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๒

แด่ เราทุกคนที่กาลังเริ่ มต้ นและผลิบาน

๓

บทนำ
บางสิ่ งสู ญหายและฝั นร้ ายเริ่ มคื บคลาน
วันแล้ววันเล่าที่โลกของอารันกลายเป็ นสี เทา
ครึ้ มราวกับมีเมฆก้อนใหญ่ลอยมาลอยไปอยู่ในห้อง
บางวันมันส่ งเสี ยงคารามกึกก้อง กูร่ ้องราวกับเกลียวคลื่น
ซัดสาดโขดหินริ มชายฝั่ง อึกทึก โครมคราม ส่ วนบางวัน
เช่นวันนี้มีเพียงเสี ยงหวีดหวิวคล้ายสายลมพัดผ่านมา ทว่า
เยือกเย็นและชวนให้หม่นหมอง
อารันเคยเป็ นนักวาดรู ปที่สดใสที่สุดในเมือง
ภาพวาดของเขาโดดเด่นและมีชีวิตชีวา ทุกครั้งที่อารัน
เริ่ มต้นลงมือผสมสี มันเหมือนมีดนตรี คอยบรรเลงเพลง
ใกล้ ๆ หู ทั้งกระจ่างชัดและก้องกังวาล ยามเขาลากเส้น
ผ่านพื้นที่ว่าง ฝี แปรงนั้นนุ่มนวลและอ่อนหวานมากพอ ๆ
กับลูกกวาดและน้ าตาลก้อนในร้านของป้ ารามี (ซึ่ งผนัง
หลากสี ตรงนั้นก็เป็ นฝี มือของอารัน)
ขณะเดียวกันหลายคนว่ามันบางเบา คล้ายการ
เคลื่อนไหวของดวงดาวและลมฝน บางคนบอกว่าอารัน
สามารถสร้างราตรี นบั พัน แม้กระทัง่ ภาพฝันนับหมื่นก็ทา
ได้ เพียงแค่เขาสะบัดปลายพู่กนั ไม่กที่ ี คากล่าวเช่นนี้เล่า
ขานไปไกล บ้างว่าเขามีเวทมนตร์ บ้างก็ว่ามันเรี ยกพรจาก

๔

สวรรค์ แน่นอน เด็กชายกลายเป็ นเป้ าสายตาอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย แต่อารันไม่ได้สนใจ สิ่ งเดียวที่เขาทาคือวาด วาด
และวาดต่อไป ยิ่งผูค้ นชื่นชมเขามากเท่าไร อารันยิ่งสุ ขใจ
มากขึ้นเท่านั้น
ช่างแต่งแต้มสี สันทาเช่นนั้นอยู่นานหลายปี เขา
รับหน้าที่เป็ นนักระบายสี ตามสั่งทัว่ ทั้งเมือง ร้านขายผัก
ร้านซักรี ด พื้นถนน รถยนต์ แม้กระทัง่ สี ดอกไม้บนเสื้ อ
ตุ๊กตาหมีของลินดา สี เขียว สี เหลือง สี ฟ้า หรื ออะไรก็ตามที่
ดูเก่าคร่ าครึ เกินทนและลงสี ได้ อารันจะใช้เวทมนตร์ (ที่ใคร
ต่อใครเชื่อว่ามี)ทาให้มนั กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง
จนถึงวันหนึ่งเมื่อชายแปลกหน้าเดินเข้ามา อา
รันมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าบางอย่างกาลังจะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างถาวร ชายแปลกหน้าคนนั้นเลือกที่ว่างใจกลาง
จัตุรัส นัง่ ลงจุ่มพู่กนั แล้วป้ ายสี โดยไม่รีรอ เขาเริ่ มต้นวาด
ภาพแรกตรงนั้น ก่อนจะขยับขยายไปยังบ้านเรื อนจนถึง
ถ้วยชามเก่า ๆ เช่นเดียวกับที่อารันเคยทาทีละเล็กทีละน้อย
ชัว่ ขณะเดียวก็กระจายไปทัว่ ทุกแห่งหน
ถาดสี ของเขามีสีสันมากกว่าสี เหลืองที่อารัน
เคยผสม มีสีแดงกา่ ที่เขาไม่เคยเห็น สี ฟ้าของท้องทะเลที่เขา
ไม่เคยรู ้จกั สี เขี ยวจากต้นไม้บนยอดเขาไกลลิบตา ดังนั้น
แล้วภาพวาดของชายแปลกหน้าจึงโดดเด่นยิ่งกว่า มี

๕

ชีวิตชีวายิ่งกว่า ไม่นานนักชายแปลกหน้าก็แย่งตาแหน่งนัก
วาดรู ปที่สดใสที่สุดในเมืองไปจากอารันอย่างง่ายดาย
มือของอารันผอมแห้งและซี ดขาวแทบจะเป็ นสี
เดียวกันกับผืนผ้าใบ ก่อนหน้านี้ใคร ๆ ต่างบอกว่านี่คือมือ
ของคนทุ่มเทและทางานหนัก เหมือนช่างทาน้ าตาลมีแผล
พุพองทัว่ ฝ่ ามือเพราะไม่หยุดพัก แต่หลังจากที่ทุกอย่าง
กลับตาลปั ตร มือของอารันกลายเป็ นเพียงมือไร้สีสัน
เช่นเดียวกับภาพวาดของตัวเอง
อารันใช้เวลาสามวันแรกที่พน้ จากตาแหน่งนัก
ระบายสี ตามสั่งไปกับการพยายามดาเนินชีวิตตามปกติ เขา
คิดในแง่ดีว่ามีเวลาว่างหลังจากตื่นนอนมากขึ้นประมาณ
สองชัว่ โมง เนื่องด้วยไม่มีใครในเมืองมาเคาะประตูและ
ขอให้เขาลงสี บนกระถางต้นไม้ใบเก่า หรื อตกแต่งจดหมาย
อวยพรสาหรับงานรื่ นเริ งอีกต่อไป อารันนอนกลิ้งอยู่บน
เตียงสี เปลือกไข่ ขนาดเท่ าโต๊ะสองตัววางต่อกัน ซุกอยู่ใน
ผ้าห่มอุ่น ๆ หลับตาลงและแสร้ งทาทีเป็ นไม่สนใจกลุ่ม
ก้อนขมุกขมัวที่เริ่ มกระจัดกระจายอยู่รอบตัว
ชีวิตประจาวันดาเนินไปอย่างเรี ยบง่ายและสงบ
สุ ขเฉกเช่นเมื่อหลายปี ก่อน กระทัง่ ย่างเข้าวันที่เจ็ด อารัน
สะดุง้ ตื่นขึ้นมาเพราะหมอกประหลาดเริ่ มปกคลุมไปทัว่

๖

ทันใดนั้นเขาก็ขนลุกเกรี ยว เมื่อตระหนักได้ว่า
มีบางอย่างก่อตัวชัดเจนเป็ นรู ปเป็ นร่ าง มองดูคล้ายปี ศาจ
ร้ายแฝงตัวใต้เงามืด คอยขยับเขยื้อนเคลื่อนกาย เกาะกินทุก
สิ่ งอย่างตะกละตะกลามยามค่าคืน มันดูดกลืน เกรี้ ยวกราด
ออกอาละวาดและช่วงชิงห้วงฝันดีจากเขาจนหมดสิ้ น
อารันไม่ฝันอีกเลยหลังจากนั้น ไม่แม้กระทัง่
ฝันกลางวันอย่างที่เคยชอบทา และดูเหมือนว่า
ความสามารถเรื่ องการลากเส้นไปมาอย่างอิสระบนผืน
ผ้าใบก็หายไปด้วย เขาเซื่ องซึ ม หงอยเหงา และรู ้สึกเศร้า
อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
กลิ่นของน้ ามันสนล้างพู่กนั ยิ่งทาให้อารันรู ้สึก
เวียนหัว เขาจ้องหน้ากระดาษขาวซ้ าแล้วซ้ าเล่า พยายาม
จินตนาการถึงทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเวลานั้น แต่นึก
อย่างไรก็นึกไม่ออกเสี ยที อารันอยากจะลุกขึ้นและวิง่ หนี
ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าความอึดอัดเช่นนี้จะหายไป ทว่าสุ ดท้าย
เขาทาได้เพียงนัง่ มองผืนผ้าใบว่างเปล่าโดยไม่ทาอะไร
เขาครุ่ นคิด คิดแล้วคิดอีกถึงวิธีใดก็ตามที่จะทา
ให้ทุกอย่างกลับมาเป็ นเหมือนเดิม เขาเคยแต่งเติมสี สันได้
ง่ายดายเหมือนนักปลูกต้นไม้โปรยปรายเมล็ดพันธุ ์หนึ่งลง
บนพื้นดินและปล่อยทิ้งไว้ให้มนั งอกงาม เขาเคยทามันได้
โดยไม่ตอ้ งคิดเหมือนหยิบของโปรดเข้าปากในยามหิวโหย

๗

แต่เวลานี้เพียงหยิบดินสอขึ้นมาลากเส้นครั้งหนึ่ง อารัน
ต้องใช้เวลามากกว่าครึ่ งของปกติ หลายครั้งที่เขาเริ่ มต้นจิ้ม
ปลายดินสอลงไป จุด และหยุดลงเท่านั้น
นานวันเข้าหมอกประหลาดในห้องของเขาเริ่ ม
หนาขึ้น และหนาขึ้นเรื่ อย ๆ จนทุกอย่างแทบกลายเป็ นสี
เทา ผ้าใบเปื้ อนฝุ่ น ถาดสี แห้งกรัง พู่กนั แข็งกระด้าง ใน
ขณะเดียวกันที่นอกหน้าต่างนั้นนักวาดรู ปคนใหม่ส่งเสี ยง
ดังและช่างสดใส
อารันยืนมองชายแปลกหน้าคนเดิมจรดฝี แปรง
แต่งแต้มผืนฟ้า ทาสี ทบั หลังคาสี ไวน์บ่มที่เขาเป็ นคนทา
วาดลวดลายลงบนนั้นอย่างดุดนั จัดจ้าน และเป็ นอิสระเสี ย
จนเขาอยากร้องไห้ออกมา
นอกเหนือจากงานศิลปะและการลงสี ตามสั่ง
แล้ว อารันคิดว่าตัวเขาไม่เก่งเรื่ องใดอีกเลย แม้แต่การ
พูดคุยกับผูค้ นธรรมดายังเป็ นเรื่ องยาก และการพยายาม
สนทนากับคนที่ไม่สนใจเขาเป็ นเรื่ องยากยิ่งกว่า อารัน
กลายเป็ นจุดเล็ก ๆ ที่เกือบจะกลืนหายไปกับอากาศ ไม่มี
ใครสังเกตว่าอารันยืนอยู่ตรงนี้
เขาคิดได้ว่าคงมีบางอย่างในตัวหล่นหายไป
พร้อม ๆ กับการมาถึงของชายแปลกหน้าและฝันร้ายสี เทา

๘

หากเขาไม่รีบทาอะไร ทุกอย่างอาจจะสายเกินไป จะไม่มี
ใครจาเขาได้และอารันอาจเลือนหายไปตลอดกาล
กระทัง่ ได้ยินบางอย่างลอยผ่านมาพร้อมสายลม
เอื่อยในเย็นวันเดียวกัน ขณะที่ชายแปลกหน้าเปลี่ยนสี ของ
ท้องฟ้ากลุ่มสุ ดท้าย สองสาวช่างเจรจาอย่างร็ อตตาและลอ
รี กาลังพูดถึงสถานที่หนึ่งซึ่ งอัศจรรย์กว่าที่ใด
ว่ากันว่าคลื่นเสี ยงและเรื่ องเล่านั้นเป็ นอิสระ
หากโยนมันไปให้คนช่างเล่า เราจะได้เพียงข่าวลือ หาก
โยนไปให้ศิลปิ น เราจะได้งานศิลปะชิ้นใหม่ โชคดีที่ร็อต
ตาและลอรี ไม่สนใจอะไรมากเกินไปกว่าเรื่ องของคนอื่น
และอารันเองก็ไม่ได้ตอ้ งการสิ่ งใดนอกเสี ยจากเรื่ องเล่า
พวกนั้น เพราะในบางคราวเช่นตอนนี้มนั ก็มีประโยชน์
อย่างเหลือเชื่อ
ร็ อตตาพูดคาว่าของหายสามครั้ง ตามหาได้อีก
สองครั้ง และบางคาที่ออกเสี ยงใกล้เคียงคาว่าใต้ ส่ วนลอรี
เอาแต่พูดว่าจริ งหรื อนับไม่ถว้ น อารันพยายามเงี่ยหูฟังว่าที่
แห่งนั้นอยู่ตรงไหน พยายามเอ่ยถามแต่ไม่มีใครได้ยิน
‘เกาะเล็ก ๆ ทางใต้ ร้ านซ่ อมได้ รั บตามหาของ
หายทั่วอาณาเขต’

๙

เขาจับใจความได้เท่านี้และตรงดิ่งกลับบ้าน
ในทันที ตลอดทางเขาเอาแต่คิดว่าที่ผ่านมาร็ อตตาและลอรี
พูดความจริ งหรื อโกหกมากกว่ากัน แต่ความจริ งมักปะปน
มากับความลวงเสมอ อารันไม่มีทางเลือกอื่น หากไม่อยาก
ทาได้เพียงแค่ต่อจุดลงบนกระดาษอย่างที่เป็ นมาตลอด
หลายสัปดาห์ เขารู ้สึกเหมือนตัวเองกาลังจะหายไปอีกครั้ง
เมื่อนึกถึงภาพวาดและสี สันของชายแปลกหน้า
อารันสะบัดไล่ความกังวลและหมอกประหลาด
ออกจากหัว เก็บข้าวของเท่าที่จาเป็ นลงกระเป๋ า ดินสอสี
ไม่ เศษขนมปั งสาหรับลบรอยดินสอถ่าน ไม่ ผืนผ้าใบ ไม่
มีเพียงเสื้ อผ้าสาหรับใส่ นอน ชั้นในสองตัว ความกล้านิด
หน่อย แล้วจึงค่อยออกเดินทาง

นักแต่ งแต้ มสี สันคนเก่ าเร่ งรุ ดวิ่งออกไป
ในใจหวังว่ าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง
___________________

๑๐

๑๑

บททีห่ นึ่ง
เกาะเล็ก ๆ ทางใต้ และหมอกร้ ายยังคงวนเวียน
ผมไม่ชอบการเดินทาง ไม่เคยชอบเลยสักครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่กอ้ นขมุกขมัวตามติดไม่ไป
ไหน แต่ไหนแต่ไรผมรักการอยู่บา้ น นอนเฉย ๆ อยู่เงียบ ๆ
ไปตามเรื่ อง พยายามอย่างยิง่ ที่จะไม่ส่งเสี ยง จนกว่าใครสัก
คนจะกดกริ่ งเรี ยก จึงค่อยปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากความฝัน
ออกไปแต่งแต้มสี สันตามคาสั่ง จากนั้นค่อยกลับเข้ามา
นอน
ตาแหน่งนักวาดรู ปที่สดใสที่สุดในเมืองจึงเป็ น
แค่คากล่าว ผมไม่เคยคิดเช่นนั้น มีเพียงภาพวาดของผม
เพียงอย่างเดียวที่พวกเขาลงความเห็นว่ามันเปล่งประกาย
เจิดจ้า แท้จริ งแล้วตัวผมนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง จริ งอยู่
ที่ผมเรี ยนรู ้วิธีผสมสี มากมาย ทว่ากลับไม่รู้วิธีง่าย ๆ อย่าง
การเริ่ มต้นเอ่ยทักทาย โดยเนื้อแท้แล้วนั้น ผมไม่ใช่คนช่าง
พูดช่างจา ถือคติพูดคุยเท่าที่จาเป็ น ไม่เคยเสี ยเวลาสนทนา
กับใคร เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรสาคัญเกินไปกว่าการ
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่เพื่อทาให้ใครต่อใครพึงพอใจ
ครั้งหนึ่ง ผมเคยต้องไปทาสี ในบ้านของตระกูล
เรนซี ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีในชื่อของเศรษฐีร่ ารวยเงินทอง

๑๒

และลูกหลาน เรนซี คนพ่อทางานเป็ นนายกเทศมนตรี อิสระ
ใช่ ผมหมายถึงอิสระที่เป็ นอิสระจริ ง ๆ เพราะเรนซี คนพ่อ
ว่างตลอดทั้งวัน หากไม่รวมวันที่ตอ้ งออกไปสังสรรค์กบั
เพื่อนฝูง (แน่นอนว่าบ่อยเกินกว่าสิ บนิ้วของผมเองจะนับ
ไหว) ชายคนนั้นก็เฉียดใกล้คาว่า“ว่ างงาน”เข้าไปทุกที
ส่ วนเรนซี คนแม่และลูกอีกหกคนมักจะสาละวนอยู่กบั
เสื้ อผ้าหน้าผม คอยป่ าวประกาศว่าตนเป็ นผูช้ ่วย
นายกเทศมนตรี ฝีมือดี พวกเขามักรับปากเมื่อมีคนขอความ
ช่วยเหลือ แต่ไม่คิดจะลงมือทาเสี ยที
ผมคิดว่าเหตุผลที่พวกเขาเรี ยกตัวเองว่าผูช้ ่วย
เป็ นเพราะไม่อยากกรอกคาว่า“ว่ างงาน”ลงไปในประวัติ
ส่ วนตัวมากกว่าที่จะตั้งใจวางแผนช่ วยงานจริ ง ๆ จัง ๆ สัก
ครั้งต่างหาก
อาชีพเสริ มอีกอย่างหนึ่งของครอบครัว
นายกเทศมนตรี อิสระ นอกเหนื อจากการทาอะไรใหญ่เกิน
ตัวและเที่ยวเดินกร่ างไปทัว่ คือการเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของ
ร้านรวงในเมือง หน้าที่ของพวกเขาคือคอยสนับสนุนเหล่า
กิจการที่ว่าให้ดาเนินต่อไปได้เรื่ อย ๆ ด้วยการจ่ายเงินเพียง
น้ อยนิดแก่ร้านขายของชาติดกับหัวมุมถนนสักแห่ง
จากนั้นก็กวาดเอาของที่ดีที่สุด คุณภาพยอด
เยี่ยมที่สุดมาเป็ นของตัวเอง แต่พกั หลังเรนซี คนพ่อเริ่ มเบื่อ

๑๓

หน่ายกับการเดินเข้าเดินออก น้ าหนักตัวเขาเริ่ มมากเกินจะ
ทนไหว จึงแก้ปัญหาด้วยการซื้ อร้านค้าเหล่านั้นมาไว้ใน
บ้านของตัวเอง
จากนั้นจึงจ้างผมมาดูแลรอยหลุดล่อนบนผนัง
เก่า ๆ จัดการทาสี ลงทับ คอยระวังจนแน่ใจว่าจะไม่มีแมลง
หรื อสัตว์ตวั ไหนเข้ามาอาศัยอยู่ในช่องระหว่างก้อนอิฐกับ
เพดานร้านค้า เรนซี คนพ่อย้านักย้าหนาให้ผมตรวจสอบดู
ให้ดี อย่าให้มีแม้แต่รูเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นมา เพราะเขากลัว
เหลือเกินว่าสักวันใครบางคนจะแอบมองผ่านรู น้ นั และ
ล่วงรู ้ว่าตระกูลเรนซี ไม่ได้ยุ่งอย่างที่คิด
ผมปล่อยให้เรนซี คนพ่อเข้าใจต่อไปว่าไม่มีใคร
ในเมืองรู้ ความลับข้อนี้ และเริ่ มต้นทางานตามคาสั่งโดยไม่
มีปากเสี ยง จนกระทัง่ ตัวปั ญหาทั้งหก(หญิงสี่ และชายอีก
สอง)ย่างกรายเข้ามา ผมในตอนนั้นก็ตระหนักรู ้ได้ทนั ทีใน
ตอนนั้นว่างานลงสี ของตัวเองอาจกินเวลานานกว่าที่คิด
หลายสัปดาห์
การรับมือกับเด็กในตระกูลเรนซี เป็ นเรื่ องยาก
ยิ่งกว่าการขัดรอยสี น้ ามันแห้งกรังตามพู่กนั เสี ยอีก พวกเขา
เสี ยงดัง รุ่ มร่ าม ช่างซักช่างถาม ไม่เว้นที่ว่างให้ผมทางาน
เด็กพวกนั้นทาตัวเหมือนหมากฝรั่งที่ท้งั ติดพันและเกีย่ ว
หนึบ เกาะแน่นเหมือนตังเมในหม้อต้มเดือด กว่าจะจัดการ

๑๔

ปั ดกวาดความวุ่นวายออกจากตัวได้ ก็ทาให้หมดแรงไป
นานหลายวัน (เย็นวันสุ ดท้ายผมได้ค่าจ้างจากเรนซี คนพ่อ
เป็ นมันฝรั่งช้ า ๆ สองหัว) นับตั้งแต่น้ นั จึงปฏิญานกับ
ตัวเองว่าจะไม่เสี ยเวลากับสิ่ งใดโดยเปล่าประโยชน์
เนื่องจากมันทาให้งานที่เหลือของผมล้มเหลวไม่เป็ นท่า
เช่นนั้นผมจึงชอบภาพวาด ผงถ่าน จานสี ผืน
ผ้าใบและน้ ามันสนมากกว่า เหตุผลเพราะพวกมันไม่เคยพา
ตัวเองเข้ามาเบียดเสี ยดหรื อยัดเยียดให้ผมทาในสิ่ งที่ไม่
ต้องการ พวกมันไม่แม้กระทัง่ ส่งเสี ยงร้องเรี ยกกวนใจ
ยกเว้นแต่เพียงตอนที่ผมหลับตาฝันถึงความงดงามทั้งหลาย
บนโลก และบางอย่างในตัวก็แผดเสี ยงร้องดังลัน่ เวลานั้น
ราวกับมันกาลังสั่นไหว ดื้อรั้น ดึงดันอยากจะออกมาจาก
การนอนแน่นิ่งในกล่องเครื่ องมือ ร้องตะโกนให้ผมหยิบ
พวกมันมาแต่งแต้มสี สันลงบนหน้ากระดาษ ซึ่ งแน่นอนว่า
ผมชอบช่วงเวลาอย่างนั้นมากที่สุด
ทว่าพักหลังเสี ยงในตัวนั้นค่อนข้างแผ่วเบาและ
แผ่วเบาลงทุกที หลังจากที่หมอกร้ายปรากฏตัว ทุกอย่างก็
กลับตาลปั ตร รอบข้างส่ งเสี ยงดังอื้ออึงชนิดที่ว่าปิ ดหูแล้วก็
ยังได้ยิน กลายเป็ นว่าผมได้ยินทุกสิ่ ง ทุกคาพูด ทุกถ้อย
กระซิ บ ทุกข่าวลือ แม้แต่บทสนทนาลับ ๆ ของ

๑๕

ป้ ารามีกบั นักอบขนมปังลูกค้าประจาคนเก่าว่าสี สันบน
ผนังที่เคยเป็ นคนทาเริ่ มเลือนลางลงไปทุกที ผมไม่ชอบนัก
ที่ได้ยินเสี ยงพวกนั้น แต่รู้ตวั ดีว่าทาอะไรเกินกว่านี้ไม่ได้
หรื อบางทีหากยอมรับไปอาจสิ้ นเรื่ อง เสี ยงรบกวนครั้งนี้
จะได้จบลงเสี ยที
ทันใดนั้น จู่ ๆ หมอกร้ายก็เวียนวนกลับมาอีก
หน มันพุ่งตรงมาหาผมที่นงั่ คุดคูอ้ ยู่ตรงเก้าอี้ริมหน้าต่าง
บนรถไฟตั้งแต่เช้า ผมเฝ้าภาวนาให้หนึ่งวันนี้ผ่านไปโดย
ไม่มีใครหรื อสิ่ งใดสังเกตเห็น แต่กลุ่มก้อนขมุกขมัวพวก
นั้นหูตาไวยิ่งกว่าร็ อตตาและลอรี เสี ยอีก พวกมันจะเลือก
จังหวะที่ผมกาลังดาดิ่งลงสู่ หว้ งความคิดและถูกความมืด
มิดห้อหุม้ ปกคลุมโดยสมบูรณ์ คอยส่ งเสี ยงหัวร่ อข้าง ๆ หู
บางคราวมันขู่ร้องคารามกึกก้องราวกับรู ้ว่าผมกาลัง
หวาดหวัน่ และสั่นกลัว
ขณะเดียวกันราตรี เริ่ มเคลื่อนกาย ฝันร้ายบดบัง
แสงจันทร์ ผมไม่แน่ใจนักว่าหมอกพวกนั้นมาจากที่ใด แต่
รู ้อยู่แก่ใจว่ามันกาลังจะมา พยายามข่มตานอนหลับ ก่อนที่
บางอย่างสี ดาขลับจะหาตัวผมพบ พยายามจินตนาการถึง
ภาพปลากระโดดข้ามรั้ว (เมืองของเราไม่นบั แกะ) เริ่ มต้น
จากส่ วนหัว หนึ่งตัว สองตัว สามตัว ทว่าเมื่อทาแบบนั้น

๑๖

นานเข้า ก็ยิ่งดูเหมือนว่าหมอกร้ายจะตามหาผมง่ายขึ้น
กว่าเดิมเสี ยอีก
ผมพอจะจับทางได้แล้วว่าพวกมันจะส่งเสี ยง
ร้องดังมากเป็ นพิเศษเฉพาะในยามที่ ผมอยู่โดดเดี่ยว และจะ
เกรี้ ยวกราดมากกว่าเดิมยามที่ความคิดของผมสะเปะสะปะ
ล่องลอยอยู่ในหัว ฉะนั้นผมควรหยุดพักเรื่ องฟุ้งฝัน แล้วทา
เหมือนว่ารู ปร่ างหรื อขนาดของปลาไม่ใช่เรื่ องสลักสาคัญ
อีกต่อไป
คืนนั้นผมหลับลงได้เพราะเปลี่ยนจากการนอน
ฝันถึงฝูงปลามาเป็ นการนับเส้นใยบนผืนผ้าห่มของ
ผูโ้ ดยสารฝั่งตรงข้ามแทน
เป็ นธรรมดาที่เวลามักไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้า
ซ้ าจะยิ่งเชื่องช้าลงขึ้นไปอีกเมื่อเราต้องการหลีกหนีอะไร
บางอย่าง ผมรู ้สึกราวกับว่ามันผ่านไปนานหลายสิ บปี ทั้งที่
ผ่านไปแค่หนึ่งราตรี เดียว
ไม่กชี่ วั่ โมงหลังจากนั้น อาทิตย์กเ็ ริ่ มโผล่พน้
ขอบฟ้า รถไฟจอดเทียบสถานีทนั ทีที่ตะวันทอแสง
เช่นเดียวกันกับที่หมอกร้ายค่อย ๆ เลือนรางและจางหายไป
นับว่าเป็ นโชคดีของผมที่ไม่ตอ้ งทนฟังเสี ยงกรี ดร้องของ
พวกมันตลอดทั้งวัน

