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แด่ เทยเลอร์

อดีตมักมีแต่ความงดงาม เพราะเราแสร้งสร้างอารมณ์จอมปลอม
และหลงลืมเหตุการณ์จริงในช่วงเวลานัน้ จากนัน้ เราก็ทำ� ผิดซ�ำ้ ด้วย
การหลงลืมความจริงในปัจจุบนั แล้วกลับไปโหยหาอารมณ์ในอดีต
				

— เวอร์จิเนีย วูลฟ์

ผมเชือ่ ว่า การศึกษาจะกลายมาเป็นวิธใี นการสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนตลอดเวลา และนี่ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาระบบการศึกษา
				

— จอห์น ดิวอี้
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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

อยากให้คุณลองหลับตา แล้วจินตนาการตามผมดูนะครับ
คุณเกิดมาในครอบครัวยากจน

คุณมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน (รวมตัวคุณเข้าไปด้วยก็เป็น 7 คน)
พ่อของคุณท�ำงานเก็บของเก่าขาย
พ่อของคุณปิดตัวเองจากสังคมภายนอก เพราะกลัวว่ารัฐบาลจะมา
ท�ำร้าย จึงพาครอบครัวหนีไปอยูใ่ นเขาลึก ไม่ให้คณ
ุ เข้าโรงพยาบาล ไม่ให้
คุณเข้าโรงเรียน บังคับให้คุณไหว้ผี และสอนให้คุณเกลียดกลัวทุกคนที่มี
ความเชื่อไม่เหมือนคนในครอบครัว
คุณอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนีม้ าตัง้ แต่เกิด แถมคุณยังรัก และศรัทธา
ในตัวคุณพ่ออย่างหนัก
คุณคิดอะไรไม่ออก หากพ่อไม่สั่ง
ในสมองของคุณมีชดุ ความคิดเดียวเท่านัน้ คือชุดความคิดทีพ่ อ่ ของ
คุณปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด
ไม่นานคุณก็เริ่มหวาดระแวง และเกรงกลัวคนนอกครอบครัว
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คุณไม่มีเพื่อน ไม่มีความรู้
คุณต้องไปท�ำงานเป็นเด็กเก็บของเก่า คอยผจญกับวิธีการท�ำงาน
ที่น่ากลัวสุดขั้วของพ่อคุณตลอดเวลา เกือบทุกวันคุณต้องคอยผจญกับ
อุบัติเหตุระดับเสี่ยงตาย (หรืออย่างน้อยๆ ก็ระดับนิ้วขาด)
…
ค�ำถามที่ผมอยากจะถามคุณผู้อ่านก็คือ…
คุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตนี้
ไม่สิ ต้องถามใหม่ว่า…
คุณจะมีชีวิตรอดไปได้นานแค่ไหน
คุณจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างไร
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ หากนับเป็นระดับความสาหัสแล้ว ยังไม่ถงึ ครึง่
หนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องประสบ
ผู้เขียนต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า แถมถูกบีบให้ต้อง
เลือกระหว่างครอบครัวกับ “คนนอก” ตลอดเวลา
แต่ด้วยพลังใจของผู้เขียนที่อยู่ในระดับยอดคน ท�ำให้เธอสามารถ
พาชีวติ ก้าวผ่านเคราะห์กรรม และมรสุมชีวติ จนไปถึงจุดทีเ่ ราทุกคนสามารถ
เรียกได้เต็มปากว่า ประสบความส�ำเร็จ
แต่สาระส�ำคัญของสิ่งที่เขียนอยู่ในเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องราวดาดๆ
ประเภท “จากยาจก สู่นางฟ้า”
เพราะความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในหนังสือ เป็นได้อย่างมากก็แค่ฉาก
หลังของเรื่องราวที่ส�ำคัญกว่านั้น
ผู้เขียนต้องเจอกับภาวะกดดันทางใจ ทางกาย และทางจิตตลอด
เวลา จนหลายครั้งก็เกือบจะไปไม่รอด
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(จริงๆ ต้องบอกว่า มีช่วงที่เธอก็ไปไม่รอดจริงๆ จนชีวิตพังไปไม่
น้อยอยู่เหมือนกัน)
แม้จนปัจจุบันนี้ ผู้เขียนก็ยังต้องต่อสู้กับ “ยีน” และจิตใต้ส�ำนึกที่
ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ผู้เขียนคือ คุณทาร่า เวสต์โอเวอร์
จะเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกอย่าง
แคมบริดจ์แล้วก็ตาม
เราจะได้เห็นการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความอดทนทาง
ใจสูงจนน่าขนลุก ได้เห็นวิธีแก้ปัญหาของตัวเองและครอบครัวในแบบ
ที่มีผู้ชายน้อยคนจะท�ำได้ เพราะความเข้มแข็งทางใจระดับนี้ น่าจะเป็น
ลิขสิทธิ์ของเพศหญิงแต่เพียงเพศเดียวเท่านั้น
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเธอ แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องราวภายในเล่มนี้
จะส่งผลกระทบทางความคิด และความรู้สึกของคุณจนยากที่จะบรรยาย
ออกมาเป็นค�ำพูดได้
แต่ทแี่ น่ๆ หลังจากอ่านหนังสือเล่มนีจ้ บลง คุณจะมองชีวติ ครอบครัว
และวิชาการภายในแวดวงสถาบันการศึกษาต่างไปจากเดิมเป็นแน่
ตรีโกณมิติจะกลายเป็นวิชาสุดคูล
วิชาสมุนไพรจะดูน่าสนใจขึ้นมาในทันที
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ จากที่เคยเป็นวิชาที่เรานั่งหาว จะ
เปลี่ยนเป็นวิชาที่เราหาหนังสือมาอ่านเอง
		
