เมืองในฝัน
เรื่อง : กฤตเมธ สะถิตรโชติ
ภาพ : สิงคลิ้ง
วรรณกรรมเยาวชน ส�ำหรับเด็ก 14 ปี ข้นึ ไป
ต้นฉบับวรรณกรรมส�ำหรับเด็กนิพนธ์ ประจ�ำปี การศึกษา 2562
ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีป่ รึกษา อ.อนุสรา ดีไหว ้
พิมพ์ครัง้ แรก พฤษภาคม พ.ศ. 2563
พิมพ์ท่ี : ห้างหุนส่
้ วนจ�ำกัด วี.เอส.เอส.กรุป๊ (ส�ำนักงานใหญ่) 3/141-2 หมูท่ ่ี 5
ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
10510 โทร. 02-906-7003-5
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์ซแี อลยีส่ บิ สาม

ก่ อนออกเดินทาง
ผมเก็บสัมภาระมากมายใส่กระเป๋ า สูดหายใจลึกจนเต็มปอดเลือก
ออกเดินทางไปยังเส้นทางปริศนาที่มนั ่ ใจว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและ
พรมแดง เตรียมตัวเตรียมใจรับความโชคร้ายที่อาจเข้ามาเยือนได้ทุกเมื่อ
และพร้อ มยิ้ม รับ ความโชคดีเ สมอมา เตรี ย มหยิบ กล อ้ งถ่ า ยรู ป บัน ทึก
ความรูส้ กึ อันสวยงามเป็ นรูปภาพ ผมรอคอยจุดหมายซึง่ อยูไ่ กลนับพันนับหมืน่
กิโลเมตรแทบไม่ไหว แม้บางครัง้ มันก็ไกลเกินกว่านัน้ จนไม่อาจแตะต้องได้
เพราะมันอยู่ในห้วงจินตนาการของผม สิง่ เหล่านี้ทำ� ให้ผมเลือกเป็ นนักเดินทาง
“ผมเคยคิดว่าผมเป็ นนักเดินทาง” ผมพูดกับใครหลายคนหลังจาก
ผมออกเดินทางได้สกั พัก ขณะทีผ่ มยังหลงใหลการเดินทางและชีพจรลงเท้า
ไม่เลิกรา ความรูส้ กึ ตื่นเต้น อบอุ่น พึงพอใจ และหลายความรูส้ กึ ผสมปนเป
จนจับต้นชนปลายไม่ถกู เหล่านี้ทำ� ให้ผมยังคงเดินทางต่อไปทัง้ แบบตัง้ ใจและ
ไม่ตงั้ ใจ แต่ทกุ ครัง้ จักรวาลอันกว้างใหญ่มกั บังเอิญเหวีย่ งรอยยิ้มน้อย ๆ มา
ให้ผ มระหว่า งเดิน ทางได้เ สมอผ่ า นสิ่ง มีชีวิต ที่เ รีย กว่า “เพื่อ น” จนเกิด
เป็ น “มิตรภาพ” อันยากจะเข้าใจ แม้คนื วันจะผ่านพ้นไป สถานทีท่ เ่ี คยพบกัน
แปรเปลีย่ นไปมากจนแทบจ�ำไม่ได้ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นร่วมกับพวกเขาจะ
ประทับอยู่ในความทรงจ�ำของผมตลอดไป พาลให้รอยยิ้มน้อย ๆ นัน่ ออกมา
โลดแล่นอย่างมีความสุขทุกครัง้ เมือ่ นึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ นับไม่ถว้ น ไม่ใช่
เพราะสถานที่ บรรยากาศ หรือสิง่ อื่น ๆ นอกจากสิง่ มีชวี ติ ทีผ่ มเรียกเขาว่า
“เพือ่ น” และเขาก็เรียกผมว่า “เพือ่ น” เช่นกัน

มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพูดว่า “มิตรภาพระหว่างทางพบเจอและ
จากไปอย่างรวดเร็ว” เพราะผมก็เคยคิดเช่นนี้และไม่ได้คาดหวังมิตรภาพ
ระหว่ า งการเดิน ทาง ขอแค่ ไ ปถึง จุ ด หมายที่ต งั้ เป้ าไว้ใ ห้ไ ด้เ ป็ น ส�ำ คัญ
แม้บางครัง้ พวกเขาจะเข้ามาสร้างมิตรภาพเป็ นส่วนหนึ่งในความทรงจ�ำของ
ผมและจากไปก็ตาม แต่กไ็ ม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะหายไปและก็ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะอยู่กบั
เราตลอดไป จนวันเวลาล่วงไปผมก็เติบใหญ่ข้นึ จนค้นพบว่าผมไม่ได้เสพติด
การเดิน ทาง แต่ ผ มเสพติ ด การท�ำ ความรู จ้ กั ผู ค้ นระหว่ า งทางมากกว่ า
ห้วงเวลาสัน้ ๆ ทีเ่ ราได้พูดคุย ช่วยเหลือกันยามล�ำบาก กอดกันทัง้ ทีน่ ำ�้ ตาเอ่อล ้น
จับมือบอกลากันเป็ นครัง้ สุดท้าย ร่วมหัวจมท้ายผ่านอะไรทีท่ งั้ ดีและไม่ดไี ป
ด้วยกันทัง้ รอยยิ้ม และบางครัง้ สิง่ ของธรรมดา ๆ ซึง่ อัดแน่นด้วยความรูส้ กึ ก็
เป็ นเพือ่ นของผมได้เช่นกัน ผมจ้องมองมันทีไรยิง่ ท�ำให้เหตุการณ์และใบหน้า
ของเพื่อนทุกคนชัดขึ้นทันตา ทุกคนและทุกสิ่งลว้ นมอบรอยยิ้มและหัวใจ
อันบริสุทธิ์ให้ผมไม่ต่างกัน และแน่นอนว่ามันเป็ นเรื่องจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผมรูส้ กึ ซาบซึ้งและยิ้มได้ทกุ ครัง้ ทีค่ ิดถึงพวกเขาและสิง่ ของในกล่องใบเล็กที่
ผมเก็บพวกมันไว้อย่างทะนุ ถนอม และรอยยิ้มนี้จะสดใสยิ่งขึ้นถ้าพวกเขา
คิดถึงผมเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ก่อนออกเดินทางอย่าลืมพกรอยยิ้มและหัวใจไปแบ่งปันพวก
เขาด้วยล่ะ...
อ้อ! ตอนนี้ผมลาออกจากการเป็ น “นักเดินทาง” แล ้วแหละ

นักสะสมมิตรภาพ

แด่
นักสะสมมิตรภาพและนักเดินทางทุกคนทีท่ ำ� ให้
การเดินทางมีความหมาย
แด่
มิตรภาพ...
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โอบกอดความจริง และยิ้มรับทุกสิง่ ทีเ่ กิด
แมบ้ างครัง้ เราอาจรู ส้ ึกเดียวดายในโลกอันกวา้ งใหญ่ ไพศาล
ของพวกเรานี้ แต่ การเดินทางก็ทำ� ให้เราเปล่าเปลีย่ วไม่ได้นาน เพราะ
การเดิ น ทางของแต่ ล ะคนนัน้ ต่ า งโหยหากัน และกัน เสมอในโลกแห่ ง
ความจริ ง อัน สวยงามและโหดร้า ยในห้ว งเวลาเดี ย วกัน นี้ แม ส้ ุด ท้า ย
ความเปล่าเปลีย่ วนัน้ จะหวนกลับมาอีกครัง้ ในโลกของเรา
แต่เพียงเปิ ดใจรับเท่านัน้ เราจะพบกันและไม่ลาจากกันอีกเลย...
นักสะสมมิตรภาพ

รถไฟสายนี้
หลังเรียนจบหมาด ๆ ก็จะมีคนอยู่สองประเภท คือพวกทีห่ า
งานท�ำเลี้ยงตัวเองเพื่อไม่ให้ลำ� บากครอบครัว กับพวกที่ปล่อยตัวเอง
ให้ว่างสักพักทุ่มเทเวลากับสิ่งที่ตวั เองอยากท�ำ ผมเป็ นนักศึกษาจบใหม่
ประเภทหลังที่บางคนก็ค่อนแคะว่าขอเงินพ่อแม่ใช้ไปวัน ๆ นัน่ แหละ แต่
มองเผิน ๆ ก็เป็ นเรือ่ งดีได้เหมือนกัน
ผมเคยฝึ กงานที่บริษทั จัดท�ำสารคดีอยู่ส่เี ดือนเต็ม พี่ ๆ ใน
บริษทั เคยบอกว่าผมพื้นฐานดี แนวคิดโอเค ดูดมี อี นาคตในทางสายนี้
ท�ำให้ผมท�ำงานไปยิ้มไปอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาสีเ่ ดือน ทุกอย่าง
เป็ นไปด้วยดี ยกเว ้นแค่สงั คมภายในทีท่ ำ� ให้ผมรูส้ กึ อึดอัดตัง้ แต่เดือนแรก
ก่อนทีจ่ ะเริ่มชินและชาไปเอง ผมได้เรียนรูว้ า่ ระยะเวลาไม่สามารถเป็ นตัว
ก�ำหนดความสนิทสนมหรือมิตรภาพได้เลย แต่ส่งิ ที่ผมได้กลับมาจาก
การฝึ กงานครัง้ นัน้ ก็ทำ� ให้ผมเก่งและกล ้ามากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การสืบค้นและวิเคราะห์ข ้อมูลทีท่ ำ� ให้ผมคิดไตร่ตรองได้ดขี ้นึ การเรียนรู ้
การค้นหาข ้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และกระบวนการท�ำงาน
ก่ อนเริ่มหางานท�ำ ผมน่ าจะลองหาช่ องทางสร้างชื่อเสียงให้
ตัวเองบา้ ง เผลอ ๆ อาจจะมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ติดไมต้ ดิ มือกลับ
มาถ้าหากผมลองท�ำสารคดีสกั เรื่อง แต่ประเด็นหลัก คือผมอยากเทีย่ ว
มากกว่า เป็ นปกติของชีวติ วัยรุ่นทีต่ อ้ งการอิสระ ไม่อยากต้องเข ้าท�ำงาน
เช้า เลิกงานเย็นตัง้ แต่ตน้ ผมเชื่อว่าชีวติ ท�ำงานยังอีกยาวไกลและเรามี
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เวลาท�ำงานทัง้ ชีวติ
“สารคดีสตั ว์ป่าที่แก่ งกระจานก็น่าท�ำ สารคดีท่องเที่ยวเขื่อน
เชี่ยวหลานก็ดีได้ไปเที่ยวด้วย” ผมพูดกับตัวเอง พลางสไลด์หน้าจอ
โทรศัพท์หาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เผือ่ จะเจอสิง่ น่าสนใจ และในทีส่ ุดผม
ก็เจอมันจนได้...
โจรใต้ป่วนบอมบ์กลางยะรัง
เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตำ� บลเมาะมะวี อ�ำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี พบผูเ้ สียชีวติ 2 คน และบาดเจ็บทัง้ สิ้น 8 คน
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.33 น. สภ.ยะรังรับแจ้งคนร้าย
ไม่ทราบชื่อ และจ�ำนวน ผูก้ ่อเหตุลอบวางระเบิดบนถนนหมายเลข 410
บริเวณหน้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ผมปิ ง๊ ไอเดียขึ้นมาทันที ผมยังไม่เคยไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เลยนิหว่า คือผมไม่ได้หมายความว่าอยากลองไปผจญลูกระเบิดหรอกนะ
แต่ ผมไม่เคยรู จ้ กั วัฒนธรรมและชีวติ ของชาวมุสลิมเลย กลายเป็ นว่า
ตอนนี้ผมตัง้ ใจท�ำสารคดีเพือ่ ตอบสนองความต้องการส่วนตัวไปเสียแล ้ว
แต่ สามจังหวัดที่คนทัว่ ไปมองว่าอันตรายนี่แหละ คือจุดหมายของผม
จากประสบการณ์ ฝึ กงานสารคดี ม าสี่ เ ดื อ นผมรู ด้ ี ว่ า ที่ น ั น่ ไม่ ไ ด้
อันตรายหรอก ถึงจะมีข่าวที่ยอ้ นแย้งกับความคิดผมออกมามากมาย
ก็ตาม หลังสรุ ปกับตัวเองได้ว่าอยากท�ำสารคดีวิถีชีวิตคนมุสลิมก็รีบ
โทรหาเพือ่ นทีค่ ดิ ว่าน่าจะช่วยผมท�ำสารคดีเรื่องนี้ได้
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“คือเราอยากไปท�ำสารคดีเกี่ยวกับคนมุสลิมทีน่ ราธิวาสอะ พอดี
เห็นว่าบ ้านกิมอยู่ทน่ี นั ่ พอจะแนะน�ำอะไรได้มยั้ ” ผมเข ้าเรื่องสารคดีหลัง
จากพูดคุยถามไถ่ชวี ติ บังกิมซึง่ เป็ นเพือ่ นเก่ามาสักพัก
“ต้องถามก่อนว่านายอยากรูอ้ ะไรเกี่ยวกับชาวมุสลิม มันมีหลาย
ด้านหลายมุมเลย ทีจ่ ริงบ ้านเราอยู่ในชุมชนมุสลิม ถ้ามาแถวนี้กแ็ นะน�ำได้
สบาย รูจ้ กั ชาวบา้ นละแวกนัน้ ทุกคน อยากไปไหนก็พาไปได้ทกุ ทีแ่ หละ
มาเลย ๆ” เขาตอบผมด้วยน�ำ้ เสียงตื่นเต้น ชักชวนอยากให้ผมไปบ ้านเขา
เต็มที่
“คืออยากรูเ้ กี่ยวกับวิถชี วี ติ ความเชื่อ แล ้วก็ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในภาคใต้ ประมาณนี้แหละ”
“โห สบาย ชิล ๆ แถวบ ้านเรามีคนมุสลิมแก่ ๆ เยอะ มาทีน่ ่ีคง
ได้ข ้อมูลเยอะเลย แต่เด็ก ๆ ก็มนี ะเผือ่ อยากรูอ้ ะไรสมัยใหม่ มา ๆ ๆ”
บังกิมมันใจเต็
่ มทีว่ า่ ถ้าผมมาทีบ่ ้านเขาจะต้องได้ข ้อมูลกลับไปมากมาย
บังกิมเป็ นเพือ่ นทีไ่ ว ้ใจได้ เราเจอกันครัง้ แรกสมัยเรียนมหาลัยฯ
ตอนท�ำ กิ จ กรรมรับ น้อ งคณะ ตอนนี้ เ ขาเป็ น ที่รู จ้ กั ในฐานะปราชญ์
ชาวบ ้านหน้าใหม่ ชาวบ ้านทีน่ นั ่ คิดค่าใช้จ่ายไม่แพงในการท�ำกิจกรรมหรือ
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิม ส่วนกิมไม่คิดเงิน คงเพราะตอนนี้เป็ นเวลาทีช่ ่วย
อะไรได้ก็ช่วยกันไปในยุคเศรษฐกิจตกต�ำ่ มากทีส่ ุดในรอบหลายปี อย่างนี้
ผมเก็บกระเป๋ าสัมภาระรอคอยการเดินทางครัง้ ใหม่ในอีกสามวันขา้ งหน้า
การเดินทางใหม่ ๆ ท�ำให้ต่นื เต้นทุกครัง้ หลังห่างหายจากการเทีย่ วไปนาน
เพราะต้องท�ำสารนิพนธ์ส่งอาจารย์ตลอดเทอม
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ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง ตอนนี้ผูค้ นหนาตาเป็ นพิเศษ กระเป๋ า
ตะกร้า ถุงกระสอบต่ าง ๆ วางระเกะระกะทัว่ ทุกที่ เด็กเล็ก ผู ใ้ หญ่
คนแก่ คนไร้บา้ น ชาวพุทธ และมุสลิมปะปนกันเต็มไปหมดราวกับเป็ น
ศูนย์วฒั นธรรมแห่งใหม่
“ตัวใบนี
๋ ้ เป็ นใบสุดท้ายแล ้ว ถ้าไม่ซ้ อื ใบนี้ไม่ได้ไปแล ้วนะครับ”
พนักงานขายตัวบอกผมด้
๋
วยสีหน้าจริงจัง ราวกับจะสือ่ ว่ารีบ ๆ ซื้อไปเหอะ
ก่อนจะไม่มที น่ี งั ่
“โอเคครับ งัน้ ผมเอาใบนี้เลยก็ได้”
ผมโชคดีมากที่ได้ตวใบนี
ั ๋ ้ มา ไม่อย่ างนัน้ ผมอาจจะต้องยืน
จากกรุงเทพฯ ไปยะลา หรือไม่ก็ไม่ได้ไปท�ำสารคดีครัง้ นี้เลย ถึงจะเป็ น
ตัวชั
๋ น้ สามที่แย่ท่สี ุดแต่ก็พาผมไปถึงจุดหมายได้เหมือนกัน ที่สำ� คัญคือ
มันราคาถูกทีส่ ุดในบรรดาตัวรถไฟทุ
๋
กประเภท
กลิน่ สนิมเหล็กของรถไฟ อากาศร้อนระอุ พัดลมติดเพดาน
ตัวเก่า และเก้าอี้นงั ่ แข็งราวแผ่นหิน คือสิง่ ทีณ
่ ภัทร ซือ่ ตรงคนนี้ตอ้ งพบเจอ
ตลอดยีส่ บิ สองชัว่ โมง ผมมีกระเป๋ าเป้ หนึ่งใบและอุปกรณ์ถา่ ยภาพ แค่น้ ีก็
เพียงพอส�ำหรับการท�ำสารคดีหนึ่งเรื่อง (ทีไ่ ม่ตอ้ งถ่ายทอดทางโทรทัศน์)
เวลานี้รถไฟออกจากสถานีแล ้ว หลายคนถอนหายใจเฮือกใหญ่ รถไฟไทย
ชัน้ สามจะนัง่ หน้าชนกันท�ำให้ผูโ้ ดยสารอาจนัง่ ไม่สบายเท่าไร ยืดเหยียด
แขนขาได้ไม่สะดวก แต่ผูค้ นส่วนใหญ่กท็ ำ� ใจได้กบั สภาพเช่นนี้ เพราะรูด้ ี
ว่าพวกเขาคือคนทีจ่ ่ายเงินให้การรถไฟแห่งประเทศไทยน้อยทีส่ ุด
“ปกติรถไฟออกช้าแบบนี้หรือเปล่าคะ” หญิงสาวทีน่ งั ่ ฝัง่ ตรงข ้าม
ผมถามขึ้น
“ก็เป็ นบางครัง้ นะ แต่ปกติก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่ นี่ก็น่าจะถือว่า
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ช้ามาก” ผมตอบเธออย่างมันใจผ่
่ านประสบการณ์การนัง่ รถไฟในรอบหลาย
ปี ทผ่ี ่านมา
“นี่เราเพิง่ ขึ้นรถไฟครัง้ แรกเลย พาเพือ่ นต่างชาติมาด้วย พวกเรา
อยากลองสัมผัสประสบการณ์การขึ้นรถไฟไทยทีว่ า่ กันว่าเป็ นทีส่ ดุ ในหลาย ๆ
ด้านสักครัง้ หนึ่ง” เธอตอบติดตลก สายตาจ้องมองไปยังชายหนุ่มข ้าง ๆ
“อ๋อ ดี ๆ นัง่ รถไฟไทยมันก็สนุกไปอีกแบบ ได้คุยกับคนเยอะ
หน่อย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ฟังเรื่องเล่าสนุก ๆ มันท�ำให้เรารูจ้ กั อะไร
เยอะมากขึ้น ว่าแต่พช่ี ่อื อะไรครับเนี่ย ผมชื่อภัทร”
“พีช่ ่อื ดาจ้ะ ส่วนนี่เพือ่ นชื่อเจมส์”
“Hi! Nice to meet you!”
ผมกล่าวทักทายชาวต่างชาติคนนัน้ มองแค่ปราดเดียวก็รูท้ นั
ทีวา่ ทัง้ สองคนเป็ นแฟนกัน น่าอิจฉาจริง ๆ เลย ผมก็เคยมีแฟนนะแต่ก็
เลิกกันมานานแล ้ว ตอนแรก ๆ ก็เหงา ร้องไห้จะเป็ นจะตาย เวลาผ่านไป
ก็ชนิ แล ้วก็เฉย ๆ กับเรื่องความรัก ตอนนี้กไ็ ม่ได้อยากมีใครเข ้ามาในชีวติ
เพราะตอนนี้กม็ ชี วี ติ อิสระดีอยู่แล ้ว ตัง้ ใจว่าพอท�ำสารคดีเรื่องนี้จบแล ้วจะ
หางานดี ๆ ท�ำสักที
“แล ้วป้ าก�ำลังจะไปไหนเหรอครับ” ผมพูดกับคุณป้ าทีน่ งั ่ ข ้างผม
แกหันซ้ายหันขวาดูทวขบวนในตอนแรก
ั่
ท�ำให้ผมพอเดาได้วา่ แกไม่ค่อย
ได้ข้นึ รถไฟบ่อยนัก
“ป้ าก�ำลังจะไปเยีย่ มญาติทห่ี าดใหญ่จะ้ ไม่ได้ไปไหนไกล ๆ แบบ
นี้มานานแล ้ว”
“อ๋อ โอเคครับ”
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“นี่ป้าเพิง่ เคยขึ้นรถไฟครัง้ แรกเลย ก่อนหน้านี้เกิดมาตัง้ สี่สบิ
ห้าสิบปี ยงั ไม่เคยขึ้น แต่ดูส!ิ พอขึ้นรอบแรกก็เจอแบบนี้ซะแล ้ว คนมันก็ไม่
อยากขึ้นรถไฟกันสิอที ่านี้ เบาะแข็งอย่างกับอะไรดี ร้อนอีกต่างหาก ดีนะที่
พัดลมของเราไม่เสียเหมือนตัวตรงนัน้ ” คุณป้ าทีน่ งั ่ ข ้างผมบ่นอย่างหัวเสีย
แต่กม็ รี อยยิ้มบนใบหน้าเล็กน้อย
ป้ าตองเป็ นคนชุมพร เธอมาท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ ได้เกือบสิบปี แล ้ว
ผมเผ้ารุงรังเล็กน้อย ผิวสีนำ�้ ตาล ผมไม่รูว้ า่ แกท�ำงานอะไร แต่แววตาแกดู
เศร้าหมอง ไม่มชี วี ติ ชีวาสักเท่าไร ถึงแกจะนัง่ เล่นเกมงูในโทรศัพท์อยูก่ ต็ าม
รถไฟแล่นผ่านสถานีแลว้ สถานีเล่าอย่างช้า ๆ ใครว่านัง่ รถไฟ
เร็ว เพราะรถไม่ตดิ เหมือนบนท้องถนน บางครัง้ มันก็ตดิ ๆ ดับ ๆ จน
คนต้องชะโงกหัวไปดูนอกหน้าต่างด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น นี่ยง่ิ ท�ำให้
การเดินทางล่าช้าลงไปอีก แต่กท็ ำ� ให้บรรดานักเดินทางได้พดู คุยเก็บเกี่ยว
เรื่องราวใหม่ ๆ ของเพือ่ นใหม่บนรถไฟ พลางดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศสบาย ๆ
ตอนนี้แดดเหลืองทองค่ อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็ นสีสม้ เขม้ จัด
พระอาทิตย์กลมโตคลอ้ ยต�ำ่ เกือบลับขอบฟ้ า ลมเย็นโชยผ่านหน้าต่าง
รถไฟ สองฟากของรถมีตน้ ไม ้ ป่ าไม ้เขียวชอุ่มให้ดูจนเพลินตา มีเพือ่ นใหม่
พูดคุยกันตลอดทาง เรื่องประสบการณ์ของคุณป้ าวัยกลางคนสมัยวัยรุ่น
เรียกเสียงหัวเราะของพวกเราได้ตลอด แกดู มชี ีวติ ชีวาไม่เหมือนก่ อน
หน้านี้ โดยเฉพาะเรื่องทีแ่ กเคยโดดเรียนกับเพือ่ นตอนเด็ก ๆ ไปหลบหลัง
โอ่งมังกรใบใหญ่ เรือ่ งกิจกรรมระหว่างเรียนของพีด่ าก็สนุกเหมือนกัน ส่วน
เรือ่ งของเจมส์นนั้ แตกต่างออกไป ผมชอบถามเกีย่ วกับบ ้านเกิดของเขาและ
สภาพความเป็ นอยู่ ก่อนแปลให้ป้ าตองฟัง ทัง้ หมดนี้เป็ นบรรยากาศชวนฝัน
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เหมือนเข็มนาฬกิ าหยุดเดิน ภาพวิวทิวทัศน์สองขา้ งทางผ่านไปเรื่อย ๆ
อยากให้มีช่วงเวลาแบบนี้ไปนานเท่านาน แต่กถ็ กู ขัดจังหวะจากเสียงค�ำราม
ของเจ้ารถเหล็กคันเก่าอยู่บ ้าง
พวกเราตกลงซื้อขนม ของกินเล่นต่าง ๆ แบ่งกันกิน ถัวลิ
่ สงบ ้าง
ขนมห่อบ ้าง ขนมของดีประจ�ำจังหวัดต่าง ๆ ทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ เดินเรียกลูกค้า
อยู่ทวทั
ั ่ ง้ ขบวนรถไฟ ถือว่าเป็ นประสบการณ์ใหม่ เพราะผมไม่เคยซื้ออะไร
มากินร่วมกับคนแปลกหน้ามาก่อน
“พวกหนู น่ี คุ ย สนุ ก ดีจ ริง แปลว่า ปกติคุ ย กับ คนเยอะซิน ะ”
ป้ าตองพูดกับพวกเราหนุ่มสาวทัง้ สามคน
“ไม่หรอกค่ะ คงเพราะขึ้นรถไฟครัง้ แรกเลยตืน่ เต้น ได้คุยกับใคร
ก็สนุกค่ะ” พีด่ าตอบน�ำ้ เสียงสดใส ท�ำให้ทกุ คนยิง่ รูส้ กึ สนุกสนานขึ้นไปอีก
“ผมก็วา่ อย่างนัน้ เหมือนกัน”
ปึ้ ง!
ตอนนี้ดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าหลงเหลือแต่ความมืด ประกายดาว
และแสงไฟนีออน บรรยากาศแสนสนุกบนรถไฟหายไปกลายเป็ นตึงเครียด
ผูค้ นเริ่มโหวกเหวกโวยวาย เดินขวักไขว่กนั ชุลมุน แต่ละคนแสดงสีหน้า
หงุดหงิดออกมาเต็มที่ หน้านิ่ว คิ้วขมวดแทบจะชนกัน ยิง่ พัดลมทัง้ ขบวน
หยุดนิ่ง ท�ำให้บรรยากาศคุกรุ่นยิง่ กว่าเดิม โชคดีทผ่ี มมีเพือ่ นใหม่อยู่ดว้ ย
ท�ำให้ผมระงับอารมณ์รอ้ นได้ และหันไปคุยเรือ่ งอืน่ กับพวกเขาแทน ผมคิด
ว่าพวกเราคุยกันถูกคอ จังหวะการพูดก็เข ้ากันได้ แต่ละเรื่องทีผ่ ลัดกันเล่า
ก็สนุกสนานไม่มเี บือ่
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“ท�ำไมรถไฟไม่ออกสักทีวะ จอดนานแล ้วเนี่ย” คุณลุงหัวโล ้นที่
นัง่ ริมหน้าต่างอีกฝัง่ หนึ่งลุกขึ้นยืนโวยวาย
“การรถไฟไทยจะไม่ทำ� อะไรสักอย่างเลยเหรอ” คุณแม่ท่อี ุม้
ลูกน้อยอยู่ยนื ขึ้นบ่นเสียงดังบ ้าง
“พอกันทีกบั รถไฟไทย!” คุณลุงอีกคนนัง่ บ่นคนเดียว แต่ผม
ก็ได้ยนิ ชัดถ้อยชัดค�ำ แกดูหงุดหงิดมากพอสมควร แต่พอได้คุยกับแก
ก็รูว้ ่าแกเคยผ่านประสบการณ์รถไฟไทยเลทกว่าสีช่ วั ่ โมงมาแลว้ แกเลย
หัวร้อนค่อนข ้างง่ายกว่าชาวบ ้านชาวช่อง
ผู โ้ ดยสารพ่นถ้อยค�ำท�ำนองนี้ออกมาอย่ างเต็มที่ ผมเขา้ ใจ
พวกเขาแหละ เพราะผมก็เป็ นหนึ่งในนัน้ รถไฟจอดเสียทีส่ ถานีหวั หินมา
หนึ่งชัว่ โมงแล ้ว ผูค้ นส่วนใหญ่แบกสัมภาระลงรถไฟ เพราะคิดว่าจะได้ข้นึ
รถขบวนใหม่ นี่อาจจะเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุดของค�ำว่าอุปาทานหมู่
เพราะสุดท้ายพวกเขาก็ตอ้ งกลับมานัง่ แช่บนรถขบวนเดิม ทุกคนนัง่ รอ ไม่รู ้
ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้ไปจากทีน่ ่ี กระทังเสี
่ ยงประกาศจากรฟท.ดังขึ้น
“ประกาศถึงผูใ้ ช้บริการขบวนรถเร็วที ่ 3033 รับส่งผูโ้ ดยสารจากสถานี
ต้นทางกรุงเทพฯ ปลายทางสถานีสไุ หงโก-ลก ขณะนี้เกิดเหตุขดั ข ้อง
่
บางประการ รถไฟขบวนนี้จำ� เป็ นต้องหยุดให้บริการชัวคราวที
่
สถานีหวั หิน คาดว่าจะพร้อมออกจากสถานีอกี ครัง้ ในเวลา 23.00 น.
การรถไฟไทยขออภัยผูใ้ ช้บริการทุกท่าน”
“พวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะ เห็นไฟเซเว่นอยู่แถวนู น้ อาจมี
ร้านข ้าวให้กนิ ด้วยก็ได้” ผมชี้มอื ไปนอกหน้าต่าง ทุกคนเห็นตรงกันว่าเรา
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น่าจะออกไปหาอะไรกินระหว่างรอรถไฟซ่อมเสร็จ มีลงุ โหน่งทีน่ งั ่ เยื้อง ๆ
กันขอร่วมไปด้วย
ผมโทรไปบอกบังกิมว่าผมน่ าจะไปถึงสถานีรถไฟช้ากว่าที่นดั
กันไว ้ แจ้งเขาล่วงหน้าว่าถ้ามีการเปลีย่ นแปลงจะติดต่อกลับไปอีกครัง้ เขา
ไม่ว่าอะไร แถมยังบอกอีกว่ารอต้อนรับเสมอ มาได้ทกุ เวลา ขอแค่อย่า
เบี้ยวแล ้วกัน
“บะหมีห่ มูแดงสี่ เล็กหมูแดงพิเศษหนึง่ นะครับ ไม่มใี ครเปลีย่ นละ
เนอะ” ผมทวนรายการในกระดาษทีจ่ ดไว ้อีกครัง้ เผือ่ ว่ามีใครอยากเปลีย่ นเมนู
“คนเยอะแบบนี้กว่าได้จะกินก็คงนานพอดูเลยป้ าว่า” ป้ าตองพูด
กับพวกเรา
“ไม่นานเท่ารอรถไฟหรอกครับ” ผมพูดติดตลก
“แลว้ ก็คงไม่นานเท่ารอรถไฟไทยพัฒนา” ลุงโหน่งพูดข่ม แต่
ก็เรียกรอยยิ้มของพวกเราได้ พวกเรารูด้ วี า่ มันเป็ นตลกร้ายของประเทศนี้
กว่าแต่ละอย่างจะพัฒนาต่อไปได้ใช้เวลานานมาก นานกว่าประเทศอื่น
อย่างเห็นได้ชดั เกือบทุกคนในประเทศก่นด่าระบบราชการ โดยเฉพาะ
คนสมัยใหม่ แต่มนั ก็ไม่เกิดความเปลีย่ นแปลงใด ๆ ทุกอย่างยังเป็ นเหมือน
เดิมมาหลายปี การทุจริตท�ำให้ประเทศย�ำ่ อยู่กบั ทีม่ านาน ผมกับลุงโหน่ง
สนใจเรื่องการเมือง ท�ำให้พวกเราคุยกันถูกคอยิง่ ขึ้นไปอีก จนเรียกได้วา่
ลุ ง โหน่ ง ที่เ คยนัง่ บ่ น คนเดีย วบนรถไฟกลายเป็ น ผู ท้ ่ีพู ด เยอะที่สุ ด ใน
วงสนทนานี้ไปแล ้ว ถือเป็ นโชคดีทเ่ี ขามากินข ้าวกับพวกเรา เพราะเขาพูด
แต่ประเด็นทีท่ กุ คนเข ้าถึงได้และอยากพูดด้วยกันทัง้ สิ้น ทัง้ เรื่องบา้ นเกิด
ระบบราชการ และความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
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ขณะนี้นาฬกิ าบอกเวลา 23.13 น. พวกเราขึ้นมานัง่ รอบนรถไฟ
อยู่ก่อนแล ้ว พร้อมน�ำ้ ขนม กาแฟ และเสบียงส�ำหรับกินตอนเช้า ยังไม่มี
วีแ่ ววว่ารถไฟจะออกจากสถานี ล่าช้ากว่าก�ำหนดทัง้ สิ้นหกชัว่ โมงกว่า ท�ำให้
พวกเรามีเวลาพูดคุยท�ำความรูจ้ กั กันต่อไปพักใหญ่
“ผมมีภรรยาแลว้ แต่ ยงั ไม่มลี ู ก และก็ไม่อยากมีดว้ ย รู ส้ กึ
เป็ นห่วงลู กถ้าจะต้องโตมาในสังคมแบบนี้ โชคดีท่ีเธอก็คิดเหมือนกัน
เราเลยไม่ตอ้ งนัง่ เถียงเรือ่ งนี้” ลุงโหน่งพูดพลางถอนหายใจเมือ่ พูดถึงเรือ่ ง
ครอบครัวแก
“ทุกวันนี้ผมใช้ชวี ติ คนเดียวในกรุงเทพฯ นาน ๆ ครัง้ จะได้ออก
นอกเมืองไปท�ำงานทีต่ ่างจังหวัดบ ้าง ผมก็รูส้ กึ ดีใจทุกครัง้ เพราะบางครัง้
ก็จะได้เจอเพือ่ น แต่หลัก ๆ คือได้เปลีย่ นบรรยากาศนัน่ แหละ ทีก่ รุงเทพฯ
เวลาไปท�ำงานก็รถติดแทบทุกวันกว่าจะกลับถึงห้องพักก็หมดแรงแลว้ ”
ลุงโหน่งเล่าต่อแบบติดตลก
“แลว้ นี่ลุงก�ำลังไปไหนเหรอครับ” ผมถามลุงโหน่ งแต่ ก็รูส้ ึก
แปลก ๆ นิดหน่ อย เพราะอันที่จริงมันควรจะเป็ นประโยคแรก ๆ ที่ควร
ถามเมือ่ ท�ำความรูจ้ กั กัน
“ก�ำลังไปยะลา กะว่าจะไปงานบวชลูกเพือ่ น แต่น่สี งสัยจะไม่ทนั
แล ้ว รถไฟช้าซะขนาดนี้”
“ป้ าก็เหมือนกันน่ าจะไปหาหลานไม่ทนั แลว้ ต้องไปวันถัดไป”
ป้ าตองพูดเสริม
ตอนนี้เสียงรถไฟแล่นเสียดรางดังขึ้นอีกครัง้ ผมคงถึงนราธิวาส
ช้าไปแปดเก้าชัวโมงไม่
่
อยากเชือ่ ว่าเรือ่ งแบบนี้จะเกิดขึ้นกับผม ท�ำให้ผมคิด
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ได้วา่ สิง่ ทีค่ ดิ ว่าดี อาจไม่ดอี ย่างทีค่ ดิ ตอนแรก เหมือนผมทีไ่ ด้ตวใบสุ
ั ๋ ดท้าย
ใบนี้มา แต่ในความโชคร้ายก็มคี วามโชคดีอยู่เสมอ ผมได้เจอเพือ่ นใหม่
ต่างวัยบนรถไฟ ความประทับใจยังคงอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ อาจต้องพูดด้วยซ�ำ้
ว่าผมโชคดีมากทีไ่ ด้ข้นึ รถไฟขบวนนี้ เวลาทีร่ ถไฟล่าช้ากลับไม่สูญเปล่าเลย
แม ้แต่นอ้ ย เพราะเป็ นเวลาทีท่ ำ� ให้ผมรูส้ กึ เหมือนได้คนดี ๆ เข ้ามาในชีวติ
ถึงแม ้ผมจะไม่รูจ้ กั พวกเขามาก แต่กม็ นใจในตั
ั่
วพวกเขาได้พอตัว เรียกได้
ว่าเป็ นมิตรภาพทีไ่ ม่คาดฝันมาก่อน อาจเพราะการเดินทางครัง้ นี้มอี ปุ สรรค
จึงท�ำให้เราผูกพันกันยิง่ ขึ้น
เช้ามืดผมบอกลาพีด่ าและเจมส์ พวกเราแลกช่องทางติดต่อไว ้
เผือ่ จะได้ตดิ ต่อหรือมีเรื่องให้ช่วยเหลือกันในอนาคต ผม ป้ าตอง และ
ลุงโหน่ งนัง่ คุยกันต่อไปจนผมรู ว้ ่าลุงโหน่ งตัง้ ใจไปที่โรงเรียนขาดแคลน
แห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาด้วย เขาและเพือ่ นต้องการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็ก
และน�ำ สิ่ง ของจ�ำ เป็ น ไปบริจ าคให้แ ก่ น กั เรีย นและชุม ชนที่ข าดแคลน
เด็ก ๆ เหล่านี้ตอ้ งการความช่ วยเหลือโดยด่วน แต่ กลับไม่มใี ครเป็ น
กระบอกเสียงส่งต่อเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แมแ้ ต่ในโลกออนไลน์
ท�ำให้ทน่ี ่ีซง่ึ เขา้ ถึงยากอยู่แลว้ ยิ่งไม่เป็ นทีร่ ูจ้ กั เขา้ ไปอีก พอลุงโหน่งรูว้ ่า
ผมเคยท�ำกิจกรรมค่ายอาสาสมัยเรียนมหาลัยฯ ก็ชวนให้ผมไปด้วยใหญ่
เลย และก็คิดว่าผมอาจช่วยเป็ นตัวกลางส่งต่อความต้องการของคุณครู
และเด็ก ๆ ให้คนหมูม่ ากได้
“ไปบริจาคของกับลุงมัย้ บอกก่อนเลยว่าล�ำบากมาก แต่อยาก
ให้ไป เพราะที่นนั ่ ยังไม่เป็ นที่รูจ้ กั และต้องการความช่วยเหลือมาก ถ้า
น้องมีอุปกรณ์ถ่ายท�ำพร้อมขนาดนี้ลองแวะมาดู ก่อนมัย้ ล่ะ เผื่อจะเป็ น
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กระบอกเสียงให้เด็กตาด�ำ ๆ หรือจะไปถ่ายสารคดีโรงเรียนขาดแคลนก็
ยังได้” ลุงโหน่ งพูดพลางเปิ ดรูปโรงเรียนที่เขาเคยส�ำรวจมาก่อนให้ผมดู
ชี้โน่นชี้น่ใี ห้ดูอธิบายจนผมเห็นภาพ พอยืนยันได้วา่ โรงเรียนสภาพเก่าและ
ทรุดโทรมใช้ได้
“ผมเป็ นคนยะลา อยูท่ น่ี นั ่ มานานจนได้ไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ นัน่
แหละ พอมีเวลาว่างก็กลับมาหาอะไรท�ำทีบ่ า้ นเกิดตลอด ตอนนี้ก็กำ� ลัง
รวม ๆ กลุม่ กับเพือ่ นสมัยเรียนมาจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมสักหน่อย
เพิง่ เริ่มท�ำได้ไม่นานนี้เอง”
ประโยคนี้ทำ� ให้ผมลังเลใจ ผมเป็ นคนให้ใจคนง่าย คนไหน
ที่คุ ย ถู ก คอยิ่ง แล ว้ ใหญ่ และครัง้ นี้ เ ขาคนนั้น ก�ำ ลัง จะไปช่ ว ยเหลือ
เด็ก ๆ ขาดแคลน ผมรูว้ า่ ลุงโหน่งเป็ นคนดี อ่อนโยน และมีความตัง้ ใจจริง
ผมเองก็อยากช่วยเขา แต่ผมมีเป้ าหมายของการเดินทางครัง้ นี้อยู่แล ้ว ใน
เวลาจ�ำกัดเช่นนี้ผมก็ต ้องการได้งาน ได้สร้างชือ่ เสียงให้กับตัวเอง แต่จะให้ทิ้ง
เด็ก ๆ ทิ้งความคาดหวังของลุงโหน่งอย่างนัน้ ผมก็ทำ� ใจยาก และอย่างน้อย
ตอนนี้ผมก็ถอื ว่าเขาเป็ นเพือ่ นคนหนึ่งทีร่ ่วมชะตากรรมบนรถไฟนี่ดว้ ยกัน
กับป้ าตอง พีด่ า เจมส์ รวมถึงผมด้วย
จากตรงนี้ไปนราธิวาสก็คงช้ากว่าที่ผมนัดบังกิมไวร้ าว ๆ เก้า
ชัว่ โมง หัวรถจักรเริ่มส่งเสียงแปลก ๆ แต่คุน้ เคยอีกครัง้
ปึ้ ง!
“มันเป็ นอะไรนะไอ้รถไฟสายนี้...”
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ผมโทรศัพท์หาบังกิม...
สองเดือนผ่านไปตอนนี้ผมถ่ายท�ำสารคดีเสร็จเรียบร้อยแลว้
ก็จดั ว่าประสบความส�ำเร็จอยู่นะ มียอดวิวถึงหนึ่งล ้านสองแสนวิว ตอนนี้
ผมเริ่มมีช่อื เสียงในโลกออนไลน์แล ้วล่ะ อ้อ! ลุงโหน่ง พีด่ า และบังกิมโทร
มายินดีกบั ผมด้วยล่ะ ... เด็ก ๆ พวกนัน้ ก็เหมือนกัน
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จักรยานสีดำ�
“สู บ ลมยางก่ อ นค่ อ ยไปนะ” เธอบอกเมรี ย ะ และหยิ บ
ที่สูบลมยางอันเล็กให้เธอหนึ่งอัน
เจ้าของเกสต์เฮาส์พาเมรียะไปเลือกจักรยานใต้ชายคาหญ้าฟาง
ซึ่งเป็ นที่เก็บจักรยานจ�ำนวนมาก จักรยานแม่บา้ นสีดำ� ส่องประกายเงิน
วาววับดูถูกใจสาวผิวแทนชาวศรีลงั กาเป็ นพิเศษ เธอเลือกมันเป็ นเพือ่ น
คู่ใจส�ำหรับการเดินทางในวันนี้
1
ถ้าหากเลือกเกิดได้มนั ก็อยากไปอยู่ในที่ท่ดี กี ว่านี้ ตัง้ แต่เกิด
มามันตัง้ ใจว่าจะเป็ นจักรยานทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นจักรยานสุดเท่โลดแล่นบน
สนามแข่งระดับโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุดในบรรดาจักรยาน หรืออย่างน้อยก็ขอ
ชมทิวทัศน์สวย ๆ ตลอดทางก็ยงั ดี แต่น่าผิดหวังทีม่ นั ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
เพราะแถวนี้มแี ต่หนิ ปลักโคลน และถนนลูกรังเต็มไปหมด เป็ นพื้นที่
ไร้ความเจริญซึง่ ไม่ค่อยมีใครสนใจสักเท่าไร และรูปลักษณ์ภายนอกของ
มันก็ทำ� ให้บรรดาเพื่อน ๆ เสือภูเขา เสือหมอบที่ลมื ตาดู โลกพร้อมกัน
มองว่าอย่างมากจักรยานแม่บา้ นก็ได้แค่ ปนั ่ ไปเที่ยวระยะใกล ้ ๆ หรือ
ส�ำหรับจ่ายตลาดเท่านัน้ มันรูด้ วี ่าความฝันของมันไม่อาจเป็ นจริงได้และ
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คงต้องรอวันหมดสภาพอย่างไร้ความภาคภูมใิ จในชีวติ ก่ อนถูกน�ำไป
ช�ำแหละเป็ นอะไหล่ สู ญหายจากโลกนี้ไปอย่างไม่มใี ครจดจ�ำ
ข อ้ ดีอ ย่ า งเดีย วของมัน ที่ท ำ� ให้พ วกเสือ หมอบและเสือ ภูเ ขา
อิจฉาตาร้อน คือตะกร้าสานหน้ารถส�ำหรับใส่ของท�ำให้บรรดาจักรยาน
แม่บา้ นไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวนัก บางครัง้ ก็มเี พือ่ นเป็ นผักบา้ ง ปลาบา้ ง
หรือบางครัง้ ก็ส่งิ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผูใ้ ช้งานหลงลืมไวใ้ นตะกร้าบา้ ง
วัน นี้ มันได้ร ับ หน้า ที่ธ รรมดา ๆ แต่ ก็ แ สนพิเ ศษ คื อ พา
สาวศรีลงั กาไปให้ถงึ วัดมหาจันทรา ที่นนั ่ เป็ นสถานที่ทอ่ี ยู่ลกึ เขา้ ไปในป่ า
อีกฝัง่ หนึ่งของเกสต์เฮาส์ ตัง้ แต่มนั และบรรดาเพือ่ น ๆ จักรยานแม่บา้ น
มาอยู่ ท่ีน่ไี ด้สองปี ก็ย งั ไม่มใี ครเคยไปที่นนั ่ มีแต่ได้ยินข่าวลือจากพวก
“สองล ้อพ่นควัน” เท่านัน้ ว่ามันเป็ นทางทีล่ ำ� บากมากเกินจินตนาการ และ
ไม่มใี ครควรไปทีน่ นั ่ แม ้แต่จกั รยานหรือสองล ้อพ่นควันทีเ่ ลวทีส่ ดุ ในโลก
ใบนี้ มันพยายามไม่ใส่ใจกับข่าวลือทีไ่ ด้ยนิ มา มันอยากไปสถานทีใ่ หม่ ๆ
ดูบา้ งสักครัง้ ภาวนาให้มที วิ ทัศน์ทส่ี วยงาม หรือความท้าทายใหม่ ๆ ให้
มันรู ส้ กึ เหมือนเป็ นจักรยานแข่งดูบา้ ง
แค่ช่วงแรกของการเดินทางเจ้าจักรยานแม่บา้ นสีดำ� ก็ตอ้ งถอน
หายใจ เมือ่ รูว้ ่านายของมันปัน่ จักรยานไม่คล่อง เดีย๋ วปัน่ เดีย๋ วหยุดไป
ตลอดทาง โซซัดโซเซทุกสามสิบเมตร ท่าทีดูไม่น่าไวว้ างใจ ตลอดทางมี
แต่หนิ กรวดกระเด็นกระดอนถูกลอ้ ของมัน โครงของมัน ชิ้นส่วนของ
มันเต็มไปหมด มากกว่าที่มนั เคยพบเจอมาตลอดสองปี มันเริ่มกลัว
ว่าจะไม่ได้กลับบา้ นอีกครัง้ เป็ นการเดินทางที่ลำ� บากล�ำบนพอ ๆ กับ
การงมเข็มในมหาสมุทร มันไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า “สามสิบกิโลเมตร” ที่เมรียะ
พูดมันไกลขนาดไหน และต้องใช้เวลาเท่าไร สิ่งเดียวที่มนั รู แ้ ละมัน่ ใจ
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คือการเดินทางครัง้ นี้จบไม่สวยแน่ ... ไม่มนั ก็เธอ!
2
เสียงวี้ดว ้ายร้องดังลันตลอดทาง
่
เมือ่ เมรียะปัน่ จักรยานผ่านถนน
ทีม่ กี อ้ นกรวด หลุมบ่อ และโคลนตมเป็ นระยะ เจ้าของเกสต์เฮาส์บอกเธอ
ไวว้ ่าจากที่พกั ไปยังวัดมหาจันทรามีระยะทางประมาณสิบห้ากิโลเมตร
ไป-กลับรวมกันก็สามสิบกิโลเมตรพอดี ดูเหมือนจะไกล แต่เธอมันใจว่
่ า
ถ้าไปด้วยจักรยานมันก็ไม่ยากเกินไปนัก น่าเสียดายทีเ่ ธอขับมอเตอร์ไซค์
ไม่เป็ น ท�ำให้ตอ้ งใช้บริการจักรยานแม่บา้ นสีดำ� คันนี้ท่เี ธอถูกชะตา
เจ้า ของที่ พ กั เคยเตื อ นถึ ง เส้น ทางการไปวัด แห่ ง นี้ ว่ า มัน
ล�ำบากขนาดไหน แต่ เธอก็ยงั มัน่ ใจและดึงดันที่จะไปให้ได้ เพราะเธอ
รัก การถ่ า ยรู ป มากจนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชีวิต เธอก็ ว่ า ได้ ว่ า กัน ว่ า ที่น นั ่
เป็ นสถานที่ธรรมดา ๆ แห่งหนึ่งเท่านัน้ เอง แต่จุดที่ทำ� ให้เธออยากมา
ที่น่ี คื อ สถาปัต ยกรรมโบราณขนาดเล็ก ที่พ บได้ท่ีเ ดีย วในจัง หวัด นี้
เป็ นจุดถ่ายรู ปที่ไม่ควรพลาดซึ่งยังตัง้ อยู่ กลางป่ าลึกที่ทางไปค่ อนขา้ ง
ล�ำบากเอาเรื่อง แต่ก็นบั เป็ นสีสนั ของนักเดินทางที่เธอพบมาตลอดชีวติ
เมรี ย ะเป็ น ชาวศรี ล งั กา ผมด�ำ เงาเป็ น มัน ขลับ ผิว สีแ ทน
ส่วนสู ง ต�ำ่ กว่า มาตรฐานคนเอเชีย เล็ก น้อ ย ใบหน้า คล า้ ยชาวอิน เดีย
จนแทบแยกไม่ อ อก เป็ น คนที่ห ลงใหลเสีย งเรี ย กแห่ ง การเดิน ทาง
อยู่ ต ลอดเวลา พู ด ง่ า ย ๆ ว่ า เธอเป็ นคนชอบเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ปกติ เ ธอเป็ นคนชอบถ่ า ยรู ป วิว ทิ ว ทัศ น์ และวิถีชี วิต ผู ค้ น แต่ เ ธอ
กลับ ไม่ ค่ อ ยชอบเที่ย วที่ท่ีมีช่ื อ เสีย งสัก เท่ า ไร เพราะนัก ท่ อ งเที่ย ว
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เยอะ และไม่ได้เรียนรู ว้ ถิ ชี ีวติ จริง ๆ ของคนที่นนั ่ ช่วงนี้เป็ นช่วงหยุด
งานยาว พนัก งานออฟฟิ ศหน้า ใหม่ อ ย่ า งเธอจึ ง ขอใช้เ วลาเดิ น ทาง
ท่องเทีย่ วเพิม่ ประสบการณ์ในชีวติ น่าเสียดายทีเ่ ธอไม่สามารถเดินทางไป
สหรัฐอเมริกาได้ตามที่ตงั้ ใจไวต้ อนแรก เพราะเจ้าไวรัสตัวร้ายที่ระบาด
อยู่ทวั ่ ทุกมุมโลกตอนนี้ทำ� ให้การเดินทางทัง้ หมดต้องหยุดชะงัก และ
ใช้เวลาที่เหลือที่น่ีจนกว่าสถานการณ์จะดีข้ นึ พร้อมทัง้ หาจุดหมายใหม่
ส�ำหรับเดินทางต่อไป
วัด มหาจัน ทราเป็ น จุด หมายใหม่ ข องเธอส�ำ หรับ ฆ่ า เวลาไป
พลาง ๆ ก่อนจะเดินทางออกจากที่น่ี น่ าเสียดายที่ภาพวาฬกระโจนขึ้น
เหนือน�ำ้ ภาพกวางมูสเดินบนถนนลาดยาง ภาพธารน�ำ้ แข็งขนาดมโหฬาร
ต้องเลื่อนออกไปอีกสักระยะ กลายเป็ นภาพจักรยานแม่บา้ นที่ดูเก่ าลง
ทันตา กางเกงยีนส์ตวั โปรดของเธอก็เลอะเทอะไปหมด จากสีนำ�้ เงินสวย
กลายเป็ นสีเทาจากดินโคลนที่กระเด็นเปรอะเปื้ อน
“นี่ ฉัน มาท�ำ อะไรที่น่ี ” ประโยคนี้ ผุ ด ในหัว เมรี ย ะหลายต่ อ
หลายครัง้ แต่เธอก็ไม่คิดจะถอยหลังกลับเลยแมแ้ ต่ครัง้ เดียว
ตอนนี้เธอมีเพียงแผนทีก่ ระดาษหนึ่งแผ่น โทรศัพท์ไร้สญั ญาณ
หนึ่งเครื่อง และจักรยานแม่บา้ นหนึ่งคันเท่านัน้ ... ทัง้ หมดนี้ คือเพื่อน
เดินทางของเธอ และบางครัง้ เธอก็เผลอพูดกับสิ่งของพวกนี้ โดยเฉพาะ
เจ้าจักรยานที่น่าสงสาร
“อดทนหน่อยลูกกกกกก” เธอพูดกับมันเมือ่ ก้อนกรวดกระเด็น
กระดอนโดนเหล็กวาววับของมัน
“อีกนิดเดียวจะถึงแล ้วววววว” เธอพูดเมือ่ เห็นสภาพจักรยานที่
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ต้องน�ำกลับไปคืนเกสต์เฮาส์ดว้ ยความอนาถและสงสารมันจับใจ ถึงแม ้
จักรยานจะเป็ นสิ่งของแต่เธอก็เชื่อว่ามันอาจจะมีชีวติ และจิตใจ ไม่ต่าง
จากความเชื่อเรื่องพระแม่คงคาของชาวฮินดู หรือแม่ย่านางของคนไทย
ที่เธอเคยได้ยนิ มา
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก หยาดเหงือ่ ไหลออกจากผิวหนังนับ
ไม่ถ ้วน ในทีส่ ดุ เธอก็อยูห่ น้าวัดแห่งนี้ แม ้ว่าเหมือนจะใช้เวลาไม่นาน แต่เธอ
ก็ใช้เวลาไปเกือบสามชัวโมง
่ ทัง้ สภาพถนนทีย่ ำ� ่ แย่ ทางขึ้นทีค่ ่อนข ้างลาดชัน
ทีส่ ำ� คัญคือ ความสามารถในการปัน่ จักรยานของเธอนัน่ ล่ะทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ทีส่ ุดของการเดินทางครัง้ นี้
ตอนนี้สภาพทัง้ คู่ดูไม่จดื ทัง้ คนและจักรยาน จักรยานสีดำ� เงาวับ
เลอะโคลนไปทัง้ คัน วงล ้อเริ่มบูบ้ ้เี พราะตกหลุมนับครัง้ ไม่ถว้ น ซีล่ วดเริ่ม
คดงอเพราะหินกรวดต่าง ๆ ที่กระเด็นกระดอนมากระทบ โซ่เริ่มหลุด
หลังปัน่ มาได้สบิ กิโลเมตร จนต้องเสียเวลาใส่มนั เสียนาน เธอสัมผัสได้
ว่าจักรยานนี้สภาพย�ำ่ แย่มากและต้องท�ำอะไรสักอย่างเพื่อพามันกลับ
ไปที่พกั ด้วยสภาพที่ยงั ใช้งานได้ หากเธอยังต้องปัน่ จักรยานกลับที่พกั
อีก คราวนี้จกั รยานด�ำขลับอาจกลายเป็ นเศษเหล็กเหลือใช้แน่ ๆ
3
ในทีส่ ุดก็มาถึงจุดหมายจนได้ ตอนนี้จกั รยานโทรม ๆ คันนี้ไม่มี
แรงเหลืออยู่อกี แลว้ นี่เป็ นงานหินที่สุดตัง้ แต่มนั มาอยู่ท่นี ่ี มันโอดครวญ
คิดถึงที่พกั เดิม ๆ ของมัน เพือ่ น ๆ เสือภูเขา เสือหมอบของมันต้องเจอ
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กับสถานการณ์แบบนี้เป็ นประจ�ำอย่างนัน้ หรือ ถ้าอย่างนัน้ มันขอเป็ นแค่
จักรยานแม่บา้ นเท่านี้ดกี ว่า มันบ่นกับตัวเองวนไปวนมาว่าท�ำไมโชคชะตา
ถึงมาเล่นตลกกันแบบนี้ ขนาดเป็ นแค่จกั รยานแม่บ ้านธรรมดา ๆ ยังต้อง
เจอเรื่องหนักหนาสาหัสขนาดนี้ มันเริ่มไม่แน่ใจว่ายังอยากไปเป็ นจักรยาน
แข่งของนักกีฬาอยู่หรือเปล่า เพราะวัน ๆ หนึ่งคงต้องซ้อม ต้องวิง่ บน
ถนนนับครัง้ ไม่ถ ้วน โดยเฉพาะเสือภูเขาทีต่ อ้ งปะทะกับหินแหลม ๆ และ
ดินแข็ง ๆ ในป่ าตลอดเวลา
ณ ตอนนี้ ม นั สัม ผัส ได้ถึง ความทรมานเป็ นครัง้ แรก แต่
อย่างน้อยก็ได้ทา้ ทายตัวเองจนพาเธอมาถึงจุดหมายได้สำ� เร็จ นับเป็ น
การเดินทางที่ยาวนานมากส�ำหรับมัน แต่มนั กลับไม่รูส้ กึ โดดเดี่ยวเลย
แม แ้ ต่ นิ ด เดีย ว หลายครัง้ เมรี ย ะพู ด กับ มัน ราวกับ เป็ น เพื่อ นมนุ ษ ย์
คนหนึ่ง แมจ้ ะรูด้ วี ่าเป็ นเพียงแค่การบ่นเลือ่ นลอย ไม่ได้ตงั้ ใจพุดคุยกับ
มัน แต่มนั ก็อดดีใจลึก ๆ ไม่ได้
มันเห็นเมรียะเดินเข ้าไปในอาคารเหลีย่ ม ๆ รูปทรงประหลาดไม่
เหมือนทีม่ นั คุน้ ตา มีประตูทางเขา้ บานใหญ่ มีหน้าต่างไม่ก่ีบาน ภายนอก
ดูเก่าคร�ำ่ ไปด้วยตะไคร่และร่องรอยของลมฝน บางจุดมีร่องรอยแตกหัก
เสียหาย แต่ภายในกลับดูย่งิ ใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม มีผูค้ นอยู่สามสี่
คนและ “สองล ้อพ่นควัน” ทีม่ นั ไม่รูจ้ กั จอดอยูด่ า้ นหน้าเรียงติดกัน และมัน
ยังเห็นว่ารอบ ๆ สิง่ ปลูกสร้างนัน้ มีเหล็กกล่องเหลีย่ ม ๆ สีเขียวสดสวยงาม
และยังส่องประกายแวววาว มีท่อด้านหลังคลา้ ยเพื่อนของมัน แต่ส่งิ ที่
แตกต่างที่สุด คือสิ่งนัน้ มีส่ลี อ้ และขนาดใหญ่กว่า กวา้ งขวางกว่านัน่ เอง
มันเคยได้ยินมาว่าพวกนี้ เป็ นพาหนะชัน้ ดีท่ีผูใ้ ช้งานจะไม่ตอ้ งเหนื่ อย
ไม่ตอ้ งปัน่ ขาเร็ว ๆ เพือ่ ไปขา้ งหน้า เพียงแค่เหยียบคันเร่งเท่านัน้ ก็เป็ นพอ
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ขากลับ...