๑๗

ผมก้าวขาลงจากชานชาลา บนบ่ามีเพียงกระเป๋ า
เดินทางหนึ่งใบ ความมัน่ ใจเพียงหยิบมือ นอกเหนือจาก
นั้นแล้วไม่มีอะไร
แสงแดดต้นฤดูร้อนลอดผ่านเข้ามาทักทาย เมฆ
บนฟ้าจับตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน สายลมอ่อนพากิง่ ไม้ไหวเอน
เกาะเล็ก ๆ ทางใต้น้ ีอยู่ห่างไกลเกินกว่าใครจะรู ้ จกั มันเป็ น
เกาะขนาดกระทัดรัด ไม่ใหญ่เกินไปกว่าที่ที่ผมจากมา
อากาศที่นี่ร้อนชื้น แตกต่างจากเมืองเก่าของผมซึ่ งมีแต่
ภูเขาและอากาศหนาว ท้องทะเลเบื้องหน้าส่ องแสงพราว
ระยับรับกับแดดเป็ นประกายจนผมต้องหรี่ สายตามอง
เสี ยงจอแจวุ่นวายจากฝูงชนรอบกายดังขึ้นเป็ น
ระยะ ทิวทัศน์สองข้างทางไม่คุน้ เคย ไม่มีทุ่งหญ้า ไม่มี
หลังคาสี แดงกา่ มีเพียงหาดทรายสี นวลและโขดหินริ ม
ชายฝั่ง
ผมเดินเรื่ อย ๆ ไปตามทาง ตั้งแต่สุดหัวมุมถนน
เดินไปจนถึงตรอกซอยไร้ผคู ้ น และย้อนวนกลับมาที่เก่า
นึกอยากจะเอ่ยถามใครสักคนระหว่างทางถึงสิ่งที่ผมสงสัย
ถามถึงร้านของหายที่เคยได้ยินมา ทว่าความกล้าที่มีในตัว
กลับหดหาย หมอกร้ายปรากฏขึ้นในใจอีกครั้ ง ฉับพลัน
รู ้สึกราวกับตัวผมไม่แม้แต่จะเป็ นส่ วนหนึ่งส่วนใดในที่
แห่งนี้ คล้ายลมฝนหลงฤดู พัดผ่านมาโดยที่ไม่รู้อะไรสัก

๑๘

อย่าง ผมในตอนนั้นที่คิดว่าตนทั้งบางเบาและยากต่อการ
สังเกตเห็น เช่นนั้นแล้วจึงทาได้เพียงปล่อยให้ถอ้ ยคา
มหาศาลเลือนลางหายไปในอากาศเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
ใช้เวลานัง่ อยู่ตรงนั้นนานทีเดียว กระทัง่ เสี ยง
หนึ่งแว่วดังขึ้นมา บอกผมให้ตรงไปข้างหน้า ผมพยายาม
หันมองหาต้นเสี ยง ทว่าไม่พบใคร นึกประหลาดใจเพราะ
คราวนี้มันไม่ได้ฟังดูปองร้ายหรื อหมายให้ผมหวาดหวัน่
เหมือนอย่างที่กลุ่มก้อนขมุกขมัวพวกนั้นทา หากมันมัน่ คง
และก้องกังวาล เหมือนเพลงขับขานที่ ไม่ได้ยินมานานแสน
นาน
ตัดสิ นใจมุ่งออกไปตามทิศทางที่เสี ยงปริ ศนา
กระซิ บบอก ใกล้ แล้ ว ใครบางคนย้าเป็ นหนที่สอง กระชับ
กระเป๋ าสะพายร่ วงหล่นลงจากไหล่ให้เข้าที่ ก่อนสายตาจะ
เหลือบเห็นบางอย่ างตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกล
ทางเดินตรงหน้าทอดยาว สุ ดทางแยกมีเนินเขา
เหนือเนินเขามีบ้านหนึ่งหลัง
ผมหยุดยืนนิ่ง จ้องไปที่บางสิ่ งสี ขาวบนกาแพง

๑๙

ทางนี้ !
ร้ านจิ มโบซ่ อมได้
รั บตามล่ าหาของหล่ นหาย
ซ่ อมหัวใจแตกสลาย
และรั กษาความสั มพันธ์ พังทลาย
ปล. เคาะทรายออกจากขาก่ อนเข้ ามา
___________________

๒๐

๒๑

บททีส่ อง
ร้ านซ่ อมได้
ร้านซ่ อมได้เป็ นร้านสองชั้นขนาดพอเหมาะพอ
เจาะ เมื่อมองจากด้านนอก กรอบประตูสีน้ าตาลเปลือกไม้
เป็ นสิ่ งแรกที่ผมสังเกตเห็น ถัดจากนั้นเป็ นประตูรูปร่ าง
ประหลาดประดับประดาด้วยเปลือกหอยและซากปะการัง
ผุพงั สองสามชิ้น สี ม่วงหนึ่งและสี ส้มอ่อนอีกสองชิ้นครึ่ ง
มีหน้าต่างบานใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสาหรับให้
แสงแดดยามเช้าส่ องเข้าไปถึ ง สองบานอยู่ดา้ นหน้าและ
บานใหญ่อีกสองบานอยู่ดา้ นข้าง บานหนึ่งตรงกับระเบียง
ชั้นบน ส่ วนอีกบานหนึ่งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามกัน
เมื่อเงยหน้ามองด้านบนจะเห็นว่าหลังคาของ
ร้านซ่ อมได้น้ นั ตั้งเฉียง เอียงไปทางซ้าย ดูคล้ายสามเหลี่ยม
กับหมวกทรงสู ง เหนือขึ้นไปมีรางเหล็กเชื่อมต่อกับบ้าน
ชั้นสอง บันไดไม้วางทอดยาวอยู่ตรงนั้น มีเถาวัลย์สีเขียว
เหมือนสาหร่ ายพันเป็ นเกลียวอยู่บา้ งประปราย ทีแรกผม
เดาเอาเองว่ารางเหล็กนั้นอาจจะเป็ นปล่องไฟหรื ออะไรสัก
อย่างสาหรับระบายควันออกจากเตาผิง แต่เพราะในความ
จริ งอากาศที่เกาะทางใต้มกั จะร้อนระอุและอยู่ห่างไกลเกิน
กว่าลมหนาวจะเดินทางมาถึง พวกเขาจึงไม่จาเป็ นต้อง

๒๒

สะสมถ่านหินหรื อกิง่ ไม้เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับก่อ
กองไฟยามค่าคืน สมมติฐานดังกล่าวของผมจึงปั ดตกไป
นอกเหนือจากหลังคาและหน้าต่างบานใหญ่ ผม
พบว่าสิ่ งหนึ่งที่กวนใจไม่แพ้กนั คือรู ปร่ างของบ้านสองชั้น
ตรงหน้าที่ดูแปลกประหลาดราวกับว่ามันกาลังขยับเขยื้อน
เคลื่อนไปมาตลอดเวลา จะว่าเป็ นธรรมดาของบ้านริ ม
ชายฝั่งหรื อก็ไม่ใช่ เพราะเมื่อลองสังเกตดูโดยรอบแล้ว ไม่
มีร้านค้าหรื อบ้านเรื อนแห่งไหนเลยที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ
ร้านซ่ อมได้แห่งนี้ จะว่าเป็ นความผิดพลาดระหว่างการ
ก่อสร้างหรื อก็ไม่เชิง เพราะบางส่ วนของมันก็ดูแข็งแรง
เกินกว่าจะเรี ยกว่าไม่สมบูรณ์
หากคุณพอจะนึกภาพออก ให้ลองจินตนาการถึง
บางสิ่ งที่อยู่กา้ กึ่งระหว่างความแปลกใหม่กบั อะไรที่มาก
ไปเกินพอดี ยกตัวอย่างเช่นการตัดแบ่งเค้กออกเป็ นเจ็ด
ส่ วน ส่ วนละไม่เท่ากัน เล็กบ้าง ใหญ่บา้ งตามใจไร้
กฎเกณฑ์ การฉีกกระดาษโดยไม่สนใจว่ามีมุมใดมุมหนึ่ง
ของมันยื่นออกมามากกว่ามุมอื่น หรื อการรวบรวมเอาเศษ
เสี้ ยวของหายหลากหลายชนิดมาประกอบรวมกันเป็ น
ชิ้นส่ วนใหม่ซ่ ึ งไม่มีสิ่งใดเข้ากันสักอย่าง ผมแม้ไม่ใช่คน
เจ้าระเบียบ แต่ไม่ชอบใจนักเมื่อเห็นอะไรอยู่ผิดที่ผิดทาง
และการมองร้านซ่ อมได้ทาให้ผมรู ้สึกเช่นนั้น

๒๓

ถัดจากตรงที่ผมยืนอยู่ไม่ไกล ผนังปูนเปลือยสี
ครี มด้านนอกมีจกั จัน่ ขนาดเล็กกว่าฝ่ ามือเกาะอยู่ตรงนั้นตัว
หนึ่ง มันส่ งเสี ยงร้องระงม หวีดแหลม ฟังดูแล้วคล้ายกับ
สัญญาณเตือน บ่งบอกผูม้ าเยือนเช่นผมว่ามันคือเจ้าของ
อาณาเขตทั้งหลายในที่แห่งนี้ ราวกับมันเป็ นผูค้ รอบครอง
ทั้งต้นไม้ใหญ่แผ่ร่มใบกว้างขวาง ผืนดินและพื้นทรายขาว
หินทุกก้อน กระทัง่ สายลมร้อนที่บงั เอิญพัดผ่านมา
ท่วงทานองก้องกังวานจากมันคอยปฏิเสธเป็ นนัย ๆ ว่าผม
ไม่ควรเข้าใกล้สิ่งใดมากเกินไปกว่านั้น
ชัว่ ขณะผมชะงักฝี เท้า เสี้ ยวหนึ่งในตัวร้องปราม
อันตราย อย่ าเข้ าไป และวินาทีถดั มา ช่ างปะไร อีกเสี้ ยว
หนึ่งคิด ตอนนี้ปัญหาของผมเองก็สาคัญ ตัวผมนั้นไม่ได้
ถ่อมาถึงที่นี่เพื่อยอมแพ้กลับไปเพียงเพราะจักจัน่ ตัวหนึ่ง
ร้องขู่เสี ยหน่อย หมอกร้ายกาลังจะตามมา หากผมชักช้า
มากเกินไปกว่านี้อาจจะหนีไม่ทนั บางทีนี่อาจเป็ นเรื่ อง
ปกติของหน้าร้อน อาจถึงฤดูผสมพันธุ ์ของมันหรื ออะไรก็
ตามแต่ที่ใกล้เคียงกัน อีกอย่างเมื่อลองคิดดูดี ๆ แล้ว
เจ้าของร้านซ่ อมได้คงไม่ใช่แมลงปี กแข็ง ตัวจ้อยบนกาแพง
อย่างแน่นอน หรื อถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ ง (ซึ่ งก็เห็นกันอยู่ว่ามี
โอกาสน้อยมาก) เขาก็คงทาอะไรผมไม่ได้ นอกเสี ยจากส่ ง
เสี ยงหึ่ง ๆ ไปมา

๒๔

ผมปล่อยให้กลุ่มก้อนความคิดชื่อถอยออกมาหรื อ
ก้ าวไปข้ างหน้ าดาเนินอยู่อย่างนั้นพักใหญ่ ยังไม่ทนั รู ้ผล
แพ้ชนะของการต่อสู ้ระหว่างความกล้าหาญและความ
ขลาดกลัวภายในใจ เสี ยงปริ ศนาของใครสั กคนก็ดงั ขึ้นอีก
หน รออะไรอยู่ ผมสะดุง้ เล็กน้อย แต่ไม่ตกใจเท่าครั้งก่อน
เพราะจาเสี ยงนั้นได้ มันไม่ใช่ เสี ยงหัวเราะเย้ยหยันของ
หมอกร้ายที่เคยหวาดหวัน่ ผมแม้ไม่อยากยอมรับและอยาก
ปฏิเสธมันแทบขาดใจว่าไม่ได้รออะไร ด้วยว่าไม่ตอ้ งการ
ให้ใครล่วงรู ้ความเป็ นไปของสงครามลับ ๆ ที่กาลังเกิดขึ้น
แต่ผมไม่รู้วิธี จึงทาได้แค่ปล่อยให้ถอ้ ยคาเหล่านั้นลอย
หายไปกับสายลม หวังให้มนั ขมวดปมกลายเป็ นความว่าง
เปล่าในอากาศ กระทัง่ เสี ยงเดิมกล่าวแทรกขึ้นเสี ยก่อน เข้ า
ไปสิ เข้ าไปเลย
ฉับพลันจักจัน่ เงียบเสี ยงร้อง บางอย่ างต้อนผมให้
เดินเข้าไป
ในวันเดียวกัน ผมไม่ลืมเคาะทรายออกจากขา
ทว่าลืมสิ่ งสาคัญยิ่งกว่าอย่างการเคาะประตู

.

๒๕

ด้านในของร้านซ่ อมได้น้ นั กว้างขวางกว่า
ภายนอก แต่ในทานองเดียวกันก็รกรุ งรังยิง่ กว่า เพดานและ
ผนังสองฝั่งมีท้งั นาฬิกาเรื อนเก่า โคมไฟห้อยระย้า พฤกษา
นานาพันธุ ์ที่ผมไม่เคยเห็น หนังสัตว์ รวมถึงบางอย่างที่ผม
ไม่อาจระบุได้ว่ามันคือสิ่ งใด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนต้องหรี่ ตา
มองจึงจะเห็นไปจนถึงบางอย่างที่ไกลเกินกว่าคาว่าใหญ่
ไปมากโข มันเบียดเสี ยดกันแน่นขนัดจนแทบมองไม่เห็นที่
ว่างระหว่างกาแพง
ด้วยเหตุน้ นั ผมจึงระมัดระวังเป็ นอย่างมากเมื่อ
ก้าวอาด ๆ พ้นประตูบานใหญ่เข้าไป นัยหนึ่งเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ฝ่าเท้ากระทบพื้นไม้จนเกิดเสี ยงดังตึงตัง เหตุว่าผม
ไม่ชอบใจนักเวลาที่มีใครสักคนสังเกตเห็นหรื อจ้องเขม็ง
มาไม่ละสายตา เพราะมันทาให้รู้สึกเหมือนกับดวงตาคู่น้ นั
กาลังคอยจับผิดดูว่าครั้งนี้ผมจะทาอะไรพลาดอีก การถูก
จับตามองไม่ใช่เรื่ องสนุกที่ควรพาตัวเองเข้าไปเกีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ยงั ไม่รู้แน่ชดั ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
บ้าง การหลีกเลี่ยงไม่สร้างความวุ่นวายใด ๆ จึงอาจเป็ น
หนทางที่ดีที่สุด
ร้านซ่ อมได้ยงั มีช้ นั วางหนังสื อตั้งเรี ยงราย
มากมายเหมือนห้องสมุดขนาดย่อม แต่ละชั้นอัดแน่นด้วย

๒๖

สิ่ งที่ผมคาดว่าน่าจะเป็ นบรรดาของเก่าและของหาย บ้าง
วางเรี ยงรายเป็ นหมวดหมู่ บ้างอยู่ไม่เป็ นที่เป็ นทาง เข็มทิศ
ทรงกลม ขวดโหลแก้ว แผนที่ของเกาะทางใต้ แว่นขยาย
รู ปดวงตา เชิงเทียน รู ปสลักหน้าตาประหลาด เศษกระดาษ
และของสะสมชิ้นเล็กวางสลับทับกันไปมา
ผมไม่สามารถจับทางได้ว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ยึด
หลักการใดเป็ นเกณฑ์ แต่พอจะอนุมานได้ว่าน่าจะอาศัย
การเก็บทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ในทานองของการมีขา้ วของ
มากกว่าที่ว่าง ทุกอย่างภายในร้านไม่ได้กน้ ั ออกจากกันเป็ น
สัดส่ วน โดยรวมแล้วมันค่อนข้างเล็กกว่าบ้านของ
ครอบครัวนายกเทศมนตรี เรนซี แม้ขา้ วของรกรุ งรังจะมี
มากพอกัน แต่ผมคิดว่าที่นี่น่าอยู่กว่ามาก
ขณะเดียวกันนั้นเองที่ความอยากรู ้อยากเห็นเริ่ ม
ก่อตัวขึ้นเป็ นรู ปร่ าง กระตุน้ ให้ผมเริ่ มทาอะไรสักอย่าง
อะไรสักอย่างที่มากกว่าการยืนมองพวกมันเฉย ๆ จึง
ตัดสิ นใจเริ่ มต้นจากการไล่ดูหนังสื อทีละชั้น ระมัดระวัง
มากกว่าเก่าและเบามือมากเป็ นพิเศษ เหตุเพราะพวกมันวาง
อัดแน่นมากเสี ยจนหากผมเผลอเอื้อมไปหยิบบางสิ่ ง
ออกมา ชั้นที่ว่าอาจพังครื นลงมาต่อหน้าก็เป็ นได้
หนังสื อส่ วนมากในร้านซ่ อมได้เป็ นตาราเล่ม
หนา เขียนด้วยภาษาที่ผมไม่ค่อยคุน้ เคย หรื อถ้าจะพูดให้

๒๗

ถูกต้องกว่านั้นคือไม่รู้จกั มีเพียงลายมือหวัด ๆ เขียนกากับ
อยู่บนหน้าปกที่พอจะอ่านออกบ้าง เก็บให้ พ้นมือ หน้ า
หนึ่งร้ อยแปดสิ บเก้ า สาคัญ:บรรทัดที่สี่สิบสอง และ
เหมียว นอกจากนั้นแล้วผมไม่สามารถจับใจความอะไรได้
สักอย่าง
เยื้องไปทางขวามือ ถัดจากหนังสื อกองใหญ่
ขวดโหลต่างขนาดบนชั้นใกล้เคียงกันบรรจุบางอย่างที่ส่อง
ประกายวับวาว มองจากตรงที่ผมยืนอยู่ มันดูคล้ายกับ
น้ าตาลก้อนหลากสี ในร้านของป้ ารามี แต่โปร่ งใสกว่าและ
ไม่ทึบแสง กาลังลอยเคว้งคว้าง หมุนวนไปมาในนั้น
เหมือนการเคลื่อนไหวของดวงดาวบนผืนฟ้า เมื่อชิ้นหนึ่ง
ลอยไปกระทบกับอีกชิ้นหนึ่งจะเกิดเสี ยงดังกริ๊ งพร้อม
ละอองสี ขาวร่ วงหล่นลงมา ทันใดนั้นหนึ่งในชิ้นที่เหลือจะ
เปลี่ยนสี จากเดิมและเริ่ มเรี ยงตัวใหม่ เป็ นเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ
ผมที่ในตอนนั้นไม่รู้ว่าควรจะเรี ยกมันว่า
อย่างไร นึกสงสัยขึ้นมาจึงพยายามหาคาตอบด้วยตัวเอง
ผ่านการคาดเดาจากข้อความบนขวดโหลแต่ละใบ กวาด
สายตามองตั้งแต่ใบแรกไปจนถึงใบสุ ดท้าย ไมโอ ทาญา ทิ
ชา และลินา คิดว่าตัวอักษรเหล่านี้คงเป็ นชื่อชนิดของเหล่า
ก้อนน้ าตาลในโหลแก้ว แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ เมื่อเหลือบไป

๒๘

เห็นข้อความอื่นระบุไว้อีกด้านหนึ่ง วันที่ยี่สิบห้ า กลางวัน
...
เสี ยงจามดังขึ้นติดกันสองสามครั้งหลังจากนั้น
ระหว่างที่ผมกาลังพลิกขวดโหลตรงหน้า พร้อมกับเสี ยง
โครมครามของบางอย่างที่ตกลงมาจากชั้น กระแทกพื้น
เสี ยงดังจนผมสะดุง้ โหยง
รวบรวมความกล้า และหันไปมอง
ก่อนจะพบใครบางคนยืนอยู่ไม่ไกล
มีขอ้ เท็จจริ งหนึ่งที่ผมใช้เวลาพิสูจน์มาเนิ่นนาน
พอสมควร (อย่างที่กล่าวไปตอนต้น ผมยุ่งเฉพาะเวลาที่มี
คนเรี ยกใช้ให้ออกไปทางาน) คนอายุมากส่ วนใหญ่ในเมือง
ที่ผมจากมามักสาละวนอยู่แต่กบั การซ่ อมแซมสิ่ งของ ส่ วน
หนุ่มสาวรุ่ นราวคราวเดียวกันมักไม่ระวังและชอบโยนมัน
อย่างทิ้งขว้าง อาจเป็ นเพราะเราต่างรู ้ดีว่ายังมีเวลาอีก
เหลือเฟื อเพื่อเสาะหาสิ่ งใหม่ตามใจปรารถนา กลับกัน
คนชรารู ้ว่าวันเวลาของพวกเขาเหลืออีกเพียงไม่นาน ด้วย
เหตุน้ นั พวกเขาจึงพยายามรักษาทุกสิ่ งให้ยืนยาวมากเท่าที่
จะเป็ นไปได้

๒๙

ผมจึงคาดเดาไปล่วงหน้าว่าเจ้าของร้านแห่งนี้
คงไม่ต่างอะไรจากคนอายุมากที่ผมเคยเจอ ทว่าเจ้าของร้าน
ซ่ อมได้เป็ นช่างซ่ อมที่ต่างจากภาพความคิดของผมอยู่มาก
ทีเดียว เขาเป็ นชายวัยกลางคน รู ปร่ างสู งโปร่ ง ยังหนุ่มยัง
แน่นกว่าที่คิด อายุประมาณสามสิบปี แม้อากาศร้อนอบ
อ้าวถึงเพียงนี้กย็ งั สวมเสื้ อคลุมตัวยาว (ผมมารู ้ทีหลังว่าข้าง
ในนั้นเขาสวมเพียงเสื้ อกล้ามสี ขาวธรรมดา) ผมเผ้ายุ่งเหยิง
ประบ่า ทัดบางอย่างที่คล้ายดินสอไว้ขา้ งใบหู ยืนอยู่ตรง
นั้น ริ มฝี ปากเหยียดตรง
เจ้าของร้านดูไม่ตกใจเท่าไรนักที่จู่ ๆ ผมก็โผล่
พรวดเข้ามา เขาเพียงเหลือบมอง ตาหนิผมด้วยสายตา
ใบหน้านั้นเรี ยบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ ราวกับผมเป็ นเพียง
แค่แมวจรตัวหนึ่งที่บงั เอิญหลงเข้ามาและถูกจับได้หลังจาก
พยายามจะขโมยบางอย่างในครัว
ผมรี บวางขวดโหลกลับคืนที่เดิม ก้มหัวทักทาย
เขาว่า
‘ของหายหรื ออะไรพัง’
‘คุณจิมโบใช่ไหมครั—’

๓๐

‘ใช่ ฉันเอง’ นักซ่ อมแซมของพยักหน้า ไม่รอ
ฟังจนจบประโยคดี เห็นผมละล้าละลังไม่ตอบคาถามเมื่อ
ครู่ จึงเอ่ยต่อ ‘หรื อเธออยากลบความทรงจาเกีย่ วกับใคร
ไหมล่ะ ฉันทาได้นะ’
‘ม..ไม่ครับ ไม่ใช่ ’
‘เด็กน้อย ถ้าไม่มีอะไรฉันก็จะขอร้องให้เธอ
ออกไป รู ้ใช่ไหมว่านี่คือร้านซ่ อมได้ และฉันไม่อยาก
ต้อนรับใครถ้าไม่ใช่ลูกค้า’
ผมรู ้สึกตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยและต่อต้าน
ในทันทีเมื่อได้ยินคาว่าเด็กน้ อยจากปากคุณจิมโบ ทว่า
ไม่ได้ทาสิ่ งใดมากเกินไปกว่าการนิ่งฟัง กลืนความไม่
พอใจที่เกิดขึ้นลงท้อง ไม่พูดอะไรอย่างที่เคยทาและทามา
ตลอด เช่นเดียวกับร้านซ่ อมได้ที่อยู่กา้ กึ่งระหว่างความ
แปลกใหม่กบั ความมากไปเกินพอดี ตัวผมเองก็อยู่ตรง
กลางระหว่างคาว่าเด็กเกินไปและยังเป็ นผูใ้ หญ่ไม่มากพอ
ผมไม่รู้ว่าสิ่ งนั้นเรี ยกว่าอะไร จึงป่ วยการจะปฏิเสธในสิ่ งที่
ตัวเองก็ยงั ไม่เข้าใจ

๓๑

เจ้าของร้านทาทีจะหันหลังกลับ
‘เดี๋ยวก่อนครับ’ ผมร้อง ‘ผมเป็ นลูกค้า มาจาก
ทางเหนือ ชื่ออารัน’
ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ้มรับ ปลายเสื้ อคลุมสะบัด
ตามแรงลม
คุณจิมโบเดินโฉบไปทางนั้นที ทางโน้นทีดว้ ย
สี หน้าที่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไรนัก ผมอวดดีเอาเองว่าท่าทาง
ไม่ยี่หระของเขาเมื่อครู่ คือคาอนุญาต จึงถือวิสาสะเดินตาม
เขาไป ช่างซ่ อมไม่ว่าอะไร ในระหว่างนั้นก็คอยชี้บอก
ระวังอันนั้น และ อันนีข้ องดี จับไม่ ได้ แน่นอนว่าการทา
ตัวเงียบเชียบและไม่กระโตกกระตากไม่ใช่เรื่ องยาก
สาหรับผม ยกมือขึ้นเหนือหัว ไม่ปล่อยให้แม้ปลายผมสัก
เส้นกระทบกับสิ่ งใด
ชายคนนั้นนาอยู่ขา้ งหน้า เห็นผมทาตามคาสั่ง
เขาอยู่ต้ งั แต่แรกจึงมอบรางวัลชื่นชมด้วยการบอกว่า
‘ปิ ดกิจการแล้ว สาหรับหน้าร้อนนี้’

๓๒

เท่านั้น ความเงียบงันกระจายตัวหายไปในทันที
‘แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าเป็ นลูกค้า—’
‘นัน่ ขึ้นอยู่กบั ว่าเธอจะจ่ายไหวไหม’
น้ าเสี ยงของเขาจริ งจัง แม้จะลงท้ายด้วยคาว่า
ไหม แต่ฟังดูแล้วไม่คล้ายกับคาถาม ไม่ตอ้ งบอกก็รู้ว่าช่าง
ซ่ อมคนนี้ไม่ได้ลอ้ เล่น การต่อรองเพื่อให้ได้มามีราคาต้อง
จ่าย ผมหมดหนทาง ในกระเป๋ ามีเพียงแค่เสื้ อผ้ากับความ
กล้าที่แทบไม่เหลือ หันซ้ายขวาหาความช่วยเหลือ พยายาม
นึกถึงวิธีที่ครอบครัวเรนซี ใช้ตอบแทนผูค้ น แต่กน็ ึกอะไร
ไม่ออกนอกจากมันฝรั่งสองหัว เจ้าของร้านคงดู รู้ว่าผมอับ
จนไร้ทางออก หรื อไม่อย่างนั้นอาจเป็ นเพราะเขาคงหน่าย
เต็มทนกับผมที่ยืนเหงื่อตกอยู่นานสองนาน
‘เอ้า นัง่ ก่อน เราตกลงกันได้’
คุณจิมโบว่าพลางขยับชั้นหนังสื อใกล้ตวั จน
บรรดาของสะสมบนนั้นไหวเอน เลื่อนมันเข้าออกอยู่

๓๓

ประมาณสี่ หา้ หน (ผสมกับแรงเตะอีกนิดหน่อย) ชั้นที่ว่าก็
กลายเป็ นโต๊ะไม้เล็ก ๆ เขาลากถังไม้ที่วางอยู่แถวนั้นมาใช้
แทนเก้าอี้ ผายมือให้ผมนัง่ ลง จากนั้นก็หายเข้าไปหลังร้าน
ไม่นานนักกลับมาพร้อมเครื่ องดื่มสามแก้วในมือ ผมรับมัน
มา ลังเลนิดหน่อยจนกระทัง่ เขาบอกว่า ไม่ มียาพิษ ไม่ คิด
ค่ าบริ การ จึงค่อยดื่ม รสชาติเฝื่ อนขมของชาไหลผ่านลง
ลาคอ เมื่อกลืนลงแล้วค่อยรับรู ้ถึงความเปรี้ ยวเล็กน้อยติด
ปลายลิ้น
‘ชาเปลือกส้ม’
คุณจิมโบไม่รอให้ผมถาม เขาตอบกลับมาราว
กับรู ้ท้ งั หมดของสิ่ งที่ผมสงสัยด้วยท่าทางสบายอารมณ์ ผม
ไม่รู้ว่าเขาทาได้อย่างไร บางทีนี่อาจเป็ นข้อดีอย่างหนึ่งของ
การอยู่มานาน ช่างซ่ อมได้พูดเรื่ องสรรพคุณของชาเปลือก
ส้มต่ออยู่อย่างนั้นอีกพักใหญ่ ผมพยักหน้าตามบ้าง ตอบ
คาถามบ้างเมื่อเขาสงสัย เหลือบมองชาแก้วที่สามยังไม่มี
ใครดื่ม ครั้งนี้กาลังจะเอ่ยปากถาม ทว่าเขาแทรกขึ้น
เสี ยก่อน

