“ไม่มีอะไรที่ทำ�ให้ติดหนึบได้มากไปกว่า The Girl on the Train”
วานิตี้ แฟร์
“วิธีการบรรยายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของ The Girl on the Train
สร้างความสนุกสนานได้มากกว่านิยายเขย่าขวัญเรื่องใดๆ
นับตั้งแต่ Gone Girl... มันจะต้องดึงดูดและทำ�ให้ผู้อ่านกลุ่มใหญ่
หลงใหลอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน”
เดอะนิวยอร์กไทมส์
“เช่นเดียวกับรถไฟในหนังสือ The Girl on the Train ตะบึงปลุกชีวิต
ที่หลับใหลของคนในย่านชานเมืองขึ้นมา ขณะที่ผู้อ่านไม่สามารถหยุด
พลิกหน้าหนังสือ”
เดอะบอสตันโกลบ
“แฟนของ Gone Girl จะต้องเสพหนังสือเขย่าขวัญเชิงจิตวิทยา
เล่มนี้อย่างหิวโหย”
พีเพิล

ร่างของเธอถูกฝังอยู่ใต้ต้นซิลเวอร์เบิร์ชใกล้ทางรถไฟเก่า มีกองหิน
เป็นเครือ่ งหมายบนหลุมศพ...กองเล็กๆ เท่านัน้ ฉันไม่อยากทำ�ให้ทพี่ กั ผ่อน
สุดท้ายของเธอเป็นจุดสนใจ แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้เธอเลือนหายไปจาก
ความทรงจำ�เช่นเดียวกัน เธอจะนอนหลับอย่างสงบที่นั่นโดยไม่มีใคร
รบกวน ไม่มีเสียงใดๆ นอกจากเสียงนกร้องขับขาน และเสียงกระฉึก
กระฉักของรถไฟที่วิ่งผ่านไปมา...

เพลงนกกางเขนกล่อมเด็กดังขึน้ ในหัว นกกางเขนฝูงหนึง่ -หนึง่ ความ
เศร้า สองความสุข สามเด็กหญิง ฉันนับได้แค่สามเท่านั้น ไปต่อไม่ได้
อีก หัวของฉันเต็มไปด้วยสรรพเสียง เลือดกลบปาก...สามเด็กหญิง...
ฉันได้ยินเสียงนกกางเขน มันกำ�ลังหัวเราะ ล้อเลียนฉันเสียงขรม
นี่คือลาง...ลางร้าย ฉันเห็นมันแล้ว สีดำ�สนิททาบกับท้องฟ้า ไม่ใช่นก
แต่เป็นอย่างอื่น ใครคนหนึ่งกำ�ลังก้มลงมา ใครบางคนกำ�ลังพูดกับฉัน
ดู ดูซิว่า เธอทำ�ให้ฉันต้องทำ�อะไรลงไป

เรเชล

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2013
ตอนเช้า
ข้างทางรถไฟมีเสื้อผ้าสีฟ้ากองหนึ่ง (อาจเป็นเสื้อเชิ้ต) กับอะไร
บางอย่างสีขาวตุ่น มันคงจะมาจากกองขยะตรงพุ่มไม้เตี้ยๆ ข้างฝั่งนํ้า
ที่ชาวบ้านชอบเอาของมาทิ้งหรือไม่ก็ของพวกช่างที่มาซ่อมทางรถไฟ
แถวนี้อยู่เนืองๆ แต่ก็ไม่แน่นะ อาจเป็นอย่างอื่นก็ได้ แม่เคยบอกว่า
ฉันเป็นคนจินตนาการสูง เข้าขั้นเพ้อเจ้อ ทอมก็ว่าแบบนั้นเหมือนกัน
แต่จะห้ามให้ไม่คิดได้อย่างไรเวลาที่เห็นเสื้อผ้ากระจุยกระจาย เสื้อเชิ้ต
มอซอ หรือรองเท้าที่กระเด็นหลุดออกมาข้างหนึ่ง ฉันจะคิดวนเวียน
อยู่นั่นแหละว่าแล้วอีกข้างล่ะ คนที่เคยใส่รองเท้าคู่นี้ล่ะ
รถไฟกระตุก ล้อครูดกับรางดังเอียดอาด เริม่ ออกตัวอีกครัง้ เสือ้ ผ้า
กองเล็กค่อยๆ ลับไปจากสายตาขณะที่เรามุ่งตรงเข้าสู่ลอนดอนด้วย
ความเร็วประมาณคนวิ่งเหยาะแบบค่อนข้างเร็ว คนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
ฉันถอนใจด้วยความหงุดหงิด รถไฟธรรมดาขบวน 08.04 น. ระหว่าง
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แอชบรีกับยูสตันสามารถเป็นเครื่องทดสอบความอดทนชั้นยอด ถึงจะ
เป็นผู้โดยสารขาประจำ�ก็เถอะ ระยะเวลาการเดินทางปกติคือห้าสิบสี่
นาที แต่น้อยครั้งที่จะเป็นเช่นนั้น ทางรถไฟช่วงนี้เก่าแก่มาก ผ่านการ
ใช้งานอย่างโชกโชน จึงมีปัญหาสัญญาณ และอื่นๆ ต้องคอยซ่อมแซม
ไม่หยุดหย่อน
รถไฟคืบคลานไปเรื่อยๆ ผ่านโกดังสินค้า หอประปา สะพาน เพิง
บ้านสมัยวิคตอเรียหลังย่อมที่หันหลังขนานไปกับทางรถไฟ
ฉันเอนหน้าแนบกับกระจกหน้าต่าง มองดูบ้านเหล่านั้นผ่านไป
เหมือนกับกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เคลื่อนไปตามราง ฉันมองดูบ้านเหล่า
นั้นในมุมที่ต่างจากคนอื่น แม้แต่ตัวเจ้าของบ้านเองก็คงไม่เคยเห็นจาก
มุมมองนี้ ทุกวันวันละสองครั้ง ฉันจะได้มองเข้าไปในชีวิตของชาวบ้าน
แวบหนึ่ง การได้เห็นคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านของตนอย่างปลอดภัยก็
ทำ�ให้รู้สึกดีอยู่เหมือนกัน
เสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้นในดนตรีจังหวะสนุกสนาน ช่าง
ไม่เข้ากันเลยกับบรรยากาศในรถไฟ เจ้าของรับสายช้า เสียงดนตรีทดี่ งั
วนเวียนทำ�ให้ผโู้ ดยสารร่วมตูเ้ ริม่ เปลีย่ นอิรยิ าบถ บ้างขยับหนังสือพิมพ์
ในมือดังสวบสาบ บ้างเคาะนิ้วกับคอมพิวเตอร์ รถไฟยังคงแล่นทะยาน
ไปข้างหน้า ส่ายเล็กน้อยเมื่อเข้าโค้ง ก่อนจะชะลอความเร็วลงเมื่อเข้า
ใกล้สญ
ั ญาณไฟแดง ฉันพยายามไม่มองขึน้ จากหนังสือพิมพ์ทไี่ ด้รบั แจก
ฟรีที่สถานี แม้จะเห็นแต่ตัวอักษรเรียงรายเป็นพรืด ไม่มีข่าวอะไรที่ดึง
ความสนใจฉันได้ ในหัวคิดวนเวียนอยูแ่ ต่กบั เสือ้ ผ้ากองเล็กข้างทางรถไฟ

