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Where the Crawdads Sing ติดอันดับวรรณกรรมยอดนิยมระดับ

โลกด้วยยอดจ�ำหน่ำยกว่ำ 12 ลำ้นเล่ม ผ่ำนกำรแปล 40 กวำ่ภำษำ ภำยใน

เวลำเพียงสี่ปี และถูกน�ำไปสร้ำงเป็นภำพยนตร์ที่งดงำมลงตัวทั้งบทและ 

ฉำกโลเกช่ัน ยิ่งกว่ำน้ัน ค�ำที่ ไม่มี ใครคุ้นหูอย่ำง crawdad ซึ่งเป็นชื่อเรียก 

กุ้งก้ำมแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช ในท้องถิ่นอเมริกำเหนือ ยังเป็นค�ำศัพท์ที่ถูกค้นหำ

ออนไลน์มำกที่สุดในช่วงระยะหนึ่ง 

เมื่อถอดรหัสช่ือภำษำอังกฤษของนิยำย เรำพบว่ำ มันหมำยถึงแหล่ง

สันโดษในธรรมชำติที่ปรำศจำกผู้คน จนสรรพชีวิตอื่น ๆ  สำมำรถออกมำเริงร่ำ

โลดแล่นตำมวิถีของมัน ซึ่งก็รวมถึง ‘คยำ’ สำวน้อยผู้เติบโตโดยล�ำพังใน 

บึงหญำ้ป่ำพรุ จนกระทั่งเธอต้องเผชิญกับระบบและกฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ  ของสังคม 

รวมทั้งปัญหำหัวใจและควำมสัมพันธ์กับเพศตรงขำ้ม

ด้วยพื้นฐำนวิชำกำรระดับดอกเตอร์ดำ้นสัตววิทยำ Delia Owens ผูก

โยงเรือ่งรำวต่ำงๆ ในชวีติของคยำเข้ำกบัแง่งำมและควำมหฤโหดของธรรมชำติ

รอบขำ้งได้อยำ่งแนบเนียนลึกซึ้ง  ในขณะที่พรสวรรค์ดำ้นกำรประพันธ์ของเธอ 

ท�ำให้นยิำยเรือ่งน้ีเป่ียมด้วยควำมรนัทดทีง่ดงำม และปมปรศินำฆำตกรรมท่ีเรำ

ต้องตำมตดิทกุบรรทดั นบัเป็นกำรปรงุแต่งทำงวรรณกรรมทีส่มบรูณ์แบบจนเปิด

อำ่นแล้ววำงไม่ลงจริงๆ

‘ปมรักในบึงลึก’ เล่มนี้ จะช่วยสื่อภำษำข้ำมวัฒนธรรม น�ำพำเรำเข้ำสู่

โลกเร้นลับของ ‘คยำ’ อย่ำงรำบรื่นและลึกซึ้งถึงแก่น

จิระนันท์ พิตรปรีชา

25 กรกฎาคม 2565
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1.
แม่

ปี 1952

อากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าสมเป็นฤดูร้อนเดือนสิงหาคม ลมหายใจ 