๓๔

‘อย่างที่เธอรู ้ ร้านซ่ อมได้ของฉันรับจ้างตามล่า
หาของหล่นหาย ซ่ อมหัวใจแตกสลาย และรักษา
ความสัมพันธ์ที่พงั ทลาย’
ผมค้นพบว่านอกจากการเป็ นนักตามล่าหาของ
หายและเจ้าของร้านซ่ อมได้แล้ว คุณจิมโบยังเป็ นนักแปลง
กายผูเ้ ก่งกาจชนิดที่ว่าหาตัวจับได้ยากคนหนึ่ง เพียงเสี้ ยว
นาทีกอ่ นชาเปลือกส้มหยดสุ ดท้ายจะหมดลง ความขมยัง
ปรากฏทัว่ โพรงปาก เขากลายร่ างจากชายธรรมดาเป็ นหมู่
มวลความลึกลับมหาศาลเหนือการคาดเดา ดวงตาฉายแวว
เมื่อครู่ ไม่สะท้อนสิ่ งใด
‘แต่มนั ไม่ใช่แค่น้ นั ’
คุณจิมโบว่าของหาย หัวใจ ความสัมพันธ์ สาม
สิ่ งนั้นเชื่อมโยงกันอยู่ เขาว่าโดยส่ วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ทา
ให้สัมพันธ์ในชีวิตพังทลายมักเป็ นพวกเคยทาสิ่ งสาคัญสู ญ
หาย ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ตัวตนของพวกเขาจึงกลายเป็ น
เพียงภาชนะว่างเปล่า ไร้จุดหมาย นานวันเข้าก็จะกระวน
กระวาย เอื้อมมือไขว่คว้าทุกสิ่งหมายจะหาทางออก
เหมือนเรื อลาน้อยหว่านเชือกออกไปหวังยึดเสาสักต้นใจ

๓๕

กลางทะเล แต่น่าเศร้าที่พวกเขาไม่รู้ว่าควรทาอย่างไร ลืม
ไปแล้วเสี ยด้วยซ้ าว่าตัวเองเคยเป็ นใคร ท้ายที่สุดลงเอยที่
หัวใจของผูเ้ คราะห์ร้ายเหล่านั้นกระจัดกระจายหลุดลอย
ออกเป็ นเสี่ ยง ๆ
ผมสงสัยขึ้นมาว่าเช่นนั้นแล้วดวงใจแตกสลาย
จะไปที่ใด คุณจิมโบคงสังเกตเห็น เขาจึงเสริ มต่อ บ่ อยครั้ ง
เศษเสี ้ยวของหัวใจแตกสลายไม่ ได้ หายไปไหน มันยังอยู่ที่
เดิม เพียงแต่ กลายสภาพเป็ นสิ่ งอื่ น หน้าที่ของเจ้าของร้าน
ซ่ อมได้จึงไม่ใช่การรักษาพวกเขาให้หายดี แต่ เป็ นเพียงการ
ค้นหาว่าดวงใจเหล่านั้นกลายเป็ นสิ่ งใด คุณจิมโบถามกลับ
ว่าผมทาอะไรร่ วงหล่น และผมกลายเป็ นพวกหัวใจแหลก
สลายไปแล้วหรื อยัง
ในตอนนั้นด้วยเหตุผลกลใดไม่มีใครทราบ ผม
ไม่กล้าปริ ปากบอกเขาเรื่ องหมอกร้ายหรื อแม้กระทัง่ ชาย
แปลกหน้า ผมไม่แน่ใจนักว่าสิ่ งที่ถูกช่วงชิงไปจัดอยู่ใน
จาพวกของความฝันหรื อความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ เป็ นเพียงสิ่ งสู ญหายหรื อมันถูกทาลายแล้วโดย
สิ้ นเชิง จึงตอบกระอ้อมกระแอ้มไปเพียงว่า
‘แค่ของหายครับ’

๓๖

คุณจิมโบส่ งเสี ยง อ๋ อ ตอบรับอย่างไม่ใส่ ใจมาก
นัก เขาเอื้อมหยิบขวดโหลใกล้มือ พลิกมันไปมา บางสิ่ งที่
คล้ายน้ าตาลก้อนและละอองสี ขาวในนั้นเปล่งแสงเมื่อคุณ
จิมโบขยับมันครั้งหนึ่ง และกลายเป็ นประกายสี ฟ้าเมื่อขยับ
มันอีกครั้ง เขาใช้ขวดโหลนั้นต่างแว่นตา จ้องมองผมผ่าน
กระจกแก้วบาง ๆ
ผมกังวลไม่นอ้ ยว่าเขาอาจจะจับได้ เขาอาจรู ้ทนั
ว่าผมกาลังปกปิ ดบางอย่าง อาจรู ้ดีว่าผมหวาดกลัวเกินกว่า
จะเอ่ยความจริ ง เช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น คุณจิมโบ
เป็ นช่างซ่ อมที่ค่อนข้างน่าเกรงขาม มองปราดเดียวก็รู้ว่า
เขาอ่านผมออกแม้ไม่พูดอะไรสักคา
ระหว่างนั้นเองผมเหลือบเห็นบางอย่ างหายวับ
อยู่ปลายสายตา ตรงแก้วชาใบที่สาม ตามมาด้วยเสี ยง
หัวเราะหวีดหวิวแผ่วเบา เขารู้ ทันแหนะ ผมพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะแสร้งทาเหมือนไม่ได้ยินด้วยเหตุผลสาคัญสอง
ประการ หนึ่งเพราะผมยังไม่รู้วิธีตอบโต้กบั เสี ยงนั้นที่ดงั
ขึ้นภายในหัว และสอง เพราะคาพูดถัดมาของคุณจิมโบทา
ให้ผมประหลาดใจมากยิ่งกว่า

๓๗

เจ้าของร้านซ่ อมได้เงยหน้า แสยะยิ้มร้าย
เหมือนพ่อมดในนิทาน

‘หากอยากตามล่ าหาของหาย
ราคาที่ต้องจ่ ายคื อความฝั นทั้งหมดที่เธอมี’

____________________________

๓๘

๓๙

บททีส่ ำม
ไค
‘ขบวนสุ ดท้ายคือขบวนที่เธอนัง่ มา’
คุณจิมโบว่าอย่างนั้นตอนผมถามถึงตารางเดิน
รถไฟสาหรับกลับไปทางเหนือ หลังจากเขาตกลงเรื่ อง
ค่าตอบแทน (อยูฝ่ ่ ายเดียว) เรี ยบร้อยแล้ว ผมที่หมดหวัง
และรู ้ตวั ดีว่าคงไม่มีความฝันสาหรับจ่ายในเร็ ววัน
ตัดสิ นใจยอมแพ้จากร้านซ่ อมได้แห่งนี้ ค้นหาวิธีหนีหมอก
ร้ายด้วยตัวเอง พอได้รับคาตอบเมื่อครู่ กค็ อตก ไร้ที่พ่ งึ พิง
อีกหน จักจัน่ ด้านนอกหัวเราะเยาะดังมาแต่ไกล ผม
กลายเป็ นคนร่ อนเร่ โดยสมบูรณ์
แต่โชคดีที่คุณจิมโบใจดีกว่าที่คิด จะเพราะเป็ น
ธรรมดาที่ความเมตตามักผสมปนเปมากับความสงสาร
หรื อก็อาจจะใช่ ไม่เช่นนั้นความเป็ นไปได้อีกทางคือเขาคง
ต้องการความฝันจากผมจริ ง ๆ (ผมอยากบอกเขาให้รู้แล้วรู ้
รอดไปว่าให้ตามหามันจากหมอกร้ายด้วยตัวเองอาจง่าย
กว่า) เขาจึงอนุญาตให้ผมอยู่ที่นี่ได้จนกว่ารถไฟเที่ยวใหม่
จะมา ซึ่ งหมายถึงจนกว่าจะสิ้ นสุ ดฤดูร้อน

๔๐

ผมตั้งใจจะปฏิเสธ บอกกับเขาว่าไม่เป็ นไรและ
จะไปตามทางของตัวเอง แต่ยิ่งคิดยิ่งมองไม่เห็นหนทาง
เมื่อคุณจิมโบเสริ มต่อว่า ไม่มีใครทางานท่ามกลางอากาศ
แบบนี้ ผมถามกลับว่าแล้วเช่นนั้นหน้าร้อนคนที่นี่ทาอะไร
คุณจิมโบตอบสั้น ๆ เพียงว่าทาในสิ่ งที่พวกเขาอยากทา
สุ ดท้ายก็ยอมหันหลังกลับเดินตามเขาไป
เจ้าของร้านยกห้องว่างบนชั้นสองให้ผม
ชัว่ คราว มันเป็ นห้องขนาดหกเสื่ อ มีระเบียงทอดมอง
ออกไปเห็นชายฝั่งได้อย่างชัดเจน เดิมทีกอ่ นหน้านี้เขาใช้
มันเป็ นห้องเก็บของ ดังนั้นสภาพของห้องนี้จึงไม่ต่างอะไร
จากบริ เวณชั้นล่างมากนัก เมื่อชาเลืองเข้าไปด้านในจะ
พบว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากบรรดาของสะสมของเขาวาง
ระเกะระกะไปทัว่ รวมถึงโหลแก้วบรรจุกอ้ นน้ าตาลหลาก
สี บนตูห้ ลังใหญ่ มันเป็ นส่ องประกายน้อยกว่าขวดโหลที่
คุณจิมโบพลิกไปมาเมื่อครู่ ทว่าก็ยงั เปล่งแสงอยู่ดี ผมนึก
สงสัยขึ้นมาว่าร้านซ่ อมได้จะเหลือพื้นที่สาหรับเก็บสิ่ งใด
ได้มากกว่านี้อีก
คุณจิมโบไหวไหล่ ตอบว่า ต่อให้เก็บคนจรมา
เพิ่มอีกสักคน ร้านนี้กม็ ีที่ว่างเหลือเฟื อ เพิ่งรู ้ภายหลังว่าเขา
หมายถึงผม

๔๑

เจ้าของร้านปล่อยให้ผมปั ดกวาดเช็ดถูหอ้ งชั้น
สองตามลาพัง ผมอ้อยอิ่งอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าต้องทา
อย่างไรต่อไป พอดีกบั ที่เห็นรอยขาดบนบานเฟี้ ยมสาหรับ
เปิ ดออกไปที่ระเบียง มันเป็ นประตูทาจากโครงไม้รูป
ตารางสี่ เหลี่ยม กรุ ดว้ ยกระดาษสาสี ขาวบาง ๆ ลมพัดผ่าน
เข้ามาตามช่องว่าง ตอนนั้นผมถึงได้รู้ตวั ว่าควรเริ่ มต้นจาก
งานซ่ อมแซมก่อนเป็ นอย่างแรก หยิบกระดาษใกล้ตวั มาปะ
รอยขาดขนาดพอสอดนิ้วมือเข้าไปจนไม่เหลือที่ว่าง
เรี ยบร้อย จึงค่อยลงมือทาความสะอาด
ทุกอย่างดาเนินต่อไปด้วยความทุลกั ทุเล
จนกระทัง่ ระหว่างที่กาลังจัดการหยากไย่และแมลงตัวเล็ก
บนเพดาน เสี ยงดังตึงตังคงทาให้คุณจิมโบห่วงว่าผมอาจจะ
ทาอะไรเสี ยหาย เขาเลยส่ งลูกมือเป็ นแมวสามสี ข้ ึนมาช่วย
จับตามอง ทีแรกผมตั้งใจจะไล่มนั ไปให้พน้ ทาง แต่พอคิด
ได้ว่าบางทีแมวตัวนี้อาจเป็ นหนึ่งในของสะสมประจาร้าน
ซ่ อมได้จึงปล่อยไป ไม่แน่ใจนักว่ามันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรก
หรื อเขาเพิ่งเก็บมันมาแบบเดียวกับที่ทากับผม สามสี ตวั นั้น
อ้าปากหาววอด เยื้องย่างเข้ามาใกล้ ร้อง เมีย้ ว แล้วก็ลม้ ตัว
ลงนอน ผมจ้องมัน มันจ้องผมกลับ นิ่งงันจนน่าใจหาย
สุ ดท้ายผมเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ (เรื่ องที่มาของแมวตัวนี้ ผมขอ
ยกไปพูดถึงในบทถัดไป)

๔๒

กว่าจะเก็บกวาดเรี ยบร้อย อาทิตย์กล็ าลับขอบ
ฟ้าพอดี

.

ค่าวันเดียวกันผมค้นพบที่มาของเสี ยงปริ ศนาก่อน
หน้านี้หลังจาก ตุบ ดังขึ้นพร้อมร่ างของใครบางคน
กระโดดเข้ามาจากทางหน้าต่าง
ร่ างนั้นในทีแรกเป็ นเงามืดสี ดาสนิท ดวงจันทร์
สะท้อนเป็ นฉากหลัง ไม่นานแสงเหลืองนวลตกกระทบ
อาบไล้ผิวกายเพียงครึ่ งหนึ่งพอให้เห็นเป็ นบางอย่างคล้าย
สิ่ งมีชีวิต เส้นผมสี เดียวกันกับฟ้ายามราตรี พลิ้วไหวตาม
แรงลม เมื่อสายตาปรับมองชัด จึงรู ้ว่าคือเด็กชาย
‘หวัดดี’
หรื อบางทีอาจแค่ เหมือน

๔๓

พอคิดอย่างนั้นนิ้วมือของผมก็เย็นวาบ ความ
กลัวแล่นปราดทัว่ ร่ างกาย จริ งอยูท่ ี่ครั้งนี้ไม่ใช่หนแรกที่ผม
รับรู ้ถึงการมีอยู่ของเขา ทว่าการได้ยินเสี ยงและการ
เผชิญหน้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง ในเมื่อคุณมี
บางอย่างที่รู้ดีเกิดขึ้นอยู่ในใจ คุณย่อมไม่อยากเสี่ ยงพา
ตัวเองไปอยู่ใกล้ก ับใครบางคนที่พร้อมจะล้วงความลับของ
คุณออกมาได้ทุกเมื่ออย่างแน่นอน
ผมเองก็เช่นเดียวกัน
สิ่ งเหนือความคาดหมายเหลือบมองทางผมหลัง
เอ่ยทักทาย ดวงตาที่ คล้ายท้องทะเลลึกนั้นพินิจมาอย่าง
โจ่งแจ้ง มันทอแสงเพียงชัว่ ครู่ แล้วก็หายวับไปพร้อมเสี ยง
คลื่น เดาไม่ออกว่ารู ้สึกสงสัยหรื อกาลังสนุกสนาน จดจ้อง
หยัง่ เชิงกันอยู่นาน เมื่อเห็นว่าเขาเอาแต่ยืนนิ่งไม่ทาอะไร
ความหวาดหวัน่ ของผมก็พลันหดหาย ยิ่งเวลาผ่านไปความ
อยากรู ้กย็ ิ่งกระโจนออกมาแทนที่เหมือนลิงโลด เปล่า
ประโยชน์จะเก็บงาความสงสัยอยู่ภายในจึงเอ่ยถาม
‘นายเป็ นใคร’

๔๔

ทีแรกผมเตรี ยมใจว่าเขาคงตอบว่าเป็ นวิญญาณ
ปี ศาจ หรื ออะไรสักอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นเช่นภูตภูเขา เขา
ตรงหน้าแม้รูปร่ างดูจะไม่ ใกล้เคียงกับภูตผีเท่าไรนัก แต่
บางอย่างในใจร้องบอกผมว่าเขาแตกต่างเกินกว่าจะตัดสิ น
ให้เป็ นเพียงแค่คนธรรมดา ชัว่ ขณะผมคิดไกลไปถึงสารพัด
วิธีกาจัดสิ่ งลี้ลบั และจัดการกับสิ่ งชัว่ ร้าย
ทว่า
‘เป็ นเด็ก อยู่แถวนี้’
คือคาตอบถัดมา
เด็กแถวนีพ้ ูดจบก็ปัดเศษไม้และเม็ดทรายออก
จากขา เดินเข้ามาประชิดตัว ผมเพิ่งสังเกตว่าเนื้อตัวของเขา
เปื้ อนเปรอะ แต่น่าแปลกที่รอยเลอะพวกนั้นไม่เปื้ อนพื้น
แม้แต่นิดเดียว
ว่ากันว่าภูตภูเขานั้นเชี่ยวชาญเรื่ องมนต์มายา รู ้
วิชาแปลงกายและมีพละกาลังมหาศาล ผมจึงยังไม่ปักใจ
เชื่อในคาตอบเมื่อครู่ รี บเขยิบหนีไปคุดคูอ้ ยู่มุมห้อง แต่

๔๕

แทนที่เขาจะกระโดดลงมาแล้วปี นขอบหน้าต่างออกไป
กลับหย่อนตัวลงนัง่ ห้อยขาบนเตียงแทน
ผมสู ดหายใจเข้าไปเต็มปอด ตัดสิ นใจบอก
ตัวเองให้แสร้งทาทีเป็ นมองข้ามไป คิดว่าหากปล่อยเวลา
ให้ไหลผ่านเรื่ อย ๆ เขาคงจะเริ่ มเบื่อและหายไปเอง แต่นนั่
เป็ นความคิดที่ผิดถนัด เพียงสิ บนาทีแรกที่ความเงียบงัน
เริ่ มโรยตัว ภูตภูเขาก็ขยับทีละนิด สร้างความวุ่นวายทีละ
หน่อยด้วยการหยิบจับของใกล้มือและสารวจไปทัว่ สิ บ
นาทีครั้งที่สอง เขาเอนตัวลงนอนกระดิกขาไปมาอยูบ่ นฝูก
สี ขาว และสิ บนาทีสุดท้ายก่อนความอดทนของผมจะขาด
สะบั้น เขาก็ยงั อยู่ที่เดิม
ผมในตอนนั้นนึกอยากตะโกนร้องเรี ยกคุณ
จิมโบ แต่กลัวเหลือเกินว่าเสี ยงของตัวเองจะดังไปไม่ถึง
ภูตภูเขาคงอ่านใจคนได้ เขาหยุดนิ่งแล้วหันมามอง
‘จิมโบไม่ได้ยินหรอก’
ผมหมดหนทาง ยกมือสองข้างยอมแพ้ เหนื่อย
เกินกว่าจะดึงดันให้สงครามความเงียบงันดาเนินต่อไป เขา
คงเห็นว่าไม่สนุกแล้วจึงพลิกตัวกลับมานัง่ ประจันหน้ากับ
ผม เริ่ มต้นเปล่งเสี ยงบางอย่างออกมาแทน

๔๖

‘คา—อี—’
เสี ยงออพยางค์สุดท้ายเบากว่าเสี ยงคอตัวแรก
และเมื่อเขาออกเสี ยงด้วยความเร็ วกว่าเดิมมันก็กลายเป็ น
‘ไค’
เขาย้า ‘ชื่อฉัน’
ผมร้องอ้อ ส่ วนเขาบอก ฉันรู้ ฉันรู้ นายคื ออา
รั น มาจากทางเหนือ เคยเป็ นนักวาด แต่ ตอนนีท้ าไม่ ได้แล้ ว
ใช่ ไหม จงใจเน้นคาว่าไม่ ได้ พลางทาหน้าซื่ อตีหน้าเศร้า
ราวกับเห็นอกเห็นใจผมเสี ยเต็มประดา ในตอนนั้นเอง
ความรู ้สึกบางอย่างก็กอ่ ตัวขึ้นมา กระทบก้นบึ้งภายในใจ
ของผมจนชาวาบ รู ้สึกเหมือนกาลังยืนอยู่บนชะง่อนผา มี
เขาไล่ตอ้ นตามมา หากก้าวพลาดเพียงนิดเดียวจะตกลงไป
ไคมองผมที่ทาหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกสักพัก เขาก็ว่า
‘เรื่ องที่ไม่อยากบอกน่ะ ยิ่งปิ ด เสี ยงจะยิ่งดัง’

๔๗

ผมไม่ชอบอะไรแอบแฝง และดูเหมือนภูตภูเขา
จะเป็ นเช่นนั้น ทั้งที่อายุเหมือนจะใกล้เคียงกัน แต่เขาดูโต
กว่าผมประมาณสองเท่าได้ เพื่อให้คุณพอจะนึกภาพตาม
ออก ไคเป็ นเด็กชายผิวสี แทน สู งระดับมาตรฐาน ท่าทาง
คล่องแคล่ว สวมเสื้ อคอจีน เท้าเปล่าและกางเกงขาสั้น ดู
เผิน ๆ เขาเหมือนคุณจิมโบราวกับถอดแบบกันมา เพียงแค่
ย่ อส่ วน ด้วยเหตุน้ ีเองหลังจากนั้นผมจึงตัดสิ นใจเรี ยกแทน
เขาด้วยสรรพนามแบบเดียวกันกับเจ้าของร้านซ่ อมได้
ไควนเวียนอยู่กบั คาถามเกีย่ วกับตัวผมอยู่พกั
ใหญ่ เอ่ยถามในสิ่ งที่ผมคาดเดาว่าเขาน่าจะรู ้ดี เพียงแค่ลอง
ใจดูว่าผมจะโกหกมันอีกหนหรื อจะทาอย่างไรต่อไป บางที
การต้อนมนุษย์ให้จนมุมคงเป็ นการละเล่นอย่างหนึ่งที่ภูต
ภูเขาโปรดปราน ไคเริ่ มต้นด้วย ทาอะไรหาย ผมตอบ แค่
ของธรรมดา เขาหัวเราะ รู ปร่ างเป็ นอย่ างไร ผมว่า ไม่ พิเศษ
เขาเอ่ย เช่ นนั้นทาไมจึ งอยากตามหา ผมนิ่งงัน คงเพราะ
เสี ยดาย ก่อนเป็ นคาถามสุ ดท้าย กลัวหรื อ ผมปฏิเสธ เขาว่า
ได้ ยินชัดเลยนะ
ถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าทาไมผมที่พ้นื ฐาน
ไม่ใช่คนช่างพูดช่ างจาจึงได้เสี ยเวลาสนทนากับเขาอยู่นาน
สองนาน เหตุผลเพราะว่าหากผมไม่ตอบรับ ภูตภูเขาก็จะ
คอยส่ งเสี ยงรบกวนอยูอ่ ย่างนั้น ทางเดียวที่ผมพอจะทาได้

๔๘

คือการเออออตามเขาไป เป็ นความจริ งว่าไคมีน้ าเสี ยงน่า
ฟังทีเดียว แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทาให้ผมอยากเจรจาด้วยมากขึ้น
สักเท่าไรนัก
ขณะนั้นมันเป็ นความรู ้สึกระหว่างการหลีกหนี
และการเผชิญหน้าเสี ยมากกว่า กฎง่าย ๆ ของการเล่นไล่
ต้อนที่ผมเรี ยนรู ้จากเขาคือหากไม่อยากถูกล้วงความลับอื่น
ใดไปมากกว่านี้ ก็ตอ้ งช่วงชิงตาแหน่งการเป็ นผูล้ ว้ ง
ความลับเองเสี ยก่อน หนนี้ผมจึงเป็ นฝ่ ายถาม คุณมาจาก
ไหน เขาตอบ ฉันอยู่ทุกที่
‘แล้วที่ร้านซ่ อมได้’
‘อยู่บา้ ง เป็ นครั้งคราว’
‘ถ้าอย่างงั้นเสกน้ าได้ไหม’ ผมถามต่อ ตั้งใจ
ตะล่อมจนกว่าเขาจะยอมรับว่าเป็ นวิญญาณหรื ออย่างน้อย
ก็ภูตผี
‘อะไรนะ’

๔๙

‘อ่านใจ แปลงกาย ทาให้คลื่ นซัด ทะเล
ปรวนแปร ทาได้ไหม’
พอสิ้ นสุ ดประโยค เขาก็หวั เราะเสี ยงดัง บอกว่า
ผมทาตัวเหมือนพวกงมงาย ผีกับวิญญาณร้ ายไม่ มีจริ ง ถึงมี
อยู่จริ งก็ไม่ น่ากลัว ไคว่าแบบนั้น ถามผมกลับว่า คิ ดว่ าฉัน
เป็ นอะไร
‘ผีพรายน้ า ภูตภูเขา’
‘ไม่ใช่ ’
‘แต่คุณก็คือเสี ยงพวกนั้น ทั้งบนรถไฟ ทั้งก่อน
หน้านี้ ’
‘ใช่ ’
‘แล้วทาไมถึงต้องเป็ นผม’

๕๐

‘ถามมากจริ ง’ คราวนี้เงียบไปนาน ‘เพราะฉัน
อยากให้นายได้ยิน’
พูดจบภูตภูเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ไม่ขยายความ
ไปมากกว่าที่กล่าวมา เท่านั้นเป็ นอันรู ้กนั ดีว่าผมไม่ควร
คาดหวังคาตอบที่จริ งจังจากสิ่งเหมือนมีชีวิตตรงหน้า
‘ก็ได้ ก็ได้ เลิกทาหน้าอย่างนั้นเสี ยที ’ เขาพึมพา
‘นายจิตอ่อน’
‘นัน่ ไง คุณเป็ นผี’
‘นายสิ เป็ นผี เอาแต่ทาตัวจืดชืดเบื่อโลกนี้เสี ย
เต็มประดา เหมือนไม่สนแล้ววันเวลา ไม่มีขา้ งหน้า มีแค่
อดีตขมขื่น’
‘ผีร้าย คุณมันผีร้าย’
เขาส่ ายหน้า

๕๑

‘ฉันก็เป็ นแค่ฉนั ’
หนนี้เอง คาว่า ฉัน ของเขาช่างมัน่ ใจและไม่มี
สิ่ งใดเจือปน แต่ ฉัน คาเดียวกันนั้นตีความได้มากมาย
เหลือเกิน การเล่นไล่ตอ้ นค่านั้นจบลงที่ผมเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้
ปริ ศนาในตัวเขาเหลือล้นเกินจะเอ่ยถาม และตระหนักถึง
ความจริ งได้อีกข้อหนึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ความจริ งที่ว่า
ภูตภูเขาเป็ นสิ่ งที่คาดเดาไม่ได้ เหตุ เพราะเมื่อไรก็ตามที่เขา
นึกอยากจะไป เขาก็ไปเสี ยดื้อ ๆ และเมื่อนึกอยากจะมาก็
มาได้ทนั ที
ไคหายวับไปเหมือนเกลียวคลื่นในตอน
กลางคืนและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งวันรุ่ งขึ้นบนโต๊ะอาหาร
กลิ่นทะเลลอยตามมาจาง ๆ เป็ นหลักฐานว่าเขามีตัวตนอยู่
จริ ง ระหว่างที่คุณจิมโบกาลังวุ่นวายกับงานในครัว (เขาให้
ผมช่วยในตอนแรก แต่เมื่อเห็นว่าผมเอาแต่เก้ ๆ กัง ๆ จึงไล่
ออกมา บอกให้ผมนัง่ รอคงดีกว่า ไม่เช่นนั้นมื้อเช้าอาจะ
กลายเป็ นมื้อสาย) ไคก็โผล่เข้ามา กระโดดขึ้นนัง่ บนหลังตู ้
ภูตภูเขาคงชอบปี นป่ าย เขาอยู่ตรงนั้น คว้าโหลแก้วขึ้นมา
ใบหนึ่ง บอกผมว่าดูให้ดี ภูตภูเขาหยิบน้ าตาลก้อนถือไว้ใน
มือ ส่ องมันขึ้นกับแสงไฟจนกระทัง่ เป็ นประกาย เขาทาที

