุหวดีหววิจะดงัเขา้มา

ถงึขา้งในบา้นกต็าม...

 “เราชอบอาหารชาวซเีซมาก ๆ เลย อร่อยสุดยอด เพิง่เคยกนิ

คร ัง้แรกเลยนะเนี่ย” เราพดูชมอาหารเชา้ทีเ่ขาท�าเตรยีมไวใ้หพ้วกเรา มที ัง้

ปรสิตทะเลผดัไข่ปลามาวี เสน้เกลอืตม้กินกบัหนอนทะเลทอด และ

เครื่องดืม่สุดพเิศษทีห่ากนิยาก อย่างน�า้หมกึของหมกึกระดองปัน่

 “ทีจ่รงิเราเองกช็อบอาหารของชาวโอเชยีนีมากเหมอืนกนั พอ่เคย

ท�าใหก้นิ แต่น่าเสยีดายเราไมไ่ดเ้จอพอ่นานแลว้” สุเพทูพดูหนา้ตายิ้มแยม้

แฝงอารมณข์นั แววตาไมม่คีวามเศรา้แมแ้ต่นิดเดยีว

 “เราว่าอาหารโอเชียนีออกจะกินยากไปสกัหน่อย แต่สงสยัเรา

ตอ้งไปฝึกท�าอาหารโอเชียนีบา้งแลว้ล่ะ จะไดเ้ลี้ยงแขกแบบน้ีไดบ้า้ง”

เราพดูตดิตลก
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 “ถา้อร่อยจนเลี้ยงแขกไดเ้มือ่ไร อย่าลมืบอกดว้ยนะ” พวกเขา

พูดขึ้นมาพรอ้มกนั แลว้พวกเราก็ฮาครืนกนัเดีย๋วนัน้ เพราะรูว้่าเราท�า

อาหารไม่เป็น

 หลงัจากนัน้พวกเราสามคนกคุ็ยกนัอย่างออกรสสนุกสนานอย่าง

ไมน่่าเชือ่ จนสุดทา้ยสุเพทูกต็ดัสนิใจร่วมหวัจมทา้ยไปแซงทวัรกีบัเราดว้ย 

หลงัเตมิเกลอืเสรจ็พวกเรากอ็อกเดนิทางต่อทนัท ี บนเรอืด�าน�า้กย็งัมเีรื่อง

คุยใหห้วัเราะร่วนเหมอืนเดมิตลอดทาง 

 “ไปท�าอะไรทีแ่ซงทวัรเีหรอ คุยกนัมาตัง้นานยงัไม่ไดถ้ามเลย” 

ท ัง้สองตวัถามผม ยิ้มเขนิ ๆ ประมาณวา่ลมืถามไปไดอ้ย่างไร

 “พอดวี่าจะไปไหวโ้ดเฟน (หลุมศพ) คุณแม่น่ะครบั พวกเรา

ชาวโอเชยีนีจะไปทีแ่ซงทวัรปีีละคร ัง้เพือ่ไหวบ้รรพบรุุษ คอืพวกเราเชื่อวา่

วญิญาณของทกุท่านอยู่ทีน่ ัน่และรอพบปะลูกหลานอยู่”

 “ออ๋ อย่างนี้นี่เองไมต่่างจากพวกเราเท่าไร แค่ส�าหรบัพวกเราที่

น ัน่เป็นทีไ่ปนอนเลน่ก็ได ้ เลน่พ่นฟองก็ได ้ (กฬีาของชาวซเีซทีแ่ข่งกนัว่า

ใครพน่ฟองไดใ้หญ่กวา่)” เพือ่นใหมช่าวซเีซบอกเราวา่อย่างนัน้

 เวลาผ่านไปนานเท่าไรก็บอกไม่ได ้ รูแ้ค่ว่าพวกเราหวัเราะจน

คอแหบคอแหง้ไปหมด ในทีสุ่ดตอนนี้ เรากม็าถงึแซงทวัรจีนได ้ถา้วา่ยน�า้

อยู่กย็งัไมม่ ัน่ใจนกัวา่ตอนนี้ เราจะถงึครึ่งทางหรอืยงั ตอ้งขอบคุณพวกเขา

ท ัง้สองมากทีท่ �าใหม้าถงึทีน่ี่ไดเ้รว็และปลอดภยัมากขึ้น เราหนัมาขอบคุณ

ท ัง้สองอย่างซาบซึ้งในน�า้ใจ

 “ไวเ้จอกนัใหม่! ขอบคุณมาก!” ผมตะโกนดงัล ัน่ และโคง้ตวั

แสดงความขอบคุณพวกเขาอกีรอบ 

 “ไดเ้ลย เดีย๋วเราก็คงไดเ้จอกนัอีก!” พวกเขาตะโกนกลบัมา 
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จากนัน้เรอืด�าน�า้กค่็อย ๆ  อนัตรธานหายไปในความมดืของสายน�า้อนัเงยีบ

สงบอย่างรวดเรว็

 เรานึกถงึความทรงจ�าส ัน้ ๆ ที่ผ่านมา แต่ปลื้มปีติมากจนไม่

อาจอธิบายเป็นค�าพูดได ้ ถา้เป็นไปไดก้็อยากใชเ้วลาดว้ยกนัมากกว่าน้ี

ไหน ๆ กเ็พิง่ไดเ้พือ่นใหมม่าท ัง้ท ีถา้เราไดก้ลบับา้นไปเมือ่ไร จะเลา่เรื่อง

น้ีใหค้รอบครวัฟงั ใหรู้ว้า่ความสมัพนัธแ์บบน้ีไมไ่ดห้ายากอย่างทีค่ดิและ

มนัยงัมอียู่จรงิ สงัคมทีท่กุชวีติพรอ้มช่วยเหลอืกนัและกนัในยามทกุขย์าก

 เราวา่ยเขา้ไปในแซงทวัร ีมโีดเฟนสนี�า้เงนิเขม้จนเกอืบด�ามากมาย

ตัง้เรยีงรายอยู่อย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย บรรยากาศอมึครมึ ตอนนี้ไมม่ี

ใครอยู่ทีน่ี่เลยสกัคนเดยีว โดเฟนแมย่งัคงตัง้ตระหงา่นอยู่ทีเ่ดมิ เรากม้ลง

เตรยีมท�าพธิไีหวบ้รรพบรุุษแบบประเพณีโอเชยีนีด ัง้เดมิ แต่ไมท่นัท�าอะไร

ความทรงจ�าต ัง้แต่อดตีกห็ล ัง่ไหลเขา้มาในหวั...

วนันัน้เราหกลม้อย่างแรงจนมแีผลทีข่า แมเ่ขา้มาช่วยเรา…

วนันัน้เราเดินตกบนัไดบา้นจนเทา้ซน้ แมเ่ขา้มาช่วยเรา…

วนันัน้เราเลกิเรียนเยน็กวา่ปกตแิละหวิขา้วมาก เรางอแงรอ้งไห ้

แมท่�าอาหารใหเ้รากนิก่อนแมจ่ะไดก้นิเสยีอกี...

วนันัน้เรางอแงอยากไดข้องเลน่ แมก่เ็อามาใหเ้ราจนได.้..

วนันัน้เราถกูปลาตวัใหญ่กวา่แถวบา้นรงัแกจนตาช�า้ แมก่ค็อยดูแลเรา...

วนันัน้เราเรียนจบ ไดร้บัรางวลัดีเด่นมากมาย แมส่วมชดุทีดู่ดีทีส่ดุในชวีติอยู่ขา้งเรา...

แม.่.. ผมมาหาแมแ่ลว้... ผมรกัแมค่รบั...
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 หลงัไหวโ้ดเฟนเสรจ็ เราวา่ยขาเป๋ออกมาจากแซงทวัร ีคดิวา่จะ

ยนืรอโบกเรอืด�าน�า้ล �าต่อไปกลบับา้นอย่างสบายใจ  แต่เราเหน็เรอืด�าน�า้สดี �า

เมีย่มทีคุ่น้เคยแลน่ผ่านมาชา้ ๆ ... เราวา่ยกลบัเขา้ไปในแซงทวัรอีกีคร ัง้

อย่างเงยีบ ๆ พยายามท�าตวักลมกลนืกบัปะการงัแถว ๆ นัน้

 “อย่าไดเ้จอะ ไดเ้จอกนัอกีเลย” เราฮมัเพลงฟาอาตตูีโรเบา ๆ 

คนเดยีวโดยไมรู่ต้วั
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เมอืงในฝัน

 พวกเขาไม่ รู ว้่ าอีกนานแค่ไหนจึงจะถึงเมืองในฝันที่ เ ฝ้า

ถวลิหา แต่จุดหมายนัน้คงอยู่ไม่ไกลเกินความตัง้ใจ พวกเขาผ่านเมอืง

ต่าง ๆ มากมาย ผ่านการพบเจอผูค้นหลากหลาย และเผชิญอุปสรรค

ไมห่ยุดหย่อน แต่กร่็วมมอืผ่านทกุสิง่ทกุอย่างมาได ้ เพือ่ชวีติในฝนั และ

เพือ่หลกีหนีชวีติอนัน่าหดหู่ในเมอืง SPL-X01

 “ผมวา่พวกเราใกลถ้งึแลว้” หุน่ยนตโ์ทรม ๆ  พดูขึ้นหลงัค�านวณ

ระยะทางผ่านโปรแกรมประดิษฐท์ี่ติดต ัง้มาต ัง้แต่ลมืตาดูโลก จงัหวะ

การพดูของมนัตดิ ๆ ขดั ๆ อย่างหุ่นยนตท์ ัว่ไป 

 “ขอใหเ้ป็นอย่างนัน้” เด็กหนุ่มที่เดนิตามหลงัพูดตะกุกตะกกั 

หอบหายใจแรงเพราะความเหน่ือยอ่อน ก่อนเป็นลมลม้ไปบนภเูขาขยะจน

ฝุ่ นตลบ

 “เป็นอะไร” เจา้หุน่ยนตพ์ดูเสยีงดงัดว้ยความตกใจแต่น�า้เสยีงไร ้

ซึง่ความรูส้กึใด ๆ  

  

 

 

 ลูเซยีนเป็นเด็กหนุ่มตาสนี�า้ตาลเขม้ ผมเผา้รุงรงัขาดการดูแล

มานาน ผวิสนี�า้ผึ้ง เน้ือตวัมอมแมมเลก็นอ้ย เขาเดนิทางออกจากเมอืง 

SPL-X01 ที่เปรียบเสมอืนฝนัรา้ยของเขาเพื่อตามหาเมอืงใหม่ที่ว่ากนั
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ว่าเป็นเมอืงในฝนัของทุกชีวติ เขาเกลยีดความยากจน การดูถูก และ