มันภาวนาขอให้ส่ิงนี้พามันกลับบา้ นได้โดยไม่ตอ้ งทรมานใน

4
เมรียะเดินออกมาจากวัดแห่งนัน้ ด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่ง
กลอ้ งถ่ายรู ปในมือถูกใช้งานอย่างเต็มที่จนได้ภาพตามที่ตอ้ งการ เธอ
ขอพรให้ครอบครัวของเธอมีความสุข ขอให้เธอพบแต่ ส่งิ ดี ๆ ตลอด
การเดิน ทาง และขอให้ส ถานการณ์ไ วรัส ดีข้ ึน หลัง นัง่ พัก ภายในวัด
อยู่นานก็ได้เวลาเดินทางกลับ สาวศรีลงั การูด้ วี า่ เธอเปรียบได้กบั ผูแ้ พใ้ น
การเดินทางครัง้ นี้ ไม่ต่างจากตอนวัยเด็กทีเ่ ธอเคยแพใ้ ห้กบั การปัน่ จักรยาน
จนไม่สนใจมันอีก การหกล ้มเป็ นสิง่ ทีเ่ จ็บทีส่ ดุ ส�ำหรับเด็กวัยนัน้ และนัน่ เป็ น
เหตุผลทีเ่ ธอไม่ชอบการปัน่ จักรยาน และไม่ตอ้ งการปัน่ มันหากไม่จำ� เป็ น
รถแท็กซีค่ นั สีเขียวทีจ่ อดอยู่รอบวัดเป็ นตัวเลือกแรกส�ำหรับพา
เธอและจักรยานที่น่าสงสารกลับที่พกั ได้สำ� เร็จ โดยที่เธอไม่ตอ้ งเหนื่อย
ยากล�ำบากเหมือนตอนมาที่น่ีอกี
“โห ไม่ไปล่ะ ใครจะไปทางแย่ขนาดนัน้ ” เจ้าของรถคันที่หนึ่ง
พูดว่าอย่างนี้
“ขับไปก็ไม่คุม้ ค่าซ่อมรถ ไม่ไปล่ะ ๆ ลองไปถามพีค่ นนัน้ ดูส”ิ
เจ้าของรถคันที่สองพูดว่าอย่างนี้
“ไม่ไป ไม่ไป พอดีกะว่าจะกลับบา้ นแลว้ ทางนัน้ คนละทางเลย
หนู ” เจ้าของรถคันที่สามพูดว่าอย่างนี้
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เวลาผ่ า นไปเนิ่ น นานความพยายามของเธอก็ ย งั ไม่ เ ป็ น ผล
ตอนนี้ ฟ้ าเริ่ม มืด หมอกเริ่ม ลงหนา ถึง เวลาเลิก งานของพระอาทิต ย์
เขา้ สู่เวลาเขา้ เวรของพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองและดวงดาวทีส่ ่องแสงวิบวับ
บนฟากฟ้ า อากาศหนาวเริ่มเขา้ ปกคลุม เธอไม่มที างเลือกอื่นนอกจาก
การปัน่ จักรยานแม่บ ้านสีดำ� ทีน่ ่าสงสารกลับทีพ่ กั เหมือนขามา เธอฮัมเพลง
เพื่อให้รูส้ กึ ผ่อนคลายมากขึ้น เสียงฮัมเพลงถูกกลบด้วยเสียงก้อนหิน
กระเด็น เสียงรถตกหล่ม และเสียงโคลนสาดอยู่หลายครัง้ แต่กถ็ อื ว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้การเดินทางครัง้ นี้สนุ กไม่แพค้ รัง้ ไหน ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่ในความทรงจ�ำของเธอแน่ นอน
กลับให้ไหว กลับให้ไหว กลับให้ไหว อดทนไว ้ อดทนไว ้ อดทนไว ้
แค่น้ ไี ม่ยากเกินกว่าทีฉ่ นั จะท�ำได้ อีกแค่สบิ ห้าโลเอง เท่านัน้ เอง เท่านัน้ เอง
รอบตัวฉันมืดไปหมด มีแต่เพียง... มีแต่เพียง... จักรยานแม่บา้ น
จักรยานแม่บา้ นสีดำ� เท่านัน้ เอง
5
ในที่ สุ ด ก็ ถึ ง ที่ พ กั จนได้ ตอนนี้ ยางหน้า ของมัน แตกไป
เรียบร้อย วงลอ้ หน้าและหลังคดงอจนแทบจะเปลี่ยนรู ปเป็ นสี่เหลี่ยม
ซี่ล วดหัก ไปแล ว้ หลายซี่ สรุ ป ภาพรวมว่า มัน ก�ำ ลัง จะหมดสภาพและ
กลายเป็ นเศษเหล็ก จริ ง ๆ แต่ ม นั ยัง คงหวัง ว่ า อาจกลับ มาท�ำ งาน
ได้เ หมือ นเดิม น่ า เสีย ดายที่ค วามฝัน ต่ า ง ๆ นานาที่คิ ด ไว ค้ งเป็ น
จริง ไม่ไ ด้ มัน เลือ กเกิด ไม่ไ ด้ ไม่อ ย่ า งนัน้ ป่ านนี้ จ กั รยานแสนอดทน
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อย่ า งมัน อาจมีโ อกาสแสดงฝี มือ บนสนามแข่ ง สัก ที่ บ นโลก ได้ร ับ
เสีย งเยิน ยอมากมายจากเพื่อ นฝู ง ตัง้ แต่ เ กิด มัน ไม่ เ คยเห็น ทุ่ง หญ้า
อัน สวยงามอย่ า งที่ ว าดฝัน ไว แ้ ม แ้ ต่ ค รั้ง เดี ย ว แต่ อ ย่ า งน้อ ยมัน ก็
สามารถบอกกับ ตัว เองได้ว่ า มัน เคยช่ ว ยเหลื อ ผู ห้ ญิ ง คนหนึ่ ง สุ ด
ความสามารถเท่ า ที่ม นั จะท�ำ ได้ ถึง เธอจะเป็ น คนที่ป ัน่ จัก รยานได้
ห่วยแตกที่สุดตัง้ แต่ มนั ท�ำงานที่น่ีมาตลอดสองปี แต่ เธอก็เป็ นคนที่มี
ความพยายามและมองโลกในแง่ดีม ากที่สุ ด คนหนึ่ ง เท่ า ที่ม นั เคยเจอ
เหมือนกัน น่ าเสียดายที่ตอ้ งมาเจอและจากกันในสถานที่แบบนี้ ตอนนี้
มันถูกพาไปยังบา้ นปูนเก่า ๆ หลังหนึ่ง
เสียงเครือ่ งจักรท�ำงานดังก้องจนแสบหู และเสียงเหล็กกระทบ
กันดังลันในบ
่ า้ นปูนหลังนัน้ อยู่นาน ก่อนเงียบหายไป
6
สถานการณ์ เ ชื้ อ ไวรัส ที่ร ะบาดทัว่ โลกคลี่ค ลายลง ตอนนี้
เมรียะได้เห็นภาพวาฬพุ่งทะยานขึ้นเหนือน�ำ้ ที่อลาสก้า เธอได้เห็นภาพ
โบราณสถาน 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชูปิกชู เธอได้เรียนรู ้
วิถชี ีวติ ชุมชนกระเหรี่ยงที่ประเทศไทยจนหน�ำใจ สุดท้ายเธอก็เดินทาง
กลับบา้ นเกิด ผู ค้ นเริ่มกลับมามีชีวติ ชีวาอีกครัง้ พ่อค้าแม่คา้ กลับมา
ท�ำงานกันจนแน่ นขนัด เด็ก ๆ วิง่ เล่นหลังเลิกเรียน และภาพพนักงาน
ออฟฟิ ศยืน แออัด บนรถประจ�ำ ทางที่คุ น้ ตาก็ ก ลับ มา โชคดีท่ีเ ธอไม่
ต้องอยู่กบั ปัญหาแบบนี้นานนัก เพราะบา้ นอยู่ไม่ไกลจากบริษทั เท่าไร
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แถมยังมีตลาด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้ออยู่ครบครัน
เกือบทุกเช้าเมรียะมักจะไปใส่บาตรก่อนเริ่มงานเสมอ แม่ของ
เธอจัดเตรียมของใส่บาตรให้เธอทุก ๆ เช้า หญิงสาวในชุดสีขาวสะอาด
สะอ้านน�ำของเหล่านัน้ ใส่ตะกร้ารถจักรยานสีดำ� เงาวับของเธอ ตอนนี้เธอ
ขีจ่ กั รยานคล่องขึ้นแลว้ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะลม้ ลงเจ็บตัวอีกต่อไป
“สู บ ลมยางก่ อ นค่ อ ยไปนะ” เธอบอกเมรี ย ะ และหยิ บ
ที่สูบลมยางอันเล็กให้เธอหนึ่งอัน
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เธอหนาว
เป็ นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะไม่คิดถึงทีน่ ่ี บางคนคิดถึงแสงแดดอบอุ่น
ยามเช้า บางคนคิดถึงสายน�ำ้ ใสแจ๋วจนเห็นพืชน�ำ้ ขา้ งใต้ บางคนคิดถึง
บรรยากาศเงียบสงบแบบชนบท บา้ นเรือนไมห้ ลังเก่าได้รบั การอนุรกั ษ์ไว ้
อย่างดีเยีย่ ม แมบ้ างหลังจะโงนเงนและส่งเสียงเอีย๊ ดอ๊าดเวลาลมเย็นพัด
ผ่าน รอยยิ้มของชาวบา้ นท�ำให้ท่นี ่ีไม่เหมือนที่อ่นื และไม่มที ่อี ่นื เหมือน
ทีน่ ่ี เวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ยงั คงคิดถึงทีแ่ ห่งนี้อยูเ่ สมอ แม ้ว่าการมาทีน่ ่จี ะ
ยุง่ ยากมากเพียงใดก็ตาม เธอไม่ได้คดิ ถึงซึง่ แสงแดด สายน�ำ้ หรือบ ้านเรือน
เหล่านัน้ หรอก เธออยากกลับมาทีน่ ่เี พือ่ ตามหาบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ธอก็ยงั ไม่
แน่ใจนักว่าจะหาพบจากการมาทีน่ ่ีอกี ครัง้ หรือไม่...
วันนี้ทน่ี ่ีไม่เหมือนเดิม แสงแดดอบอุ่นยามเช้าหายไป เหลือแต่
เพียงเมฆสีเทาก้อนยักษ์ ลมเย็นพัดวูบวาบ และเม็ดฝนร่วงหล่นลงมาจาก
ท้องฟ้ า วันนี้อากาศไม่เป็ นใจให้เธอเลย ทัง้ ทีเ่ ธอเพิง่ จะได้กลับมาทีน่ ่อี กี ครัง้
ในรอบหกปี ทุกสิง่ ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของเธอ
“สถานีต่อไป ปากทางเขา้ หมู่บา้ นชาวประมงอินิ” เสียงประกาศ
บนรถโดยสารประจ�ำทางท�ำให้ผูค้ นบนรถเริ่มตระเตรียมสัมภาระ แต่
สุดท้ายก็มเี ธอเพียงคนเดียวที่ลงจากรถ ขณะที่คนอื่นรอลงรถที่กลาง
หมู่บ า้ น นัน่ ก็ ไ ม่ใ ช่ เ รื่อ งแปลก เพราะมัน ห่ า งกัน เกือ บสามกิโ ลเมตร
แคเรย์เดินตามถนนขรุขระเส้นเล็ก ปราศจากเสียงรถและเสียงพูดคุย
ทุกอย่างเงียบงัน ยกเวน้ เสียงหยดน�ำ้ ฝนดังเปาะแปะเท่านัน้ เธอรู ด้ ีว่า
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ใคร ๆ ก็ไม่ชอบเดินไกล ยิง่ เป็ นทางชันท่ามกลางสายฝนเช่นนี้ แต่บริเวณนี้มี
หลายสิ่งหลายอย่างให้ชมจนเพลินตามากยิ่งกว่าในตัวหมู่บา้ นเสียอีก
ทัง้ รูปปัน้ โบราณ ทิวทัศน์ริมอ่าว และตรอกซอกซอย เล็ก ๆ ที่เป็ นจุด
ถ่ า ยรู ป สุ ด ลึก ลับ ที่ส ำ� คัญ คื อ ไร้ค วามวุ่ น วายของผู ค้ น แม ว้ ่ า ที่น่ี จ ะ
เดินทางเขา้ ถึงอย่างยากล�ำบาก แต่ก็ยงั คงมีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน
บา้ งประปราย บา้ งก็ปนั ่ จักรยานผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ใช้เวลาชม
เมืองชนบทอันสวยงามอย่ างเต็มที่ บา้ งก็มวั แต่ กม้ ดู หน้าจอโทรศัพท์
บ า้ งก็ เ ดิน พู ด คุ ย ผ่ า นไปอย่ า งไม่ แ ยแสสิ่ง มีค่ า เหล่า นัน้ ถือ เป็ น เรื่ อ ง
น่าเสียดายอย่างยิง่
“โชคดีท่เี อาร่มติดมาไม่อย่างนัน้ ป่ านนี้เปี ยกเละเทะหมดแลว้ ”
หญิงวัยกลางคนชาวอเมริกนั นึกในใจ
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีหรือพกทุกอย่างมาพร้อมเหมือนเธอ
เขาหลบฝนอยู่ใต้ชายคาบา้ นไมห้ ลังเล็ก เนื้อตัวเปี ยกปอนและมอมแมม
พอใช้ แววตาดูวา่ งเปล่าและอ่อนล ้า ไม่มใี ครรูว้ า่ เขาหลบฝนอยู่ทน่ี ่ีมานาน
แค่ไหน เธอนึกอยากพาเขาออกจากทีน่ ่ี อย่างน้อยเขาจะได้ไปยังทีท่ เ่ี ขา
อยากไป อาจเป็ นบา้ นหรือที่ไหนสักแห่ง ถ้าเดินผ่านไปทางเดียวกันก็
สามารถเดินทางร่ วมกันใต้ร่มคันเดียวกันได้ เธอเดินไปหาเขา ไม่มี
บทสนทนาใด ๆ ทัง้ สองฝ่ ายรู จ้ ุดประสงค์ของกันและกันเป็ นอย่ างดี
เธอชักชวนเขาให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน เขาเข ้ามาหลบใต้ร่มคันใหญ่และ
ก้าวเดินไปพร้อมกัน
ทัง้ สองเดินผ่านร้านรวงและบ ้านเก่าสภาพซอมซ่อหลายหลัง พูด
ได้วา่ ทีน่ ่คี อื ชนบททีแ่ ท้จริง ไม่มตี กึ หรือบ ้านสมัยใหม่แม ้แต่หลังเดียว ไม่มี
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ร่องรอยแห่งความเจริญใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นร้านยา ร้านสะดวกซื้อ ภัตตาคาร
แต่คนทีอ่ าศัยอยู่ทน่ี ่กี ด็ ูมคี วามสุข เพราะผูค้ นช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และ
ไร้มลพิษทีค่ อยบันทอนสุ
่
ขภาพเหมือนในเมืองใหญ่
ร้านอาหารร้านเดียวในหมู่บา้ นเปิ ดไฟสีสม้ ดวงเล็กส่องสว่าง
หน้าร้าน ประตูไม ้บานเก่าถูกเปิ ดออกอย่างช้า ๆ บรรยากาศในร้านแตกต่าง
จากภายนอกอย่างชัดเจน โต๊ะเก้าอี้ทงั้ สีช่ ดุ ว่างเปล่า แต่กลับไม่อมึ ครึมและ
เงียบเหงาเหมือนบรรยากาศข ้างนอก แสงไฟในร้านยังคงส่องสว่าง กระจก
ใสท�ำให้มองทะลุเห็นอ่าวสีครามและคลืน่ ทะเลจนเพลินตา เด็กเสิรฟ์ และ
พนักงานต้อนรับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางเป็ นมิตร ทัง้ สองคนพัน
ผ้าโพกหัวอย่างประณีตและแต่งตัวอย่างคนพื้นเมือง มารยาทงามตัง้ แต่เธอ
เปิ ดประตูเข ้ามา มองปราดเดียวก็รูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ทัง้ สองคนผ่านการฝึ กฝนมา
เป็ นอย่างดี เธอรอสังอาหารที
่
โ่ ต๊ะ ส่วนเขานัง่ รออยู่หน้าร้าน เขาอาจจะรัก
การนัง่ ดูเม็ดฝนหล่นร่วงจากท้องฟ้ ามากก็ได้
“ข ้าวปลาย่างทีน่ ึงค่ะ”
“ค่ะ รับอะไรเพิม่ มัย้ คะ” พนักงานเสิรฟ์ ถามเธออย่างสุภาพตาม
แบบผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึ กมาอย่างดี
“ไม่แล ้วค่ะ ขอบคุณมาก” แคเรย์พดู กับเธออย่างสุภาพ น�ำ้ เสียง
ใสแจ๋วมีชวี ติ ชีวา
เวลาผ่านไปไม่นานพนักงานสาวเสิรฟ์ ข ้าวสวยร้อน ๆ กับปลาย่าง
ตัวโตและซุปมิโสะซึง่ เป็ นอาหารธรรมดา ๆ ของคนท้องถิน่ แต่กลับขึ้นชื่อ
อย่างยิ่ง เพราะปลาที่น่ีรสชาติหวานอร่อย และมัน่ ใจได้ว่าปลอดภัยจาก
สารพิษต่าง ๆ ทีพ่ บในทะเลทัวไป...
่
เผลอแปบเดียวอาหารจานโตก็หายไป
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จนหมด

“อร่อยเหมือนเดิมเลยนะ”
“ขอบคุณค่ะ ว่าแต่คณ
ุ เคยมาทีน่ ่ดี ว้ ยเหรอคะ” พนักงานสาวโน้ม
ศีรษะขอบคุณเธอ
“เคยมาทีน่ ่ีเมือ่ หกปี ก่อนค่ะ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ยกเวน้
อากาศวันนี้เท่านัน้ แหละ ครัง้ ก่อนแดดจ้าร้อนไปหมดเลย”
“หมู่บ า้ นชนบทก็ แ บบนี้ ค่ ะ ผ่ า นไปกี่ปี ก็ ไ ม่เ ปลี่ย นไปเท่ า ไร
นัก ท่ อ งเที่ ย วก็ มีบ า้ งประปราย แต่ พ วกเขาไม่ ค่ อ ยแวะมา เพราะ
บนเรือชมอ่าวมีอาหารหรู ๆ ดี ๆ เยอะแยะ ลูกค้าส่วนใหญ่กค็ นในหมูบ่ ้าน
นี่แหละค่ะ” พนักงานสาวพูดพลางหัวเราะเขิน ๆ เพราะเธอไม่ค่อยได้
พูดคุยกับนักท่องเทีย่ วต่างถิน่ มากนัก
ร้านอาหารส่วนใหญ่ คงไม่มพี นักงานว่างมาคุยกับลู กค้า แต่
ไม่ใช่ท่รี า้ นนี้ สิ่งที่ทำ� ให้ผูค้ นที่น่ีเป็ นมิตรและเขา้ กับผูอ้ ่นื ได้งา่ ยเกิดจาก
ความสนิ ท สนมของผู ค้ นในชุ ม ชน คุ ้น เคยในการพู ด คุ ย และ
ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ตอนนี้ แคเรย์เ ดิ น ออกจากร้า น
บอกลาพนักงานทัง้ สองคนแลว้ หิ้วขา้ วปลาย่างกล่องหนึ่งออกจากร้าน
ตอนนี้บรรยากาศครึ้มฟ้ าครึ้มฝน ปุยเมฆสีเทายังคงลอยล่อง
บนท้องฟ้ า เม็ดฝนโปรยปรายไม่หยุดหย่อน เขาฟาดขา้ วปลาย่างนัน้
จนเรียบ เธอตัง้ ใจน�ำมาฝากเขาทีน่ งั ่ รออยู่หน้าร้าน แววตานิ่ง ๆ หายไป
เป็ นปลิดทิ้ง ความปี ตเิ ข ้าแทนทีอ่ ย่างรวดเร็วอาจเป็ นเพราะเขาไม่ได้กินอะไร
มานาน ไม่ก็อาจจะรู ด้ วี ่าอาหารร้านนี้อร่อยเพียงใด ไม่มใี ครรู น้ อกจาก
ตัวเขาเอง เมือ่ ค�ำนึงถึงรสชาติทเ่ี พิง่ ลิ้มรสไป นับว่าเป็ นมื้อทีด่ ที ส่ี ุดในชีวติ
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เขาครัง้ หนึ่ง หลังจากไม่ได้กนิ อาหารดี ๆ มานาน “ขอบคุณมาก คนอย่าง
ฉันไม่ค่อยมีใครสนใจ... ท�ำไมชีวติ ต้องเกิดมาเป็ นแบบนี้ดว้ ย” เขาคิด
ในใจ แววตาสดใสกลับมาขรึมอีกครัง้ มองตรงไปข ้างหน้าก็เห็นเธอยิ้มให้
เขา มันเป็ นรอยยิ้มทีบ่ ริสุทธิ์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ตอนนี้สายลมเย็นพัดวูบหวิว อากาศหนาวท�ำให้เขาตัวสันสะท้าน
่
เขาไม่มอี ปุ กรณ์กนั หนาวใด ๆ ในวันทีอ่ ากาศหนาวจัดอย่างนี้ อาจเป็ นเพราะ
ความยากจนขน้ แค้น หรือไม่มใี ครสนใจดู แลเขา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
อะไรไม่มใี ครรู ้ กลับกันแคเรย์มเี ครื่องกันหนาวครบทุกอย่าง เธอถอด
ผ้าพันคอให้เขาอย่างเต็มใจ สายตาเวทนาปรากฏอย่างเปิ ดเผย ตอนนี้ทงั้
สองตัวสันเทา
่ แต่ใบหน้าเปื้ อนยิ้ม “ทีน่ ่อี ากาศดีเนอะ หนาวหน่อยแต่สนุกดี”
เธอชวนคุยแต่เขายังก้มหน้าก้มตาเดินไม่มคี ำ� พูดออกใด ๆ เล็ดลอดออกมา
“กะว่าจะไปเดินชมเมืองสักหน่อยไปด้วยกันมัย้ ” เธอชวนเขาคุย
อีกครัง้ ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนแฝงความซุกซนไว ้เต็มเปี่ ยม ราวกับจะสะกด
ความตื่นเต้นไว ้ไม่ได้
เขามองเธอนิ่ง ท�ำทีเหมือนไม่ใส่ใจเรื่องใดในชีวติ เขาใช้ชีวติ
ไปวัน ๆ ไม่ได้สนใจอะไร แต่เขาก็เดินตามเธอไปตลอดวัน ทัง้ สองได้ข้นึ
เรือหาปลาอย่างไม่ตงั้ ใจ มันน่าตลกทีเ่ พียงแค่เธอได้พดู คุยกับชาวประมง
ไม่นานก็ถูกคอ จนได้นงั ่ เรือไปยังอ่าวพร้อมชาวประมง เขาและแคเรย์มี
ความสุขมาก เธอโยนขา้ วเกรียบกุง้ ให้นกนางแอ่นโฉบจิกกินไปมาอย่าง
สนุ กสนาน เป็ นสิ่งที่เธอไม่ได้ท ำ� มานาน ครัง้ ล่าสุ ดก็ตอ้ งย้อนไปเมื่อ
หกปี ก่อน ส่วนเขาก็เกาะขอบเรือนัง่ ชมวิวอย่างสบายอกสบายใจ เรือยนต์
สีขาวล�ำเล็กล่องผ่านคลืน่ นับร้อยนับพันลูกอย่างช้า ๆ ปะทะหยดน�ำ้ ฝน
เธอหนาว | 45