๕๒

เหมือนจะกลืนมันลงท้อง ผมร้องห้าม อย่ า เขาเปรย รู้ ไหม
ว่ ามันคื ออะไร ผมส่ ายหน้า
ไคเรี ยกน้ าตาลก้อนกับละอองสี ขาวในขวด
โหลว่าเมล็ดฝั น เขาว่าเมล็ดฝันมีอยู่มากในพวกเด็ก ๆ คน
โตแล้วน้อยนักที่จะมี และถึงมีมนั ก็เป็ นประกายเปล่งแสง
ได้ไม่เท่า เขาว่ามันเป็ นเรื่ องน่าเศร้า แต่ในขณะเดียวกันก็
เป็ นเรื่ องช่วยไม่ได้ เขาเสริ มต่อ เด็ก ๆ ในเกาะจะแบ่งเมล็ด
ฝันมาให้คุณจิมโบ เดือนละครั้ ง ปี ละหน ตามสมัครใจนะ
เขาไม่ ได้ บังคับ เว้ นแต่ ในกรณี แบบนายที่ต้องจ่ ายตามราคา
จากนั้นเจ้าของร้านซ่ อมได้กจ็ ะรับมันมา
สารองเก็บไว้ในขวดโหล พอถึงเวลาเมื่อความฝันของเด็ก
ๆ เริ่ มเลือนราง คุณจิมโบจะส่ งคืนกลับไป นานครั้งมีบา้ งที่
เขาหยิบมันมาใช้เอง ไคเสริ ม งานบางอย่ างขับเคลื่อนได้
เพราะพวกมัน
ผมบอก เหมือนธนาคาร เขาว่า คล้ ายกัน บาง
คราวเจ้าของร้านก็รับซื้ อเมล็ดฝันของลูกค้าคนหนึ่งมาผสม
รวมกันกับความทรงจาของลูกค้าอีกคน หยิบนู่นนิด เติมนี่
หน่อย ผสมกับความปรารถนาตามใบสั่ง ก่อนจะขายมัน
กลับไปให้เจ้าของเดิม
‘แบบนั้นถ้าเป็ นผมคงเรี ยกว่างานขายฝัน’

๕๓

‘งานขายฝันคืองานของพวกหลอกลวงต่างหาก
จิมโบก็แค่ทาให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็ นจริ ง’ ไคพูดต่อ ‘แต่
ดัดแปลงนิดหน่อย’
ผมถามว่าทาไม ภูตภูเขาแกว่งขา ใบหน้าเฉย
เมย ตอบคาถามโดยไม่หนั มามอง
‘บางคนไม่พอใจ ฝันบางฝันก็ยิ่งใหญ่เกินกว่า
เราจะจินตนาการถึง’
‘ถ้าฝันไม่ใช่ของเรา จะเรี ยกว่าฝันได้หรื อ’
‘ไม่รู้ซี บางทีมนั ก็ซ้ื อได้’
‘หมายถึงฝัน’
‘ทุกอย่าง’
ผมปล่อยให้ความเงียบงันลอยตัวอยู่อย่างนั้น
สักพัก กอปรกับเป็ นตอนที่เจ้าของร้านซ่ อมได้เดินออกมา

๕๔

พอดี ผมไม่แน่ใจนักว่าคุณจิมโบมองเห็นไคหรื อเปล่า เช้า
วันนั้นเขาวางชามซุปทิ้งไว้สามใบ ทว่าไม่ได้เอ่ยปากเรื่ อง
ใดถึงภูตภูเขา
เมื่อมีโอกาส ผมจึงถามไคว่าคุณจิมโบมองไม่
เห็นเขาหรื อ เขาตอบ ไม่ ร้ ู สิ บางทีอาจจะไม่ กไ็ ด้ แต่ แสร้ ง
ทาเป็ นว่ าเห็น นายไม่ ร้ ู หรอก ไม่ มีใครรู้ จนกว่ าเขาจะเอ่ ย
ปาก คนเราเก่ งกาจจะตายเรื่ องการปิ ดบังความจริ ง
เหมือนกับที่นายเห็นฉัน แต่ แกล้ งทาเป็ นไม่ เห็นนั่นแหละ
ผมเถียงกลับว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิด ภูตภูเขาทาหน้าเหยเก
แม้ไม่อยากยอมรับ แต่คงเป็ นผมฝ่ ายเดียวมากกว่าที่กงั วล
กลัวว่าเจ้าของร้านอาจมองผมเป็ นคนประหลาด หากเขา
พบว่าผมกาลังพูดอยู่คนเดียว ไคส่ ายหัว บ่นพึมพาว่าผมไม่
ไหวเอาเสี ยเลย
‘ความจริ งไม่น่ากลัวเท่าความลวงที่ถูกบิดเบือน
จนกลายเป็ นความจริ งหรอก รู ้ไหม’
ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านั้น
แล้วภูตภูเขาก็กระโดดลงทะเลหายไป

๕๕

__________________________

๕๖

๕๗

บททีส่ ี่
บันทึ กเล่ มใหม่ กับงานรั บจ้ างทั่วไป
แมวสามสี ที่ผมกาลังจะพูดถึงต่อจากนี้ เป็ น
แมวตัวเดียวกันกับที่ จับตามองผมในห้องว่างชั้นสองของ
ร้านซ่ อมได้ ภูตภูเขาชื่อไค ส่ วนแมวตัวนั้นชื่อว่ามาริ มี
ลักษณะเป็ นก้อนกลม ๆ พาดลายสี ขาว ส้ม ดา ส่ วนสี ขาว
นั้นมีเยอะกว่าสี อื่น นอนขดตัวอาบแดดอยู่ริมหน้าต่าง
ท่าทางของมันสงบนิ่ง ไม่ยินดียินร้าย ไม่ได้สร้างปั ญหา
อะไรหากไม่มีใครไปยุ่งกับมัน ท่าทีเหมือนอยากขับไล่ไส
ส่ งผูค้ นของมาริ น้ นั ไม่ได้เกิดจากการที่มนั เกลียดชังสิ่ งรอบ
ข้าง แต่เป็ นไปตามวิสัยโดยพื้นฐานของแมวทัว่ ไป
จุดเริ่ มต้นของการเป็ นแมวประจาร้านซ่ อมได้
เริ่ มจากบ่ายธรรมดาวันหนึ่งในฤดูฝน เมฆครึ้ มลอยจับตัว
เป็ นกลุ่มก้อน ระหว่างที่คุณจิมโบกาลังวุ่นวายกับการ
จัดแจงของทุกอย่างในร้านให้เข้าที่เข้าทางและเตรี ยมการ
ก่อนพายุจะเดินทางมาถึง ตอนนั้นเองที่จู่ ๆ แมวสามสี ก ็
ปรากฏตัวอยู่หน้าประตูไม้บานใหญ่ เป็ นเวลาเดียวกับที่
หยาดฝนทิ้งตัวโปรยปราย คุณจิมโบเห็นมันเปี ยกปอนอยู่
จึงเก็บมา

๕๘

อยู่ที่นี่ก่อนไหม เจ้าของร้านเอ่ยถาม แมวสามสี
ร้องเมีย้ วตอบรับเพียงคาเดียว และไม่ว่าเมีย้ วนั้นจะมี
ความหมายเชิงยินดีหรื อมีเจตนาอยากต่อต้าน เจ้าของร้านก็
เปิ ดประตูตอ้ นรับมันเรี ยบร้อยแล้ว เหตุการณ์ประหลาดอัน
เกีย่ วโยงกับที่มาของชื่อมาริ เกิดขึ้นหลังจากนั้นนัน่ เอง
เพราะไม่นานนักหลังจากที่มนั เยื้องกรายเข้ามาในร้านซ่ อม
ได้ ระลอกคลื่นขมุกขมัวบนฟ้าก็เริ่ มลอยหาย ก้อนเมฆเทา
พลันเปลี่ยนสี แดดจัดจ้าราวกับก่อนหน้านี้ไม่มีลมฝน นับ
แต่น้ นั คุณจิมโบจึงเรี ยกมันว่า มาริ ซึ่ งแปลว่าดวงอาทิตย์ใน
ภาษาท้องถิ่นของที่นี่
คุณจิมโบว่า การตั้งชื่อสิ่ งใดนั้นสาคัญ เพราะ
มันจะติดตัวสิ่ งนั้นไปตลอดกาล
แต่หากจะกล่าวว่ามาริ เป็ นแมวของคุณจิมโบ
เพียงผูเ้ ดียวก็คงไม่ถูกต้องนัก กลับกันผมคิดว่าไม่มีใคร
เป็ นเจ้าของแมวสามสี ตวั นี้ได้เลยสักคนมากกว่า เพราะมาริ
ไม่เคยอยู่กบั ที่ มันย่าเท้าสัญจรไปทัว่ เกาะทางใต้ ตั้งแต่
ร้านค้าริ มชายฝั่ง บ้านสองหลังติดกับสะพานหิน ใต้ร่มไม้
ใหญ่แถวหาดทราย กระทัง่ ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ มัน
เดินทางเสาะหาแหล่งพักพิงที่ตวั เองพึงพอใจ แล้วจึงค่อ ย

๕๙

อาศัยอยู่ แต่กเ็ พียงแค่ชวั่ ครู่ ยามเดียวเท่านั้น แมวส่ วนใหญ่
มักมีนิสัยเช่นนี้ ไม่เป็ นของใครและไม่มีใครเป็ นเจ้าของ
มาริ เองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมันเยื้องกรายย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่
หนึ่ง มันก็มีชื่อหนึ่ง และเมื่ออยู่อีกที่ มันก็กลายเป็ นแมว
สามสี ตวั ใหม่
ตลอดเวลาที่มนั ใช้ชื่อมาริ หน้าที่ประจาของ
แมวสามสี ตวั นี้คือการนอนเอกเขนกอยู่หน้าร้านซ่ อมได้
เฝ้ากล่องเหล็กสี แดงที่คุณจิมโบเพิง่ นาไปวางเมื่อวันก่อน
ไม่ทาสิ่ งใดเกินกว่านั้น ราวกับเป็ นความสงบนิ่งเพียงหนึ่ง
เดียวท่ามกลางความวุ่นวายของร้านเล็ก ๆ แห่งนี้ ผมใน
ตอนนั้นเผลอคิดไปว่ามาริ เป็ นเหมือนจุดกระจ้อยร่ อยที่ต่อ
ให้โลกดวงนี้จะหมุนเร็ วขึ้นสองหรื อสามเท่าจากเดิม มันก็
คงไม่รู้สึกอะไร เพราะสาหรับสิ่ งมีชีวิตซึ่ งมีวิถีของตัวเอง
เช่นนี้ ทุกสิ่ งรอบข้างช่างเรี ยบง่ายและแสนธรรมดา มัน
เพียงร้องม้ าวในตอนที่ไม่สบอารมณ์ และเมีย้ วอีกหนเมื่อ
พึงพอใจ
เคยมีคากล่าวว่าเหล่าสรรพสัตว์มกั มีสัมผัส
พิเศษที่เราไม่เข้าใจ หนึ่งในนั้นคงหมายรวมถึงการติดต่อ
กับภูตผี เช้าวันนี้มาริ คลอเคลียอยู่บนตักไค (ผมเริ่ มชินแล้ว
กับการที่จู่ ๆ เขาก็โผล่มานัง่ ตามมุมนั้น แกว่งขาตามมุมนี้
ในร้านซ่ อมได้) มันส่ งเสี ยงครื ด ๆ ในลาคอตอนที่ ภูตภูเขา
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ยื่นมือไปลูบใต้คาง ผมเห็นภาพนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยทัก
สนิทกันจังนะ เขาดูประหลาดใจเล็กน้อยที่ผมเป็ นฝ่ าย
ทักทายก่อน แต่กพ็ ยักหน้ารับอย่างภาคภูมิ เป็ นเรื่ องยากที่
แมวตัวหนึ่งจะยอมรับใครสักคนในฐานะมิตรสหายและ
อนุญาตให้จบั ตัวโดยไม่หลีกหนีหรื อส่ งเสี ยงขู่ฟ่อไป
เสี ยก่อน ผมคิดว่าภูตภูเขาคงรู ้ความจริ งดังกล่าว เขาจึง
แสดงอาการกระหยิม่ ยิม้ ย่องออกมา เมื่อได้ยินผมพูดอย่าง
นั้น
ผมใช้เวลาทีละน้อยระหว่างการอาศัยอยูท่ ี่นี่
ค่อย ๆ เรี ยนรู ้ความเป็ นไปของร้านซ่ อมได้ และใน
ขณะเดียวกันเองก็สาละวนกับการไขปริ ศนาว่าไคคือ สิ่ งใด
ด้วย (ผมล้มเลิกความคิดที่คิดว่าเขาเป็ นมนุษย์ไปแล้วตั้งแต่
หนแรกที่พบกัน) ไคมีลกั ษณะบางประการที่ผมคิดว่าช่าง
คล้ายคลึงกับแมวสามสี แต่จะระบุลงลึกไปมากกว่านั้น
ในตอนนี้ยงั ไม่สามารถทาได้ ด้วยว่าผมยังไม่รู้จกั พวกเขาดี
พอ
สาหรับคุณจิมโบ โดยเบื้องลึกแล้วเป็ นคนจิตใจ
ดีหรื อมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในดวงตาคู่น้ นั ผมไม่
อาจทราบ แต่ดว้ ยมิตรไมตรี จิตที่เขาหยิบยื่นให้ลูกค้าที่แวะ
เวียนมาก็ทาให้ผมเบาใจได้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเลวร้าย
ฉับพลันคิดได้ว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ การพานพบคนใหม่ ๆ ดู
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จะกลายเป็ นเรื่ องปกติ ผมไม่แน่ใจนักว่าก่อนหน้านี้ร้าน
ซ่ อมได้เป็ นอย่างไร เพราะแม้คุณจิมโบจะบอกว่าปิ ด
กิจการ ทว่าก็ยงั มีผคู ้ นมากหน้าหลายตาแวะมาเยี่ยมเยือน
เรื่ อย ๆ ราวกับร้านซ่ อมได้เป็ นเหมือนหมุดหมายกึ่งกลาง
ของผูค้ นบนเกาะ บางคนแวะเข้ามาดื่มน้ าชา บางคนไม่มี
สิ่ งใดสู ญหายก็เข้ามาทักทาย
ส่ วนบางคนมีเรื่ องจ้างวานและต้องการความ
ช่วยเหลือจึงเดินทางมา
เรื่ องนี้เกีย่ วข้องกับกล่องเหล็กสี แดงและข้อ
สันนิษฐานของผมว่าด้วยเรื่ องนิสัยที่แท้จริ งของคุณจิมโบ
หน้าร้านซ่ อมได้นอกจากจะมีแมวสามสี ตวั หนึ่งนอนอยู่
แล้ว ยังมีกล่องเล็ก ๆ สาหรับใส่ คาร้องและงานว่าจ้าง
จิปาถะทัว่ ไป เจ้าของร้านซ่ อมได้คนนี้เป็ นคนนามันไปวาง
ทิ้งไว้ วิธีใช้งานกล่องสีแดงนั้นไม่ยาก เพียงเขียนความ
ต้องการบนแผ่นกระดาษ หย่อนมันลงไป ภายในไม่กวี่ นั
เจ้าของร้านซ่ อมได้จะทาตามคาขอโดยไม่ คิดค่ าบริ การ ที
แรกผมคิดว่านี่คงเป็ นหนึ่งใน อะไรก็ได้ ที่อยากทา อย่างที่
เขาเคยบอก แต่ปรากฏว่าผมเข้าใจผิด คาว่าปิ ดกิจการนั้น
หมายถึง เมื่อไม่มีงานตามล่าหาของหล่นหาย ร้านซ่ อมได้
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จะกลายเป็ นร้านรับจ้างธรรมดาชัว่ คราว เจ้าของร้านว่า
ดีกว่ าอยู่เฉย ๆ
ครั้งหนึ่งคุณจิมโบถามผมว่า ผมอยากทาอะไร
อีกบ้าง นอกเหนือจากงานน่าเบื่อที่เคยทา ผมรู ้ดีว่าเขาคง
หมายถึงการลงสี ตามคาสั่งครั้งยังอยู่ที่เมืองเดิม คาตอบใน
ใจผมคือความว่างเปล่า ภูตภูเขาช่วยรบเร้าอีกแรง บอกเขา
ไปสิ ผมปล่อยผ่าน เพราะหาคาพูดตัวเองไม่เจอ หมอกร้าย
เวียนวนมาอีกหน ไคเห็นผมทาทีเป็ นหูทวนลมเช่นนั้นก็
เอาแต่บ่นพึมพาว่าผมขี้ขลาด ส่ วนเจ้าของร้านเห็นผมไม่
พูดอะไรก็ทึกทักไปว่าผมเห็นด้วย งานรับจ้างจิปาถะของ
ผมจึงเริ่ มต้นขึ้น
มีขอ้ สงสัยหนึ่งที่ในตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจ ว่า
เหตุใดคาขอจากลูกค้าเหล่านี้จึงไม่ตอ้ งจ่ายเงินหรื อความ
ฝันตามราคา คุณจิมโบบอกว่า มันเป็ นงานประเภทวานให้
ทา ไม่ใช่งานจ้าง เพราะอย่างนั้นเขาจึงไม่คิดค่าบริ การ
เวลานั้นไคแอบกระซิบผมว่าความจริ งแล้วที่นี่
ควรชื่อร้านรับจ้างทัว่ ไปมากกว่าร้านซ่ อมได้เสี ยอีก ผม
เห็นด้วยกับเขาเป็ นครั้งแรก
.
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งานประจาวันหยุดหน้าร้อนของร้านซ่ อมได้ใน
วันนี้เป็ นงานง่าย ๆ อย่างการเป็ นลูกมือที่ร้านค้าริ มชายฝั่ง
เจ้าของคาร้องครั้งนี้คือคุณโทเม หนึ่งในลูกค้าประจาของ
คุณจิมโบ เป็ นหญิงชรา อาศัยอยู่เพียงคนเดียว คุณโทเมจ้าง
วานให้เรา (ในที่น้ ีผมหมายถึงมนุษย์สองคน ภูตภูเขาหนึ่ง
ตน และแมวสามสี อีกหนึ่งตัว) ช่วยซ่ อมสิ่ งละอันพันละ
น้อยภายในร้านและเตรี ยมพื้นที่ขา้ ง ๆ บ้านสาหรับการ
ปลูกแตงกวา งานทั้งหมดนั้นแม้ไม่ใช่งานหนักหนา แต่คุณ
โทเมก็อายุมากเกินกว่าจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง
แรกเริ่ มเมื่อเดินทางไปถึง ผมยืนมองอยู่ห่าง ๆ
พยายามอยู่ให้เงียบและไม่เป็ นที่สังเกตเช่นเคย จนกระทัง่
คุณจิมโบเริ่ มลงมือทางาน ผมจึงหยิบจับอุปกรณ์บา้ งเมื่อ
เขาต้องการความช่วยเหลือ ร้านค้าริ มชายฝั่งของคุณโทเม
แท้จริ งแล้วเป็ นร้านขายอาหาร ขนาดประมาณร้านซ่ อมได้
แต่มีเพียงหนึ่งชั้นและไม่รกรุ งรังเท่า คุณโทเมแบ่งพื้นที่
บริ เวณบ้านออกเป็ นสองส่วน ด้านขวาสาหรับการต้อนรับ
ลูกค้า ส่ วนด้านซ้ายเป็ นพื้นที่อยู่อาศัย ตรงเฉลียงข้างบ้านมี
ชานไม้ยื่นออกมาสาหรับนัง่ พักผ่อน คุณจิมโบว่า ถึงจะ
บอกแบบนั้น แต่คุณโทเมก็ยินดีตอ้ นรับลูกค้าทุกคนเสมอ
ใครจะมานัง่ หรื อนอนตรงไหนก็ทาได้ตามสบาย แกไม่เคย
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ห้าม พักหลังมานี้การแบ่งพื้นที่ในร้านจึงกลายเป็ นแค่การ
แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเท่านั้น
นอกเหนือจากการเข้านอกออกในได้ตามใจ
คุณโทเมยังดูแลทุกคนเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย ร้านริ ม
ชายฝั่งขายอาหารดั้งเดิมง่าย ๆ เปิ ดบริ การตั้งแต่ลูกค้าคน
แรกก้าวขาเข้ามา จนสิ้ นสุ ดประโยค ขอบคุณสาหรั บ
อาหาร จากลูกค้าคนสุ ดท้าย คุณโทเมตั้งใจอยากให้ลูกค้า
รู ้สึกเหมือนได้กลับมากินข้าวที่บา้ น อยากให้อาหารส่ งผ่าน
ความรู ้สึก หวังให้ผคู ้ นบอกต่อและนาพาสามีกลับมา
หลายสิ บปี ก่อนคลื่นลมและเกลียวคลื่นพัดพา
สามีของคุณโทเมหายสาบสู ญไปขณะกาลังเดินเรื อออก
ทะเล สิ่ งสุ ดท้ายที่ยงั ไม่เลือนรางและคุณโทเมยังพอจาได้
คือคาพูดติดปากของสามี ไม่ ว่าจะเจอเรื่ องร้ ายแรงแค่ ไหน
ก็อย่ าลืมกินข้ าว เจ้าของร้านริ มชายฝั่งยิ้มพลางว่า พอเขา
ไม่ อยู่ ก็ไม่ ร้ ู จะทาอาหารให้ ใครกิน จึงตัดสิ นใจเปิ ดร้าน
แห่งนี้ ผมที่ได้ยินอย่างนั้นก็พลันนึกถึงเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งสู ญหายและหัวใจแตกสลายขึ้นมาทันที แต่คุณ
จิมโบว่า ไม่ ต้องห่ วง ดวงใจที่กลายเป็ นความทรงจานั้น
ปลอดภัยดี
เช่นนั้นแล้วสิ่ งละอันพันละน้อยที่เราต้อง
จัดการในวันนี้จึงไม่ใช่หวั ใจของหญิงชรา ทว่าเป็ นป้ ายเก่า
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ๆ หน้าร้าน เราเริ่ มต้นจากการตอกตะปูยึดมันให้แน่นกับ
ผนัง ผมรับหน้าที่ประคองแผ่นไม้ ส่ วนคุณจิมโบเป็ นคน
ลงมือ เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วจึงค่อยเริ่ มงานลงสี แดดที่เกาะ
ทางใต้ร้อนจัดจนตัวอักษรบนแผ่นป้ ายนั้นซี ดจาง ทาให้
ต้องหมัน่ ทาสี ทบั อยู่บ่อยครั้ง ผมคิดว่าความทรงจาเองก็คง
คล้ายกัน หากไม่หมัน่ นึกถึง กาลเวลาจะทาให้เราลืมเลือน
จู่ ๆ คราวนี้คุณจิมโบก็ยื่นแปรงทาสี มาทางผม
เธอเป็ นคนทา เขาว่าอย่างนั้น ผมรี บส่ ายหน้า ตั้งใจจะเอ่ย
ปฏิเสธ ทว่าเป็ นอีกครั้งที่ถอ้ ยคากลายร่ างเป็ นก้อนหิน จม
หายลงไปในท้องและไม่ลอยกลับขึ้นมา สองมือชะงักงัน
รั บหรื อไม่ รับ ทาหรื อไม่ ทา ฟุ้งวนเวียนอยู่ในหัว เห็นท่าไม่
ดี คุณจิมโบจึงรี บคว้ามันกลับไป ผมขอโทษ เขาว่า ไม่
เป็ นไร แล้วจัดการงานที่เหลือต่อด้วยตัวเอง
ถัดจากงานซ่ อมแซมคือการตระเตรี ยมพื้นที่ใน
สวนสาหรับปลูกแตงกวา เราสองคนย้ายจากหน้าร้านไป
ข้างบ้าน แปลงผักเดิมของคุณโทเมเริ่ มมีตน้ อ่อนแตกยอด
ออกมาบ้างแล้ว หน้าที่ของเราจึงทาเพียงแค่นาตะเกียบไม้
มาปั กเป็ นเสาสาหรับรอเวลาให้แตงกวาเลื้อยขึ้นมา เจ้าของ
ร้านค้าริ มชายฝั่งว่า ไม้น้ นั จะช่วยประคองไม่ให้ตน้ ล้มลง
เมื่อโดนลมฝน ขั้นตอนนี้จึงต้องเบามือ ไม่เช่นนั้นหน่อ
อ่อนอาจเสี ยหาย หากล้มตายก่อนได้เบ่งบานคงน่าเสี ยดาย

๖๖

พอบ่ายคล้อย คุณโทเมตกลงจ่ายค่าจ้างให้เรา
เป็ นอาหารหนึ่งมื้อ ทีแรกคุณจิมโบตั้งใจจะไม่รับ แต่การ
หักหาญน้ าใจใครสักคนเป็ นเรื่ องยากกว่าการรับมันไว้เป็ น
ไหน ๆ เช่นนั้นแล้วจึงได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็ นไปตาม
ความต้องการของหญิงชรา ส่ วนภูตภูเขาและมาริ ที่ตอน
แรกนอนแอบอิงอยู่ตรงชานไม้ใกล้ ๆ พอได้ยินอย่างนั้นก็
พลันลุกขึ้นมา ไคกระโดดโลดเต้น แมวสามสี เหยียดกาย
อยู่ที่นี่มาริ มีชื่อว่าแครอต เจ้าของร้านริ มชายฝั่งเรี ยกอย่าง
นั้นเพราะลายบนหลังของมันมีรูปร่ างคล้ายพืชสี ส้มชนิด
ดังกล่าว ผมคิดว่าบางทีแล้วการตั้งชื่อสิ่ งใดนั้นอาจมาจาก
ความคุน้ ชิน
คุณโทเมเริ่ มต้นจากการเก็บผักโขมตรงแปลง
ผักข้างบ้าน ก่อนเก็บแกประสานมือทั้งสองไว้ขา้ งหน้า
หลับตาและกล่าวคาขอบคุณ ไคบอกกับผมว่านัน่ คือการ
แสดงความเคารพ ผมถามเขาต่อ เคารพสิ่ งใด ไคตอบ ทุก
อย่ างมีเจ้ าของ หากอยากจับจองก็ต้องรู้ คุณค่ า ถึงตอนนั้น
ผมก็ชกั สงสัยว่ามีสิ่งใดที่ภูตภูเขาตนนี้ไม่รู้อยู่บา้ ง เขาบอก
มีอีกตั้งมากมาย
ผมยืนมองเจ้าของร้านริ มชายฝั่งค่อย ๆ บรรจง
เด็ดผักเหล่านั้นทีละใบ ถนอมมันราวกับเด็กแรกเกิด เมื่อ
เก็บแล้วก็นามาล้าง เปิ ดน้ าไหลผ่านพอให้คราบดินและสิ่ ง