ตอนเย็น
พรายฟองจากยินโทนิคผสมสำ�เร็จฟูข่ นึ้ สูป่ ากกระป๋องขณะทีฉ่ นั จรด
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ปากลงจิบ รสอมเปรี้ยวเย็นเฉียบนี้คือรสชาติในการไปเที่ยวครั้งแรก
และครั้งเดียวของฉันกับทอมที่หมู่บ้านชาวประมง ชายฝั่งแคว้นบาสค์
ของสเปนในปี 2005 ตอนเช้า เราสองคนจะพากันว่ายนํ้าราวครึ่งไมล์
ไปยังเกาะเล็กๆ ในอ่าว ร่วมรักกันบนหาดทรายลับตาผู้คน จากนั้นใน
ตอนบ่ายก็จะพากันไปนั่งจิบยินโทนิครสเข้มในบาร์ มองดูคนกลุ่มใหญ่
เล่นฟุตบอลข้างละ 25 คน เสียงอึกทึกครึกโครมกันบนหาดทรายกว้าง
ขณะนํ้าลง
ฉันยกกระป๋องขึ้นจิบอีกจิบ แล้วก็อีกจิบ มันพร่องไปครึ่งหนึ่งแล้ว
แต่ไม่เป็นไร ยังมีอีกสามกระป๋องในถุงพลาสติกข้างเท้า วันนี้เป็นวัน
ศุกร์ ฉันจึงดื่มเหล้าบนรถไฟได้โดยไม่ต้องรู้สึกละอายใจ ไชโย วันศุกร์
แล้ว ความสนุกกำ�ลังจะเริ่ม
กรมอุตุฯ บอกว่าเสาร์-อาทิตย์นี้อากาศสดใส แดดจ้า ท้องฟ้าโปร่ง
ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันกับทอมคงขับรถไปปิกนิกกันที่ป่าคอร์ลีย์วู้ด พร้อม
อาหาร หนังสือพิมพ์ แล้วพากันนอนอาบแดดกันตลอดบ่ายบนผ้าผืน
ใหญ่พร้อมจิบไวน์ไปด้วย ไม่ก็ชวนเพื่อนมาย่างบาร์บีคิวกันหลังบ้าน
หรือไปนั่งดื่มเบียร์กันที่ลานเบียร์ของเดอะโรส จนใบหน้าเป็นสีชมพู
จากแสงแดดและแอลกอฮอล์ ก่อนจะคล้องแขนเดินโซเซกลับบ้าน แล้ว
ทิ้งตัวลงนอนสลบเหมือดบนโซฟา
แสงแดดเจิดจ้า ท้องฟ้าสดใส แต่ฉันไม่มีอะไรทำ� ไม่มีใครสนุกด้วย
การมีชวี ติ อย่างนี.้ ..อย่างทีฉ่ นั มีในปัจจุบนั ...เป็นสิง่ ยากขึน้ มากในฤดูรอ้ น
เมือ่ กลางวันยาวขึน้ และมียามคํา่ ให้องิ แอบในความมืดสัน้ ลง หากไม่ได้
มีสว่ นร่วมแล้วการได้เห็นใครต่อใครพากันออกมาสำ�เริงสำ�ราญกันนอก
บ้านในฤดูร้อนจะทำ�ให้เรารู้สึกแย่มากทีเดียว
วันหยุดสุดสัปดาห์รออยูข่ า้ งหน้า อีกสีส่ บิ แปดชัว่ โมงทีว่ า่ งเปล่า ไม่มี
อะไรทำ� ฉันยกกระป๋องขึ้นจรดปากอีกครั้ง ทว่ามีแต่ความว่างเปล่า
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วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2013
ตอนเช้า
รู้สึกโล่งใจเหลือเกินที่ได้อยู่ในขบวนรถ 08.04 อีกครั้ง ใช่ว่าฉัน
กระเหี้ยนกระหืออยากไปลอนดอนเพื่อเริ่มสัปดาห์ใหม่ของการทำ�งาน
หรอกนะ แต่แค่อยากจะทิ้งตัวลงบนเก้าอี้หุ้มกำ�มะหยี่ที่เก่าจนเบาะ
ยุบ อุ่นสบายกับแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง และตู้รถที่โยก
โคลงเคลงไปตามจังหวะของล้อทีแ่ ล่นไปบนรางเท่านัน้ ฉันอยากนัง่ มอง
บ้านชาวบ้านตามทางอยู่บนรถไฟมากกว่าที่ใดในโลก
มีสัญญาณไฟที่เสียอยู่เมื่อวิ่งมาได้ประมาณครึ่งทาง ฉันคิดว่ามัน
เสียนะ เพราะมันเป็นไฟแดงเสมอ ทำ�ให้เราต้องหยุดตรงนี้แทบทุกวัน
บางทีกแ็ ค่สองสามวินาที แต่บางทีกห็ ลายนาทีทเี ดียว ถ้าฉันนัง่ อยูใ่ นตู้ D
ตูป้ ระจำ�ของฉัน และรถไฟหยุดลงตรงนี้ (ซึง่ เกือบจะทุกครัง้ ) ฉันจะเห็น
บ้านหลังโปรดของฉันได้อย่างชัดเจน-บ้านเลขที่ 15
บ้านเลขที่ 15 ก็เหมือนกับบ้านหลังอื่นๆ ข้างทางรถไฟ...เป็นบ้าน
แฝดสองชัน้ สไตล์วคิ ตอเรีย มองออกไปยังสวนแคบยาวราวยีส่ บิ ห้าฟุตที่
ได้รับการดูแลอย่างดี ปลายสุดของสวนเป็นรั้ว ถัดรั้วออกไปเป็นพื้นที่
ว่างประมาณสองสามเมตรก่อนถึงทางรถไฟ ฉันจำ�บ้านนี้ได้ขึ้นใจ รู้จัก
อิฐทุกก้อน สีผา้ ม่านของห้องนอนชัน้ บน (สีครีม ลายสีนาํ้ เงินเข้ม) รูว้ า่ มี
รอยสีถลอกตรงกรอบหน้าต่างห้องนํ้า กระเบื้องหลังคาบริเวณค่อนไป
ทางขวาหลุดไปสี่แผ่น
ฉันรู้ว่าตอนเย็นบางวันในฤดูร้อน เจสันกับเจสซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน
หลังนี้จะปีนหน้าต่างแบบเลื่อนขึ้นลงออกไปนั่งบนหลังคาครัวที่ต่อเติม
ออกมาเป็นระเบียง ทัง้ สองเป็นคูท่ สี่ มกันราวกิง่ ทองใบหยก เจสันมีผมสี
เข้ม รูปร่างสูงใหญ่ เป็นผูช้ ายประเภททีค่ อยปกป้องผูอ้ นื่ มีเสียงหัวเราะ
ดังกึกก้อง ส่วนเจสเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอบบางน่าทะนุถนอม หน้าตา
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สะสวย ผิวขาว ผมทองบลอนด์ซอยสั้น โครงหน้าสวย โหนกแก้มสูง
มีกระประปราย กรามเป็นสัน
ฉันจะมองหาพวกเขาเมื่อรถไฟจอด เจสมักจะออกมานั่งดื่มกาแฟ
ตอนเช้า โดยเฉพาะในฤดูร้อน บางครั้งเมื่อดูเธอนั่งอยู่ตรงนั้น ฉันจะ
รู้สึกเหมือนกับว่าเธอก็เห็นฉันและกำ�ลังมองตรงมาที่ฉันเช่นกัน ทำ�ให้
ฉันอยากโบกมือทักทาย ฉันคงคิดมากไปหน่อย ฉันไม่ค่อยเห็นเจสัน
บ่อยนัก เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน คงไปทำ�งาน บางวันแม้จะไม่เห็นทั้งคู่ ฉัน
ก็จะจินตนาการเองว่าพวกเขาทำ�อะไรกันอยู่ บางทีเช้านีท้ งั้ คูอ่ าจลาหยุด
อยู่บ้าน เธอนอนอุตุบนเตียงขณะที่เขาทำ�อาหารเช้า หรือไม่ก็อาจไป
วิ่งออกกำ�ลังกาย...เพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาน่าจะทำ�กัน (เมื่อก่อนฉัน
กับทอมจะไปวิ่งด้วยกันในเช้าวันอาทิตย์ ฉันต้องเร่งฝีเท้าเร็วกว่าปกติ
ส่วนเขาต้องลดความเร็วลงเกือบครึ่ง เพื่อเราจะได้วิ่งเคียงคู่ไปด้วยกัน)
หรือบางทีเจสอาจนัง่ วาดรูปอยูใ่ นห้องว่างชัน้ บน หรือไม่ทงั้ คูอ่ าจกำ�ลัง
อาบนํ้าด้วยกัน เจสยันมือลงบนกำ�แพงกระเบื้องขณะที่มือของเจสันจับ
สะโพกของเธอไว้

ตอนเย็น
ฉันมองไปทางหน้าต่าง หันหลังให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ แล้วเปิด
เชอแน็งบล็อง ไวน์ขาวที่ซื้อมาจากร้านที่สถานียูสตัน แม้จะไม่เย็นแล้ว
แต่ก็ใช้ได้ ฉันจัดการเทใส่ถ้วยพลาสติก ปิดฝา แล้วหย่อนขวดลงใน
กระเป๋าถือ การดื่มเหล้าบนรถไฟในวันจันทร์ไม่เหมาะนัก นอกจาก
จะมีเพื่อนดื่มด้วย แต่ฉันไม่มี
มีคนคุน้ หน้าสองสามคนบนรถไฟ...คนทีฉ่ นั จะเห็นทุกสัปดาห์ระหว่าง
ที่นั่งไปกลับบ้านและที่ทำ�งาน ฉันจำ�หน้าพวกเขาได้ พวกเขาก็น่าจะจำ�
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ฉันได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้สินะว่าพวกเขาจะเห็นฉันอย่างที่ฉันเป็นจริงๆ
หรือเปล่า
มันเป็นยามเย็นที่สวยงาม อากาศอุ่นสบาย พระอาทิตย์กำ�ลังตก
ลงช้าๆ อย่างเกียจคร้าน เงาทอดตัวยาวขึ้น แสงแดดอาบต้นไม้เป็น
สีทอง รถไฟวิ่งตะบึงไปข้างหน้า ผ่านบ้านของเจสันและเจสไปอย่าง
รวดเร็วในแสงทองของยามสนธยา บางครั้งฉันจะเห็นทั้งสองจากทาง
รถไฟด้านนี้หากว่าไม่มีขบวนอื่นวิ่งสวนมา วันไหนที่รถไฟไปช้าพอ ฉัน
จะเห็นพวกเขาออกมานั่งที่ระเบียงแวบๆ หรือถ้าไม่เห็น อย่างในวันนี้
ฉันก็พอนึกภาพออกว่า เจสจะนั่งยกเท้าขึ้นวางบนโต๊ะตัวเตี้ย มือหนึ่ง
ถือแก้วไวน์ เจสันยืนอยู่ข้างหลัง มือวางอยู่บนไหล่ของเธอ ฉันสามารถ
รูส้ กึ ถึงสัมผัสและนํา้ หนักของมือบนไหล่ทคี่ อยปกป้องเธออยู่ บางครัง้ ก็
พบว่าตัวเองพยายามนึกถึงครั้งสุดท้ายที่ได้สัมผัสจากใครบางคน เพียง
นึกถึงการกอดหรือบีบมือเบาๆ อย่างมีความหมายใจของฉันก็สั่นระรัว

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2013
ตอนเช้า
กองเสื้ อ ที่ เ ห็ น เมื่ อ อาทิ ต ย์ ก่ อ นยั ง อยู่ ต รงนั้ น มั น ดู ส กปรกและ
โดดเดีย่ วกว่าทีเ่ ห็นเมือ่ หลายวันก่อน เคยอ่านเจอว่าเวลาถูกรถไฟพุง่ ชน
มันสามารถกระชากเสื้อผ้าออกจากตัวได้ การถูกรถไฟชนไม่ใช่เรื่องผิด
ปกติ ว่ากันว่ามีคนตายเพราะรถไฟปีละสองถึงสามร้อยคน หมายความ
ว่าทุกสองสามวันจะมีคนตายเพราะรถไฟหนึง่ คน จำ�นวนนีม้ กี คี่ นกันนะ
ทีเ่ สียชีวติ เพราะอุบตั เิ หตุจริงๆ ฉันพยายามเพ่งดูวา่ บนเสือ้ ผ้ามีเลือดหรือ
ไม่ขณะที่รถไฟวิ่งผ่าน แต่ไม่เห็น
รถไฟแล่นมาจอดตรงไฟสัญญาณเช่นเคย ฉันเห็นเจสยืนอยูท่ รี่ ะเบียง
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หน้าประตูกระจกแบบฝรั่งเศส สวมกระโปรงชุดสีฉูดฉาด เท้าเปล่า
เปลือย เธอหันหน้ามองข้ามไหล่เข้าไปในตัวบ้าน คงจะพูดอะไรกับ
เจสันซึง่ น่าจะกำ�ลังทำ�อาหารเช้าอยู่ สายตาของฉันจับจ้องอยู่ที่เจสและ
บ้านของเธอขณะที่รถไฟเริ่มออกตัวอีกครั้ง ไม่มีความอยากดูบ้านอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ถัดไปสี่หลัง...ซึ่งฉันเคยอยู่
ฉันเคยอยู่ที่บ้านเลขที่ 23 ถนนเบล็นนิมห้าปีด้วยความสุขล้นเหลือ
และความทุกข์แสนสาหัสจนไม่อาจมองดูมันได้อีก นั่นคือบ้านหลังแรก
ของฉันที่ไม่ใช่บ้านพ่อแม่ หรือแฟลตที่เคยเช่าอยู่กับเพื่อนนักศึกษา แต่
เป็นบ้านหลังแรกของฉันจริงๆ ทว่าตอนนี้ฉันทนดูมันไม่ได้อีกต่อไป
ได้สิ ฉันมองมันอยู่นี่ อยากเห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่อยาก ฉันพยายาม
ไม่มอง
ทุกวันฉันจะบอกตัวเองว่าอย่ามองไปทีน่ นั่ แต่ทกุ วันฉันจะมอง แม้วา่
จะไม่มอี ะไรทีอ่ ยากจะเห็น และทุกสิง่ ทีเ่ ห็นทำ�ให้ฉนั ปวดใจก็ตาม แต่กอ็ ด
ไม่ได้ ฉันยังจำ�ได้อย่างชัดเจนว่ารูส้ กึ อย่างไรตอนทีม่ องขึน้ ไป และพบว่า
ม่านผ้าลินินสีครีมที่ห้องนอนชั้นบนหายไปและมีอะไรบางอย่างสีชมพู
หวานละมุนมาแทน ยังจำ�ได้ถึงความเจ็บปวดเมื่อเห็นแอนนารดนํ้า
กอกุหลาบใกล้รั้ว เสื้อยืดรัดรึงบริเวณท้องที่ป่องออกมา และฉันกัดริม
ฝีปากอย่างแรงจนเลือดไหล
ฉันหลับตาแน่นและเริ่มนับหนึ่งถึงสิบ สิบห้า ยี่สิบ โอเค มันลับตา
ไปแล้ว ไม่มีอะไรให้ต้องเห็นอีก รถไฟแล่นเข้าและออกจากสถานีวิทนีย์
ความเร็วค่อยๆ เพิ่มขึ้นขณะที่เขตชานเมืองหลอมเข้ากับเขตลอนดอน
เหนือที่ขะมุกขะมอม สะพานเหล็กอาคารร้างหน้าต่างกระจกแตก
เข้ามาแทนที่บ้านทาวน์เฮาส์ ยิ่งเข้าใกล้ยูสตันเท่าใด ฉันก็ยิ่งรู้สึก
กระวนกระวาย ความกดดันก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...วันนี้จะเป็นอย่างไร
หนอ? ห้าร้อยเมตรก่อนเข้าสู่สถานียูสตัน มีอาคารคอนกรีตสกปรก
มอมแมมไม่สูงนักอยู่ด้านขวา ด้านข้างของอาคาร มีคนวาดรูปลูกศร
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ชี้ไปที่สถานีและคำ�ว่า สิ้นสุดการเดินทาง ฉันนึกถึงกองเสื้อผ้าข้างทาง
รถไฟและรู้สึกว่าลำ�คอตีบตันขึ้นมา