		
		

ด้วยรัก
ธนกร น�ำรับพร
https://www.facebook.com/MachineReading/

9

หมายเหตุผู้เขียน

เรือ่ งราวทีค่ ณุ ก�ำลังจะได้อา่ นต่อจากนีไ้ ป ไม่ใช่เรือ่ งของศาสนา

โลกนี้มีความหลากหลายมากเกินกว่าจะแบ่งคนออกเป็นสาวกและคน
นอกรีต ผู้เขียนมีความตั้งใจจริงที่จะท�ำให้เรามองมนุษย์ด้วยสายตาที่
เปิดกว้างกว่าที่เคยเป็นมา
รายนามทีจ่ ะเอ่ยถึงภายในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงชือ่ ปลอมเท่านัน้
ได้แก่ แอรอน, ออเดรย์, เบนจามิน, เอมิลี่, แอริน, เฟย์, จีน, จูดี้, ปีเตอร์,
โรเบิร์ต, โรบิน, แซดี้, แชนนอน, ชอว์น, ซูซาน, เวเนสซ่า
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อารัมภบท
ฉันก�ำลังยืนอยูข่ า้ งตูร้ ถไฟเก่าสีแดงทีจ่ อดทิง้ ไว้ขา้ งโรงนา สายลม

หนาวพัดพลิ้วโบกให้เส้นผมปรกหน้า ความเย็นยะเยียบวิ่งปะทะล�ำคอที่
โผล่พ้นคอเสื้อขึ้นมา ลมแรงจนท�ำให้เผลอคิดไปว่า ภูเขาใหญ่ที่อยู่ตรง
หน้าก�ำลังพ่นลมหายใจออกมาสู่พื้นพิภพ ลึกลงไปในซอกเขากลับมีแต่
ความสงบ ไร้สิ่งไหวติง ในตอนนี้ ต้นไม้ทั่วทั้งไร่เหมือนก�ำลังร่วมกันเต้น
ระบ�ำ ต้นสนใหญ่เอนไหวอย่างช้าๆ ส่วนต้นจิงจูไฉ่และกระบองเพชรเขย่า
ตัวไปตามกัน ทั้งหมดเกิดจากน�้ำมือของลมหายใจจากภูเขา เบื้องหลัง
ของฉันเป็นภาพทิวเขาทีส่ งู ชัน เรียงร้อยกลายเป็นก�ำแพงธรรมชาติ มันสูง
ชันเสียจนเมื่อแหงนหน้ามองขึ้นไปคุณอาจจะได้พบกับเทพธิดาแห่งภูผา
ทัว่ ทัง้ เขาปูลาดไปด้วยต้นข้าวป่า หากเปรียบต้นสนและจิงจูไฉ่เป็น
มือโซโล่เปียโน ต้นข้าวป่าก็เป็นคณะบัลเลต์ที่ก�ำลังเริงระบ�ำบนเวทีใหญ่
แต่ละต้นจะไหวโอนไปตามพวกพ้องจ�ำนวนนับล้าน บ้างก็โอนไปทางซ้าย
บ้างก็โน้มมาด้านหน้า สอดประสานกันเป็นประกายผืนผ้าสีทองทีย่ บุ และ
โป่งตามแรงลม หากใครได้มองเห็นภาพทีก่ ำ� ลังปรากฏตรงหน้าฉันในเวลา