๖๗

สกปรกหลุดออก ผักที่นี่สีเขียวสด ตามกิง่ ใบมีร่องรอย
แมลงกัดกินอยูบ่ า้ ง ตั้งไฟทิ้งไว้ พอน้ าในหม้อเดือดจนเกิด
ฟองและเสี ยงดังปุด ๆ ก็นามันลงต้ม ระหว่างนั้นก็วานให้
ผมเหยาะเกลือลงไป แค่ หยิบมือ คุณโทเมว่า ส่ วนภูตภูเขา
ชะเง้อหน้ามองได้เพียงครู่ เดียวก็ผละออก ไอจากหม้อร้อน
เกินกว่าเขาจะทนไหว
พลันสิ้ นเสี ยงเอ่ยนับหนึ่งจนถึงสามสิ บ คุณโท
เมจึงค่อยตักผักใบเขียวขึ้นจากภาชนะ พักมันไว้ในชามใบ
หนึ่ง หยิบเครื่ องปรุ งมาปรุ งรสระหว่างรอให้พวกมันหาย
ร้อน ถัว่ เหลืองหมัก งาขาวคัว่ เต้าเจี้ยวบด ผสมรวมกันจน
เกิดกลิ่นหอม เมื่อผักในชามอุณหภูมิเย็นลงก็บิดน้ าทิ้ง หัน่
มันเป็ นชิ้นพอดีคา หนึ่งก้านหัน่ สามส่ วน หัว กลาง ท้าย
เสี ยงมีดกระทบเขียงไม้ดงั เป็ นจังหวะสม่าเสมอ จากนั้นนา
มันลงคลุกกับเครื่ องปรุ งที่เตรี ยมไว้ ได้ออกมาเป็ นผักคลุก
งาหนึ่งจาน ทั้งที่กอ่ นหน้านี้ยงั ดูเมื่อยล้าและอ่อนแรง แต่
เมื่ออยู่หน้าเตา คุณโทเมดูจะกระฉับกระเฉงกว่าเดิมมาก
คุณจิมโบว่า คนเราก็อย่ างนี ้ อยู่กับสิ่ งที่ชอบเมื่อไร
พลังงานจะล้ นเหลือ
นอกจากนั้นยังมีขา้ วหุงกับงา จานนี้คุณจิมโบ
เป็ นคนลงมือเอง เริ่ มต้นจากบดงาจนละเอียด ปรุ งด้วย
น้ าตาลเล็กน้อยแล้วนาไปหุงพร้อมกับข้าว เมื่อสุ กดีแล้วจึง

๖๘

ส่ งให้คุณโทเมนามันไปปั้ นจนกลายเป็ นก้อนกลม ๆ ขนาด
ประมาณครึ่ งของกามือหนึ่ง จัดวางเรี ยงไว้บนจาน เคียงกับ
ผักโขมเมื่อครู่ เตรี ยมพร้อมรับประทาน
ทั้งไอแดด ทั้งร่ างกายชื้นเหงื่อ เมื่อได้สัมผัส
อาหารก็หายเป็ นปลิดทิ้ง ผมคิดว่าร้านริ มชายฝั่งมี
คุณสมบัติเดียวกับร้านซ่ อมได้ แตกต่างกันเพียงแค่คุณโท
เมซ่ อมหัวใจแตกสลายด้วยอาหาร
หลังเสร็ จงาน ผมและภูตภูเขา (รวมมาริ ดว้ ยอีก
หนึ่งตัว) แยกตัวกลับมาก่อน คุณจิมโบว่าเขามีธุระต่อ เป็ น
สิ่ งใดนั้นหากเอ่ยถามเขาคงจะบอก แต่ผมไม่ได้พูดออกไป
ด้วยไม่รู้ว่าขอบเขตของผู้อาศัยเช่นผมก้าวล้ าได้มาก
เพียงใด
เย็นวันเดียวกันนั้นเองคุณโทเมให้องุ่นเราติด
มือกลับมาด้วย ภูตภูเขาหยิบมันเข้าปากทันทีที่ถึงร้านซ่ อม
ได้ ผมคว้ามาให้ตวั เองลูกหนึ่ง มองฝ้าสี ขาว ๆ ที่เคลือบอยู่
บนเปลือก ฝ้านั้นคุณโทเมเรี ยกมันว่าผ้ าห่ ม เป็ นกลไกการ
ป้ องกันตัวที่มนั สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้ องตัวเองจากแมลง
และเชื้อโรคที่จะมากับหน้าฝน ยิ่งมีมาก แสดงว่าองุ่นนั้น
ยิ่งแข็งแรงดี
ทว่าถึงจะแข็งแรง แต่องุ่นในสวนของคุณโทเม
นั้นกลับมีรสชาติไม่หวานเท่าไร เจ้าของร้านริ มชายฝั่งว่า
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จริ งอยู่ที่แดดจัดจ้าจะทาให้องุ่นเกิดน้ าตาล ทว่าลมหนาว
ต่างหากที่จะช่วยทาให้รักษาน้ าตาลนั้นไว้ได้นานขึ้น
อากาศที่เกาะทางใต้เย็นไม่มากพอ องุ่นพวกนี้จึงกักเก็บ
ความหวานได้ไม่นานนัก ถึงมีรสชาติหวานอยู่บา้ ง ก็เป็ น
รสหวานที่ไม่หวานลึก
คุณโทเมว่าความสัมพันธ์ของพืชผลกับฤดูกาล
นั้นสาคัญมาก บางอย่างโตได้ไม่ดีเมื่ออยู่ที่หนึ่ง แต่กลับ
ออกผลอย่างสมบูรณ์เมื่ออยู่อีกที่ หนึ่ง เมื่อนึกถึงตรงนี้ผม
เหลือบมองมาริ โดยไม่รู้ตวั มันมองผมกลับ เหมือนไม่
เข้าใจว่าเพราะอะไร คุณโทเมแม้รู้ดีว่าพวกมันจะโตช้าแต่
ถึงอย่างนั้นก็ยงั อยากลองปลูก หญิงชราเสริ ม ต่ อให้ ไม่
หวานเท่ า มันก็ยังเป็ นองุ่นนี่นะ นัน่ เป็ นอีกครั้งที่ผมเข้าใจ
ในวลี ทาอะไรก็ได้ ที่อยากทา มากขึ้นอย่างถ่องแท้
ตอนนั้นเองไคคงเห็นผมเอาแต่จดจ้องอยู่ที่เดิม
จึงเริ่ มเอ่ยปาก ภูตภูเขามีนิสัยช่างซักช่างถาม มากพอ ๆ กับ
ที่ผมไม่ชอบตอบ เขารู ้วิธีทาให้ผมพูดอะไรยืดยาวด้วยการ
ถามคาถามต่อไปเรื่ อย ๆ เขาว่า หวานไหม ผมถาม อะไร
เขาบอก องุ่น ผมตอบ อ๋ อ หวาน หวานเท่ าไร หวานพอให้รู้
ว่าหวาน อย่ างนา้ ผึง้ หรื อนา้ ตาล ไม่ใช่ท้ งั สอง องุ่นก็คือ
องุ่น เหมือนที่คุณโทเมบอก งั้นหรื อ งั้นหรื อ ผมตอบว่าใช่
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เขาหัวเราะเสี ยงดัง หย่อนองุ่นเข้าปากอีกลูก ไม่เอ่ยสิ่ งใด
ตามมา
คนเราอดทนต่อสิ่ งที่อยู่ในใจได้ไม่นาน
พอนึกได้อย่างนั้นผมจึงเป็ นฝ่ ายถามไคบ้างว่า
การอนุญาตให้ผมเข้ามาอยู่ในร้ านซ่ อมได้ เป็ นหนึ่งใน
อะไรก็ได้ ที่อยากทา ของคุณจิมโบเช่นเดียวกันกับการปลูก
องุ่นของคุณโทเมหรื อไม่ เขาพอจะรู ้บา้ งไหมว่าเหตุใดคุณ
จิมโบถึงยอมให้ผมอาศัยอยู่ที่ร้านซ่ อมได้ ผมแตกต่างจาก
มาริ เพราะไม่มีส่วนใดเลยที่เปี ยกปอนหรื อเหน็บหนาว ไค
หันกลับมามอง เขาคงไม่ อยากให้ นายเป็ นเหมือนตัวเอง
ผมว่า อะไรนะ เขาตอบ เปล่ า ไม่ มีอะไร หนนี้ภูตภูเขา
ยังคงเต็มไปด้วยปริ ศนา
ตั้งแต่มาที่เกาะทางใต้แห่งนี้ แทนที่จะได้รับ
คาตอบ ตัวผมกลับรายล้อมด้วยคาถาม ทั้งเรื่ องของหาย
การมีตวั ตนอยู่ของภูตภูเขา กิจการร้านซ่ อมได้ เมฆหมอก
สี ดาและเมล็ดฝัน พอเป็ นเช่นนั้นหลายครั้งเข้า ตัวผมก็หมด
ความสนใจเรื่ ององุ่นหวานหรื อไม่หวาน ทิ้งทุกอย่างแล้ว
ฟุบหน้าลงกับเตียง

๗๑

ทันใดนั้นเองเหตุการณ์เมื่อยามบ่ายก็หวน
กลับมา หมอกร้ายเริ่ มก่อตัวเป็ นกลุ่มก้อน กระจายกาจรไป
ทัว่ บริ เวณ ผมในตอนนั้นจับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งที่เป็ น
เรื่ องที่เคยทาได้อย่างง่ายดาย กลับกลายเป็ นไม่มนั่ ใจแม้ใน
ยามลงฝี แปรง เหมือนคนไม่รู้ความ ต้องเริ่ มต้นที่ใด จบลง
อย่างไร ไม่อาจรู ้
เป็ นอะไร ไคถาม ผมตอบ เปล่า เขาว่า เห็นอยู่
ความจริ งแล้วผมอยากเงียบ แสร้งทาทีเป็ นหู
ทวนลมอย่างที่ทามาตลอด เหตุว่าไม่ชอบใจนักเมื่อใครสัก
คนกระโจนเข้ามาทาลายผ้ าห่ มที่ผมสร้างไว้ หรื อจี้ถามใน
สิ่ งที่ผมไม่ตอ้ งการบอก แต่ครั้งนี้รู้ดีว่าหากยังดื้อดึงทามึน
ตึงห่อตัวในความมืดต่อไป ถึงอย่างไรภูตภูเขาก็คงจะหา
หนทางเจาะรู ผ่านเข้ามาได้อยู่ดี
‘รู ้จกั หมอกดาบ้างไหม หรื ออะไรที่น่ากลัว
คล้าย ๆ กัน’
‘หมาดา’ เขาเลิกคิ้วสงสัย พลางชูมือขึ้นมา หุบ

๗๒

นิ้วกลางและนิ้วนางลงชนกับนิ้วโป้ง กลายเป็ นรู ปร่ างของ
สัตว์สี่ขาที่เขาว่า
‘หมอก’ ผมแก้
ไคหัวเราะ จงใจพูดผิดหรื อเขาไม่รู้จกั มันจริ ง ๆ
ผมไม่แน่ใจ ภูตเขาม้วนตัวกลิ้งอยูก่ บั พื้น มาริ มองตาม เขา
บอกให้ผมหยิบสมุดบันทึกจากคุณจิมโบขึ้นมา
ก่อนหน้านี้คุณจิมโบยื่นขวดโหลให้ผมหนึ่งใบ
เขาว่าให้ผมเอาไว้เก็บเมล็ดฝันของตัวเองพร้อมบันทึกหนึ่ง
เล่ม เก็บได้ ถึงพันเมื่อไหร่ ค่อยเอามาคื น ทีแรกผมปฏิเสธ
บอกกับเขาไปว่าผมทามันไม่ได้และไม่สนใจแล้วเรื่ องของ
หาย เขาถามกลับว่าทาไม ถ้ าอย่ างนั้นแค่ สิบฝั นก็พอ คุณจิม
โบพยายามต่อรอง ผมที่ไม่กล้าพูดเรื่ องหมอกร้าย จึงได้แต่
รับขวดโหลนั้นมา เขาว่าหากฝันอะไรให้บนั ทึกเก็บไว้
ส่ วนไคที่แอบฟังอยู่ต้ งั แต่แรก เห็นว่ามันน่าสนุกไม่นอ้ ยจึง
ขอร่ วมวงด้วย
ไคว่าเขารู ้วิธีจดั การกับพวกมัน ผมถาม จริ ง
หรื อ ลืมความไม่พอใจเมื่อครู่ ไปชัว่ ขณะ เขาพยักหน้าเนิบ
ช้า ปิ ดบังรอยยิ้มนั้นไว้ไม่อยู่ เห็นแบบนั้นผมจึงยอมทา
ตาม

๗๓

‘กินอาหารอร่ อย ๆ’
ภูตภูเขาว่าอย่างนั้น บอกให้ผมเขียนตาม แค่ นั้น
หรื อ ผมถาม เขาย้าคาเดิม แค่ นั้น ผมลังเล แน่ นะ โกหก
หรื อเปล่ า ไคส่ ายหน้า ฉันพูดได้ แค่ ความจริ ง ผมว่า ใครจะ
รู้ เขาบอก ฉันนี่ไง พอเห็นผมเอาแต่ยึกยักอยู่นาน ไม่ยอม
จรดปากกาลงไปเสี ยที คงอึดอัดใจไม่นอ้ ยถึงได้ร้องโอ๊ย
ออกมา ผมสะดุง้ สุ ดตัว มองเขาตาขวาง ภูตภูเขาหัวเราะ
ชอบใจแล้วหยิบมันไปลงมือเขียนเอง
ในที่สุดเย็นวันนั้นผมก็คน้ พบแล้วว่า ระหว่าง
แมวสามสี กบั ภูตภูเขานั้นมีสิ่งคล้ายคลึงกันอยู่สองประการ
ประการแรกคือลักษณะนิสัยที่อยู่ไม่ติดที่ ลึกลับและคาด
เดาไม่ได้ ประการที่สอง ชอบหยอกล้อให้มนุษย์อย่างผม
ตกใจ
เพราะหลังจากนั้นแค่เพียงพริ บตา สิ่ งมีชีวิต
สามสี กก็ ระโดดขึ้นมาเหยียบสมุดบันทึกหน้าแรกจนเกิด
เป็ นรอยเท้า หมึกสี ดาเปื้ อนข้อความที่ไคเขียนไว้เมื่อครู่ จน
อ่านไม่ออก
‘เมี้ยว’

๗๔

แล้วมันก็เดินจากไป
_________________________

๗๕

๗๖

บททีห่ ้ ำ
หลง
เมื่อนกนางนวลโผบินออกจากฝั่งในยามเช้า ภูต
ภูเขาจะปรากฏตัวขึ้นริ มหน้าต่าง ทอดกายหมิ่นเหม่อิงแอบ
แนบขอบไม้ สายตาเหม่อมองไกล ไม่เอ่ยคาใดจนกระทัง่
ผมลืมตาตื่น บางวันมาถึงอย่างเงียบเชียบ บางวันส่ งเสี ยง
ดังวุ่นวาย เป็ นเช่นนี้ประจาเฉกเช่นอาทิตย์ข้ ึนกลางวันและ
ดวงจันทร์ลาลับจากขอบฟ้า การมาถึงของภูตภูเขานั้น
แปรผกผันตามอารมณ์ ขึ้นลงเหมือนกระแสน้ า หลายครั้ง
เขามามือเปล่า หลายคราวพกพาสิ่ งของมากมายเต็มสองมือ
ความประหลาดใจทั้งหมดของผมในตอนแรก
นานวันเข้าแทนที่ดว้ ยความเคยชิ น ทุกวันไคจะมาที่นี่ ที่
ห้องว่างบนชั้นสองของร้านซ่ อมได้ กระโดดเข้ามานัง่
หยิบข้าวของสารพันจากถุงผ้าเล็ก ๆ ที่ผกู ไว้ขา้ งเอว เทมัน
ลงพื้นจนกระจัดกระจาย เปลือกหอย ซากปะการัง ดาว
ทะเล เศษไม้ ฝาขวดน้ า กระจกแก้ว สุ ดแล้วแต่มือของภูต
ภูเขาตนหนึ่งจะเก็บมาได้ แยกมันออกเป็ นสองกอง กอง
หนึ่งว่าเป็ นของจากทะเล ส่ วนอีกกองหนึ่งเป็ นของจากผืน
ทราย แล้วค่อย ๆ หยิบมันขึ้นนับทีละชิ้น พลางเอ่ยถามผม
ว่าเคยเห็นสิ่ งนี้ไหม เคยเจอพวกมันจากที่ใดบ้างหรื อเปล่า

๗๗

หากผมตอบว่าเคย เขาจะถามต่อ เป็ นอย่างไร คล้ายกับสิ่ งที่
เขามีหรื อแตกต่าง เหมือนแล้วเหมือนอย่างไร แตกต่างกัน
มากหรื อไม่
หากตอบว่าไม่เคยเห็น ภูตภูเขาจะให้ผมเลือก
ของหนึ่งชิ้นจากในกอง อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ ที่นายชอบ
แล้วเริ่ มคุยโวถึงเรื่ องราวก่อนที่เขาจะหาสิ่ งนั้นพบ นา้ พัด
พาพวกมันขึน้ มาบนบก บนชายฝั่ ง แต่ แค่ แวบเดียวนะ แวบ
เดียวเท่ านั้น นายจะต้ องเร็ วมาก เพราะถ้ าไม่ สังเกตให้ ดี ชั่ว
พริ บตา เกลียวคลื่นจะดูดกลืนพวกมันกลับลงไปใต้ ทะเล
นอนแน่ นิ่งอยู่ในนั้น ฝั งตัวในเม็ดทราย ลึกเกินกว่ านายจะ
หามันเจอ กลายเป็ นของตกสารวจ รู้ จักหรื อเปล่ า คาว่ าตก
สารวจ น่ ากลัวนะ น่ ากลัวมากกว่ าของหายหลายเท่ า เพราะ
นายจะไม่ มีทางรู้ เลยว่ ามันเคยมีอยู่จริ งไหม ส่ วนผมชันเข่า
นัง่ ฟังเขาเล่าเรื่ อง เป็ นความจริ งหรื อความลวง คงมีเพียงภูต
ภูเขาเท่านั้นที่รู้
หลังจากนั้นเมื่อถ้อยคาใกล้สิ้นสุ ดลง ไคจะเริ่ ม
ขยับมือเป็ นสัญญาณบอกให้ผมเตรี ยมตัว ทันทีที่ภูตภูเขา
ยกนิ้วชี้เคลื่อนจรดริ มฝี ปากและส่ งเสี ยงชู่วออกมา เราจะใช้
เวลาที่เหลือนัง่ นิ่ง ๆ กันสักพัก (พูดให้ถูกคือเขาคนเดียว
มากกว่า เพราะผมไม่ได้เอ่ยสิ่ งใดตั้งแต่ตน้ ) ไคเรี ยกชัว่
ขณะนั้นที่ความเงียบเข้าครอบงาว่าพิธีอาลาเรื่ องเล่ า เขาว่า

๗๘

คาพูดและเรื่ องราวนับเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ แรกเริ่ มเดิมทีมนั
เป็ นเพียงกลุ่มก้อนความคิดไร้รูปร่ างภายในหัว ถัดมาเมื่อ
กลุ่มก้อนความคิดนั้นรวมตัวกันเยอะมากพอ มันจะกูร่ ้อง
เรี ยกให้เราเล่าออกมา จากก้อนความคิดวกวนจะกลายเป็ น
อิสระ ส่ งผ่านสื่ อกลางเรี ยกว่าเสี ยง เมื่อเอ่ยออกไปแล้วจะ
เรี ยกคืนกลับมาไม่ได้อีก หากเราไม่ระวังให้ดี ถ้อยคาที่เคย
กล่าวจะลอยเคว้งคว้าง ไร้ทิศทางและอาจกลายเป็ นอื่นหาก
มีใครสักคนบังเอิญได้ยินเข้า ถึงตอนนั้นแหละ ถึงตอนนั้น
ถ้ อยคาจะไม่ ใช่ เรื่ องราวของนายอีกต่ อไป ภูตภูเขาพูดด้วย
น้ าเสี ยงจริ งจัง ชัว่ ขณะหนึ่งแววตานั้นวูบไหว แต่ไม่นานก็
หายวับไป ผมอดสงสัยขึ้นมาไม่ได้ว่าบางทีแล้วข่าวลือของ
ร้านซ่ อมได้ที่ลอยผ่านไปยังเมืองที่ผมจากมา อาจเกิดจาก
การที่ภูตภูเขาจับตาดูมนั ไว้ไม่ดีพอ
เช่นนั้นเขาว่าเราจึงต้องรอ รอจนกระทัง่ มัน่ ใจ
แน่นอนว่าสายลมจะพัดพาประโยคสุ ดท้ายลอยหายไปกับ
อากาศ ทะลุผ่านหน้าต่างและจมลงสู่ ผืนน้ า ไม่ไปที่ใดอีก
นอกจากในความทรงจาของเราทั้งคู่ ไคจึ งค่อยยันตัวลุกขึ้น
ถือวิสาสะนาของสะสมที่เก็บมาได้ใส่ ลงในขวดโหลต่าง
ขนาดบนตูห้ ลังใหญ่ กวาดมันลงในนั้นทีละกอง เปลือก
หอยในโหลทรงยาว ดาวทะเลในโหลอ้วนกลม ฝากไว้

๗๙

ก่ อน เขาเคยบอกผมอย่างนั้นในครั้งที่หา้ ของการกระโดด
เข้ามา
ที่ไคว่าฝากไว้ ก่อนนั้นไม่ได้หมายถึงสั กวัน
หนึ่งจะมารั บคื นเหมือนอย่างที่ผมเคยเข้าใจ ทว่าสาหรับเขา
ฝากไว้ ก่อน มีความหมายเดียวกันกับทิ ้งไว้ ตลอดกาล เหตุ
เพราะภูตภูเขาไม่เคยนาของสะสมบนชั้นติดตัวกลับไปสัก
หน เขาทยอยเก็บพวกมันลงโหลแก้ว ปิ ดฝาจนแน่นสนิท
เมื่อใบหนึ่งใกล้เต็มก็ยา้ ยไปใส่ ในอีกใบ บางครั้งซ่ อนพวก
มันไว้ในหน้าหนึ่งของหนังสื อ ใต้หมอนตอนที่ผมไม่ทนั
สังเกต หรื อแม้กระทัง่ ในซอกหลืบของลิ้นชักที่ลึกเกินกว่า
จะเอื้อมถึง
ผมไม่แน่ใจนักว่าด้วยเหตุผลใดเขาจึงทา
เช่นนั้น แต่เดาว่านัน่ คงเป็ นหนึ่งในวิธีการเล่ นสนุกของภูต
ภูเขา ไคคงอยากทิ้งอะไรบางอย่างไว้รอให้ใครสักคน
ค้นพบ เหมือนอย่างแมลงตัวจ้อยคอยทิ้งเปลือกไว้ตามพื้น
หลังลอกคราบ บางทีอาจเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของสิ่งไร้
ตัวตน นัยหนึ่งเพื่อเป็ นหลักฐานบ่งบอกถึงการดารงอยู่ของ
ตัวเอง ผมมีความเห็นในเรื่ องนี้ในทานองว่าแม้แต่ภูตภูเขา
เองก็คงไม่อยากกลายเป็ นของตกสารวจ ตัวตนเบา
บางอย่างเขาจึงอาจต้องการให้ใครสักคนสังเกตเห็น

๘๐

แต่ไม่ว่าฝากไว้ ก่อนนั้นจะมีจุดประสงค์ใดอยู่
เบื้องหลัง สิ่ งที่รู้ได้ชดั กว่านั้นคือไคไม่ตอ้ งการคาตอบจาก
ผมเสี ยด้วยซ้ า เพราะแม้ผมจะพยายามห้ามปรามเขาหลาย
หนด้วยการบอกว่าโหลพวกนั้นไม่ใช่ของผม หากอยากใช้
งานก็ให้เขาไปขออนุญาตเจ้าของอย่างคุณจิมโบด้วยตัวเอง
ไคก็จะทาเพียงแค่ยกั ไหล่แล้วเอ่ยว่า อยู่ห้องนาย ก็ต้องเป็ น
ของนาย และเมื่อเป็ นอย่างนั้นสิ่ งที่ผมทาได้กห็ นีไม่พน้ การ
พยายามหาข้อแก้ตวั ดี ๆ สักข้อ ในกรณี ที่หากคุณจิมโบ
บังเอิญผ่านมาเห็นว่าขวดโหลบนชั้นของเขาไม่เหลือที่ ว่าง
พอให้เก็บเมล็ดฝันจากลูกค้าเลยสักใบ ผมจะเป็ นคนกล่าว
ขอโทษเขาเองในภายหลัง
ยังไม่ทนั หาข้ออ้างที่เหมาะสมพบ ภูตภูเขาก็พูด
แทรกขึ้นมาก่อน จิ มโบไม่ ว่าอะไรหรอก ผมจึงถามเขา
กลับว่ารู ้ได้อย่างไร ไคตอบ ของบางอย่ างในร้ านซ่ อมได้ ก็
เป็ นฝี มือฉัน เก็บแล้ วเอามาวางไว้ ของเพิ่มขึน้ ทุกวัน มีหรื อ
ที่จิมโบจะไม่ ร้ ู แผนที่นั่นที่นายเห็นก็ใช่ แว่ นขยายตรงนั้น
ก็ด้วย พูดพลางขยับมือเท้าเอววางท่าภาคภูมิใจ ผมขมวด
คิ้วมุ่นแล้วว่า ขโมยมาหรื อเปล่า ไม่ ได้ ขโมย เก็บได้ ทั้งนั้น
ของทั่วไปน่ ะมีอยู่ทุกวัน ตามพืน้ ดิน ใต้ ก้อนหิ น ข้ าง
กาแพง ถ้ านายลองมองให้ มากหน่ อย มีอีกหลายอย่ างเลย
นะที่น่าสนใจ และยิ่งไคพูดอย่างนั้น ผมก็ยิ่งไม่อยากยอม

๘๑

แพ้ ไล่ตอ้ นเขาต่อ แล้วจะรู ้ได้อย่างไรว่าสิ่ งใดควรเก็บ
หรื อไม่ควรเก็บ ไม่ใช่ของพวกนั้นมีเจ้าของหรอกหรื อ ใช่
ไหม เพราะเคยมีคนครอบครองจึงเรี ยกของหาย
เขาว่า ง่ ายนิดเดียว ใช้ แค่ ตรงนีก้ ับตรงนี ้ แล้วก็ช้ ี
ไปที่ขา้ งขมับและตรงกลางอกของตัวเอง ของหล่ นหายจะ
ร้ องเรี ยกหาแค่ เจ้ าของ เราจะไม่ ย่ งุ กับมันหรอก ยุ่งไม่ ได้
ของพวกนีน้ ่ ะเคยเสี ยงดังมาก่ อน พอนานวันเข้ าก็จะเริ่ มเบา
ลง แปลกนะ ไม่ ร้ ู ทาไม แต่ เพราะแบบนั้นล่ะ เพราะเป็ น
แบบนั้น คนตามหาเลยไม่ ได้ ยิน ส่ วนคนที่ได้ ยินก็ไม่ ได้
ตามหา ของทั่วไปที่เก็บได้จะส่ งเสี ยงอีกแบบ มันจะ
กระซิ บนายเพียงแผ่ วเบาในตอนแรก เหมือนเสี ยงลมหวีด
หวิว แล้ วจะค่ อย ๆ ดังขึน้ เมื่อนายใกล้ หามันเจอ คุณจิมโบ
ก็ทาอย่างนั้นหรื อ ทาอะไร ฟังเสี ยงของหาย ของอะไรนัน่
ภูตภูเขาพยักหน้า ทาอย่ างนั้นนั่นแหละ
ในตอนนั้นเอง ท่าทีของผมคงแสดงออกชัดเจน
ว่าไม่วางใจในคาพูดเมื่อครู่ จนภูตภูเขาดูออก หรื อ
ไม่เช่นนั้นอาจเป็ นเพราะความสามารถด้านอ่านใจของเขา
คงใช้ได้ผลกับผมจริ ง ๆ ไคว่าที่ผมแสดงออกอย่างนั้นเป็ น
เพราะผมมีปัญหาเรื่ องการเชื่อใจคน ผมยืนกรานบอกไปว่า
เขาเข้าใจผิด อย่างน้อยผมก็คิดแคลงใจกับภูตภูเขาเช่นเขา
แค่ตนเดียว หนนี้ไคไม่พูดอะไร เพียงทาหน้าเหมือนโลก