ตอนเย็น
รถไฟขบวน 17.56 น. ที่ฉันขึ้นกลับบ้านในตอนเย็นใช้เวลาหนึ่ง
ชั่วโมงหนึ่งนาที ช้ากว่าขบวนตอนเช้าเจ็ดนาทีเต็ม แม้จะไม่ได้จอดเพิ่ม
ก็ตาม แต่ฉนั ไม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับทีไ่ ม่ได้เร่งรีบเข้าลอนดอนในตอน
เช้า ฉันไม่ต้องเร่งรีบกลับแอชบรีในตอนเย็นเช่นกัน แต่ไม่ใช่เพราะมัน
เป็นแค่แอชบรีหรอก แม้ว่าโดยตัวของมันเองก็แย่พอแล้วก็ตาม
แอชบรี เมืองใหม่ทสี่ ร้างขึน้ ในทศวรรษ 1960 นีแ้ ผ่ออกราวกับก้อน
เนื้องอกที่ลุกลามออกไปเรื่อยๆ ใจกลางบัคกิงแฮมเชียร์ ความจริงแล้ว
มันก็ไม่ได้ดีหรือแย่กว่าเมืองอื่นๆ ในลักษณะนี้อีกสิบกว่าแห่ง คือ มีตัว
เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านโทรศัพท์มือถือ ร้านขายเครื่องกีฬา
JD สปอร์ตส์ ล้อมรอบด้วยชานเมือง ถัดออกไปเป็นศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่พร้อมโรงภาพยนตร์มลั ติเพล็กซ์ และห้างเทสโก้ ฉันอยูใ่ นย่านทีจ่ ดั
ว่าใหม่และเก๋ไก๋ ตรงจุดที่ย่านการค้าเริ่มกลายสภาพเป็นย่านพักอาศัย
แต่นั่นไม่ใช่บ้านของฉัน บ้านของฉันคือบ้านแฝดสไตล์วิคตอเรียข้าง
ทางรถไฟ นั่นคือบ้านที่ฉันเคยเป็นเจ้าของร่วม ในแอชบรี ฉันไม่ใช่
เจ้าของบ้าน ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผู้เช่าบ้าน เพียงแต่เช่าห้องนอนเล็กใน
แฟลตสองชัน้ หน้าตาเรียบๆ ของแคธี...เป็นเพียงผูเ้ ช่าทีต่ อ้ งคอยเกรงอก
เกรงใจ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความกรุณาของเธอเท่านั้น
แคธีกับฉันเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วกึ่งเพื่อน
กึ่งคนรู้จักมากกว่า เราไม่เคยสนิทกันขนาดเรียกได้ว่าเพื่อนเต็มปาก
เต็มคำ� ห้องของแคธีอยูต่ รงกันข้ามกับห้องฉันตอนปีหนึง่ และเราลงวิชา
เดียวกัน ดังนั้นเราจึงเป็นเพื่อนกันโดยปริยายในช่วงอาทิตย์แรกๆ ใน
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มหาวิทยาลัยซึ่งเรายังเป็นเด็กใหม่และตื่นกลัวอยู่ ก่อนที่ต่างคนจะรู้จัก
กับคนที่มีอะไรคล้ายคลึงกันและเข้ากันได้ดีกว่า หลังปีหนึ่งแคธีกับฉันก็
ไม่คอ่ ยเจอกันอีก จากนัน้ พอเรียนจบก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลย นอกจาก
เป็นครั้งคราวตามงานแต่งงาน ตอนที่ฉันกำ�ลังมองหาที่อยู่แคธีมีห้อง
ว่างพอดี ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีเ่ ราจะมาอยูด่ ว้ ยกันอีก ตอนนัน้ ฉันแน่ใจว่า
จะอยู่กับเธอแค่สองสามเดือนเท่านั้น มากที่สุดก็หกเดือน จะว่าไปแล้ว
ฉันไม่รวู้ า่ จะทำ�อย่างไรได้อกี ฉันไม่เคยอยูค่ นเดียว พอออกจากบ้านพ่อ
แม่ ฉันก็เช่าแฟลตอยู่กับเพื่อน จากนั้นก็อยู่กับทอม ความคิดว่าต้องอยู่
คนเดียวช่างน่ากลัว ดังนั้นฉันจึงตอบตกลง ทว่านี่ก็เกือบสองปีมาแล้ว
ทีจ่ ริงแล้วการอยูท่ นี่ กี่ ไ็ ม่ได้แย่เสียทีเดียว แคธีเป็นคนใจดี น่ารัก แต่
แบบยัดเยียดหน่อยๆ คือเธอจะพยายามทำ�ให้เราเห็นถึงคุณงามความดี
ของเธอตลอดเวลา ความน่ารักของแคธีปรากฏให้เห็นตัวเบ้อเริ่ม มัน
คือคุณสมบัติประจำ�ตัวที่เธอต้องการให้คนเห็นและเอ่ยชมบ่อยๆ แทบ
จะทุกวันก็ว่าได้ ซึ่งบางทีก็น่าเบื่อ แต่ก็ไม่เลวร้ายนักหรอก มีเพื่อนร่วม
แฟลตทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ลวร้ายกว่านีอ้ กี มาก เพราะฉะนัน้ ไม่ใช่แคธี หรือแม้
กระทั่งแอชบรีที่ทำ�ให้ฉันหงุดหงิดกับสถานภาพใหม่ของฉัน (ฉันยังคิด
ว่ามันใหม่อยู่ แม้จะล่วงเลยมาสองปีแล้วก็ตาม) ซึ่งคือการไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม ในแฟลตของแคธี ฉันรูส้ กึ เหมือนแขกทีอ่ ยูน่ านเกินไปจนเจ้าบ้าน
เริม่ เหม็นเบือ่ ฉันจะรูส้ กึ อย่างนีใ้ นครัว ขณะทีเ่ รายืนเบียดกันทำ�อาหาร
เย็น รูส้ กึ เมือ่ นัง่ อยูข่ ้างเธอบนเก้าอีโ้ ซฟา รีโมตคอนโทรลวางอยูใ่ นรัศมี
ที่เธอจะหยิบถึง พื้นที่ที่ฉันรู้สึกว่าเป็นของตัวเองจริงๆ คือ ในห้องนอน
เล็กจิ๋วที่มีเตียงเดี่ยวและโต๊ะเขียนหนังสืออัดแน่นจนแทบจะไม่มีที่เดิน
มันก็สบายดีอยูห่ รอก แต่ไม่ใช่ทที่ คี่ ณ
ุ อยากหมกตัวอยูท่ งั้ วัน ดังนัน้ ฉันจึง
ออกไปนั่งเอกเขนกในห้องนั่งเล่นหรือไม่ก็ที่โต๊ะในครัวทั้งที่รู้สึกอึดอัด
และอับจน รู้สึกสูญสิ้นอำ�นาจควบคุมกับทุกสิ่งทุกอย่าง...แม้แต่พื้นที่ใน
หัวฉันเอง
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วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2013
ตอนเช้า
อากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่ทันแปดโมงครึ่งดี อากาศก็หนักอึ้ง
ด้วยความชื้น อยากให้มีพายุฝนเหลือเกิน แต่ท้องฟ้ากลับทะลึ่งเป็นสี
ฟ้าใส ว่างเปล่า ไร้เมฆ ฉันยกมือปาดเหงื่อเหนือริมฝีปาก ไม่น่าลืมซื้อ
นํ้ามาด้วยเลย
เช้านี้ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ไม่เห็นเจสกับเจสัน บ้าเนอะ...ฉันรู้
ฉันสอดส่ายสายตาไปทั่วบ้าน แต่ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น ม่านชั้นล่างเปิดอยู่
แต่ประตูกระจกทีส่ ะท้อนแสงแดดนัน้ ปิดมิด หน้าต่างชัน้ บนก็ปดิ เช่นกัน
เจสันคงไปทำ�งานทีไ่ หนสักแห่ง ฉันคิดว่าเขาเป็นหมอทีท่ �ำ งานในองค์การ
ต่างประเทศอะไรสักองค์การ และคงถูกเรียกตัวบ่อยๆ มีกระเป๋าเดินทาง
ทีแ่ พ็กเรียบร้อยวางอยูเ่ หนือตูเ้ สือ้ ผ้า เมือ่ เกิดแผ่นดินไหวในอิหร่านหรือ
สึนามิในเอเชีย เขาจะทิง้ ทุกอย่างทีท่ �ำ คว้ากระเป๋ามุง่ ตรงไปยังสนามบิน
ฮีทโธรว์ภายในไม่กี่ชั่วโมง พร้อมบินไปช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ส่วนเจสผู้มีหน้าตาสะสวยและมีทัศนคติที่ชัดเจน สวมชุดลวดลาย
ฉูดฉาด และรองเท้าผ้าใบคอนเวิรส์ ทำ�งานในอุตสาหกรรมแฟชัน่ หรือ
ไม่ก็ดนตรี หรือโฆษณา-ไม่ก็อาจเป็นสไตลิสต์หรือช่างภาพก็ได้ เธอเป็น
นักวาดรูปฝีมือดีด้วย มีพรสวรรค์ทางศิลปะสูงทีเดียว ฉันรู้เลยว่าเธอ
ต้องอยู่ในห้องชั้นบน เสียงดนตรีดังกระหึ่มออกจากหน้าต่างที่เปิดอยู่
ในมือถือพู่กัน แผ่นผ้าใบขนาดมหึมาพิงอยู่ที่กำ�แพง เธอจะอยู่ในห้องนี้
จนเที่ยงคืน และเจสันรู้ดีที่จะไม่เข้าไปกวนเมื่อเธอทำ�งาน
แน่นอนฉันไม่ได้เห็นเจสจริงๆ ไม่ได้รวู้ า่ เธอวาดรูปเป็นหรือไม่ เจสัน
มีเสียงหัวเราะดังกึกก้องหรือเปล่า หรือว่าเธอมีโหนกแก้มสวย ฉันไม่
สามารถเห็นเธอได้ชัดขนาดนั้นจากบนรถไฟ และไม่เคยได้ยินเสียงของ
เจสันด้วย ไม่เคยแม้แต่เห็นพวกเขาใกล้ๆ ทั้งสองไม่ได้อยู่ในบ้านหลัง
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นี้ตอนที่ฉันอยู่ถัดลงไป พวกเขาย้ายเข้ามาหลังจากที่ฉันย้ายออกเมื่อ
สองปีก่อน แต่ไม่รู้แน่ว่าเมื่อไหร่ ฉันเริ่มสังเกตเห็นทั้งสองคนประมาณ
หนึ่งปีมาแล้ว จากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆ ทวีความสำ�คัญขึ้นมาสำ�หรับฉัน
แล้วฉันก็ไม่รชู้ อื่ ของทัง้ สองด้วย ชือ่ เจสกับเจสันเป็นชือ่ ทีฉ่ นั ตัง้ ให้พวก
เขาเอง ทีฉ่ นั ให้ชอื่ เขาว่าเจสัน เพราะหน้าตาหล่อเหลาแบบพระเอกหนัง
อังกฤษของเขา ไม่ใช่แบบแบรด พิตต์ หรือจอห์นนี เดปป์ แต่แบบโคลิน
เฟิร์ธ หรือเจสัน ไอแซ็กส์ ส่วนเธอชื่อเจส เพราะเข้ากันดีกับเจสันและ
กับตัวเธอเอง ชื่อนี้เหมาะกับคนสวย ดูสบายๆ แบบเธอ เจสกับเจสัน
เป็นคูท่ เี่ หมาะสมกันมาก ทัง้ สองมีความสุข ฉันรูไ้ ด้เลย พวกเขาเป็นคูท่ ี่
ฉันเคยเป็นเมื่อห้าปีก่อน...ฉันกับทอม พวกเขาคือสิ่งที่ฉันสูญเสียไป คือ
ทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็น