นี้ จะรู้สึกราวกับว่า มองเห็นสายลมด้วยตาเปล่าเลยทีเดียว
ฉันก�ำลังยืนอยู่บนเนินเขา เบื้องหน้าคือบ้าน สายตามองเห็นภาพ
เงาของสารพัดต้นไม้กำ� ลังเคลือ่ นไหวอย่างรุนแรงตามแรงผลักของกระแส
ลม พี่ชายของฉันตื่นนอนแล้ว ก�ำลังยืนท้าลมแรงอยู่นอกบ้าน สมองของ
ฉันเห็นภาพของแม่กำ� ลังง่วนอยูก่ บั การท�ำแพนเค้กร�ำข้าวหน้าเตาอบ ฉัน
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เห็นภาพพ่อออกแรงเปิดประตูหลังบ้านจนหลังงอ เท้าสวมรองเท้าบูตหัว
เหล็ก ส่วนมือสากๆ ของท่านสวมทับไว้ด้วยถุงมืออ๊อกเหล็ก ณ ทางหลวง
ด้านล่าง มีรถโรงเรียนวิ่งผ่านไปโดยไม่จอดแวะ
ถึงแม้ตอนนีฉ้ นั จะอายุแค่ 7 ขวบ แต่กพ็ อจะรูค้ วามแล้วว่า ครอบครัว
ของเราแตกต่างจากคนอื่น เพราะไม่มีใครในบ้านที่ได้ไปโรงเรียนเลยซัก
คนเดียว
พ่อคอยกังวลตลอดเวลาว่า รัฐบาลจะบังคับให้พวกเราต้องเข้า
โรงเรียน แต่คงไม่มที าง เพราะรัฐบาลยังไม่รวู้ า่ พวกเรามีตวั ตนด้วยซ�ำ้ ลูกๆ
ทั้ง 4 คนของพ่อและแม่ไม่มีใบเกิด ไม่มีประวัติทางการแพทย์ เราพี่น้อง
ถูกท�ำคลอดภายในบ้านหลังนี้ และไม่เคยไปหาหมอเลยแม้แต่ครั้งเดียว*
พวกเราไม่มีสมุดพก เพราะไม่มีใครเคยย่างกรายเข้าห้องเรียนมาก่อน
ตอนฉัน 9 ขวบ ทางรัฐบาลต้องการจะออกใบเกิดย้อนหลังให้ ปัญหาก็คอื
ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลมองว่า ฉันคือคนที่ไม่มีตัวตน
หากมองด้วย สายตา คนทั่วไป ฉันก็เป็นมนุษย์ที่มีตัวตนตามปกติ
เพียงแต่ครอบครัวของเราใช้ชวี ติ เพือ่ เตรียมตัวสูว่ นั พิพากษาตลอดเวลา มัน
เป็นวันที่พระอาทิตย์จะอับแสง พระจันทร์จะมีสีแดงฉานดั่งโลหิต หน้าที่
ของฉันคือคอยเตรียมอัดลูกพีชใส่ขวดในฤดร้อน และตุนเสบียงอาหารใน
ยามฤดูหนาว เพราะถ้าวันสิน้ โลกมาถึง ครอบครัวของเราก็จะด�ำรงชีวติ อยู่
เป็นปกติต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ

* ยกเว้นก็แต่ออเดรย์ พี่สาวของฉัน ที่ต้องเข้าเฝือก เพราะเธอพลาดไปท�ำแขนและขาของ
ตัวเองหักในตอนเด็ก
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วิชาเดียวที่ฉันได้เข้าเรียนก็คือ “วิชาท่วงท�ำนองของภูเขา” มันคือ
ท่วงท�ำนองของวงจรชีวิตที่ซ�้ำซาก พระอาทิตย์ดวงเดิมจะปรากฏขึ้นมา
ทุกเช้าเพื่อสาดแสงสู่หุบเขา สร้างเงื้อมเงามืดไว้ที่อีกฟาก หิมะจะตกลง
มาในฤดูหนาว และละลายในฤดูใบไม้ผลิ
ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเราก็ด�ำเนินตามวงจรซ�้ำๆ ตามวัน
และฤดูกาล ความแปรผันที่เกิดขึ้นภายในวงจรเหล่านี้ไม่สามารถเรียก
เต็มปากได้ว่าเป็น “ความเปลี่ยนแปลง” มันเป็นเพียงแค่รูปแบบของ
เหตุการณ์เดิมๆ ซึ่งฉันเคยเชื่อว่า ครอบครัวของเราคือส่วนหนึ่งของ
วงเวียนแห่งธรรมชาติอันไร้ซึ่งจุดสิ้นสุดตัวนี้ มันท�ำให้พวกเรารู้สึกเป็น
อมตะ และคงอยู่ไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คงจะมี
แต่เพียงภูเขาเท่านั้นที่อยู่ได้ตราบนิรันดร
พ่อของฉันเคยเล่าเรือ่ งของ ยอดภูผา ให้พวกเราฟัง มันคือมหาวิหาร
แห่งภูผาทีต่ งั้ อยูบ่ นนัน้ มาอย่างยาวนานนับตัง้ แต่โบราณกาล มีความกว้าง
ใหญ่ครอบคลุมภูเขาหลายลูก บ้างสูง บ้างต�ำ่ บ้างตระหง่านง�ำ้ ณ จุดทีส่ งู
ทีส่ ดุ ได้รบั การตกแต่งไว้อย่างวิจติ รประณีตอย่างยิง่ ฐานของมันกว้างใหญ่
กินพื้นที่หลายไมล์ หยั่งไปใต้พื้นดินด้วยความลึกที่มิอาจหยั่ง ยอดวิหาร
แทงขึ้นไปจนเสียดฟ้า หากคุณมองภาพทิวเขาจากระยะไกล จะเห็นภาพ
ของเรือนร่างสตรีทแี่ สนงดงาม ช่องล�ำธารด้านล่างเปรียบได้ดงั่ เรียวขาของ
เธอ ส่วนสันเขาคือเส้นผมที่สยายโบก ท่วงท่ายามเธอยืนช่างน่าเกรงขาม
เมือ่ เยือ้ งย่างเต็มไปด้วยพลังอ�ำนาจโดยมิพกั ต้องยกฝ่าเท้าขึน้ จากพืน้ เลย
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พ่อเรียกเธอเป็น เทพธิดาแห่งภูผา ผู้ที่ตื่นขึ้นมาทุกครั้งหลังจาก
หิมะที่เคยปกคลุมตัวเธอเกิดการละลายไป จากนั้นก็ลืมตาเพ่งพิศไป
ยังแดนใต้ เพื่อมองดูการเดินทางกลับถิ่นฐานของฝูงควาย พ่อบอกว่า
นักพเนจรชาวอินเดียนแดงมองการปรากฏตัวของเทพธิดาแห่งภูผาเป็น
ดั่งสัญญาณแห่งการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ ที่ซึ่งหิมะเริ่มละลาย และ
เป็นจุดสิ้นสุดของฤดูหนาว เป็นดั่งระฆังจากสวรรค์ที่ตีเพื่อแจ้งสรรพสัตว์
ว่า “ได้เวลากลับบ้านแล้ว”
ภูเขา สายน�ำ้ และรัฐไอดาโฮ คือเรือ่ งราวทีพ่ อ่ ชอบเล่าให้ฉนั ฟัง แต่
ท่านไม่เคยสอนเลยว่า หากวันหนึง่ ฉันต้องทิง้ ภูเขา ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลไปยัง
ดินแดนแสนไกลที่ไม่คุ้นเคย และไม่มีเทพธิดาแห่งภูผาคอยชี้น�ำ ฉันต้อง
ใช้ชีวิตอย่างไร พ่อไม่เคยสอนให้รู้ว่า ฉันควรจะกลับบ้านเมื่อไหร่
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ภาคหนึ่ง