นับหมืน่ อย่างไม่แยแส
“ไม่เสียเทีย่ วทีไ่ ด้มาทีน่ ่ี อย่างน้อยเราก็ได้เจอกัน” นักท่องเทีย่ ว
สาวอเมริกนั มองมาทีเ่ ขา รอยยิ้มปรากฏทีม่ มุ ปาก เขายังคงนิ่งเงียบไม่ตอบ
กลับสักค�ำ ตอนนี้เขาสนใจลมทะเลทีต่ ปี ะทะหน้ามากกว่าค�ำพูดของเธอ
ต่อให้อากาศหนาวสักเพียงใด แต่เขาก็ยงั นัง่ กินลมชมวิวปล่อยลมพัดโฉบ
หน้าไปมาทัง้ ทีต่ วั สันเทิ
่ ้มอยู่อย่างนัน้
เลนส์กล ้องตกจากกระเป๋ าเสื้อโค้ตตัวหนาของเธอ กลิ้งขลุก ๆ
ไปบนพื้นเรือ ก่อนหล่นจ๋อมบนผิวน�ำ้ อย่างราบเรียบ ใบหน้าของเธอร้อนฉ่ า
ความรูส้ กึ ร้อนรุ่มเกิดขึ้นในจิตใจ แสดงอาการกังวลอย่างชัดเจน เขาวิง่
กระโจนลงน�ำ้ ทะเลเย็นยะเยือกอย่างไม่คิดชีวติ ผ้าพันคอถูกสลัดออก
เขาผูท้ ไ่ี ม่มใี ครสนใจ สามารถท�ำได้ทกุ อย่างเพือ่ ตอบแทนคนทีท่ ำ� ให้เขาได้
กินอาหารมื้ออร่อย ได้เครือ่ งป้ องกันหนาว ถ้าไม่มเี ธอเขาจะต้องทนทุกข์กบั
ความหิวและความหนาวเย็นไปนานเท่าไร ไม่มใี ครรู.้ ..
“ตูม้ !” เขาแหวกว่ายผ่านน�ำ้ ทะเลอย่างรวดเร็ว ความหนาวเย็น
แทรกผ่านเนื้อหนังก�ำพร้า เข ้าไปถึงกระดูก เขารูส้ กึ ถึงความทรมานอย่าง
นี้ เ ป็ น ครัง้ แรก ไม่ใ ช่ เ รื่อ งง่า ยที่จ ะต้อ งด�ำ ผุด ด�ำ ว่า ยผ่ า นคลื่น น�ำ้ เวลา
ฝนตก มือ เท้า ทุกส่วนของร่างกายเย็นเฉียบและด้านชาแทบไร้ความรูส้ กึ
เขาขบฟันแน่น ใช้พลังใจ พลังกายทัง้ หมดทีม่ เี พือ่ ไปให้ถึงของส�ำคัญของเธอ
“เฮ้ย !” เธอรีบ วิ่ง ลนลานไปหาชาวประมง “ลุ ง หยุ ด เรือ ค่ ะ
หยุดเรือ”
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สุดท้ายเขาก็ทำ� ได้ตามส�ำนวนทีค่ นุ ้ หูวา่ “ความพยายามอยู่ทไ่ี หน
ความส�ำเร็จอยู่ทน่ี นั ่ ”
เรือจอดนิ่งแทบจะทันที เธอช่วยดึงเขาขึ้นมาจากน�ำ้ เย็นยะเยือก
พร้อมเลนส์กล ้องชุ่มน�ำ้ เขาหนาวสันยิ
่ ง่ กว่าครัง้ แรกทีเ่ จอเธอ กระแสลม
หนาวพัดสาดจนเนื้อตัวเปี ยกแฉะของเขาสันเกิ
่ นกว่าจะจินตนาการ เอาเป็ น
ว่าตอนนี้เลนส์กล ้องตัวเก่งของเธอมันกลายเป็ นแค่ทท่ี บั กระดาษธรรมดา ๆ
เท่านัน้ ทัง้ ที่เขาทุ่มเทพลังมากมายเพือ่ ของสิง่ นี้ แต่เลนส์กลอ้ งไม่ใช่เรื่อง
ส�ำคัญอีกต่อไป
“ไม่ตอ้ งท�ำถึงขนาดนี้กไ็ ด้ แค่เลนส์กล ้องเก็บเงินซื้อใหม่ได้ตลอด
เวลาแหละ แต่ขอบคุณมากนะ” เธอพูดน�ำ้ เสียงตื้นตัน “เห็นกระโดดลงน�ำ้
ไปตกใจหมดเลย”
แววตาเรียบเฉย เปล่งประกายภาคภูมอิ ย่างเต็มที่ ถึงแมว้ ่า
เลนส์ต วั นัน้ จะใช้ง านไม่ ไ ด้อีก แล ว้ แต่ เ ขาก็ ดีใ จที่ไ ด้แ สดงจิต ใจอัน
แน่ วแน่ กลา้ หาญ และรู ค้ ุณออกมาให้เธอได้เห็น เป็ นสิ่งที่ทุกชีวิตพึง
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะผู แ้ ร้นแค้นทุกข์ยากที่ได้รบั การช่ วยเหลืออย่ างเขา
“ดีข้ ึนมัย้ ” เธอพูดกับเขาหน้าเครื่องท�ำความร้อนที่บา้ นของ
ชาวประมง
ดวงตาสีดำ� ส่องประกายจดจ้องมาทีเ่ ธอ คล ้ายก�ำลังบอกว่า “ผม
ไม่เป็ นไร แค่น้ ีสบายมาก” ไม่ก็ “ดีข้นึ แล ้ว ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง” ตอนนี้เนื้อตัว
ทีเ่ คยสันเพราะอากาศหนาว
่
ไม่สนอี
ั ่ กต่อไปแล ้ว มีแต่ความอบอุ่นทัง้ กาย
และใจจนความหนาวทีผ่ ่านมามลายหายไป
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ตอนนี้ถงึ เวลาทีแ่ คเรย์ตอ้ งบอกลาเมืองประมงแห่งนี้ การกลับมา
อีกครัง้ ในรอบหกปี ยงั คงสร้างความทรงจ�ำดี ๆ ให้เธอเช่ นเดิม และ
ประทับ ใจยิ่ง กว่ า ครัง้ ก่ อ นเสีย อีก แม บ้ รรยากาศมัน จะแตกต่ า งกัน
ราวฟ้ ากับเหว แสงแดดอบอุ่นเมือ่ หกปี ก่อนกลายเป็ นท้องฟ้ าสีเทาทะมึน
แต่ครัง้ นี้เธอได้สมั ผัสกับมิตรภาพแบบไม่คาดคิด และรูส้ กึ อิม่ เอมใจอย่าง
บอกไม่ถกู เหมือนเป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอมีความสุขตลอดเวลาทีอ่ ยูท่ น่ี ่ี ถึงแม ้จะ
ไม่แน่ใจนักว่าได้เจอสิง่ ทีเ่ ธอก�ำลังตามหาอยู่หรือไม่ แววตาเขาเศร้าหมอง
อย่างชัดเจน เขาสัมผัสได้ดว้ ยสัญชาตญาณว่าเธอก�ำลังจะไป เขาจะท�ำอะไร
ได้นอกจากเงยหน้ามองเธอ เธอเดินเข ้ามากอดและลูบหัวเขาอย่างจริงใจ
และอุ่นทีส่ ุดอย่างทีเ่ ขาไม่เคยได้รบั มาก่อน น�ำ้ ตาเอ่อล ้นจนเกือบทะลักไหล
ออกจากตาดวงน้อย ๆ คาดหวังว่าเขาจะได้พบเธออีกไม่ชา้ ก็เร็ว อย่างน้อย
เธอก็เป็ นหนึ่งในความทรงจ�ำดี ๆ ไม่กอ่ี ย่างในชีวติ เขา เป็ นมิตรภาพทีอ่ ยาก
ให้ดำ� รงอยู่ตลอดไป แต่เขาจ�ำเป็ นต้องอยู่ทน่ี ่ี และแคเรย์จำ� เป็ นต้องไป

จากไป

“โชคดี ไว ้เจอกันอีกนะ เจ้าหมาน้อย” เธอบอกลาสัน้ ๆ ก่อนเดิน
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เพือ่ นใหม่ 2562
“จะไม่ไปไหนกับใครอีกแลว้ ” เขานึกในใจด้วยอารมณ์ท่ีไม่
รื่นรมย์นกั หลังกลับจากทริปแสนน่าเบือ่ กับเพือ่ นอีกสามคนทีส่ ุโขทัย
มอสเป็ นเด็กมหาลัยฯ ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ไม่ได้เป็ นพวกไม่
เรียนหนังสือ แต่กไ็ ม่ได้เป็ นพวกหนอนหนังสือแม ้จะสวมแว่นตาหนาเตอะ
เขาเป็ นทีร่ กั ของเพือ่ น ๆ และครูบาอาจารย์มาตัง้ แต่ชนั้ มัธยม เสียอย่าง
เดียวที่ไม่ค่อยมัน่ ใจในตัวเองมากเท่าไร เวลาไปไหนมาไหนก็ตอ้ งติด
สอยห้อยตามเพือ่ น ๆ เสมอ อาจเป็ นเพราะมอสอยู่กบั คุณตาคุณยายที่
ประคบประหงมเขาอย่างดีมาตัง้ แต่เด็ก
ครัง้ นี้กไ็ ม่ต่างจากครัง้ ก่อน ๆ ทีเ่ ขามักจะรวมกลุม่ กับเพือ่ นสนิท
ไปนู่ นมานี่แก้เบือ่ ไปเรื่อย แต่คราวนี้กลับน่ าเบือ่ กว่าเดิมเสียอีก เพราะ
เจ้าเพือ่ นบ ้าทัง้ สามคนเกิดอยากถ่ายวิดโี อลงยูทูบเสียอย่างนัน้ ไม่วา่ ไปไหน
มาไหน กินข ้าว เข ้าห้องน�ำ้ เดิน นอน พวกมันก็ถา่ ยเก็บทุกความเคลือ่ นไหว
ตัง้ ใจตัง้ ทีมถ่าย Vlog อย่างทีเ่ น็ตไอดอลหรือคนดัง ๆ เขาท�ำกัน เพือ่ ถ่ายทอด
เรื่องราวให้ชาวบ ้านรับรู ้
“ถ้า พวกเราถ่า ยตอนเข า้ ห้อ งน�ำ้ ได้ก็ค งถ่า ยอัป ลงยู ทู บ เรีย ก
ยอดวิวแล ้ว! น่าเสียดายทีไ่ ม่มใี ครอยากดูพวกเราเข ้าห้องน�ำ้ หรอกนะ เพราะ
เราไม่ใช่โรนัลโด้” มอสพูดติดตลกกระแนะกระแหนเพือ่ น ๆ ในกลุม่
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และนี่เป็ นปฐมบทแห่งฝันร้ายของเขา แผนการเดินทางถูกวางมา
อย่างดิบดีกว่าทีเ่ คย เพือ่ น ๆ จดข ้อมูลค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น จนมอสรู ส้ ึกไม่สบายตัว ไม่สบายใจ ถึงแมเ้ ขาจะเป็ น
คนทีต่ อ้ งตัวติดกับเพื่อนเป็ นปาท่องโก๋เสมอ แต่ แบบนี้ก็ไม่ใช่ แนวทาง
การเทีย่ วของเขา ปกติเขาเป็ นคนทีช่ อบอะไรสบาย ๆ ง่าย ๆ ไม่เข ้มงวดกับ
ตัวเองจนรูส้ กึ เหนื่อยกับการเดินทาง ชอบความอิสระทีจ่ ะท�ำอะไรก็ได้ไม่
ต้องถูกบังคับหรือมีข ้อจ�ำกัดท�ำให้อึดอัด พูดง่าย ๆ ว่าการเทีย่ วสุโขทัยหกวัน
ห้าคืนครัง้ นี้เขาไม่มคี วามสุขเลยแม ้แต่นดิ เดียว ถึงแม ้ว่าหน้าของตัวเองจะ
เคยไปโผล่ในคลิปทีม่ ยี อดผูร้ บั ชมถึงหนึ่งล ้านสองแสนคนก็ตาม!
.
.
.
เอ่อ... ทีพ่ ดู เมือ่ กี้ผมล ้อเล่นน่ะครับ ทีจ่ ริงมันก็แค่สองร้อยกว่า
วิวเท่านัน้ แหละ แหะ แหะ
“จะไม่ไปไหนกับใครอีกแลว้ ไปคนเดียวสบายที่สุด” มอสย�ำ้
ความคิดนี้ในหัวอีกหนึ่งครัง้ เมือ่ เพือ่ นกลุม่ เดิมชวนให้ไปเทีย่ วเชียงใหม่
ด้วยกัน พร้อมร่ายประโยชน์และความคิดเพอ้ ฝันในการถ่าย Vlog ของ
พวกมันออกมาจนหมดเปลือก น่าเสียดายทีม่ นั ท�ำให้เขาตัดสินใจได้งา่ ย
ขึ้นเยอะ เขาบอกปัดเพือ่ นหลายต่อหลายครัง้ จนเพือ่ น ๆ ยอมแพ ้ และ
ออกเดินทางกันเท่าทีม่ ี
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2 วันผ่านไป
It’s calling me! มอสจองตัวรถทั
๋ วร์พร้อมออกเดินทางคนเดียว
ขนาดตายายยังตกใจ เพราะปกติเขาไม่ใช่คนทีจ่ ะไปไหนมาไหนคนเดียว
ได้เลย คนชราทัง้ สองคนแสดงอาการเป็ นห่วงอย่างออกหน้าออกตา แต่
ก็ไม่มีอ ะไรหยุ ด ยัง้ ความตัง้ ใจของเขาได้ ตอนนี้ เขาเบื่อเหลือ เกินกับ
การเทีย่ วกับเพือ่ น ๆ ทีเ่ อาแต่ถอื โทรศัพท์และกล ้องถ่ายรูปตลอดเวลา ไม่ได้
ท�ำความรูจ้ กั เพือ่ นใหม่ ไม่ได้ซมึ ซับหรือรูจ้ กั สถานทีแ่ ละผูค้ นทีน่ นั ่ อย่าง
แท้จริง นี่เป็ นการข ้ามขีดจ�ำกัดของตัวเองอย่างมาก เขาจะแสดงให้ดูวา่ เขา
ไม่ตอ้ งตัวติดเพือ่ นก็สามารถท�ำอะไรได้ดว้ ยตัวเอง และดูแลตัวเองได้ดี
ยิง่ กว่าไปกับเพือ่ น ๆ อีก ตอนนี้เขาตัง้ ใจแล ้วว่าจะปลุกความติสต์ในตัว
ให้ออกมาเฉิดฉายบ ้าง บางทีคนเราก็ไม่จำ� เป็ นต้องอยู่ตดิ เพือ่ นเสมอไป...
กึก ๆๆๆ ควันสีดำ� พ่นโขมงออกมาเต็มไปหมด จนคนบริเวณ
ท่ารถปิ ดจมูกกันทัง้ บาง ไม่สนใจว่าจะมีอากาศหายใจหรือไม่ ขอแค่
ป้ องกันต้นเหตุของ PM 2.5 ไม่ให้เขา้ ไปเดินป้ วนเปี้ ยนในปอดตัวเองก็
เป็ นอันว่าใช้ได้ แมจ้ ะเป็ นรถบัสแอร์แต่นนั ่ ก็ไม่ได้การันตีถงึ คุณภาพของ
คนขับแต่อย่างใด เพราะถนนลาดยางจะท�ำมาดีขนาดไหน แต่รถก็ยงั
เหวีย่ งซ้าย เหวีย่ งขวา เหวีย่ งหน้า เหวีย่ งหลังเป็ นจังหวะเพลงสันทนาการ
สมัยรับน้องตอนปี หนึ่ง ผู โ้ ดยสารบนรถแทบจะร้องขอถุงพลาสติกมา
รองรับน�ำ้ ขม ๆ ทีย่ อ้ นขึ้นมาถึงคอ แต่โชคดีทไ่ี ม่มใี ครปล่อยน�ำ้ นัน่ ออกมา
สักคนจนถึงทีห่ มาย
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ตอนนี้เวลา 12.31 น. เขาถึงจุดหมายหลังจากต่อรถที่บขส.
เรียบร้อยแลว้ อากาศร้อนจัดจนอยากหมกตัวอยู่ในห้องพักตากแอร์
สบาย ๆ นอนเอือ่ ยเฉื่อยรอแสงแดดของพระอาทิตย์เบาบางลงบ ้าง ระหว่าง
นี้กส็ งอาหารอร่
ั่
อย ๆ ของทีพ่ กั มานัง่ กินให้หน�ำใจ นัง่ ถ่าย Vlog ระหว่าง
ก�ำลังส�ำรวจห้องพัก... นี่หมายถึงถ้ามอสไปกับเพือ่ น ๆ น่ะนะ
ความเป็ นจริง คือเขาเขา้ ไปเก็บของในห้องพักเก่าคร�ำ่ ซึ่งมีฝ่ ุน
เกาะอยู่ทงั้ สีม่ มุ สภาพของต่าง ๆ ภายในก็ดูเหมือนของสะสมโบราณทีพ่ บ
ได้ทวไปในพิ
ั่
พธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์
“แต่มนั ไม่ใช่ของทีพ่ บได้ทวไปในที
ั่
พ่ กั นิหว่า” เขาคิดในใจก่อน
เดินออกจากห้องไป

เซฟกับแฟนออกมาเดินรับลมชมวิวหลังพักผ่อนในห้องแอร์จน
หน�ำใจ พวกเขาไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้กนั นานมาก ดีท่เี ก็บโควตาพักร้อน
มานานจนถึงเวลาทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่คบกันมาสีป่ ี คู่รกั คู่น้ ีก็ไปไหนมาไหน
ด้วยกันตลอด ตัง้ แต่ภูเก็ต เชียงใหม่ ไปยันญี่ป่ นุ มันเป็ นช่วงเวลาทีม่ ี
ความสุขจริง ๆ และตัง้ แต่เทีย่ วด้วยกันมาไม่มคี รัง้ ไหนเลยทีม่ ปี ญ
ั หา เพราะ
แฟนหนุ่มมักจะเตรียมตัวมาดีเสมอ ทัง้ ข ้อมูลทีพ่ กั ข ้อมูลสถานทีต่ ่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง นอกจากจะเป็ นการป้ องกันตัวเองแล ้ว เขายัง
สามารถช่วยเหลือคนอืน่ ได้อกี ด้วย แต่กน็ ่าเสียดายทีเ่ ขาว่ากันว่าเสน่หข์ อง
การเดินทางคือความผิดพลาด การหลงทาง และการพบเพือ่ นใหม่ เขาอาจ
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ไม่ค่อยได้สมั ผัสมันมากสักเท่าไร แต่ก็ยงั ไม่มอี ะไรบนโลกนี้พสิ ูจน์ได้ว่า
ทัง้ หมดนี้คอื เสน่หข์ องการเดินทางจริง ๆ ... นอกจากคนทีเ่ คยผิดพลาด
มาก่อน
“เอ่อ พีค่ รับ ขอโทษนะครับ พอดีผมอยากไปทีน่ ่ีตอ้ งไปยังไง
เหรอครับ” เด็กหนุ่มสวมแว่นขอบด�ำหนาเตอะคนหนึ่งเดินมาถามเขาอย่าง
สุภาพและเปิ ดภาพในโทรศัพท์ยน่ื ให้เขา สังเกตได้ทนั ทีวา่ เด็กคนนัน้ ไม่ใช่
คนทีผ่ ่านการท่องเทีย่ วมามากนักหรือเรียกง่าย ๆ ว่า “มือใหม่” นัน่ แหละ
“อ๋อ พีก่ ็กำ� ลังจะไปทีน่ ่ีเหมือนกัน ไปด้วยกันก็ได้ เหมาเรือไป
หาร ๆ กัน ถ้าสามคนก็ประมาณคนละสองร้อยห้าสิบ แต่ถา้ หกคนก็
ประมาณคนละร้อยนิด ๆ เอง” เซฟตอบจากข ้อมูลทีเ่ ตรียมเอาไว ้เป็ นอย่างดี
“โอเคครับพี่ งัน้ ผมขอไปด้วยคนนะครับ”
พวกเขาทัง้ สามคนจึ ง ได้น ัง่ เรื อ ด้ว ยกัน พร้อ มคนไทยอี ก
หนึ่งคน และชาวต่ างชาติสองคน ท�ำให้เสียค่ าใช้จ่ายแค่ ข้ ีปะติว๋ แต่
น่ า เสี ย ดายที่ ไ ม่ ใ ช่ ร าคาร้อ ยนิ ด ๆ ตามที่ เ คยบอกไว ก้ ่ อ นหน้า นี้
ฤดู ท่องเที่ยวท�ำร้ายกันถึงขนาดนี้เชียวรึ... เขาคิดเมื่อควักเงินจ่ ายให้
ฝี พายไปสองร้อยห้าสิบบาท เขารูส้ กึ เขินอายไม่เบาเหมือนถูกหักหน้าเล็ก ๆ
“ไอ้นอ้ งนี่พดู เก่งชะมัด แป๊ บเดียวก็รูส้ กึ สนิทขนาดกล ้าบ่นเรื่อง
ทีท่ ำ� งานให้ฟงั ได้” เขาคิดในใจ
คนไทยทัง้ สามคนคุยกันถูกคอทีเดียว ตอนแรกคู่หนุ่มสาวชาว
ไทยรูส้ กึ แปลก ๆ นิดหน่อย เพราะปกติเวลาไปเทีย่ วกับแฟนสาวก็มกั จะ
ตัวติดกันตลอด มีอะไรก็มกั จะปรึกษากันสองคนเสมอ ท�ำให้ไม่ค่อยได้
พูดคุยกับคนอื่น ๆ ทีเ่ จอระหว่างการเดินทางมากนัก แต่ความเป็ นคนไทย
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ท�ำให้พวกเขาเข ้ากันได้เร็วมากขึ้นจนไม่มอี ะไรต้องกังวล ขณะทีช่ าวต่างชาติ
ทัง้ สองคนก็ร่ายภาษาสเปนออกมารัวราวปื นกล คุยกันสนุกสนานอยู่สอง
คนโดยทีพ่ วกเขาไม่เข ้าใจ
ลมอุ่น ๆ โชยผ่านพวกเขาไป หยดน�ำ้ กระเด็นขึ้นมาโดนแขน
เป็ นระยะ ๆ ปลาในน�ำ้ ยังคงด�ำผุดด�ำว่ายบนผิวน�ำ้ ไปเรื่อย ไม่รูร้ อ้ นรูห้ นาว
ไม่สนใจโลก แตกต่างจากบรรดานักท่องเทีย่ วทีต่ ่นื ตะลึงกับวิวทิวทัศน์อนั
ตระการตา มีภูเขาหินลูกโตตัง้ เด่นอยู่กลางล�ำน�ำ้ มีกวางป่ าหนุ่ มโชว์ตวั
ประกาศความงามอวดเขาแหลมโค้งเรียวของมันต่อสายตานักท่องเที่ยว
และสัตว์ป่านานาพันธุท์ ท่ี ำ� ให้ทกุ คนเพลิดเพลินท่ามกลางสายน�ำ้ อย่างลืม
เวลา
“พีว่ า่ การเดินทางมันก็เป็ นเครื่องพิสูจน์อะไรได้หลายอย่าง” เซฟ
พูดขึ้นกับมอสราวตัง้ ใจจะให้แง่คดิ อะไรบางอย่างแก่นกั เดินทางมือใหม่
“พีพ่ อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ๆ ได้เปล่าครับ”
“ตัวอย่างง่าย ๆ เลยนะ เวลาเราเดินทางแล ้วผ่านความยากล�ำบาก
กับคนที่เรารักมันจะท�ำให้เรารักกันมากขึ้นหรือไม่ก็กลับกลายเป็ นไม่รกั
กันแล ้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ทว่ี า่ เราจะฝ่ าฟันอุปสรรคและผ่านมันไปได้
ด้วยกันหรือเปล่าเท่านัน้ เอง โดยเฉพาะทีล่ ยุ ๆ สมบุกสมบันนะ” เขาตอบ
เด็กหนุ่มไปอย่างคล่องแคล่วราวกับเคยพูดเรื่องนี้มาไม่นอ้ ยกว่าสิบรอบ
“พีว่ า่ มันจริงนะ พีเ่ คยหลงทางทีอ่ นิ เดียกับมิลค์ ตอนนัน้ เหนื่อย
มาก ๆ เลย คิดว่านี่เรามาเทีย่ วหรือมาทรมานตัวเองวะ ทีย่ ากทีส่ ุด คือ
อาหารอินเดียเนี่ยแหละปกติมิลค์ไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศ หรืออาหาร
เผ็ด ๆ เท่าไร แต่กย็ อมมากับพีน่ ะ สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ ไม่ทะเลาะ
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กันด้วยแถมรักกันมากกว่าเก่า พีว่ า่ การเดินทางเป็ นอีกหนึ่งวิธที ท่ี ำ� ให้เรา
เรียนรู น้ ิสยั ใจคอกันและกันได้ดี เหมือนได้พฒั นามิตรภาพของเราสอง
คนนัน่ แหละ ค่อย ๆ สะสมเก็บหอมรอมริบมิตรภาพดี ๆ นี้ไปเรื่อย ๆ
ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นคู่รกั กัน จะเป็ นเพือ่ น พี่ น้อง คนในครอบครัว หรือ
คนแปลกหน้าเราก็เก็บสะสมมิตรภาพดี ๆ จากพวกนัน้ ได้เหมือนกันแหละ”
“ผมไม่ค่อยรูส้ กึ แบบนี้เท่าไรเลยเวลาไปกับเพือ่ น” เด็กหนุ่มพูด
พลางขยับแว่น หน้าตาฉงนเหมือนก�ำลังใช้ความคิดอย่างหนัก
“แล ้วตอนนี้เรารูส้ กึ ยังไงกับพวกพีล่ ะ่ ”

ผมเป็ นนักเขียนไส้แห้งธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แต่ก่อนก็เคยเขียน
ผลงานชิ้นโบว์แดงอยูบ่ ้าง แต่กเ็ ป็ นอย่างทีห่ ลายคนเคยพูดไว ้ว่าเมือ่ ไต่เต้า
จนถึงจุดสู งสุดแลว้ มันจะขึ้นไปไหนได้อีก มีแต่ค่อย ๆ เดินลงเท่านัน้
แถมยังเร็วกว่าตอนเดินขึ้นไปถึงยอดเสียอีก ผมว่ามันเป็ นความจริงที่
น่ าเจ็บปวดที่สุด ตอนนี้ผมออกเดินทางตามหาแรงบันดาลใจ เพราะ
นักเขียนชัน้ เซียนท่านหนึ่งที่ผมรูจ้ กั เคยบอกผมว่า
“นักเขียนทีด่ ีควรออกเดินทางท่องโลกกว ้าง กินอาหารอร่อย ๆ
ใช้ชวี ติ ให้มคี วามสุข ฟังเพลงเพราะ ๆ และเข ้าพิพธิ ภัณฑ์”
แมเ้ ขาจะเป็ นคนตลก สนุ กสนานเฮฮา ไม่เคร่งเครียดกับชีวติ
ดูใช้ชวี ติ สบายเกินไปด้วยซ�ำ้ จากทีผ่ มเคยฟังเขาเล่าตอนไปท�ำงานทีเ่ ยอรมนี
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แล ้วเจอนักเขียนคนโปรดแต่ไม่ได้นำ� หนังสือของเขามา น่าตลกทีเ่ ขาบอก
ว่าอยากหอมแก้มนักเขียนคนนัน้ ให้ช่ืนใจสักฟอดและกอดอีกหนึ่งทีให้
เป็ นบุญสักครัง้ ในชีวติ ผมไม่เคยเห็นนักเขียนท่านนัน้ เคร่ งเครียดเลย
สักครัง้ เดียวแมจ้ ะเคยท�ำงานร่วมกันมาเกือบสองปี ผมพยายามท�ำตาม
ค�ำบอกนัน้ มาตลอด ติดแค่ผมไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนมาไหนสักเท่าไร
ผมอยากเขียนหนังสือบันทึกการเดินทางสักเรื่อง เพราะช่วงนี้
ผูค้ นชอบออกเดินทางกันมาก แต่พอได้มาทีน่ ่ีจริง ๆ ก็ดูไม่มสี ง่ิ น่าสนใจ
มากเท่าทีค่ ดิ
“พี่ค รับ ๆ พี่ใ ช่ พ่ีเ บนซ์ท่ีเ ขีย นหนัง สือ เรื่ อ งคื น มหัศ จรรย์
แห่งตะวันออกกลางหรือเปล่าครับ” เด็กหนุ่ มคนหนึ่งทักผมหลังนัง่ บน
เรือท่องเทีย่ วล�ำเล็กได้ไม่นาน
“โหย รูจ้ กั พีด่ ว้ ยเหรอเนี่ย ดีใจเลย” ผมตอบด้วยความแปลกใจ
ไม่คดิ ว่าเดีย๋ วนี้เด็กจะยังอ่านหนังสือยาว ๆ หลายร้อยหน้าอยู่
“ใคร ๆ ทีเ่ คยอ่านหนังสือพีก่ ็รูจ้ กั พีท่ งั้ นัน้ แหละ ผมชอบเรื่องนี้
ตอนที่อามันต์พยายามหนีจากคฤหาสถ์ของบราฮิมมาก ๆ ครับ สุดยอด
ไปเลย”
“ขอบคุณมากน้อง”
หลังจากนัน้ พวกเราก็นงั ่ คุยอะไรต่อมิอะไรมากมาย นอกจาก
เด็กแว่นลุคเนิรด์ คนนี้ก็ยงั มีคู่รกั หนุ่มสาวชาวไทยทีพ่ วกเราคุยกันถูกคอ
ตัง้ แต่รสนิยมการท่องเทีย่ ว ชีวติ ในมหาวิทยาลัยและทีท่ ำ� งาน จนมาถึงเรือ่ ง
งานเขียนของผม
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“เรือ่ งใหม่พจ่ี ะออกเมือ่ ไรครับ ผมรอติดตามอยู่ FC เลยพี”่ เป็ น
ค�ำถามทีท่ ำ� ให้ผมสะอึกเล็กน้อย เพราะผมก็ยงั ไม่แน่ใจว่าจะมีอารมณ์กลับ
มาเขียนงานอีกครัง้ ไหม ถึงแม ้มันจะเป็ นเรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ แต่งานประเภท
นี้มนั ต้องมีอารมณ์ศิลปิ นเข ้ามาร่วมด้วย
“เอาจริง ๆ ตอนนี้กย็ งั ไม่แน่ใจเลย ยังหาแรงบันดาลใจอยู่”
“สู ้ ๆ ครับพี่ ผมว่าเดีย๋ วพีก่ ห็ าเจอ”
“ผมว่าเทีย่ วไปเรื่อย ๆ ก็ตอ้ งได้แรงบันดาลใจอะไรบา้ งแหละ”
เซฟพูดเสริมขึ้นให้กำ� ลังใจผมได้ดที เี ดียว
“บางทีเรื่องราวใหม่จากเพื่อนใหม่ไม่ว่าเป็ นสถานที่ไหนก็เป็ น
แรงบันดาลใจทัง้ นัน้ ” ผมตอบกลับไป ยิ้มให้เขาและมิลค์ คู่รกั หนุ่มสาวยิ้ม
กลับมาอย่างเป็ นมิตร ท�ำหน้าตาเหมือนคิดอะไรออกบางอย่าง
พวกเราเดินทางต่อจนจบทริป นับเป็ นการเดินทางทีส่ นุ กใช้ได้
ทีเ ดีย ว เพราะมีเ พื่อ นใหม่ค นไทยร่ ว มเดิน ทางไปด้ว ยกัน ได้พูด คุ ย
แลกเปลีย่ นกัน ถ่ายรูปให้กนั เป็ นบรรยากาศทีผ่ มไม่ค่อยได้สมั ผัสมาก
เท่าไร แต่ก่อนผมมักจะไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่เรื่อย และไม่ค่อยได้
พูดคุยอะไรกับใคร ไม่ใช่เพราะเขา้ สังคมไม่เป็ น หรือเป็ นคนไม่มเี พือ่ น
แต่เป็ นเพราะผมอยากท�ำตามใจตัวเองมากกว่า ไม่ชอบท�ำความรูจ้ กั กับ
คนแปลกหน้า และไม่อยากสานสัมพันธ์กบั คนใหม่ ๆ ทีเ่ ข ้ามาในชีวติ
ก่อนแยกย้ายกันไปพวกเราแลกช่องทางติดต่อกันเผือ่ ว่าเราจะ
ได้พบกันอีกครัง้ ในอนาคต ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง แต่ไม่ใช่เร็ว ๆ นี้แน่นอน
เพราะทุกคนต่างมีจดุ หมายในใจ และเส้นทางของตัวเองแล ้ว
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“โอกาสได้เจอกันอีกก็มแี ค่หนึง่ ในล ้านเท่านัน้ แหละ ไม่รูจ้ ะได้เจอ
กันอีกจริงหรือเปล่า...” ผมคิดในใจยังไม่ทนั ได้เดินไปไหนก็มเี สียงหนึ่งพูด
ขึ้นจนผมต้องหันหลังกลับไปมอง
“ระวังโดนปัน่ ค่ารถนะพี่ ไปทีน่ นั ่ น่ะแค่ประมาณห้าสิบเอง โชคดี
นะพี่ รอติดตามหนังสืออยูค่ รับ” เซฟตะโกนบอกผมจากอีกฟากของสะพาน
“แต่ถา้ เป็ นไปได้กอ็ ยากกลับมาเจอกันให้เร็วทีส่ ดุ เหมือนกันนะ”
หลังจากนัน้ พวกเราก็ได้ตดิ ต่อกันเป็ นระยะ ๆ อาจไม่ได้พดู คุย
ทุกวันอย่างคนสนิทชิดเชื้อ หรือไม่ได้มเี รื่องสนุ ก ๆ เล่าให้ฟงั ทุกวัน
แต่การได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันและกัน ท�ำให้ผมรูส้ กึ ดีวา่ เรายังมี
ตัว ตนอยู่ ใ นชี วิต ของใครบางคน เคยมีช่ ว งเวลาที่น่ า จดจ�ำ ร่ ว มกัน
โดยเฉพาะช่วงทีผ่ มและมอสได้ไปสตูลด้วยกัน นัน่ เป็ นช่วงเวลาทีด่ มี าก
ถึงแม ้ว่าปกติแล ้วเราสองคนชอบอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาก�ำหนดชีวติ หรือ
ความชอบของเรา น่าแปลกที่พวกเราสามารถหาพื้นที่ส่วนตัวให้เป็ นของ
ตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นนัก พวกเราสนิทสนมกันมากยิง่ ขึ้น ได้คุยกัน
มากขึ้น แต่กเ็ ฉพาะสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นหรือเรือ่ งทีเ่ ราต้องการแลกเปลีย่ นกันเท่านัน้
ส่วนเซฟและมิลค์พวกเราไม่ได้เจอกันอีกหลังจากนัน้ แต่ ก็
เคยส่งภาพการเดินทางมาอวดผมหลายต่อหลายครัง้ พวกเขาตัง้ ใจท�ำให้
“ผูห้ ลงรักการเดินทาง” อย่างผมอกแตกตายแน่ ๆ
“น่าอิจฉาชะมัด! คราวนี้ได้ไปไกลถึงเดนมาร์ก” ผมพิมพ์ตอบ
เซฟไปเมือ่ ได้ดูภาพถ่ายที่เขาและเธอยืนกอดคอกับชาวต่างชาติอกี สี่คน
ใบหน้าทุกคนดูย้มิ แย้มแจ่มใสมีชวี ติ ชีวาดี
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“น่าอิจฉาชะมัด! ยังได้ไปสวีเดนอีกเหรอ เอาเวลาทีไ่ หนไปเทีย่ ว
กันเนี่ย… ว่าแต่เพือ่ นเยอะนะพวกแกน่ ะ” ผมพิมพ์ตอบเขาไปเมือ่ ได้ดู
ภาพถ่ายทีเ่ ขาและเธอนัง่ กินอาหารญีป่ ่ นุ กับเพือ่ นใหม่อกี แปดคน มีคนหนึ่ง
ท�ำหน้าเหยเกไม่เหมือนเพือ่ นคงเป็ นเพราะวาซาบิแน่ ๆ
“บางทีเรื่องราวใหม่จากเพื่อนใหม่ไม่ว่าเป็ นสถานที่ไหนก็เป็ น
แรงบัน ดาลใจทัง้ นัน้ ” เขาพิม พ์ก ลับ มาพร้อ มส่ ง สติก เกอร์ม าหนึ่ ง ตัว
ผมนัง่ อมยิ้มคนเดียวอย่างผู ้ชนะ ผมไม่รูว้ า่ เขาได้แรงบันดาลใจหรือไม่ แต่
ทีแ่ น่ ๆ เขาได้เพือ่ นใหม่
1 ปี ต่อมา
บุรุษไปรษณี ยน์ ำ� โปสการ์ดมาส่งที่บา้ นผม ค�ำว่า Santorini
ตัวโตอยู่กลางแผ่นกระดาษแข็ง มีรูปอาคารบ ้านเรือนสีขาว แต่หลังคาสีฟ้า
สดสวย พื้นหลังเป็ นน�ำ้ ทะเลสีฟ้าครามสะท้อนแสงเป็ นประกาย ทัง้ หมดนี้
เป็ นลายเส้นการ์ตูนแบบทีผ่ มชอบเลย มอสเป็ นคนส่งมานัน่ เอง! ผมจ�ำได้
ว่าเราเคยแลกที่อยู่กนั เมือ่ ตอนไปสตูล เผื่อว่าเวลาใครได้ไปเที่ยวที่ไหน
แล ้วเจออะไรน่าสนใจก็จะส่งมาอวดหรือแบ่งปันกันได้ ผมประหลาดใจมาก
เมือ่ รูว้ ่าตอนนี้มอสเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นอยู่ทก่ี รีซ ไม่อยากจะเชื่อเลย
ว่าเขาจะไม่บอกเรื่องส�ำคัญแบบนี้กบั ผม ใบหน้าร้อนฉ่ าด้วยความโมโห
เล็กน้อย แต่กย็ งั คงอ่านโปสการ์ดนัน้ จนจบ
“อือ ค�ำว่ามิตรภาพระหว่างทางมันผ่านไปผ่านมาคงจะไม่จริง
ไปซะทีเดียว เอาเป็ นว่าขอให้โชคดีแลว้ กัน อย่าติดไวรัสกลับบา้ นมาล่ะ
ไอ้นอ้ ง”
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ทันใดนัน้ ผมก็นึกค�ำคมสุดเฉียบ (ส�ำหรับผม) ได้ ผมรีบพิมพ์
ค�ำคมสุดเฉียบนัน้ เป็ นประโยคปิ ดท้ายผลงานเรื่องใหม่ ผมเคาะปุ่ม Enter
บนคียบ์ อร์ดอย่างมันใจ...
่
“มิตรภาพระหว่างทางอาจไม่จรี งั แต่มนั จะด�ำรงอยู่ในความทรงจ�ำนานเท่าทีเ่ รา
ต้องการให้มนั อยู่”