ตอนเย็น
เสือ้ เชิต้ ของฉันคับจนรูส้ กึ อึดอัด กระดุมตึงเปรีย๊ ะตรงหน้าอก รักแร้
ชื้นไปด้วยเหงื่อ ตาและคอคันยิบๆ เย็นนี้ฉันไม่อยากให้รถไฟเสียเวลา
อีก อยากจะถึงบ้านเร็วๆ จะได้สลัดเสื้อผ้าออก และเข้าไปยืนใต้ฝักบัว
อยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็น
ฉันมองผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงข้าม ดูเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉัน
ประมาณสามสิบต้น ผมสีเข้ม หงอกประปรายบริเวณขมับ ผิวซีด สวม
สูท แต่ถอดเสือ้ นอกออกวางพาดไว้บนทีน่ งั่ ข้างๆ ด้านหน้าเขามีแม็คบุค
บางเฉี ย บเปิ ด อยู่ เขาพิ ม พ์ ไ ด้ ค่ อ นข้ า งช้ า สวมนาฬิ ก าข้ อ มื อ เงิ น
หน้าปัดใหญ่ที่ข้อมือขวา ดูแพงทีเดียว คงเป็นไบร์ตลิง เขากัดกระพุ้ง
แก้มตัวเอง คงรู้สึกกระวนกระวายใจหรืออาจจะแค่กำ�ลังใช้ความคิด
ก็ได้ คงกำ�ลังเขียนอีเมลสำ�คัญถึงเพือ่ นร่วมงานในสำ�นักงานทีน่ วิ ยอร์ก
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หรือคิดหาคำ�พูดบอกเลิกแฟน จู่ๆ เขาก็มองขึ้นมาปะทะสายตาของฉัน
อย่างจัง ก่อนจะกวาดตามองไปทั้งตัว เลื่อนไปที่ขวดไวน์เล็กๆ บนโต๊ะ
ข้างหน้าฉัน แล้วมองไปที่อื่น ริมฝีปากที่เม้มแน่นทำ�ให้ฉันรู้สึกว่าเขา
รังเกียจ...เขาเห็นฉันน่ารังเกียจหรือนี่
ฉันไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมอย่างที่เคยเป็น นอกจากจะไม่เป็นที่น่า
ปรารถนาแล้วยังทำ�ให้คนเบือนหน้าหนีอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะอ้วนขึ้น
หรือใบหน้าบวมฉุจากการดื่มเหล้าและนอนไม่พอเท่านั้น แต่เหมือนกับ
ว่าทุกคนเห็นความบุบสลายปรากฏอย่างชัดเจนทัว่ ร่างฉัน พวกเขาเห็น
จากใบหน้า จากพฤติกรรม จากการเคลื่อนไหวของฉัน
คืนหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อน ฉันออกจากห้องเพื่อมาเอานํ้าในครัว และ
ได้ยนิ แคธีคยุ กับเดเมียน แฟนของเธอในห้องนัง่ เล่น ฉันหยุดยืนฟังอยูท่ ี่
โถงทางเดิน “เขาเหงาน่ะ” แคธีพูด “ฉันห่วงเขาจริงๆ นะ ไม่ดีเลยที่เขา
อยูค่ นเดียวตลอดเวลา” จากนัน้ ก็พดู ต่อว่า “เธอไม่มใี ครทีท่ ที่ �ำ งานหรือ
ที่สโมสรรักบี้หรอกเหรอ” และเดเมียนบอกว่า “สำ�หรับเรเชลน่ะเหรอ
ตลกน่ะแคธ ฉันไม่รู้จักใครที่อับจนขนาดต้องเอายัยนี่เป็นแฟนหรอก”

วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2013
ตอนเช้า
ฉันนั่งแกะพลาสเตอร์ชื้นๆ ที่พันอยู่รอบนิ้วชี้ มันเปียกนํ้าตอนที่ฉัน
ล้างแก้วกาแฟเมื่อเช้า ทำ�ให้เหนียวเหนอะดูสกปรก ทั้งที่เมื่อเช้ายัง
สะอาด ฉันไม่อยากแกะมันออกเสียทีเดียวเพราะรอยบาดค่อนข้างลึก
แคธีไม่อยู่ตอนที่ฉันถึงบ้าน ดังนั้นฉันจึงออกไปที่ร้านขายเหล้าและซื้อ
ไวน์มาสองขวด ฉันดื่มไปขวดหนึ่ง จากนั้นก็คิดว่าน่าจะถือโอกาสตอน
ที่แคธีไม่อยู่ทำ�สเต๊ก กินกับอาจาดหอมแดงและสลัดผักดีกว่า ทั้งอร่อย
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และมีประโยชน์ แล้วฉันก็ทำ�มีดบาดมือตอนที่สับหัวหอม จากนั้นฉันคง
ไปล้างแผลในห้องนาํ้ และคิดว่าจะเอนตัวลงนอนครูห่ นึง่ แล้วก็ลมื ไปเลย
เพราะตืน่ ขึน้ มาอีกทีตอนราวสีท่ มุ่ และได้ยนิ แคธีกบั เดเมียนบ่นถึงสภาพ
แสนทุเรศในครัวทีฉ่ นั ทำ�ไว้ แคธีเดินขึน้ มาดูฉนั เธอเคาะประตูเบาๆ แล้ว
แง้มออก เอียงศีรษะและถามว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่า ฉันขอโทษเธอ
โดยที่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ต้องขอโทษ เธอบอกว่าไม่เป็นไร และถามว่า
ช่วยลงไปทำ�ความสะอาดครัวหน่อยได้ไหม
บนเขียงมีรอยเลือด กลิ่นเนื้อดิบคลุ้งไปทั่วห้อง เนื้อสเต๊กที่ยังวาง
อยู่บนเคาน์เตอร์เริ่มเป็นสีเทา เดเมียนส่ายหน้าด้วยความเบื่อหน่าย
เมือ่ เห็นฉัน แล้วเดินตรงขึน้ ไปยังห้องนอนของแคธี ไม่ทกั ทายฉันสักคำ�
หลังจากที่ทั้งสองขึ้นนอนแล้ว ฉันจึงนึกขึ้นได้ว่ายังมีไวน์อีกขวดให้
เปิดดื่มได้ จากนั้นก็เดินไปเปิดโทรทัศน์ดูที่โซฟา หรี่เสียงเบามากเพื่อ
จะได้ไม่รบกวนพวกเขา จำ�ไม่ได้ว่าฉันดูอะไร แต่ ณ จุดหนึ่งฉันคงรู้สึก
เหงา ไม่ก็มีความสุข หรืออะไรบางอย่าง เพราะจู่ๆ ฉันก็นึกอยากคุย
กับใครบางคนขึ้นมาอย่างมาก และไม่มีใครที่จะโทร.ไปหาได้นอกจาก
ทอมเสียด้วยสิ
ฉันไม่อยากคุยกับใครอีกนอกจากทอม ข้อมูลบนโทรศัพท์บอกว่า
ฉันโทร.สี่ครั้ง-เวลา 11.02, 11.12, 11.54 และ 12.09 ดูจากระยะ
เวลาการโทร. ฉันทิ้งข้อความไว้สองครั้ง ทอมอาจจะรับก็ได้ แต่ฉันจำ�
ไม่ได้ว่าได้คุยกับเขา รู้แต่ข้อความแรก ฉันน่าจะขอให้เขาโทร.กลับ อาจ
จะแค่บอกให้โทร.กลับทั้งสองข้อความก็ได้ เพราะฉะนั้นคงไม่ได้แย่มาก
รถไฟสั่นแล้วก็หยุดลงที่ไฟแดงอีกแล้ว ฉันมองขึ้นไป เห็นเจสนั่งดื่ม
กาแฟอยู่ที่ระเบียง ยกขาขึ้นพาดบนโต๊ะ เงยหน้าขึ้นรับแสงอาทิตย์
ด้านหลังเธอ ฉันเห็นเงาไหวๆ ของใครบางคน ต้องเป็นเจสันแน่
ฉันอยากเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเสียจริง แค่แวบเดียวก็ยังดี
เขาน่าจะเดินออกมายืนอยู่ข้างหลังเจส แล้วก้มลงจูบศีรษะเธอแบบที่
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เคยทำ�
เจสันไม่ได้ออกมา ส่วนเจสโน้มศีรษะของเธอมาข้างหน้า วันนี้อะไร
บางอย่างในการเคลื่อนไหวของเธอแตกต่างจากทุกวันดูหนักเหมือนมี
อะไรถ่วงไว้ ฉันส่งพลังจิตเพือ่ เรียกเขาออกมาหาเธอ ทว่ารถไฟกระชาก
ตัว แล้วเริม่ เดินหน้าอีกครัง้ และฉันยังไม่เห็นเขา มีแต่เจสนัง่ อยูค่ นเดียว
และตอนนี้ โดยไม่ได้คดิ อะไร ฉันก็พบว่ากำ�ลังมองตรงเข้าไปในบ้าน
หลังที่ฉันเคยอยู่ และไม่สามารถถอนสายตาจากมันได้ ประตูกระจก
เปิดอยู่ แสงสาดเข้าไปในครัว ฉันไม่รู้ว่าเห็น-หรือจินตนาการไปเองว่า
เห็น-ผู้หญิงคนนั้นยืนล้างอะไรบางอย่างอยู่ที่อ่างล้างจาน มีเด็กผู้หญิง
ตัวเล็กๆ นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเด็กที่วางอยู่บนโต๊ะ?
ฉั น หลั บ ตา ปล่ อ ยให้ ค วามมื ด เข้ า มาปกคลุ ม และแผ่ ข ยายออก
จนกระทัง่ ความเศร้าใจเปลีย่ นเป็นสิง่ ทีแ่ ย่กว่าคือ...ความทรงจำ� ฉันไม่ได้
แค่ขอให้ทอมโทร.กลับเท่านั้น ฉันจำ�ได้แล้ว ฉันร้องไห้และพรํ่าบอกว่า
ฉันยังรักเขาอยู่ ยังคงรักเขาอยู่เสมอ ขอร้องเถอะทอม ได้โปรดเถิด
ฉันอยากคุยกับเธอ ฉันคิดถึงเธอ โอ...ตายละ ไม่นะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
เอาล่ะ ฉันต้องยอมรับสิ่งที่ทำ�ลงไป ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายาม
ผลักไสมันออกจากความคิด วันนีฉ้ นั คงต้องรูส้ กึ ปัน่ ป่วนในท้อง ใบหน้า
ร้อนผ่าวด้วยความอับอาย แล้วก็หลับตาแน่นปี๋ราวกับจะทำ�ให้ทุกอย่าง
หายวับไปได้ อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นระลอก แรงบ้าง เบาบ้างไป
ตลอดวัน ฉันจะต้องนั่งบอกตัวเองทั้งวันว่า มันไม่ได้เลวร้ายอะไร ไม่ใช่
สิ่งเลวร้ายที่สุดที่ฉันเคยทำ� ใช่ว่าฉันจะหกล้มหรือตะโกนด่าใครต่อหน้า
สายตาประชาชีเสียเมื่อไหร่ แล้วก็ยังไม่หนักเท่าตอนที่ฉันไปตะโกน
ด่าภรรยาเพือ่ นของทอมกลางงานปาร์ตบี าร์บคี วิ ทำ�ให้เขาต้องอับอาย
ขายขี้หน้า ไม่ได้หนักเท่าตอนที่เราทะเลาะกันกลางดึกและฉันเอา
ไม้กอล์ฟไล่ฟาดเขา แต่พลาดไปโดนกำ�แพงนอกห้องนอนจนเป็นรูลึก
หรือตอนที่ฉันเดินโซเซกลับออฟฟิศหลังจากพักกลางวันสามชั่วโมง
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สายตาทุกคู่จ้องมาที่ฉัน แล้วมาร์ติน ไมล์ส เดินมาดึงฉันออกไปและ
กระซิบว่า คิดว่าเธอน่าจะกลับบ้านไปก่อนนะเรเชล ฉันเคยอ่านหนังสือ
เขียนโดยคนที่เคยติดเหล้ามาก่อนว่า เธอเคยทำ�ออรัลเซ็กส์ให้กับชาย
สองคนที่เธอเพิ่งรู้จักในร้านอาหารบนถนนที่พลุกพล่านแห่งหนึ่งของ
ลอนดอน ฉันอ่านแล้วก็คดิ ว่าฉันยังไม่ได้แย่ขนาดนัน้ และนัน่ คือขอบเขต
ที่ฉันตั้งไว้ ฉันจะต้องไม่แย่ไปกว่านั้น