การเอารดัเอาเปรยีบทีน่ี่ 

 มนุษย ์ปญัญาประดษิฐร์ะดบัสูง และหุน่ยนตร์ะดบัลา่งสามารถ

อยู่ร่วมกนัในสงัคมเดียวกนัไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติในโลกน้ี ไม่มีใคร

แปลกใจเมือ่เหน็ปญัญาประดษิฐก์ลุม่น้ีรอ้งไห ้ เพราะพวกมนัมคีวามเป็น

มนุษยม์าก ท ัง้รูปลกัษณภ์ายนอก อาหารการกนิ และส�านกึความเป็นมนุษย์

จนแยกไมอ่อกวา่สิง่มชีวีติไหนคอืมนุษยแ์ละปญัญาประดษิฐ ์ส่วนหุน่ยนต์

ระดบัลา่งจะไรซ้ึง่จติส �านึกและอารมณ์

 “ผมไปก่อนนะครบั” ลูเซยีนหนัไปบอกลาครอบครวัก่อนเดนิ

จากมาอย่างมุง่ม ัน่ เขาไมห่นักลบัไปมองภาพเบื้องหลงัอกี เขาตอ้งการมุง่

ไปยงัเมอืงในฝนั หลกีหนีชวีติวุน่วายและการกดขีข่ม่เหงของพวกชนชัน้สูง

ในเมอืง 

 “ลาก่อน... เมอืงทีพ่วกหุ่นยนตต์อ้งเดินเก็บเศษเหลก็ไปขาย 

เมอืงทีพ่วกปญัญาประดิษฐเ์หน็แก่ตวั และเมอืงทีม่นุษยคิ์ดจะครอบครอง

ทกุอย่าง” ลูเซยีนคดิในใจก่อนกา้วออกจากเมอืงน้ี เอ่ยค�าลาบา้นเกดิทีอ่ยู่

มานานเกอืบยีส่บิปี เขาหนัมามองป้ายประจ�าเมอืงแผ่นมโหฬารทีม่แีสงไฟ

แอลอดีกีระพรบิวบิวบัเป็นสแีดง สเีหลอืง และสนี�า้เงนิสวยงาม บนป้าย

เขยีนไวว้า่ “ยนิดตีอ้นรบัสู่เมอืง SPL-X01 เมอืงในฝนัของทกุชวีติ”

 ลูเซยีนเดนิทางผ่านสถานทีต่่าง ๆ มากมาย จนพบกบัหุ่นยนต์

ระดบัลา่งชื่อ XIM-044 ณ เมอืงแห่งหนึ่ง ท ัง้สองไดพ้ดูคุยกนัในโถงกลาง

เลก็ ๆ ของทีพ่กัจนรูว้า่มเีมอืงในฝนัเป็นจดุหมายร่วมกนั แต่มสีิง่มชีวีติ
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เพยีงหยิบมอืเท่านัน้ที่ตอ้งการตามหามนัจริง ๆ เพราะชนชัน้ปกครอง

พยายามปิดแสงสว่างในชีวิตของประชาชนใหห้มดไป ท�าใหส้ิ่งมีชีวิต

ส่วนใหญ่หมดหวงัและใชช้วีติไปวนั ๆ เท่านัน้

 ลูเซยีนและ XIM-044 ตกลงวา่จะออกเดนิทางร่วมกนัไปจนถงึ

เมอืงในฝนั โชคดทีีเ่ขาและมนักนิอาหารคนละชนิดกนั ท�าใหไ้มต่อ้งแบง่กนั

กนิอาหารทีม่นีอ้ยอยู่แลว้ใหน้อ้ยลงไปอกี XIM-044 กนิพวกเศษเหลก็ และ

อะไหลเ่ครื่องยนตต่์าง ๆ ทีเ่ตมิพลงังานใหแ้กนพลงังานกลางได ้บางคร ัง้

มนัไมอ่าจหาอาหารพวกน้ีไดก้ไ็ปขอแบง่พลงังานจากพวกปญัญาประดษิฐ์

หรอืหุ่นยนตอ์ืน่ตามเมอืงต่าง ๆ   เพราะเครื่องจกัรทกุชนิดใชแ้กนพลงังาน

เหมอืนกนั และจะมสีายชารจ์พลงังานเฉพาะกลุม่ผูม้ฐีานะปานกลางถงึมาก

เท่านัน้

 “วนัน้ีเหน่ือยแลว้พอแค่น้ีเถอะ” ลูเซยีนพดูกบัเพือ่นร่วมทางเมือ่

ถงึเมอืง AA-003 

 “กไ็ด ้ไมเ่ป็นไร” หุน่ยนตต์อบน�า้เสยีงเรยีบ ๆ  ไรค้วามรูส้กึอย่าง

ทุกคร ัง้ แมม้นัจะไม่รูว้่าความเหน่ือยคืออะไร แต่เป็นเรื่องดทีี่มนัไดพ้กั

เครื่องยนตใ์นร่างกายใหห้ยุดพกับา้งก่อนจะมชีิ้นส่วนเสยีหาย

 เขาและมนัเขา้พกัในโรงแรมโกโรโกโสแห่งหน่ึง ทิ้งขา้วของ

หนกัอึ้งลงบนพื้นไมเ้ก่า ๆ และนอนพกับนเตยีงแขง็ ๆ ราคาถกู ก่อนเริ่ม

บทสนทนาในยามค�า่คืนท่ามกลางแสงสสีม้อ่อน ๆ ของโคมไฟตวัเลก็

ใยแมงมมุสเีทาตรงมมุหอ้ง และกลิน่อบัชื้นของอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ขา้งนอก

 “อกีนานแค่ไหนเราจะไปถงึทีน่ ัน่กนันะ...” เขาพดูลอย ๆ  บน่กบั

ตวัเองอย่างมคีวามหวงั
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 “จากการประมวลผล เดนิจากต�าแหน่งปจัจบุนัไปยงัเมอืงแห่ง

ความฝนัใชเ้วลาอกี 2 เดอืน 3 วนั 4 ช ัว่โมง 7 นาท ี56 วนิาท”ี XIM-044 

ตอบลูเซยีนดว้ยจงัหวะการพูดตะกกุตะกกัและไรอ้ารมณ ์ โดยไม่รูว้่าเขา

เพยีงพดูเลือ่นลอยเท่านัน้

 “อย่างนัน้เหรอ…” ลูเซยีนพดูเรยีบ ๆ  นึกขอบคุณเพือ่นตวัน้ีทีใ่ห ้

ค�าตอบ แมเ้ขาไมไ่ดต้อ้งการมนักต็าม เขาโยนน็อตถงุใหญ่ใหม้นั 

 “ขอบคุณมาก” มนัเปิดฝาตรงกลางล �าตวัและเทน็อตพวกนัน้ลง

ไปเตมิพลงังานจนหมดในทเีดยีว เสยีงเครือ่งจกัรย่อยสลายเศษเหลก็พวก

นัน้ก่อนแปรเปลีย่นเป็นพลงังานนัน้เบามาก แทบไม่ต่างจากเสยีงแมลง

ตวัเลก็ ๆ 

 “ออื” เดก็หนุ่มเลกิถามต่อ ปิดโคมไฟนอนเพือ่เตรยีมเดนิทางต่อ

ในวนัรุ่งขึ้น “ฝนัด ีเจอกนัพรุ่งน้ี”

 “ราตรสีวสัดิ์” มนัพดู “ปิดระบบชัว่คราว และเปิดระบบอตัโนมตัิ

ในอกีแปดชัว่โมงขา้งหนา้”

 หลงัจากนัน้พวกเขากเ็ดนิทางต่อไปเรือ่ย ๆ  ลม้ลกุคลกุคลานผ่าน

อุปสรรครา้ยดีมากมายจนถงึสถานที่สุดทา้ยก่อนถงึเมอืงแห่งความฝนั

มนัเป็นเนินเขาสูงทีเ่กดิจากกองขยะขนาดมหมึา แต่ปกคลมุไปดว้ยตน้ไม ้

ใบหญา้จนไม่มแีสงอาทติยล์อดส่องเขา้มาได ้ เป็นภูเขาที่กวา้งใหญ่และ

กนิพื้นทีจ่นเรยีกไดว้า่เป็นอาณาจกัรหรอืประเทศเลก็ ๆ ซึง่ขวางกัน้เมอืง

อืน่ ๆ จากเมอืงแห่งความฝนันี้ ทีน่ี่มสีภาพอากาศแปรปรวนท ัง้รอ้น ฝน 

และหนาวครบถว้นในวนัเดยีว ไมม่ทีีพ่กัหรอืรา้นอาหารใด ๆ  ต ัง้อยู่บรเิวณ

น้ี ท�าใหม้เีพยีงไมก่ี่คนเท่านัน้ทีผ่่านเทอืกเขาน้ีไปถงึเมอืงแห่งความฝนัได ้
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อย่างปลอดภยั