คราวหน้าถ้าผมได้ไปไหนบ ้าง ผมจะไม่พลาดส่งโปสการ์ดไปให้
เขาเลยเชื่อผมสิ ต่อให้มนั เป็ นโปสการ์ดลายตลาดน�ำ้ อัมพวาก็ตาม
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เชือ่ ผมเถอะ
“เชื่อผมเถอะน่า” เขาพูดน�ำ้ เสียงราบเรียบ แต่มนใจหนั
ั่
กแน่น
ผมอยู่ ท่ีน่ี ไ ด้สิบ วัน พอดิบ พอดี และอีก ไม่น านผมก�ำ ลัง จะ
เดิน ทางกลับ มัน เหมือ นโลกใบใหม่ท่ีผ มไม่เ คยได้ส มั ผัส มาก่ อ นกับ
การเดินทางคนเดียวในต่ างแดนด้วยระยะเวลานานขนาดนี้ ความสุข
ก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมจ้ ะมีเรื่องเธอคนนัน้ เขา้ มารบกวนใจในบางครัง้
ผมพยายามไม่ใส่ใจ ผมเดินทางมาที่น่ีคนเดียวเพื่อจุดประสงค์อะไร
บางอย่างทีแ่ ม ้แต่ตวั ผมก็ตอบไม่ได้ และก็ไม่มนใจว่
ั ่ าจะได้อะไรกลับมาบา้ ง
แต่อย่างน้อยก็มคี วามทรงจ�ำดี ๆ ล่ะนะ
เรื่องราวที่น่ีไม่เหมือนกันสักวัน เหมือนนิทานสัน้ ที่จบในตอน
ทัง้ การเป็ นแกะด�ำทีส่ งั สรรค์กบั เพือ่ นต่างชาติ เรื่องของหมาเมืองประมงที่
ผมเห็นมากับตาตัวเอง และอีกมากมายทีผ่ มเล่าให้ทกุ คนฟังได้ไม่มเี บือ่
แต่เชื่อผมเถอะ นิทานเรื่องทีผ่ มก�ำลังจะเล่าให้ฟงั นี้สนุกทีส่ ุด (ส�ำหรับผม)
ซาบซึ้งใจตลอดมา และจะอยู่ในใจผมตลอดไป...
ผมเบือ่ ชีวติ เรียบ ๆ ของตัวเอง อยากท�ำอะไรสักอย่างทีไ่ ม่อยู่ใน
กรอบทีส่ ภาพสังคมขีดเขียนขึ้นมา ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยท�ำให้ผมไม่ค่อย
มีเวลาเป็ นของตัวเองมากนัก จนเกือบจะกลายเป็ นมนุษย์เงินเดือนในคราบ
นักศึกษา แม ้ว่าผมจะรักการท�ำกิจกรรมมากขนาดไหน แต่ทกุ คนต้องการ
เวลาส่วนตัวกันทัง้ นัน้ ตอนนี้ถงึ เวลาทีผ่ มจะได้ทำ� อะไรตามทีอ่ ยากท�ำสักที
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แต่วา่ ผมไม่ชอบผูค้ น ไม่ชอบเสียงดัง และเกลียดนายทุนหน้าเลือดทีท่ ำ� ให้
การท่องเทีย่ วเป็ นได้แค่ธุรกิจมากกว่าการเดินทาง
“ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท�ำให้ผมชอบไปไหนมาไหนคนเดียว
อยูค่ นเดียวมันสบายดี อยากท�ำอะไรก็ทำ� ไม่เห็นต้องสนใจใคร ไปไหนกับ
คนเยอะ ๆ ก็ตอ้ งแคร์กนั จนไม่เป็ นตัวของตัวเอง อยากท�ำอะไรก็ไม่ได้ท�ำ”
นี่เป็ นประโยคที่ผมตอบคนอื่นเสมอเวลามีคนถามว่าท�ำไมชอบไปเที่ยว
คนเดียว แต่บางครัง้ การเทีย่ วคนเดียวก็ไม่ได้มแี ต่ดา้ นดีหรือราบรื่นเสมอ
ไป บางครัง้ เกิดเรื่องฉุกเฉินก็ตอ้ งเอาตัวรอดเอง บางครัง้ ก็แก้ไขปัญหาได้
สบาย ๆ แต่บางครัง้ ก็ไม่!
อย่างครัง้ นี้ทผ่ี มเจ็บเข่าระหว่างการเดินทางนัน่ แหละ ก่อนหน้านี้
ผมเคยใส่เฝื อกทีเ่ ข่าอยูห่ ลายครัง้ ทัง้ แบบแข็งและแบบอ่อน เพราะตอนเด็ก
ผมชอบเล่นฟุตบอลมาก และเจ็บตัวอยู่หลายครัง้ ผมบอกลาเจ้าเฝื อก
โง่ ๆ นัน่ ได้เกือบสองปี แต่อาการมาดันก�ำเริบอีกครัง้ ทีญ
่ ป่ี ่ นุ ตอนทีผ่ ม
ก�ำลังเทีย่ วอยูน่ ่ะ! หมอเคยสังไม่
่ ให้ผมเดินเยอะ แม ้จะถอดเฝื อกแล ้วก็ตาม
แต่คราวนี้ผมเดินรวมไปกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลฯ ตลอดเก้าวันทีผ่ ่านมา
เลยส่งผลให้แผลเก่ากลับมาแผลงฤทธิ์อกี ครัง้
“เวรกรรม มาเที่ยวทัง้ ทีเป็ นแบบนี้เฉยเลย” ผมเดินกระโผลก
กระเผลก แบกสัมภาระกองพะเนินขึ้นบ่า มือทัง้ สองข ้างหิ้วทัง้ ถุงขนม โมเดล
และของฝากต่าง ๆ มากมาย ร่มสีขาวทีผ่ ูห้ ญิงอเมริกนั คนหนึ่งมอบให้ผม
เพราะสงสาร ถูกใช้เป็ นไม ้ค�ำ้ พยุงตัวเดินไปอย่างช้า ๆ ตัง้ ใจไปสนามบินให้
ทัน ตอนนี้มนั ค่อนข ้างช้าไปนิดหน่อยแต่กค็ ดิ ว่าคงจะทันเวลา
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ว่าแต่ทกุ คนเคยได้ยนิ ค�ำว่า “โชคสองชัน้ ” หรือเปล่าครับ มันเกิด
ขึ้นกับผมทีน่ ่ี นอกจากเข่าเจ็บแล ้ว สัญญาณอินเทอร์เน็ตผมยังใช้ไม่ได้อกี
แต่จะไปโทษนู่ นโทษนี่ก็ไม่ได้ เพราะผมซื้อซิมโทรศัพท์มาส�ำหรับใช้แค่
เจ็ดวันเท่านัน้ เพราะความงกเงินล ้วน ๆ ส่วนอีกสามวันทีเ่ หลือผมต้องใช้
ชีวติ อย่างทุลกั ทะเลทัง้ การสือ่ สารกับผู ้คนและการเดินทาง แต่โชคยังดีทใ่ี น
เมืองใหญ่มสี ญั ญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี ยกเว ้นวันนี้เท่านัน้ ! ผมไม่รูว้ า่
มันเกิดบ ้าอะไรขึ้น วันนี้อนิ เทอร์เน็ตทัง้ เมืองใช้งานไม่ได้เลย ท�ำให้ผมเช็ก
ตารางรถไฟไม่ได้ แต่สุดท้ายโชคก็เข ้าข ้าง อินเทอร์เน็ตของสถานีรถไฟที่
ผมพยายามเชื่อมต่อมาตลอดก็เกิดใช้งานได้เสียอย่างนัน้
22.09 น.
“โธ่ เอ๊ย อีกแปดนาที” ผมตกใจสุดขีด ถ้าเป็ นสถานีรถไฟที่
ประเทศไทยผมก็คงจะเฉย ๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายอะไร เดินอย่างช้าห้านาที
ผมก็คงได้ตวรถไฟมาอยู
ั๋
่ในมือแล ้ว แต่ไม่ใช่กบั ทีน่ ่ี สถานีรถไฟฟ้ าใหญ่
อย่างกับห้างฯ ทางเดินทอดยาวสุดลูกหูลูกตา
“ต้องรีบแลว้ โวย้ ยยยยย” ผมแปลงร่ างจาก “ไอ้เป๋ ” ไปเป็ น
“นักวิ่งโอลิมปิ ก” อย่ างรวดเร็ว จนนักวิ่งเหรียญทองยังต้องยอมแพ ้
ตอนนี้ร่มในมือเปรียบเหมือนฝี พายที่ทำ� ให้ผมวิง่ เร็วยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และ
ยิง่ ขึ้นไปอีก เป็ นการเดินทีเ่ ร็วทีส่ ุดนับตัง้ แต่ผมเป็ นไอ้เป๋ เรียกได้วา่ เดิน
จนแทบเหาะเลยทีเดียว ผมจะไม่ยอมพลาดรถไฟสายนี้เด็ดขาด เพราะ
มันเป็ นขบวนสุดท้ายของวันนี้ทจ่ี ะพาผมไปสนามบินได้
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ผมถอนหายใจเฮื อ กใหญ่ เ มื่ อ เหาะมาถึ ง รถไฟขบวนนั้น
ผมมันใจว่
่ าทุกอย่างราบรืน่ ด้วยดี คืนนี้ผมจะถึงสนามบิน ผมจะได้กลับบ ้าน
การเดินทางครัง้ นี้ของผมจบลงด้วยรอยยิ้ม ไม่มปี ญ
ั หารบกวนใด ๆ อีก
แต่ถา้ มันเป็ นอย่างนัน้ ก็คงไม่มเี รื่องเล่าสนุก ๆ ... จริงมัย้ ครับ
22.17 น.
ผมอยู่บนรถไฟขบวนสุดท้าย แบกสัมภาระหนักอึ้งเต็มไหล่
ทัง้ สองขา้ ง เพราะรถไฟรอบดึกขบวนนี้มผี ูค้ นแน่ นขนัด เบียดเสียดจน
ขยับตัวล�ำบาก ลมหายใจฟื ดฟาดของผูค้ นกระทบหน้ากันไปมา รถไฟฟ้ า
ประเทศไทยทีผ่ มว่าอัดแน่นเป็ นปลากระป๋ องแล ้ว เมือ่ เทียบกับทีน่ ่ีผมว่าที่
ไทยยังดีกว่าเยอะ อย่างน้อยก็ไม่แน่นขนาดนี้ ตอนนัน้ ผมวางกระเป๋ าไม่ได้
ยังดีทผ่ี มวางของฝากต่าง ๆ ไว ้ทีพ่ ้นื เรียบร้อยแล ้ว
“รถไฟขบวนที ่ 1-3 ไปสนามบิน และรถไฟขบวนที ่ 4-8 ไปวากายาม่า”
แสงไฟแอลอีดีแจ้งเตือนตัวอักษรทัง้ ภาษาญี่ป่ ุนและอังกฤษ
ผมคิดว่าตัวเองไม่ได้แปลผิด ทักษะภาษาอังกฤษของผมอยู่ในขัน้ ใช้ได้
หรือว่าผมอาจเขา้ ใจอะไรผิดไป... มันต้องใช่ แน่ ๆ ผมคงเขา้ ใจอะไร
ผิดไป ผมไม่สนใจค�ำแจ้งเตือนบนหน้าจอนัน่ รถไฟทีผ่ มเคยสัมผัสมาทีไ่ ทย
ไม่มแี บบนี้ และทีน่ ่กี ค็ งไม่ต่างกัน จนป้ าชาวญีป่ ่ นุ เห็นสัมภาระพะรุงพะรังก็
รับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ผมเป็ นนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการไปสนามบิน
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“คุณ ถ้าจะไปสนามบินต้องเปลีย่ นไปขบวนหน้านะ ขบวนทีห่ นึ่ง
ถึงสามน่ะ” เธอไม่ได้พูดเอง แต่ฝากสาววัยท�ำงานคนหนึ่งพูดกับผมเป็ น
ภาษาอังกฤษ แม ้ผมจะฟังส�ำเนียงเขาไม่ค่อยรูเ้ รื่อง แต่กพ็ อเข ้าใจได้วา่ เธอ
ต้องการบอกอะไร
“ตอนนี้เลยเหรอครับ” ผมยังคงไม่อยากเชื่อสิง่ ทีต่ วั เองได้ยนิ ว่า
รถไฟทีน่ ่ีสามารถแยกเป็ นสองส่วนได้
“ยังไม่ตอ้ งก็ได้ ตอนนี้คนเยอะ เดินย้ายขบวนไม่ได้หรอก เดีย๋ ว
ฉันบอกแล ้วค่อยย้าย” พีส่ าวชาวญีป่ ่ นุ ผู ้มีนำ�้ ใจบอกผม ตอนนี้เธอท�ำหน้าที่
เหมือน Google Translate ไปเสียแล ้ว
“โอเคครับผม ขอบคุณมากครับ”
ผมยังไม่แน่ ใจว่าผมเขา้ ใจที่เธอพูดอย่างตรงจุดตรงประเด็น
หรือเปล่า เพราะตัง้ แต่เกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินรถไฟทีไ่ หนแยกขบวนกันเลย
แบบหัวไปทาง หางไปทางอะไรแบบนี้ แต่ถา้ เป็ นจริงนี่มนั บ ้าสุด ๆ ไปเลย
คือสถานการณ์ตอนนี้ผมไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย คนแน่นเป็ นปลากระป๋ อง
ไม่เห็นทางทีจ่ ะย้ายไปยังขบวนทีห่ นึ่ง สอง หรือสามได้เลยสักนิด ตอนนี้
อากาศรอบตัวผมเริ่มร้อนขึ้น เหงือ่ บนแผ่นหลังเปี ยกชุ่ม เพราะสัมภาระ
หรือไม่กเ็ พราะความกังวลว่าจะไม่ได้ไปจากทีน่ ่ีกนั แน่
เวลาผ่านไปไม่มแี นวโน้มว่าคนบนรถไฟจะน้อยลง มันกลับยิง่
เพิม่ มากขึ้นด้วยซ�ำ้ หนทางรอดทีเ่ ลือนรางอยู่แล ้วยิง่ ดูไร้หนทางยิง่ ไปอีก
สมาธิผมจดจ่ออยู่กบั สถานีทค่ี นลงเยอะ ๆ รอเวลากระเถิบตัวเองไปยัง
จุดหมาย ฝ่ ามวลมหาประชาชนให้นอ้ ยทีส่ ุด แต่มนั ก็ไม่เกิดขึ้น...
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23.34 น.
“คุณ ๆ ตอนนี้เลย ย้ายขบวนเลย!” เธอพูดกับผม ณ สถานีเก่า
ซอมซ่อแห่งหนึ่ง ผมมองผ่านกระจกไปเห็นผูค้ นเบาบางต่างจากบนรถไฟ
ทีผ่ มอยู่ ผมยังมองไม่เห็นทางทีจ่ ะไปขา้ งหน้าได้เลย ถ้าไม่รบี ย้ายขบวน
ผมจะต้องอยู่วากายาม่าแบบหมดตัวแน่ ๆ เพราะตอนนี้เงินผมก�ำลังจะ
หมด ร่างกายผมก็เริ่มโอดครวญแล ้ว
แต่ผมนึกออกแล ้วว่าตอนนี้ผมจะต้องท�ำยังไง
“แตงกิ้วววววว” ผมรีบคว ้าของทัง้ หมดวิง่ ไปยังจุดหมาย
จะว่าไปวิธกี ารไปถึงจุดหมายมันก็มหี ลายแบบนะ บางคนก็พ่งุ
ไปตรง ๆ บางคนก็ออ้ มค้อมไปมากกว่าจะถึงจุดหมาย หรือบางคนก็
เดินบา้ งหยุดบา้ ง ตอนนี้ผมขอเลือกวิธีพ่งุ ไปตรง ๆ แบบไม่เหมือนใคร
ละกัน! ผมวิง่ ทะลุประตูออกไปนอกรถไฟ รีบวิง่ ตรงดิ่งไปยังหัวขบวน
ด้ว ยแรงขาทัง้ หมดที่ผ มมี สัม ภาระทุก อย่ า งแกว่ ง ไปมาซ้า ยทีข วาที
เหงือ่ ไหลเข ้าตาจนแสบไปหมด ก่อนทีจ่ ะหยดติง๋ ลงบนพื้น แต่ผมไม่ใส่ใจ
มันหรอก หัวใจผมเต้นตึกเป็ นจังหวะเฮฟวีเ่ มทัลอย่างมัวซั
่ ว่ และรวดเร็ว
เพราะความกลัว กลัวว่าจะสอบตกภารกิจสุดท้ายก่ อนกลับบา้ นครัง้ นี้
ผมรู ว้ ่าวิธีน้ ีเป็ นวิธีท่โี คตรบา้ และสุ่มเสี่ยงที่จะพาตัวเองตกรถ
มาก ๆ แต่ผมไม่มที างเลือกมากนัก ผม “ต้อง” ท�ำแบบนี้ นี่เป็ นวิธเี ดียวที่
จะไปถึงสนามบินได้ พูดตรง ๆ ว่ากว่าจะออกจากรถไฟได้กก็ นิ เวลาไปมาก
โขแล ้ว แต่ผมยังมีหวังอยู่ เพราะบริเวณชานชาลานัน้ ไร้ผูค้ น เหลือพื้นทีใ่ ห้
วิง่ ได้สะดวก จนลืมความเจ็บปวดไปจนหมด ใช่! ตอนนี้ไม่มอี ะไรส�ำคัญ
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ไปกว่าการวิง่ ไปหัวรถไฟอีกแล ้ว
23.34 น.
ปิ๊ บ
เสียงสัน้ ๆ ทีบ่ บี เค้นหัวใจให้เจ็บปวดทีส่ ุดเท่าทีผ่ มเคยได้ยนิ มา
ผมเดินหมดอาลัยตายอยาก สายตาเลือ่ นลอย ยังคงจ้องมองไป
ยังเจ้ารถเหล็กทีพ่ งุ่ ทะยานไปจนลับสายตา ผมนิ่งค้างอยู่ชวั ่ ขณะ อะไร ๆ
ก็เกิดขึ้นเร็วจนเหลือเชือ่ ผมเพิง่ อยูข่ บวนทีห่ กเองนะ พูดง่าย ๆ ว่ารถไฟจอด
ทีส่ ถานีไม่ถงึ ยีส่ บิ วิฯ ด้วยซ�ำ้ ผมให้มากทีส่ ดุ สามสิบวิฯ เลยเอ้า! แต่เมือ่ ตัง้ สติ
ได้เท่านัน้ ผมก็สรุปสถานการณ์ตอนนี้ได้วา่ “ผม ตก รถ ไฟ เทีย่ ว สุด ท้าย
ที่ จะ พา ผม กลับ เมือง ไทย” อารมณ์เดือดดาลพวยพุง่ ออกมามากทีส่ ุด
ครัง้ หนึ่งในชีวติ
“%$%£^$£&%&*)£^”@#%$%^!%^@E##$%#@^&@^
*$%£%”£”*” ผมสบถพลางเหวีย่ งวงขากวา้ งราวกับนักฟุตบอลทีมชาติ
หวดลมเต็มแรงดังฟับ่ ด้วยความเจ็บใจ ผู ้คนมองผมราวกับคนบ ้า อาจจะ
ด้วยท่าทางซอมซ่อของคนป่ วยหรืออะไรก็ช่าง เอาเป็ นว่าสายตาทุกคู่
ณ สถานีทเ่ี กือบร้างนัน้ จ้องมองผมทัง้ สิ้น ผมสบถถ้อยค�ำและท่วงท�ำนอง
ภาษาไทยสมัยพ่อขุนรามฯ ออกมามากมายและรวดเร็วราวกับผมเป็ น
กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ท่ีเป็ นแร็ปเปอร์มอื อาชีพ ตอนนี้ผมระเบิดอารมณ์
เต็มทีร่ าวกับทีแ่ ห่งนัน้ มีผมเพียงคนเดียว
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“@#$%@$&@%*@%@*#^(#*&)%^#()!&^#*&@%#)@%
#^@*! โว ้ยยย”
“เออ ช่างมันยังไงก็ไม่มใี ครฟังเราออกอยู่แลว้ ” ผมบอกกับ
ตัวเองอีกครัง้ ให้รูว้ า่ ตัวเองไม่ได้ทำ� ตัวหยาบคายมากเกินไป แต่สถานการณ์
แบบนี้เป็ นใครก็คงสติแตกแบบผมแหละ ผมเชื่อ...
หลังระเบิดอารมณ์ชดุ ใหญ่ใส่สายลมและเสาเหล็กสนิมเกรอะจน
สาแก่ใจแล ้ว ผมก็รูส้ กึ โล่งใจมากขึ้น ผมเริม่ เดินหาผู ้คนทีเ่ ป็ นมิตรทีส่ ดุ เพือ่
ขอความช่วยเหลือ ตอนนี้ถ ้าจะให้ผมเขียนรายงานสถานการณ์เลวร้ายของ
ตัวเองคงจะมีดงั นี้
1. แบตฯ โทรศัพท์ผมก�ำลังจะหมด และไม่มีท่ชี าร์จแบตฯ ส�ำรอง
2. ไม่มีสญั ญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ ต
3. ไม่สามารถสือ่ สารภาษาญี่ปนได้
ุ่
4. ไม่รูว้ ่าตอนนี้ ตัวเองอยู่ท่ไี หน
5. ขาเจ็บจนต้องน� ำร่มมาใช้แทนไม้เท้า
6. เงินในกระเป๋ าเหลือไม่พอที่จะขึ้นรถไฟอีกรอบด้วยซ�้ำ

โชคดีทผ่ี มไปสบถอยูใ่ กล ้ ๆ ชายหนุ่มญีป่ ่ นุ คนหนึ่ง เขาหน้าตาดี
แบบสเปกสาวไทย น่าจะสูงราว ๆ เกือบหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร ท่าทาง
เป็ นมิตรที่สุดในบรรดาคนที่ยืนรอรถไฟอยู่ท่ชี านชาลานัน้ ที่สำ� คัญคือ
คนวัยรุ่นทีน่ ่ีมกั พูดภาษาอังกฤษได้ ขณะทีค่ นแก่มกั จะสือ่ สารได้แค่ภาษา
ญีป่ ่ นุ เท่านัน้
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“เฮลโหล เอ่ออ ผมจะไปสนามบินจากทีน่ ่ีได้ยงั ไงเหรอครับ”
“ก็ตอ้ งรถไฟนี่แหละ ลองเช็กตัวรถไฟดู
๋
หรือยัง” เขาตอบด้วย
น�ำ้ เสียงเป็ นมิตรแฝงความเป็ นห่วงนักท่องเทีย่ วต่างชาติคนนี้อยู่เนือง ๆ
“เคยเช็กไปก่อนหน้านี้เหมือนมันบอกว่าไม่มแี ล ้ว”
เขาหยิบโทรศัพท์มาช่วยเช็กรอบรถไฟให้ผมอีกแรง “เวร เสียใจ
ด้วย แต่ไอ้รถทีเ่ พิง่ ไปนัน่ แหละขบวนสุดท้าย”
“นัน่ แหละ รถทีผ่ มเพิง่ พลาดไป”
“ผมอยากรูจ้ ริง ๆ ว่าคุณพลาดรถไฟรอบส�ำคัญอย่างนี้ได้ไง”
ผมเล่าเรื่องทัง้ หมดและอธิบายสถานการณ์ของผมทัง้ หกขอ้ ให้
เขาฟังอย่างละเอียด เขาแสดงสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชดั รูด้ วี า่ นี่มนั
วิกฤตสุด ๆ ส�ำหรับไอ้หนุ่ มไทยคนนี้ ถือเป็ นโชคดีของผมที่วนั นี้เขาไป
เล่นเกมบ ้านเพือ่ นมาจนดึกดืน่ ไม่อย่างนัน้ ผมคงไม่ได้เจอเขาแน่ ๆ
“งัน้ ตอนนี้ผมท�ำอะไรได้บา้ งครับ” ผมถามนาโอโตะหลังท�ำ
ความรูจ้ กั กันเรียบร้อยแล ้ว
“เอ่อ ถ้าจะพูดตอนนี้คอื คุณท�ำอะไรไม่ได้เลย แถวนี้ไม่มแี ท็กซี่
ต่อให้มแี ท็กซีก่ ็ไม่แนะน�ำให้นงั ่ ไปสนามบินอยู่ดี เพราะคุณไม่มเี งิน ไม่มี
โทรศัพท์ทใ่ี ช้งานได้ มืดบอดมากเลยล่ะ”
“เอาอย่างนี้มยั้ ไปบ ้านผมก่อนหรือไม่อย่างนัน้ ก็อยูท่ น่ี ่”ี เขาเสนอ
ตัวเลือกให้ผม
“โอเค งัน้ เดีย๋ วผมไปกับคุณก็ได้ ถ้าผมไม่ไปกับคุณผมก็ไม่รูจ้ ะ
ไปทีไ่ หนแล ้ว” ผมยืนลังเลอยู่ชวั ่ ครู่ แต่สุดท้ายก็ตอบตกลงอย่างติดตลก
แต่ความจริงในใจนัน้ ตรงกันข ้ามโดยสิ้นเชิง ใครมันจะอยากไปบ ้านใครก็
ไม่รูก้ นั ล่ะ ผมว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนผม แต่มนั ก็ไม่มที างเลือกมากนัก
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ตอนนี้ผมไม่มอี ะไรจะเสียอีกแล ้ว
00.01 น.
รถไฟท้องถิน่ ขบวนนัน้ มาถึงสถานี ผมขึ้นรถไฟตามนาโอโตะไป
ติด ๆ ผมคิดว่าเขาคงจะให้ผมไปพักทีบ่ ้านก่อน ให้เงินมาสักหน่อยส�ำหรับ
นัง่ แท็กซี่ไปสนามบิน ไม่ก็ชวนผมไปนอนบา้ นเลย แต่ดูแลว้ คงจะเป็ น
ข ้อหลังมากกว่าถ้าดูจากเวลาตอนนี้
ผมเดิน ออกจากรถไฟมุ่ง ตรงไปนอกสถานี พ ร้อ มนาโอโตะ
พนักงานสถานีรถไฟยืนรอต้อนรับพวกเราอยู่แลว้ พวกเขาโค้งค�ำนับ
ผู ใ้ ช้บริการทุกคนอย่างจริงใจ ผมคิดว่านี่เป็ นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของวัน
จริง ๆ คงไม่มรี ถไฟขบวนใดแล่นผ่านทีน่ ่ีอกี
“คุณรอผมตรงแฟมิลม่ี าร์ทนะ เดีย๋ วผมไปยืมรถเพือ่ นมาขับไป
ส่งสนามบิน”
“เอ่อ... คือให้ผมไปนอนบา้ นคุณก็ได้ ไม่ลำ� บาก เกรงใจอะ
ตอนนี้ดกึ มากแล ้ว” ผมแสดงอาการเงอะงะออกมาเต็มทีใ่ ห้เขารูว้ ่าผมไม่
อยากรบกวนเขามากไปกว่านี้
“ไม่เป็ นไรหรอก จะได้นงั ่ คุยกันบนรถ พรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ทำ� งาน
อยู่แล ้วด้วย”
“เอ่อ...”
“เชื่อผมเถอะน่า” เขาพูดน�ำ้ เสียงราบเรียบ แต่มนใจหนั
ั่
กแน่น
“โอเคครับ” ผมปฏิเสธเขาไม่ลง มองอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะไม่
อยากให้ผมไปนอนบ ้านก็ได้ แต่กถ็ อื เป็ นเรื่องดี ผมสบายใจอยู่เหมือนกัน
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ดีกว่าไปนอนบ ้านคนอืน่ ล่ะ
ผมเดินไปแฟมิล่มี าร์ทซึ่งตัง้ อยู่ ตรงขา้ มสถานีรถไฟ ตอนนี้
สถานี ร ถไฟปิ ด ไฟจนหมดเหลือ แต่ เ พีย งความมืด เท่ า นัน้ มีเ พีย งแค่
เสาไฟฟ้ าหนึ่งต้นเล็ก ๆ ทีม่ ดี วงไฟสลัวส่องสว่างอยู่ฝงั ่ ตรงข ้าม ผมตัง้ ใจ
ซื้อ ของฝากให้เ ขาเป็ น การตอบแทนการช่ ว ยเหลือ อัน ยิ่ง ใหญ่ ค รัง้ นี้
แต่ผมก็มเี งินน้อยเกินกว่าจะหาอะไรทีม่ คี ่าให้เขาได้ ทีส่ ำ� คัญคือจะให้ซ้ อื
ของจากแฟมิลม่ี าร์ทแถวบ ้านเขาเป็ นของฝากก็ดูตลกพิกล ผมจึงซื้อโคล่า
ขนมกรุบกรอบ และเยลลีไวใ้ ห้เขากินเล่นระหว่างทางแทน
00.27 น.
ผมนัง่ รอเขาจนเกือบหมดหวัง แต่มนั ก็ไม่มเี หตุผลอะไรทีเ่ ขาจะ
หลอกผมมาถลุงเงินก้อนสุดท้ายทีแ่ ฟมิลม่ี าร์ท กระทังรถยนต์
่
สแี ดงคันหนึง่
ขับมาจอดทีห่ น้าแฟมิลม่ี าร์ท
00.50 น.
พวกเราคุยกันอย่างสนุ กสนานจนผมรูว้ ่าผมโชคดีแค่ไหนทีไ่ ด้
เจอนาโอโตะในวันนี้ และท�ำให้ผมรูเ้ หตุผลทีเ่ ขายอมช่วยผมขนาดนี้ เหมือน
เป็ นเรื่องน่าเหลือเชื่อทีเ่ กิดขึ้นกับผม แต่กม็ คี นมาช่วยผมไว ้ได้
1. นาโอโตะเลิกงานเย็นกว่าปกติ ด้วยอารมณ์ติสต์บางอย่างท�ำให้
เขาไปเดินหาอะไรกินที่ถนนคนเดินคนเดียว
เชื่อผมเถอะ | 75

2. นาโอโตะเจอเพื่อนเก่าตอนที่เคยไปเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยน
ที่อเมริกาโดยบังเอิญหลังไม่ได้เจอกันมาสองปี ท�ำให้เขาไปนัง่ เล่นเกมบ้าน
เพื่อนจนดึก
3. เขาพลาดรถไฟรอบก่อนสุดท้าย ท�ำให้ตอ้ งรอรถไฟเวลาเดียว
กับผม
4. เขาเคยมีปญ
ั หาคล้าย ๆ กับผมสมัยเรียนที่อเมริกาและมีคน
ช่ วยเหลือเขาเหมือนที่เขาช่ วยเหลือผม