๘๒

ทั้งดวงกาลังจะถล่มลงมาเสี ยอย่างนั้น นัน่ เป็ นครั้งแรกที่
ผมเห็นภูตภูเขาเงียบงัน
วันเดียวกันไคคงเบื่อแล้วกับการเล่นสะสม
เปลือกหอยและซ่ อนหาของที่เก็บมาได้ตามลาพัง จึงเอ่ยกับ
ผมว่า
‘งั้นจะลองไปด้วยกันดูไหม’
.
ที่ที่เรามาถึงดูเหมือนเวลาทั้งหมดจะหยุดเดิน
ทุกสิ่ งแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว รอบกายรายล้อมด้วยไม้ใหญ่
นานาชนิด แรกเริ่ มก้าวขาเข้าไปราวกับทุกอย่างไร้ซ่ ึ งชีวา
ถัดมาเมื่อสังเกตให้ดีจึงจะรู ้ว่ามีชีวิต จักจัน่ ร้องระงม ผีเสื้ อ
บินผ่าน ด้วงกว่างไต่ข้ ึนมาจากดิน มันหยุดจ้องเราอยู่ครู่
หนึ่ง สักพักก็กลับไปสนใจสิ่งที่กาลังทาค้างไว้ต่อ ต้นหญ้า
ล้มพับตามแรงขยับตัว ไคนาอยู่ขา้ งหน้า ไม่พูดสิ่ งใด
นอกจากบอกให้ผมตามเขาไป
เวลานั้นภูตภูเขาดูผิดแผกไปจากเดิม ระบุแน่ชดั
เจาะจงไม่ได้ว่าแปลกอย่างไร แต่บางอย่างบอกผมว่าเขา

๘๓

ต่างจากทุกวัน ผมพยายามมองหาความเปลี่ยนแปลงนั้น พา
ตัวเองดาดิ่งลึกลงไปในห้วงคาถาม ทว่าไม่นานก็ลม้ เลิกไป
ไคในป่ าเริ งร่ ากว่าไคในห้องหกเสื่ อ ขณะเดียวกันเสี้ ยว
หนึ่งก็นิ่งงันกว่าที่เคย พลันจู่ ๆ เขาก็ยกมือโพล่งขึ้นมา ผม
ผงะถอยหลัง อุทานด้วยความตกใจ ส่ วนไคหันมาชู่วใส่
เห็นไหม นายจิ ตอ่ อน แล้วใช้สองนิ้วช่วยผิวปากจนเกิดลม
หวีดหวิว ฟังใกล้เคียงเสี ยงจักจัน่ เมื่อครู่ หากผมคนเดียวได้
ยินคงปล่อยผ่าน แต่แมลงรอบข้างไม่เป็ นเช่นนั้น เมื่อพวก
มันได้ยินก็ร้องรับ ครั้งนี้ดงั กว่าเดิมมาก
การกระทาดังกล่าวจะว่าคล้ายเป็ นการเอ่ย
ทักทายหรื อก็ไม่ใช่ แสดงอานาจหรื อก็ไม่เชิง ตรงกันข้าม
เสี ยด้วยซ้ า ไคไม่ได้ทาเหมือนยามที่ผเู ้ ป็ นใหญ่สักคน
ต้องการให้เราเงียบเสี ยงจึงแสดงออกด้วยท่าทีเหนือกว่า
หรื อทาทีราวกับกาลังควบคุมทุกชีวิตด้วยฝ่ ามือเดียว เขา
เพียงคล้ายต้องการส่ งสัญญาณบอกรอบตัวให้รู้ว่าเขาอยู่
ตรงนี้ ที่นี่ มาถึงแล้ว ผมเหลือบมอง แมลงและฝูกนกยังคง
ร่ าร้อง สลับกันกับสุ ้มเสี ยงผิวปากของเขา จากที่ลึกลับอยู่
แล้ว เมื่อทาเช่นนั้นก็ยิ่งลึกลับมากขึ้นไปอีก จนผมอดนึก
หวัน่ ใจไม่ได้เมื่อคิดว่าจะเป็ นอย่างไรหากสุ ดท้ายแล้วเขา
คือภูตผีแปลงกายมาจริ ง ๆ

๘๔

ฉับพลันเรื่ องเล่าของภูตภูเขาเวียนกลับมาอีก
หน ว่ากันว่าภูตบางตนมักจะชอบลักพาตัวเด็ก ๆ ไปทิ้งไว้
ในป่ า ร่ ายมนต์มายาให้สับสนและเฝ้ามองเด็กหลงทาง
อ้างว้างอยู่อย่างนั้น ในตอนนั้นเองที่ผมก็รู้สึกหวาดกลัว
ขึ้นมาว่าตัวเองจะกลายเป็ นของเก็บได้ ที่เขานามาลักซ่ อน
ไว้ตามป่ าเขา แต่เมื่อคิดได้ว่าถึงอย่างไรตัวผมคงไม่มีใคร
ออกตามหาและคงน่าสนใจน้อยกว่า สิ่ งเดียวที่ออกตามหา
ผมคงจะมีแค่หมอกร้าย พร้อมกับที่เห็นไคกาลังหัวเราะร่ า
เพราะกิง่ ไม้หล่นใส่ หวั ภูตภูเขาตนเดิมกลับมาอีกหน เรื่ อง
ที่ว่าเขาจะจับผมมาจึงเป็ นอันปั ดตกลงพื้นไปอย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับกิง่ ไม้เหล่านั้น
อยู่ที่นี่ไคเป็ นเหมือนเจ้าของพื้นที่เขียวขจี เป็ น
อิสระราวกับกาลังลอยล่องอยู่เหนือกาลเวลา สองเท้า
เปลือยเปล่านั้นก้าวเดินอย่างมัน่ ใจ ผมเคยถามเขาครั้งหนึ่ง
ว่าเหตุใดจึงไม่ใส่ รองเท้า เขาว่า สบาย แล้วชักชวนให้ผม
ลองบ้าง รบเร้ าอยู่นานจนผมใจอ่อน ตัดสิ นใจถอดรองเท้า
คู่เก่าออก เพราะใส่ มานานตั้งแต่จากเมืองเก่ามา ผงถ่าน
และรอยสี จึงเลอะเปรอะไปทัว่ ไคพยักเพยิดหน้าระหว่าง
รอผมแก้ปมเชือก ลุน้ ตัวโก่งเมื่อเห็นเท้าโผล่พน้ ออกมา
ตื่นเต้ นอะไรนักหนา เขาส่ ายหัว ก้ าวขวาว่ าร้ าย ก้ าวซ้ ายว่ า
ดี ผมยอมทาตาม ก้าวเท้าซ้ายย่าลงพื้น ยังไม่ทนั ไร ผืน

๘๕

ทรายร้อนระอุจนผมร้องเสี ยงหลง ไหนว่ าซ้ ายดี ภูตภูเขา
ปลอบ เดี๋ยวก็ชิน แต่ผมทนได้ไม่นานก็กลับมาใส่ รองเท้า
อย่างเดิม
ผมคิดว่าความเคยชินนี่น่ากลัว คาสองคา เคย
และชิ น ประสมกันแล้วน่ากลัวกว่าอยู่โดดเดี่ยวหลายเท่า ที่
น่ากลัวเพราะมันทาให้เราไม่รู้สึกประหลาดใจกับสิ่ งใดที่
กาลังจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่รู้ว่าอะไรแตกต่าง ไม่อาจรู ้ว่าสิ่ ง
ใดเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง เหตุน้ นั เองความเคยชินจึงคล้าย
เป็ นสิ่ งต้องห้ามสาหรับนักลงสี เช่นผม เพราะเมื่อเป็ นอย่าง
นั้นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ใครบางคนเคยกล่าวว่า
สิ่ งน่าตื่นใจไม่อาจงอกเงยจากความเฉยชา แต่ความเคยชิ น
ในความเข้าใจของภูตภูเขาคงต่างจากมนุษย์อย่างเรา ๆ
ความเคยชินของเขาคงหมายถึงการยอมรับสิ่ งใดไว้อย่าง
เพื่อนคนหนึ่ง เช่นตอนนั้นคือรู ้ว่าทรายร้อนอย่างทราย
ไม่ใช่ชินชาจนไม่รู้สึกว่ามันร้อนอีกต่อไป ไคกระโดด
โหยงเหยง ปากบ่นว่าร้อนแต่เท้าก็ยงั ก้าวต่อไปข้างหน้า
พอเหนื่อยก็พาดขาพักไว้บนโขดหิน หายดีแล้วจึงค่อยออก
วิ่งต่อ
ก่อนหน้านี้เขาพาผมลัดเลาะผ่านพุ่มไม้ มัน
โน้มเข้าหากันเหมือนอุโมงค์ ชื่ออะไรบ้างผมไม่อาจรู ้ จับ
ใจความได้เพียงไม่กชี่ นิด ชบา หญ้าลอยลม ปอทะเล สี

๘๖

เขียวคล้ายคลึงกันทั้งหมด ในอุโมงค์ไม้น้ นั อากาศเย็นกว่า
ข้างนอก แม้แต่ผืนดินก็ยงั ชื้นกว่า แดดจัดจ้าลอดผ่านทอด
เงาลงบนก้อนหิน บางส่ วนตกกระทบบนผิวเนื้อเป็ น
ประกาย ปรากฏขึ้นเป็ นลวดลายเดียวกันบนผิวสี แทนของ
ไค มองจากด้านหลังราวกับเขากาลังแฝงตัวเป็ นหนึ่ง
เดียวกับพวกมัน ขณะนั้นเองคล้ายสายตาพร่ ามัว ผมเหลือบ
เห็นหญ้าน้อยใหญ่แซกซอนไต่ข้ ึนตามขาเขา เมื่อกระพริ บ
ตาอีกครั้งจึงค่อยรู ้ว่านัน่ เป็ นเพียงแค่เงา ภูตภูเขาฮัมเพลง
เป็ นจังหวะสู งต่า ฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่คล้ายกับเพลงใดที่ผม
เคยได้ยิน
สองมือยื่นปั ดซ้ายป่ ายขวาละพุ่มดอกบานเช้า
ข้างทางจนกิง่ ใบไหวเอน ผ่านต้นโทงเทง นัน่ ละ โทงเทง
ต้นเดียวที่ผมจาได้ ชื่อประหลาด แต่รูปร่ างของมัน
ประหลาดยิ่งกว่า ใบสี แดงงุม้ ลงมาคลุมผลเล็ก ๆ ข้างใน
มองดูคล้ายตะเกียงไฟ ไคเรี ยกมันว่าโคมปิ ศาจ ได้ยินแบบ
นั้นผมก็อดไม่ได้ที่จะตอบกลับ หวังให้เขายอมรับว่าตนเอง
เป็ นภูตผี งั้นก็คงเป็ นโคมของคุณ สิ่ งเหนือความคาดหมาย
เกิดขึ้นเมื่อภูตภูเขาพยักหน้ารับ ไม่เฉไฉเหมือนทุกที เอ่ย
เพียงว่า ใช่
ผมที่จู่ ๆ ก็ได้รับคาตอบอย่างไม่ทนั ตั้งตัว
แทนที่จะดีใจเพราะคลายข้อสงสัยได้กลับกลายเป็ นไม่เชื่อ

๘๗

หันขวับกลับไป หรี่ ตามองเขา คิดไม่ตกว่าเป็ นเพียงการ
หยอกเย้าของภูตภูเขาหรื อเป็ นสิ่ งใด ไคเลิกคิ้ว คงเห็นว่า
ผมเริ่ มลังเล จึงเผยรอยยิ้มออกมา แล้ วรู้ อะไรอีกไหม ที่
เรี ยกแบบนั้นน่ ะ เป็ นเพราะถ้ าใครเผลอเอามันติดตัว
กลับไป ไฟจะไหม้ บ้าน ไม่พูดเปล่า ดันหลังผมให้ยื่นหน้า
เข้าใกล้โคมปิ ศาจที่เขาว่า
ผมหน้าถอดสี พลันเสี ยงหัวเราะดังขึ้นมาไล่
หลัง หนนี้ภูตภูเขาจงใจเอ่ยชัดให้ผมจับได้ ล้ อเล่ น ผมใน
ตอนนั้นถึงได้รู้เสี ยทีว่าเขาโกหก
บางทีผีหลอกคนอาจเป็ นเช่นนี้
กินได้ ด้วยนะ ลูกมันอยู่ข้างใน แต่ แค่ ตอนนีย้ ัง
ไม่ ถึงเวลา ต้ องรออีกหน่ อย ผมบอก ใครจะกล้ า เขาหัวเราะ
อีกครั้ง นั่นสิ นะ นั่นสิ นะ แล้วคว้าผลของต้นที่อยู่ขา้ งกัน
แทน
ภูตภูเขากัดผลไม้ในมือดังกร้วม เพียงแค่คา
เดียวน้ าสี ส้มของมันก็ไหลย้อยลงมาเลอะเปรอะคางเต็มไป
หมด ไคใช้หลังมือเช็ดลวก ๆ ยื่นอีกผลหนึ่งที่ยงั ไม่มีรอย
กัดให้ผม ลองดู พูดทั้งที่ยงั เคี้ยวอยู่อย่างนั้นนัน่ แหละ ที
แรกผมนึกลังเล แต่เมื่อเห็นว่าเขาเคี้ยวมันและยังเป็ นปกติดี

๘๘

จึงหยิบมันกัดเข้าปากบ้าง รสชาติเปรี้ ยวอมหวานแผ่ซ่าน
ในคาแรก เป็ นความหวานคนละแบบกับองุ่นของคุณโทเม
หวานนี้สดชื่นกว่าและมีรสขมปนเล็กน้อย
เรานัง่ อยู่ตรงนั้นสักพัก จัดการกลืนผลไม้ลง
ท้องจนอิ่มแปล้ พอกินหมดไคก็หย่อนเมล็ดลงพื้น แบ่ง
ส่ วนหนึ่งเก็บเข้าถุงผ้าข้างเอว พลางว่า เกิดจากดินกลับสู่
ดิน ถามผมว่าแล้วผมเกิดจากที่ใดและจะกลับสู่ แห่งหนใด
ผมตอบตามความจริ ง ไม่ ร้ ู ตอนนีไ้ ม่ ร้ ู ได้ยินอย่างนั้นไค
ยันตัวลุกขึ้น ดีเลย งั้นให้ เด็กหลงเป็ นคนนาทาง ภูตภูเขา
เอื้อมหักไม้กงิ่ หนึ่ง ส่ งให้ผมแล้วเอ่ยถาม ไปทางซ้ ายหรื อ
ขวา ผมบอก ทางไหนก็ได้
ไคดูไม่พอใจเท่าไรกับทางไหนก็ได้ ที่ผมตอบ
เขาค่อนขอดว่าผมเหลาะแหละเกินไป หากทางไหนก็ได้
ของผมหมายถึงทางไหนก็ได้จริ ง เขาจะเสนอให้ผมมุดดิน
ลงไปแทน เท่านั้นเป็ นอันยอมแพ้ ผมไม่รอให้เขาขยาย
ความเพิ่มเติม ก็ได้ งั้นทางขวา เพราะรู ้อยู่แน่ชดั ว่าภูตภูเขา
มีเจตนาจะทาอย่างที่เอ่ยแน่นอน หากผมยังละล้าละลังไม่
พูดออกไปให้ชดั เจน
ที่เขาเคยว่า ขวาร้ ายซ้ ายดี ถึงคราวนี้คงไม่ใช่แค่
คาลวง การเดินตามทางขวาพาเรามาไกลจนระบุไม่ได้ว่า
ไกลเพียงไรหรื อสุ ดท้ายแค่วนอยู่ที่เดิม ผมแน่ใจว่าภูตภูเขา

๘๙

รู ้ทาง แต่เขาไม่ยอมบอกผม ไคย่าเท้าเอามือไพล่หลังสบาย
อารมณ์ กล่าวว่าอยู่ในป่ า เวลาเป็ นสิ่ งไม่จาเป็ น ดังนั้นเขา
จึงปล่อยให้ผมเดินหลงได้ตามสบาย ช้ า ๆ ไม่ ต้องรี บร้ อน
ว่าอย่างนั้นแล้วก็ฮมั เพลงต่อ
แต่จู่ ๆ ตอนนั้นสายลมก็พดั พาความขลาดกลัว
ให้กลับมาหาผมอีกหน มันลอยฟุ้งรวมตัวจนกลายเป็ นกลุ่ม
ก้อนความกังวลขนาดใหญ่ รั้งสองขาไว้ไม่ยอมให้กา้ วไป
ข้างหน้า เมื่อผมตระหนักได้ว่ากาลังยืนอยู่ท่ามกลาง
สถานที่ที่ไม่คุน้ เคย หากหาทางออกไปไม่ได้จะทาอย่างไร
หากไกลกว่านี้จะเจอกับสิ่งใดบ้าง
‘หยุดทาไม’
‘หมอกร้ายกาลังจะมา’ พอผมว่าอย่างนั้น
เตรี ยมหันหลังเดินกลับ ตั้งใจจะล้มเลิก เขาก็แยกเขี้ยวขู่ฟ่อ
เห็นอย่างนั้นผมก็คร้านจะตอบโต้ ปล่อยเลยตามเลย คิดใน
ใจเพียงว่าหากหมอกร้ายปรากฏกายขึ้นมา ก็ขอให้มนั ไป
ไล่ตอ้ นเขาแทนแล้วกัน เขาว่า ไม่ เป็ นไร ไม่ เป็ นไร ก่ อนที่
นายจะรู้ ตัวว่ าควรเดินไปทางไหน ถึงตอนนั้นตัวนายก็
เข้ มแข็งมากขึน้ แล้ ว ผมถามว่าเขาไปจามากจากไหน เขา
บอก คิ ดเองซี คิ ดเอง นัน่ ละ โกหกอีกหน

๙๐

กว่าเราจะหลุดจากวังวนซ้ายขวา ก็กนิ เวลาไป
นานโข จนกระทัง่ เขาคงทนกับความเฉื่อยชาของผมไม่
ไหว มาได้ครึ่ งทางก็ตดั สิ นใจเดินนาเอง ภูตภูเขาว่าหากให้
ผมนาทางต่อ คงต้องรออาทิตย์ข้ ึนเป็ นหนที่สอง หรื อ
ไม่อย่างนั้นก็คงหมดหน้าร้อนพอดี เหตุเพราะผมเอาแต่หา
ข้ออ้างไม่ยอมเลิก บางอย่ างนานเกินไปก็ไม่ ดี เขาว่าอย่าง
นั้น
เมื่อพ้นป่ าออกมาก็เจอกับทางลาด สุ ดทางลาด
ลงไปมองเห็นเป็ นหาดทราย ไคดูตื่นเต้นกว่าเดิมเล็กน้อย
เมื่อเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนั้น สามถึงสี่ คนเห็นจะได้ เขาวิ่งไป
ข้างหน้า ไม่ลืมบอกให้ผมก้าวตามมา
ยิ่งเข้าใกล้เสี ยงคลื่นยิ่งดังชัดเจน ผสมปนเปกับ
เสี ยงหัวเราะและเสี ยงพูดคุย ไคหยุดพักใต้ร่มเงาต้นไม้
ใหญ่ ผมยืนอยู่ขา้ งกัน ถัดไปไม่ไกลมีเด็กเล่นอยู่ ผูช้ ายหนึ่ง
คน ท่าทางเป็ นพี่โต ส่ วนที่เหลือสามคนเป็ นผูห้ ญิง ฝาแฝด
หนึ่งคู่ พากันกระโดดโลดเต้นท่ามกลางไอแดดร้อนระอุ ดู
เผิน ๆ จากตรงนี้เหมือนมีภูตภูเขาอยู่อีกสี่ ตน
ไคเริ่ มต้นชี้เด็กทีละคน แนะนาให้ผมรู ้จกั
เหมือนตอนบอกชื่อพันธุ ์ไม้สีเขี ยวเมื่อครู่ ไม่มีผิด ไม่แน่ใจ
นักว่าในสายตาของเขา ไคมองต้นไม้อย่างคนหรื อมองคน
เหมือนเช่นมองต้นไม้ คนนีไ้ มโอ ข้ าง ๆ นั่นทาญา ผมสั้ น

๙๑

แต่ หน้ าเหมือนกันชื่ อทิ ชา ส่ วนที่ตัวเล็กสุ ดคื อลินา ผมร้อง
อ้อ ชื่อเจ้าของเมล็ดฝันในร้านคุณจิมโบ เขาว่าใช่ พลัน
กระโดดลงไปร่ วมวงกับเด็กเหล่านั้น
ภูตภูเขาเป็ นสิ่ งเหมือนมีชีวิตที่แปลกประหลาด
อยากให้คนเห็นแต่เป็ นตัวเขาเองที่หลบซ่ อน เพราะแม้ผม
จะบอกว่ากระโดดเข้ าไปร่ วมด้ วย ทว่าไคไม่ได้ทาอะไร
มากเกินกว่ายืนมองอยู่นอกวง ทาหน้าที่คล้ายเพียงผู ้
สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เป็ นเหมือนส่ วนหนึ่งแต่ไม่ก า้ ว
ล้ าเข้าไปเป็ นส่ วนใด คอยแอบอยู่ดา้ นหลัง ปล่อยให้ท้ งั สี่
คนวิ่งวุ่นตามประสา เมื่อเด็กคนหนึ่งในกลุ่มยิ้ม ริ มฝี ปาก
นั้นจึงค่อยคลี่ออกตาม ผมสงสัยขึ้นมาว่าเหตุใดเขาจึงทา
เช่นนั้น ไคตอบเพียง
‘ซ่ อนแอบไง เหมือนที่นายชอบเล่น’
ทีแรกผมคิดว่าเขาไม่กล้า แต่พอเด็กคนอื่ นนัง่
พัก เขาก็ยนั ตัวลุกขึ้นยืน แกล้งหยอกล้อคนอื่นไปทัว่
สะกิดคนโน้น เป่ าลมใส่ คนนี้ พอคนหนึ่งเริ่ มรู ้สึกตัวก็หนี
ไปทางอื่น เพราะมองไม่เห็นหรื อเป็ นเพราะมนต์มายาของ
ไค ผมไม่อาจทราบ เด็กที่เหลือจึงคิดว่าผมเป็ นคนทา จากที่
กล่าวโทษกันไปมา สายตาทุกคู่พลันเปลี่ยนเป้ าหมายมา

๙๒

ทางผม ทั้งสี่คนกระโจนเข้าหา รวดเร็ วเกินกว่าจะปฏิเสธ
ทัน รู ้ตวั อีกหนก็ลม้ กลิ้งลงไปนอนกลางผืนทราย ส่ วนไค
กระโดดหนีข้ ึนไปนัง่ อยู่บนต้นไม้ หัวเราะดังลัน่
การรับมือกับภูตภูเขาหนึ่งตนอย่างไคว่ายาก
แล้ว แต่การรับมือกับพี่นอ้ งสี่ คนนั้นยากยิ่งกว่า (โชคดีที่
อย่างน้อยพวกเขาว่าง่ายกว่าเด็กในบ้านนายกรัฐมนตรี เรน
ซี ) เราเล่นกันอยู่นานจนเหนื่อยหอบ หรื อพูดให้ถูกต้องกว่า
นั้นคือผมโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่า สักพักเจ้าของ
เมล็ดฝันทั้งสี่ คนก็โบกมือลา แว่วเสี ยงตะโกนดังตามมา ไว้
มาเล่ นด้ วยกันอีกนะ ไคชูมือขึ้นสุ ดแขน สะกิดผมให้ทา
ตาม ไว้ มาเล่ นด้ วยกันอีก
เมื่อร่ างทั้งสี่ เดินหายไปลับตา ไคก็เริ่ มต้นพาผม
เลียบหาดทราย ไกลจากจุดเดิมเล็กน้อย โขดหินขาวเรี ยง
รายอยู่ขา้ งทาง เสื้ อผ้าที่สวมอยู่เปี ยกปอนไปกว่าครึ่ ง สอง
เท้าก้าวเหยียบน้ าทะเล เกลียวคลื่นริ มชายฝั่งซัดเข้ามา ไม่
นานนักก็พดั คืนกลับไป จากน้ าที่ใสอยู่ พริ บตาเดียวกลับ
กลายเป็ นขุ่นมัวเพราะเม็ดทราย บรรยากาศรอบข้างสงบลง
กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั ภูตภูเขาบอกให้ผมเตรี ยมตัว เขาว่า
การตามหาของเก็บได้กาลังจะเริ่ มต้น ผมจึงเอ่ยถามว่าต้อง
ทาอย่างไร เขาไหวไหล่ หลับตาดูแล้ วจะรู้ ตั้งใจฟั งแล้ วจะ
ได้ ยิน

๙๓

ถึงตรงนี้ พอเขาเงียบงัน ผมก็เพิ่งตระหนักได้ว่า
ที่ผ่านมาภูตภูเขามักพกพาเสี ยงหัวเราะมาด้วยเสมอ หากไม่
มาจากตัวเขาเอง ก็มกั เกิดจากคนรอบข้าง ทว่าหนนี้ไม่มี
เสี ยงใดดังแว่วแผ่วขึ้นมา ผมหันไปหาไคที่ตอนนี้เอาแต่
จ้องไปข้างหน้า ทะเลในดวงตาเขายังส่ องประกายเหมือน
เช่นเดิม และยิ่งเป็ นประกายมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องแสง
ตะวัน จวบจนถึงตอนนั้นผมเองก็ยงั สงสัยว่าไคยังเป็ นสิ่ ง
อื่นใดได้อีก
ว่ากันว่าคนเราอดทนต่อการจ้องมองได้ไม่เกิน
แปดวินาที กฎเกณฑ์พิลึกพิลนั่ นี้คงใช้ได้ผลกับภูตภูเขา
เช่นเดียวกัน เพราะก่อนจะนับถึงวินาทีที่เจ็ด เขาก็หนั
กลับมา กระซิ บกับผมว่า เจอแล้ ว พลางยักคิ้วหลิ่วตามอง
แทนสัญญาณให้ผมแบมือรอ ไควางบางสิ่ งที่เพิ่งเก็บได้ลง
ในนั้น รู ปร่ างของมันคล้ายกระดิ่งลมริ มหน้าต่าง แต่มี
ขนาดเล็กกว่าหลายเท่า ไม่รู้ว่าเขาหาเจอได้อย่างไร
ฉับพลันภูตภูเขานึกสนุก ชวนผมเล่นเกมหา
ของ กติกาง่ าย ๆ ใครเก็บได้ มากกว่ าเป็ นผู้ชนะ ผมถามว่า
ชนะแล้ วได้ อะไร ภูตภูเขาทาหน้าฉงน ผมยืนยันคาเดิม ผู้
ชนะต้ องได้ รางวัล ไคถามกลับว่าทาไมต้องมี แค่ดีใจก็
พอแล้วไม่ใช่หรื อ ผมที่หาคาตอบไม่ได้ว่าหากชนะแล้ว
ต้องทาอย่างไรและระหว่างรางวัลกับความดีใจ ผมต้องการ