ชื้นแฉะของที่ลุ่มจับต้นโอ๊กกับต้นสนด้วยหมอก หย่อมปาล์มยืนต้นเงียบเชียบ 

ผิดปกติ มีเพียงเสียงกระพือปีกช้า ๆ  แผ่วเบาของนกกระสาที่เหินขึ้นจากลากูน 

ครัน้แล้ว คยาทีต่อนนัน้อายแุค่หกขวบกไ็ด้ยนิเสยีงประตูมุง้ลวดกระแทกดงัปัง 

เด็กหญิงซึ่งก�าลังยืนบนม้านั่งตัวสูง หยุดขัดหม้อใส่กริตส์หรือโจ๊กแป้งข้าวโพด

ข้น ๆ  และหย่อนหม้อลงในกะละมังที่เริ่มหมดฟอง ตอนนี้เงียบกริบ ไม่มีเสียง

อะไรนอกจากเสยีงหายใจแม่หนนู้อยเอง ใครออกไปนอกกระท่อมนะ ต้องไม่ใช่

แม่แน่ ๆ  แม่ไม่เคยปล่อยประตูให้กระแทกปิดแบบนี้

แต่พอคยาวิง่ออกไปท่ีเฉลยีง เธอกลบัเห็นแม่ในชดุกระโปรงยาวสนี�า้ตาล 

จีบกระโปรงพะเยิบพะยาบเหมือนก�าลังไล่งับข้อเท้าขณะที่แม่ใส่รองเท้าส้นสูง

เดินล่ิวไปตามทางทรายแคบ ๆ  รองเท้าปลายมนคู่นั้นท�าจากหนังจระเข้เทียม 

เป็นคู่เก่งคู่เดียวส�าหรับใส่ออกนอกบ้าน คยาอยากตะโกนเรียกแม่ แต่รู้ว่าจะ

ท�าเสียงดังจนพ่อตื่นไม่ได้ จึงเปิดประตูออกไปยืนมองตามหลังอยู่บนขั้นบันได

ก่ออิฐและไม้กระดาน เด็กหญิงเห็นกระเป๋าทรงส่ีเหลี่ยมสีน�้าเงินที่แม่หิ้ว  

โดยปกตคิยามัน่ใจอย่างลกูหมาน้อยว่า เดีย๋วแม่กก็ลบัมาพร้อมเนือ้ในกระดาษ

ห่ออาหารสีน�้าตาล หรือไม่ก็ไก่สักตัวที่ห้อยหัวต่องแต่ง แต่ทุกทีแม่ไม่เคยใส่

รองเท้าส้นสูงหนังจระเข้ และไม่เคยเอากระเป๋าแบบนี้ไปด้วยสักใบ

เมื่อถึงตรงที่ทางเดินบรรจบกับถนน แม่จะหันกลับมาเสมอ มือหนึ่ง 

ชูขึ้น ฝ่ามือขาวโบกหย็อย ๆ  ขณะหมุนตัวก้าวต่อไปตามเส้นทางซึ่งลัดเลาะ 
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ผ่านป่าพรุ ดงธูปฤåษี และอาจไปถึงตัวเมืองได้หากน�้าขึ้นน�้าลงเป็นใจ  

แต่วันน้ีแม่เดินดุม่ไปข้างหน้า ย�า่เท้าไม่มัน่คงลงในร่องล้อ ร่างสงูของแม่ปรากฏ

วอ็บแวบ็ผ่านพุม่ไม้ใบบงัไกลออกไปทกุขณะ จนเหน็เพยีงสีขาวเท่ากระแบะมือ

ของผ้าคลุมศีรษะระหว่างใบไม้ คยาซอยเท้าเร็วจี๋ไปจุดที่เธอรู้ว่ามองเห็นถนน

ได้ แม่ต้องโบกมอืให้จากตรงนัน้แน่ ๆ  แต่เดก็หญงิไปทันแค่เห็นกระเป๋าสีน�้าเงนิ 

ซึง่เป็นสทีีไ่ม่เข้ากบัป่าอย่างยิง่หายวบัไป ความรูส้กึหนกัอึง้ หนดืแน่นราวโคลน

จากดินเหนียวปนทรายกดทับหน้าอกหนูน้อยขณะกลับไปที่ข้ันบันไดบ้าน 

เพื่อเฝ้ารอ

คยาเป็นคนสุดท้องในบรรดาลูกห้าคน พี ่ๆ  โตกว่าเธอมาก แม้ต่อมา 

คยาจะนกึไม่ออกว่าพวกเขาอายเุท่าไหร่กนัแน่ ห้าพีน้่องอาศยัอยูก่บัพ่อแม่อย่าง

แออัดเหมือนกระต่ายถูกขังกรงในกระท่อมสร้างหยาบ ๆ  เฉลียงติดมุ้งลวด 

จ้องมองตาโตจากข้างใต้ดงต้นโอ๊ก

โจดี้ พี่ชายที่อายุใกล้เธอที่สุดแต่ก็ยังห่างกันเจ็ดปี ก้าวจากในบ้านมา

ยืนข้างหลัง นอกจากมีดวงตาสีเข้มและเส้นผมสีด�าเหมือนเธอแล้ว เขายังสอน

เธอให้รู้จักฟังเสียงนกร้อง ชื่อของดวงดาว และวิธีคัดท้ายเรือผ่านดงหญ้า 

ใบคมในน�้า

“เดี๋ยวแม่ก็มา” เขาปลอบ

“ไม่รู้อะ แม่ใส่รองเท้าหนังจอเข้ไปด้วยนะ”

“แม่ไม่ทิ้งลูกหรอก แม่ที่ไหนเขาท�ากันล่ะ”

“ไหนพี่เคยเล่าว่าหมาจิ้งจอกทิ้งลูกของมันไง”

“ช่าย แต่แม่หมาจิ้งจอกที่พี่เล่าขาเป็นแผลจนเห็นกระดูก มันคงอดตาย

แน่ถ้าพยายามหาอาหารเลี้ยงทั้งตัวเองทั้งลูก ทิ้งลูกครอกนี้ไปดีกว่า รักษา 

ตัวเองให้หายดี แล้วค่อยออกลูกครอกใหม่ตอนที่มันหาเลี้ยงให้ดีได้ แม่เรา 

ไม่ได้จะอดตายเสียหน่อย แม่ต้องกลับมา” โจดี้ไม่ได้มั่นใจอย่างปากว่าสักนิด  

แต่เขาแข็งใจพูดเพื่อปลอบใจน้องสาว
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ล�าคอคยาตบีตนั เธอกระซบิเสยีงแผ่ว “แต่แม่หิว้กระเป๋าสนี�า้เงนิไปด้วย 

อย่างกับจะไปที่ที่มันใหญ่ ๆ  นะ”

.   .   .