“มาเรียน่ าเคยบอกผมว่าเวลาเจอคนล�ำบากจงช่ วยเหลือเขา
เพราะบางทีเขาอาจจะหมดหนทางจริง ๆ แล ้วก็ได้ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ”
เขาบอก
“ว ้าว! แปลว่าผมโคตรโชคดีทเ่ี จอคุณ”
“ผมว่าผมโชคดีมากกว่า เพราะผมเคยสัญญากับเธอไว ้ว่าจะช่วย
เหลือคนล�ำบาก อยากบอกว่ารอเวลานี้มาตลอด ตอนนี้ผมได้ช่วยเหลือคน
แล ้ว” เขาพูดไปหัวเราะไป ไม่อยากเชือ่ ว่าจะมีคนไทยเผชิญชะตากรรมเดียว
กับเขา
“ถ้าคุณมาเมืองไทยเมือ่ ไหร่รบั รองว่าจะดูแลอย่างดีเลย ไม่รูจ้ ะ
ตอบแทนยังไง” ผมพูดติดตลก ชักชวนให้เขาลองมาเมืองไทยสักครัง้
“รอเจอทีไ่ ทยได้เลย รับรองไม่พลาดแน่ ๆ”
นาโอโตะชอบโคล่าทีผ่ มซื้อให้ ไม่รูว้ า่ เขาตอบความจริงหรือเป็ น
แค่ตามมารยาท แต่นนั ่ ก็ทำ� ให้ผมรูส้ กึ ดีทไ่ี ด้ตอบแทนเขาเท่าทีผ่ มจะท�ำได้
พวกเราคุยเรื่องบ ้านเมือง เกม เรื่องเล่าตลก ๆ จากการเดินทาง โดยเฉพาะ
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เรือ่ งทีน่ าโอโตะไปเทีย่ วอินเดียคนเดียวทีส่ นุกและน่าสงสารในเวลาเดียวกัน
และเรื่องจิปาถะมากมาย ท�ำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ มีแต่
ความสนุ กสนานของเรื่องตลกขบขันที่ต่างฝ่ ายต่างต้องการเล่าเพื่อกลบ
ความเครียดและความเร่งรีบของตัวเองออกไป ตอนนี้บนถนนแทบไม่มรี ถ
คันอืน่ วิง่ อยู่เลย มีแต่ความมืดมิดของถนนชนบท ท่ามกลางไฟส่องสว่าง
ไม่ก่ีดวง ถนนทีท่ อดยาวไปสนามบินดู ห่างไกลเหลือเกิน ไกลเหมือน
กับตัง้ ใจท�ำให้ความหวังของผมพังทลาย แต่มนั ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนัน้
เสมอไป
“เชื่อผมเถอะน่า” เขาพูดน�ำ้ เสียงราบเรียบ ย�ำ้ กับผมอย่างมันใจ
่
อีกครัง้ เมือ่ เขาเห็นผมแสดงสีหน้ากังวล
03.15 น.
เครื่องบินพุง่ ทะยานออกจากสนามบิน
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อีกครัง้
เกาะฮ่องกงจากบนฟ้ ามีตึกสู งเสียดฟ้ าหรอมแหรมอยู่ในพื้นที่
สีเ ขีย วเต็ ม ไปหมด แทบไม่ มีปุย เมฆสีข าวบดบัง ทิว ทัศ น์ แสงแดด
สาดส่องจ้าทะลุหน้าต่างจนต้องปิ ดหน้าต่างหนี ตอนนี้เครื่องก�ำลังลงจอด
ที่ ส นามบิน นานาชาติ ฮ่ อ งกง ผู โ้ ดยสารบางคนก็ ต อ้ งการไปเที่ ย ว
ดิสนียแ์ ลนด์ บ ้างก็ตอ้ งการไปเทีย่ วเล่นชมบ ้านเมือง บ ้างก็อยากไปช้อปปิ้ ง
สินค้าราคาถูก ... ส่วนผมมาเพือ่ ถ่ายรูปตึกสีสนั สดใสแสบตา รออัปโหลด
ลงอินสตาแกรมเท่านัน้
ผมเคยฝึ กงานอยูใ่ นบริษทั นิตยสารแห่งหนึง่ ทีน่ นตี
ั ่ พมิ พ์นติ ยสาร
ถ่ายท�ำสารคดีอาหาร และรายการท�ำอาหาร ตอนนัน้ ผมทัง้ เขียนบทความ
ถ่ายภาพและวิดีโอ รวมถึงงานจิปาถะต่ าง ๆ ตัง้ แต่ แปลขอ้ มูล และ
พิสูจน์อกั ษร โชคดีทผ่ี มไม่ตอ้ งขวนขวายหางานท�ำหลังเรียนจบ เพราะผมได้
เข ้าท�ำงานทีน่ นั ่ แต่กน็ ่าเสียดายทีธ่ ุรกิจนิตยสารอาจไปไม่รอดในสังคมไทย
ยุค 4G ทีธ่ ุรกิจสิง่ พิมพ์ซบเซาลง ยิง่ ปัญหาเศรษฐกิจช่วงนี้ทำ� ให้บริษทั แทบ
ลม้ ละลาย การปลดพนักงานออกเป็ นขัน้ ตอนแรกในการพยุงธุ รกิจนี้ไว ้
พนัก งานใหม่อ ย่ า งผมก็ เ ป็ น ผู โ้ ชคร้า ยล�ำ ดับ ต้น ๆ ส่ ว นพี่สิง ห์ท่ีเ ป็ น
เพือ่ นร่วมทริปยังได้ทำ� งานในบริษทั ต่อไป
หลังเครื่องบินลงจอด ผมและพีส่ งิ ห์เดินทางเขา้ พักในโฮสเทล
ใจกลางย่านจิมซาจุย่ ซึง่ เป็ นย่านคล ้ายสยามสแควร์บ ้านเราทีเ่ ป็ นแหล่งรวม
ของเด็ก วัย รุ่ น ห้า งสรรพสิน ค้า ร้า นอาหารชื่อ ดัง มากมาย รวมถึงเป็ น
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ศูนย์รวมของบรรดาม็อบฮ่องกงด้วย ใครจะไปจะมาก็ตอ้ งคอยเช็กตลอดว่า
วันนี้มอ็ บจัดทีไ่ หน กี่โมง ดู ๆ แล ้วก็ไม่มที ที ่าว่าจะสิ้นสุดลงเร็ว ๆ นี้ แต่ก็
ยังคงมีนกั ท่องเทีย่ วทีอ่ ยากมาลองสัมผัสบรรยากาศเกาะฮ่องกงในช่วงของ
การชุมนุมประท้วงดูบ ้างว่าจะเงียบเหงาหรือมีสสี นั แบบไหน
พวกเราเตรียมแผนการเทีย่ วมาทัง้ หมดห้าวัน แต่จะเพียงวันเดียว
ทีเ่ ราสองคนแยกกันเทีย่ ว นี่เป็ นข ้อตกลงร่วมกัน ผมชอบอิสระ ชอบท�ำอะไร
ตามใจตัวเอง ไม่ชอบไปไหนมาไหนกับคนอื่นสักเท่าไร เพราะบางครัง้
การเดินทางกับคนอื่นท�ำให้ผมใช้จ่ายในสิ่งที่ตวั เองไม่ตอ้ งการซึ่งเกิดขึ้น
บ่อยเวลาไปเที่ยวกับเพือ่ นหรือครอบครัว และวันนี้เป็ นวันที่ผมรอคอย
โดยพวกเรานัดเจอกันทีโ่ ฮสเทลตอนค�ำ่
“วันนี้แหละวันของเรา อยากท�ำอะไรก็ได้ละ!” ผมพูดกับตัวเอง
ตัง้ ปณิธานแน่วแน่วา่ จะท�ำทุกอย่างทีพ่ ลาดไปตลอดสามวันก่อน ผมอยาก
ลองกินอาหารท้องถิน่ ผมอยากลองพูดคุยกับชาวบา้ น ผมอยากลองไป
สถานทีท่ ผ่ี มอยากไป ผมไม่ตอ้ งเกรงใจอะไรอีกต่อไปแล ้ว
ผมไปทีส่ วนสาธารณะวิกตอเรียน ปาร์ค ถึงจะเคยมาทีน่ ่แี ล ้วใน
วันแรกก็ตาม แต่บรรยากาศวันนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมีมวลมหา
ประชาชนอยูแ่ น่นขนัดน่าจะประมาณหมืน่ กว่าคนได้ ผมมาทีน่ ่เี พือ่ เก็บภาพ
การชุมนุมอันดุเดือดทีค่ นฮ่องกงรวมตัวเรียกร้องความยุตธิ รรม และถ้าเป็ น
ไปได้กอ็ ยากลองพูดคุยกับผูช้ มุ นุมเล็ก ๆ น้อย ๆ
“โห คนเต็มเลย เราจะโดนลูกหลงหรือเปล่าเนี่ย” ผมถึงกับอุทาน
เมือ่ ถึงสวนสาธารณะ ตอนนี้ผมปะปนอยู่กบั ผูช้ มุ นุมกลุม่ รัง้ ท้ายสุด ผูค้ น
เดินขบวนจนหนาตาเหมือนมดงาน ไม่ก็คลืน่ มนุษย์ลูกใหญ่ยกั ษ์ทพ่ี ร้อม
สาดซัด ใส่ พ วกจีน แผ่ น ดิน ใหญ่ ไ ด้ทุก เมื่อ ผมมองไปทางไหนก็ เ ห็น
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ชาวฮ่องกงเต็มไปหมด แต่ก็มชี าวต่างชาติปะปนบา้ งเล็กน้อย บางคนมา
เพื่อถ่ายรู ป บางคนมาลองเป็ นผูป้ ระท้วง เพราะชื่นชมอุดมการณ์ของ
ชาวฮ่องกงจากใจจริง ผูช้ ุมนุ มทุกคนปกปิ ดใบหน้าป้ องกันการติดตาม
จับของเจ้าหน้าที่ ผูช้ ุมนุ มแนวหน้าสวมหน้ากากป้ องกันแก๊สน�ำ้ ตาเกือบ
ทัง้ หมด ขณะทีต่ ำ� รวจมีโล่ กระบอง และหมวกกันน็อกส�ำหรับปราบปราม
การชุมนุ ม ยังดีท่ีมีเส้นแบ่งกันชน แต่ ต ำ� รวจก็พร้อมบุกเขา้ ไปสลาย
การชุมนุ มตลอดเวลาเมือ่ เกิดความรุนแรงขึ้น...
ผมหันไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งในกลุม่ ผูช้ มุ นุม เธอยืนรัง้ ท้ายใน
กลุ่มผู ช้ ุมนุ มไม่ไกลจากผมเท่าไร มีแรงดึงดู ดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้
ผมเห็น ดวงตาสองคู่ ก �ำ ลัง จ้อ งมองไปยัง ฝัง่ ตรงข า้ มอย่ า งโกรธแค้น
คละเคล ้าความเศร้าหมองอย่างลึกซึ้ง น�ำ้ ตาเอ่ออยู่ในดวงตาคู่นนั้ จนเกือบ
ไหลล ้นออกมา ไม่ใช่ผลจากแก๊สน�ำ้ ตา แต่คงเป็ นเพราะความเจ็บปวดใจของ
เธอมากกว่า ดวงตาคู่นนั้ ของเธอหันมาประสานกับดวงตาของผมจนท�ำให้
โลกแทบหยุดหมุน รูส้ กึ ถูกชะตากับเธอคนนี้อย่างบอกไม่ถูก เธอคลาย
ความโกรธแค้นออกไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ส่งรอยยิ้มเล็ก ๆ อันจริงใจให้ผม
เหมือนตัง้ ใจบอกว่า “สู ้ ๆ นะเพือ่ นยาก เพือ่ ฮ่องกงของเรา” ผมยิ้มตอบเธอ
จากนัน้ ความวุน่ วายก็แยกพวกเราหายไปในคลืน่ มหาชน
โชคดีทผ่ี มรอดปลอดภัยมาได้ และเริ่มเดินตามหาคนทีผ่ มพอ
จะพูดคุยด้วยได้ ใช้เวลาสักพักใหญ่แต่ในทีส่ ุดผมก็หาเธอจนเจอ...
“สวัสดีครับ ผมชื่อเมธี พอดีผมเห็นคุณอยู่ในกลุม่ ผูช้ มุ นุมเลย
อยากถามเกี่ยวกับการชุมนุ มประท้วงสักหน่ อย สะดวกหรือเปล่าครับ”
ผมพูดกับหญิงสาวคนนัน้ หลังตามหาเธอมาเป็ นเวลานาน
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“เอ่อ ถ้าไม่ใช่คนของรัฐบาลก็ตอบได้หมดแหละค่ะ จะเอาข ้อมูล
ไปท�ำอะไรล่ะ” เธอถามผมกลับ ท่าทีไม่ค่อยไวว้ างใจนัก และค่อนขา้ ง
ระมัดระวังตัว แต่กร็ บั รูไ้ ด้วา่ ผมเป็ นนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มพี ษิ ภัยอะไร
เถิง เล่อ หมิง เป็ น นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ฮ่ อ งกง สาขาวิช า
ประวัตศิ าสตร์ เป็ นสาวดวงตาคมเข ้มแตกต่างจากชาวจีนและฮ่องกงทัวไป
่
คิดว่าเธอหน้าตาดีใช้ได้ ถึงแม ้ตอนนี้ผมจะมองไม่เห็นใบหน้าเธอทัง้ หมด
เล่อหมิงเป็ นนักศึกษาหัวสมัยใหม่ซ่งึ ชอบแสดงออกทางการเมืองไม่ต่าง
จากเพือ่ น ๆ ของเธอ แต่กร็ ะมัดระวังตัว ไม่พยายามไปยืนแถวหน้าปะทะ
กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจโดยตรง เพราะอาจท�ำให้ครอบครัวล�ำบากได้
ผมพูดคุยกับเธออย่างเป็ นกันเองจนเวลาล่วงเลยไปเกือบค�ำ่
น่าแปลกทีผ่ มไม่รูจ้ กั เกาะฮ่องกงแห่งนี้เพิม่ เลย แต่กลับรูจ้ กั “เธอ” มากขึ้น
ผมรู ว้ ่าเธอภูมใิ จในกลุ่มวัยรุ่นผู อ้ อกมาชุมนุ มเรียกร้องสิทธิของตัวเอง
รูว้ ่าเธอและชาวฮ่องกงคนอื่นภูมใิ จในความเป็ นประชาธิปไตยของตัวเอง
มาก และอีกหลาย ๆ เรื่องที่ทำ� ให้ผมสัมผัสความรู ส้ กึ ห้วงลึกของเธอ
เธอเล่าเรื่องต่ าง ๆ ผ่านความเจ็บปวดในจิตใจ น�ำ้ เสียงยิ่ง
สัน่ เครือเมื่อถึงเรื่องของนักเคลือ่ นไหวทางการเมืองขา้ งบา้ นทีห่ ายตัวไป
ดื้อ ๆ เพือ่ นบา้ นแต่ละคนช่วยกันตามหาเท่าไรก็ไม่เจอ จนชาวบา้ นสรุป
กันเองว่าเขาอาจถูกต�ำรวจจีนจับตัวไปนัน่ เอง หลังจากนัน้ ก็ไม่มใี ครเห็น
คุณลุงคนนัน้ อีกเลยจนถึงทุกวันนี้...
ตอนนี้ ถ้า ผมเรี ย กตัว เองว่ า เป็ นผู ฟ้ ัง ที่ ดี ข องเธอก็ ค งไม่
เกินไปนัก ผมได้เรียนรู อ้ ะไรหลายอย่างเกี่ยวกับที่น่ีมากขึ้น และเธอก็
ได้รูจ้ กั ประเทศไทยมากขึ้นไม่ต่างกัน แมว้ ่าหัวเรื่องที่คุยกันค่ อนขา้ ง
เครียด แต่ ก็มเี รื่องสนุ ก ๆ เช่ นร้านอาหารและคาเฟ่ แนะน�ำในฮ่ องกง
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จุดที่นกั ท่องเที่ยวไม่รูจ้ กั และเรื่องตลก ๆ แปลก ๆ ของประเทศตัวเอง
จนพูดคุยกันถูกคอทีเดียว
“อะ ให้เป็ นของทีร่ ะลึกจากเมืองไทยครับ ผมเอามันติดตัวไป
เสมอเวลาไปเทีย่ วต่างประเทศ รับรองว่าคุณต้องชอบมันแน่ ๆ เอาไว ้ดม
เวลาเรียนหนังสือเครียด ๆ ก็ได้นะ” ผมหยิบยาดมพิมเสนน�ำ้ จากกระเป๋ า
สะพายใบเล็กยืน่ ให้เธอ ผมเชือ่ ว่ายาดมของไทยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เพราะดมแล ้วสดชื่น หายใจคล่อง และหาซื้อยากทีต่ ่างประเทศ ตอนนี้ผม
อยากกลับไปพักผ่อนทีห่ อ้ งพักเต็มแก่ เพราะพรุ่งนี้กจ็ ะต้องกลับบ ้านแล ้ว
และไหนจะต้องเก็บสัมภาระกองพะเนินทีว่ างอยู่บนเตียง แต่ในใจลึก ๆ
ก็อยากอยู่กบั เธอต่อ น่าเสียดายทีเ่ ราได้เจอกันในวันสุดท้าย... ผมยอมรับ
ว่าการคุยกับเธอคือความสุขเล็ก ๆ ของผมทีไ่ ม่อยากให้หายไป
“ขอบคุณมากค่ะ” เธอรับยาดมอันเล็กจากผม เปิ ดฝามันและสูด
ลมหายใจ จนกลิน่ ยาหอมน่าจะลงไปถึงปอด “สดชื่นจริง ๆ เลย ถึงว่าคุณ
ถึงมันใจว่
่ าฉันจะต้องชอบ” จากนัน้ พวกเราก็แลกช่องทางติดต่อกันและ
แยกย้ายกันไป
ระหว่างเดินกลับที่พกั ก็เริ่มคิดเล่น ๆ ว่าเราเจอกันครัง้ แรก
ท่ามกลางผู ช้ ุมนุ มนับหมื่น และผมยังตามหาเธอเจอจนได้ นึกแลว้ ก็
ตลกดี สักพักโทรศัพท์ก็สนั ่ แสงไฟสีเขียวดวงเล็กกระพริบเป็ นจังหวะ
หน้าจอส่องแสงสว่าง ผมหยิบโทรศัพท์ข้นึ อ่านข ้อความ
LerMing : พรุ่งนี้อยากไปขึ้นกระเช้าทีน่ องปิ งมัย้ (20.49 น.)
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เธอส่งขอ้ ความหาผม ชวนให้ไปเที่ยวด้วยกัน เพราะไม่รูว้ ่า
ผมจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ เธอออกตัวว่าจะพาไปยังจุดน่ าสนใจที่
นักท่องเทีย่ วไม่น่ารูจ้ กั และไม่มขี อ้ มูลมากนัก หัวใจผมเต้นตึกตักไม่เป็ น
จังหวะและรูส้ กึ โหวงเหวงอย่างน่าประหลาดใจ
“ได้เพือ่ นใหม่ทฮ่ี ่องกงแล ้วเว ้ย” ผมพูดคนเดียวเบา ๆ แต่ในใจ
ตื้นตันกู่รอ้ งแหกปากเสียงดัง ปกติเวลาผมไปเทีย่ วทีไ่ หนมักจะตัง้ เป้ าว่า
ต้องได้เพือ่ นเพิม่ อย่างน้อยหนึ่งคน
ผมอยากอยูท่ น่ี ่ตี ่ออีกสักหน่อย เพราะอยากใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเอง
ท�ำในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำซึง่ ยังเหลืออีกเป็ นภูเขาเลากา และครัง้ นี้ยงั มีคนท้องถิน่
พาทัว ร์อีก ด้ว ย เมื่อ ผมถึง ที่พ กั ก็ เ ข า้ ไปคุ ย กับ พี่สิง ห์อ ยู่ น านสองนาน
กว่าจะได้ข ้อสรุป ผมจึงส่งข ้อความกลับไปหาเธอ
MetEE : โอเค งัน้ เดีย๋ วเจอกันแถวนองปิ งนะ สัก 11 โมงละกัน
(21.58 น.)
เรื่องดี ๆ ของคนตกงานอย่างผม คือมีเวลาอยู่ทน่ี ่ีได้ไม่จำ� กัด
จนกว่าเงินจะหมดกระเป๋ า ส่วนพี่สิงห์ตอ้ งกลับไปท�ำหน้าที่ของตัวเอง
ดังเดิม ผมรูส้ กึ ผิดนิดหน่อยทีไ่ ม่ได้เล่าเรือ่ งเธอให้เขาฟัง ถ้าเล่าไปมีหวังเขา
จะต้องโมโหหัวฟัดหัวเหวีย่ ง ข ้อหาติดสาวและลากผมกลับกรุงเทพฯ แน่ ๆ
ปกติผมไม่ค่อยคิดเรื่องสานสัมพันธ์กบั ใครมากนักเวลาออก
เดินทางท่องเที่ยว อย่างมากที่สุดก็เป็ นเพือ่ นที่แลกเปลีย่ นเรื่องราวและ
ถามไถ่ชวี ติ กันและกันเท่านัน้ นี่เป็ นความรูส้ กึ ใหม่ทเ่ี พิง่ เกิดขึ้นกับผมนับ
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ตัง้ แต่ผมหลงรักการเดินทาง
วันรุ่งขึ้นผมไปส่งพีส่ งิ ห์ทส่ี นามบิน บอกลาเสร็จเรียบร้อยก็ได้
เวลาไปหาเธอทีน่ องปิ ง เล่อหมิงรอผมอยู่หน้าสถานีกระเช้า ผมเห็นเธอ
ชัดเจนมากขึ้น เพราะไม่มอี ปุ กรณ์ป้องกัน ไม่มปี ลอกแขน ไม่มผี า้ ปิ ดหน้า
เธอหน้าตาสะสวยจนเป็ นเน็ตไอดอลในไทยได้สบาย ผมด�ำยาวสลวย
ถึงกลางหลัง สวมแว่นตากรอบด�ำหนาเตอะ ผิวสีขาวเหลืองซีดเล็กน้อย
มีร่องรอยฟกช�ำ้ สีม่วงเขียวตรงขอ้ มือ เธอบอกว่าเกิดจากการชุมนุ มเมือ่
หลายวันก่อน
“สวัสดีครับ เอ่อ... เราไปไหนกันดีละ่ ” ผมพูดน�ำ้ เสียงเขินอาย
เพราะไม่ได้เตรียมแผนการเทีย่ วมาเลย ตัง้ ใจให้เธอพาทัวร์ล ้วน ๆ
“ก็เดีย๋ วเริ่มจากไปวัดข ้างบนนี้ก่อนแล ้วกัน เชือ่ กันว่าขอพรอะไร
ก็สมปรารถนาเลยนะ อยากได้อะไรขอเลย” เธอพูดจาฉะฉานราวกับศึกษา
ข ้อมูลมาเป็ นอย่างดี พูดจบเธอก็ย้มิ ให้ผมอย่างเป็ นมิตร ผมยิ้มตอบ
พวกเราใช้เวลาร่วมกันตลอดวัน ทัง้ ไหว ้พระขอพร ถ่ายรูปเก็บ
เป็ นความทรงจ�ำ กินอาหารอร่อย ๆ ก่อนทีว่ นั เวลาแห่งความสุขจะล่วงเลย
ไปจนมืดค�ำ่ ความรูส้ กึ เหนื่อยเมือ่ ยล ้าขาโบกมือทักทายเป็ นครัง้ แรกของ
วันหลังเราสองคนเดินรวมกันไม่ตำ� ่ กว่าสามสิบกิโลฯ แต่นนั ่ ก็ทำ� ให้ผมมี
ความสุขมากจนแทบลืมเวลา ตอนนี้เราสองคนอยู่ทส่ี วนสาธารณะเล็ก ๆ
ย่านจิมซาจุ่ย ดวงไฟน้อย ๆ สีขาวสามสีด่ วงท�ำให้บรรยากาศเงียบเหงา
เป็ นพิเศษ แต่บทสนทนายังคงด�ำเนินต่อท่ามกลางแสงสลัวและสายลมหนาว
พวกเรายิ้มและหัวเราะร่วนเหมือนเพือ่ นทีร่ ูจ้ กั กันมานาน ผูค้ นทีเ่ ดินผ่าน
ไปมาไม่มคี วามหมายอะไรอีกต่อไป กลายเป็ นเพียงสายลมพัดผ่านไปและ
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ผ่านมาเท่านัน้ เมือ่ โลกทัง้ สองใบถูกเชื่อมเข ้าด้วยกัน เกิดเป็ นดินแดนใหม่
ทีม่ คี วามสุขได้เพียงแค่มเี ธออยู่ เธอก็อาจรูส้ กึ ไม่ต่างกัน... ตอนนี้ผมอาจ
จะได้มากกว่าเพือ่ นใหม่กไ็ ด้
MetEE : พรุ่งนี้จะไปไหนอีกมัย้ น่าจะยังอยู่ทนี ่ ีอ่ กี สักพักเลย
ครับ ไม่รูว้ ่าจะกลับตอนไหน ถ้าเงินใกล ้หมดเมือ่ ไรก็น่าจะกลับตอนนัน้
แหละ (21.52 น.)
LerMing : คุณอยากไปไหนล่ะ ไปได้ทกุ ทีแ่ หละ ยกเว ้นวันอังคาร
วันพุธ และวันศุกร์นะพอดีมเี รียนน่ะ (21.58 น.)
MetEE : งัน้ พรุ่งนี้ไปถ่ายรู ปในเมืองกันมัย้ เผือ่ คุณจะพาผมไป
จุดสวย ๆ ได้ (21.58 น.)
LerMing : ได้เลย โอเคค่ะ งัน้ พรุ่งนี้เจอกันทีส่ วนสาธารณะที ่
เราเพิง่ นังคุ
่ ยกัน ตอนเก้าโมงนะ เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ^-^ (22.17)
MetEE : เจอกันพรุ่งนี้ ฝันดีครับ ^-^ (22.18 น.)
พวกเรานัดเจอแบบนี้วนั แล ้ววันเล่า แม ้ว่าช่วงหลังเธอจะไม่ค่อยมี
เวลามาพบผมมากนัก และไม่ค่อยได้คยุ กัน เพราะเธอต้องอ่านหนังสือสอบ
แต่ผมก็มคี วามสุขมาก และคิดว่าเธอก็คงรูส้ กึ ไม่ต่างกัน ความสัมพันธ์
เริ่มพัฒนาอย่างเห็นได้ชดั เราคุยกันเรื่องครอบครัวของตัวเองจนแทบจะ
รูไ้ ส้รูพ้ งุ กันในเวลาสัน้ ๆ เพียงไม่ก่วี นั ความล�ำบากและเหน็ดเหนื่อยจาก
การท่องเทีย่ วท�ำให้ผมผูกพันกับเธอจนกลายเป็ นความรูส้ กึ ทีอ่ ธิบายยาก
การเดิน ทางต่ า งแดนในเมือ งใหญ่ ก ลายเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้น เล็ก ๆ ของ
การเดินทางในความสัมพันธ์น้ ี ผมรูส้ กึ หลงใหลเธอเหมือนตกหลุมทีไ่ ม่มี
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ทางขึ้น ความรู ส้ กึ ถูกบังคับให้ตอ้ งติดอยู่กบั เธออย่างจ�ำยอม แต่ผมก็
เต็มใจและไม่ขดั ขืนใด ๆ ผมไม่แน่ใจว่านัน่ เรียกว่า “รัก” หรือไม่ มันอาจ
จะใช่ หรืออาจจะเป็ นสิง่ ทีใ่ กล ้เคียงค�ำนัน้ มากทีส่ ุด
น่าเสียดายทีพ่ รุ่งนี้ผมต้องเดินทางกลับแล ้ว เธอบอกกับผมว่า
จะไปส่งขึ้นเครื่องทีส่ นามบินตอนเย็น เพราะเธอมีเรียนช่วงบ่าย
ตอนนี้ 17.43 น. เธอยังมาไม่ถงึ สนามบิน...
ตอนนี้ 18.30 น. เธอก็ยงั มาไม่ถงึ สนามบิน...
ผมส่งข ้อความไปหาเธอ แต่ไม่ได้รบั การตอบกลับใด ๆ สุดท้าย
ผมแบกความทรงจ�ำดี ๆ ภาพถ่ายสวย ๆ ของฝากเต็มสองมือ และ
ความหวนค�ำนึงถึงฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ พร้อมความสงสัยใคร่รูไ้ ม่ก่ีคำ�
มันเป็ นค�ำสัน้ ๆ ว่า “เธอหายไปไหน” มันท�ำให้หวั ใจผมร้อนรุ่มแทบ
ลุกเป็ นไฟในหลุมลึกอันมืดมิดที่ผมเป็ นคนขุดมันขึ้นเอง...
ผมกลับมาอยู่บา้ นได้สามวัน ตอนนี้กำ� ลังหางานท�ำ ระหว่าง
ติดต่ อบริษทั ต่ าง ๆ และรอการติดต่ อกลับผมก็ใช้ชีวติ อย่างเรียบง่าย
บางวันอ่านหนังสือ บางวันท�ำงานบ ้าน บางวันนัง่ ดูซรี สี ์ ทุกอย่างดูปกติไม่น่า
มีเรื่องทุกข์รอ้ นใจอะไร ยกเว ้นเรื่อง “เธอ” เท่านัน้ ผมเป็ นห่วงว่าเธอก�ำลัง
ใช้ชวี ติ อย่างไร ความสงสัยยังไม่คลีค่ ลาย เพราะยังไม่มขี ้อความตอบกลับ
ใด ๆ ผมนึกทบทวนว่าผมท�ำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือโกรธเคืองหรือเปล่า
แต่นึกเท่าไรก็นึกไม่ออก จนผมยอมแพ ้ ไม่พยายามนึกถึงเรื่องทีผ่ ่านมา
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อดทนรอเผื่อวันหนึ่งเธอจะตอบกลับมา และในที่สุดวันนัน้ ก็มาถึง เมือ่
ขอ้ ความในโทรศัพท์แจ้งเตือนดังขึ้น ผมรีบมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์
ทันควัน... เธอนัน่ เอง!
LerMing : ขอโทษนะทีห่ ายไปหลายวัน วันนัน้ พอดีโดนลูกหลง
ม็อบตอนก�ำลังไปสนามบิน คงต้องนอนพักทีโ่ รงพยาบาลอีกนานเลย
(14.25 น.)
MetEE : หา! ว่ายังไงนะ แล ้วเป็ นอะไรมากหรือเปล่า (14.25 น.)
LerMing : ก็หวั แตกน่ะสิสลบไปเลยวันนัน้ แล ้วก็มรี อยช�ำ้ ตรง
แขนนิดหน่อย (14.26 น.)
MetEE : โธ่... แต่ไม่เป็ นอะไรมากก็ดแี ล ้ว ดูแลตัวเองด้วยล่ะ
(14.27 น.)
LerMing : ขอบคุณนะ (14.29 น.)
LerMing : ขอโทษทีว่ นั นัน้ ไม่ได้ไปส่งกลับบ ้านนะ (14.29 น.)
MetEE : ไม่เป็ นไรเลย ถ้าคิดมากขนาดนี้จะมาส่งทัง้ ทีห่ วั แตกเหรอ
lol (14.30 น.)
หลัง จากนั้น พวกเราก็ ไ ด้ส่ ง ข อ้ ความคุ ย กัน อยู่ เ รื่ อ ย ๆ
มีโทรศัพท์หากันบา้ งถ้ามีเวลาว่างตรงกัน เพราะเวลาที่ไทยและฮ่องกง
ห่างกันหนึ่งชัว่ โมง และเธอก็ตอ้ งตัง้ ใจเรียนเพือ่ อนาคตทีด่ ี ส่วนผมก็ได้
ท�ำงานทีส่ ำ� นักพิมพ์แห่งหนึ่ง ได้รบั เงินเดือนไม่ดมี าก แต่ก็ดกี ว่าขอเงิน
พ่อแม่ไปเรื่อย ๆ ระหว่างนี้ผมก็ค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์กบั เธออย่าง
ช้า ๆ ไม่รบี เร่งจนเกินไป ผมนึกขอบคุณการเดินทางครัง้ นัน้ ขอบคุณพีส่ งิ ห์
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อยู่ลกึ ๆ ที่ทำ� ให้ผมได้พบเธอ เธอที่ทำ� ให้ผมได้เรียนรู ม้ ติ รภาพจาก
การเดินทางที่แตกต่างไปจากเดิม และมิตรภาพนี้อาจเปลีย่ นชีวติ ผมไป
ตลอดกาลก็ได้ ถ้าผมมีโอกาสได้ไปอยู่ฮ่องกงกับเธอคงมีความสุขไม่เบา
ผมนึกฝันอะไรหลาย ๆ อย่างทีไ่ ด้ทำ� ร่วมกับเธอแล ้วก็อดยิ้มไม่ได้
“ถ้าได้ไปเทีย่ วด้วยกันอีกหลาย ๆ ประเทศก็คงดี ” ผมยิ้ม
คนเดีย วไม่ต่ า งจากคนบ า้ จิน ตนาการว่า ได้ไ ปยุ โ รปด้ว ยกัน เดิน ป่ า
ด้วยกัน... อ้อ! ขอเป็ นป่ าสนทีม่ หี มิ ะขาว ๆ ด้วยล่ะ จะได้ปาหิมะเล่นกัน
“ถ้าได้ไปดูหนังด้วยกันอีกก็คงดี” ผมยิ้มคนเดียวและน่าจะละมุน
ยิง่ กว่าเดิม
“ถ้าได้นงคุ
ั ่ ยด้วยกันอีกในสวนสาธารณะทีเ่ ดิม บรรยากาศแบบ
เดิมก็คงดี” ผมยิ้มคนเดียวอีกเช่นเคย
ความรูส้ กึ อบอุ่นในใจและนุ่มนวลในความรูส้ กึ คือสิง่ ทีผ่ มไม่
สามารถอธิบายได้ว่ามันหมายความว่าอะไร ผมไม่เขา้ ใจ แต่แค่ รูส้ กึ ...
ผมว่าเท่านี้กเ็ พียงพอแล ้ว เพราะเธอท�ำให้ผมยิ้มได้ทกุ ครัง้ นึกถึงเธอเกือบ
ทุกเวลา และหัวใจพองโตราวลูกโป่ งสีแดงใบน้อยทีค่ ่อย ๆ ลอยขึ้นฟ้ า
อย่างมีความสุข แต่น่าเสียดายทีพ่ กั หลังเราคุยกันน้อยลง เพราะผมต้อง
รับผิดชอบงานมากขึ้น เธอก็เรียนจบและเตรียมหางานท�ำไม่ต่างจากผม
เมื่อสองสามเดือนก่ อน
ตอนนี้ เ ราสนิ ท กัน มากอย่ า งที่ผ มไม่ เ คยคิ ด ว่ า จะสนิ ท กับ
คนต่างชาติได้ขนาดนี้ และผมรอวันทีค่ วามสัมพันธ์จะค่อย ๆ ก้าวเดินและ
พัฒนาอย่างช้า ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนถึงจุดทีผ่ มเฝ้ ารอ ผมมีความอดทนมากพอ...
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โชคร้ายที่ผมเป็ นคนดวงกุดเรื่องความรัก วันหนึ่งเธอเปลีย่ น
รู ปโปรไฟล์เป็ นรู ปคู่กบั เด็กหนุ่ มหน้าตีค๋ นหนึ่ง พร้อมสเตตัสรู ปหัวใจที่
เป็ นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างเธอและเขา แต่มนั เป็ นสัญลักษณ์แห่ง
ความปวดร้า วส�ำ หรับ ผม ผมเพิ่ง รู เ้ หตุผ ลที่ท ำ� ให้ช่ ว งหลัง เราคุ ย กัน
น้อยลง ผมนัง่ เซือ่ งซึมปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าได้ทงั้ วันโดยไม่สนใจ
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ รอบข ้าง แววตาเลือ่ นลอยมองท้องฟ้ าสีครามและ
ก้อนเมฆขาวโพลนลอยผ่านผมไปอย่างเนิบช้า ความทรงจ�ำเก่า ๆ ยิง่ ประทับ
หนักขอ้ และชัดเจนยิ่งขึ้นทัง้ ที่ผมอยากปล่อยมันให้ไหลไปตามกาลเวลา
ห้วงอารมณ์ต่าง ๆ เหมือนพาผมย้อนกลับไปในทุกครัง้ ทีผ่ มเศร้าเสียใจกับ
ความรัก สมัยม. 3 ตอนนัน้ ผมอกหักครัง้ แรก สมัยม. 5 ผมอกหักครัง้ ที่
สอง เธอบอกว่าคนไม่ใช่กค็ อื ไม่ใช่ สมัยปี 3 ผมถูกแฟนทิ้งเธอบอกว่าผม
ไม่ดเี ท่าคนใหม่หน้าเก่าของเธอ อีกครัง้ อีกครัง้ และอีกครัง้ ทีห่ นังม ้วนเดิม
ฉายซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาจนเอียน
ผมเริ่มคิดว่าความสัมพันธ์ มิตรภาพ และการเดินทางอาจ
ข ้องเกี่ยวกันมากกว่าทีผ่ มคิด หรืออาจไม่เกี่ยวข ้องอะไรกันเลยในบางครัง้
ไม่ ว่ า อย่ า งไรความจริ ง คื อ มิต รภาพระหว่ า งผมกับ เล่ อ หมิง เกิ ด จาก
การเดินทาง และการเดินทางก�ำลังท�ำให้หวั ใจผมแหลกสลายในตอนนี้
ทุกอย่างผิดเพี้ยนจากจินตนาการอันสวยหรู ทุกอย่างบิดเบี้ยวกว่าทีค่ ดิ
เอาไว ้ หรือความผิดหวังอาจเป็ นสิ่งที่อยู่คู่กบั ผมตลอดในเรื่องความรัก
แม ้ว่าการเดินทางจะพยายามช่วยผมแล ้วก็ตาม... ผมตืน่ จากฝันหวานและ
รูว้ า่ คงไม่ได้ไปดูภาพยนตร์กบั เธออีกและไม่ได้ไปเทีย่ วหลาย ๆ ประเทศ
ด้วยกันอย่างทีว่ าดฝันไว ้
90 | เมืองในฝัน

“แต่อย่างน้อยถ้าได้ไปฮ่องกงอีกครัง้ เราอาจได้นงั ่ คุยกันทีเ่ ดิม
ในบรรยากาศเดิมอีกครัง้ ก็ได้” ผมปลอบใจตัวเอง
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สลัดกรีกและกาแฟ
ในวันแดดอ่อน
“ผมขอสลัดกรีกหนึ่งที่ เอ่อ... ไม่ใส่พริกหวานนะครับ แล ้วก็
กาแฟกรีกอีกแก้วครับ” เด็กหนุ่ มสวมแว่นหนาเตอะบอกเจ้าของร้าน
หลังยืนอ่านเมนู ไม่นาน ทัง้ สองเป็ นเมนู ทร่ี าคาถูกสุดของร้าน
“รับอะไรเพิม่ หรือเปล่าครับ” เจ้าของร้านถามเขาต่ออย่างสุภาพ
“ไม่แล ้วครับ ขอบคุณ”
“นัง่ ทีโ่ ต๊ะก่อนได้เลยครับ เดีย๋ วผมเอาไปเสิรฟ์ ” คุณลุงเจ้าของร้าน
บอกเขาด้วยน�ำ้ เสียงแหบแห้ง แต่อบอุ่น ไม่สากกระด้างแมแ้ ต่นิดเดียว
แม ้ว่าภายนอกจะดูดุและน่ากลัวก็ตาม
“ขอบคุณครับ” เด็กหนุ่ มเดินไปนัง่ ที่โต๊ะไมส้ ีนำ�้ ตาลอ่อนริม
หน้าต่าง มันเงาวับสะท้อนแสงแดดทีส่ อ่ งเข ้ามาจนตาพร่า มีแจกันใส่ดอกไม ้
สีขาวใบเล็กวางอยู่กลางโต๊ะ เขานัง่ ไขว ้ขาระหว่างรอคุณลุงบรรจงประณีต
ท�ำอาหารและเครื่องดืม่ อย่างสุดฝี มอื ใช้เวลาอ่านหนังสือรวมเรื่องสัน้ อย่าง
สบายอารมณ์ ระหว่างนัน้ ก็แอบช�ำเลืองคุณลุงเจ้าของร้านชงกาแฟอย่าง
ตัง้ ใจราวกับเป็ นกาแฟแก้วสุ ดท้ายในชีวิตซึ่งเป็ นผลงานศิ ลปะชิ้นเอก
เมล็ดกาแฟส่งกลิน่ หอมอบอวลทัวร้
่ านเล็ก ๆ แห่งนี้จนตีจมูกเขา นี่เป็ น
ความประทับใจแรกในร้านแห่งนี้
“อาหารและเครือ่ งดืม่ มาเสิรฟ์ แล ้วครับ” เสียงหนึ่งดังขึ้นตรงข ้าม
เขา คุณลุงเจ้าของร้านวางสลัดกรีกจานโตทีม่ มี ะเขือเทศสีแดง แตงกวา
สีเขียวสด หัวหอมใหญ่หนบาง
ั ่ มะกอกดองสีหม่น เฟตาชีสชิ้นนุ่มต้นต�ำรับ
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ประเทศกรีซอยู่กระจัดกระจายอย่างไร้ระเบียบแต่มศี ิลปะ จากนัน้ เขาหยิบ
แก้วกาแฟกรีกเคลือบเงาวับรูปทรงประหลาดวางลงบนโต๊ะอย่างเบามือแทบ
ไร้เสียง ฟองอากาศสีนำ�้ ตาลอ่อนลอยล่องตัดกับสีนำ�้ ตาลเขม้ ของกาแฟ
ด้านล่าง ห้วงอารมณ์การอ่านหนังสือถูกขัดจังหวะ แต่ก็ไม่ทำ� ให้เขารูส้ กึ
หงุดหงิดแต่อย่างใด เขาสอดทีค่ นั ่ หนังสือไว ้ในหน้าทีอ่ ่านค้างอยู่ และเงย
หน้ามองเจ้าของเสียง
“ขอบคุณมากครับ”
“ขอนัง่ ด้วยได้มยั้ ครับ” คุณลุงเจ้าของร้านถามเด็กหนุ่มใส่แว่น
คนนัน้
“ได้ครับ เชิญเลยครับ”
“ยินดีทไ่ี ด้รูจ้ กั ครับ ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลย เพิง่
มากรีซเหรอครับ” ชายวัยกลางคนวางแก้วกาแฟของตนแล ้วเริม่ เข ้าประเด็น
ทันที
เขาไว ห้ นวดเคราสี น�้ำ ตาลขาว รอยยับ ย่ น บนใบหน้า พอ
ประมาณ อายุเขาน่าจะสักห้าสิบกลาง ๆ เขาใส่เสื้อแขนยาวสีขาวสะอาด
มีผา้ กันเปื้ อนสีนำ�้ ตาลทับอยู่อกี ชัน้ สวมกางเกงยีนส์สนี ำ�้ เงินเขม้ ด่างฟ้ า
ดวงตาสีนำ�้ ตาลเขม้ จนเกือบด�ำส่องประกายสงสัย เพราะเพิ่งสังเกตว่า
ชายหน้าอ่อนคนนี้มาทีร่ า้ นสองสามวันติดแลว้ ร้านของเขาตัง้ อยู่ในหลืบ
ซอยใจกลางย่านธุรกิจของเอเธนส์ จึงท�ำให้ถกู ร้านดัง ๆ กลบรัศมีจนหมด
บนถนนและร้านอาหารหรูมคี นพลุกพล่าน แต่รา้ นนี้แทบไร้ผูค้ นแมว้ า่ จะ
ตกแต่งได้สวยงามไม่ดอ้ ยกว่าร้านอืน่ สักเท่าไร
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“ผมเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นจากเมืองไทยน่ะครับ อยู่ทน่ี ่ีมาสี่
ปี แล ้ว” ชายหนุ่มดันแว่นขึ้นเขา้ สันจมูก ก่อนตอบเป็ นภาษากรีซส�ำเนียง
แปร่ง ๆ อย่างคล่องแคล่ว รู ส้ กึ แปลกใจที่ชายหนวดเฟิ้ มไม่คิดแมแ้ ต่
จะถามชื่อเขาทัง้ ที่เคยเจอกันอยู่หลายครัง้ แต่ เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก
“แต่ตอนนี้เรียนจบมาได้สองเดือนแล ้ว”
“โอ้! อย่างนี้น่เี อง ได้ไปเทีย่ วไหนมาบ ้างหรือยังล่ะ กรีซน่ะมีแต่ท่ี
สวย ๆ ทัง้ นัน้ ” เขาเริม่ คุยจ้อ หลังจากรูว้ า่ เด็กหนุ่มชาวไทยพูดภาษากรีซได้
เขายกแก้วกาแฟสีขาวขุน่ ลายเทพีองค์หนึ่งขึ้นดืม่ ละเลียดเสพรสขมเปรี้ยว
ของกาแฟร้อน ๆ อย่างช้า ๆ
“ทีจ่ ริงก็ไปมาหลายทีแ่ ล ้ว โชคดีทไ่ี ม่ได้เรียนทีเ่ อเธนส์ไม่อย่าง
นัน้ คงเบือ่ แย่เลย เพราะทีน่ ่คี นเยอะมาก วุน่ วายจอแจไม่ต่างจากกรุงเทพฯ
เท่าไร”
“แปลว่ามาเอเธนส์เป็ นทีส่ ุดท้ายก่อนกลับบ ้านเหรอ”
“ใช่ครับ อีกไม่ก่วี นั เดีย๋ วก็กลับไทยแล ้ว” เด็กหนุ่มตอบเขายิ้ม
มุมปากระลึกถึงความทรงจ�ำที่ผ่านมาตลอดหลายปี ท่นี ่ี นึกถึงเพื่อนใน
ชัน้ เรียน เพื่อนใหม่ชาวญี่ป่ ุนที่รูจ้ กั กันที่เกาะซาคินทอส เพื่อนใหม่ชาว
บราซิล ที่รู จ้ กั กัน ที่เ ทสซาโลนิ กิ และผู ค้ นอีก นับ ร้อ ยที่เ ขายัง จ�ำ ได้ดี
บรรยากาศตอนนี้ดูอบอุ่นเหมือนแสงแดดอ่อน ๆ ที่ส่องผ่านหน้าต่าง
เข ้ามา เขากินมะเขือเทศและหอมใหญ่เข ้าไปหนึ่งค�ำจากนัน้ จิบกาแฟตาม
“คุณเป็ นคนหนุ่มทีโ่ ชคดีมากนะ ผมเป็ นคนกรีกยังไม่ค่อยได้ไป
เทีย่ วในประเทศเลย ได้ไปซานโตรินีหรือยังล่ะ ทีน่ นั ่ สวยมากทีเดียว”
“ไปมาแล ว้ ครับ ตัง้ แต่ ช่ ว งก่ อ นเข า้ เรีย นอีก ประทับ ใจมาก
ตึ ก สีข าว ๆ หลังคาสีฟ้า สีนำ�้ เงินสวยจนชาติน้ ีคงลืมไม่ลงเลยแหละ”
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เขาตอบกลับไปน�ำ้ เสียงนอบน้อมตามประสาคนไทย จากนัน้ เริม่ เข ้าประเด็น
ของตัวเองบา้ ง เพราะถ้าให้เจ้าของร้านชวนคุยฝ่ ายเดียวคงเสียมารยาท
ไม่นอ้ ย
“คุณเปิ ดร้านมานานหรือยังครับ”
“ก็เปิ ดร้านมาประมาณหกปี แลว้ นะ ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไร
แต่ก็อยู่ได้เรื่อย ๆ” คุณลุงเจ้าของร้านตอบกลับยิ้ม ๆ พ่วงด้วยเสียงแหบ
เช่นเดิม “แต่ชว่ งนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ไม่รูว้ า่ จะเปิ ดร้านไปได้อีกนานแค่ไหน”
“ผมว่าลุงยังเปิ ดร้านได้อกี นานแหละ อย่างน้อยก็ยงั มีผมอยู่
ในร้านนะ” เขาพูดหยอกล ้อ ทัง้ สองคนหัวเราะแห้ง ๆ เป็ นจังหวะเดียวกัน
อย่ า งน่ า ประหลาด ตอนนี้ ก าแฟกรีก ในถ้ว ยเคลือ บหอมกรุ่ น นัน้ ใกล ้
เย็นชืดแลว้ ผักสลัดในจานก็เริ่มเหี่ยว เขาปล่อยพวกมันไวอ้ ยู่อย่างนัน้
เพราะการพูดคุยกับเพือ่ นใหม่ต่างวัยนัน้ สนุกและเพลินกว่าหลายเท่า
“ขอบคุณมากครับ” คุณลุงเจ้าของร้านละสายตาจากเขาหันไป
มองโต๊ะเก้าอี้อนั สวยงามทีร่ อรองรับลูกค้าอย่างเหงา ๆ ตอนนี้ในร้านมีแค่
พวกเขาเพียงสองคนเท่านัน้ แววตาหมองเศร้าแทบจะทันทีเมื่อมองไป
ยังเครื่องบดเมล็ดกาแฟตัวโปรดที่เพิ่งจะได้ทำ� หน้าที่ของมันไปเมื่อครู่
แต่ไม่ทนั ไรเขาก็กลับมายิ้มได้อกี ครัง้
“ผมชอบพูดคุยกับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ ถึงผมจะแก่
แล ้วแต่การคุยกับคนอืน่ ก็ทำ� ให้ผมได้เรียนรูอ้ ะไรหลายอย่าง”
“เช่นอะไรบ ้างครับ”
“คนไทยคุยเก่งอย่างทีเ่ คยได้ยนิ มา” หลังจากนัน้ ชายวัยกลางคน
ก็ขำ� ก๊ากด้วยความสะใจ เด็กหนุ่มยิ้มกว ้าง ไม่ถงึ กับหัวเราะ เพราะรูว้ า่ ลุง
คนนี้อารมณ์ดไี ม่เหมือนหน้าตาดุดนั ของเขาเลย
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“คนกรีกก็เป็ นมิตรอย่างทีเ่ คยได้ยินมาเหมือนกันครับ” เขาพูดถึง
คนกรีกเท่าทีเ่ คยสัมผัสมาบ ้าง
“แล ว้ เคยกิ น อาหารไทยบ า้ งหรื อ เปล่ า ครับ ” เขาถามชาย
หนวดเฟิ้ มต่อทันทีเกี่ยวกับประเทศไทย เชื่อว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะท�ำให้คุยกัน
ได้นานยิง่ ขึ้น ตอนนี้รา้ นคาเฟ่ เล็ก ๆ กลายเป็ นห้องสนทนาส่วนตัวของชาย
ต่างวัยสองคนนี้ไปเรียบร้อยแล ้ว ไม่มเี สียงคุยเจื้อยแจ้ว เสียงเอะอะโวยวาย
เขาชอบบรรยากาศเป็ นส่วนตัวแบบนี้ทส่ี ุด
“ผมไม่เคยกินอาหารไทย แต่รูจ้ กั หลายอย่างนะ ผมรูจ้ กั ผัดไทย
ส้มต�ำ และ... อะไรนะ นึกชื่อไม่ออก”
“ต้มย�ำกุง้ หรือเปล่าครับ”
“เอ้อ! ใช่เลย นัน่ แหละ ผมไม่เคยกินอาหารไทยเลย แต่รูม้ าว่า
อร่อยมาก” เขาพูดน�ำ้ เสียงตื่นเต้น ไม่เรียบเฉยเหมือนทีเ่ คยคุยกันก่อน
หน้านี้
หลัง จากนั้น บทสนทนาก็ ส้ ิน สุ ด ลง เมื่อ โทรศัพ ท์ข องชาย
หนวดเฟิ้ มมีเสียงเรียกเขา้ ดังขึ้น เป็ นเสียงเพลงแจ๊สทีฟ่ งั ง่ายสบายหู เขา
ขออนุ ญาตชายหนุ่มเดินไปคุยโทรศัพท์แถวชัน้ วางของ ระหว่างนัน้ เขามี
เวลาว่างพอส�ำหรับลิ้มรสสลัดและกาแฟตรงหน้า ขณะชายตามองรอบร้าน
ด้วยความสนใจใคร่รู ้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นร้านธรรมดา ๆ แต่คนกรีกคนนี้กลับดูพเิ ศษ
ทัง้ ทีม่ องภายนอกก็ธรรมดามาก ๆ เขาเห็นชัน้ วางจานและเครือ่ งปัน้ ดินเผา
รูปทรงบิดเบี้ยวมากมายบนนัน้ บางใบเคลือบเงาแวววาว บางใบก็ดูหยาบ
กระด้างแห้งกรัง เกือบทัง้ หมดดูปน้ั ขึ้นอย่างหยาบ ๆ ไร้การปัน้ แต่งให้
วุ่นวายจนเป็ นศิลปะที่ยากจะเขา้ ใจ พวกมันวางสลับกับรู ปปัน้ เทพและ
เทพีกรีกสีขาวองค์เล็กสี่หา้ องค์คลา้ ยของช�ำร่วยที่ไทย มีกระถางต้นไม ้
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ใบใหญ่วางอยู่มมุ ร้าน ใบสีเขียวเขม้ ของมันตัดกับสีรา้ นเอิรธ์ โทนได้อย่าง
ดีเยีย่ ม ท�ำให้รูส้ กึ สบายตา สบายใจเหมือนเวลาคุยกับคุณลุงเจ้าของร้าน
อีกมุมหนึ่งมีชนั้ ไม ้ส�ำหรับวางหนังสือกองพะเนินแต่เป็ นระเบียบเรียบร้อย
สบายตาดูขดั กับเครื่องปัน้ ดินเผาเหล่านัน้ เขาคิดว่าลุงคนนี้คงรักหนังสือ
ไม่ต่างกัน เหนือชัน้ นัน้ มีป้ายไม ้เก่า ๆ สองป้ ายแขวนอยู่ แปลเป็ นภาษา
ไทยได้วา่
ความรักมีอยู่จริง แต่บางครัง้ ก็ไม่มอี ยู่จริง
ผูเ้ คยหลงทางกับความรัก