บทที่

1

จะดี ได้ต้องเลือกเอง
สิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในสมองของฉันมากที่สุดคงไม่สามารถเรียกได้

เต็มปากนักว่าเป็น “ความทรงจ�ำ” เรียกว่าจินตนาการน่าจะใกล้เคียงกว่า
ตั้งแต่ตอนอายุ 5 ขวบหย่อนๆ สมองส่วนนี้ของฉันก็เริ่มเก็บเกี่ยว
เรื่องราวต่างๆ ที่พ่อเล่าให้ลูกๆ ของท่านฟัง จะว่าไปแล้ว นี่คือสิ่งที่ใกล้
เคียงกับ “ภาพยนตร์” ที่สุดส�ำหรับเราพี่น้องแล้ว มีเรื่องของการดวลปืน
และเสียงตวาด เรื่องของเหมืองแร่ และจิ้งหรีด สัตว์ที่เป็นเจ้าของเสียง
ร้องที่ฉันมักจะได้ยินในตอนที่ครอบครัวของเรารวมตัวกันอยู่ในห้องครัว
ที่ปิดไฟมืดเพื่อหลบซ่อนตัวจากรัฐบาลที่เพ่นพ่านอยู่รอบบ้านเรา พ่อจะ
เล่าถึงเสียงเดินบนหญ้า พร้อมกับภาพเงาในยามค�่ำของเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
เสียงทีค่ ล้ายคลึงกับการฟาดแส้ แล้วจากนัน้ เธอก็ล้มลง ซึ่งเท่าที่ฉนั จ�ำได้
นัน้ ผูห้ ญิงทีล่ ม้ ลงต่อหน้าฉันจริงๆ ก็คอื แม่เท่านัน้ แต่ภาพในสมองของฉัน
กลับมีภาพของแม่อุ้มทารกอยู่ในมือท่านด้วย
ภาพแม่อมุ้ ทารกไม่นา่ เกิดขึน้ จริง เพราะฉันคือน้องคนเล็กสุดจากพี่
น้อง 7 คน ก็อย่างทีฉ่ นั ได้บอกไปแล้ว ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการ
ของฉันทั้งสิ้น
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หนึ่งปีหลังจากที่พ่อเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟัง เย็นวันหนึ่งพวกเราพี่น้อง