กระท่อมของคยาอยู่หลังดงปาล์ม ซึ่งขึ้นกระจัดกระจายทั่วที่ราบที่เป็น

ทรายไปจนถึงลากูนที่เห็นสีเขียวคดโค้งคล้ายสร้อยคอ และจากที่เห็นดงปาล์ม

ขึ้นทั่วที่ลุ่มชื้นแฉะที่ไกลออกไปลิบ ๆ  ต้นหญ้าใบคมกริบทรหดที่เติบโตได้ใน

น�า้เคม็ขึน้เป็นแนวยาวหลายไมล์ มเีพยีงต้นไม้ทีลู่โ่ค้งตามแรงลมขึน้แทรกสลบั 

ดงต้นโอ๊กหนาแน่นล้อมรอบอีกด้านของกระท่อม และเป็นที่พึ่งพิงแก่ลากูนที่

ใกล้ทีส่ดุ ซึง่มสีิง่มชีวีติมากมายจนผวิน�า้ป่ันป่วน อากาศเจือกลิน่เคม็เคล้าด้วย

เสียงร้องของนกนางนวลลอยเอื่อยผ่านหมู่ไม้มาจากทะเล

การอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตไม่ได้เปล่ียนไปมากนักนับแต่ช่วงปี 1500  

การถือครองพ้ืนท่ีในที่ลุ่มชื้นแฉะซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วไม่ได้ระบุชัดตาม

กฎหมาย แค่เพียงปักปันเขตแดนตามธรรมชาติ อย่างเช่น ล�าธารเป็นเขตแดน

ตรงนี้ ต้นโอ๊กที่ตายเป็นเขตแดนตรงนั้น โดยผู้จับจองซึ่งไม่ใช่ผู้คนที่น่านับถือ 

ใครจะมาปลูกเพิงหมาแหงนมุงด้วยใบปาล์มอยู่ในพรุ ถ้าไม่ได้หนีใครมาหรือ 

หมดทางไปแล้วจริง ๆ

ที่ลุ่มชื้นแฉะได้รับการปกป้องโดยชายฝั่งเว้าแหว่ง ถูกตั้งฉายาโดย 

นักส�ารวจรุ่นแรก ๆ  ว่า “ป่าช้าแห่งแอตแลนติก” ด้วยกระแสน�้าที่ไหลต้าน 

กระแสน�้าอื่น สายลมเกรี้ยวกราดและสันทรายใต้น�า้ตื้นที่ล่มเรือราวกับเป็นแค่

หมวกกระดาษตลอดแนวทีจ่ะกลายเป็นชายฝ่ังรฐันอร์ทแคโรไลนาในเวลาต่อมา 

ปูมของนักเดินเรือคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “เลาะเลียบไปตามแนวฝั่งแต่หาทางขึ้น 

ไม่เจอ...พายุรุนแรงโหมกระหน�่าเข้าใส่...เราถูกบีบให้กลับสู่ทะเลเพื่อความ

ปลอดภัยของเราและของเรือ ก่อนถูกขับออกไปด้วยความเชี่ยวกรากของ 

กระแสน�้าแรง...
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“ดินแดน...ซึ่งชื้นแฉะและเป็นหนองบึง...พวกเราจึงกลับไปที่เรือ  

พวกเราต่างท้อใจ รวมถึงใครอื่นใดที่จะตามมาเพื่อตั้งถิ่นฐาน”