 ลูเซยีนและ XIM-044 แบกสมัภาระหนกัอึ้งบนบา่ค่อย ๆ  กา้วขึ้น

เนินเขาทีล่าดชนัเกอืบเกา้สบิองศา มอืท ัง้สองขา้งถอืไมเ้ทา้เก่า ๆ  และมดีพรา้

สนิมเขรอะที่ไดม้าหลงัรื้อกองขยะในเมอืงก่อนหนา้น้ี การเดนิผ่านภูเขา

ลูกน้ีเป็นไปอย่างยากล �าบาก เพราะพื้นขยะอ่อนยวบดูดเทา้ของคู่หู

นกัเดนิทางลงไปท�าใหต้อ้งใชแ้รงมากในการเดนิแต่ละกา้ว เพยีงไม่นาน

เขาก็หายใจแรงไม่เป็นจงัหวะ ฝูงนกแรง้ตวัใหญ่ตีปีกดงัพึบ่พ ับ่ตอ้นรบั

ผูม้าเยอืนหนา้ใหมซ่ึง่อาจเป็นอาหารของมนัในวนัขา้งหนา้

 “โอย๊ยยย! ช่วยดว้ยยย” ลูเซยีนรอ้งเสยีงดงัล ัน่เมือ่แขง้ถกูดูด

ลงไปใตพ้ื้นขยะ

 “รบัทราบ” XIM-044 ทีเ่ดนิน�าหนา้อยู่รบีวิง่ยอ้นกลบัมาดงึเขา

ขึ้นเตม็แรงจนเดก็หนุ่มลอยขึ้นไปบนอากาศ ก่อนร่วงหลน่บนพื้นขยะอกี

จดุเสยีงดงัล ัน่ป่า

 “ขอบใจมากสีส่บิสี”่ เขาส่งเสยีงโอดโอยจากนัน้ลกุขึ้นมาปดัฝุ่ น

ตามตวัก่อนออกเดนิทางต่อ

 เด็กหนุ่มและหุ่นยนตอ์อกมาจากเมอืงอนัเหน็แก่ตวัที่ไม่มใีคร

ช่วยเหลอืกนัและกนั มแีต่เหยยีบย�า่กนัในสงัคม ใครยิ่งเป็นชนชัน้ล่าง

ยิง่อาศยัในเมอืงล �าบาก ไมม่สีทิธิ์มเีสยีงในสงัคมเท่าไร ถา้เป็นหุ่นยนตก์็

จะถกูขโมยชิ้นส่วนและสาดน�า้ใส่บอ่ย ๆ ซึง่อาจท�าใหม้นัพงัไดเ้ลยทเีดยีว 

ส่วนมนุษยแ์ละปญัญาประดษิฐจ์ะถกูท�ารา้ยร่างกายและขูดรดีเงนิ ท�าให ้

ช่วงแรกของการเดนิทางท ัง้คู่ไม่รูจ้กัการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั กระท ัง่เกิด

เรื่องใหไ้ดเ้รยีนรูค้�าวา่ “การช่วยเหลอื” และ “น�า้ใจ” ลูเซยีนเขา้ใจค�านี้ เป็น
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อย่างดแีมเ้ขาไม่เคยไดร้บัมนัมาก่อน จนเกิดเป็นความประทบัใจเลก็ ๆ 

ทีเ่กดิขึ้น ส่วน XIM-044 นัน้อาจไมเ่ขา้ใจและไมรู่ส้กึถงึความหมายของ

ค�านี้ มนัรูแ้ค่วา่ถา้เราช่วยเหลอืกนัเราจะไมต่าย…  

 ปกตเิมือ่ฝนตกท ัง้สองจ�าเป็นตอ้งหยุดพกัและสรา้งทีพ่กัช ัว่คราว

ขึ้นลวก ๆ บางคร ัง้ก็เดินคลุมผา้หนงัสตัวเ์พื่อไม่ใหร่้างกายเปียกปอน

นัน่ไม่ใช่ปญัหาส�าหรบัลูเซียน แต่เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรบัเจา้หุ่นยนต์

ระดบัล่างตวัน้ี เพราะมนัตอ้งคอยระวงัน�า้ฝนไม่ใหซ้ึมเขา้สู่ชิ้ นส่วน

ภายใน เป็นโชครา้ยส�าหรบัเจา้หุ่นยนตท์ีผ่า้หนงัสตัวข์องมนัขาดวิน่จนไม่

อาจป้องกนัตวัมนัจากน�า้ฝนได ้ ท ัง้คู่อาจเลอืกหยุดเดนิแลว้หนัไปสรา้ง

ทีพ่กัใหมเ่พือ่พกัผ่อนเอาแรงได ้แต่ ณ เวลาน้ีพวกเขาจะหยุดพกัตลอดทาง

เหมอืนช่วงแรกไมไ่ดอ้กีแลว้ ยิง่ฝนตกหนกัเท่าไรพื้นดนิยิง่อ่อนยวบและ

ใชพ้ลงังานในการเดนิมากเท่านัน้ และวนัน้ีฝนตกหนกักวา่ทกุวนั ลมพายุ

พดัพาท ัง้เมด็ฝน และหมิะในคราวเดยีว

 “อะ สีส่บิสีเ่อาน่ีไปใช”้ ลูเซยีนสละผา้หนงัสตัวใ์หเ้จา้หุ่นยนตท์ี่

ตอนนี้สภาพแตกต่างจากทีเ่จอวนัแรกราวหนา้มอืเป็นหลงัมอื มนัเก่าและ

ทรุดโทรมไปมาก สนิมขึ้นตามจดุต่าง ๆ แกนพลงังานส�ารองชิ้นใหญ่ทีม่นั

แบกมาท�าใหม้นัใชพ้ลงังานมากกวา่ทกุอปุสรรคทีผ่่านมา ขอ้ต่อส่งเสยีงดงั

น่าหวาดเสยีวทกุกา้วเดนิเหมอืนมนัพรอ้มจะพงัลงไดท้กุเวลา 

 “จะดเีหรอ” มนัพดูน�า้เสยีงไรค้วามรูส้กึเหมอืนทกุคร ัง้ แต่น่ีเป็น

ค�าพดูทีแ่ปลกมากส�าหรบัหุ่นยนตร์ะดบัลา่งทีไ่มม่อีารมณแ์ละความรูส้กึ

 “เอาไปเถอะ ไมเ่ป็นไร ฉนัเป็นมนุษย ์ฝนท�าอะไรไมไ่ดอ้ยู่แลว้” 

เขาพดูอย่างนัน้ท ัง้ทีต่วัส ัน่สะทา้น เพราะความหนาว แอบแปลกใจเลก็นอ้ย

ทีเ่จา้หุ่นยนตแ์สดงอาการเป็นห่วงซึง่ผดิปกตสิ �าหรบัมนั



เมอืงในฝนั  |  125

 “ขอบใจ” หุ่นยนตโ์ทรม ๆ รบัผา้หนงัสตัวผ์นืใหญ่มาคลมุกาย

ของมนั จากนัน้กา้วเดนิต่อไปอย่างมุ่งม ัน่ แต่ก็ไม่ลมืหนัมาช�าเลอืงมอง

เพือ่นมนุษยผู์ส้ละผา้ใหม้นัอยู่เป็นระยะ

 ท่ามกลางพายุฝนที่ถาโถมนานกว่าทุกวนัท�าใหลู้เซียนเริ่ม

บทสนทนาเพื่อเบนความสนใจออกจากความหนาวเหน็บน้ี เขาคิดว่า

การพดูคุยกบัเพือ่นทีไ่มไ่ดรู้จ้กักนัดจีะช่วยพฒันาความสมัพนัธไ์ด ้แมว้า่ 

XIM-044 อาจไมเ่ขา้ใจค�าวา่ความสมัพนัธ ์มติรภาพ หรอืแมแ้ต่ค�าวา่เพือ่น 

แต่อย่างนอ้ยกท็ �าใหเ้ขาไมเ่บือ่เกนิไปเวลาเดนิทาง

 “ท�าไมถงึออกจากบา้นละ่” เดก็หนุ่มถามในสิง่ทีเ่ขาไม่เคยถาม

หุ่นยนตต์วัน้ีมาก่อน เขาถามมนัทีเ่ดนิน�าหนา้อยู่ไมไ่กล แมเ้สยีงสายฝน

จะกรรโชกเสยีงดงั แต่ระบบรบัเสยีงของมนัดมีากจนไมต่อ้งตะโกนเสยีง

ดงักส็ามารถไดย้นิได ้

 “ผมเป็นหุ่นยนตท์ีบ่กพร่อง ผมเลยไมไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้าศยัใน

เมอืงนัน้” มนัตอบเขาขณะกา้วเดนิบนกองขยะทีล่าดชนัราวเป็นทางเดนิสู่

สรวงสวรรคท์ีสู่งลบิตา

 “แลว้ท�าไมถงึตอ้งมาทีน่ี่ละ่ ไปท�างานอยู่เมอืงอืน่กไ็ดน้ี่”

 “ดอกเตอรบ์อกผมวา่ใหไ้ปทีเ่มอืง STR-001 ทีน่ ัน่เป็นเมอืงใน

ฝนัของทกุชวีติ” 

 “เราน่ีเหมอืนกนัจรงิ ๆ เลย” ลูเซยีนพูดแลว้ก็หวัเราะแหง้ ๆ

นึกอดสูชีวติของตนเองกบัหุ่นยนตต์วัน้ีที่ไม่สามารถอยู่บา้นของตวัเอง

อย่างมคีวามสุขได ้“อย่างนอ้ยไมม่ใีครขบัไลเ่ราแบบน้ี” เขาปลอบใจตวัเอง

 ลูเซียนและ XIM-044 เดินทางต่อไปเรื่อย ๆ โดยหยุด

พกันอ้ยที่สุดเพื่อไปใหถ้ึงเมืองแห่งความฝนัโดยเร็ว จนร่างกายของ
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เขาและมนัทรุดโทรมลงมาก โดยเฉพาะเขาที่เริ่มป่วยจากอากาศ

แปรปรวน ยิ่งช่วงระยะทางสองรอ้ยกว่ากิโลเมตรสุดทา้ยถือว่าเป็น

ช่วงที่โหดรา้ยต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างมาก แต่ตอนน้ี

เขาเดินทางมาเกินครึ่งทางแลว้และจะย่อทอ้ไม่ได ้ ถา้ยอมแพค้ือตอ้ง

จบชีวติในภูเขาขยะลูกน้ีแน่นอน ตลอดทางที่ผ่านมาเขาเห็นท ัง้ฝูงแรง้

รุมทึ้ งซากศพเน่าเหม็นและโครงกระดูกมากมายที่เป็นสญัญาณของ

ผูโ้ชครา้ยทีเ่อาชวีติมาทิ้ง

 “หรือพวกเขาไม่มเีพือ่นร่วมทางแบบเรานะถงึตายในสภาพน้ี”

เขาพูดลอย ๆ ไมไ่ดต้อ้งการค�าตอบจากเพือ่นร่วมทาง แต่ก็รูว้า่มนัตอ้ง

ตอบค�าถามนี้แน่

 “โอกาสรอดชวีติจากทีน่ี่หากเดนิทางเพยีงล �าพงัเท่ากบัยีส่บิเจด็

เปอรเ์ซน็ต”์ 

 “แลว้ถา้หากมเีพือ่นร่วมทางหนึ่งคนละ่”

 “โอกาสรอดชวีติจากทีน่ี่หากเดนิทางโดยมเีพือ่นร่วมทางหน่ึงคน

เท่ากบัหกสบิหกเปอรเ์ซน็ต”์ มนัตอบเขาอย่างรวดเรว็หลงัใชร้ะบบค�านวณ

ตวัเลขอตัโนมตัิ

 ลูเซียนยิ้มใหม้นั ดีใจที่อย่างนอ้ยก็มโีอกาสรอดชีวติเพิ่มขึ้น

ก่อนกม้หนา้กม้ตาเดนิต่อไปโดยไมไ่ดส้งัเกตวา่ XIM-044 กห็นัมายิ้มใหเ้ขา

เหมอืนกนั...