ตอนเย็น
วันนี้ฉันนั่งคิดถึงเจสทั้งวัน ไม่มีสมาธิกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่
เห็นเมือ่ เช้านี้ อะไรกันนะทีท่ �ำ ให้ฉนั คิดว่าจะต้องมีเรือ่ งไม่ดเี กิดขึน้ จาก
ระยะห่างขนาดนัน้ แม้จะไม่เห็นสีหน้าของเธอ แต่ฉนั ก็รสู้ กึ ได้ตอนทีฉ่ นั
มองดูเธอว่าเธออยูค่ นเดียว และทีแ่ ย่กว่านัน้ ก็คอื เธอเหงาด้วย ใช่สิ เธอ
อาจเหงาก็ได้ เขาคงบินไปปฏิบตั กิ ารกอบกูช้ วี ติ ในประเทศอากาศร้อนๆ
ที่ไหนสักแห่ง ทำ�ให้เธอทั้งห่วงทั้งคิดถึง แม้รู้ดีว่าเขาจะต้องไปก็ตาม
แน่นอนเจสจะต้องคิดถึงเขา ขนาดฉันยังคิดถึงเลย เขาเป็นคนใจดี
แข็งแกร่ง เป็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีส่ ามีดๆี เป็นกัน ทัง้ สองเป็นหุน้ ส่วนชีวติ
ของกันและกัน ฉันมองออก ฉันรูว้ า่ พวกเขาเป็นอย่างไร ความแข็งแกร่ง
และการเป็นผูป้ กป้องของเจสันปรากฏอย่างชัดเจน แต่กไ็ ม่ได้หมายความ
ว่าเธอเป็นคนอ่อนแอหรอกนะ เธอแกร่งในอีกแบบ...ในทางปัญญา
ความคิดเห็นทีเ่ ฉลียวฉลาดของเธอทำ�ให้เขาอ้าปากค้างด้วยความชืน่ ชม
เจสมองทะลุถงึ ปัญหา สามารถชำ�แหละและวิเคราะห์มนั ได้อย่างรวดเร็ว
ขณะทีค่ นอืน่ เพิง่ จะพูดทักทายสวัสดีกนั เสร็จ ในงานปาร์ตี เขาจะจับมือ
เธอตลอดเวลา แม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็ตาม ทั้งสอง
เคารพในกันและกัน และพยายามไม่ทำ�ให้อีกฝ่ายเสียใจ
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เย็นนีฉ้ นั รูส้ กึ เหนือ่ ยเหลือเกิน ฉันไม่ได้ดมื่ สติสตางค์ยงั อยูค่ รบถ้วน
บางวันฉันรูส้ กึ แย่มาก ต้องหาอะไรดืม่ ย้อมใจ แต่บางวันก็รสู้ กึ แย่มากจน
ดื่มอะไรไม่ลง วันนี้แค่คิดถึงเหล้าเบียร์ก็รู้สึกปั่นป่วนในท้อง การไม่เมา
บนรถไฟในตอนเย็นเป็นอะไรที่ยากมากโดยเฉพาะในอากาศร้อนแบบนี้
เหงื่อบางๆ เคลือบไปทั่วทุกรูขุมขน ปากและตาคันยิบๆ เหมือนมีอะไร
ทิ่มแทง ขนตาที่ปัดมาสคาราไว้เสียดสีกับหางตา
โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่น ทำ�เอาฉันสะดุ้งเฮือก เด็กสาวสองคนที่นั่ง
อยูอ่ กี ฟากหนึง่ มองมาทางฉัน แล้วก็หนั ไปมองหน้ากันและยิม้ แบบมีนยั
ฉันไม่รู้หรอกว่าพวกเขาคิดยังไงกับฉัน รู้แต่ว่าไม่น่าจะดีนัก ใจของฉัน
เต้นตูมตามขณะควานหาโทรศัพท์ รู้ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีเช่นกัน อาจเป็น
แคธีที่โทร.มาพูดอย่างอ่อนหวานว่าฉันควรหยุดดื่มเหล้าสักวัน หรือแม่
โทร.มาบอกว่าจะเข้าลอนดอนอาทิตย์หน้า และจะแวะมารับฉันทีอ่ อฟฟิศ
เพื่อไปกินอาหารกลางวันด้วยกัน ฉันมองไปที่จอ ทอมโทร.มา! ฉันรีรอ
อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสาย

“เรเชล?”
ตลอดห้าปีแรกที่รู้จักกัน ทอมไม่เคยเรียกฉันว่าเรเชล เขาจะเรียก
ฉันว่าเรช หรือไม่ก็เชลลีย์ เพราะรู้ว่าฉันเกลียด แล้วก็หัวเราะเมื่อเห็น
ฉันหงุดหงิด แต่สุดท้ายฉันก็อดหัวเราะไปกับเขาไม่ได้ “เรเชล ฉันเอง”
นํ้าเสียงของเขาฟังดูเหนื่อยหน่าย “ฟังนะ อย่าทำ�แบบนี้อีก” ฉันเงียบ
ไม่โต้ตอบ รถไฟชะลอความเร็วลง กำ�ลังจะถึงบ้านเก่าของฉันแล้ว
ฉันอยากบอกเขาว่า ออกมาข้างนอกเร็ว มายืนที่สนามหญ้า ขอให้
ฉันเห็นหน้าเธอหน่อย “เรเชลขอร้องเถอะนะ เธอโทร.มาหาฉันแบบนี้
ตลอดเวลาไม่ได้ เธอต้องทำ�ใจให้ได้นะ” ลำ�คอของฉันตีบตัน ก้อนแข็งๆ
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เหมือนกรวดขึน้ มาจุกคาอยู่ ไม่สามารถกลืนลงไปและพูดอะไรออกมาได้
“เรเชล? ฟังอยู่หรือเปล่า ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกแย่ ฉันเสียใจนะ เสียใจจริงๆ
แต่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้ แอนนาไม่พอใจที่เธอโทร.มาบ่อยๆ แบบนี้
ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้อีกแล้ว เธอต้องไปรับการบำ�บัดนะเรเชล เย็นนี้
หลังเลิกงานไปเข้ากลุ่มบำ�บัดคนติดเหล้านะ”
ฉันทึง้ พลาสเตอร์สกปรกออกจากนิว้ มองดูเนือ้ ซีดเหีย่ วข้างใต้ คราบ
เลือดแห้งกรังติดอยูท่ ปี่ ลายเล็บ ฉันยกนิว้ โป้งขวาจิกลงกลางแผลจนมัน
ฉีกออก รูส้ กึ เจ็บและร้อนปลาบขึน้ มาจนฉันสะดุง้ เฮือก เลือดเริม่ ซึมออก
มาจากแผล เด็กสาวสองคนที่นั่งอยู่อีกฟากมองดูฉันหน้าเหวอ

เมแกน
หนึ่งปีก่อนหน้านี้

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012
ตอนเช้า
เสียงรถไฟวิ่งใกล้เข้ามา ฉันจำ�จังหวะของมันได้ขึ้นใจ มันจะเร่ง
ความเร็วขึน้ หลังออกจากสถานีนอร์ธโค้ท แล้วเริม่ ชะลอลงหลังจากผ่าน
โค้งมา บางครัง้ จะเบรกทีส่ ญ
ั ญาณไฟ ห่างจากบ้านไปสองสามร้อยหลา
ล้อครูดไปกับรางรถก่อนจะหยุดลง กาแฟบนโต๊ะเย็นแล้ว แต่ฉันรู้สึก
อุ่นสบายและขี้เกียจเกินกว่าจะเดินไปชงใหม่
บางครั้งฉันก็ไม่ได้สนใจมองเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไป แค่ฟังเสียงเท่านั้น
การนั่งหลับตา ปล่อยให้แสงแดดสีส้มอุ่นร้อนทาบลงบนเปลือกตา
อยู่ตรงนี้สามารถนำ�พาฉันไปได้ทุกแห่งหน ไม่ว่าชายหาดทางใต้ของ
สเปน ชิงเกอแตเรในอิตาลีที่มีหมู่บ้านสีสันสดใสสวยงาม มีรถไฟขน
นักท่องเที่ยวไปๆ มาๆ หรือกลับไปที่โฮลแคห์มที่มีเสียงร้องแหลมของ
นกนางนวลดังระงม เกลือเค็มปะแล่มติดอยู่บนลิ้น และเสียงรถไฟจาก
อดีตวิ่งผ่านไปบนรางสนิมเกรอะห่างออกไปครึ่งไมล์
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วันนี้รถไฟไม่จอดเพียงแต่ชะลอความเร็วลง ฉันได้ยินเสียงล้อบด
ลงบนหมุด และแทบจะรู้สึกถึงการโยกตัวของมัน ฉันไม่เห็นใบหน้า
ผู้โดยสาร รู้แต่ว่าเป็นพวกพนักงานออฟฟิศที่กำ�ลังมุ่งหน้าไปยูสตัน
ฉันสิมีเวลานั่งฝัน ฝันว่าจะได้เดินทางไปยังที่น่าสนใจกว่านี้ หรือพบกับ
สิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ถานีปลายทางหรือเลยไปจากนัน้ ใจของฉันหวนคิดถึง
แต่โฮลแคห์ม ก็แปลกดีนะที่ฉันยังคงคิดถึงและโหยหาที่นั่น แม้แต่ใน
เช้าที่อากาศดีแบบนี้ แต่ก็นั่นแหละฉันคิดถึงที่นั่น คิดถึงสายลมพัด
โชยผ่านต้นหญ้า แผ่นฟ้ากว้างใหญ่เหนือเนินทราย บ้านผุโทรมใกล้พัง
ที่เต็มไปด้วยหนู แสงเทียน ฝุ่น และดนตรี ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็น
เหมือนความฝัน
ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันเต้นเร็วเกินไป
ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาที่บันได เสียงเขาเรียกฉัน
“เอากาแฟอีกแก้วมั้ยจ๊ะเม็กส์”
ความฝันหายวับไป เสียงนั้นปลุกให้ฉันตื่นขึ้นจากภวังค์