ไว ้ว่า

ส่วนป้ ายไม ้อีกอันซึง่ ย้อมสีขาวด้าน ๆ มีตวั อักษรกรีกสีดำ� เขียน

ยิง่ แตกหักมากเท่าไร ยิง่ แข็งแกร่งมากเท่านัน้
ช่างปัน้ หม ้อผูห้ ลงรักกาแฟ

เวลาล่ ว งเลยไปจนเขาเลิก รอชายวัย กลางคนคุ ย โทรศัพ ท์
หยิบหนังสือที่อ่านค้างไวม้ าไล่เรียงอ่านบรรดาหมึกประทับสีดำ� เหล่านัน้
เพียงไม่นานชายแก่ก็เดินกลับมาสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชดั แม ้จะ
พยายามซุกซ่อนมันไว ้ไม่แสดงออกมาก็ตาม เขากลับมานัง่ ดืม่ กาแฟอย่าง
สุขมุ และลุม่ ลึก อารมณ์สนุ กก่อนหน้านัน้ หายไป แต่ก็แปรเปลีย่ นอย่าง
รวดเร็วไม่ต่างกัน
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“เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ” เด็กไทยถามเขา ทีต่ ่างประเทศถือว่า
ไม่ใช่เรือ่ งเสียมารยาทเมือ่ รูส้ กึ เป็ นห่วงใครสักคนและต้องการจะเอ่ยถามถึง
ความรูส้ กึ หรือเหตุการณ์ทท่ี ำ� ให้ผูน้ นั้ ไม่สบายใจ เด็กหนุ่มเท้าแขนติดชิด
ขอบจานสลัดใบใหญ่และแก้วกาแฟทีพ่ ร่องลงไป ตัง้ ใจรอฟังค�ำตอบของ
เจ้าของร้าน
“เมื่อกี้เจ้าของที่เพิ่งติดต่ อมาขอขึ้นค่ าเช่ าร้านน่ ะ” คุณลุงใน
ชุดผ้ากันเปื้ อนสีนำ�้ ตาลพูดน�ำ้ เสียงเฉยเมยเหมือนจิตใจไม่ได้รบั แรงกระทบ
กระเทือนอะไรแม ้แต่นอ้ ย ราวกับว่ารับรูส้ ่งิ นี้อยู่ก่อนแลว้ และเตรียมใจ
รับมือทุกสถานการณ์ แต่จากแววตาลึก ๆ ของเขา ชายหนุ่มคิดว่าเขาคง
เสียใจและเจ็บปวดไม่ต่างกับถูกมีดนับสิบเล่มทิม่ แทงหัวใจจนหลังเลื
่ อด
แทนน�ำ้ ตา เพราะความบาดเจ็บแสนสาหัสจากความรัก...
เขาดูรกั ทีน่ ่ีมาก รักการท�ำกาแฟ รักการบริการ และพูดคุยกับ
เพือ่ นใหม่จากทุกสารทิศ แม ้อาจจะมีไม่มากนัก แต่ทน่ี ่เี งียบเหงาเหลือเกิน
ไม่ต่างจากป่ าช้าดี ๆ นัน่ เอง น่าแปลกทีห่ นุ่มแว่นคนนี้รูส้ กึ ชอบบรรยากาศ
แบบนี้ เพราะมันเงียบสงบ เหมาะแก่การอ่านหนังสือ พูดคุยเรือ่ งสัพเพเหระ
กับเพื่อน หรือนี่จะเป็ นความคิดที่เห็นแก่ ตวั เกินไป เขาคิดทบทวนกับ
ตัว เองเงีย บ ๆ ในใจ อยากท�ำ ตัว เป็ น พ่ อ พระคอยปลอบประโลม
ผู โ้ ศกเศร้า เขาไม่ได้ปลอบคนเก่งขนาดนัน้ แต่ก็พอสัมผัสได้ว่าคุณลุง
คนนี้เป็ นคนดี หลาย ๆ อย่างท�ำให้อดตัดสินแบบนี้ไม่ได้ แม ้จะเพิง่ รูจ้ กั
กันได้ไม่นาน
“ทีเ่ ปิ ดร้านอยู่ทกุ วันนี้พดู ตรง ๆ ว่าสองสามปี หลังแทบไม่เคย
ได้กำ� ไรเลย ทัง้ เหนื่อย ทัง้ ท้อ แต่สง่ิ ทีพ่ ยุงผมไว ้ให้ยนื หยัดสูก้ บั อุปสรรค
ทุกอย่าง คือค�ำ ๆ เดียวทีเ่ รียกว่า ‘รัก’ ... แต่ผมรู ้ดีวา่ ค�ำ ๆ เดียวยังไม่เพียงพอที่
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จะท�ำให้ร้านนี้ไปต่อได้ ไม่วนั นี้ วันหน้า สักวันมันก็ต ้องปิดตัวลง” คุณลุงเปิดใจ
ให้เพือ่ นใหม่ ระบายความในใจทีเ่ ก็บไว ้นาน เขาสัมผัสได้วา่ ภาระในใจอัน
หนักอึ้งเบาลงราวขนนกทันที เป็ นปกติทค่ี วามเศร้าและคับข ้องใจจะลดน้อย
ลงเมือ่ คนเราได้ร่วมแบ่งปันและรับฟังความทุกข์ของกันและกัน
“ถ้า ผมมีโ อกาสผมจะกลับ มาที่น่ี อีก แน่ น อนครับ ผมชอบ
บรรยากาศ ชอบอะไรหลาย ๆ อย่างทีน่ ่ี” ผมพูดกับแกไปอย่างนัน้ และ
แกก็ทำ� สีหน้าเหมือนก�ำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
พวกเขาคุยกันอยู่นานจนตอนนี้เทีย่ งนิด ๆ แล ้วซึง่ เป็ นเวลาที่
หนุ่มแว่นกลมต้องออกเดินทางต่อตามแผนทีว่ างไว ้ อยู่ดี ๆ เขาก็พดู โพล่ง
ขึ้นมาประโยคหนึ่งด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนทีผ่ า่ นการกลันกรองจากความรู
่
ส้ กึ
หลากหลายในจิตใจ มันท�ำให้คุณลุงหนวดเฟิ้ มตาสีนำ�้ ตาลเขม้ แปลกใจ
ไม่นอ้ ย
“ผมขอกอดลุงทีนึงได้มยั้ ” เขาพูดพลางมองเข ้าไปในแววตาของ
คุณลุงอย่างจดจ้อง ดวงตาด�ำขลับของชายหนุ่มสือ่ ความหมายว่าเขาเห็นใจ
และเอาใจช่วยในเวลาเดียวกัน “ผมอยากเป็ นก�ำลังใจให้”
“ได้สิ แน่ นอนอยู่แลว้ ” เขาตอบหลังอึ้งในค�ำขอของเด็กหนุ่ ม
ไม่ใช่เพราะเขาอยากปฏิเสธหรือรังเกียจเด็กหนุ่ มเลย แต่เป็ นเพราะเขา
ไม่คิดว่าจะได้ยนิ ประโยคนี้จากลูกค้าต่างหาก คุณลุงอ้าแขนกวา้ งพร้อม
สวมกอดเขา และเด็กหนุ่มก็ทำ� ท่าทางไม่ต่างกัน เป็ นกอดทีอ่ บอุ่นครัง้ หนึ่ง
มันมีกลิน่ อายของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารหลอมรวมกัน
จนเกิดเป็ นความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สามารถหาค�ำนิยามได้ เหมือนมีรงั สีความอบอุ่น
แผ่อยู่รอบ ๆ ทัง้ สองคน คุณลุงรู ส้ กึ ราวกับพระอาทิตย์ดวงเล็กก�ำลัง
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ส่องแสงสว่างไสวให้ความอบอุ่นในเมืองที่มแี ต่นำ�้ แข็งและหิมะ จากนัน้
พวกมันก็ละลายหายไปจนสีสนั สดใสแท้จริงของบา้ นเรือนกลับมาอีกครัง้
ตอนนี้ความอบอุ่นขับไล่ความหนาวเหน็บไปจนหมด อาจไม่ตลอดไป
พายุหมิ ะน้อยใหญ่คงต้องมาถึงในสักวัน พาสีขาวโพลนและความเย็น
ยะเยือกกลับมาอีกครัง้ แต่ อย่างน้อยความอบอุ่นก็เ คยเกิด ขึ้น จริง ใน
ห้วงเวลาสัน้ ๆ ประมาณชัว่ โมงกว่า ๆ นี้ โดยเด็กต่างชาติแปลกหน้า
คนหนึ่งที่เดินทางผ่านมาอย่างไม่ตงั้ ใจ ตอนนี้ทงั้ คู่เขา้ ใจความหมายของ
ค�ำว่า “เพือ่ นมนุ ษย์” มากขึ้นไม่มากก็นอ้ ยในความหมายที่เขาเขา้ ใจกัน
เพียงสองคน
ชายหนุ่ มสงสารคุณลุงจับใจ แต่รูด้ ีว่าแกแข็งแกร่งมากกว่าที่
เขาคิด ทัง้ ทีต่ อนแรกตัง้ ใจให้ร้านนี้เป็ นแค่ทห่ี ยุดพักและไม่ได้คาดหวังอะไร
มากมายในการเดินทางทัว่ กรีซส่งท้ายหลังเรียนจบ แต่เขากลับรูส้ กึ พิเศษ
ผูกพันกับคนกรีกคนนี้ มันเกินความคาดหวังของเขาจนเข ้าขัน้ ประทับใจ
เขาบอกลาคุณลุงเจ้าของร้านทีย่ ้ มิ ระรื่นอย่างมีความสุขอยู่หน้า
เคาน์เตอร์คิดเงินหนุ่มแว่นเดินตรงไปเปิ ดประตูกระจกบานใหญ่ กระดิ่ง
ใบเล็กสันกรุ
่ ง๊ กริง๊ กังวานน่าฟังจนอยากใช้เวลาทีน่ ่แี บ่งเบาความหนักใจและ
ไร้ชีวติ ชีวาของคุณลุงเจ้าของร้านเพิม่ อีกสักหน่ อย เขาหันไปมองคุณลุง
ที่ตอนนี้แววตาเป็ นประกายสะท้อนแสง น�ำ้ ตาเอ่อราวกับความสุขก�ำลัง
ลน้ ทะลักออกจากใจเพราะคนที่เขาไม่ได้คาดหวังแมแ้ ต่นอ้ ย เด็กหนุ่ ม
ไม่มนั ่ ใจว่าจะมีโอกาสได้กลับมาร้านนี้อย่างที่ตงั้ ใจไวห้ รือไม่ แต่ถา้ เป็ น
ไปได้ก็อยากกลับมาพูดคุยและให้กำ� ลังใจคุณลุงอีก คุณลุงก็คงอยาก
พบเขาอีกครัง้ ไม่ต่างกัน เพราะมิตรภาพเล็ก ๆ ทีเ่ กิดขึ้นนี้ประทับใจเขา
ไม่นอ้ ย หนุ่มไทยมีความสุขทีไ่ ด้สวมบทบาทพ่อพระคอยปลอบประโลม
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ผูอ้ น่ื ซึง่ ท�ำให้เขารูส้ กึ เป็ นคนทีม่ คี ุณค่ายิง่ ขึ้น แม ้ว่า “การกอด” จะเป็ นสิง่
ง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่มนั กลับมีคุณค่าและสรรค์สร้างโลกให้น่าอยู่ข้ นึ
เพราะสามารถท�ำให้คน ๆ หนึ่งยิ้มได้ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ขาเพิง่ เข ้าใจในวันนี้จาก
การเดินทาง ถ้าทุกคนแลกกอดกันอย่างจริงใจ มอบความรูส้ กึ ดี ๆ ให้แก่
กันโลกนี้จะสวยงามขึ้นไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
เขาคิดไปคิดมาก็พบว่าตัวเองเป็ นคนรวยเพือ่ นทีเดียวถ้าหากนับ
ว่าลุงคนนี้เป็ นเพือ่ นใหม่ หรือถ้าหากเขาไม่ใช่เพือ่ น แต่เป็ นแค่คนท�ำกาแฟ
หรือคนรูจ้ กั ก็ยงั พูดได้เต็มปากว่าเขาเป็ น “นักสะสมมิตรภาพ” ทีด่ คี นหนึ่ง
หนุ่ มไทยถอนหายใจเฮือกใหญ่ ใจหายที่จะต้องบอกลาเพือ่ นใหม่ท่เี พิง่
รูจ้ กั กัน เขาหันมายิ้มให้แกทีย่ งั ยืนยิ้มอย่างมีความสุข
“ไว ้เจอกันอีกนะครับ ยินดีตอ้ นรับเสมอ” คุณลุงพูดอย่างเต็มใจ
ยิ้มให้เด็กหนุ่มก่อนเขาเปิ ดประตูเดินออกไป ทิ้งร่องรอยของความทรงจ�ำ
ไวเ้ บื้องหลังแล ้วก็บนั ทึกทุกอณู ทุกความรูส้ กึ ทุกห้วงความทรงจ�ำเป็ นภาพ
และเสียงในสมองและหัวใจอย่างชัดเจน
ตอนนี้เขาเดินเลียบไปจนถึงถนน 28 October ก�ำลังจะขึ้น
รถบัสเดินทางไปแหลมซูเนียนก็นึกออกว่าลืมจ่ายเงินค่าสลัดและกาแฟ
“ลุงลืมคิดเงินนี่หว่า” เขาพูดเบา ๆ เป็ นภาษาไทย “หรือลุงตัง้ ใจ
ลืมคิดเงินเรากันแน่...”
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โลกของผม

พวกเธอมีโลกของตัวเองกีใ่ บนอกจากโลกแห่งความจริง หรือ
เธอมีโลกแห่งความจริงกีใ่ บกันนะ ผมมีโลกในจินตนาการอีกใบทีเ่ ปลือก
ของมันหนาและแข็งจนมองไม่เห็นว่าใต้ชนั้ หินนัน้ มีโลกแห่งความจริ ง
ั ่ ได้ บางครัง้
ใบน้อยอีกใบอันสับสนวุน่ วายซุกซ่อนอยู่ ผมกลับไปอยูท่ นี ่ นไม่
ผมจึงท�ำได้เพียงเดินทางบนเปลือกแห่งจินตนาการเหล่านี้เท่านัน้
แต่เพียงเปิ ดใจรับเท่านัน้ โลกทุกใบของเธอจะเชือ่ มเข ้าหากัน
หลอมรวมเป็ นโลกใบเดียวกัน และจะไม่มใี ครเดียวดายอีกต่อไป...
นักสะสมมิตรภาพ

แซงทัวรี
1
“เฮ้ย! หยุ ดนะเวย้ ” มันตะโกนเสียงดังลัน่ ขณะว่ายไล่ตาม
หัวขโมยพร้อมเรียกขอความช่ วยเหลือจาก “พวกมัน” ที่อยู่รายลอ้ ม
เพือ่ จับเจ้าโจรตัวนัน้ แต่สุดท้ายไม่เป็ นผล เพราะมันหนีไปได้ ตอนนี้มนั
เหลือแค่กระเป๋ าเดินทางใบเล็กทีม่ แี ต่เสื้อผ้าเท่านัน้
ปลาสีข่ าหน้าตาแปลกประหลาดนี้มาจากดินแดนห่างไกลทีช่ อ่ื ว่า
ดีฟแปติโก (นครก้นมหาสมุทร) เป็ นอาณาจักรของเผ่าโอเชียนีซง่ึ อาศัยอยู่
ใต้มหาสมุทรลึกมากกว่าหนึ่งหมืน่ เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล อาณาจักรแห่งนี้
มีแต่สง่ิ มีชวี ติ แปลก ๆ ทัง้ ปลากระเบนทีม่ ขี าเหมือนมนุษย์ ทัง้ ปลาปักเป้ าที่
รอบตัวมีใบมีดแหลมคมยืน่ ออกมาแทนเข็มพิษ และอีกสารพัดสัตว์พสิ ดาร
โชคดีทม่ี นุษย์ หรืออีกฉายาคือ “สิง่ มีชวี ติ ทีน่ ่ากลัวทีส่ ุดในโลก” ไม่เคยเห็น
และบันทึกถึงชนเผ่าใต้ทะเลมาก่ อน เพราะชาวโอเชียนีและเผ่าอื่น ๆ
หลบซ่อนตัวในส่วนต่าง ๆ ของโลกเพือ่ ให้พน้ สายตามนุ ษย์ทว่ี ่ากันว่าเป็ น
จอมท�ำลายล ้างมานานแสนนาน ตัง้ แต่ช่วงยุคน�ำ้ แข็งจนถึงดีฟแปศักราชที่
8241 (เทียบเท่ากับ ค.ศ. 3626)
เคยมีนิทานท้องถิน่ เล่าไวว้ า่ มนุษย์หรือทีภ่ าษาโอเชียนีเรียกว่า
รูฟทัล เป็ นผู ้ประหัตประหารชนเผ่าใต้นำ�้ โบราณเผ่าหนึ่งจนเหี้ยน ท�ำให้พวก
โอเชียนีตอ้ งใช้ชวี ติ อย่างหวาดระแวง บางตัวถูกน�ำขึ้นไปแล่วางในถาดใส่
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น�ำ้ แข็ง บางตัวถูกฆ่าเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ บางตัวก็ถูกไล่ล่าจับไป
ทดลอง พวกมันจึงไม่ไวใ้ จมนุษย์และยิง่ ไปตัง้ รกรากลึกยิง่ กว่าเดิมหลาย
เท่าตัว
มันอยูใ่ นห้วงอารมณ์ของความเงียบสงัด เมือ่ มีเจ้าฉลามานเดอร์
ตัวร้ายมาขโมยกระเป๋ าสตางค์ไป ท�ำให้การเดินทางไป “แซงทัวรี” นัน้ ยิง่
ล�ำบากมากขึ้น ปกติการไปที่น่ีตอ้ งขึ้นเรือด�ำน�ำ้ ความเร็วสู งเพือ่ ร่นระยะ
เวลาจากการว่ายน�ำ้ กว่าแปดวัน ให้เหลือเพียงแค่ สบิ เอ็ดชัว่ โมงเท่านัน้
แต่กย็ งั ต้องว่ายน�ำ้ จากหน้าทางเข ้าต่อไปอีกประมาณหนึ่งวัน น่าเสียดายที่
โลกใต้นำ�้ ไม่มบี ตั ร ATM หรือบัตรเครดิตเหมือนทีโ่ ลกมนุษย์ใช้กนั มันคง
ต้องว่ายน�ำ้ ไปแซงทัวรีพลางหาอะไรกินระหว่างทางไปเรื่อย ๆ
การเดินทางเป็ นไปอย่างยากล�ำบากแต่ นนั ่ ก็ไม่เป็ นอุปสรรค
มันเคยผ่านการท�ำงานหนักมาหลายรูปแบบ เคยเป็ นกรรมกรสร้างโฮเซ
(บ ้าน) เคยเป็ นมัคคุเทศก์ปะการังแถวชายฝัง่ และอีกสารพัดอาชีพทีใ่ คร ๆ
ก็ไม่ค่อยอยากท�ำกันเท่าไร โดยเฉพาะงานมัคคุเทศก์ทน่ี บั ว่าเป็ นอาชีพเสีย่ ง
พอตัว ที่ต อ้ งขึ้น ไปเหนื อ น�ำ้ จนใกล ก้ บั โลกมนุ ษ ย์ข นาดนัน้ แต่ ม นั ก็ มี
ความสามารถพอทีจ่ ะท�ำให้ทัง้ มันและลูกทัวร์ไม่เป็ นเป้ าสายตาของมนุษย์...
“โอ๊ยยยยยยย!” มันร้องดังลัน่ ความเจ็บปวดส่งตรงมาถึงสมอง
อย่างรวดเร็ว ตาโตด้วยความเจ็บปวดที่พ่งุ มาเร็วอย่างไม่ทนั ให้ตงั้ หลัก
มันพยายามรวบรวมสติ อดทนกัดฟันเพือ่ เบนสมาธิจากความเจ็บปวด และ
มองไปที่ขาหน้าขวา เลือดสีแดงสดไหลพวยพุ่งออกมา มีแท่งเหล็กยาว
สีเงินแหลมคมแทงทะลุไปเกือบครึง่ ท่อน ต้นตอมาจากเรือด�ำน�ำ้ สีดำ� ทะมึน
ล�ำหนึ่งทีล่ อยอยู่ไกล ๆ
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“วู ้ววววววว! ปลาตัวเบ ้อเริ่ม สงสัยวันนี้จะรวยเละ ไม่เคยเจอ
ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยโว ้ยยย ไหนพันธุอ์ ะไรมาดูใกล ้ ๆ หน่อยซิ”
มนุ ษย์คนแรกตะโกนร้องด้วยความดีใจ วันนี้เขาจะได้ปลาตัวใหญ่ ไป
ขาย เก็บหอมรอมริบเอาเงินไปซื้อบา้ นหลังใหญ่ และอโบฟคาร์สกั คัน
(รถทีข่ บั เคลือ่ นโดยพลังงานออกซิเจนซึง่ ลอยเหนือพื้นดินได้)
“เออ เอาเลยรีบ ๆ ดึงเข ้ามาจับขึ้นเรือ เดีย๋ วจะได้กลับบ ้านสักที”
มนุษย์คนทีส่ องพูดด้วยน�ำ้ เสียงตื่นเต้น
โชคยังดีท่ีเรือล�ำนัน้ อยู่ ไกลเกินกว่าที่จะมองเห็นมันได้ถนัด
ไม่อย่างนัน้ อาณาจักรโอเชียนีอาจจะล่มสลายลงได้ ถ้าหากพวกมนุษย์พบ
มันเขา้ และลงมือค้นหาอาณาจักรนี้ มันรีบว่ายด�ำดิ่งลึกลงไปก้นทะเล
อีกครัง้ พยายามซุกซ่อนตัวตามซอกโขดหินและปะการังน�ำ้ ลึกเพือ่ หลบ
ให้พน้ สายตาของเครื่องจักรสีดำ� ที่แผ่รงั สีน่ากลัวออกมาไม่หยุดหย่อน
มันหายใจเหนือ่ ยหอบ รูส้ กึ จุกทีห่ น้าอก เพราะหัวใจดวงน้อยเต้นตึกตักด้วย
ความกลัว กลัวว่ามันจะตายจากไปอย่างไร้ค่าและท�ำให้เพือ่ น ๆ ของมัน
ประสบชะตากรรมเดียวกัน แต่ยง่ิ หัวใจเต้นแรงมากเท่าไรเลือดก็ยง่ิ ไหล
ทะลักออกจากบาดแผลมากเท่านัน้ จนเกิดเส้นสายสีแดงเป็ นหลักฐานอย่าง
ดีให้เรือด�ำน�ำ้ ตามตัวมัน
“โธ่เอ๊ย! ท�ำไมรูฟทัลมาอยูท่ น่ี ่ไี ด้!” มันร้องเสียงดัง ก่อนรีบเข ้าไป
หลบหลังปะการังสีขาวโพลนนัน้ มันหอบหายใจแรง แต่ชา้ ราวกับก�ำลัง
หมดแรง สติเลือนรางเพราะเสียเลือดมากและสลบไป ตอนนี้โลกสีดำ� มืด
เข ้าปกคลุมมันอย่างสิ้นเชิง
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นานเท่าไรไม่รูแ้ ต่ตอนนี้โลกสีฟ้ากลับมาหามันอีกครัง้ โชคดี
ปะการังใหญ่พอทีจ่ ะบังตัวมันจนมิด ไม่ลอยเหนือน�ำ้ ขึ้นไปเป็ นทีส่ ะดุดตา
ของสัตว์นกั ล่าและมนุษย์สองคนนัน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นเหมือนก�ำแพงกัน้ ไม่
ให้เลือดสีแดงสดของมันลอยขึ้นไปจนเรือด�ำน�ำ้ ตามรอยได้ ในทีส่ ุดมนุษย์
ก็ยอมแพ ้และยอมจาก
มันค่อย ๆ ออกมาช้า ๆ อย่างระแวดระวัง ยังกังวลว่าเรือด�ำน�ำ้
อาจจะอยู่แถวนี้ แต่มนั ไปแล ้ว
“เกือบไปแล ้วไง ไม่อย่างนัน้ ได้ไปเกิดใหม่แน่ ๆ” มันพูดติดตลก
ทัง้ ที่ใบหน้าซีดเผือด อาจเพราะความเหนื่ อยลา้ จากการเดินทางและ
เสียเลือดมาก แต่น่าแปลกทีม่ นั ไม่รูส้ กึ เจ็บสักนิด อาจจะชินชา มันยังคง
เดินทางต่อไป ตอนนี้เสียเวลาไปมากแล ้ว
มันแหวกว่ายต่อไปช้า ๆ ตามเส้นทางใต้นำ�้ อันคดเคี้ยว ตอนนี้
ยังไม่ถงึ ครึ่งทางดี พละก�ำลังของมันเหือดหายไปมากจนแทบไม่เหลือ
แต่ก็ยงั คงพยายามต่อไป ในทีส่ ุดมันก็มาถึงทีท่ ค่ี ดิ ว่าพอจะใช้พกั ผ่อนได้
สถานีเติมเกลือนัน่ เอง
เกลือเป็ นเชื้อเพลิงอย่างดีสำ� หรับยานพาหนะของชาวโลกใต้ทะเล
พาหนะส่วนใหญ่จะเป็ นเรือด�ำน�ำ้ ไม่กเ็ ครื่องปัน่ แรงเกลือ (คล ้ายจักรยาน
ของมนุ ษย์) ที่น่ีมรี า้ นสะดวกซื้อขนาดใหญ่คาดว่าน่ าจะมีของทุกอย่างที่
ต้องการ มีเก้าอี้สำ� หรับนัง่ พักผ่อน มันตัดสินใจนัง่ พักจากการเดินทางอัน
เหน็ดเหนื่อยและเสีย่ งชีวติ มองไปยังเรือด�ำน�ำ้ ล�ำเล็กล�ำหนึ่งที่กำ� ลังเติม
เกลืออยู่ ทันใดนัน้ มันก็นึกอะไรออก...
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“สวัสดี เราชื่อโอตากูฟะวะ พอดีเราก�ำลังไปแซงทัวรี แต่ถูก
ขโมยกระเป๋ าสตางค์แถมถูกรูฟทัลโจมตีมาด้วย นายจะผ่านไปทางนัน้ บ ้าง
หรือเปล่าอยากจะขอติดเรือด�ำน�ำ้ ไปด้วย แต่ ถา้ ไม่ผ่านไม่เป็ นไรนะ”
เจ้าปลาขาเป๋ ใส่แว่นหนาเตอะว่ายมาถามปลาหน้าตาประหลาดอีกตัวทีน่ งั ่
อยู่ในเรือด�ำน�ำ้ มันท�ำแบบนี้มานานพอดู เพราะเจ้าปลาหน้าตาประหลาด
เห็นมันเดินวนไปวนมาสักระยะแล ้ว
“ได้ ๆ ไม่เป็ นไร เราว่าจะไปแถวนัน้ พอดี” มันคิดไตร่ตรองก่อน
จะตอบอย่างสุภาพ “เดีย๋ วไปส่งถึงหน้าทางเขา้ แซงทัวรีเลย แต่ว่าขอไป
ซื้อของก่อนนะ”
“ได้ ไม่เ ป็ น ไรเลย ขอบคุ ณ นายมาก” มัน พูด ยิ้ม แก้ม ปริ
จนเหงือกบานออกมาอย่างเห็นได้ชดั
ปลาตัว นั้น ขับ เรื อ ด�ำ น�้ำ ล�ำ เล็ก ไปจอดหน้า ร้า นสะดวกซื้ อ
ให้โอตากูฟะวะยืนรอข ้างหน้า แล ้วเจ้าของเรือด�ำน�ำ้ ก็เข ้าไปซื้อสิง่ ของจ�ำเป็ น
ทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์สำ� หรับการเดินทางครัง้ นี้ การซื้อของในโลกใต้ทะเลจะ
แตกต่างออกไป เพราะไม่ใช้เงินในการแลกเปลีย่ นสินค้า แต่จะใช้ทราย
หิน หรือเศษขยะจากมนุ ษย์แทน ชนิดไหนยิ่งหายากแปลว่ามีราคามาก
เขาเดินออกจากร้านค้าพร้อมอุปกรณ์ทำ� แผลส�ำหรับเผ่าโอเชียนีโดยเฉพาะ
ทัง้ แมงกระพรุนปิ ดแผลชนิดแผ่น น�ำ้ เกลือล ้างแผลสูตรผสมทรายหวาน
และเมือกทากทะเล
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“ขอบคุณมาก นายนี่ใจดีจริง ๆ เป็ นผูช้ ่วยชีวติ เราเลย” มัน
ขอบคุณปลาหน้าตาประหลาดหลายต่อหลายครัง้ รอยยิ้มยังคงปรากฏบน
ใบหน้า
“ไม่เป็ นไรเรื่องเล็กน้อย ไม่ได้ลำ� บากอะไรเลย” มันตอบไปอย่าง
จริงใจทีส่ ุดตามความรูส้ กึ จริง ๆ “ลืมแนะน�ำตัวเลย เราชือ่ โตกูวะ เรียกโต๊ก
เฉย ๆ ก็ได้นะสัน้ ดี”
หลังปฐมพยาบาลปลาขาเป๋ เสร็จเรียบร้อย โต๊กขับเรือด�ำน�ำ้ สีเหลือง
ล�ำเล็กช้ากว่าความเร็วมาตรฐานทีข่ บั เป็ นประจ�ำเล็กน้อย เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
เพือ่ นใหม่จะได้พกั ผ่อนเพียงพอและไม่กระทบบาดแผลทีเ่ พิง่ รักษาไป แต่ก็
ยังคงเร็วจนแหวกน�ำ้ ได้เป็ นสองฝัง่ มันขับเรือด�ำน�ำ้ แบบนี้ไปเรือ่ ย ๆ กระทัง่
เกิดคลืน่ ใต้นำ�้ ขึ้น นัน่ ไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าพายุ
ลูกใหญ่กำ� ลังจะมาเยือน และตอนนี้ต่อให้พายุยงั ไม่มาเรือด�ำน�ำ้ ก็เริ่มสัน่
เพราะคลืน่ นัน่ แล ้ว สีหน้าโต๊กกังวลอย่างเห็นได้ชดั เพราะใคร ๆ ก็รูว้ ่า
พายุจะตามมาหลังคลืน่ ใต้นำ�้ เสมอ ก่อนหน้านี้เคยมีขา่ วพายุถล่มหมูบ่ ้าน
ของพวกปลาน�ำ้ ตื้นหลายต่อหลายครัง้ มันต้องรีบหาทางออกโดยเร็วทีส่ ุด
ไม่อย่างนัน้ คงไม่มใี ครไปถึงจุดหมายแน่ ๆ
มันนึกถึงเพื่อนตัวหนึ่งที่น่าจะช่ วยเหลือพวกมันได้ เดินทาง
ต่อไปทัง้ อย่างนี้ไม่ใช่เรือ่ งดีแน่ ๆ เพราะอันตรายมากจนอาจท�ำให้เรือด�ำน�ำ้
พังได้แถมเพือ่ นใหม่ของมันยังบาดเจ็บอยูอ่ กี น่าจะดีถ ้าได้พกั ทีบ่ ้านใครสัก
ตัวก่อนในคืนนี้ มันรีบติดต่อเพือ่ นตัวนัน้ ทันที และขับเรือด�ำน�ำ้ เร็วกว่าเดิม
เล็กน้อย แต่ก็ชา้ กว่ามาตรฐานที่มนั เคยขับ เพราะเหตุผลเดิม ถึงตอนนี้
เจ้าปลาขาเป๋ กน็ อนหลับพ่นฟองอากาศอย่างสบายใจ...
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4
เราถอนหายใจเฮือกใหญ่เมือ่ รูว้ า่ คืนนี้มที พ่ี กั ไม่ตอ้ งไปหวังพึง่
ปะการังสีขาวโพลนเก่า ๆ พวกนัน้ เป็ นทีห่ ลับทีน่ อน โชคดีจริง ๆ ทีโ่ ตกูวะรับ
เราติดเรือด�ำน�ำ้ ขึ้นมาด้วย และคืนนี้ยงั ได้พกั ทีบ่ ้านเพือ่ นของเขาอีกต่างหาก
ไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็ นการพบกันครัง้ แรกของเราและเขา ทัง้ รับเราขึ้นมา
ทัง้ ปฐมพยาบาล และยังให้ทีพ่ กั ได้หลับนอนอีกต่างหาก ถือว่าเป็ นคืนทีท่ ำ� ให้
เราไม่ตอ้ งไปเสีย่ งชีวติ กับคลืน่ ใต้นำ�้ พายุลูกใหญ่ยกั ษ์ หรือรูฟทัลทีอ่ อก
ตามล่าพวกเราไปเป็ นอาหาร
ตอนนี้เจ้าของบา้ นเดินออกมาต้อนรับถึงหน้าบา้ นด้วยใบหน้า
ยิ้มแย้ม และยังพูดจาสุภาพน่าฟังอีกด้วย เขาชื่อสุเพทู เนื้อตัวเรียบเนียน
สะอาดสะอ้าน มีลายสีขาวตัดกับผิวสีสม้ สวยงาม ที่สำ� คัญคือเขาเป็ น
ชาวซีเซ โดยเผ่านี้จะอาศัยอยู่แถวทีน่ ำ�้ ไม่ลกึ เท่าไร เหมือนเป็ นจุดกึ่งกลาง
ทีม่ นุษย์และสิง่ มีชวี ติ ใต้นำ�้ ลึกอย่างเราสามารถเข ้าถึงได้สะดวก
ตัง้ แต่มาถึงบา้ นของสุเพทู เรารู ส้ กึ ว่าเขาไม่ได้หยุดพักเลยสัก
วินาทีเดียว จัดเตรียมนู่นเตรียมนี่ตลอดเวลา ทัง้ อาหารจานยักษ์ น�ำ้ ดืม่
ที่หลับที่นอน และอีกสารพัดอย่ างที่บรรยายได้ไม่มีหมด เราสองตัว
พยายามยืน่ มือเข ้าไปช่วยเหลือ แต่เขาปฏิเสธ ไม่ยอมให้พวกเราทีเ่ ป็ นแขก
ท�ำอะไรทัง้ สิ้น เราซาบซึ้งในน�ำ้ ใจของเขามากจริง ๆ จนไม่อยากเชื่อว่าเพิง่
เคยเจอกันครัง้ แรกจะดูแลกันดีขนาดนี้ทงั้ ที่เราเป็ นแค่คนรูจ้ กั ของเพือ่ น
เขาเท่านัน้ เอง ท�ำให้นำ�้ ในตาเริ่มเอ่อนิด ๆ แล ้ว ไม่คดิ ว่าคนทีเ่ พิง่ เจอกัน
ระหว่างทางจะมีผลกระทบต่อใจเราได้มากขนาดนี้
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พวกเราเล่นดนตรี ร้องเพลงด้วยกัน เพลิดเพลินกว่าทีค่ ดิ มาก
โดยเฉพาะเพลงฟาอาตีตูโร (ครัง้ สุดท้าย) ที่เป็ นเพลงโปรดของพวกเรา
ทัง้ สามตัวเหมือนกันราวนัดกันมา ท�ำให้บรรยากาศอบอุ่นอบอวลไปทัว่
ทัง้ บ ้าน ของกินเล่นอร่อย ๆ ท�ำให้พวกเราคุยกันได้ถงึ ดึก เราสัญญากับ
พวกเขาทัง้ สองว่าถ้าได้พบกันอีกครัง้ จะน�ำของพื้นเมืองชาวโอเชียนีมาฝาก
แน่นอน เพราะมันเป็ นของหายากและมีคณ
ุ ค่ามาก มอบให้เฉพาะคนส�ำคัญ
เท่านัน้ แต่พวกเขาปฏิเสธทันควันด้วยความเกรงใจ
ความเหนื่อยล ้าตลอดวันท�ำให้คนื นี้เราหลับฝันดีกว่าคืนไหน ๆ
บนที่นอนที่เขาสละให้เราและโตกูวะแมว้ ่าเสียงพายุหวีดหวิวจะดังเขา้ มา
ถึงข ้างในบ ้านก็ตาม...
“เราชอบอาหารชาวซีเซมาก ๆ เลย อร่อยสุดยอด เพิง่ เคยกิน
ครัง้ แรกเลยนะเนี่ย” เราพูดชมอาหารเช้าทีเ่ ขาท�ำเตรียมไวใ้ ห้พวกเรา มีทงั้
ปรสิตทะเลผัดไข่ปลามาวี เส้นเกลือต้มกินกับหนอนทะเลทอด และ
เครื่องดืม่ สุดพิเศษทีห่ ากินยาก อย่างน�ำ้ หมึกของหมึกกระดองปัน่
“ทีจ่ ริงเราเองก็ชอบอาหารของชาวโอเชียนีมากเหมือนกัน พ่อเคย
ท�ำให้กนิ แต่น่าเสียดายเราไม่ได้เจอพ่อนานแล ้ว” สุเพทูพดู หน้าตายิ้มแย้ม
แฝงอารมณ์ขนั แววตาไม่มคี วามเศร้าแม ้แต่นิดเดียว
“เราว่าอาหารโอเชียนีออกจะกินยากไปสักหน่ อย แต่สงสัยเรา
ต้องไปฝึ กท�ำอาหารโอเชียนีบา้ งแลว้ ล่ะ จะได้เลี้ยงแขกแบบนี้ได้บา้ ง”
เราพูดติดตลก
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“ถ้าอร่อยจนเลี้ยงแขกได้เมือ่ ไร อย่าลืมบอกด้วยนะ” พวกเขา
พูดขึ้นมาพร้อมกัน แลว้ พวกเราก็ฮาครืนกันเดีย๋ วนัน้ เพราะรู ว้ ่าเราท�ำ
อาหารไม่เป็ น
หลังจากนัน้ พวกเราสามคนก็คยุ กันอย่างออกรสสนุกสนานอย่าง
ไม่น่าเชือ่ จนสุดท้ายสุเพทูกต็ ดั สินใจร่วมหัวจมท้ายไปแซงทัวรีกบั เราด้วย
หลังเติมเกลือเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางต่อทันที บนเรือด�ำน�ำ้ ก็ยงั มีเรื่อง
คุยให้หวั เราะร่วนเหมือนเดิมตลอดทาง
“ไปท�ำอะไรทีแ่ ซงทัวรีเหรอ คุยกันมาตัง้ นานยังไม่ได้ถามเลย”
ทัง้ สองตัวถามผม ยิ้มเขิน ๆ ประมาณว่าลืมถามไปได้อย่างไร
“พอดีว่าจะไปไหวโ้ ดเฟน (หลุมศพ) คุณแม่น่ะครับ พวกเรา
ชาวโอเชียนีจะไปทีแ่ ซงทัวรีปีละครัง้ เพือ่ ไหวบ้ รรพบุรุษ คือพวกเราเชื่อว่า
วิญญาณของทุกท่านอยู่ทน่ี นั ่ และรอพบปะลูกหลานอยู่”
“อ๋อ อย่างนี้น่ีเองไม่ต่างจากพวกเราเท่าไร แค่สำ� หรับพวกเราที่
นัน่ เป็ นทีไ่ ปนอนเล่นก็ได้ เล่นพ่นฟองก็ได้ (กีฬาของชาวซีเซทีแ่ ข่งกันว่า
ใครพ่นฟองได้ใหญ่กว่า)” เพือ่ นใหม่ชาวซีเซบอกเราว่าอย่างนัน้
เวลาผ่านไปนานเท่าไรก็บอกไม่ได้ รู แ้ ค่ ว่าพวกเราหัวเราะจน
คอแหบคอแห้งไปหมด ในทีส่ ุดตอนนี้เราก็มาถึงแซงทัวรีจนได้ ถ้าว่ายน�ำ้
อยู่กย็ งั ไม่มนใจนั
ั ่ กว่าตอนนี้เราจะถึงครึ่งทางหรือยัง ต้องขอบคุณพวกเขา
ทัง้ สองมากทีท่ ำ� ให้มาถึงทีน่ ่ีได้เร็วและปลอดภัยมากขึ้น เราหันมาขอบคุณ
ทัง้ สองอย่างซาบซึ้งในน�ำ้ ใจ
“ไวเ้ จอกันใหม่! ขอบคุณมาก!” ผมตะโกนดังลัน่ และโค้งตัว
แสดงความขอบคุณพวกเขาอีกรอบ
“ได้เลย เดีย๋ วเราก็คงได้เจอกันอีก!” พวกเขาตะโกนกลับมา
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จากนัน้ เรือด�ำน�ำ้ ก็ค่อย ๆ อันตรธานหายไปในความมืดของสายน�ำ้ อันเงียบ
สงบอย่างรวดเร็ว
เรานึกถึงความทรงจ�ำสัน้ ๆ ที่ผ่านมา แต่ปลื้มปี ติมากจนไม่
อาจอธิบายเป็ นค�ำพูดได้ ถ้าเป็ นไปได้ก็อยากใช้เวลาด้วยกันมากกว่านี้
ไหน ๆ ก็เพิง่ ได้เพือ่ นใหม่มาทัง้ ที ถ้าเราได้กลับบ ้านไปเมือ่ ไร จะเล่าเรื่อง
นี้ให้ครอบครัวฟัง ให้รูว้ า่ ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้หายากอย่างทีค่ ดิ และ
มันยังมีอยู่จริง สังคมทีท่ กุ ชีวติ พร้อมช่วยเหลือกันและกันในยามทุกข์ยาก
เราว่ายเข ้าไปในแซงทัวรี มีโดเฟนสีนำ�้ เงินเข ้มจนเกือบด�ำมากมาย
ตัง้ เรียงรายอยู่อย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศอึมครึม ตอนนี้ไม่มี
ใครอยู่ทน่ี ่เี ลยสักคนเดียว โดเฟนแม่ยงั คงตัง้ ตระหง่านอยู่ทเ่ี ดิม เราก้มลง
เตรียมท�ำพิธไี หว ้บรรพบุรุษแบบประเพณีโอเชียนีดงั้ เดิม แต่ไม่ทนั ท�ำอะไร
ความทรงจ�ำตัง้ แต่อดีตก็หลังไหลเข
่
้ามาในหัว...
วันนัน้ เราหกล ้มอย่างแรงจนมีแผลทีข่ า แม่เข ้ามาช่วยเรา…
วันนัน้ เราเดินตกบันไดบ ้านจนเท้าซ้น แม่เข ้ามาช่วยเรา…
วันนัน้ เราเลิกเรียนเย็นกว่าปกติและหิวข ้าวมาก เรางอแงร้องไห้
แม่ทำ� อาหารให้เรากินก่อนแม่จะได้กนิ เสียอีก...
วันนัน้ เรางอแงอยากได้ของเล่น แม่กเ็ อามาให้เราจนได้...
วันนัน้ เราถูกปลาตัวใหญ่กว่าแถวบ ้านรังแกจนตาช�ำ้ แม่กค็ อยดูแลเรา...
วันนัน้ เราเรียนจบ ได้รบั รางวัลดีเด่นมากมาย แม่สวมชุดทีด่ ูดีทสี ่ ดุ ในชีวติ อยู่ข ้างเรา...
แม่... ผมมาหาแม่แล ้ว... ผมรักแม่ครับ...
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หลังไหวโ้ ดเฟนเสร็จ เราว่ายขาเป๋ ออกมาจากแซงทัวรี คิดว่าจะ
ยืนรอโบกเรือด�ำน�ำ้ ล�ำต่อไปกลับบ ้านอย่างสบายใจ แต่เราเห็นเรือด�ำน�ำ้ สีดำ�
เมีย่ มทีค่ ุน้ เคยแล่นผ่านมาช้า ๆ ... เราว่ายกลับเข ้าไปในแซงทัวรีอกี ครัง้
อย่างเงียบ ๆ พยายามท�ำตัวกลมกลืนกับปะการังแถว ๆ นัน้
“อย่าได้เจอะ ได้เจอกันอีกเลย” เราฮัมเพลงฟาอาตีตูโรเบา ๆ
คนเดียวโดยไม่รูต้ วั
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เมืองในฝั น
พวกเขาไม่ รู ว้ ่ า อี ก นานแค่ ไ หนจึ ง จะถึ ง เมื อ งในฝัน ที่ เ ฝ้ า
ถวิลหา แต่จุดหมายนัน้ คงอยู่ไม่ไกลเกินความตัง้ ใจ พวกเขาผ่านเมือง
ต่าง ๆ มากมาย ผ่านการพบเจอผูค้ นหลากหลาย และเผชิญอุปสรรค
ไม่หยุดหย่อน แต่กร็ ่วมมือผ่านทุกสิง่ ทุกอย่างมาได้ เพือ่ ชีวติ ในฝัน และ
เพือ่ หลีกหนีชวี ติ อันน่าหดหู่ในเมือง SPL-X01
“ผมว่าพวกเราใกลถ้ งึ แล ้ว” หุน่ ยนต์โทรม ๆ พูดขึ้นหลังค�ำนวณ
ระยะทางผ่านโปรแกรมประดิษฐ์ท่ีติดตัง้ มาตัง้ แต่ ลมื ตาดู โลก จังหวะ
การพูดของมันติด ๆ ขัด ๆ อย่างหุ่นยนต์ทวไป
ั่
“ขอให้เป็ นอย่างนัน้ ” เด็กหนุ่ มที่เดินตามหลังพูดตะกุกตะกัก
หอบหายใจแรงเพราะความเหนื่อยอ่อน ก่อนเป็ นลมล ้มไปบนภูเขาขยะจน
ฝุ่นตลบ
“เป็ นอะไร” เจ้าหุน่ ยนต์พดู เสียงดังด้วยความตกใจแต่นำ�้ เสียงไร้
ซึง่ ความรูส้ กึ ใด ๆ
		