 ท ัง้คู่เดนิทางต่อไปอย่างไม่ย่อทอ้ ไม่ยอมถอยแมแ้ต่กา้วเดยีว 

ผ่านอปุสรรคมากมาย ไมว่า่จะเป็นฝูงหมาป่าไซบอรก์ทีห่วิโหย บรรดาเหบ็

ไรไซเบอรท์ีจ่อ้งกดักนิระบบของหุน่ยนต ์รวมถงึพวกนกแรง้ทีค่อยก่อกวน
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ตลอดการเดนิทาง ประสบการณ์เฉียดตายกลายเป็นเรื่องปกติที่พบเจอ

ทกุวนัจนแทบจะเป็นเพือ่นสนิท 

 ลูเซยีนรูส้กึสนิทกบั XIM-044 มากขึ้น เขาไมส่นใจวา่มนัรูห้รอื

ไมว่า่การเดนิทางตามหาเมอืง STR-001 ท�าใหท้ ัง้คู่เป็นเพือ่นทีด่ต่ีอกนัมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ เจา้หุ่นยนตส์นิมเขรอะอาจไมรู่ต้วักไ็ดแ้ต่ตอนนี้มนัไมเ่หมอืน

หุ่นยนตอ์กีต่อไป มนัแสดงอาการเป็นห่วงลูเซยีนในบางคร ัง้ และตอนน้ี

พวกเขาเดนิทางมาถงึหา้กโิลเมตรสุดทา้ยก่อนถงึเมอืงแห่งความฝนั

 “ผมวา่พวกเราใกลถ้งึแลว้” หุ่นยนตโ์ทรม ๆ  พดูขึ้นหลงัค�านวณ

ระยะทางผ่านโปรแกรมทีต่ดิต ัง้มาต ัง้แต่ลมืตาดูโลก จงัหวะการพดูของมนั

ตดิ ๆ ขดั ๆ อย่างหุ่นยนตท์ ัว่ไป 

 “ขอใหเ้ป็นอย่างนัน้” เด็กหนุ่มที่เดนิตามหลงัพูดตะกุกตะกกั 

หอบหายใจแรงเพราะความเหน่ือยอ่อน ก่อนเป็นลมลม้ไปบนภูเขาขยะ

จนฝุ่ นตลบ

 “เป็นอะไร” เจา้หุน่ยนตพ์ดูเสยีงดงัดว้ยความตกใจแต่น�า้เสยีงไร ้

ซึง่ความรูส้กึใด ๆ  

  .

 

 

 ลูเซียนสะลึมสะลือตื่นขึ้นจากความมืดกลบัมาพบโลกแห่ง

ความโหดรา้ยบนภเูขาขยะอกีคร ัง้ ความรูส้กึเหน่ือยลา้ลดนอ้ยลงไปมาก

เขาสบัสน เพราะเขาอยู่ในทีพ่กัช ัว่คราวทีท่ �าขึ้นลวก ๆ  มหีุน่ยนตน์อนกองอยู่

บนพื้นสภาพดูไมจ่ดื ไฟชอ็ตบรเิวณขอ้ต่อส�าคญัถงึหา้จดุ และชิ้นส่วนหลาย

ชิ้นหลดุหายไป เขาเดนิออกมานอกเพงินอนเลก็ ๆ พบวา่เขาออกห่างจาก
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จุดเดมิมากจนมองไม่เหน็จุดที่เขาเป็นลมลม้ไป... หุ่นยนตน่ี์แบกเขามา

นัน่เอง! ในมอืมนัก�า “ปุ่มฉายขอ้มลู” ไวแ้น่น เขาควา้มาและกดเปิดมนัในทนัท ี

ภาพหุ่นยนตเ์พือ่นร่วมทางถกูฉายกลางอากาศ มนัก�าลงัเริ่มพูดขอ้ความ

ทีฝ่ากไวใ้หเ้ขา

“สวสัดี ลูเซยีน เพือ่นรกัของผม ผมยนิดีทีไ่ดร่้วมเดินทางกบัคณุจนถงึ

ตอนน้ี แมผ้มจะไปไมถ่งึจุดหมาย แต่ผมเชือ่วา่คณุไปถงึจุดหมายไดแ้น่ 

ถา้คณุไดดู้ขอ้ความน้ี แสดงวา่นีเ่ป็นขอ้ความสดุทา้ย 

ยนิดีทีไ่ดรู้จ้กั ขอบคณุ”

 ลูเซยีนกดัฟนัขม่ความสะอื้นในจติใจ วิง่ออกจากเพงิเลก็ ๆ ไป

อย่างรวดเรว็

 “นายไมไ่ดบ้กพร่องหรอก...” เขาพดูเบา ๆ “นายไมใ่ช่หุ่นยนต์

ระดบัลา่ง...” 

 หลงัหายไปนานลูเซยีนกว็ิง่กระหดืกระหอบกลบัมาพรอ้มชิ้นส่วน

และตวัน็อตมากมายทีคุ่ย้คน้จากกองขยะ เขาพอมคีวามรูเ้รื่องหุ่นยนตอ์ยู่

บา้ง จงึคดิวา่สามารถช่วยชวีติมนัได ้

 เขาใชเ้วลาอยู่พกัใหญ่กวา่จะจดัการซ่อมมนัจากอปุกรณเ์ท่าทีม่ี

อยู่ เขาเริม่ลองผดิลองถกูวา่ควรซ่อม XIM-044 ในแบบซ่อมหุน่ยนตร์ะดบั

ลา่งหรอืปญัญาประดษิฐ ์ร่างกายมนัมคีวามเป็นหุน่ยนต ์แต่ความคดิมนัไม่

ดอ้ยไปกวา่ปญัญาประดษิฐ ์ไมรู่ว้า่ซ่อมถกูวธิหีรอืไม ่แต่ตอนนี้ขอ้ต่อพวก

นัน้ไมม่ไีฟชอ็ตอกีต่อไป
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 “นายจะตอ้งไม่ตาย นายจะตอ้งไม่ตาย” เขาพูดขณะก�าลงัไข

ชิ้นส่วนเขา้ขอ้ต่อมนัอย่างสุดความสามารถ ภาวนาใหหุ้น่ยนตต์วัน้ีรอดพน้

จากความตาย ลมืตาขึ้นมาไปเหน็เมอืงในฝนัร่วมกนั 

 เวลาล่วงไปจากมืดค�า่ สู่เชา้อีกวนั ขอ้ต่อของ XIM-044 

ไม่มีไฟฟ้าช็อตอีกต่อไป แมลู้เซียนจะเหน่ือยลา้และอยากนอน

พกัผ่อนขนาดไหน ก็ไม่สามารถท�าได ้ ตอนน้ีภูเขาขยะลูกยกัษเ์ริ่ม

ส ัน่คลอน เพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน เขาจ�าเป็นตอ้งออกจากที่น่ี

โดยเร็วก่อนถูกดูดจมกองขยะไปท ัง้ตวั เขาหนัไปมองสมัภาระสองกอง

มองแกนพลงังานส�ารอง และมองมนั...

 

 

 

 ลูเซยีนแบกมนัขึ้นไหล ่ น�า้หนกัตวัของหุ่นยนตไ์มใ่ช่เบา แต่จะ

ยอมใหม้นักลายเป็นส่วนหน่ึงของภูเขาขยะลูกน้ีไม่ไดเ้ด็ดขาด เขาหิ้ว

แกนพลงังานส�ารองของ XIM-044 มาดว้ย ทิ้งสมัภาระของตวัเองไวท้ีท่ีพ่กั 

ต ัง้ใจวา่จะไมก่ลบัมาอกี เขาเหงือ่เปียกโชกไปท ัง้ตวั เดนิแต่ละกา้วอย่างยาก

ล �าบาก หอบหายใจแรงราวกบัจะเดนิไมไ่หวแมแ้ต่กา้วเดยีว สายตาพร่ามวั

เพราะความเหน่ือยอ่อน แต่ในทีสุ่ดเขากม็าถงึจดุสูงสุดของภเูขาลูกน้ีจนได ้

เบื้องลา่งเหน็ตกึสูงมากมายเตม็ไปหมด เดก็หนุ่มยิ้มดว้ยความดใีจ เพราะ

เขากบัมนัจะไดเ้ริ่มตน้ชวีติใหมท่ีเ่มอืงน้ี หลกีหนีความวุน่วายและการกดขี่

ต่าง ๆ ทีเ่ผชญิมาตลอดชวีติ เขาวาง XIM-044 ลงกบัพื้น นัง่พกัหายใจ

มองววิทวิทศันข์องเมอืงอย่างสบายอารมณ ์หนักลบัไปมองมนัอกีคร ัง้นึก

ยอ้นความหลงัทีร่่วมเดนิทางกบัมนัมาเกอืบสีเ่ดอืน 
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 “แกแค่ถกูท�าใหเ้ชื่อว่าตวัเองเป็นหุ่นยนต.์..” เขาพูดท ัง้ทีม่นันัง่

ไมม่สีตอิยู่ขา้ง ๆ “ฉนัดใีจทีแ่กเขา้ใจค�าวา่การช่วยเหลอื มติรภาพ แมแ้ต่

ค�าวา่เพือ่น”

 เขาอ่านป้ายประจ�าเมอืงแผ่นใหญ่ยกัษท์ีม่แีสงไฟแอลอดีกีระพรบิ

วิบวบัเป็นสีแดง สีเหลือง และสีน�า้เงินสวยงาม ที่ป้ายเขียนไวว้่า 

“ยนิดตีอ้นรบัสู่เมอืง STR-001 เมอืงในฝนัของทกุชวีติ” 
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ดวงดาวลบสบิองศา

 เขาเดนิทางมายาวนานผ่านเรื่องดแีละไมด่มีาอย่างโชกโชน จนมี

ประสบการณก์ารเอาชวีติรอดจากท ัง้ดวงดาวแห่งความรกั ดวงดาวไก่ทอด 

ดวงดาวขนมหวาน และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเขาก็ผ่านมนัมาไดถ้ึงมี

อปุสรรคไมน่อ้ย แต่กไ็มม่อีะไรหยุดย ัง้จติวญิญาณนกัเดนิทางของเขาได!้  

เขามคีวามสุขทกุคร ัง้ทีไ่ดเ้ดนิทาง และเคยเลา่ถงึการเดนิทางทีต่ราตรงึใน

ความทรงจ�า เรื่องรถไฟสายกาแลก็ซทีีพุ่ง่ทะยานผ่านทางชา้งเผอืกสายขาว

ทอประกายสวยงาม ผ่านดาวลูกไก่ทีส่่องสวา่งแวววบั ผ่านดาวเสารข์นาด

มหมึาทีม่ถีนนเสน้ใหญ่ลอ้มรอบ จนถงึ... จนถงึ...