ตอนเย็น
สายลมเย็นสบาย วอดก้าสองนิ้วในมาร์ตินีทำ�ให้รู้สึกอุ่น ฉันออกมา
นั่งรอสก็อตที่ระเบียง เดี๋ยวฉันจะอ้อนให้เขาพาฉันไปกินอาหารเย็นที่
ร้านอิตาเลียนตรงถนนคิงลี เราไม่ได้ออกไปไหนด้วยกันมาเป็นชาติแล้ว
วันนี้ฉันแทบจะไม่ได้ทำ�อะไรเลยทั้งที่ควรจะจัดการเรื่องสมัครเรียน
คอร์สออกแบบลายผ้าที่เซนต์มาร์ตินส์ ความจริงฉันกรอกใบสมัครไป
บ้างแล้วในครัว แต่ได้ยนิ เสียงผูห้ ญิงกรีดร้องขึน้ ฉันคิดว่าคงมีใครกำ�ลัง
ถูกฆาตกรรม และรีบวิ่งออกไปในสวน แต่ไม่เห็นอะไร
เสียงกรีดร้องเย็นเยียบนัน้ ยังคงดังก้องอยูใ่ นหู ชวนให้รสู้ กึ สยดสยอง
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“เธอทำ�อะไรน่ะ จะทำ�อะไรกับแก ส่งแกมาให้ฉนั เดีย๋ วนีน้ ะ ส่งมา” เสียง
นั้นดังวนเวียนในหัว แม้ความจริงจะดังขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นก็ตาม
ฉันวิ่งขึ้นไปข้างบน ปีนออกไปที่ระเบียง และเห็นผู้หญิงสองคนยืน
อยูต่ รงรัว้ ของบ้านทีอ่ ยูถ่ ดั ลงไปสองสามหลัง คนหนึง่ กำ�ลังร้องไห้ หรือ
อาจจะทั้งสองคนก็ได้ อ้อ แล้วก็มีเด็กอีกคนกำ�ลังร้องไห้ลั่นด้วย
ฉันคิดว่าจะโทร.เรียกตำ�รวจ แต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสงบลงแล้ว
ผู้หญิงที่กรีดร้องโหยหวนเมื่อครู่อุ้มเด็กวิ่งเข้าไปในบ้าน อีกคนยัง
คงยืนอยู่ด้านนอกครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งตรงไปยังตัวบ้านแต่สะดุดกับ
อะไรบางอย่าง หลังจากทรงตัวได้แล้วก็เดินอยู่วนไปเวียนมาอยู่ที่
สนาม แปลกจริงเกิดอะไรขึ้นนะ เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม นี่คือ
สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายสัปดาห์สำ�หรับฉัน
ฉันรู้สึกว่างเปล่า วันๆ ไม่รู้จะทำ�อะไร ไม่มีแกลเลอรีที่ต้องไปดูแล
อีกแล้ว ฉันคิดถึงมัน คิดถึงการพูดคุยกับพวกศิลปิน คิดถึงแม้กระทั่ง
บรรดาคุณแม่สาวไฮโซที่ถือแก้วสตาร์บัคส์เข้ามาเดินดูรูปแก้เซ็ง และ
พูดกับเพื่อนว่าเจสซีตัวน้อยของเธอยังวาดได้สวยกว่านี้ที่เนิร์สเซอรี
บางทีฉันก็อยากลองสืบหาเพื่อนเก่าๆ ดูว่าจะเจอบ้างไหม แต่แล้วก็
คิดว่าถ้าเจอจะมีอะไรคุยกับพวกเขาเหรอ พวกเขาคงจำ�ฉันไม่ได้ เพราะ
เดีย๋ วนีเ้ มแกนกลายเป็นผูท้ มี่ ชี วี ติ แต่งงานแสนดี มีบา้ นอยูย่ า่ นชานเมือง
ไปเสียแล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตาม ฉันจะต้องไม่คิดถึงชีวิตในอดีต เพราะมัน
ทำ�ให้รู้สึกแย่ทุกครั้งที่คิด ไว้รอให้หมดหน้าร้อนก่อน ค่อยหางานทำ�
แล้วกัน ฉันไม่ควรเสียกลางวันที่ยาวนานในฤดูร้อนไปเปล่าๆ ปลี้ๆ คง
มีอะไรบางอย่างให้ทำ�ที่นี่ หรือที่ไหนสักแห่ง ฉันรู้ว่าฉันหาได้
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วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012
ตอนเช้า
ฉันยืนอยูห่ น้าตูเ้ สือ้ ผ้า จ้องมองชุดสวยทีแ่ ขวนเรียงรายอยูเ่ ป็นครัง้ ที่
ร้อยได้ ทุกชุดเหมาะกับผูจ้ ดั การแกลเลอรีเล็กๆ เก๋ไก๋ ไม่ใช่ “พีเ่ ลีย้ งเด็ก”
เลย แค่คิดถึงคำ�นี้ก็ขย้อนท้องแล้ว ฉันตัดสินใจหยิบกางเกงยีนและ
เสือ้ ยืดขึน้ สวม แล้วรวบผมลวกๆ ไม่สนใจแต่งหน้าแต่งตา จะมีประโยชน์
อะไรในเมื่อต้องนั่งเลี้ยงเด็กทั้งวัน
ฉั น เดิ น กระฟั ด กระเฟี ย ดลงไปข้ า งล่ า ง พร้ อ มหาเรื่ อ งทะเลาะ
สก็อตกำ�ลังชงกาแฟในครัว เขาหันมายิ้ม ทำ�ให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นมาทัน
ควัน ปากทีค่ วํา่ อยูห่ งายขึน้ ยิม้ ตอบโดยพลัน เขาส่งกาแฟให้ และจูบฉัน
ไม่มเี หตุผลทีจ่ ะตำ�หนิสก็อตในเมือ่ ฉันเป็นคนอาสาไปดูลกู ให้กบั คูส่ ามี
ภรรยาที่อยู่ถัดไปเอง ตอนนั้นฉันคิดว่าคงสนุกดี บ้ามากเลย ฉันคงจะ
บ้าไปแล้ว ทั้งบ้า ทั้งเบื่อ ทั้งสงสัย อยากรู้อยากเห็น คิดว่าความคิดนี้
คงผุดขึ้นหลังจากที่ได้ยินเธอตะโกนโหวกเหวกในสวน ทำ�ให้ฉันอยากรู้
ว่าเกิดอะไรขึ้น และแน่นอนใครจะไปกล้าถามตรงๆ ล่ะ
สก็อตสนับสนุนความคิดของฉัน เขาดีใจมากตอนทีฉ่ นั บอกเขา คงคิด
ว่าการอยู่กับเด็กจะทำ�ให้ฉันอยากมีลูกบ้าง ความจริงแล้วตรงกันข้าม
เลย ทันทีที่หลุดออกมาจากบ้านพวกเขา ฉันจะวิ่งกลับบ้าน เพื่อจะสลัด
เสื้อผ้าทิ้ง และอาบนํ้าเอากลิ่นเด็กออกจากตัวให้หมดโดยเร็ว
นึกไปแล้วก็คิดถึงสมัยที่ทำ�งานในแกลเลอรี ได้แต่งหน้าแต่งตัว
ทำ�ผมสวยๆ คุยกับคนโตๆ ที่พูดรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะ ภาพยนตร์ หรือ
เรือ่ งจิปาถะ การพูดคุยกับแอนนาไม่ได้ชว่ ยเพิม่ พูนสติปญ
ั ญาแม้แต่นอ้ ย
ให้ตายสิ ช่างเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อเสียนี่กระไร เมื่อก่อนเธอคงจะมีเรื่อง
คุยที่แสดงภูมิปัญญาของตัวเองบ้างหรอก แต่เดี๋ยวนี้น่ะหรือ ทุกอย่าง
จะเกี่ยวกับลูกทั้งสิ้น...ยัยหนูอุ่นพอไหม ร้อนเกินไปหรือเปล่า วันนี้กิน
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นมเยอะไหม เธอจะสาละวนอยู่ข้างลูกตลอดเวลา ทำ�ให้ฉันรู้สึกเหมือน
เป็นส่วนเกิน งานของฉันคือคอยดูเด็ก เพื่อยัยแอนนาจะได้มีเวลาพัก
บ้าง แต่พกั จากอะไรน่ะเหรอ อีกอย่างยัยนีเ่ ป็นคนขีก้ ลัวและขีต้ กใจอย่าง
น่าประหลาดด้วย เธอจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา สะดุ้งทุกครั้งที่
รถไฟผ่าน หรือเสียงโทรศัพท์ดัง เด็กเล็กๆ นี่ขี้ตกใจเนอะ...เธอว่า ฉัน
เห็นด้วยอย่างแน่นอน
ฉันออกจากบ้าน เดินลากขาประมาณห้าสิบหลาไปยังบ้านของ
พวกเขาด้วยความเบือ่ หน่าย วันนีเ้ ธอไม่ได้มาเปิดประตูให้ ตัวสามี ทอม
เป็นคนมาเปิด เขาสวมชุดสูท รองเท้าบูต กำ�ลังจะออกไปทำ�งาน ดูหล่อ
เหลาทีเดียวเวลาทีเ่ ขาใส่สทู แต่ไม่ใช่แบบสก็อต เขาตัวเล็กกว่า ผิวซีดกว่า
ตาชิดกันเกินไปเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้าใกล้ๆ แต่ก็จัดว่าดูดี เขายิ้มกว้าง
แบบทอม ครูสให้ฉนั แล้วก็ออกจากบ้านไป เหลือแค่ฉนั แอนนาและลูก

วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2012
ตอนบ่าย
ฉันลาออกแล้ว!
รูส้ กึ ดีขนึ้ มากเลย เหมือนกับว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ทงั้ สิน้
ไชโย ฉันเป็นอิสระแล้ว!
ฉันนัง่ อยูท่ รี่ ะเบียง คอยให้ฝนตก ท้องฟ้าเบือ้ งบนมืดครึม้ นกนางแอ่น
บินวนเวียนแล้วถลาลงมา อากาศหนักอึ้งด้วยความชื้น สก็อตจะกลับ
มาในอีกราวหนึ่งชั่วโมง ฉันต้องบอกเขา เขาคงโกรธสักนาที สองนาที
ฉันจะต้องเอาใจเขาสักหน่อย และฉันก็จะไม่นั่งเอ้อระเหยในบ้านตลอด
วันด้วย ฉันวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเรียนถ่ายรูป หรือไม่ก็ไปตั้งแผงขาย
เครื่องประดับในตลาดนัด หรือหัดทำ�อาหาร
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ครูคนหนึ่งที่โรงเรียนเคยบอกว่า ฉันเป็นตุ๊กตาล้มลุก ตอนนั้นฉัน
ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร นึกว่าแกล้อเล่นเท่านั้น แต่ตอนนี้ฉันรู้สึก
ชอบความคิดนี้อยู่เหมือนกัน ฉันเคยเป็นเด็กที่หนีออกจากบ้าน เป็นชู้
เป็นเมีย เป็นสาวเสิร์ฟ เป็นผู้จัดการแกลเลอรี เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และอื่นๆ
...พรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรดีนะ
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะลาออกจริงๆ หรอก แค่หลุดปากออกไปเท่านั้น
ตอนนั้นเรากำ�ลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัว แอนนาอุ้มลูกอยู่บนตัก และทอม
เดินกลับเข้ามาเอาอะไรบางอย่างทีล่ มื ไว้ เพราะฉะนัน้ เขาจึงยืนดืม่ กาแฟ
อยู่ที่นั่นด้วย จู่ๆ ฉันก็รู้สึกขึ้นมาว่าฉันไปนั่งทำ�บ้าอะไรที่นั่น ที่แย่กว่า
นั้นก็คือฉันรู้สึกอึดอัด เหมือนกับเข้าไปยุ่มย่ามกับชีวิตพวกเขา
“ฉันได้งานใหม่แล้ว” ฉันพูดขึ้นโดยไม่คิด “ฉันคงทำ�งานนี้ไม่ได้อีก”
แอนนามองหน้าฉัน-คิดว่าเธอคงไม่เชือ่ แต่เธอพูดแค่วา่ “อ้าว...เสียดาย
จังเลย” ฉันรูว้ า่ เธอพูดไปงัน้ เอง ความจริงแล้วคงโล่งอกมากกว่า เธอไม่
สนใจถามว่าฉันได้งานอะไร ซึ่งทำ�ให้ฉันโล่งใจ เพราะฉันยังไม่ได้เตรียม
คำ�โกหกที่น่าเชื่อถือเหมือนกัน
ทอมดูประหลาดใจเล็กน้อย ก่อนจะพูดว่า “เราคงคิดถึงเธอแย่” แต่นนั่
ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นแหละ
คนเดียวที่จะผิดหวังอย่างแท้จริงคือสก็อต เพราะฉะนั้นฉันต้องคิด
หาเหตุผลเพือ่ จะบอกเขา บางทีฉนั จะบอกว่าทอมมาทำ�ก้อร่อก้อติกกับฉัน
เท่านี้เรื่องคงจบ

วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2012
ตอนเช้า
เพิ่งเจ็ดโมงกว่าเอง ข้างนอกเริ่มหนาวแล้ว แต่อากาศแบบนี้แหละที่

นรา สุภัคโรจน์ : แปล 35

สวยงามทีส่ ดุ สวนแคบยาวของแต่ละบ้านเคียงข้างกันดูเขียว หนาวเย็น
กำ�ลังรอให้แสงแดดอบอุน่ ทีค่ อ่ ยๆ คืบคลานมาจากด้านทางรถไฟปลุกให้
มีชวี ติ ขึน้ มาอีกครัง้ ฉันตืน่ นานหลายชัว่ โมงแล้ว นอนไม่หลับเลย หลายวัน
แล้วทีน่ อนไม่หลับ ฉันเกลียดการนอนไม่หลับมากกว่าอะไรทัง้ สิน้ ได้แต่
นอนลืมตาโพลงอยู่บนเตียง คิดโน่นคิดนี่ สมองวนเวียนดังติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก
รู้สึกคันยุบยิบไปทั้งตัว อยากจะลุกขึ้นมาโกนหัวให้เกลี้ยง
ฉันอยากจะวิ่ง อยากเดินทาง อยากขับรถสปอร์ตเปิดประทุนไป
เรื่อยๆ ไปชายหาด หาดไหนก็ได้ อยากเดินบนทราย ฉันกับพี่ชายเคย
วางแผนกันว่าจะขับรถไปเรือ่ ยๆ-เบนกันฉัน-จริงๆ แล้วเป็นแผนของเบน
เสี ย ส่ ว นมาก เขาเป็ น คนช่ า งฝั น เราเคยคิ ด ว่ า จะขั บ มอเตอร์ ไ ซค์
จากปารีสไปที่โกตดาซูร์หรือเฟรนช์ริเวียรา หรือไม่ก็ขับรถเลียบไป
ตามชายฝั่งแปซิฟิกของอเมริกา จากซีแอตเทิลลงไปถึงลอสแองเจลิส
หรือขับตามรอยเช เกบารา จากบัวโนสไอเรสถึงคาราคัส ถ้าได้ทำ�
ทั้งหมดนั่น ฉันอาจไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่รู้ว่าจะทำ�อะไรต่อไปกับชีวิต
ก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะมาจบลงตรงนี้ด้วยความพึงพอใจกับชีวิต แน่นอน
ฉันไม่ได้ทำ�ทั้งหมดนั่น เบนไม่เคยไปถึงปารีส ไปไม่ถึงเคมบริดจ์ด้วย
ซํ้า เขาเสียชีวิตบนถนน A10 กะโหลกแหลกละเอียดใต้ล้อรถบรรทุก
ฉันคิดถึงเบนทุกวัน คิดถึงเขามากกว่าใครทัง้ สิน้ เลยมัง้ ...คิดว่าอย่าง
นัน้ นะ เบนคือสิง่ ทีข่ าดหายไปในชีวติ ฉัน คือรูโบ๋ขนาดใหญ่กลางใจ เอ...
หรือว่าเบนเป็นแค่จดุ เริม่ ต้นเท่านัน้ ไม่รสู้ ิ ฉันไม่รแู้ ม้กระทัง่ ว่าทีฉ่ นั เป็น
แบบนีก้ เ็ พราะเบนหรือเปล่า หรือเพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
นัน้ เป็นต้นมา สิง่ เดียวทีร่ คู้ อื ฉันมีชวี ติ ทีด่ มี ากอยูช่ ว่ งหนึง่ ทุกอย่างลงตัว
ไปหมด ไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้อีกต่อไป แต่แล้วจู่ๆ ฉันก็อยากทิ้งทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มี ฉันเริ่มทำ�โน่นทำ�นี่ ไปโน่นไปนี่ บ้าบอ ชีวิตเริ่มไถลออก
นอกลู่นอกทางอีกครั้ง
สุดท้ายฉันต้องไปหาจิตแพทย์! ฟังดูประหลาด แต่ก็น่าตลกด้วย
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ฉันเคยคิดว่าบางทีการเป็นแคทอลิกก็ดเี หมือนกัน จะได้สามารถสารภาพ
บาป ปลดปล่อยภาระหนักอึ้งทั้งหมดในใจโดยมีบาทหลวงคอยบอกว่า
พระเจ้าให้อภัยคุณแล้ว ความบาปของคุณได้รับการชำ�ระหมดสิ้นแล้ว
ตอนนี้คุณบริสุทธิ์ใสปิ๊ง
แน่นอนมันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน ฉันแค่รู้สึกกระวนกระวายใจ
นิดหน่อย และนอนไม่หลับเท่านั้น สก็อตเป็นคนสนับสนุนให้ฉันไปคุย
กับจิตแพทย์ แต่ฉันบอกเขาว่าฉันไม่สามารถพูดเรื่องพวกนี้กับคนที่ฉัน
รูจ้ กั -กับเธอฉันยังพูดไม่คอ่ ยออกด้วยซํา้ และเขาบอกว่านัน่ แหละเหตุผล
เธอจะพูดอะไรกับคนแปลกหน้าก็ได้ มันก็ไม่จริงเสียทีเดียวหรอก เรา
ไม่สามารถพูดอะไรก็ได้ตามใจปากอยู่แล้ว โธ่ สก็อต ช่างไม่รู้อะไรเลย
สก็อตรักฉันมากจนฉันรู้สึกปวดใจ ฉันไม่รู้ว่าเขารักฉันขนาดนั้นได้ยัง
ไง แค่คิดก็อยากจะบ้า
แต่ฉันต้องทำ�อะไรบางอย่าง อย่างน้อยการไปหาจิตแพทย์ก็ทำ�ให้
รู้สึกว่าฉันได้ลงมือทำ�อะไรกับชีวิตบ้าง แผนการสารพัดของฉัน ไม่ว่า
คอร์สเรียนถ่ายรูปหรือทำ�อาหาร เมื่อคิดดูจริงๆ แล้วฉันรู้สึกว่าไม่ได้
มีประโยชน์เลย มันเหมือนกับว่าฉันกำ�ลังเล่นขายของกับชีวิต แทนที่
จะมีชีวิตจริงๆ ฉันต้องหาอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างแท้จริง...
บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทำ�ไม่ได้ ฉันจะอยู่แบบนี้ เป็นแค่ภรรยาของใคร
คนหนึ่งไม่ได้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นทำ�ได้ยังไง มันไม่มีอะไรให้
ทำ�เสียเลย นอกจากนั่งรอสามีกลับบ้าน รอความรักจากสามี หรือไม่
ก็มองหาอะไรทำ�แก้เบื่อ

ตอนเย็น
เขาปล่อยให้ฉนั นัง่ รอ เวลานัดผ่านมาครึง่ ชัว่ โมงแล้ว แต่ฉนั ยังคงนัง่
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พลิกนิตยสารโว้คอยูใ่ นห้องนัง่ รอ และกำ�ลังคิดว่าจะลุกขึน้ เดินออกไปดี
หรือไม่ ก็รหู้ รอกนะว่าหมอมักจะมีควิ แน่น บางครัง้ ก็เกินเวลาไปมัง่ แต่
กับจิตแพทย์ด้วยหรือนี่? จากที่ดูในหนัง ฉันคิดว่าพวกเขาจะไล่คุณออก
จากห้องทันทีทหี่ มดเวลาห้าสิบนาทีของคุณเสียอีก สงสัยฮอลลีวดู ไม่ได้
พูดถึงจิตแพทย์แบบที่หน่วยงานประกันสุขภาพหาให้คุณกระมัง
ประตูหอ้ งหมอเปิดออกตอนทีฉ่ นั กำ�ลังจะลุกขึน้ เดินไปบอกพนักงาน
ต้อนรับพอดีว่าฉันไม่รออีกแล้ว ชายร่างสูง เก้งก้างปรากฏขึ้น สีหน้า
ขอโทษขอโพย และยื่นมือให้ฉัน
“มิสซิสฮิพเวลล์ ต้องขอโทษจริงๆ ที่ปล่อยให้รอเสียนาน” เขาพูด
ฉันยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ ตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ว่าฉันไม่
เป็นไร เพราะแค่หนึง่ หรือสองนาทีทเี่ จอกับเขาเท่านัน้ ฉันก็รสู้ กึ ดีขนึ้ แล้ว
ฉันคิดว่าคงเป็นนาํ้ เสียงตาํ่ และนุม่ นวลของเขา สำ�เนียงของเขาแปร่ง
เล็กน้อย ซึ่งฉันคาดไว้แล้วจากชื่อ ดร. คามาล แอ็บดิค คิดว่าเขาน่าจะ
อายุสามสิบกลางๆ แม้จะดูเด็กและมีผวิ สีนาํ้ ผึง้ สวยมากด้วยก็ตาม เขามี
มือและนิ้วเรียวยาว บอบบางที่ทำ�ให้ฉันนึกภาพออกว่าจะรู้สึกอย่างไร
ขณะที่ลูบไล้ไปบนเรือนร่างของฉัน
เราไม่ได้คุยอะไรจริงจัง แค่แนะนำ�ตัว และเรียนรู้เกี่ยวกับฉันเท่านั้น
เขาถามฉันว่ามีปัญหาอะไร และฉันบอกเขาถึงอาการหวาดผวา ใจสั่น
นอนไม่หลับ และการที่ฉันนอนลืมตาโพลงทั้งคืนด้วยความหวาดหวั่น
เขาอยากให้ฉันพูดถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดขึ้น แต่ฉันยังไม่พร้อม เขาถาม
ว่าฉันใช้ยาเสพติด หรือดืม่ แอลกอฮอล์หรือไม่ ฉันบอกเขาว่าทุกวันนีฉ้ นั
มีความเลวร้ายอย่างอื่น ฉันมองตาเขา และคิดว่าเขาเข้าใจความหมาย
ของฉันดี
แล้วฉันก็คิดว่าฉันน่าจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้ และเริ่มเล่าถึง
การปิดแกลเลอรี ความรูส้ กึ หงุดหงิดตลอดเวลา ไม่รจู้ ะทำ�อะไรดี การไม่มี
เป้าหมายในชีวติ การใช้เวลานัง่ คิดนัน่ คิดนีม่ ากเกินไป ดร. คามาลไม่พดู
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อะไรมาก เพียงถามอะไรฉันเป็นครั้งคราว แต่ฉันอยากได้ยินเสียงเขา
ดังนั้นตอนจะกลับบ้าน ฉันจึงถามว่าเขามาจากไหน
“เมดสตัน” เขาบอก “ในเคนท์ ผมเพิ่งย้ายมาคอร์ลีเมื่อสองสามปี
ก่อน” เขารู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการรู้ และยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์
สก็อตรออยู่ตอนที่ฉันถึงบ้าน เขาส่งเครื่องดื่มให้ฉันแก้วหนึ่ง และ
ต้องการรู้ทุกอย่าง ฉันบอกว่า...ก็โอเคดีเหมือนกัน เขาถามถึงหมอ
ประมาณว่า ฉันชอบหมอไหม หมอดีหรือเปล่า ฉันบอกว่าก็โอเคอีก
ครัง้ ไม่อยากแสดงความตืน่ เต้นออกนอกหน้า เขาถามว่าเราคุยเกีย่ วกับ
เบนหรือเปล่า สก็อตคิดว่าทุกอย่างเกิดจากเรื่องเบน อาจจะถูกของเขา
เขาอาจรู้จักฉันมากกว่าที่คิดก็ได้