๙๔

สิ่ งใดมากกว่า จึงปล่อยให้คาถามนั้นลอยหายไปในอากาศ
บอกปั ดเขาให้ลงมือเริ่ มเกมเสี ยที
สุ ดท้ายจบลงตรงที่ ไคเก็บได้มากกว่าและ
กลายเป็ นผูช้ นะจริ งดังกติกาว่า
มือหนึ่งมีของจากท้องทะเล อีกมือหนึ่งมีของ
จากผืนทราย ยังไม่นบั รวมสิ่ งของอีกมากมายในถุงข้างเอว
ทางด้านผมมีเพียงเปลือกหอยไม่กชี่ ิ้น การตามหาของเก็บ
ได้จึงดาเนินต่อไปอย่างนั้นอยู่สักพักเพราะผมไม่อยากยอม
แพ้และภูตภูเขายังสนุกอยู่ จนกระทัง่ ผมเหลือบเห็น
บางอย่างรู ปร่ างเหมือนเมล็ดฝัน แต่ไม่มีประกายเปล่งแสง
ฝังตัวอยู่ใต้เม็ดทรายใกล้ชายฝั่ง มองจากตรงนี้ดูคล้ายแค่
หินธรรมดา
ไคก้มลงหยิบมันมาก้อนหนึ่ง นา้ คงพัดมัน
ขึน้ มา แล้วส่ งให้ผม ภูตภูเขาเรี ยกสิ่ งนั้นว่าทรายแก้ว ชื่ อ
ประหลาดอีกแล้ ว ผมเพียงแค่คิด ไม่ได้พูดออกไป เพียงรับ
มันมาและลองส่ องขึ้นกับแสงอาทิตย์ ทว่าสี ดาสนิทของ
มันทาให้ในนั้นไม่ปรากฏสิ่ งใดนอกจากเห็นเป็ นเงา
สะท้อนของตัวผมเอง ภาพตรงหน้าแห้งแล้งและมืดมน
เหมือนมีเมฆฝนกลุ่มใหญ่ลอยล่องบดบังสายตา

๙๕

ทันใดนั้นความรู ้สึกบางอย่างก็ตีต้ืนขึ้นมา ใน
หัวมึนตึง สองหูได้ยินเสี ยงดังอื้ออึง คล้ายเสี ยงคาราม
กึกก้องของหมอกร้าย ผมพยายามกลืนกลุ่มก้อนความรู ้สึก
นั้นลงท้อง พลันร่ างกายหนักอึ้ง เหมือนมีกอ้ นหินถ่วงไว้
อยู่ ก่อนภูตภูเขาจะรี บคว้ามันคืนและโยนลงกลับไปที่เดิม
ไคว่าความจริ งแล้วทะเลคือสุ สานของความ
ปรารถนาที่ไม่เป็ นจริ ง ลึกลงไปใต้ผืนน้ า หลายพันสิ่ งนอน
แน่นิ่งอยู่ในนั้น ไม่ใช่เพียงของหาย ไม่ใช่ เพียงของตก
สารวจ แต่หลายครั้งความผิดหวังและความทรงจาก็ถูก
นามาโยนทิ้งไว้ดว้ ย เมื่อมีมากเข้าก็คล้ายกับคาพูด พวกมัน
จะรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน แล้วตกตะกอนกลายเป็ นทราย
แก้วอย่างที่เห็น
‘หนึ่งในนั้นมีของคุณหรื อเปล่า’
‘ของฉันไม่ แต่จิมโบมี’
พอเขาพูดอย่างนั้น ทุกอย่างก็นิ่งงัน เหมือน
ก้อนหินกระทบผิวน้ า แผ่กระจายเป็ นวงกว้าง ราวกับ
ปริ ศนาเริ่ มไขกระจ่าง ทุกอย่างที่ผมสงสัยมานานเคลื่อนตัว
ลงล็อคพอดิบพอดี

๙๖

‘อารัน ครั้งหนึ่งจิมโบเคยเห็นฉัน’ ดวงตาเขา
หลุบลง ไม่สะท้อนสิ่งใด
‘จิมโบเหมือนนาย’
‘หมายความว่ายังไง’
‘หมายความตามนั้น จิมโบเห็นนายก็เหมือน
เห็นตัวเอง’
เขาเล่าให้ผมฟังต่อว่า ก่อนหน้านี้ร้านซ่ อมได้
ของคุณจิมโบไม่ได้เป็ นร้านซ่ อมสารพันสิ่ งของอย่างเช่น
ทุกวันนี้ เดิมทีมนั เป็ นเพียงร้านซ่ อมนาฬิกา ส่ วนคุณจิมโบ
นอกจากงานซ่ อมแซมแล้วก็ยงั เป็ นนักเขียน เวลาเดียวกัน
นั้นเองที่เขาได้พบกับไค แต่ เป็ นธรรมดาเมื่อวันเวลาหมุน
ผ่ าน ความฝั นบางอย่ างร่ วงหล่ นหายไประหว่ างทาง นาน
วันเข้ าเมื่อไร้ จุดหมาย สายตาก็เริ่ มพร่ าเลือน หลังจากนั้น
ไม่ นานเขาก็มองไม่ เห็นฉัน เหมือนอย่ างที่นายไม่ ได้ ยิน
เสี ยง ภูตภูเขาเสริ มต่อว่าที่คุณจิมโบเปิ ดร้าน นัน่ เป็ นเพราะ
ไม่อยากให้ใครกลายเป็ นเหมือนตัวเอง

๙๗

บางทีการทาได้กเ็ หมือนคาสาป ผมคิดอย่างนั้น
แรกเริ่ มมันเป็ นสิ่ งอัศจรรย์เมื่อเรายังทามันได้ดี แต่จะ
กลายเป็ นฝันร้ายในทันทีที่เราทามันไม่ได้ ไคไม่เห็นด้วย
ทาได้ กค็ ื อทาได้ ตอบอย่างกาปั้ นทุบดิน
รอบข้างมืดลงเมื่อไรไม่มีใครรู ้ เราหยุดเล่นหา
ของเก็บได้ต้ งั แต่ตอนนั้น พอเรื่ องเล่าของเขาจบลง ทุก
อย่างก็เงียบงัน กวาดของเก็บได้ลงใส่ ถุงผ้าข้างเอว ผมแบ่ง
ส่ วนของตัวเองให้เขา ตอบแทนสาหรับเรื่ องเล่าในวันนี้
กว่าจะตัดสิ นใจลุกขึ้นและเดินออกมา อาทิตย์กล็ าลับขอบ
ฟ้าพอดิบพอดี ไม่มีเสี ยงอื่นใดดังขึ้น นอกเสี ยจากเสี ยง
ฝี เท้าและลมหายใจ ผมครุ่ นคิดถึงเรื่ องที่ผ่านมา พยายาม
ปะติดปะต่อเรื่ องราวมากมายภายในหัว ทว่ายังไม่ทนั จับ
ต้นชนปลายอะไรได้ ไคก็เอ่ยขึ้นมาเสี ยก่อน
‘จัดการกับหมอกร้ายได้เมื่อไร นายจะได้ความ
ฝันคืนมา’
ในวันนั้นเองผมรู ้เพียงว่า นอกจากครอบครอง
สิ่ งของทั้งจากท้องทะเลและผืนทรายแล้ว ยังมีความลับอีก
มากมายที่ภูตภูเขาเก็บงาและครอบครองไว้

๙๘

_____________________________

๙๙

๑๐๐

บททีห่ ก
พกพา
กิจการงานรับจ้างทัว่ ไปประจาหน้าร้อนของ
ร้านซ่ อมได้กลับมาคึกคักอีกหน หลังจากงานเตรี ยมแปลง
ผักที่บา้ นคุณโทเมจบลง กล่องเหล็กสี แดงหน้าร้านของคุณ
จิมโบก็เงียบเหงาไปนานหลายวัน ไม่มีคาร้อง ไม่มีงาน
ว่าจ้าง หน้าที่ของมันกลายเป็ นเพียงที่พกั พิงหลบไอแดดให้
แมวสามสี อิงแอบชัว่ ครู่ ยามเท่านั้น ทีแรกผมนึกกังวล พอ
กังวลแล้วความคิดก็ฟ้งุ กระจายไปทัว่ ชัว่ พริ บตาหนึ่งจาก
บรรยากาศลึกลับรอบตัวเขา ตอนนี้คล้ายกลายเป็ นหมู่มวล
ความเศร้ายากจะหยัง่ ถึง อาจเป็ นจริ งดังว่า หากรู ้เรื่ องราว
เบื้องลึกเบื้องหลังของใครสักคน มุมมองของเราที่มีต่อเขา
จะเปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อเห็นท่าทีไม่ทุกข์ร้อนต่อสิ่ งใด
ของคุณจิมโบ จู่ ๆ ผมก็เข้าใจขึ้นมาว่าทั้งหมดนัน่ คงเป็ น
เรื่ องสามัญธรรมดาที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายครา
กล่าวถึงมาริ พักหลังมานี้มนั ไปมาหาสู่ ระหว่าง
ที่อื่นและที่นี่นอ้ ยลงกว่าเดิมมาก สามสี ตวั อ้วนกลมนอน
ปั กหลักบริ เวณหน้าร้านไม่ยอมไปไหน ด้วยว่าติดใจหรื อ
เพียงเกียจคร้านเกินกว่าจะย้ายถิ่นฐาน ผมไม่อาจทราบ
ชีวิตประจาวันในร้านซ่ อมได้ของผมเองก็ดาเนินไปอย่าง

๑๐๑

เรี ยบง่ายคล้ายวันวานก่อนหน้า ภาพของเมืองเก่าที่จากมา
ค่อย ๆ เลือนราง หายไปจากความทรงจาทั้งที่ความจริ งแล้ว
ยังมีอยู่
ผมออกไปเก็บของริ มชายหาดกับภูตภูเขาบ้าง
เมื่อมีเวลาว่าง (ซึ่ งว่างในที่น้ ีแท้จริ งแล้วหมายถึงทุกวัน แต่
หลายครั้งผมบอกไคไปว่าผมมีบางอย่างต้องจัดการ
โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนจนเกินไป ธุ ระในวันนั้นของ
ผมคือการนอนอยู่เฉย ๆ) หรื อไม่อย่างนั้นก็คอยอยู่เป็ น
ลูกมือบ้างเมื่อคุณจิมโบต้องการ
เช่นวันนั้นเจ้าของร้านซ่ อมได้บอกผมว่าเขามี
งานให้ช่วย ครั้งหนึ่งคุณจิมโบเคยเรี ยกผมว่าพวกหยิบจับ
อะไรก็พงั (แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้อารมณ์เสี ย) งาน
รับจ้างทัว่ ไปในครั้งนี้เป็ นงานใหญ่ ไม่ใช่ในแง่ของปริ มาณ
หรื อจานวนคน ทว่าใหญ่ในแง่ของจิตใจ เพราะต้องอาศัย
ความกล้ามหาศาล คุณจิมโบอธิบายงานให้ผมฟังเพียง
คร่ าว ๆ ว่างานวันนี้เป็ นงานประเภทจัดตระเตรี ยมข้าวของ
สาหรับพิธีเปลี่ยนผ่านที่กาลังจะเกิดขึ้นในตอนเย็น
ผมขมวดคิ้วมุ่น พิธีอีกแล้ ว แต่ภูตภูเขาที่เพิ่ง
โพล่มาช่วยเสริ มต่อว่าพิธีของที่เกาะทางใต้ไม่ใช่อ ะไรที่
เป็ นทางการอย่างที่ผมเข้าใจ แต่เป็ นเพียงบางอย่างคล้าย
งานฉลอง ดังนั้นขอให้ผมวางใจ ไคเล่าว่าพิธีเปลี่ยนผ่าน

๑๐๒

เป็ นธรรมเนียมของเกาะทางใต้ เกิดขึ้นประจาทุกปี เมื่อถึง
ช่วงกลางฤดูร้อนและใครบางคนพร้อมสาหรับการออก
เดินทาง ผมถาม เดินทางไปไหน คล้ายกับที่เขาเคยถามผม
ก่อนหน้า ภูตภูเขาว่า ฉันไม่ ร้ ู หรอก จนถึงตอนนีก้ ย็ ังไม่ ร้ ู
ทาท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อ แต่พกั หนึ่งก็เงียบหายไป
กอปรกับคุณจิมโบตะโกนขึ้น อาหารเช้ า และ
มาริ ร้องตอบรับว่าเมีย้ ว ภูตภูเขาพลันกระโดดลงจาก
ขั้นบันได ปรากฏกายใกล้โต๊ะไม้ในทันที เช้าวันนั้น
เจ้าของร้านซ่ อมได้ยงั คงเตรี ยมข้าวของปริ มาณสาหรับสาม
คนเหมือนเช่นเคย ผมคิดว่าความจริ งแล้วภูตภูเขาแม้ไม่
ต้องกินสิ่ งใดเลยก็อยู่ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ไคไม่ทาเช่นนั้น
เขานัง่ แกว่งขารอจนกว่าคุณจิมโบจะจัดการอาหารส่ วน
ของตัวเองจนเรี ยบร้อย พอเจ้าของร้านลุกขึ้นไป ภูตภูเขาก็
หยิบของในจานเข้าปากหน้าตาเฉย ผมแขวะเขาให้ช่วยเลิก
ทาตัวเหมือนคนเสี ยที ไคสวนกลับมาว่า งั้นผมก็ควรเลิกทา
ตัวเหมือนผีเช่นเดียวกัน เมื่อลงเอยเช่นนั้นผมก็เถียงต่อ
ไม่ได้ ปล่อยให้เขาเล่นสนุกทาตัวเหมือนคนต่อไปจน
พอใจ
หลังจากนั้นเราถึงได้เริ่ มต้นงานกันเสี ยที พิธี
เปลี่ยนผ่านมีวิธีการตระเตรี ยมข้าวของคล้ายงานเลี้ยงอย่าง
ที่ไคว่า กล่าวคือมีองค์ประกอบครบทั้งอาหารและสิ่ งรื่ น

๑๐๓

เริ ง คุณโทเมเองก็มาช่วยเช่นกัน หญิงชรารับหน้าที่คอย
ดูแลเรื่ องปากท้อง ส่ วนร้านซ่ อมได้รับผิดชอบเรื่ องสถานที่
และของตกแต่ง ไคกระซิ บบอกผมว่าสิ่ งสาคัญที่ขาดไม่ได้
สาหรับพิธีเปลี่ยนผ่านคือโคมสาหรับจุดไฟและโหลใส่
เมล็ดฝัน คุณจิมโบหยิบพวกมันออกมาจากชั้น ขยับเพียง
เล็กน้อยละอองสีขาวก็ร่วงหล่นลงมา ถึงตอนนั้นผมถึงได้รู้
ว่าเจ้าของคาร้องในครั้งนี้คือพี่นอ้ งสี่คนที่เราพบกันเมื่อวัน
ก่อน ไมโอ ทาญา ทิ ชาและลินา ช่างซ่ อมได้เอ่ยชื่อนั้นเป็ น
การทบทวน
แล้วคาพูดหนึ่งของภูตภูเขาก็ลอยขึ้นมา พอถึง
เวลาเมื่อความฝันของเด็ก ๆ เริ่ มเลือนราง จิมโบจะส่ งมัน
คืนกลับไป นึกได้อย่างนั้นผมก็ใจหายวาบ จนกระทัง่ ไค
บอกว่าไม่เป็ นไร ครั้งนี้เขาเพียงแบ่งมันออกมาเล็กน้อย ใช้
เป็ นเชื้อเพลิงต่างโคมไฟในระหว่างการเดินทาง ความ
กังวลทั้งหลายจึงค่อยทยอยหาย หลอมรวมกลายเป็ นเพียง
ความว่างเปล่าและไม่เป็ นสิ่ งอื่นใดอีกเลย
จมอยู่กบั ความคิดดังกล่าวได้ไม่นาน เจ้าของ
ร้านซ่ อมได้กฉ็ ุดผมขึ้นมาด้วยการบอกว่า พิธิเปลี่ยนผ่าน
จะเริ่ มขึ้นเมื่ออาทิตย์ลาลับจากขอบฟ้า เช่นนั้นแล้วพอใกล้
ถึงเวลา เราทุกคนจึ งพากันเคลื่อนย้ายข้าวของไปวางกองที่

๑๐๔

ชายฝั่ง สุ มไฟไว้ตรงกลาง จุดกายานวางอยู่ขา้ งกัน ไมโอ ทิ
ชา ทาญา ลินา ทั้งสี่ คนดูตื่นเต้นกว่าใคร
เพิงไม้ที่เรานามาตั้งไว้ คุณโทเมจัดการประดับ
ประดามันด้วยโคมกระดาษสี ขาวกับกระดิ่งลู่ลม พอต้อง
ลมก็ร้องกรุ๊ งกริ๊ ง เด็กสี่ คนนัง่ อยู่ตรงนั้น ส่ งเสี ยงดังไม่แพ้
กัน ส่ วนภูตภูเขาเองก็หวั ร่ อ พอเห็นบรรยากาศเริ่ ม
ครึ กครื้ น สองมือนั้นพลันชูข้ ึนสุ ดแขน แววตาสะท้อนแสง
ไฟเป็ นประกาย ก้าวซ้ายสลับขวา คราวนี้ภูตภูเขาไม่สนใจ
แล้วว่าข้างใดจะดีกว่า เริ งระบาไปพร้อม ๆ กับเสี ยงกังวาน
ของกระดิ่งลม
จ้ องขนาดนั้น เสี ยมารยาทนะ ภูตภูเขาว่าพลาง
กระทุง้ ศอกใส่ ตอนที่ผมเอาแต่ทอดสายตาไปทางเจ้าของ
คาร้องในวันนั้น(รวมถึงเขาด้วย)อย่างโจ่งแจ้งไม่ยอมหยุด
เสี ยมารยาท ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกล้าพูดคานี้กบั ผม แต่ยงั ไม่
ทันได้ว่าอะไร ไคก็หายวับเข้าฝูงชนไปอีกหน
ผมเหลือบมองเด็กสี่ คนกับภู ตภูเขาเต้นรากัน
เป็ นครั้งสุ ดท้าย คราวนี้ทาอย่างระมัดระวัง คือไม่จดจ้อง
ถึงมองก็มองเพียงผ่าน มองอย่างไม่ทนั ให้ใครรู ้ตวั
ก่อนที่กองไฟทั้งหมดจะค่อย ๆ ดับมอดลง

๑๐๕

เหลือเพียงแสงสว่างเพียงราไรจากโคมกระดาษ
เวลานั้นรอบข้างดูต่างไปจากเดิม ไม่ใช่เพียงเพราะ
บรรยากาศเย็นย่าหรื อโพล้เพล้ ทว่ามันเงียบงันมากกว่าที่
ผมคิด ดนตรี หยุดลงแล้ว เสี ยงหัวเราะก็พลันหยุดลงด้วย
วงเต้นราเมื่อครู่ แยกย้าย ภูตภูเขาเดินกลับมานัง่ แล้วว่า เริ่ ม
แล้ว เหลือเพียงทิชากับทาญาเท่านั้นที่ลุกขึ้นยืน
คุณจิมโบก้าวเท้าเข้าหา ยื่นกระดาษให้ท้ งั คู่คน
ละแผ่น ข้างกันนั้นมีโหลแก้วบรรจุดว้ ยน้ าสี ดา สี แดง และ
สี ขาว ไคว่ามันเป็ นสัญลักษณ์แทนกลางวัน ค่าคืน และ
เลือด พอถึงตรงนี้ผมก็ชะงักงัน ภูตภูเขาว่า ไม่ ใช่ เลือดใน
ที่นไี ้ ม่ ได้ หมายถึงเลือดที่เป็ นของเหลว แต่ หมายรวมถึง
ชีวิตต่ างหาก ผมร้องอ้ อ เพิ่งเข้าใจความหมายของมันก็
ตอนนั้น พิธีเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้คงหมายถึงการเปลี่ยนผ่าน
จากวัยเยาว์กลายเป็ นวัยอื่น และที่ว่าเดินทางเองก็ไม่ใช่
เดินทางออกไปจากถิ่นฐานเดิม ทิชาและทาญายังอยู่ตรง
นั้น เขียนชื่อลงบนกระดาษสองแผ่นด้วยนิ้วมือ
เจ้าของร้านซ่ อมได้หยิบขวดโหลใหม่ข้ ึนมา
บรรจงเปิ ดฝาออกอย่างเชื่องช้า ถนอมมันราวกับเวลาที่คุณ
โทเมดูแลพืชพรรณในสวน หยิบมันออกมา แค่เพียงนิด
เดียวก็ส่องประกายเจิดจ้า ทิชาและทาญายื่นมือออกไปรับ
ไว้ ใช้เมล็ดฝันนั้นต่างโคมไฟ ส่ วนอีกมือหนึ่งถือกระดาษ

๑๐๖

เมื่อครู่ ชูข้ ึนสู ง ปล่อยมันลอยออกไปตามแรงลม ไคว่าที่
ต้องใช้เมล็ดฝันคอยนาทาง เพราะชื่อของพวกเขาจะได้ไม่
หลงไปทางไหน
แค่ชวั่ พริ บตาเดียวพิธีกจ็ บลง ภายนอกทิชาและ
ทาญายังคงเหมือนเดิม แต่ภายในนั้นคงมีบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงไป ผมไม่แน่ใจนักว่าควรนิยามมันด้วยคาใด
เวลานั้นภูตภูเขาเงียบลงอีกหน เพียงนัง่ นิ่ง ทอดสายตามอง
วัยเยาว์ของทั้งคู่ลอยผ่านข้ามผืนน้ า จ้องมองมัน ราวกับ
กาลังเฝ้าระวังไม่ให้มนั สลายหายกลายเป็ นเพียงทรายแก้ว
ริ มชายฝั่ง คอยประคับประคองไม่ให้เศษเสี้ ยวใดของวัย
เยสว์ร่วงหล่นหรื อสู ญหาย ภาวนาให้มนั พกพาความทรงจา
ของเกาะเล็ก ๆ ทางใต้และร้านซ่ อมได้ส่วนหนึ่งติ ดตัว
กลับไปด้วย
ไคในเวลาที่ผ่านมาเหมือนล่วงรู ้แล้วซึ่ งทุก
อย่าง ทว่าในบางคราวเช่นตอนนี้กลับอ่อนไหวและ
บริ สุทธิ์ ราวกับไม่รู้อะไรเลย เมื่อเห็นภาพนั้นผมจึงอด
ไม่ได้ที่จะเอ่ยถาม สักวันคุณจะเข้าร่ วมด้วยไหม ภูตภูเขา
ตอบทันทีว่าไม่ เขาไม่คิดจะเติบโต
‘แล้วชื่อพวกนั้นจะเป็ นอย่างไรต่อ ลอยไปไม่
กลับมาอย่างงั้นหรื อ’

๑๐๗

เขาส่ ายหัว บอกผมว่า เด็กพวกนั้นรั บพลังจาก
ผืนดิน บรรยากาศ จนแทบกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของเกาะเล็ก
ๆ ทางใต้ แห่ งนีไ้ ปแล้ ว หากไม่ ใช่ คลื่นจะซัดพาพวกเขา
กลับฝั่ งมาเอง จะเข้ ามาใกล้ กไ็ ด้ จะพัดพาออกไปก็ได้
แปลกนะ ทะเลน่ ะ
‘แล้วถ้าพวกเขาหายไป จะกลายเป็ นพวกตก
สารวจหรื อเปล่า ถูกเกลียวคลื่นหมุนวนแล้วจมลงในเม็ด
ทราย อย่างที่คุณบอก’
ภูตภูเขาว่า ไม่ หรอก ไม่ เป็ นอย่ างนั้น พวกของ
ตกสารวจน่ ะ เราไม่ ร้ ู ชื่อมันด้ วยซ้า อย่ าลืมว่ าทั้งสองคนพก
มันไปด้ วย เมล็ดฝั น
ประโยคแรกเขาคงหมายถึงทิชากับทาญา ส่ วน
ประโยคถัดมานั้นหมายถึงผม
มันจะนาทางนายไป แต่ จะเติบโตต่ อไปเป็ นสิ่ ง
ใด ไม่ มีใครรู้ บางทีอาจจะร่ วงหล่ นแล้ วสู ญหายกลายเป็ น

๑๐๘

ทรายแก้ ว อาจกลายเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ หรื อกลายเป็ น
ความหวังต่ อไปมากมายมหาศาล มีแต่ นายเท่ านั้นที่ร้ ู
ใช่ ว่าไม่ มีมันแล้ วนายจะอยู่ไม่ ได้ แต่ ถ้านายยัง
มีหวัง ยังพอมองเห็น ฉันก็อยากให้ ลองตามหามันด้ วย
ตัวเอง
ค่าวันนั้นเองในห้องหกเสื่ อ ผมเปิ ดสมุดบันทึก
ขึ้นมาหน้าหนึ่ง ไม่อาจรู ้ได้ว่าสิ่ งใดดลใจให้ผมหยิบดินสอ
ออกมาอีกครั้ง มานึกได้เอาภายหลังว่านัน่ ไม่ใช่การ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ แต่เป็ นเพียงการบันทึกด้วย
ความหวังอย่างจริ งใจ ขอให้พวกเขาเดินทางอย่างปลอดภัย
_________________________

๑๐๙

๑๑๐

บททีเ่ จ็ด
ดอกไม้ ไฟ
ผมหยุดคิดเรื่ องหมอกร้ายไปได้สักพัก กระทัง่
ถึงวันหนึ่ง จู่ ๆ ลมฝนก็นาพาบางอย่างสี ดาขลับลอย
กลับมาอีกหน พร้อมกับจดหมายเขียนด้วยลายมือของป้ ารา
มี
‘อารั น
เธอไม่ อยู่แล้ วร้ านนา้ ตาลปั้ นของป้ าก็เงียบเหงา
นักระบายสี คนใหม่ ลงสี ทับกลบผนังสี ไข่ ไก่ ของเธอโดย
ไม่ ถามอะไรใครสั กคา ทีแรกป้ าโมโหมาก แต่ เขาตอบแทน
ด้ วยการแต่ งเติมร้ านป้ าให้ ใหญ่ ขึน้ กว่ าเดิม อารั นเอ๋ ย เชื่ อ
ไหมว่ าตอนนีร้ ้ านของป้ าใหญ่ ขนาดที่ให้ ครอบครั วเรนซี
มาเดินเล่ นได้ ตามสบาย เรนซีเองก็ถูกใจเขามาก ถึงขนาด
เลื่อนตาแหน่ งให้ เขาถึงสองครั้ งในรอบสั ปดาห์ ..’
หยุดอ่านลงเพียงเท่านั้น ทีแรกผมนึกว่าความ
คิดถึงนาพามันมา จากเมืองทางเหนือมาจนถึงเกาะทางใต้

๑๑๑

ใครสักคนเคยพูดไว้ ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ไกลสุ ดสายตา
หรื อลึกเกินกว่าจะมองเห็น ความห่วงใยจะหาเราเจอเสมอ
ผมแม้ไม่อยากยอมรับและมี ท่าทีผลักไสไล่ส่งคนรอบตัว
เสมอมา ทว่าเบื้องลึกในใจก็หวังอยากให้ใครสักคนตามหา
ความคิดเช่นนี้เองที่ทาให้ผมรู ้สึกตื้นตันในทีแรก
แต่พออ่านเนื้อความในจดหมายถึงได้รู้ว่ามัน
ไม่ใช่ ไม่ใกล้เคียง จดหมายจากป้ ารามีไม่เพียงแต่เล่า
เรื่ องราวของชายแปลกหน้า ทว่ายังพัดผ่านพาเสี ยงหัวเราะ
เย้ยหยันของหมอกสี ดามาที่นี่ดว้ ย หมอกร้ายคงรู ้ชดั เจน
แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้ ผมใคร่ ครวญคิดถึงวิธีหลีกหนีกลุ่ม
ก้อนขมุกขมัวทุกหนทาง คิดไปถึงขั้นที่ว่าควรทาอย่างไร
หากสุ ดท้ายหมอกร้ายตามหาผมพบเข้าจริ ง ๆ ถึงตอนนั้น
ผมคงเก็บกวาดทุกอย่างและจากไปอย่างเงียบงัน ไม่
กระโตกกระตาก ไม่ทิ้งหลักฐานใดว่าเคยอาศัยอยู่ เพื่อไม่
ทาให้ใครหรื อสิ่ งใดในร้านซ่ อมได้ตอ้ งเดือดร้อน
ทันใดนั้นจู่ ๆ ภูตภูเขาก็โผล่พรวดเข้ามา มือ
หนึ่งถือบางอย่างคล้ายก้านลวด มีดินแข็งพอกอยู่ตรงปลาย
ส่ วนอีกมือว่างเปล่า มีฟ้าคารามเสี ยงดังเป็ นฉากหลัง
ไคหยุดนิ่งแล้วมองผม คล้ายสับสนชัว่ ครู่ แต่เมื่อผมว่า วิ่ง
เขาก็พาผมกระโจนออกทางหน้าต่างในทันที โชคดีที่
ด้านล่างเป็ นพุ่มไม้ ตกลงมาจึงไม่เจ็บมากนัก ที่เป็ นแผล