 “เล่าต่อสคิรบัพ่อ! แม่บอกพ่อใหเ้ล่าต่อเร็ว ๆๆๆๆ หนูอยาก

ฟังต่อ” เด็กชายเริ่มงอแงเม่ือนิทานเรื่องใหม่หยุดชะงกั ความอยากรู ้

อยากเหน็ของเด็กนอ้ยพุง่ข้ึนถงึขีดสดุ

 “ใจเยน็ ๆ  สลูิก ถา้เราเสยีงดงั เขาจะไม่ไปเทีย่วไหนต่อแลว้นะ” 

คุณแม่พูดน�้ าเสยีงออ่นโยนกบัลูกนอ้ย ไม่อยากใหเ้ด็กชายขดัตอนเล่า

นิทาน

 จนถงึดวงดาวลบสบิองศาซึง่เป็นดวงดาวทีห่นาวเยน็มาก มหีมิะ

ขาวโพลนปกคลุมเต็มไปหมด อุณหภูมติลอดท ัง้ปีก็เป็นไปตามชื่อดาว 

คอืลบสบิองศาไมม่เีปลีย่นแปลงตลอดทกุวนัและท ัง้วนั แต่กใ็ช่วา่จะไมม่ี

ใครอาศยัอยู่หรอกนะ ทีน่ี่มที ัง้หมหีมิะหลมุน�า้แขง็ กระต่ายปยุนุ่นตดิปีก 
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วาฬสามเขาที่อาศยัอยู่บนตน้ไม ้ และสตัวอ์ื่นอกีมากมายที่ไม่เคยมใีคร

พบเห็นมาก่อน ทะเลสาบกลายเป็นสิ่งแปลกปลอม เพราะดาวน้ีมแีต่

“น�า้แขง็สาบ” เท่านัน้ ทีน่ี่ไม่มอีะไรทีเ่ป็นน�า้เลย ยกเวน้เอาน�า้แขง็มาตม้

ส�าหรบัดืม่เท่านัน้ ดาวดวงน้ีมช่ีวงกลางคนืมากกวา่กลางวนั ท�าใหส้ามารถ

เหน็ดวงดาวสวยงามหลากหลายไดเ้ป็นประจ�า และที่ส �าคญัคือที่น่ีไม่มี

ตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดยีว เพราะอากาศหนาวเยน็ ไมม่ผีกักนิเหมอืนบา้นเรา…

 “ผมไม่ชอบกนิผกั!” ลูกนอ้ยพดูขดัข้ึนอกีคร ัง้

 

 แต่วทิยาการของดาวลบสบิองศาน้ีก็ท �าใหทุ้กคนไดเ้หน็ตน้ไม ้

และไดก้นิผกั! เหมอืนเดมิอกีนัน่แหละ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นสขีาว ใบไมส้ขีาว 

แตงกวาสขีาว หอมใหญ่สขีาว ฟกัทองสขีาว แมแ้ต่หอมแดงยงัเป็นสขีาว

เลย ทีน่ี่เรยีกหอมแดงและฟกัทองวา่ “หอมขาว” และ “ฟกัขาว” เขาเคย

บอกวา่รสชาตไิมต่่างจากดาวกญุแจซอลซึง่เป็นบา้นเกดิของเขาเท่าไร

 ความแตกต่างที่สุดระหว่างดาวของเขากบัที่น่ี คือบา้นเรือนที่

ดาวกญุแจซอลมสีสีนัสวยงาม มที ัง้สชีมพ ูสแีดง สเีขยีว สฟ้ีาเตม็ไปหมด 

จนไดร้บัฉายาจากองคก์รการท่องเทีย่วแห่งจกัรวาลวา่ “รุง้กนิน�า้อนัดบั 1 

แห่งจกัรวาล” แต่ทีน่ี่กลบัมแีค่สขีาวเท่านัน้ ดูไรส้สีนั แต่นัน่ไมใ่ช่ประเดน็ 

มนัมปีญัหาแค่ขอ้เดยีวเท่านัน้ รูห้รอืเปลา่วา่คอือะไร…

 “ม่ายรู!้” เด็กนอ้ยและคณุแม่พดูประสานเสยีงพรอ้มกนัดว้ย

น�้าเสยีงตื่นเตน้

 วา่กนัวา่คนแห่งดาวลบสบิองศาใจจดืใจด�ามาก ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่

เพราะอะไรอาจจะเป็นลกัษณะเฉพาะของคนดาวน้ีกไ็ดน้ะ ท�าใหเ้ขากงัวลอยู่
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ไมน่อ้ย เพราะการเดนิทางทกุคร ัง้เขามกัไดร้บัความช่วยเหลอืจากคนอืน่

มาตลอด แต่ถา้คร ัง้น้ีไมม่คีนใจดคีอยช่วยเหลอืเลยละ่จะเป็นยงัไง

 ตลอดหกวนัทีเ่ขามาอยู่บนดาวดวงน้ี เขาพบเจอแต่ความเฉยชา 

ความเงยีบงนัของผูค้นในเมอืง ที่ส �าคญัคือทุกคนแทบไม่มใีครพูดคุย

ต่อหนา้กนัเลย เพราะทกุคนมสีิง่ทีเ่รียกว่า “พริาบขาว” เป็นสือ่กลางใน

การสือ่สาร 

 “กค็ลา้ย ๆ กบัโทรศพัทบ์า้นเรานัน่แหละ แต่ไม่ตอ้งเสยีค่า

โทรศพัทร์ายเดือน จา่ยเป็นเมลด็ขา้วขาวลบสบิองศาแทน” คณุพอ่พดู

ข้ึนเพือ่อธบิายใหแ้ม่ลูกเหน็ภาพของพริาบขาว “แต่มนัไม่ใช่นกธรรมดา 

เพราะมนัมีหนา้จอบนตวัดว้ย! ปลายหางมีหฟูงั และไม่ตอ้งการสายชารจ์

แบตฯ ขอแค่มีเวลาใหม้นันอนพกับา้งสกัสองสองสามชัว่โมงต่อวนักพ็อ”

 วนัหนึ่ง ณ รมิถนนสายเก่าแถบชานเมอืง เขาเป็นลมลม้ฟบุไป 

อาการไขข้ึ้นสูงเมือ่สองสามวนัก่อนเล่นงานเขาจนได ้ สติและความรูส้กึ

ท ัง้หมดเลอืนหายไปในทนัท ีโลกสขีาวกลายเป็นสดี�าอย่างรวดเรว็ ชาวเมอืง

เดินผ่านไปผ่านมาไม่มใีครสนใจซึ่งกนัและกนั หรือจะบอกว่าไม่มใีคร

มองเหน็ชายคนน้ีนอนกองอยู่บนพื้นก็ได ้ เพราะทุกคนก�าลงัง่วนอยู่กบั

เจา้นกพริาบในมอื กระท ัง่หมิะโปรยลงจากฟ้าอย่างชา้ ๆ ทบัถมร่างเขา

จนแทบกลนืไปกบัพื้นถนน เหลอืเพยีงสน้รองเทา้และเสน้ผมสดี�าโผลพ่น้

ออกมาเท่านัน้

 “น่าสงสารจงั ท�าไมไม่มีใครช่วยเขาเลยล่ะพ่อ” ลูกชายรอ้ง

เสยีงหลง
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 “ถา้สง่เสยีงดงัเดีย๋วจะไม่มีใครมาช่วยนะ! คนทีน่ี่น่ะเคา้ยิง่ไม่ชอบ

เสยีงดงัอยู่ดว้ย...” คณุพอ่พดูข้ึน ท�าท่าทางใหลู้กนอ้ยสงบเงยีบลงอกีคร ัง้

 เขาฟ้ืนสตขิึ้นในสถานทีส่กัแห่ง โลกความจรงิกลบัมาหาอกีคร ัง้ 

มถีงุน�า้แขง็กอ้นวางบนหนา้ผาก เขาลุกจากเตียงสขีาว เปิดประตูที่อยู่

ตรงหนา้ แต่น่าแปลกทีบ่านประตูมรีอยเป้ือนสสีม้ เหลอืง แดง อยู่เป็น

จุดเล็ก ๆ ดูมีชีวิตชีวามาก เขาเดินลงบนัไดมาพบเด็กชายผมทอง

คนหน่ึงนัง่อ่านหนงัสืออยู่บนโต๊ะกินขา้ว กลิ่นหอมฟุ้ งเตะจมูกออก

มาจากหมอ้ตม้ใบที่วางอยู่ไกล ๆ  มนัเป็นกลิ่นที่คุน้เคยจริง ๆ 

 “เป็นยงัไงบา้งครบัพี่ ดีขึ้นหรือเปล่า” เด็กผมทองถามดว้ย

ความเป็นห่วง

 “ดขีึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากนอ้ง ไมรู่ต้วัเลยวา่เกดิอะไรขึ้น”

 “ผมเหน็พีน่อนจมกองหมิะอยู่น่ะส ิน่าจะนอนมาสกัพกัแลว้ดว้ย 

หมิะหนาเชยีว ดนีะทีผ่มเหน็รองเทา้สดี �าของพีโ่ผลอ่อกมาไมอ่ย่างนัน้ถกู

เหยยีบจนหลงัหกัไปแลว้”

 “ที่จริงพี่ว่าพี่ก็ปวดหลงัอยู่นะ สงสยัโดนไปหลายทีแลว้ล่ะ 

ขอบคุณมาก ขอบคุณจรงิๆ” เขาพดูตดิตลกกบัเดก็หนุ่ม

 “เอาเป็นวา่ตอนนี้พีป่ลอดภยัแลว้ ทีน่ี่บา้นผมเอง” เดก็ผมทอง

พดูขึ้นและตกัซุปฟกัขาวใหเ้ขาหน่ึงถว้ย ท ัง้สองคนนัง่กนิอาหารบนโตะ๊และ

เกา้อี้สขีาว “พีพ่กักบัผมไปก่อนกไ็ด ้ตามสบายเลยครบั” 