นัง่ ล้อมวงบนพืน้ พรมเพือ่ รอฟังพ่ออ่านเรือ่ งราวของเทพพยากรณ์อมิ มานูเอล
ในไบเบิลให้ฟัง ท่านนั่งอยู่บนโซฟาสีมัสตาร์ด โดยมีแม่นั่งอยู่ข้างๆ
“เนย และน�ำ้ ผึง้ เป็นเป็นสิง่ ทีเ่ ขาสมควรบริโภค” พ่ออ่านเสียงต�ำ่ ผ่าน
ล�ำคอ แสดงถึงความเหน็ดเหนือ่ ยจากงานเก็บเศษเหล็กทีต่ อ้ งท�ำตลอดทัง้
วัน “นั่นหมายความว่า เขาเลือกที่จะปฏิเสธความชั่ว และเลือกความดี”
จากนัน้ ท่านก็หยุดอ่านไปพักใหญ่ ส่วนพวกเราก็นงั่ รออย่างเงียบๆ
พ่อของฉันไม่ใช่คนสูงใหญ่ แต่เมื่อไหร่ที่ท่านปรากฏตัว ทุกคนใน
ห้องจะต้องสยบยอม ด้วยเพราะลักษณะและความเคร่งขรึมเยีย่ งพระสงฆ์
ผู้ทรงศีล มือที่ทั้งหนาและด้านของท่าน (แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานหนัก
มาตลอดชีวิตของท่าน) ก�ำลังจับพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างมั่นคง
ท่านอ่านข้อความเดิมเป็นครั้งที่สองด้วยเสียงอันดัง จากนั้นก็ตาม
มาด้วยครั้งที่สาม และสี่ ทุกๆ รอบที่อ่านซ�้ำ เสียงของท่านจะไต่ระดับ
ขึ้นไปเรื่อยๆ ดวงตาของท่านจากที่เคยอ่อนล้า กลับเบิกโพลงและตื่นตัว
ท่านบอกว่า ณ ที่แห่งนี้เคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด�ำรงอยู่ ท่านจะต้องสอบถาม
จากพระผู้เป็นเจ้าให้รู้ชัด
เช้าวันถัดมา พ่อน�ำนม โยเกิร์ต และชีสในตู้เย็นไปทิ้งจนหมด
ในตอนเย็นท่านกลับมาพร้อมกับน�้ำผึ้ง 50 แกลลอน
“ถึงอิสยาห์จะไม่ได้บอกว่าระหว่างเนยกับน�้ำผึ้ง ตัวไหนเป็นของ
ชั่วร้าย” พ่อพูดพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ ในขณะที่พี่ชายของฉันก�ำลังลากถัง
สีขาวลงมาที่ชั้นใต้ดิน “แต่หากลูกถาม พระองค์จะทรงตอบ!”
หากพ่ออ่านคัมภีร์บทนี้ให้แม่ฟัง แม่จะหัวเราะใส่หน้าพ่อ “ฉันมี
เงินอยู่ในกระเป๋านิดหน่อย” แม่พูด “คุณน่าจะเอามันไปใช้บ้างนะ จะได้
มีสติขึ้นมาบ้าง”
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คุณย่าเป็นคนที่มีใบหน้ารูปตัววี ท่านเก็บสะสมอัญมณีปลอมเอา
ไว้มากมาย ทัง้ หมดท�ำจากเงินและเทอร์คอยซ์ ซึง่ ท่านมักจะน�ำมาสวมบน
คอระหง และบนนิว้ มืออันแสนเรียวยาวของท่าน และด้วยความทีบ่ า้ นของ
ท่านอยู่ด้านล่างของเนินเขาใกล้กับทางหลวง เราจึงตั้งฉายาให้ท่านเป็น
“คุณย่าตีนเขา” ซึง่ ท�ำให้เราสามารถแยกท่านออกจาก “คุณยายกลางเมือง”
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองทีห่ า่ งออกไปเป็นระยะทาง 15 ไมล์ เมืองนีค้ อื เมืองเดียว
ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตนี้ ทีม่ ไี ฟแดงเพียงหนึง่ ดวง และร้านสะดวกซือ้ เพียงหนึง่ ร้าน
พ่อกับคุณย่าเข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย กับบางเรื่องที่เห็นไม่ตรง
กันก็ยังสามารถถกกันได้เป็นสัปดาห์โดยไม่ทะเลาะกัน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่
ทั้งสองท่านเหมือนกันก็คือ การยอมตัวลงเป็นทาสของภูเขา ตระกูลของ
พ่ออาศัยอยู่ ณ เบื้องล่างของภูเขาบัคพีคเป็นเวลาครึ่งศตวรรษแล้ว น้อง
สาวของพ่อแต่งงานและย้ายออกไป ส่วนพ่อยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ และตัดสิน
ใจสร้างบ้านสีเหลืองแสนซอมซ่อขึ้นมา (ซึ่งดูเหมือนว่าท่านจะสร้างไม่
เสร็จเสียที) บนเนินเขาเหนือบ้านของคุณย่า จากนั้นก็สะสมเศษเหล็กเอา
ไว้หลายๆ กอง ใกล้กับสนามหญ้าอันแสนเนี๊ยบของคุณย่า
ทั้งพ่อกับคุณย่าจะชอบเถียงกันบ่อยๆ เรื่องความรกรุงรังของกอง
เศษเหล็กใกล้บ้าน แต่ที่เถียงกันบ่อยกว่าก็คือ เรื่องของเด็กๆ อย่างพวก
เรา 7 พี่น้อง คุณย่าเห็นว่า เด็กๆ ทุกคนควรจะได้เข้าโรงเรียน ไม่ใช่ทำ� ตัว
เป็นคนเถือ่ นไปวันๆ ส่วนคุณพ่อเอาแต่พดู ว่าโรงเรียนคือส่วนหนึง่ ในแผน
ชั่วช้าของรัฐบาลที่จะกันเด็กๆ ให้ออกห่างจากพระเจ้า “หากผมยอมให้
ลูกๆ เข้าโรงเรียน” ท่านพูด “นั่นแปลว่า ผมยอมแพ้ต่อความชั่วร้าย”
พระผูเ้ ป็นเจ้ารับสัง่ ให้พอ่ ท�ำหน้าเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้
กับผูค้ นทีใ่ ช้ชวี ติ อยูร่ อบภูเขาบัคพีค ทุกๆ วันอาทิตย์ แทบทุกคนในบริเวณ
นัน้ จะไปรวมตัวกันทีโ่ บสถ์สไี ม้ฮกิ คอรี่ ซึง่ มียอดโบสถ์ทถี่ กู สร้างขึน้ ตามแบบ
ฉบับของลัทธิมอร์มอน เวลาเลิกโบสถ์ พ่อของฉันมักจะชอบเดินเข้าไปพูด
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ชักจูงบรรดาผูช้ ายคนอืน่ ๆ ให้เชือ่ ตามท่าน คนแรกทีพ่ อ่ เดินเข้าไปหาก็คอื
ญาติของท่านชือ่ จิม ซึง่ เขาก็ตงั้ ใจฟังท่านร่ายยาวถึงบาปของนมทีก่ ล่าวไว้
ในไบเบิล เมือ่ ฟังจบ จิมก็ยมิ้ กริม่ พร้อมกับตบไหล่พอ่ พูดว่า “ไม่มพี ระเจ้า
สติดีที่ไหนจะยอมให้มนุษย์อย่างพวกเราอดกินไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ใน
ตอนบ่ายกลางฤดูร้อนหรอก” จากนั้นภรรยาของจิมก็เข้ามาสะกิดให้เขา
กลับบ้าน ตอนที่จิมเดินผ่านหน้าเราไป ฉันได้กลิ่นมูลวัวจางๆ ผ่านจมูก
กระตุกความจ�ำของฉันว่า จิมคือเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่อยู่ห่าง
จากทางเหนือของภูเขาบัคพีคไปหนึ่งไมล์