ลูเซียนเป็ นเด็กหนุ่ มตาสีนำ�้ ตาลเขม้ ผมเผ้ารุงรังขาดการดูแล
มานาน ผิวสีนำ�้ ผึ้ง เนื้อตัวมอมแมมเล็กน้อย เขาเดินทางออกจากเมือง
SPL-X01 ที่เปรียบเสมือนฝันร้ายของเขาเพื่อตามหาเมืองใหม่ท่วี ่ากัน
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ว่าเป็ นเมืองในฝันของทุกชีวติ เขาเกลียดความยากจน การดู ถูก และ
การเอารัดเอาเปรียบทีน่ ่ี
มนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง และหุน่ ยนต์ระดับล่างสามารถ
อยู่ ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้อย่ างเป็ นธรรมชาติในโลกนี้ ไม่มีใคร
แปลกใจเมือ่ เห็นปัญญาประดิษฐ์กลุม่ นี้รอ้ งไห้ เพราะพวกมันมีความเป็ น
มนุษย์มาก ทัง้ รูปลักษณ์ภายนอก อาหารการกิน และส�ำนึกความเป็ นมนุษย์
จนแยกไม่ออกว่าสิง่ มีชวี ติ ไหนคือมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ส่วนหุน่ ยนต์
ระดับล่างจะไร้ซง่ึ จิตส�ำนึกและอารมณ์
“ผมไปก่อนนะครับ” ลูเซียนหันไปบอกลาครอบครัวก่อนเดิน
จากมาอย่างมุง่ มัน่ เขาไม่หนั กลับไปมองภาพเบื้องหลังอีก เขาต้องการมุง่
ไปยังเมืองในฝัน หลีกหนีชวี ติ วุน่ วายและการกดขีข่ ม่ เหงของพวกชนชัน้ สูง
ในเมือง
“ลาก่อน... เมืองทีพ่ วกหุ่นยนต์ตอ้ งเดินเก็บเศษเหล็กไปขาย
เมืองทีพ่ วกปัญญาประดิษฐ์เห็นแก่ตวั และเมืองทีม่ นุษย์คดิ จะครอบครอง
ทุกอย่าง” ลูเซียนคิดในใจก่อนก้าวออกจากเมืองนี้ เอ่ยค�ำลาบ ้านเกิดทีอ่ ยู่
มานานเกือบยีส่ บิ ปี เขาหันมามองป้ ายประจ�ำเมืองแผ่นมโหฬารทีม่ แี สงไฟ
แอลอีดกี ระพริบวิบวับเป็ นสีแดง สีเหลือง และสีนำ�้ เงินสวยงาม บนป้ าย
เขียนไว ้ว่า “ยินดีตอ้ นรับสู่เมือง SPL-X01 เมืองในฝันของทุกชีวติ ”
ลูเซียนเดินทางผ่านสถานทีต่ ่าง ๆ มากมาย จนพบกับหุ่นยนต์
ระดับล่างชื่อ XIM-044 ณ เมืองแห่งหนึ่ง ทัง้ สองได้พดู คุยกันในโถงกลาง
เล็ก ๆ ของทีพ่ กั จนรูว้ า่ มีเมืองในฝันเป็ นจุดหมายร่วมกัน แต่มสี ง่ิ มีชวี ติ
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เพียงหยิบมือเท่านัน้ ที่ตอ้ งการตามหามันจริง ๆ เพราะชนชัน้ ปกครอง
พยายามปิ ดแสงสว่างในชีวิตของประชาชนให้หมดไป ท�ำให้ส่ิงมีชีวิต
ส่วนใหญ่หมดหวังและใช้ชวี ติ ไปวัน ๆ เท่านัน้
ลูเซียนและ XIM-044 ตกลงว่าจะออกเดินทางร่วมกันไปจนถึง
เมืองในฝัน โชคดีทเ่ี ขาและมันกินอาหารคนละชนิดกัน ท�ำให้ไม่ตอ้ งแบ่งกัน
กินอาหารทีม่ นี อ้ ยอยูแ่ ล ้วให้น้อยลงไปอีก XIM-044 กินพวกเศษเหล็ก และ
อะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ทีเ่ ติมพลังงานให้แกนพลังงานกลางได้ บางครัง้
มันไม่อาจหาอาหารพวกนี้ได้กไ็ ปขอแบ่งพลังงานจากพวกปัญญาประดิษฐ์
หรือหุ่นยนต์อน่ื ตามเมืองต่าง ๆ เพราะเครื่องจักรทุกชนิดใช้แกนพลังงาน
เหมือนกัน และจะมีสายชาร์จพลังงานเฉพาะกลุม่ ผู ้มีฐานะปานกลางถึงมาก
เท่านัน้
“วันนี้เหนื่อยแล ้วพอแค่น้ เี ถอะ” ลูเซียนพูดกับเพือ่ นร่วมทางเมือ่
ถึงเมือง AA-003
“ก็ได้ ไม่เป็ นไร” หุน่ ยนต์ตอบน�ำ้ เสียงเรียบ ๆ ไร้ความรูส้ กึ อย่าง
ทุกครัง้ แมม้ นั จะไม่รูว้ ่าความเหนื่อยคืออะไร แต่เป็ นเรื่องดีท่มี นั ได้พกั
เครื่องยนต์ในร่างกายให้หยุดพักบ ้างก่อนจะมีช้ นิ ส่วนเสียหาย
เขาและมันเขา้ พักในโรงแรมโกโรโกโสแห่งหนึ่ง ทิ้งขา้ วของ
หนักอึ้งลงบนพื้นไม ้เก่า ๆ และนอนพักบนเตียงแข็ง ๆ ราคาถูก ก่อนเริ่ม
บทสนทนาในยามค�ำ่ คืนท่ามกลางแสงสีสม้ อ่อน ๆ ของโคมไฟตัวเล็ก
ใยแมงมุมสีเทาตรงมุมห้อง และกลิน่ อับชื้นของอากาศครึ้มฟ้ าครึ้มฝน
ข ้างนอก
“อีกนานแค่ไหนเราจะไปถึงทีน่ นั ่ กันนะ...” เขาพูดลอย ๆ บ่นกับ
ตัวเองอย่างมีความหวัง
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“จากการประมวลผล เดินจากต�ำแหน่งปัจจุบนั ไปยังเมืองแห่ง
ความฝันใช้เวลาอีก 2 เดือน 3 วัน 4 ชัว่ โมง 7 นาที 56 วินาที” XIM-044
ตอบลูเซียนด้วยจังหวะการพูดตะกุกตะกักและไร้อารมณ์ โดยไม่รูว้ ่าเขา
เพียงพูดเลือ่ นลอยเท่านัน้
“อย่างนัน้ เหรอ…” ลูเซียนพูดเรียบ ๆ นึกขอบคุณเพือ่ นตัวนี้ทใ่ี ห้
ค�ำตอบ แม ้เขาไม่ได้ตอ้ งการมันก็ตาม เขาโยนน็อตถุงใหญ่ให้มนั
“ขอบคุณมาก” มันเปิ ดฝาตรงกลางล�ำตัวและเทน็อตพวกนัน้ ลง
ไปเติมพลังงานจนหมดในทีเดียว เสียงเครือ่ งจักรย่อยสลายเศษเหล็กพวก
นัน้ ก่อนแปรเปลีย่ นเป็ นพลังงานนัน้ เบามาก แทบไม่ต่างจากเสียงแมลง
ตัวเล็ก ๆ
“อือ” เด็กหนุ่มเลิกถามต่อ ปิ ดโคมไฟนอนเพือ่ เตรียมเดินทางต่อ
ในวันรุ่งขึ้น “ฝันดี เจอกันพรุ่งนี้”
“ราตรีสวัสดิ์” มันพูด “ปิ ดระบบชัว่ คราว และเปิ ดระบบอัตโนมัติ
ในอีกแปดชัว่ โมงข ้างหน้า”
หลังจากนัน้ พวกเขาก็เดินทางต่อไปเรือ่ ย ๆ ล ้มลุกคลุกคลานผ่าน
อุปสรรคร้ายดีมากมายจนถึงสถานที่สุดท้ายก่ อนถึงเมืองแห่งความฝัน
มันเป็ นเนินเขาสูงทีเ่ กิดจากกองขยะขนาดมหึมา แต่ปกคลุมไปด้วยต้นไม ้
ใบหญ้าจนไม่มแี สงอาทิตย์ลอดส่องเขา้ มาได้ เป็ นภูเขาที่กวา้ งใหญ่และ
กินพื้นทีจ่ นเรียกได้วา่ เป็ นอาณาจักรหรือประเทศเล็ก ๆ ซึง่ ขวางกัน้ เมือง
อืน่ ๆ จากเมืองแห่งความฝันนี้ ทีน่ ่ีมสี ภาพอากาศแปรปรวนทัง้ ร้อน ฝน
และหนาวครบถ้วนในวันเดียว ไม่มที พ่ี กั หรือร้านอาหารใด ๆ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
นี้ ท�ำให้มเี พียงไม่ก่คี นเท่านัน้ ทีผ่ ่านเทือกเขานี้ไปถึงเมืองแห่งความฝันได้
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อย่างปลอดภัย
ลูเซียนและ XIM-044 แบกสัมภาระหนักอึ้งบนบ่าค่อย ๆ ก้าวขึ้น
เนินเขาทีล่ าดชันเกือบเก้าสิบองศา มือทัง้ สองข ้างถือไม ้เท้าเก่า ๆ และมีดพร้า
สนิมเขรอะที่ได้มาหลังรื้อกองขยะในเมืองก่อนหน้านี้ การเดินผ่านภูเขา
ลู ก นี้ เ ป็ น ไปอย่ า งยากล�ำ บาก เพราะพื้น ขยะอ่ อ นยวบดู ด เท้า ของคู่ หู
นักเดินทางลงไปท�ำให้ตอ้ งใช้แรงมากในการเดินแต่ละก้าว เพียงไม่นาน
เขาก็หายใจแรงไม่เป็ นจังหวะ ฝูงนกแร้งตัวใหญ่ตีปีกดังพึบ่ พับ่ ต้อนรับ
ผูม้ าเยือนหน้าใหม่ซง่ึ อาจเป็ นอาหารของมันในวันข ้างหน้า
“โอ๊ยยยย! ช่วยด้วยยย” ลูเซียนร้องเสียงดังลันเมื
่ อ่ แข ้งถูกดูด
ลงไปใต้พ้นื ขยะ
“รับทราบ” XIM-044 ทีเ่ ดินน�ำหน้าอยู่รบี วิง่ ย้อนกลับมาดึงเขา
ขึ้นเต็มแรงจนเด็กหนุ่มลอยขึ้นไปบนอากาศ ก่อนร่วงหล่นบนพื้นขยะอีก
จุดเสียงดังลันป่
่ า
“ขอบใจมากสีส่ บิ สี”่ เขาส่งเสียงโอดโอยจากนัน้ ลุกขึ้นมาปัดฝุ่น
ตามตัวก่อนออกเดินทางต่อ
เด็กหนุ่ มและหุ่นยนต์ออกมาจากเมืองอันเห็นแก่ตวั ที่ไม่มใี คร
ช่วยเหลือกันและกัน มีแต่เหยียบย�ำ่ กันในสังคม ใครยิ่งเป็ นชนชัน้ ล่าง
ยิง่ อาศัยในเมืองล�ำบาก ไม่มสี ทิ ธิ์มเี สียงในสังคมเท่าไร ถ้าเป็ นหุ่นยนต์ก็
จะถูกขโมยชิ้นส่วนและสาดน�ำ้ ใส่บอ่ ย ๆ ซึง่ อาจท�ำให้มนั พังได้เลยทีเดียว
ส่วนมนุ ษย์และปัญญาประดิษฐ์จะถูกท�ำร้ายร่างกายและขูดรีดเงิน ท�ำให้
ช่วงแรกของการเดินทางทัง้ คู่ไม่รูจ้ กั การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กระทัง่ เกิด
เรื่องให้ได้เรียนรูค้ ำ� ว่า “การช่วยเหลือ” และ “น�ำ้ ใจ” ลูเซียนเข ้าใจค�ำนี้เป็ น
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อย่างดีแมเ้ ขาไม่เคยได้รบั มันมาก่อน จนเกิดเป็ นความประทับใจเล็ก ๆ
ทีเ่ กิดขึ้น ส่วน XIM-044 นัน้ อาจไม่เข ้าใจและไม่รูส้ กึ ถึงความหมายของ
ค�ำนี้ มันรูแ้ ค่วา่ ถ้าเราช่วยเหลือกันเราจะไม่ตาย…
ปกติเมือ่ ฝนตกทัง้ สองจ�ำเป็ นต้องหยุดพักและสร้างทีพ่ กั ชัวคราว
่
ขึ้นลวก ๆ บางครัง้ ก็เดินคลุมผ้าหนังสัตว์เพื่อไม่ให้ร่างกายเปี ยกปอน
นัน่ ไม่ ใ ช่ ป ญ
ั หาส�ำ หรับ ลู เ ซีย น แต่ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ ส ำ� หรับ เจ้า หุ่ น ยนต์
ระดับล่างตัว นี้ เพราะมัน ต้อ งคอยระวัง น�ำ้ ฝนไม่ ใ ห้ซึม เข า้ สู่ ช้ ิน ส่ ว น
ภายใน เป็ นโชคร้ายส�ำหรับเจ้าหุ่นยนต์ทผ่ี า้ หนังสัตว์ของมันขาดวิน่ จนไม่
อาจป้ องกันตัวมันจากน�ำ้ ฝนได้ ทัง้ คู่ อาจเลือกหยุดเดินแลว้ หันไปสร้าง
ทีพ่ กั ใหม่เพือ่ พักผ่อนเอาแรงได้ แต่ ณ เวลานี้พวกเขาจะหยุดพักตลอดทาง
เหมือนช่วงแรกไม่ได้อกี แล ้ว ยิง่ ฝนตกหนักเท่าไรพื้นดินยิง่ อ่อนยวบและ
ใช้พลังงานในการเดินมากเท่านัน้ และวันนี้ฝนตกหนักกว่าทุกวัน ลมพายุ
พัดพาทัง้ เม็ดฝน และหิมะในคราวเดียว
“อะ สีส่ บิ สีเ่ อานี่ไปใช้” ลูเซียนสละผ้าหนังสัตว์ให้เจ้าหุ่นยนต์ท่ี
ตอนนี้สภาพแตกต่างจากทีเ่ จอวันแรกราวหน้ามือเป็ นหลังมือ มันเก่าและ
ทรุดโทรมไปมาก สนิมขึ้นตามจุดต่าง ๆ แกนพลังงานส�ำรองชิ้นใหญ่ทม่ี นั
แบกมาท�ำให้มนั ใช้พลังงานมากกว่าทุกอุปสรรคทีผ่ า่ นมา ข ้อต่อส่งเสียงดัง
น่าหวาดเสียวทุกก้าวเดินเหมือนมันพร้อมจะพังลงได้ทกุ เวลา
“จะดีเหรอ” มันพูดน�ำ้ เสียงไร้ความรูส้ กึ เหมือนทุกครัง้ แต่น่เี ป็ น
ค�ำพูดทีแ่ ปลกมากส�ำหรับหุ่นยนต์ระดับล่างทีไ่ ม่มอี ารมณ์และความรูส้ กึ
“เอาไปเถอะ ไม่เป็ นไร ฉันเป็ นมนุษย์ ฝนท�ำอะไรไม่ได้อยู่แล ้ว”
เขาพูดอย่างนัน้ ทัง้ ทีต่ วั สันสะท้าน
่
เพราะความหนาว แอบแปลกใจเล็กน้อย
ทีเ่ จ้าหุ่นยนต์แสดงอาการเป็ นห่วงซึง่ ผิดปกติสำ� หรับมัน
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“ขอบใจ” หุ่นยนต์โทรม ๆ รับผ้าหนังสัตว์ผนื ใหญ่มาคลุมกาย
ของมัน จากนัน้ ก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมัน่ แต่ก็ไม่ลมื หันมาช�ำเลืองมอง
เพือ่ นมนุษย์ผูส้ ละผ้าให้มนั อยู่เป็ นระยะ
ท่ า มกลางพายุ ฝ นที่ถ าโถมนานกว่ า ทุ ก วัน ท�ำ ให้ลู เ ซีย นเริ่ ม
บทสนทนาเพื่อเบนความสนใจออกจากความหนาวเหน็ บนี้ เขาคิดว่า
การพูดคุยกับเพือ่ นทีไ่ ม่ได้รูจ้ กั กันดีจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ได้ แม ้ว่า
XIM-044 อาจไม่เข ้าใจค�ำว่าความสัมพันธ์ มิตรภาพ หรือแม ้แต่คำ� ว่าเพือ่ น
แต่อย่างน้อยก็ทำ� ให้เขาไม่เบือ่ เกินไปเวลาเดินทาง
“ท�ำไมถึงออกจากบา้ นล่ะ” เด็กหนุ่มถามในสิง่ ทีเ่ ขาไม่เคยถาม
หุ่นยนต์ตวั นี้มาก่อน เขาถามมันทีเ่ ดินน�ำหน้าอยู่ไม่ไกล แมเ้ สียงสายฝน
จะกรรโชกเสียงดัง แต่ระบบรับเสียงของมันดีมากจนไม่ตอ้ งตะโกนเสียง
ดังก็สามารถได้ยนิ ได้
“ผมเป็ นหุ่นยนต์ทบ่ี กพร่อง ผมเลยไม่ได้รบั อนุญาตให้อาศัยใน
เมืองนัน้ ” มันตอบเขาขณะก้าวเดินบนกองขยะทีล่ าดชันราวเป็ นทางเดินสู่
สรวงสวรรค์ทส่ี ูงลิบตา
“แล ้วท�ำไมถึงต้องมาทีน่ ่ีละ่ ไปท�ำงานอยู่เมืองอืน่ ก็ได้น่ี”
“ดอกเตอร์บอกผมว่าให้ไปทีเ่ มือง STR-001 ทีน่ นั ่ เป็ นเมืองใน
ฝันของทุกชีวติ ”
“เรานี่เหมือนกันจริง ๆ เลย” ลูเซียนพูดแล ้วก็หวั เราะแห้ง ๆ
นึกอดสู ชีวติ ของตนเองกับหุ่นยนต์ตวั นี้ท่ไี ม่สามารถอยู่บา้ นของตัวเอง
อย่างมีความสุขได้ “อย่างน้อยไม่มใี ครขับไล่เราแบบนี้” เขาปลอบใจตัวเอง
ลู เ ซีย นและ XIM-044 เดิน ทางต่ อ ไปเรื่ อ ย ๆ โดยหยุ ด
พัก น้อ ยที่สุ ด เพื่อ ไปให้ถึง เมือ งแห่ ง ความฝัน โดยเร็ว จนร่ า งกายของ
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เขาและมัน ทรุ ด โทรมลงมาก โดยเฉพาะเขาที่เ ริ่ ม ป่ วยจากอากาศ
แปรปรวน ยิ่ง ช่ ว งระยะทางสองร้อ ยกว่ า กิโ ลเมตรสุ ด ท้า ยถือ ว่า เป็ น
ช่ ว งที่โ หดร้า ยต่ อ ร่ า งกายของสิ่ง มีชีวิต ทุก ชนิ ด อย่ า งมาก แต่ ต อนนี้
เขาเดินทางมาเกินครึ่งทางแลว้ และจะย่อท้อไม่ได้ ถ้ายอมแพค้ ือต้อง
จบชีวติ ในภูเขาขยะลู กนี้แน่ นอน ตลอดทางที่ผ่านมาเขาเห็นทัง้ ฝู งแร้ง
รุ ม ทึ้ง ซากศพเน่ า เหม็น และโครงกระดู ก มากมายที่เ ป็ น สัญ ญาณของ
ผูโ้ ชคร้ายทีเ่ อาชีวติ มาทิ้ง
“หรือพวกเขาไม่มเี พือ่ นร่วมทางแบบเรานะถึงตายในสภาพนี้”
เขาพูดลอย ๆ ไม่ได้ตอ้ งการค�ำตอบจากเพือ่ นร่วมทาง แต่ก็รูว้ า่ มันต้อง
ตอบค�ำถามนี้แน่
“โอกาสรอดชีวติ จากทีน่ ่ีหากเดินทางเพียงล�ำพังเท่ากับยีส่ บิ เจ็ด
เปอร์เซ็นต์”
“แล ้วถ้าหากมีเพือ่ นร่วมทางหนึ่งคนล่ะ”
“โอกาสรอดชีวติ จากทีน่ ่หี ากเดินทางโดยมีเพือ่ นร่วมทางหนึ่งคน
เท่ากับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์” มันตอบเขาอย่างรวดเร็วหลังใช้ระบบค�ำนวณ
ตัวเลขอัตโนมัติ
ลู เซียนยิ้มให้มนั ดีใจที่อย่างน้อยก็มโี อกาสรอดชีวติ เพิ่มขึ้น
ก่อนก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปโดยไม่ได้สงั เกตว่า XIM-044 ก็หนั มายิ้มให้เขา
เหมือนกัน...
ทัง้ คู่เดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมถอยแมแ้ ต่กา้ วเดียว
ผ่านอุปสรรคมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นฝูงหมาป่ าไซบอร์กทีห่ วิ โหย บรรดาเห็บ
ไรไซเบอร์ทจ่ี อ้ งกัดกินระบบของหุน่ ยนต์ รวมถึงพวกนกแร้งทีค่ อยก่อกวน
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ตลอดการเดินทาง ประสบการณ์เฉียดตายกลายเป็ นเรื่องปกติท่พี บเจอ
ทุกวันจนแทบจะเป็ นเพือ่ นสนิท
ลูเซียนรูส้ กึ สนิทกับ XIM-044 มากขึ้น เขาไม่สนใจว่ามันรูห้ รือ
ไม่วา่ การเดินทางตามหาเมือง STR-001 ท�ำให้ทงั้ คู่เป็ นเพือ่ นทีด่ ตี ่อกันมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าหุ่นยนต์สนิมเขรอะอาจไม่รูต้ วั ก็ได้แต่ตอนนี้มนั ไม่เหมือน
หุ่นยนต์อกี ต่อไป มันแสดงอาการเป็ นห่วงลูเซียนในบางครัง้ และตอนนี้
พวกเขาเดินทางมาถึงห้ากิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงเมืองแห่งความฝัน
“ผมว่าพวกเราใกล ้ถึงแล ้ว” หุ่นยนต์โทรม ๆ พูดขึ้นหลังค�ำนวณ
ระยะทางผ่านโปรแกรมทีต่ ดิ ตัง้ มาตัง้ แต่ลมื ตาดูโลก จังหวะการพูดของมัน
ติด ๆ ขัด ๆ อย่างหุ่นยนต์ทวไป
ั่
“ขอให้เป็ นอย่างนัน้ ” เด็กหนุ่ มที่เดินตามหลังพูดตะกุกตะกัก
หอบหายใจแรงเพราะความเหนื่อยอ่อน ก่อนเป็ นลมลม้ ไปบนภูเขาขยะ
จนฝุ่นตลบ
“เป็ นอะไร” เจ้าหุน่ ยนต์พดู เสียงดังด้วยความตกใจแต่นำ�้ เสียงไร้
ซึง่ ความรูส้ กึ ใด ๆ
		
.

ลู เ ซีย นสะลึม สะลือ ตื่น ขึ้น จากความมืด กลับ มาพบโลกแห่ ง
ความโหดร้ายบนภูเขาขยะอีกครัง้ ความรูส้ กึ เหนื่อยล ้าลดน้อยลงไปมาก
เขาสับสน เพราะเขาอยูใ่ นทีพ่ กั ชัวคราวที
่
ท่ ำ� ขึ้นลวก ๆ มีหนุ่ ยนต์นอนกองอยู่
บนพื้นสภาพดูไม่จดื ไฟช็อตบริเวณข ้อต่อส�ำคัญถึงห้าจุด และชิ้นส่วนหลาย
ชิ้นหลุดหายไป เขาเดินออกมานอกเพิงนอนเล็ก ๆ พบว่าเขาออกห่างจาก
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จุดเดิมมากจนมองไม่เห็นจุดที่เขาเป็ นลมลม้ ไป... หุ่นยนต์น่ีแบกเขามา
นันเอง!
่ ในมือมันก�ำ “ปุ่มฉายข ้อมูล” ไว ้แน่น เขาคว ้ามาและกดเปิ ดมันในทันที
ภาพหุ่นยนต์เพือ่ นร่วมทางถูกฉายกลางอากาศ มันก�ำลังเริ่มพูดขอ้ ความ
ทีฝ่ ากไว ้ให้เขา
“สวัสดี ลูเซียน เพือ่ นรักของผม ผมยินดีทไี ่ ด้ร่วมเดินทางกับคุณจนถึง
ตอนนี้ แม ้ผมจะไปไม่ถงึ จุดหมาย แต่ผมเชือ่ ว่าคุณไปถึงจุดหมายได้แน่
ถ้าคุณได้ดูข ้อความนี้ แสดงว่านีเ่ ป็ นข ้อความสุดท้าย
ยินดีทไี ่ ด้รูจ้ กั ขอบคุณ”
ลูเซียนกัดฟันข่มความสะอื้นในจิตใจ วิง่ ออกจากเพิงเล็ก ๆ ไป
อย่างรวดเร็ว
“นายไม่ได้บกพร่องหรอก...” เขาพูดเบา ๆ “นายไม่ใช่ห่นุ ยนต์
ระดับล่าง...”
หลังหายไปนานลูเซียนก็วง่ิ กระหืดกระหอบกลับมาพร้อมชิ้นส่วน
และตัวน็อตมากมายทีค่ ุย้ ค้นจากกองขยะ เขาพอมีความรูเ้ รื่องหุ่นยนต์อยู่
บ ้าง จึงคิดว่าสามารถช่วยชีวติ มันได้
เขาใช้เวลาอยู่พกั ใหญ่กว่าจะจัดการซ่อมมันจากอุปกรณ์เท่าทีม่ ี
อยู่ เขาเริม่ ลองผิดลองถูกว่าควรซ่อม XIM-044 ในแบบซ่อมหุน่ ยนต์ระดับ
ล่างหรือปัญญาประดิษฐ์ ร่างกายมันมีความเป็ นหุน่ ยนต์ แต่ความคิดมันไม่
ด้อยไปกว่าปัญญาประดิษฐ์ ไม่รูว้ า่ ซ่อมถูกวิธหี รือไม่ แต่ตอนนี้ข ้อต่อพวก
นัน้ ไม่มไี ฟช็อตอีกต่อไป
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“นายจะต้องไม่ตาย นายจะต้องไม่ตาย” เขาพูดขณะก�ำลังไข
ชิ้นส่วนเข ้าข ้อต่อมันอย่างสุดความสามารถ ภาวนาให้หนุ่ ยนต์ตวั นี้รอดพ ้น
จากความตาย ลืมตาขึ้นมาไปเห็นเมืองในฝันร่วมกัน
เวลาล่ ว งไปจากมืด ค�ำ่ สู่ เ ช้า อี ก วัน ข อ้ ต่ อ ของ XIM-044
ไม่ มี ไ ฟฟ้ าช็ อ ตอี ก ต่ อ ไป แม ล้ ู เ ซี ย นจะเหนื่ อ ยล า้ และอยากนอน
พัก ผ่ อ นขนาดไหน ก็ ไ ม่ ส ามารถท�ำ ได้ ตอนนี้ ภู เ ขาขยะลู ก ยัก ษ์เ ริ่ม
สัน่ คลอน เพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน เขาจ�ำเป็ นต้องออกจากที่น่ี
โดยเร็วก่อนถูกดูดจมกองขยะไปทัง้ ตัว เขาหันไปมองสัมภาระสองกอง
มองแกนพลังงานส�ำรอง และมองมัน...