 “ขอถามอะไรอย่างไดม้ ัย้ ปกตคินทีน่ี่เขาใชช้วีติยงัไงเหรอ” เขา

ถามเดก็คนนัน้ดว้ยความสงสยัใคร่รู ้แมว้า่เขาจะอยู่ทีน่ี่มาแลว้หกวนัแต่กย็งั

ไมรู่จ้กัวถิชีวีติชาวดาวลบสบิองศามากนกั
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 “ก็แบบตวัใครตวัมนั เทคโนโลยมีกัท�าใหเ้ราหลงลมือะไรบาง

อย่างเหมอืนเมอืงใหญ่ดาวอื่นนัน่แหละพี ่ แตกต่างกนันิดหน่อย คนทีน่ี่

จะเยน็ชามากกวา่ อากาศหนาวเยน็ท�าใหก้ารเหน็คนจรจดันอนตายกลาง

หมิะเป็นเรื่องปกต ิ และอย่างทีค่นอืน่ ๆ รูก้นัดาวน้ีไมค่่อยมขีองกนิมาก

เท่าไร ท�าใหท้กุคนตอ้งเกบ็อาหารไวไ้มแ่บง่ปนัใหใ้คร พื้นฐานของคนทีน่ี่

กป็ระมาณนี้แหละครบั”

 “แลว้ท�าไมนอ้งถงึช่วยพีล่ะ่”

 “ถา้ผมอยู่ทีด่าวน้ีต ัง้แต่เกดิอาจจะไมช่่วยพีก่ไ็ด ้พอดผีมเพิง่ยา้ย

มาจากดาวอืน่น่ะส ิกป็ระมาณสีห่า้ปีไดแ้ลว้ครบั”

 เอด็เดลเป็นเดก็น่ารกั ตอนน้ีอายุสบิหกปีแลว้ แต่มคีวามเป็น

ผูใ้หญ่มากจนน่าตกใจเลยล่ะ ดวงตาสฟ้ีากลมโต ผวิหนา้เนียนไม่มสีวิ 

กระ หรอืรอยขดีขว่นใด ๆ  แววตาใสซือ่อย่างประหลาด รูปร่างสมส่วนเดก็

วยันี้ ไมม่อีะไรผดิแปลก หอ้งเขามหีนงัสอืกองพะเนิน ท ัง้หนงัสอืการตู์น

หนงัสอืภาษาดวงดาวแห่งรกั วรรณกรรลบสบิองศา และหนงัสอืท่องจกัรวาล

ต่าง ๆ มากมายกองเป็นภเูขาเลย 

 “ผมแนะน�าพีว่า่อย่าเดนินอกบา้นคนเดยีวจะดกีวา่ เพราะถา้เกดิ

อะไรขึ้นพีอ่าจไมโ่ชคดแีบบน้ีอกี เพราะคนส่วนใหญ่ไมไ่ดส้นใจใคร และ

ไมไ่ดอ้ยากช่วยเหลอืใครหรอก” เอด็เดลบอกกบัเขา

 “ออ๋ โอเค ขอบใจมากนอ้งชาย” เขาตอบกลบัน�า้เสยีงอ่อนโยน 

 “เขาที่ว่าน่ีเป็นใครฮะพ่อ เล่ามาต ัง้นานยงัไม่เห็นบอกเลย” 

เด็กนอ้ยระงบัความอยากรูอ้ยากเหน็ต่อไปไม่ไหวอกีต่อไป
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 “พอ่ยงัไม่ไดเ้ล่าเหรอ ง ัน้เดีย๋วเล่าเลย” พอ่ท�าสหีนา้ครุ่นคิด

อย่างหนกั คงเพราะไม่ไดค้ดิว่าจะเลา่เรื่องของ “เขา” ต ัง้แต่แรก

 เจา้ชายแห่งวงการเพลงคอืฉายาของเขา (ทีเ่ขาสถาปนาขึ้นเอง) 

เจา้ชายองค์น้ีชอบฟงัเพลงทุกประเภท และเล่นเครื่องดนตรีไดห้ลาย

ชนิด อาจเพราะดาวกญุแจซอลเป็นทีห่น่ึงเรื่องดนตรใีนระบบจกัรวาลอนั

กวา้งใหญ่แห่งน้ี เสยีงเพลงท�าใหเ้ขามจีติใจทีเ่บกิบานเป็นพเิศษ หลงลมื

ความทุกขท์ ัง้หมดที่มไีดอ้ย่างไม่ยากเย็น จึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็น

เขาใส่หูฟงัอยู่ตลอดเวลา จนความหนาวเย็นไม่สามารถท�าอะไรเขาได ้

(ถา้ไมห่นาวมากพอ) และเขาจะพกสมดุบนัทกึตดิตวัตลอดเวลา คอยบนัทกึ

เรือ่งราวความทรงจ�าต่าง ๆ ไมว่า่เขาจะไปทีไ่หน เมอืงใด หากมเีวลาวา่ง

สมดุหนงัเลม่เก่าก็จะไดท้ �าหนา้ทีข่องมนัอยู่เสมอ เรยีกไดว้า่เป็นนกัเขยีน

ตวัยงเลยแหละ

 “พีอ่ยากลองไปเกบ็น�า้ผึ้งนอกเมอืงกบัผมหรอืเปลา่ครบั ลองชวน

ดูเผือ่พีก่ �าลงัหาอะไรท�า” เดก็ตาสฟ้ีาถามเขา พยายามหากจิกรรมสนุก ๆ  ให ้

ผูม้าเยอืนไดล้องสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่

 “ไปส ิ เกดิมาพีย่งัไมเ่คยเกบ็น�า้ผึ้งเหมอืนกนั แต่วา่จะไมถ่กูผึ้ง

ต่อยเหรอ มนัอนัตรายนี่”

 “ผึ้งทีน่ี่ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่หรอกครบั ไมอ่นัตราย” แววตาสฟ้ีาของ

เขาเปลง่ประกาย ยิ้มมมุปากแสดงความม ัน่ใจเตม็เป่ียม 

 ท ัง้สองคนเตรียมอุปกรณ์ไป มแีค่ไมส้ี่ท่อน ซุปฟกัขาว และ

ถงัเหลก็สองใบเท่านัน้ พวกเขาเดินทางไปยงัตน้ไมใ้หญ่ที่สูงชะลูดอยู่
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ไกลลบิ น่าจะสูงเท่าตกึสามสบิช ัน้ ท�าใหค้นท ัง้เมอืงสามารถเหน็ตน้ไมต้น้น้ี

ได ้กิ่งกา้นสาขาของมนัท�าหนา้ทีเ่ป็นร่มเงาอย่างดใีหบ้รรดาสตัวป่์า เมือ่เขา้

ใกลม้นัมากขึ้นกย็ิง่เหน็สิง่ประหลาดพสิดาร ตน้ไมน้ี่มนัมบีนัได! พวกเขา

เดนิตามบนัไดทีว่นรอบตน้ไมย้กัษข์ึ้นไปเรื่อย ๆ ... เรื่อย ๆ ... เรื่อย ๆ ... 

 ท่อนไมท้ี่หยิบมาใชเ้ป็นเครื่องทุ่นแรงในการขึ้นบนัไดนัน่เอง

ท ัง้สองคนเดนิจนหอบหายใจแรง จนเหงือ่ไหลท ัง้ทีอ่ากาศหนาวลบสบิองศา 

และในที่สุดก็มาถงึยอดของตน้ไม ้ บนน้ีมบีา้นไมห้ลงัใหญ่อยู่หน่ึงหลงั

มช่ีองเลก็ ๆ  สองช่องพอทีจ่ะสอดของขนาดเลก็และกลางเขา้ไปได ้เอด็เดล

น�าซุปฟกัขาวลอดไปในช่องเลก็ ๆ ช่องแรก และน�าถงัเหลก็ไปวางไวห้นา้

ช่องทีส่อง เผลอแป๊บเดยีวก็มมีอืเลก็ ๆ เรียวยาวราวไรก้ระดูกหยบิถงั

เขา้ไป และออกมาเป็นถงัที่มขีองแขง็ใส ๆ อยู่เต็มถงึขอบถงั ใช่แลว้!

น่ีคอืน�า้ผึ้งของทีน่ี่ รสชาตมินักห็วานเหมอืนน�า้ผึ้งปกตนิ ัน่แหละ ต่างกนัแค่

มนัไมม่สี ีและวธิกีารไดน้�า้ผึ้งมาไมอ่นัตรายเหมอืนดาวดวงอืน่ ๆ  เพยีงแค่

มอีาหารไปแลกใหก้บั “ผึ้งงานลบสบิองศา” บา้งเท่านัน้กพ็อ

 ว่ากนัว่าน�า้ผึ้งที่น่ีมีความบริสุทธิ์มากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ

จกัรวาล ที่น่าตกใจคือน�า้ผึ้งที่น่ีก็ยงัเป็นน�า้แขง็ และเป็นน�า้แขง็ที่ไม่มี

ทางละลายไม่ว่าจะใชว้ธิใีดก็ตาม ท�าใหว้ธิกีนิน�า้ผึ้งชนิดน้ีมอียู่แค่สองวธิี

หลกั ๆ คอืน�าไปทบุใหแ้ตกเป็นชิ้นเลก็ ๆ จากนัน้น�ามากนิเป็นของกนิเลน่

คลา้ยช็อกโกแลต หรอืจะน�าไปป่นใหเ้ลก็ลงอกีน�ามาเป็นเครื่องปรุงแทน

น�า้ตาลก็ได ้ และอกีวธิกี็คือน�าน�า้ผึ้งแขง็ ๆ ไปน่ึงหรอืตม้ใหน่ิ้มลงคลา้ย

เยลล ีหรอืใครจะกนิดว้ยวธิไีหนกข็ึ้นอยู่กบัแต่ละคน

 “เราตอ้งรบีแลว้พี ่ฟ้าแบบน้ีอกีไมน่านพายุหมิะมาแน่ ๆ ” เอด็เดล

บอกผมดว้ยสหีนา้รอ้นรน มนัคงเป็นเรื่องใหญ่จรงิ ๆ ถา้หากประสบพายุ
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หมิะทีน่ี่ ตอนน้ีทอ้งฟ้าขาวหมน่ราวหมอกลง ไมม่สีฟ้ีาหรอืกอ้นเมฆสกักอ้น 

แต่บรรยากาศอมึครมึไมต่่างจากทอ้งฟ้าสเีทาบนดาวดวงอืน่ ๆ 

 “ได ้ๆ ง ัน้เรารบีไปกนัดกีวา่”