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012
ตอนเช้า
วันนีฉ้ นั ตืน่ เช้า แต่กไ็ ด้นอนสองสามชัว่ โมง ซึง่ นับว่าดีขนึ้ กว่าอาทิตย์
ก่อน ถึงขนาดเกือบจะรู้สึกสดชื่นทีเดียวเมื่อลุกจากเตียง ดังนั้นฉันจึง
ตัดสินใจออกไปเดินเล่น แทนที่จะนั่งที่ระเบียง
ฉันกลายเป็นคนเก็บเนือ้ เก็บตัวโดยไม่รตู้ วั จะออกไปข้างนอกก็แค่ไป
ซื้อของ เล่นพิลาทิส ไปพบจิตแพทย์ ไปกินข้าวที่ทาราส์เป็นครั้งคราว
นอกนั้นจะหมกตัวอยู่ในบ้านทั้งวัน ไม่น่าเล่าถึงได้หงุดหงิด
ฉันเดินออกจากบ้าน เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคิงลี เดิน
ผ่านเดอะโรส-ผับที่เมื่อก่อนเราจะมานั่งกันบ่อยๆ จำ�ไม่ได้ว่าเราเลิกมา
ดื่มกันที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความจริงฉันไม่ได้ชอบที่นี่มาก มีพวกอายุเกิน
สีส่ บิ ทีม่ านัง่ ดืม่ พลางสอดส่ายหาอะไรทีด่ กี ว่ามากเกินไป บางทีนนั่ อาจ
เป็นเหตุผลที่เราเลิกไปที่นั่น เพราะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ฉันเดินผ่าน
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เดอะโรส ผ่านร้านค้า ไม่อยากไปไหนไกลมาก เดินแค่รอบเล็กๆ เหยียดแข้ง
เหยียดขาบ้างเท่านั้นก็พอ
การออกมาแต่เช้า ก่อนที่เด็กจะไปโรงเรียน ผู้คนออกไปทำ�งาน
ก็ดีตรงที่ถนนยังว่างเปล่า สะอาด รู้สึกเหมือนมีความหวังมากมาย
รออยู่เบื้องหน้า ฉันเดินเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ตรงไปที่สนามเด็กเล่นเล็กๆ
อันเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งเดียวที่เรามี ตอนนี้มันว่างเปล่า แต่ในอีกไม่กี่
ชัว่ โมงจะเต็มไปด้วยเด็กเล็ก พวกแม่ๆ และพีเ่ ลีย้ ง ครึง่ หนึง่ ของผูห้ ญิงใน
ชัน้ พิลาทิสอยูท่ นี่ ี่ ทำ�สวยแข่งกันด้วยเสือ้ ผ้าแบรนด์เนมตัง้ แต่หวั จรดเท้า
นิ้วโอบรอบถ้วยกาแฟสตาร์บัคส์ เล็บได้รับดูแลอย่างดี
ฉันเดินต่อไปผ่านสวนสาธารณะ ตรงไปยังถนนโรสเบรี ถ้าเลี้ยว
ขวาที่นี่ ฉันจะผ่านแกลเลอรีของฉัน-แกลเลอรีที่เคยเป็นของฉันตอนนี้
เป็นห้องว่างเปล่า ฉันไม่อยากไปที่นั่นเพราะยังรู้สึกแย่อยู่ ฉันพยายาม
อย่างมากทีจ่ ะทำ�ให้มนั ประสบความสำ�เร็จให้ได้ แต่มนั ดันผิดที่ ผิดเวลา
ไม่มคี นสนใจงานศิลปะในย่านชานเมือง...อย่างน้อยก็ในเศรษฐกิจแบบนี้
ฉันเดินเลี้ยวขวาแทน ผ่านเทสโก้เอ็กซเพรส และผับอีกแห่งที่พวก
ที่อยู่บ้านสงเคราะห์จะมานั่งกัน แล้วจึงเดินตรงกลับบ้าน ฉันรู้สึก
กระวนกระวายขึน้ มาอีกแล้ว ไม่อยากเจอกับพวกวัตสันเลย ฉันจะอึดอัด
เสมอเวลาเจอพวกเขา เห็นได้ชัดเจนว่าฉันยังไม่ได้งานใหม่ ฉันโกหก
เพราะไม่อยากดูลูกให้เขาอีกต่อไปเท่านั้น
ทีจ่ ริงแล้วฉันอึดอัดเวลาเจอยัยแอนนามากกว่า ทอมไม่คอ่ ยสนใจฉัน
นัก แต่ดูเหมือนแอนนาจะถือเป็นเรื่องส่วนตัว เธอคิดว่าที่ฉันเลิกอาชีพ
พีเ่ ลีย้ งเด็กก็เพราะเธอหรือลูกของเธอ แต่ไม่ใช่เลยฉันไม่ได้เลิกเพราะเด็ก
นั่นแม้ว่าแกจะร้องโยเยทั้งวันจนยากจะเอ็นดูก็ตาม มันซับซ้อนกว่านั้น
แต่แน่นอนฉันอธิบายกับเธอไม่ได้ ไม่ว่าอะไรก็ตามนั่นแหละ คือเหตุผล
หนึ่งที่ฉันกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ฉันไม่อยากประจันหน้ากับพวก
วัตสัน อยากให้พวกเขาย้ายจากที่นี่ด้วยซํ้า ฉันรู้ว่าแอนนาไม่ชอบที่นี่
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เธอไม่ชอบบ้านนั้น ไม่ชอบอยู่ท่ามกลางข้าวของของภรรยาเก่าของเขา
และไม่ชอบรถไฟ
ฉันหยุดที่หัวมุมและมองเข้าไปในอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ กลิ่นชื้นเย็น
ทำ�ให้ฉันขนลุกเสมอ เหมือนเวลาพลิกก้อนหินเพื่อดูว่าอะไรอยู่ข้างใต้
อาจเป็นตะไคร่นาํ้ หนอน หรือขีด้ นิ ก็ได้ มันทำ�ให้ฉนั นึกถึงสมัยเด็กทีจ่ ะ
เดินหากบกับเบนแถวข้างๆ สระ ฉันเดินต่อไป ไม่เห็นวีแ่ ววของทอมและ
แอนนา ใจหนึ่งก็อยากมีอะไรตื่นเต้นบ้าง อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้เล็กน้อย

ตอนเย็น
สก็อตเพิง่ โทร.มาบอกว่าเขาจะทำ�งานดึกซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ทีฉ่ นั อยากได้ยนิ
เลย ฉันรู้สึกกระสับกระส่ายมาตลอดวัน และอยากให้เขากลับมาปลอบ
ให้ฉนั สงบลง แล้วนีก่ ลับต้องนัง่ รออีกหลายชัว่ โมงกว่าเขาจะกลับ สมอง
ของฉันหมุนติ้ว คิดโน่น คิดนี่ รู้เลยว่าคืนนี้ฉันจะต้องนอนไม่หลับอีก
ฉันจะนัง่ ดูรถไฟเฉยๆ อย่างนีไ้ ม่ได้แล้ว หงุดหงิด หงุดหงิด เสียงเต้น
ของหัวใจเหมือนนกน้อยกระพือปีกพรึ่บพรั่บ พยายามจะบินออกจาก
กรง ฉันลุกขึ้นสวมรองเท้าแตะ เดินลงไปข้างล่าง ตรงไปยังประตู และ
เดินออกไปสู่ถนนเบล็นนิม มันเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่ง นอกจากคน
ทำ�งานสองสามคนที่กำ�ลังเดินกลับบ้านแล้วไม่มีใครอื่นอีก มีแต่เสียง
เด็กๆ เล่นกันในสวนหลังบ้านท่ามกลางแสงอาทิตย์สุดท้ายของฤดูร้อน
ก่อนที่จะถูกเรียกไปกินอาหารเย็น
ฉันเดินมุง่ ไปทางสถานีรถไฟ หยุดยืนหน้าบ้านเลขที่ 23 อยูค่ รูห่ นึง่
คิดว่าจะกดกริง่ ดีไหม แต่ฉนั จะพูดอะไรกับพวกเขาดีละ่ มาขอปันนํา้ ตาล
เพราะทีม่ เี กิดหมดฉับพลันงัน้ เหรอ หรือแค่คยุ เรือ่ ยเปือ่ ย ม่านของพวกเขา
เปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง แต่ฉันไม่เห็นใครข้างใน
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ฉันเดินต่อไปทีห่ วั มุมโดยไม่ได้คดิ แล้วเดินเข้าไปในอุโมงค์ เสียงรถไฟ
วิง่ ผ่านเหนือศีรษะเมือ่ เดินไปได้ครึง่ ทาง ยอดไปเลยรูส้ กึ เหมือนแผ่นดิน
ไหวที่ทำ�ให้สั่นสะเทือนไปถึงใจกลางของร่าง ทำ�ให้เลือดไหลปั่นป่วน
ฉันมองลงไปทีพ่ นื้ และสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง...ทีร่ ดั ผมสีมว่ งทีใ่ ช้จนยืด
คงหลุดจากผมของคนที่วิ่งออกกำ�ลังกาย ทว่าอะไรบางอย่างทำ�ให้ฉัน
ขนลุก อยากจะวิ่งออกไปสู่แสงสว่างข้างนอกโดยเร็ว
เขาขับรถผ่านไปเมื่อฉันขึ้นมาบนถนน สายตาของเราประสานกัน
แวบหนึ่ง และเขายิ้มให้ฉัน