๑๑๒

ถลอกคงมีแค่ฝ่ามือ พอตั้งหลักได้กก็ า้ วขาต่อ ลืมความเจ็บ
แปลบทั้งหลายไปเสี ยสนิท เราสองคนเนื้อตัวเปี ยกปอน
เปื้ อนด้วยโคลนหรื อน้ าฝน เวลานั้นไม่มีใครสนใจ
สายฝนยังคงเทกระหน่า ภูตภูเขาหยุดลงตรง
ลานกว้างใกล้สะพานหิน ทั้งที่เป็ นหน้าร้อน แต่ฝนกลับ
โปรยลงมาอย่างหนัก พลันนึกถึงคาที่คุณจิมโบว่าเมื่อหลาย
วันก่อน นี่ละฝนหลงฤดู ตกไม่ นานหรอก แต่ ห่าใหญ่ เอ้ า
ไปเก็บตรงนั้น ปิ ดหน้ าต่ างให้ แน่ น พามาริ เข้ าไปในร้ าน
ด้ วย ปิ ดหน้าต่าง ตอนกระโดดลงมานั้นผมลืมเสี ยสนิท จึง
กล่าวขอโทษคุณจิมโบในความคิด ป่ านนี้หอ้ งหกเสื่ อคงมี
แต่น้ าฝนเจิ่งนอง
ระหว่างนั้นเองไคก็หย่อนตัวลงนัง่ ทั้งที่พ้นื ยัง
เปี ยกอยู่อย่างนั้น สะกิดถามว่าที่กาลังเล่นอยู่น้ ีคือสิ่ งใด ผม
ยกสองมือขึ้นกุมหัว เชื่ อเขาเลย ภูตภูเขาพาผมออกมาโดย
ไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่ากาลังหนีสิ่งใด ผมว่า ไม่ ได้ เล่ น หนี เขาทา
หน้าฉงน หนีอะไร ทาไมต้ องหนี หอบหายใจตัวโยน
หมอกร้ าย
รู้ อย่ างนีไ้ ม่ น่าพาวิ่ง

๑๑๓

เขาว่าอย่างนั้น แต่กย็ งั มีน้ าใจถามต่อว่าเกิด
อะไรขึ้น พอนึกถึงเนื้อความในจดหมาย ภาพของชาย
ปริ ศนาก็ปรากฏขึ้นมา เสี ยงหัวเราะดังขึ้นอีกหน ผมเล่า
เรื่ องตั้งแต่ตน้ ให้เขาฟัง รู ้ดีว่าปิ ดบังความจริ งต่อไปคงไม่มี
ความหมาย ถึงอย่างไรภูตภูเขาก็คงหาทางรู ้ได้อยู่ดี แล้ ว
ตอนนีย้ ังตามมาอยู่ไหม ผมส่ ายหน้า บอกเขาว่าไม่รู้ หมอก
ร้ายเป็ นสิ่ งคาดเดายาก มันจะปรากฏกายเมื่อไรก็ได้
นัง่ ฟังอยู่ได้สักพัก พอดีกบั ตอนที่สายฝนเริ่ ม
เบาลง ภูตภูเขาก็ยนั ตัวเองลุกขึ้น อยากรู้ วิธีจัดการกับหมอก
ร้ ายไหม ยังไม่ทนั ให้คาตอบ ไคก็หยิบบางอย่างคล้ายก้าน
ลวดในตอนแรกขึ้นมา ไม่รู้เขาเอามันมาจากที่ใด แต่กห็ ยิบ
มันขึ้นมาแล้ว หันส่ วนปลายที่มีดินแข็งพอกลงกับก้อนหิน
กระทบกันไม่นานก็เกิดแสง ประกายไฟกระจายทัว่
ดอกไม้ ไฟ เขาบอกผมแบบนั้น
แล้วจู่ ๆ บางอย่างก็กอ่ ตัวขึ้นชัดเจนเป็ นรู ปร่ าง
พร้อมเสี ยงขู่คารามกึกก้อง มันโอบล้อมเราไว้เหมือนพายุ
ยิ่งดอกไม้ไฟส่ องแสง มันยิ่งเกรี้ ยวกราด สายลมกรรชาก
แรง ภูตภูเขาถือกิง่ ก้านดอกไม้ไฟ กวัดแกว่งมันไปทัว่ ทาที
เหมือนถือดาบ คอยฟาดฟันหมอกสี ดาขลับที่คลืบคลานเข้า
มา ร้องตะโกนบอกผม

๑๑๔

‘ลืมตาเร็ วเข้า’
ในทีแรกผมไม่กล้า หวาดกลัวเกินกว่าจะทา
ตาม ทว่าเมื่อลองลืมตาครั้งหนึ่งจึงพบว่า
ใจกลางหมอกร้าย ผมมองไม่เห็นใคร นอกจาก
เงาของตัวเอง
แล้วหนึ่งเสี ยงของภูตภูเขาก็ดงั ขึ้นอีกหน
‘นักวาด เด็กหลงทาง คนขี้ขลาด’
‘ของพวกนั้นมันก็แค่ชื่อเรี ยกไม่ใช่หรื อ ที่
สาคัญจริ ง ๆ น่ะคือข้างในต่างหาก แค่นายรู ้ว่านายเป็ นใคร
แค่น้ นั ก็พอแล้ว’
‘ไม่ว่าใครจะเรี ยกนายว่าอะไร ก็ทาในสิ่ งที่นาย
อยากทาต่อไปเถอะ’
‘เพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย จะไม่มีสิ่ง
ใดเปลี่ยนนายได้ อารัน ’

๑๑๕

จนถึงตอนนั้นผมก็กลั้นมันไว้ไม่ไหว ปล่อยโฮ
ออกมา น้ าตาร่ วงพรู หมอกร้ายหายไปตั้งแต่เมื่ อไร ผมไม่
อาจรู ้ เขาดูตกใจไม่นอ้ ย แต่พอเห็นว่าผมดีข้ ึนแล้วจึงค่อย
เริ่ มชวนคุย
‘ดีแล้ว ดีแล้ว’ เขาบอก ร้องออกมา หากเราได้
ลองแสดงความรู ้สึกออกมาแล้ว สิ่ งที่คงั่ ค้างอยู่ในใจจะ
กลายเป็ นอิสระ
‘ถ้าไม่ลองแสดงออกมา ก็จะไม่มีใครรู ้หรอก
นะ’
ผมถาม ‘ไหนว่าได้ยินชัดเลยไง’
‘ที่ว่าได้ยินน่ะก็ได้ยินอยู่หรอก แต่ไม่เข้าใจเลย
สักนิด’ ภูตภูเขาหันมา ‘เรื่ องพวกนั้นน่ะซับซ้อนจะตาย ต่อ
ให้เป็ นฉันหรื อใครก็เดาไม่ออก’
‘ไม่อย่างนั้นเราจะมีวิธีสื่อสารกันไว้ทาไม
ถ้อยคา ภาพวาด บทเพลง มีไว้อธิ บายสิ่ งที่อยู่ขา้ งในนะรู ้
ไหม ทาให้เรามองเห็น เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ รู ้สึกยังไง’

๑๑๖

แล้วจู่ ๆ เขาก็พูดขึ้นมาว่า
‘ถึงเวลาหนึ่งฉันเองก็ตอ้ งไป นายด้วย เราทุก
คน วูบไหว ส่ องประกาย ท้ายที่สุดจะดับสิ้ นแสง เหมือน
ดอกไม้ไฟ’
‘แต่ไม่ตอ้ งกลัว เมื่อเวลานั้นมาถึง ฟังมันให้ชดั
อย่าทอดทิ้งมัน’
กล่าวซ้ าคาเดิมเหมือนตอนที่เราออกตามหา
ของเก็บได้ แล้วใช้ข้ ีเถ้าเขียนสัญลักษณ์บางอย่างไว้ขา้ ง ๆ
บอกผมว่าเอาไว้ป้องกันสิ่ งชัว่ ร้าย
‘และอย่าลังเลเลยที่จะเดินต่อไป ได้โปรดอย่า
ลังเลเลยที่จะเป็ นตัวเอง’
ดอกไม้ไฟในมือเริ่ มดับวูบลง พร้อมเสี ยงใคร
สักคนร้องตะโกน ไฟไหม้ ผมสวนกลับไป ไม่ ใช่ เสี ย
หน่ อย แต่ไคหายไปแล้ว หายไปอย่างที่บอก พา เมฆครึ้ ม
บนฟ้าหายไปด้วย ทิ้งผมไว้ก ับหลักฐานและควันไฟเจือจาง
เถ้าถ่านร่ วงหล่นลงบนพื้น

๑๑๗

ฉับพลันบางอย่างในใจผมก็เคลื่อนไหวโครม
คราม ผมหันมองหาเขา ถามว่า ได้ ยินหรื อเปล่ า ไคปรากฏ
มาแค่เสี ยง เอ่ยเพียง เมล็ดฝั นกาลังจะโต
นาทีเดียวกันนั้นเอง ผมได้รับคาตอบแล้วว่าเขา
เป็ นมากกว่าภูตผี ไคคือนักเพาะพันธุ ์ความฝันที่เก่งกาจ
_______________________________

๑๑๘

๑๑๙

บททีแ่ ปด
ประภาคารกับสะพานหิ น
กว่าผมจะรู ้ตวั อีกที หน้าร้อนก็กาลังจะหมดไป
และกว่าจะรู ้ตวั อีกหน ผมก็ยืนปั้ นจิ้มปั้ นเจ๋ ออยู่ตรงกลาง
ระหว่างประภาคารสี แดงสลับขาวและสะพานหินทอดยาว
ไปข้างหน้าแห่งนี้เรี ยบร้อยแล้ว
วันนั้นเป็ นยามบ่ายในหนึ่งวันอันแสนธรรมดา
ที่รอบข้างร้อนอบอ้าวเกินกว่าจะทนไหว ที่เขาว่าฟ้าหลัง
ฝนมักสดใสเห็นจะเป็ นเรื่ องจริ ง เพราะเมฆครึ้ มไม่ปรากฏ
เลยหลังจากนั้น หมอกร้ายเองก็คล้ายจะเลือนหายไปด้วย
แดดจัดจ้าเช่นนี้เองคงทาให้ภูตภูเขาร่ าเริ ง ถึงได้ส่งเสี ยง
เรี ยกผมผ่านริ มหน้าต่างตั้งแต่เช้า แต่ เพราะเวลานั้นผมยัง
ไม่อยากรี บลุกออกไปข้างนอก จึงแกล้งนอนแน่นิ่งไม่ไหว
ติง ปล่อยให้ไคกลิ้งอยูบ่ นพื้น นึกสงสัยขึ้นมาว่าหากไม่มี
ผมคอยเล่นสนุกกับเขา ภูตภูเขาจะทาอย่างไร
เขาเริ่ มต้นจากการก่อกวนมาริ เช่นว่าพอมาริ
ร้องเมี้ยว เขาก็ร้องตาม พอแมวสามสี เริ่ มไม่สบอารมณ์ เขา
ก็เปลี่ยนไปทาอย่างอื่น อย่างอื่นที่ผมแอบหรี่ ตามอง ผมเคย
เอ่ยความลับข้อนี้ให้คุณทราบอยู่หลายครั้ง ภูตภูเขามี
บรรยากาศรอบตัวหลายประการคล้ายคลึงกับคุณจิมโบ

๑๒๐

หนึ่งในนั้นรวมไปถึงความลึกลับที่เขามักเผยออกมา ผ่านสี
หน้าและแววตาที่นอ้ ยครั้งนักจะได้เห็น ไคในตอนนั้นดู
แตกต่างจากไคในเวลาธรรมดาอยู่มากโข แต่หากจะให้
ระบุว่าต่างกันอย่างไร ผมคงทาได้เพียงบอกกับคุณว่าผม
ไม่อาจรู ้
สุ ดท้ายวันนั้นกลายเป็ นผมเองที่อดรนทนไม่
ไหว ยอมออกมาที่นี่กบั เขาจนได้
อยู่ขา้ งบนนี้ พื้นที่ของท้องฟ้ามีมากกว่าผืนดิน
ทะเลเบื้องหน้าพราวระยับ ผมมองเขาที่ยืนอยู่ขา้ ง ๆ ไค
หลับตา สายลมพัดผ่านพาเส้นผมของเขาปลิวไสว เหมือน
กาลังแหวกว่ายอยู่ในผืนน้ า คล้ายจะหายไปกับสายลม แต่ก ็
ดูหนักแน่นอยู่ในที ราวกับเขากาลังดื่มกินช่วงเวลานี้ของ
วันอย่างหิวกระหาย
เขาบอกให้ผมลองทาดูบา้ ง กางแขนออกทั้ง
สองข้าง หลับตา และลองเงี่ยหูฟัง ผมทาตามอย่างที่เขา
บอก ใช้ทุกสัมผัสอย่างตั้งใจ ฉับพลันในตอนนั้นเอง มัน
เป็ นเหมือนชัว่ ขณะที่ความเงียบเริ่ มโรยตัวลงมา เป็ น
ชัว่ ขณะหนึ่งที่เหมือนกับว่ามองเห็นทุกอย่างได้ชดั เจน เห็น

๑๒๑

ได้ท้ งั ที่หลับตา และเมื่อลองฟังให้ลึกลงไป ไม่ว่าจะฟังซ้ า
ๆ เท่าไร
เสี ยงที่ผมได้ยินนั้นคือเสี ยงจากตัวผมเอง
ไคว่า เชื่อไหม ธรรมชาติ เป็ นผูป้ กครองทุก
อย่าง หากลองเงี่ยหูฟังสักครั้งหนึ่งจะพบว่าแท้จริ งแล้ว
มนุษย์ตวั จ้อยอย่างเราต่างหากที่เย่อหยิง่ และจองหอง ดื้อ
รั้นอยากจับจองทุกสิ่งเป็ นของตัวเอง ผมหัวเราะ เห็นด้วย
กับเขาและเล่าเรื่ องของนายกเทศมนตรี เรนซี ให้ไคฟัง ภูต
ภูเขาทาหน้าเหยเกเมื่อเรื่ องเล่าของผมจบลง แล้วหยอกเย้า
ว่าให้ผมระวังตัวให้ดี มิเช่นนั้นสักวันอาจเป็ นเหมือนเขา
ผมถามว่าเขาเห็นผมเป็ นคนเช่นไร ภูตภูเขาว่า เป็ นอย่ างนั้น
ละ
เถียงกันได้ไม่นาน ไคก็กระโดดตูมหนีลงน้ า
ผมกระโดดลงไปตาม ความสู งระดับนั้น พอกระโดดลงไป
ก็จมลึกหาย ฟองอากาศกระจายรอบตัว ดาผุดดาว่ายจน
หนื่อยหอบ ไม่นานคลื่นซัดพาเรากลับเข้าชายฝั่ง
พอถึงฝั่งผมก็กระโจนเข้าหาเขา เรี ยนรู ้จากครั้ง
ก่อน เราสองคนล้มกลิ้งลงตามพื้นลาด ทั้งฝุ่ นทั้งทรายเลอะ

๑๒๒

เปรอะคละคลุง้ ไปทัว่ แต่เวลานั้นไม่สนสิ่ งใด ไม่มีใครยอม
ไค ผลัดกันเป็ นฝ่ ายแพ้ ผลัดกันเป็ นฝ่ ายชนะ
พอหมดแรงก็นอนแผ่หลาริ มหาดทราย เป็ นครั้งแรกที่ผม
ไม่นึกกังวลถึงสิ่ งใด
และด้วยเหตุผมกลใดไม่มีใครรู ้ จู่ ๆ ผมก็โพล่ง
บอกเขาขึ้นมาว่าจะวาดรู ป นายจะวาดเหรอ เขาถาม ผม
พยักหน้า ไคกระโดดโลดเต้นดี ใจ ตื่นเต้นกว่าผมที่เป็ นคน
ลงมือเสี ยอีก
‘วาดยังไง ลงสี ยงั ไง’ แววตาเขาเป็ นประกาย
วาววับแบบเดียวกันกับเมล็ดฝันในขวดโหลแก้ว ยิ่งผมเล่า
ให้เขาฟังมากเท่าไร บางอย่างในใจยิ่งร้องกระตุน้ ให้ผมลง
มือเสี ยตอนนั้น
ด้วยความสัตย์จริ ง ภูตภูเขาไม่ได้ทาให้ผมรู ้สึก
เพียงแค่อยากวาดรู ปหรื อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ หากแต่
เป็ นความปรารถนาที่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าว่าจะต้องทา
มากกว่า มันเป็ นความรู ้สึกเช่นเดียวกันกับตอนที่พู่กนั ใน
กล่องร้องเรี ยกให้ผมหยิบมันขึ้นมา
ทันใดนั้น ภูตภูเขาก็ตะโกนบางอย่าง ผมได้ยิน
ไม่ชดั เพราะไม่ทนั ได้ต้ งั ตัว จึงถามกลับไปว่าอะไร เขายิ้ม
ถึงเวลาก็จะรู้ เอง

๑๒๓

ขากลับ ภูตภูเขากระโดดขึ้นไปเดินอยู่บน
สะพานหิน ส่ วนผมเดินเคียงกันอยู่ดา้ นล่าง
ไคตะโกนอีกครั้ง ฟังไม่เป็ นภาษา แต่คราวนี้ผม
กูร่ ้องตาม ใต้ฟ้าสี ครามมีเพียงเสี ยงเราสองคน
_____________________________________

๑๒๔

๑๒๕

บททีเ่ ก้ำ
รั ง
เหตุการณ์ประหลาดอันเกิดขึ้นกับตัวผมเป็ น
หนที่สองหลังจากมาที่เกาะทางใต้ต่อจากนี้ มีความเกีย่ ว
โยงกันอย่างน่าสงสัย หลังจากวันนั้น นับตั้งแต่วนั ที่หมอก
ร้ายไม่ปรากฏกาย จานวนครั้งที่ภูตภูเขาโผล่เข้ามาลดลง
กว่าปกติ จากทุกวันกลายเป็ นสองวันครั้ง สามวันหน ทว่า
แต่ละครั้งใช้เวลาอยู่นานกว่าเดิมมาก เขาใช้เวลาทั้งวันขลุก
อยู่ในห้องหกเสื่ อไม่ยอมลุกไปไหน วุ่นวายอยู่กบั การซ่ อน
ของสะสมไว้ตามมุมต่าง ๆ พอผมสังเกตเห็น เขาก็จะรี บ
เก็บมันลงถุงผ้าข้างเอว เฝ้ารอจนกว่าผมจะไม่สนใจ แล้วจึง
ค่อยหาที่ซ่อนใหม่
ผมสังเกตเห็นว่าร่ างกายของเขาโปร่ งแสง
กว่าเดิมนิดหน่อย แต่แค่นิดเดียวเท่านั้น บางทีอาจเป็ น
เพราะแสงจากอาทิตย์ยามเย็นหรื ออาจเป็ นเพราะเขาอยู่
กลางแดดนานเกินไป ครั้งหนึ่งผมเคยเอ่ยถาม ทว่าภูตภูเขา
กลับเฉไฉไปเรื่ องอื่น ผมยอมแพ้ คิดเพียงว่าหากพร้อม
เมื่อไร เขาคงจะบอกเอง
พอใกล้หมดฤดูร้อน จักจัน่ ริ มกาแพงก็ทยอยพา
กันลอกคราบ เตรี ยมทิ้งซากเก่าและมองหาถิ่นฐานใหม่
ส่ วนมาริ เองก็แปลกไป มันเดินวนอยู่ในห้องของผม

๑๒๖

ยาวนานกว่าที่เคย ผมไม่อาจเข้าใจในการกระทาของแมว
สามสี ตวั นี้ จึงทาได้เพียงเก็บงาความสงสัยนั้นอยู่ภายใน
เวลานี้ขวดโหลบนชั้นของผมเริ่ มมีประกายเล็ก
ๆ เปล่งแสง ตัดสิ นใจคืนมันให้แก่คุณจิมโบ เขาลังเลนิด
หน่อย แต่พอเห็นแสงวิบวับในขวดโหลก็เปลี่ยนใจ เขาว่า
เอาอย่างนั้นก็ได้ จ่ายตามราคา และเสนอว่าจะตามหา
บางอย่างคืนผมเป็ นการตอบแทน ผมปฏิเสธ บอกเขาว่าไม่
เป็ นไร ครั้งนี้ทาได้อย่างมัน่ ใจ
ส่ วนเรื่ องภาพวาดของผมเองก็เริ่ มกลายเป็ น
รู ปร่ าง ภูตภูเขาดูตื่นเต้นไม่นอ้ ย ถึงได้เที่ยวมาเฝ้าทุกครั้งที่
ผมลงมือวาด เขาถาม หากวาดเสร็ จแล้วจะทาอย่างไรต่อ
ผมว่า ไม่รู้ซี ภูตภูเขาได้ยินดังนั้นจึงให้คาแนะนา บอกผม
ว่าวาดเสร็ จแล้วให้เก็บเอาไว้ให้ดี ผมว่า จะเสร็ จหรื อเปล่ า
ยังไม่ ร้ ู
คืนเดียวกันนั้นไคหยิบของเก็บได้บางส่วนมา
วางไว้ขา้ งหน้าต่าง บอกผมว่ารุ่ งสางให้เอาไปให้เด็ก ๆ ที่
หาดทราย ผมถามว่าทาไมเขาไม่ลงมือจัดการเสี ยเอง เขา
ไหวไหล่ บอกว่ามีใครสังเกตเห็นเขาเสี ยเมื่อไร ผมเบะปาก
นัน่ เพราะเขาไม่ตอ้ งการให้ใครเห็นไม่ใช่หรื อ
‘เอาน่า ช่วยฉันสักหน่อยจะเป็ นอะไรไป เร็ วเข้า

พ่อศิลปิ น’

๑๒๗

ผมมาฉุกคิดได้ทีหลังว่านัน่ คือสัญญาณของ
ความช่วยเหลือครั้งสุ ดท้ายที่เบาหวิว
เหตุเพราะผมไม่รู้มาก่อนว่าสักวันหนึ่งที่ไคเคย
บอกจะเดินทางมาถึงรวดเร็ วกว่ารถไฟขบวนแรกของต้น
ฤดูใหม่เสี ยอีก ไคหายไปในเช้ารุ่ งขึ้น ทันทีที่อาทิตย์ทอ
แสง และเขาไม่กลับมา จมลงกลับสู่ผืนน้ า เหมือนถ้อยคา
กลับสู่ ที่ที่เขาเคยจากมา
เกิดจากดินกลับสู่ ดิน ประโยคนั้นย้าเตือนในใจ
ผมอีกครั้งในวันเดียวกัน
_______________________________

๑๒๘

๑๒๙

บทส่ งท้ำย
เมื่อจักจัน่ ตัวสุ ดท้ายลอกคราบ ทิ้งเปลือกมันไว้
ข้างกาแพง ผมใช้เวลาที่เหลือในหน้าร้อนพยายามตามหา
ร่ องรอยความสอดคล้อง ค้นดูว่าไคทิ้งอะไรไว้บา้ งที่เกาะ
เล็ก ๆ แห่งนี้ ทว่าเมื่อค้นดู ก็ยิ่งพบแต่ความผิดหวัง เหตุ
เพราะภูตภูเขาเก็บกวาดทุกอย่างและจากไปอย่างเงียบงัน
ราวกับไม่เคยมีอยู่ คล้ายว่าไม่เป็ นส่ วนหนึ่งส่ วนใด
พอหมดหน้าร้อน อะไรก็ได้ ที่อยากทาจึงจบลง
ด้วย รถไฟขบวนแรกของต้นฤดูน้ ีจอดรอเทียบท่า คุณจิม
โบอาสามาส่ งผมที่สถานี ก้มมองตัว๋ รถไฟในมือ ปลายทาง
ในครั้งนี้ไม่ได้ข้ ึนไปทางเหนือ ไม่ได้ยอ้ นกลับลงมาที่เกาะ
เล็ก ๆ ทางใต้ มันมุ่งตรงไปข้างหน้า สู่ จุดหมายใหม่ที่ผม
ไม่คุน้ เคย
ก่อนเดินทาง ผมตัดสิ นใจเอ่ยถามเรื่ องภูตภูเขา
กับคุณจิมโบ เล่าเรื่ องราวทั้งหมดตั้งแต่ตน้ จบจนให้เขาฟัง
เจ้าของร้านซ่ อมได้ไม่ได้แสดงออกว่าประหลาดใจอย่างที่
ผมคิด กลับกันดูเหมือนเขาทราบเรื่ องราวดีต้ งั แต่ตน้ อยู่
แล้วมากกว่า คุณจิมโบคงเห็นผมกังวลไม่นอ้ ย เขาจึงเอ่ยว่า

๑๓๐

‘ไม่มีใครถูกลืม อารัน’
‘เขาจะอยู่ในบันทึกทุกหน้าที่เธอเขียน ทุกภาพ

ที่เธอวาด ทุกเพลงที่เธอได้ยิน’
‘รับมันมา และส่ งต่อไป’

คุณจิมโบทิ้งท้ายไว้เท่านั้น ผมโบกมือลา ก้าว
ขาขึ้นรถไฟ
ภาพวาดในวันนั้นเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อย ผม
นึกเสี ยดายขึ้นมาที่เขาไม่ทนั ได้เห็น หรื อเห็นแล้วผมก็ไม่
อาจทราบ
ตัวตนของเขายังคงเป็ นปริ ศนาจนถึงวันสุ ดท้าย
ผมที่ไม่มนั่ ใจว่าตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมาและต่อจากนี้ไป
ภูตภูเขาเคยเป็ นสิ่ งใด และจะเป็ นสิ่ งใดได้อีก
ทว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมัน่ ยิ่งมากกว่าสิ่ งใด
ว่าร่ างกายของเขาได้กลายเป็ นเมล็ดฝันอันอุดม
สมบูรณ์ หยัง่ รากลงลึกอยู่ในตัวของผม การมีอยู่ของไคจะ
กลายเป็ นมากกว่าเรื่ องเล่า ความทรงจาของเราจะกลายเป็ น

๑๓๑

หนึ่งเดียวกับดอกไม้ กลายเป็ นผืนทราย ซ่ อนตัวในสายลม
ร้อน ไหลเวียนเป็ นเศษเสี้ ยวหนึ่งของความทรงจา และจะ
ไม่แปรเปลี่ยนผันเป็ นอื่น
ผมหลับตา นึกถึงถ้อยคาของเขาที่ผมได้ยินมัน
ไม่ชดั ในวันนั้น เงี่ยหูฟังราวกับเขากาลังกระซิ บบอก
ความลับแก่ผม ผ่านสายลมเท่าที่เขาพอจะทาได้
ก่อนจะลงมือสลักมันลงบนสมุดบันทึกหน้า
สุ ดท้ายอย่างเชื่องช้า

‘แด่ เราทุกคนที่กาลังเริ่ มต้ นและผลิบาน’

______________________________

๑๓๒

๑๓๓