 พวกเขากา้วเดนิอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากวิง่ แต่ก็หนีลมแรงที่

พดัอย่างบา้คล ัง่ไม่พน้ และมนัยงัไม่ละทิ้งความหนาวยะเยือกอนัเป็น

เอกลกัษณ์ประจ�าดาวดวงนี้  สายลมกรรโชกปะทะร่างจนแทบกา้วเดิน

ต่อไปไมไ่หว ร่างกายคลา้ยจะปลวิลอยลอ่งสู่อากาศ เสยีงลมดงัล ัน่จนตอ้ง

ตะโกนคุยกนัแทน ผูค้นบนทอ้งถนนทีเ่คยพบเหน็ต่างรบีวิง่เขา้บา้นของตวัเอง

รูว้่าพายุหมิะนัน้น่ากลวัเพยีงใด มองไปรอบ ๆ เห็นบรรดาสตัวจ์รจดั

ขดตวัส ัน่นอนแนบชิดติดกนัเผชิญชะตากรรมอย่างน่าเศรา้ แววตาของ

เจา้ชายแห่งวงการเพลงเศรา้ลงอย่างเห็นไดช้ดั พวกมนัจะรอดพน้

พายุหิมะน้ีไปไดอ้ย่างไรนะ... ตอนนัน้เองที่เหลอืบไปเหน็เด็กหญิงคน

หน่ึงนัง่ขดตวัหลบลมหนาวอยู่แถวซอกตกึ ขา้งกายมตีะกรา้สานใบหน่ึง

แกม้ท ัง้สองขา้งแดงก�า่และตวัส ัน่เทิ้มดว้ยความหนาว แต่มรีอยยิ้มปรากฏ

บนใบหนา้ เป็นรอยยิ้มที่มคีวามสุขที่สุดคร ัง้หน่ึงเท่าที่พวกเขาเคยเห็น

มีควนัสีขาวออกมาจากจมูกและปาก ดว้ยอากาศหนาวลบสิบองศา

แบบน้ี อีกไม่นานเธอคงตอ้งตายแน่ ๆ ถา้มเีพยีงไมข้ดีไฟเลก็ ๆ ให ้

ความอบอุ่นท่ามกลางพายุหมิะทีก่ �าลงัจะถาโถมมาในอกีไมก่ี่นาทน้ีี ท ัง้สอง

คนจงึช่วยเหลอืเธอ... 

 ท ัง้สามคนกลบัมาถงึบา้นของเอ็ดเดลอย่างทุลกัทุเล โชคดีที่

กลบัถงึบา้นก่อนพายุหมิะจะรุนแรงไปกวา่น้ี ตอนน้ีทอ้งฟ้ามดืมวัไปหมด

มองลอดหนา้ต่างไปไมเ่หน็อะไรนอกจากสขีาวโพลน แต่มเีสยีงฟ้าผ่าฟ้าแลบ

เป็นระยะ อากาศยงัคงเป็นลบสบิองศาแต่รูส้กึหนาวจบัใจมากกว่าเดมิ
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หลายเท่า ทวา่ในบา้นกลบัอบอุน่เหมอืนครัง้แรกทีเ่ขาตืน่ขึ้นมา ทกุคนนัง่กนิ

ซุปฟกัขาว ซุปขา้วโพดใส่น�า้ผึ้ง และขนมปงับนโตะ๊กินขา้วสขีาวตวันัน้ 

ทุกคนคุยกนัอย่างสนุกสนานเหมือนรูจ้กักนัมานาน อาจดว้ยความที่

เดก็หญงิขายไมข้ดีไฟไมใ่ช่ชาวดาวลบสบิองศาละ่ม ัง้

 เดก็หญงิหนา้ตาน่ารกัคนน้ีชื่ออูคูเร แปลวา่หมวกแดงในภาษา

ดาวนิทานซึง่เป็นบา้นเกดิของเธอ จากความสูงและน�า้เสยีงคาดวา่เธอน่าจะ

อายุประมาณแปดขวบ มดีวงตาและผมสนี�า้ตาลอ่อน สวมผา้คลมุสแีดง

ใส่เสื้อสเีขยีวสดตวัไมห่นานกั กางเกงสดี�าเปรอะเป้ือนเตม็ไปหมด และใส่

รองเทา้หนงัสนี�า้ตาลคู่เก่าทีเ่ธอไมน่่าจะดูแลมนัสกัเท่าไร เธอยา้ยมาอยู่ทีน่ี่

ไดไ้มก่ี่วนัก่อนจะพลดัหลงกบัพอ่แมแ่ถว ๆ  ตน้ไมใ้หญ่ทีพ่วกเราเพิง่กลบั

มาไดส้องวนั และหลงัจากนัน้เธอกไ็มเ่จอพวกเขาอกีเลย... 

 ชายหนุ่ม เดก็ชาย และเดก็หญงิใชช้วีติร่วมกนัในช่วงระยะเวลา

ส ัน้ ๆ แต่กเ็ป็นความสมัพนัธท์ีด่กีวา่ทีค่ดิไวม้าก และส�านวน “งานเลี้ยง

ตอ้งมวีนัเลกิรา” ก็เป็นจริงเสมอ เมื่อเจา้ชายแห่งวงการเพลงก�าลงัจะ

เดนิทางกลบั

 “เม่ือไหร่จะจบอะพ่อ ผมง่วงแลว้” เด็กน้อยพูดเสยีงงวัเงยี 

เพราะตอนน้ีก็สี่ทุ่มกว่าแลว้ และพรุ่งน้ีเขาตอ้งไปโรงเรียนดว้ย ยงัดี

ที่ท�าการบา้นเสรจ็แลว้

 “อา่... ใกลจ้บแลว้ลูก”

 ก่อนเขาจะเดนิทางออกจากดาวน้ี เขามอบเขม็กลดัเป็นทีร่ะลกึ

ใหเ้อด็เดลและอูคูเรคนละชิ้น เอด็เดลก็มอบน�า้ผึ้งบางส่วนเป็นของขวญั

ใหเ้ขาเช่นกนั ท ัง้สองสญัญากนัวา่จะตอ้งกลบัมาเจอกนัอกีใหไ้ด ้ไมท่ีด่าว
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ดวงน้ีก็ตอ้งเป็นทีด่าวกญุแจซอล เขาอยากตอบแทนความช่วยเหลอืของ

เดก็หนุ่มทีม่ต่ีอเขา

 “ไมต่อ้งห่วง เดีย๋วเรากไ็ดเ้จอกนัอกีแน่ ๆ” เขาพดูกบัเดก็ชาย

และเด็กหญิงก่อนออกจากบา้น “เธอก็ดว้ยนะ ขอใหต้ามหาพ่อแม่เจอ

ไว ๆ แลว้ถา้เทพธดิาแห่งการเดนิทางเป็นใจเมือ่ไรเราคงไดพ้บกนัอกี”

 อูคูเรเลอืกของในตะกรา้อยู่นานก่อนมอบของสองสิ่งแก่เขา

ผา้สแีดงห่อมนัไวจ้นยากจะคาดเดาวา่สิง่น ัน้คอือะไร มนัมกีลอ่งสีเ่หลีย่ม

สองกล่อง กล่องแรกเลก็และไม่แขง็เท่าไร ส่วนอีกกล่องนัน้ใหญ่กว่า

เลก็นอ้ยและแขง็มาก

 เมือ่ร�า่ลากนัเสร็จเรียบรอ้ย เขาก็เดนิออกจากบา้นตัง้ใจไปยงั

สถานีรถไฟสายกาแลก็ซ.ี.. เสยีงปิดประตูบง่บอกวา่เขาไปจากสถานทีอ่นั

อบอวลดว้ยความทรงจ�าหอมหวานนี้แลว้

 เอ็ดเดลและเด็กหญิงคนนั้นหยิบเข็มกลดัขึ้นมาดูอีกคร ัง้

มตีวัอกัษรเขยีนไวว้่า “นกัสะสมมติรภาพ” 

 น่าเสยีดายทีเ่อด็เดลไมรู่ว้า่เขาเป็นผูแ้ต่งหนงัสอืพาท่องจกัรวาล

เรื่อง “ถนนมติรภาพ การเดนิทาง 5 ดวงดาว ของเจา้ชายแห่งวงการเพลง” 

ทีเ่ขาเคยอ่านและยกใหเ้ป็นหนงัสอืสรา้งแรงบนัดาลใจของเขาอกีหน่ึงเรื่อง 

ไมอ่ย่างนัน้คงไดข้อลายเซน็กนับา้ง

 หวัรถจกัรพ่นควนัสรุีง้โขมงออกมาท ัว่สถานี เป็นสญัญาณว่า

การเดนิทางสุดแสนมหศัจรรยจ์ะเริ่มตน้ขึ้นในอกีไมช่า้เขามองออกไปนอก

หนา้ต่าง ร�าลกึความทรงจ�าตลอดหกวนัทีผ่่านมา ตอนน้ีเขาก�าลงัเดนิทางไป

หาใครบางคนทีด่าวขนมหวาน เขากลบัไปทีน่ ัน่น่าจะประมาณสามสีค่ร ัง้ได ้
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แลว้ น�า้ผึ้งทีไ่ดร้บัมาคงจะเป็นของฝากช ัน้ดสี �าหรบัเพือ่นเก่าทีก่ �าลงัไปหา 

เขาค่อย ๆ คลายห่อผา้สแีดงนัน้ออกกพ็บกลอ่งไมข้ดีสองกลอ่ง ไมข้ดีไฟ

กลอ่งแรกเลก็และมนี�า้หนกัเบามาก ขา้งกลอ่งเขยีนไวว้า่

 

ไมขี้ดไฟโลกนิทาน 

จดุเพือ่หวนระลกึถงึความสุขทีเ่พิง่ผ่านมาภายในสีส่บิแปดชัว่โมง

   วธิใีช ้: น�ากา้นไมข้ดีฝนบนพื้นผวิขรุขระขา้งกลอ่งจนเกดิประกายไฟ

   ค�าเตอืน : ไมข้ดีชนิดนี้ไมส่ามารถมอบความอบอุ่นแก่ร่างกายใหไ้ด ้

 