หลังจากกิจกรรมการรณรงค์ตอ่ ต้านนมของพ่อผ่านไปไม่นาน ตูเ้ ย็น

ของคุณย่าก็เริ่มอัดแน่นไปด้วยนมทุกชนิด ตั้งแต่นมพร่องมันเนย นมสด
และนมรสช็อคโกแลต (แต่ก่อนท่านจะดื่มแต่นมพร่องมันเนย) ดูเหมือน
ท่านจะเชื่อว่า นมคืออาหารที่มีความส�ำคัญมาก
อาหารมือ้ เช้ากลายมาเป็นด่านทดสอบศรัทธา สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนจะนั่งล้อมโต๊ะไม้โอ๊กจากฝีมือซ่อมของพ่อ กินซีเรียลจากธัญพืช
7 ชนิด น�ำ้ ผึ้ง และน�ำ้ อ้อย บางวันก็เป็นแพนเค้กที่ท�ำจากธัญพืช 7 ชนิด
พร้อมกับน�้ำผึ้งและน�ำ้ อ้อยเช่นเดิม ด้วยความที่บนโต๊ะอาหารมีคนนั่งรอ
มากถึง 9 คน ดังนั้น แม่มักจะไม่มีเวลารอให้แพนเค้กสุกทั่วทั้งแผ่น แต่ไม่
เป็นไร เพราะส�ำหรับฉันขอแค่มนี มมาราดธัญพืชจนท่วม ให้ตวั เนือ้ ครีมนม
แทรกซึมเข้าไปทั่วทุกอณูในซีเรียลทุกแผ่นก็ถือเป็นอาหารเลิศรสแล้ว แต่
หลังจากการเปิดเผยพระวจนะ กลายเป็นว่าฉันต้องกินซีเรียลกับน�้ำเปล่า
แทน ซึ่งพอผสมกันแล้วก็ดูไม่ต่างจากน�้ำโคลนเลย
ฉันอดทนได้ไม่นาน ก็ตอ้ งเริม่ คิดถึงนมทีต่ นุ ไว้แน่นตูเ้ ย็นของคุณย่า
กลายเป็นว่า ทุกๆ เช้าฉันต้องแอบหนีมื้อเช้า วิ่งไปที่โรงนา คลานผ่านราง
อาหารม้า–วัว จนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเศษอาหารเปียก จากนั้นก็
กระโดดข้ามรั้วไม้ วิ่งอ้อมโรงนา แล้วตัดเข้าประตูข้างบ้านคุณย่า
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เช้าวันหนึง่ ขณะทีก่ ำ� ลังนัง่ ดูคณ
ุ ย่าเทคอร์นเฟลกลงในชาม ท่านพูด
กับฉันว่า “หนูอยากไปโรงเรียนมั้ย”
“ไม่อยากค่ะ” ฉันตอบไป
“ท�ำไมถึงไม่อยากไปล่ะ” ท่านกระชากเสียง “ยังไม่เคยไป จะรู้ได้
ไงว่าดีหรือไม่ดี”
ท่านเทนมใส่ชาม ส่งให้ฉนั จากนัน้ ก็หย่อนก้นนัง่ ทีบ่ าร์ในต�ำแหน่ง
ตรงกับฉันพอดี แล้วนั่งมองฉันโกยคอร์นเฟลกชุ่มนมเข้าปาก
“เราจะออกเดินทางไปแอริโซนาพรุ่งนี้” ท่านบอก และฉันก็รู้เรื่องนี้
อยูแ่ ล้ว คุณปูก่ บั คุณย่ามักจะเดินทางไปแอริโซนาทุกครัง้ ทีอ่ ากาศเปลีย่ น
คุณปู่เคยบอกว่า ท่านแก่เกินกว่าจะทนกับฤดูหนาวในไอดาโฮไหว มัน
หนาวเสียดกระดูกเกินทน “พรุ่งนี้หนูต้องตื่นแต่เช้าประมาณตี 5” คุณย่า
พูด “เราสองคนจะพาหนูไปกับเราด้วย ที่นั่นหนูจะได้เข้าโรงเรียน”
ฟังแล้วก็สะดุ้งในทันที ตอนนั้นฉันพยายามคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่
ออกว่าโรงเรียนมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะโรงเรียนที่ฉันรู้จักก็มีแค่
“โรงเรียนในโบสถ์” (ที่ฉันแสนจะเกลียดชัง แต่ถูกบังคับให้เข้าเรียนทุกวัน
อาทิตย์) เท่านั้น ที่นั่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อแอรอน เด็กคนนี้คอยบอกกับ
เด็กผูห้ ญิงทีไ่ ปโบสถ์ทกุ คนว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออก เพราะไม่ไปโรงเรียน
และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเด็กคนไหนยอมคุยกับฉันอีกเลย
“พ่อยอมให้หนูไปเหรอคะ” ฉันถาม
“ไม่” คุณย่าพูด “แต่กว่าเขาจะรูว้ า่ หนูหายตัว ตอนนัน้ เราก็ไปไกลแล้ว”
ท่านวางชามคอร์นเฟลกลงในอ่าง สายตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง
คุณย่าเป็นคนที่ชอบบังคับควบคุม มีความอดทนต�ำ่ ดุ และมั่นใจ
สูง ฉันต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อมองท่านให้เต็มตา วันนี้ท่านไดร์ผม
สีด�ำของท่านจนกลายเป็นทรงที่ท�ำให้ท่านดูน่ากลัวขึ้นไปอีก โดยเฉพาะ
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