ลูเซียนแบกมันขึ้นไหล่ น�ำ้ หนักตัวของหุ่นยนต์ไม่ใช่เบา แต่จะ
ยอมให้มนั กลายเป็ นส่วนหนึ่งของภูเขาขยะลู กนี้ไม่ได้เด็ดขาด เขาหิ้ว
แกนพลังงานส�ำรองของ XIM-044 มาด้วย ทิ้งสัมภาระของตัวเองไว ้ทีท่ พ่ี กั
ตัง้ ใจว่าจะไม่กลับมาอีก เขาเหงือ่ เปี ยกโชกไปทัง้ ตัว เดินแต่ละก้าวอย่างยาก
ล�ำบาก หอบหายใจแรงราวกับจะเดินไม่ไหวแม ้แต่กา้ วเดียว สายตาพร่ามัว
เพราะความเหนื่อยอ่อน แต่ในทีส่ ุดเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้จนได้
เบื้องล่างเห็นตึกสูงมากมายเต็มไปหมด เด็กหนุ่มยิ้มด้วยความดีใจ เพราะ
เขากับมันจะได้เริ่มต้นชีวติ ใหม่ทเ่ี มืองนี้ หลีกหนีความวุน่ วายและการกดขี่
ต่าง ๆ ทีเ่ ผชิญมาตลอดชีวติ เขาวาง XIM-044 ลงกับพื้น นัง่ พักหายใจ
มองวิวทิวทัศน์ของเมืองอย่างสบายอารมณ์ หันกลับไปมองมันอีกครัง้ นึก
ย้อนความหลังทีร่ ่วมเดินทางกับมันมาเกือบสีเ่ ดือน
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“แกแค่ถกู ท�ำให้เชื่อว่าตัวเองเป็ นหุ่นยนต์...” เขาพูดทัง้ ทีม่ นั นัง่
ไม่มสี ติอยู่ข ้าง ๆ “ฉันดีใจทีแ่ กเข ้าใจค�ำว่าการช่วยเหลือ มิตรภาพ แม ้แต่
ค�ำว่าเพือ่ น”
เขาอ่านป้ ายประจ�ำเมืองแผ่นใหญ่ยกั ษ์ทม่ี แี สงไฟแอลอีดกี ระพริบ
วิบ วับ เป็ น สีแ ดง สีเ หลือ ง และสีน�ำ้ เงิน สวยงาม ที่ป้ ายเขีย นไว ว้ ่ า
“ยินดีตอ้ นรับสู่เมือง STR-001 เมืองในฝันของทุกชีวติ ”
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ดวงดาวลบสิบองศา
เขาเดินทางมายาวนานผ่านเรื่องดีและไม่ดมี าอย่างโชกโชน จนมี
ประสบการณ์การเอาชีวติ รอดจากทัง้ ดวงดาวแห่งความรัก ดวงดาวไก่ทอด
ดวงดาวขนมหวาน และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเขาก็ผ่านมันมาได้ถึงมี
อุปสรรคไม่นอ้ ย แต่กไ็ ม่มอี ะไรหยุดยัง้ จิตวิญญาณนักเดินทางของเขาได้!
เขามีความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ด้เดินทาง และเคยเล่าถึงการเดินทางทีต่ ราตรึงใน
ความทรงจ�ำ เรื่องรถไฟสายกาแล็กซีทพ่ี งุ่ ทะยานผ่านทางช้างเผือกสายขาว
ทอประกายสวยงาม ผ่านดาวลูกไก่ทส่ี ่องสว่างแวววับ ผ่านดาวเสาร์ขนาด
มหึมาทีม่ ถี นนเส้นใหญ่ล ้อมรอบ จนถึง... จนถึง...
“เล่าต่อสิครับพ่อ! แม่บอกพ่อให้เล่าต่อเร็ว ๆๆๆๆ หนู อยาก
ฟังต่อ” เด็กชายเริ่มงอแงเมื่อนิ ทานเรื่องใหม่หยุดชะงัก ความอยากรู ้
อยากเห็นของเด็กน้อยพุง่ ขึ้นถึงขีดสุด
“ใจเย็น ๆ สิลกู ถ้าเราเสียงดัง เขาจะไม่ไปเทีย่ วไหนต่อแล้วนะ”
คุณแม่พูดน�้ ำเสียงอ่อนโยนกับลูกน้อย ไม่อยากให้เด็กชายขัดตอนเล่า
นิ ทาน
จนถึงดวงดาวลบสิบองศาซึง่ เป็ นดวงดาวทีห่ นาวเย็นมาก มีหมิ ะ
ขาวโพลนปกคลุมเต็มไปหมด อุณหภูมติ ลอดทัง้ ปี ก็เป็ นไปตามชื่อดาว
คือลบสิบองศาไม่มเี ปลีย่ นแปลงตลอดทุกวันและทัง้ วัน แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่มี
ใครอาศัยอยู่หรอกนะ ทีน่ ่ีมที งั้ หมีหมิ ะหลุมน�ำ้ แข็ง กระต่ายปุยนุ่นติดปี ก
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วาฬสามเขาที่อาศัยอยู่บนต้นไม ้ และสัตว์อ่นื อีกมากมายที่ไม่เคยมีใคร
พบเห็นมาก่ อน ทะเลสาบกลายเป็ นสิ่งแปลกปลอม เพราะดาวนี้มแี ต่
“น�ำ้ แข็งสาบ” เท่านัน้ ทีน่ ่ีไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นน�ำ้ เลย ยกเวน้ เอาน�ำ้ แข็งมาต้ม
ส�ำหรับดืม่ เท่านัน้ ดาวดวงนี้มชี ่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน ท�ำให้สามารถ
เห็นดวงดาวสวยงามหลากหลายได้เป็ นประจ�ำ และที่สำ� คัญคือที่น่ีไม่มี
ต้นไม ้แม ้แต่ตน้ เดียว เพราะอากาศหนาวเย็น ไม่มผี กั กินเหมือนบ ้านเรา…
“ผมไม่ชอบกินผัก!” ลูกน้อยพูดขัดขึ้นอีกครัง้
แต่วทิ ยาการของดาวลบสิบองศานี้ก็ทำ� ให้ทุกคนได้เห็นต้นไม ้
และได้กินผัก! เหมือนเดิมอีกนัน่ แหละ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นสีขาว ใบไม ้สีขาว
แตงกวาสีขาว หอมใหญ่สขี าว ฟักทองสีขาว แม ้แต่หอมแดงยังเป็ นสีขาว
เลย ทีน่ ่ีเรียกหอมแดงและฟักทองว่า “หอมขาว” และ “ฟักขาว” เขาเคย
บอกว่ารสชาติไม่ต่างจากดาวกุญแจซอลซึง่ เป็ นบ ้านเกิดของเขาเท่าไร
ความแตกต่างที่สุดระหว่างดาวของเขากับที่น่ี คือบา้ นเรือนที่
ดาวกุญแจซอลมีสสี นั สวยงาม มีทงั้ สีชมพู สีแดง สีเขียว สีฟ้าเต็มไปหมด
จนได้รบั ฉายาจากองค์กรการท่องเทีย่ วแห่งจักรวาลว่า “รุง้ กินน�ำ้ อันดับ 1
แห่งจักรวาล” แต่ทน่ี ่ีกลับมีแค่สขี าวเท่านัน้ ดูไร้สสี นั แต่นนั ่ ไม่ใช่ประเด็น
มันมีปญ
ั หาแค่ข ้อเดียวเท่านัน้ รูห้ รือเปล่าว่าคืออะไร…
“ม่ายรู!้ ” เด็กน้อยและคุณแม่พดู ประสานเสียงพร้อมกันด้วย
น�้ ำเสียงตื่นเต้น
ว่ากันว่าคนแห่งดาวลบสิบองศาใจจืดใจด�ำมาก ไม่รูเ้ หมือนกันว่า
เพราะอะไรอาจจะเป็ นลักษณะเฉพาะของคนดาวนี้กไ็ ด้นะ ท�ำให้เขากังวลอยู่
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ไม่นอ้ ย เพราะการเดินทางทุกครัง้ เขามักได้รบั ความช่วยเหลือจากคนอืน่
มาตลอด แต่ถา้ ครัง้ นี้ไม่มคี นใจดีคอยช่วยเหลือเลยล่ะจะเป็ นยังไง
ตลอดหกวันทีเ่ ขามาอยู่บนดาวดวงนี้ เขาพบเจอแต่ความเฉยชา
ความเงียบงันของผู ค้ นในเมือง ที่สำ� คัญคือทุกคนแทบไม่มใี ครพูดคุย
ต่อหน้ากันเลย เพราะทุกคนมีสง่ิ ทีเ่ รียกว่า “พิราบขาว” เป็ นสือ่ กลางใน
การสือ่ สาร
“ก็คล้าย ๆ กับโทรศัพท์บา้ นเรานัน่ แหละ แต่ไม่ตอ้ งเสียค่า
โทรศัพท์รายเดือน จ่ายเป็ นเมล็ดข้าวขาวลบสิบองศาแทน” คุณพ่อพูด
ขึ้นเพือ่ อธิบายให้แม่ลูกเห็นภาพของพิราบขาว “แต่มนั ไม่ใช่นกธรรมดา
เพราะมันมีหน้าจอบนตัวด้วย! ปลายหางมีหฟู งั และไม่ตอ้ งการสายชาร์จ
แบตฯ ขอแค่มีเวลาให้มนั นอนพักบ้างสักสองสองสามชัว่ โมงต่อวันก็พอ”
วันหนึ่ง ณ ริมถนนสายเก่าแถบชานเมือง เขาเป็ นลมล ้มฟุบไป
อาการไขข้ ้ นึ สู งเมือ่ สองสามวันก่อนเล่นงานเขาจนได้ สติและความรู ส้ กึ
ทัง้ หมดเลือนหายไปในทันที โลกสีขาวกลายเป็ นสีดำ� อย่างรวดเร็ว ชาวเมือง
เดินผ่านไปผ่านมาไม่มใี ครสนใจซึ่งกันและกัน หรือจะบอกว่าไม่มใี คร
มองเห็นชายคนนี้นอนกองอยู่บนพื้นก็ได้ เพราะทุกคนก�ำลังง่วนอยู่กบั
เจ้านกพิราบในมือ กระทัง่ หิมะโปรยลงจากฟ้ าอย่างช้า ๆ ทับถมร่างเขา
จนแทบกลืนไปกับพื้นถนน เหลือเพียงส้นรองเท้าและเส้นผมสีดำ� โผล่พ ้น
ออกมาเท่านัน้
“น่ าสงสารจัง ท�ำไมไม่มีใครช่ วยเขาเลยล่ะพ่อ” ลูกชายร้อง
เสียงหลง
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“ถ้าส่งเสียงดังเดีย๋ วจะไม่มใี ครมาช่วยนะ! คนทีน่ ่ีน่ะเค้ายิง่ ไม่ชอบ
เสียงดังอยูด่ ว้ ย...” คุณพ่อพูดขึ้น ท�ำท่าทางให้ลกู น้อยสงบเงียบลงอีกครัง้
เขาฟื้ นสติข้นึ ในสถานทีส่ กั แห่ง โลกความจริงกลับมาหาอีกครัง้
มีถงุ น�ำ้ แข็งก้อนวางบนหน้าผาก เขาลุกจากเตียงสีขาว เปิ ดประตูท่อี ยู่
ตรงหน้า แต่น่าแปลกทีบ่ านประตูมรี อยเปื้ อนสีสม้ เหลือง แดง อยู่เป็ น
จุด เล็ก ๆ ดู มีชีวิต ชีว ามาก เขาเดิน ลงบัน ไดมาพบเด็ก ชายผมทอง
คนหนึ่ ง นัง่ อ่ า นหนัง สือ อยู่ บ นโต๊ะ กิ น ข า้ ว กลิ่น หอมฟุ้งเตะจมู ก ออก
มาจากหม อ้ ต้ม ใบที่ ว างอยู่ ไ กล ๆ มัน เป็ นกลิ่น ที่คุ น้ เคยจริ ง ๆ
“เป็ นยังไงบา้ งครับพี่ ดีข้ นึ หรือเปล่า” เด็กผมทองถามด้วย
ความเป็ นห่วง
“ดีข้นึ เยอะเลย ขอบคุณมากน้อง ไม่รูต้ วั เลยว่าเกิดอะไรขึ้น”
“ผมเห็นพีน่ อนจมกองหิมะอยูน่ ่ะสิ น่าจะนอนมาสักพักแล ้วด้วย
หิมะหนาเชียว ดีนะทีผ่ มเห็นรองเท้าสีดำ� ของพีโ่ ผล่ออกมาไม่อย่างนัน้ ถูก
เหยียบจนหลังหักไปแล ้ว”
“ที่จ ริง พี่ว่า พี่ก็ป วดหลัง อยู่ น ะ สงสัย โดนไปหลายทีแ ล ว้ ล่ะ
ขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆ” เขาพูดติดตลกกับเด็กหนุ่ม
“เอาเป็ นว่าตอนนี้พป่ี ลอดภัยแล ้ว ทีน่ ่ีบ ้านผมเอง” เด็กผมทอง
พูดขึ้นและตักซุปฟักขาวให้เขาหนึ่งถ้วย ทัง้ สองคนนัง่ กินอาหารบนโต๊ะและ
เก้าอี้สขี าว “พีพ่ กั กับผมไปก่อนก็ได้ ตามสบายเลยครับ”
“ขอถามอะไรอย่างได้มยั้ ปกติคนทีน่ ่ีเขาใช้ชวี ติ ยังไงเหรอ” เขา
ถามเด็กคนนัน้ ด้วยความสงสัยใคร่รู ้ แม ้ว่าเขาจะอยูท่ น่ี ม่ี าแล ้วหกวันแต่กย็ งั
ไม่รูจ้ กั วิถชี วี ติ ชาวดาวลบสิบองศามากนัก
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“ก็แบบตัวใครตัวมัน เทคโนโลยีมกั ท�ำให้เราหลงลืมอะไรบาง
อย่างเหมือนเมืองใหญ่ดาวอื่นนัน่ แหละพี่ แตกต่างกันนิดหน่อย คนทีน่ ่ี
จะเย็นชามากกว่า อากาศหนาวเย็นท�ำให้การเห็นคนจรจัดนอนตายกลาง
หิมะเป็ นเรื่องปกติ และอย่างทีค่ นอืน่ ๆ รูก้ นั ดาวนี้ไม่ค่อยมีของกินมาก
เท่าไร ท�ำให้ทกุ คนต้องเก็บอาหารไว ้ไม่แบ่งปันให้ใคร พื้นฐานของคนทีน่ ่ี
ก็ประมาณนี้แหละครับ”
“แล ้วท�ำไมน้องถึงช่วยพีล่ ะ่ ”
“ถ้าผมอยูท่ ด่ี าวนี้ตงั้ แต่เกิดอาจจะไม่ช่วยพีก่ ไ็ ด้ พอดีผมเพิง่ ย้าย
มาจากดาวอืน่ น่ะสิ ก็ประมาณสีห่ า้ ปี ได้แล ้วครับ”
เอ็ดเดลเป็ นเด็กน่ารัก ตอนนี้อายุสบิ หกปี แล ้ว แต่มคี วามเป็ น
ผู ใ้ หญ่ มากจนน่ าตกใจเลยล่ะ ดวงตาสีฟ้ากลมโต ผิวหน้าเนียนไม่มสี วิ
กระ หรือรอยขีดข่วนใด ๆ แววตาใสซือ่ อย่างประหลาด รูปร่างสมส่วนเด็ก
วัยนี้ ไม่มอี ะไรผิดแปลก ห้องเขามีหนังสือกองพะเนิน ทัง้ หนังสือการ์ตูน
หนังสือภาษาดวงดาวแห่งรัก วรรณกรรลบสิบองศา และหนังสือท่องจักรวาล
ต่าง ๆ มากมายกองเป็ นภูเขาเลย
“ผมแนะน�ำพีว่ า่ อย่าเดินนอกบ ้านคนเดียวจะดีกว่า เพราะถ้าเกิด
อะไรขึ้นพีอ่ าจไม่โชคดีแบบนี้อกี เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจใคร และ
ไม่ได้อยากช่วยเหลือใครหรอก” เอ็ดเดลบอกกับเขา
“อ๋อ โอเค ขอบใจมากน้องชาย” เขาตอบกลับน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
“เขาที่ว่านี่ เป็ นใครฮะพ่อ เล่ามาตัง้ นานยังไม่เห็นบอกเลย”
เด็กน้อยระงับความอยากรูอ้ ยากเห็นต่อไปไม่ไหวอีกต่อไป
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“พ่อยังไม่ได้เล่าเหรอ งัน้ เดีย๋ วเล่าเลย” พ่อท�ำสีหน้าครุ่นคิด
อย่างหนัก คงเพราะไม่ได้คดิ ว่าจะเล่าเรื่องของ “เขา” ตัง้ แต่แรก
เจ้าชายแห่งวงการเพลงคือฉายาของเขา (ทีเ่ ขาสถาปนาขึ้นเอง)
เจ้า ชายองค์น้ ีชอบฟังเพลงทุกประเภท และเล่นเครื่องดนตรีได้หลาย
ชนิด อาจเพราะดาวกุญแจซอลเป็ นทีห่ นึ่งเรื่องดนตรีในระบบจักรวาลอัน
กวา้ งใหญ่แห่งนี้ เสียงเพลงท�ำให้เขามีจติ ใจทีเ่ บิกบานเป็ นพิเศษ หลงลืม
ความทุกข์ทงั้ หมดที่มไี ด้อย่างไม่ยากเย็น จึงเป็ นเรื่องปกติท่เี ราจะเห็น
เขาใส่หูฟงั อยู่ตลอดเวลา จนความหนาวเย็นไม่สามารถท�ำอะไรเขาได้
(ถ้าไม่หนาวมากพอ) และเขาจะพกสมุดบันทึกติดตัวตลอดเวลา คอยบันทึก
เรือ่ งราวความทรงจ�ำต่าง ๆ ไม่วา่ เขาจะไปทีไ่ หน เมืองใด หากมีเวลาว่าง
สมุดหนังเล่มเก่าก็จะได้ทำ� หน้าทีข่ องมันอยู่เสมอ เรียกได้วา่ เป็ นนักเขียน
ตัวยงเลยแหละ
“พีอ่ ยากลองไปเก็บน�ำ้ ผึ้งนอกเมืองกับผมหรือเปล่าครับ ลองชวน
ดูเผือ่ พีก่ ำ� ลังหาอะไรท�ำ” เด็กตาสีฟ้าถามเขา พยายามหากิจกรรมสนุก ๆ ให้
ผูม้ าเยือนได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่
“ไปสิ เกิดมาพีย่ งั ไม่เคยเก็บน�ำ้ ผึ้งเหมือนกัน แต่วา่ จะไม่ถกู ผึ้ง
ต่อยเหรอ มันอันตรายนี่”
“ผึ้งทีน่ ่ีไม่เหมือนทีอ่ น่ื หรอกครับ ไม่อนั ตราย” แววตาสีฟ้าของ
เขาเปล่งประกาย ยิ้มมุมปากแสดงความมันใจเต็
่ มเปี่ ยม
ทัง้ สองคนเตรียมอุปกรณ์ไป มีแค่ไมส้ ่ที ่อน ซุปฟักขาว และ
ถังเหล็กสองใบเท่านัน้ พวกเขาเดินทางไปยังต้นไม ใ้ หญ่ ท่ีสูงชะลู ดอยู่
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ไกลลิบ น่าจะสูงเท่าตึกสามสิบชัน้ ท�ำให้คนทัง้ เมืองสามารถเห็นต้นไม ้ต้นนี้
ได้ กิ่งก้านสาขาของมันท�ำหน้าทีเ่ ป็ นร่มเงาอย่างดีให้บรรดาสัตว์ป่า เมือ่ เข ้า
ใกล ้มันมากขึ้นก็ยง่ิ เห็นสิง่ ประหลาดพิสดาร ต้นไม ้นี่มนั มีบนั ได! พวกเขา
เดินตามบันไดทีว่ นรอบต้นไม ้ยักษ์ข้นึ ไปเรื่อย ๆ ... เรื่อย ๆ ... เรื่อย ๆ ...
ท่อนไมท้ ่ีหยิบมาใช้เป็ นเครื่องทุ่นแรงในการขึ้นบันไดนัน่ เอง
ทัง้ สองคนเดินจนหอบหายใจแรง จนเหงือ่ ไหลทัง้ ทีอ่ ากาศหนาวลบสิบองศา
และในที่สุดก็มาถึงยอดของต้นไม ้ บนนี้มบี า้ นไมห้ ลังใหญ่อยู่หนึ่งหลัง
มีช่องเล็ก ๆ สองช่องพอทีจ่ ะสอดของขนาดเล็กและกลางเข ้าไปได้ เอ็ดเดล
น�ำซุปฟักขาวลอดไปในช่องเล็ก ๆ ช่องแรก และน�ำถังเหล็กไปวางไว ้หน้า
ช่องทีส่ อง เผลอแป๊ บเดียวก็มมี อื เล็ก ๆ เรียวยาวราวไร้กระดูกหยิบถัง
เขา้ ไป และออกมาเป็ นถังที่มขี องแข็งใส ๆ อยู่เต็มถึงขอบถัง ใช่แลว้ !
นี่คอื น�ำ้ ผึ้งของทีน่ ่ี รสชาติมนั ก็หวานเหมือนน�ำ้ ผึ้งปกตินนั ่ แหละ ต่างกันแค่
มันไม่มสี ี และวิธกี ารได้นำ�้ ผึ้งมาไม่อนั ตรายเหมือนดาวดวงอืน่ ๆ เพียงแค่
มีอาหารไปแลกให้กบั “ผึ้งงานลบสิบองศา” บ ้างเท่านัน้ ก็พอ
ว่ากันว่าน�ำ้ ผึ้งที่น่ีมีความบริสุทธิ์มากเป็ นอันดับต้น ๆ ของ
จักรวาล ที่น่าตกใจคือน�ำ้ ผึ้งที่น่ีก็ยงั เป็ นน�ำ้ แข็ง และเป็ นน�ำ้ แข็งที่ไม่มี
ทางละลายไม่ว่าจะใช้วธิ ใี ดก็ตาม ท�ำให้วธิ กี นิ น�ำ้ ผึ้งชนิดนี้มอี ยู่แค่สองวิธี
หลัก ๆ คือน�ำไปทุบให้แตกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ จากนัน้ น�ำมากินเป็ นของกินเล่น
คล ้ายช็อกโกแลต หรือจะน�ำไปป่ นให้เล็กลงอีกน�ำมาเป็ นเครื่องปรุงแทน
น�ำ้ ตาลก็ได้ และอีกวิธกี ็คือน�ำน�ำ้ ผึ้งแข็ง ๆ ไปนึ่งหรือต้มให้น่ิมลงคล ้าย
เยลลี หรือใครจะกินด้วยวิธไี หนก็ข้นึ อยู่กบั แต่ละคน
“เราต้องรีบแล ้วพี่ ฟ้ าแบบนี้อกี ไม่นานพายุหมิ ะมาแน่ ๆ” เอ็ดเดล
บอกผมด้วยสีหน้าร้อนรน มันคงเป็ นเรื่องใหญ่จริง ๆ ถ้าหากประสบพายุ
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หิมะทีน่ ่ี ตอนนี้ท ้องฟ้ าขาวหม่นราวหมอกลง ไม่มสี ฟี ้ าหรือก้อนเมฆสักก้อน
แต่บรรยากาศอึมครึมไม่ต่างจากท้องฟ้ าสีเทาบนดาวดวงอืน่ ๆ
“ได้ ๆ งัน้ เรารีบไปกันดีกว่า”
พวกเขาก้าวเดินอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากวิง่ แต่ก็หนีลมแรงที่
พัดอย่างบา้ คลัง่ ไม่พน้ และมันยังไม่ละทิ้งความหนาวยะเยือกอันเป็ น
เอกลักษณ์ประจ�ำดาวดวงนี้ สายลมกรรโชกปะทะร่ างจนแทบก้าวเดิน
ต่อไปไม่ไหว ร่างกายคล ้ายจะปลิวลอยล่องสูอ่ ากาศ เสียงลมดังลันจนต้
่ อง
ตะโกนคุยกันแทน ผู ้คนบนท้องถนนทีเ่ คยพบเห็นต่างรีบวิง่ เข ้าบ ้านของตัวเอง
รู ว้ ่าพายุหมิ ะนัน้ น่ ากลัวเพียงใด มองไปรอบ ๆ เห็นบรรดาสัตว์จรจัด
ขดตัวสัน่ นอนแนบชิดติดกันเผชิญชะตากรรมอย่างน่ าเศร้า แววตาของ
เจ้า ชายแห่ ง วงการเพลงเศร้า ลงอย่ า งเห็น ได้ช ดั พวกมัน จะรอดพ น้
พายุหิมะนี้ไปได้อย่างไรนะ... ตอนนัน้ เองที่เหลือบไปเห็นเด็กหญิงคน
หนึ่งนัง่ ขดตัวหลบลมหนาวอยู่แถวซอกตึก ขา้ งกายมีตะกร้าสานใบหนึ่ง
แก้มทัง้ สองข ้างแดงก�ำ่ และตัวสันเทิ
่ ้มด้วยความหนาว แต่มรี อยยิ้มปรากฏ
บนใบหน้า เป็ นรอยยิ้มที่มคี วามสุขที่สุดครัง้ หนึ่งเท่าที่พวกเขาเคยเห็น
มีควันสีข าวออกมาจากจมูก และปาก ด้ว ยอากาศหนาวลบสิบ องศา
แบบนี้ อีกไม่นานเธอคงต้องตายแน่ ๆ ถ้ามีเพียงไมข้ ดี ไฟเล็ก ๆ ให้
ความอบอุ่นท่ามกลางพายุหมิ ะทีก่ ำ� ลังจะถาโถมมาในอีกไม่ก่นี าทีน้ ี ทัง้ สอง
คนจึงช่วยเหลือเธอ...
ทัง้ สามคนกลับมาถึงบา้ นของเอ็ดเดลอย่างทุลกั ทุเล โชคดีท่ี
กลับถึงบา้ นก่อนพายุหมิ ะจะรุนแรงไปกว่านี้ ตอนนี้ทอ้ งฟ้ ามืดมัวไปหมด
มองลอดหน้าต่างไปไม่เห็นอะไรนอกจากสีขาวโพลน แต่มเี สียงฟ้ าผ่าฟ้ าแลบ
เป็ นระยะ อากาศยังคงเป็ นลบสิบองศาแต่รูส้ กึ หนาวจับใจมากกว่าเดิม
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หลายเท่า ทว่าในบ ้านกลับอบอุน่ เหมือนครัง้ แรกทีเ่ ขาตืน่ ขึ้นมา ทุกคนนัง่ กิน
ซุปฟักขาว ซุปขา้ วโพดใส่นำ�้ ผึ้ง และขนมปังบนโต๊ะกินขา้ วสีขาวตัวนัน้
ทุกคนคุยกันอย่ างสนุ กสนานเหมือนรู จ้ กั กันมานาน อาจด้วยความที่
เด็กหญิงขายไม ้ขีดไฟไม่ใช่ชาวดาวลบสิบองศาล่ะมัง้
เด็กหญิงหน้าตาน่ารักคนนี้ช่อื อูคูเร แปลว่าหมวกแดงในภาษา
ดาวนิทานซึง่ เป็ นบ ้านเกิดของเธอ จากความสูงและน�ำ้ เสียงคาดว่าเธอน่าจะ
อายุประมาณแปดขวบ มีดวงตาและผมสีนำ�้ ตาลอ่อน สวมผ้าคลุมสีแดง
ใส่เสื้อสีเขียวสดตัวไม่หนานัก กางเกงสีดำ� เปรอะเปื้ อนเต็มไปหมด และใส่
รองเท้าหนังสีนำ�้ ตาลคู่เก่าทีเ่ ธอไม่น่าจะดูแลมันสักเท่าไร เธอย้ายมาอยู่ทน่ี ่ี
ได้ไม่ก่วี นั ก่อนจะพลัดหลงกับพ่อแม่แถว ๆ ต้นไมใ้ หญ่ทพ่ี วกเราเพิง่ กลับ
มาได้สองวัน และหลังจากนัน้ เธอก็ไม่เจอพวกเขาอีกเลย...
ชายหนุ่ม เด็กชาย และเด็กหญิงใช้ชวี ติ ร่วมกันในช่วงระยะเวลา
สัน้ ๆ แต่กเ็ ป็ นความสัมพันธ์ทด่ี กี ว่าทีค่ ดิ ไว ้มาก และส�ำนวน “งานเลี้ยง
ต้องมีวนั เลิกรา” ก็เป็ นจริงเสมอ เมื่อเจ้าชายแห่งวงการเพลงก�ำลังจะ
เดินทางกลับ
“เมื่อไหร่จะจบอะพ่อ ผมง่วงแล้ว” เด็กน้อยพูดเสียงงัวเงีย
เพราะตอนนี้ ก็ส่ีทุ่มกว่าแล้ว และพรุ่งนี้ เขาต้องไปโรงเรียนด้วย ยังดี
ที่ทำ� การบ้านเสร็จแล้ว
“อ่า... ใกล้จบแล้วลูก”
ก่อนเขาจะเดินทางออกจากดาวนี้ เขามอบเข็มกลัดเป็ นทีร่ ะลึก
ให้เอ็ดเดลและอูคูเรคนละชิ้น เอ็ดเดลก็มอบน�ำ้ ผึ้งบางส่วนเป็ นของขวัญ
ให้เขาเช่นกัน ทัง้ สองสัญญากันว่าจะต้องกลับมาเจอกันอีกให้ได้ ไม่ทด่ี าว
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ดวงนี้ก็ตอ้ งเป็ นทีด่ าวกุญแจซอล เขาอยากตอบแทนความช่วยเหลือของ
เด็กหนุ่มทีม่ ตี ่อเขา
“ไม่ตอ้ งห่วง เดีย๋ วเราก็ได้เจอกันอีกแน่ ๆ” เขาพูดกับเด็กชาย
และเด็กหญิงก่อนออกจากบา้ น “เธอก็ดว้ ยนะ ขอให้ตามหาพ่อแม่เจอ
ไว ๆ แล ้วถ้าเทพธิดาแห่งการเดินทางเป็ นใจเมือ่ ไรเราคงได้พบกันอีก”
อู คูเรเลือกของในตะกร้าอยู่นานก่ อนมอบของสองสิ่งแก่ เขา
ผ้าสีแดงห่อมันไว ้จนยากจะคาดเดาว่าสิง่ นัน้ คืออะไร มันมีกล่องสีเ่ หลีย่ ม
สองกล่อง กล่องแรกเล็กและไม่แข็งเท่าไร ส่วนอีกกล่องนัน้ ใหญ่กว่า
เล็กน้อยและแข็งมาก
เมือ่ ร�ำ่ ลากันเสร็จเรียบร้อย เขาก็เดินออกจากบา้ นตัง้ ใจไปยัง
สถานีรถไฟสายกาแล็กซี... เสียงปิ ดประตูบง่ บอกว่าเขาไปจากสถานทีอ่ นั
อบอวลด้วยความทรงจ�ำหอมหวานนี้แล ้ว
เอ็ ด เดลและเด็ ก หญิ ง คนนั้น หยิบ เข็ม กลัด ขึ้น มาดู อีก ครัง้
มีตวั อักษรเขียนไวว้ ่า “นักสะสมมิตรภาพ”
น่าเสียดายทีเ่ อ็ดเดลไม่รูว้ า่ เขาเป็ นผูแ้ ต่งหนังสือพาท่องจักรวาล
เรื่อง “ถนนมิตรภาพ การเดินทาง 5 ดวงดาว ของเจ้าชายแห่งวงการเพลง”
ทีเ่ ขาเคยอ่านและยกให้เป็ นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจของเขาอีกหนึ่งเรื่อง
ไม่อย่างนัน้ คงได้ขอลายเซ็นกันบ ้าง
หัวรถจักรพ่นควันสีรุง้ โขมงออกมาทัว่ สถานี เป็ นสัญญาณว่า
การเดินทางสุดแสนมหัศจรรย์จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ชา้ เขามองออกไปนอก
หน้าต่าง ร�ำลึกความทรงจ�ำตลอดหกวันทีผ่ า่ นมา ตอนนี้เขาก�ำลังเดินทางไป
หาใครบางคนทีด่ าวขนมหวาน เขากลับไปทีน่ นั ่ น่าจะประมาณสามสีค่ รัง้ ได้
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แล ้ว น�ำ้ ผึ้งทีไ่ ด้รบั มาคงจะเป็ นของฝากชัน้ ดีสำ� หรับเพือ่ นเก่าทีก่ ำ� ลังไปหา
เขาค่อย ๆ คลายห่อผ้าสีแดงนัน้ ออกก็พบกล่องไม ้ขีดสองกล่อง ไม ้ขีดไฟ
กล่องแรกเล็กและมีนำ�้ หนักเบามาก ข ้างกล่องเขียนไว ้ว่า
ไม้ขีดไฟโลกนิ ทาน
จุดเพือ่ หวนระลึกถึงความสุขทีเ่ พิง่ ผ่านมาภายในสีส่ บิ แปดชัว่ โมง
วิธใี ช้ : น�ำก้านไม ้ขีดฝนบนพื้นผิวขรุขระข ้างกล่องจนเกิดประกายไฟ
ค�ำเตือน : ไม ้ขีดชนิดนี้ไม่สามารถมอบความอบอุ่นแก่ร่างกายให้ได้
ส่วนไม ้ขีดไฟกล่องใหญ่นนั้ มีรูปร่างประหลาด มีรูเล็ก ๆ สองรู
รูหนึ่งมีขนาดทีส่ ามารถเสียบหูฟงั เขา้ ไปได้พอดี และอีกรูมขี นาดเท่าก้าน
ไมข้ ีด ไม ข้ ีด ไฟแต่ ล ะก้า นท�ำ จากเหล็ก แต่ มีสีส นั ต่ า งกัน ไปอย่ า งน่ า
ประหลาดใจ ข ้างกล่องเขียนไว ้ว่า
ไม้ขีดไฟโลกดนตรี
จุดเพือ่ สร้างเสียงเพลงอันไพเราะอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
วิธใี ช้ : เสียบหูฟงั เข ้าช่องฝัง่ ซ้าย น�ำก้านไม ้ขีดฝนบนพื้นผิวขรุขระข ้าง
กล่องจนเกิดประกายไฟ และน�ำก้านไม ้ขีดสอดเข ้าไปในอีกช่องทีเ่ หลืออยู่
จากนัน้ จะมีเสียงเพลงออกมา
ค�ำเตือน : เพลงทีอ่ อกมาคือเพลงในจินตนาการของผูฟ้ งั เป็ นเพลงที่
ไม่มใี นจักรวาลนี้ โปรดระวังอย่าลุม่ หลงกับมันมากเกินไป
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เขายิ้มน้อย ๆ เสียบหูฟงั เข ้ากับกล่องไม ้ขีดไฟกล่องทีส่ อง และ
จุดไม ้ขีดทัง้ สองกล่องอย่างมีความสุข ภาพความทรงจ�ำของเขา เด็กชายและ
เด็กหญิงออกมาอย่างชัดเจน มีนำ�้ ผึ้งแข็งอยูไ่ กล ๆ แต่นอกจากนี้ไม่มสี ง่ิ อืน่
อยู่ในนัน้ นี่คอื ความสุขของเขาภายในสีส่ บิ แปดชัว่ โมงทีผ่ ่านมา…
เสียงฉึ กฉักของรถไฟกลบเสียงเพลงจนเกือบมิด แต่ก็จบั ใจ
ความได้เบา ๆ
คิดถึงเรือ่ งทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นมา
โบกมือลาและต้องจากกันไกล
เราต่างแยกย้ายกันไปตามใจ
แต่ยงั คงไม่ลมื ณ บ ้านหลังนัน้
ไม่มวี นั ลืมจางหายไป
ั่
นข ้าวกัน
ทีน่ นไงเราสามคนกิ
น�ำ้ ผึ้ง เข็มกลัด ไม ้ขีดไฟร่วมแบ่งปัน
ในสักวันต้องเจอกันใหม่อกี ครัง้
นีไ่ ม่ใช่ครัง้ สุดท้าย ฉันรับรอง ฉันรับรอง...

“หลัง เพลงจบเขามองกล่อ งไม ข้ ีด ไฟทัง้ สองกล่อ ง ก่ อ นจุด
ก้านไม ้ขีดทัง้ สองขึ้นอีกครัง้ ก้มหน้าไปมองน�ำ้ ผึ้งทีว่ างแทบเท้า เขาหลับตา
พริ้มและยิ้มอย่างมีความสุขอีกครัง้ ”
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ผูเ้ ป็ นพ่อพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบ “แม่พาลูกเข้านอนหน่ อย
เดีย๋ วพรุง่ นี้ ลูกต้องไปเรียนแต่เช้า”
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ขอบคุณ
ขอบคุณแม่และครอบครัวทีส่ นับสนุนในทุก ๆ การเดินทาง
เป็ นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้และรวมถึงในอนาคตขา้ งหน้าเพื่อท�ำตาม
ความฝันในอนาคตต่อไป
ขอบคุ ณ อาจารย์ป ระจ�ำ สาขาวิช าวรรณกรรมส�ำ หรับ เด็ก
ทุกท่านที่เคี่ยวเข็ญมาตลอดสี่ปีจนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้ส ำ� เร็จ
โดยเฉพาะอาจารย์อนุสรา ดีไหว ้ ซึง่ เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาประจ�ำรายวิชา
วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
ขอบคุ ณ พี่ต อ้ งและกลุ่ ม เพื่อ นใหม่ อี ก สามคนผู ต้ ิ ด ค้า ง
บนรถไฟหลายชัว่ โมงและสร้า งมิต รภาพร่ ว มกัน จนเกิ ด เป็ น เรื่ อ ง
“รถไฟสายนี้” ผมชอบความรูส้ กึ ตอนคุยกับทุกคนจริง ๆ ครับ
ขอบคุ ณ เมรีย ะและจัก รยานสีดำ� ของผมและเธอที่ฝ่ าฟัน
อุปสรรคอย่างหนัก ผมรูส้ กึ สงสารจักรยานสีดำ� สองคันนัน้ จากใจจริง
จนเกิดเป็ นเรื่อง “จักรยานสีดำ� ”
ขอบคุ ณแคเรย์ผูม้ อบประสบการณ์ใหม่และคอยแนะน�ำ
ตลอดเวลาที่ อ ยู่ ใ นเมื อ งประมงจนเกิ ด เป็ นเรื่ อ ง “เธอหนาว”
ผมตัดสินใจไม่ผดิ จริง ๆ ทีล่ งไปเดินกลางสายฝนร่วมกับเธอ ขอบคุณ
ทีช่ มประเทศไทยให ้ผมฟังอยู่เรื่อย

ขอบคุณนาโอโตะที่จดุ ประกายความหวังใหผ้ มได้กลับบา้ น
อีกครัง้ ถา้ ไม่มเี ขาผมอาจไม่สามารถกลับมาเขียนหนังสือเล่มนี้ และ
แต่งเรื่อง “เชื่อผมเถอะ“ ได้ เพราะยังไม่เข ้าใจมิตรภาพมากพอ ผมยัง
คงรอเขามาเทีย่ วเมืองไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ อีกไม่นานเราคงได้พบกัน
อีกแน่ ผมเชื่ออย่างนัน้
ขอบคุ ณ แนนและครอบครัว ที่ส ละเวลาอัน มีค่ า เล่า เรื่ อ ง
ถ่ายทอดความรู ส้ กึ และความเป็ นอยู่ท่ฮี ่องกงใหฟ้ งั จนเกิดเป็ นเรื่อง
“อีกครัง้ ”
ขอบคุณเพือ่ นทีพ่ บระหว่างการเดินทางทุกคนทีค่ อยช่วยเหลือ
ในทุก ๆ เรื่องและมอบมิตรภาพทีด่ ใี ห ้เสมอมาจนเป็ นแรงบันดาลใจใน
การเขียนหนังสือเล่มนี้ และการเดินทางครัง้ ต่อ ๆ ไปในอนาคต
ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ชมรมอาสาพัฒนา มศว
ทุกคนที่ใหก้ ำ� ลังใจและช่ วยเหลือกันมาตลอด และสร้างมิตรภาพ
ระหว่างทางร่วมกันจนเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้
ขอบคุ ณ เพื่อ น ๆ สาขาวรรณกรรมส�ำ หรับ เด็ก รุ่ น ที่ 23
ส�ำ หรับ ทุก ก�ำ ลัง ใจ และมิต รภาพดี ๆ ตลอดสี่ปี ท่ีอ ยู่ ร่ ว มกัน มา
ตลอด และขอบคุ ณ ผู ท้ ่ีมีส่ ว นร่ ว มกับ หนัง สือ เล่ม นี้ ทุก คน ตัง้ แต่
ผู ้วาดภาพประกอบ และเพือ่ น ๆ นักอ่านทีใ่ ห ้ค�ำแนะน�ำเสมอมา

เกี่ยวกับผูเ้ ขียน
กฤตเมธ สะถิตรโชติ ที่คนชอบเรียกว่าเมธ ไข่ หรืออะไรก็
แล ้วแต่ทเ่ี พือ่ น ๆ ตัง้ ขึ้นเอง ลืมตาดูโลกครัง้ แรกในวันที่ 5 กันยายน 2540
ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวและหาเรื่องวุ่นวายใส่ตวั ตลอดเวลา
จนเรียกได้ว่าไปเอาชีวติ รอดในต่ างแดนมากกว่าไปเที่ยว ชอบเรียนรู ้
และรู จ้ กั ผูค้ นใหม่ ๆ จนติดเป็ นนิสยั รักการอ่านหนังสือมาตัง้ เด็ก ๆ
โดยเฉพาะการ์ตูนญี่ป่ นุ ซึง่ เกิดเป็ นนิสยั รักการอ่านติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้
มีเสียงดนตรีเป็ นเพือ่ นสนิทยามเหงา เยียวยาจิตใจในบางครัง้ ปลดปล่อย
ความโศกในบางครา และสร้างแรงบันดาลใจให้สม�ำ่ เสมอ เป็ นคนขี้ลมื
มากถึงมากที่สุดแต่ ก็ยงั ไม่ชอบการจดบันทึก ชอบใช้ภาพถ่ายบันทึก
ความทรงจ�ำแทนมากกว่า มีความฝันว่าครัง้ หนึ่งจะต้องได้ตพี มิ พ์หนังสือ
ของตัวเองสักเล่มก่อนตาย

เกี่ยวกับผูว้ าดภาพประกอบ
อมลรดา อิทธาถิรุธ หรือชื่อทีเ่ ธอเรียกเล่น ๆ กับเพือ่ นสมัย
เด็กว่า สิงคลิ้ง เธอใช้ช่อื นี้เสมอเวลาวาดรูปหรือเขียนบทความ เสมือน
ก�ำลังปลดปล่อยอีกตัวตนหนึ่งอย่างเต็มที่ หากถามว่าเธอเป็ นคนแบบไหน
คงจะตอบว่าขึ้นอยู่กบั สิง่ ทีเ่ ธอใช้เวลาอยู่ดว้ ยในวันนัน้ วันฝนตกท�ำให้เธอ
ขยันเป็ นพิเศษ ชาและวรรณกรรมพาเธอเข ้าสู่โลกส่วนตัว ธรรมชาติและ
ผองเพือ่ นช่วยให้เธอกระตือรือร้น สิง่ ใหม่ ๆ ในชีวติ ท�ำให้เธอร่าเริง ทุกสิง่
ล ้วนมีความหมายกับเธอ นี่อาจเป็ นเหตุผลให้เธอชอบเขียนและวาดสิง่ เหล่า
นัน้ ลงบนกระดาษอยู่เสมอ