 ส่วนไมข้ดีไฟกลอ่งใหญ่นัน้มรูีปร่างประหลาด มรูีเลก็ ๆ สองรู

รูหน่ึงมขีนาดทีส่ามารถเสยีบหูฟงัเขา้ไปไดพ้อด ี และอกีรูมขีนาดเท่ากา้น

ไมข้ีด ไมข้ีดไฟแต่ละกา้นท�าจากเหล็ก แต่มีสีสนัต่างกนัไปอย่างน่า

ประหลาดใจ ขา้งกลอ่งเขยีนไวว้า่

ไมขี้ดไฟโลกดนตรี

จดุเพือ่สรา้งเสยีงเพลงอนัไพเราะอย่างทีไ่มเ่คยมมีาก่อน

   วธิใีช ้: เสยีบหูฟงัเขา้ช่องฝัง่ซา้ย น�ากา้นไมข้ดีฝนบนพื้นผวิขรุขระขา้ง

กลอ่งจนเกดิประกายไฟ และน�ากา้นไมข้ดีสอดเขา้ไปในอกีช่องทีเ่หลอือยู่

จากนัน้จะมเีสยีงเพลงออกมา

   ค�าเตอืน : เพลงทีอ่อกมาคอืเพลงในจนิตนาการของผูฟ้งั เป็นเพลงที่

ไมม่ใีนจกัรวาลนี้ โปรดระวงัอย่าลุม่หลงกบัมนัมากเกนิไป
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 เขายิ้มนอ้ย ๆ เสยีบหูฟงัเขา้กบักลอ่งไมข้ดีไฟกลอ่งทีส่อง และ

จดุไมข้ดีท ัง้สองกลอ่งอย่างมคีวามสุข ภาพความทรงจ�าของเขา เดก็ชายและ

เดก็หญงิออกมาอย่างชดัเจน มนี�า้ผึ้งแขง็อยู่ไกล ๆ  แต่นอกจากน้ีไมม่สีิง่อืน่

อยู่ในนัน้ นี่คอืความสุขของเขาภายในสีส่บิแปดชัว่โมงทีผ่่านมา… 

 เสยีงฉึกฉกัของรถไฟกลบเสยีงเพลงจนเกือบมดิ แต่ก็จบัใจ

ความไดเ้บา ๆ

คิดถงึเรือ่งทีเ่พิง่ผ่านพน้มา 

โบกมอืลาและตอ้งจากกนัไกล

เราต่างแยกยา้ยกนัไปตามใจ 

แต่ยงัคงไมล่มื ณ บา้นหลงันัน้

ไมม่วีนัลมืจางหายไป

ทีน่ ัน่ไงเราสามคนกนิขา้วกนั

น�า้ผึ้ง เขม็กลดั ไมข้ดีไฟร่วมแบง่ปนั

ในสกัวนัตอ้งเจอกนัใหมอ่กีครัง้

นีไ่มใ่ช่ครัง้สดุทา้ย ฉนัรบัรอง ฉนัรบัรอง...

 

 “หลงัเพลงจบเขามองกล่องไมข้ีดไฟท ัง้สองกล่อง ก่อนจุด

กา้นไมข้ดีท ัง้สองขึ้นอกีคร ัง้ กม้หนา้ไปมองน�า้ผึ้งทีว่างแทบเทา้ เขาหลบัตา

พริ้มและยิ้มอย่างมคีวามสุขอกีคร ัง้”
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 ผูเ้ป็นพอ่พดูข้ึนท่ามกลางความเงยีบ “แม่พาลูกเขา้นอนหน่อย 

เดีย๋วพรุง่น้ีลูกตอ้งไปเรยีนแต่เชา้” 



ขอบคณุ

 ขอบคุณแมแ่ละครอบครวัทีส่นบัสนุนในทกุ ๆ การเดนิทาง

เป็นอย่างดีจนถึงทุกวนัน้ีและรวมถึงในอนาคตขา้งหนา้เพื่อท�าตาม

ความฝนัในอนาคตต่อไป

 ขอบคุณอาจารยป์ระจ�าสาขาวิชาวรรณกรรมส�าหรบัเด็ก

ทุกท่านที่เคี่ยวเข็ญมาตลอดสี่ปีจนสรา้งสรรคผ์ลงานชิ้นน้ีไดส้ �าเร็จ

โดยเฉพาะอาจารยอ์นุสรา ดไีหว ้ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาประจ�ารายวชิา

วด 451 ภาคนิพนธท์างวรรณกรรมส�าหรบัเดก็

 ขอบคุณพี่ตอ้งและกลุ่มเพื่อนใหม่อีกสามคนผูต้ิดคา้ง

บนรถไฟหลายช ัว่โมงและสรา้งมิตรภาพร่วมกนัจนเกิดเป็นเรื่อง

“รถไฟสายนี้ ” ผมชอบความรูส้กึตอนคุยกบัทกุคนจรงิ ๆ ครบั

 ขอบคุณเมรียะและจกัรยานสีด�าของผมและเธอที่ฝ่าฟนั

อปุสรรคอย่างหนกั ผมรูส้กึสงสารจกัรยานสดี�าสองคนันัน้จากใจจรงิ

จนเกดิเป็นเรื่อง “จกัรยานสดี�า” 

 ขอบคุณแคเรยผู์ม้อบประสบการณ์ใหม่และคอยแนะน�า

ตลอดเวลาที่อ ยู่ในเมืองประมงจนเกิดเป็นเรื่อง “ เธอหนาว”

ผมตดัสนิใจไมผ่ดิจรงิ ๆ  ทีล่งไปเดนิกลางสายฝนร่วมกบัเธอ ขอบคุณ

ทีช่มประเทศไทยใหผ้มฟงัอยู่เรื่อย



 ขอบคุณนาโอโตะที่จดุประกายความหวงัใหผ้มไดก้ลบับา้น

อกีคร ัง้ ถา้ไม่มเีขาผมอาจไม่สามารถกลบัมาเขยีนหนงัสอืเลม่น้ี และ

แต่งเรื่อง “เชื่อผมเถอะ“ ได ้เพราะยงัไมเ่ขา้ใจมติรภาพมากพอ ผมยงั

คงรอเขามาเทีย่วเมอืงไทยอยู่จนถงึทกุวนันี้ อกีไมน่านเราคงไดพ้บกนั

อกีแน่ ผมเชื่ออย่างนัน้

 ขอบคุณแนนและครอบครวัที่สละเวลาอนัมีค่าเล่าเรื่อง 

ถ่ายทอดความรูส้กึ และความเป็นอยู่ที่ฮ่องกงใหฟ้งัจนเกิดเป็นเรื่อง 

“อกีคร ัง้” 

 ขอบคุณเพือ่นทีพ่บระหวา่งการเดนิทางทกุคนทีค่อยช่วยเหลอื

ในทกุ ๆ  เรื่องและมอบมติรภาพทีด่ใีหเ้สมอมาจนเป็นแรงบนัดาลใจใน

การเขยีนหนงัสอืเลม่นี้ และการเดนิทางคร ัง้ต่อ ๆ ไปในอนาคต

 ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ชมรมอาสาพฒันา มศว

ทุกคนที่ใหก้�าลงัใจและช่วยเหลอืกนัมาตลอด และสรา้งมิตรภาพ

ระหวา่งทางร่วมกนัจนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในหนงัสอืเลม่นี้

 ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาวรรณกรรมส�าหรบัเด็กรุ่นที่ 23 

ส�าหรบัทุกก�าลงัใจ และมิตรภาพดี ๆ ตลอดสี่ปีที่อยู่ร่วมกนัมา

ตลอด และขอบคุณผูท้ี่มีส่วนร่วมกบัหนงัสือเล่มน้ีทุกคน ตัง้แต่

ผูว้าดภาพประกอบ และเพือ่น ๆ นกัอ่านทีใ่หค้�าแนะน�าเสมอมา 



เก่ียวกบัผูเ้ขียน

 กฤตเมธ สะถติรโชติ ที่คนชอบเรียกว่าเมธ ไข่ หรืออะไรก็

แลว้แต่ทีเ่พือ่น ๆ  ต ัง้ขึ้นเอง ลมืตาดูโลกครัง้แรกในวนัที ่5 กนัยายน 2540 

ชอบออกเดนิทางท่องเที่ยวคนเดยีวและหาเรื่องวุ่นวายใส่ตวัตลอดเวลา 

จนเรียกไดว้่าไปเอาชีวติรอดในต่างแดนมากกว่าไปเที่ยว ชอบเรียนรู ้

และรูจ้กัผูค้นใหม่ ๆ จนติดเป็นนิสยั รกัการอ่านหนงัสอืมาต ัง้เด็ก ๆ

โดยเฉพาะการตู์นญี่ปุ่ นซึง่เกดิเป็นนิสยัรกัการอ่านตดิตวัมาจนถงึทกุวนัน้ี 

มเีสยีงดนตรเีป็นเพือ่นสนิทยามเหงา เยยีวยาจติใจในบางคร ัง้ ปลดปลอ่ย

ความโศกในบางครา และสรา้งแรงบนัดาลใจใหส้ม�า่เสมอ เป็นคนขี้ลมื

มากถึงมากที่สุดแต่ก็ยงัไม่ชอบการจดบนัทึก ชอบใชภ้าพถ่ายบนัทึก

ความทรงจ�าแทนมากกวา่ มคีวามฝนัวา่คร ัง้หน่ึงจะตอ้งไดต้พีมิพห์นงัสอื

ของตวัเองสกัเลม่ก่อนตาย



เก่ียวกบัผูว้าดภาพประกอบ

 อมลรดา อทิธาถรุิธ หรือชื่อทีเ่ธอเรียกเลน่ ๆ กบัเพือ่นสมยั

เดก็ว่า สงิคลิ้ง เธอใชช้ื่อน้ีเสมอเวลาวาดรูปหรือเขยีนบทความ เสมอืน

ก�าลงัปลดปลอ่ยอกีตวัตนหนึ่งอย่างเตม็ที ่หากถามวา่เธอเป็นคนแบบไหน 

คงจะตอบวา่ขึ้นอยู่กบัสิง่ทีเ่ธอใชเ้วลาอยู่ดว้ยในวนันัน้ วนัฝนตกท�าใหเ้ธอ

ขยนัเป็นพเิศษ ชาและวรรณกรรมพาเธอเขา้สู่โลกส่วนตวั ธรรมชาตแิละ

ผองเพือ่นช่วยใหเ้ธอกระตอืรอืรน้ สิง่ใหม ่ๆ  ในชวีติท�าใหเ้ธอร่าเรงิ ทกุสิง่

ลว้นมคีวามหมายกบัเธอ น่ีอาจเป็นเหตผุลใหเ้ธอชอบเขยีนและวาดสิง่เหลา่

นัน้ลงบนกระดาษอยู่เสมอ