ผู้ตั้งหน้าตั้งตาเสาะหาที่ตั้งรกรากใหม่เหล่านั้นเดินทางต่อไป และที่ลุ่ม

ชื้นแฉะชื่อเสียงเลวร้ายแห่งนี้ก็กลายเป็นตาข่ายช้อนดักผู้คนร้อยพ่อพันแม่ ทั้ง

เหล่ากะลาสีหัวแข็ง เหยื่อเรือแตก ลูกหนี้ คนที่หลบหนีสงคราม ภาษี หรือ

กฎหมายประดามีที่พวกเขายอมรับไม่ได้ คนซึ่งถ้าไม่ถูกไข้ป่าคร่าชีวิตหรือ 

ถูกบึงน�้ากลืนกินก็สืบทอดเผ่าพันธุ์กลายเป็นเผ่าคนตัดไม้ที่มีหลายเชื้อชาติ 

และหลากวัฒนธรรม แต่ละคนหักร้างถางพงขนาดย่อมได้ด้วยขวานเล่มเล็ก ๆ  

และแบกกวางตัวโตที่ล่ามาได้เป็นระยะทางหลายไมล์ เช่นเดียวกับบรรดาหนูที่

อาศัยริมน�้าทั้งหลาย คนเหล่านั้นมีอาณาเขตของตัวเองแต่ก็ต้องอาศัยอยู่แถว

ชายขอบ มิฉะนั้นวันหนึ่งคงได้หายไปดื้อ ๆ  ในบึง สองร้อยปีต่อมา พวกเขา

กไ็ด้สมคัรพรรคพวกเพิม่เป็นเหล่าทาสผูห้ลบหนมีายังท่ีลุ่มช้ืนแฉะ และถูกเรยีก

ว่าพวกถูกปล่อยเกาะ รวมทั้งทาสที่เป็นไท ซึ่งไม่มีเงินสักแดงและมีแต่ปัญหา

ร้อยแปด ผู้ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายในดินแดนน�า้ขังแห่งนี้เพราะไร้ทางเลือก

ถึงจะไม่ใช่แผ่นดินทอง แต่ที่แห่งนี้ไม่มีสักตารางนิ้วที่อัตคัดขาดแคลน 

เพราะมีสิ่งมีชีวิตมากมายตั้งแต่ในน�้าจนถึงบนบก เช่น ปูทรายที่ชอบผลุบโผล่

ตรงนัน้ตรงนี ้กุง้เครย์ฟิชทีด่�าอยูใ่นโคลน แล้วยงัมนีกน�า้ ปลา กุง้ หอยนางรม 

กวางตัวโตและห่านอ้วนพีมากมายก่ายกอง ขอแค่ขยันหาอาหารกินอย่างไรก็

ไม่มีทางอดตาย

เวลานีค้.ศ. 1952 ดนิแดนทีจ่บัจองบางบรเิวณจึงถูกคนท่ีไม่เก่ียวดองกัน 

และไม่ได้รับการบันทึกไว้ครอบครองไม่ขาดสายมาสี่ศตวรรษแล้ว ส่วนใหญ่

ตั้งแต่ก่อนยุคสงครามกลางเมือง รายอื่นเข้ามาหักร้างถางพงไม่นานมานี้  

โดยเฉพาะหลังสงครามโลกท้ังสองครั้ง ท่ีพวกผู้ชายกลับมาบ้านโดยไม่มีเงิน

และเมียทิ้ง ท่ีลุ่มชื้นแฉะไม่ได้ขังพวกเขา แต่ให้ค�าจ�ากัดความความเป็น 

พวกเขา อีกทั้งซ่อนความลับพวกเขาอย่างมิดชิดเช่นเดียวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์
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ทั้งหลาย ไม่มีใครสนใจว่าพวกเขาถือครองที่ดินได้เพราะไม่มีใครต้องการ 

อย่างไรมันก็แค่พรุรกร้างใช้ประโยชน์ไม่ได้

เช่นเดียวกับวิสกี้ของพวกเขา ชาวที่ลุ่มชื้นแฉะแห่งนี้กล่ันกฎหมาย 

ตัวเองขึ้นมา ซึ่งต่างกับที่เผาลงบนแผ่นหิน หรือจารึกในเอกสารต่าง ๆ  หากแต่

ลึกซึ้งยิ่งกว่า มนัประทับตราลงในหน่วยพนัธุกรรมของพวกเขา เก่าแก่และเป็น

ธรรมชาติเหมือนฟักออกมาจากไข่ของเหยี่ยวและนกเขา เมื่อจนมุม หมดหวัง

หรือโดดเดี่ยว มนุษย์จะคืนสู่สัญชาตญาณท่ีมุ่งเพ่ืออยู่รอดอย่างฉับไวและไม่

อ้อมค้อม สัญชาตญาณเหล่านั้นจะเป็นไพ่ตายเสมอ เพราะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่

รุ่นถี่กว่าหน่วยพันธุกรรมอื่นที่อ่อนโยนกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมแต่เป็น

หลักคณิตศาสตร์ธรรมดา นกเขาก็ตีกันเองบ่อยไม่น้อยไปกว่าเหยี่ยว

วันนั้นแม่ไม่กลับมา ไม่มีใครเอ่ยถึง พ่อยิ่งแล้วใหญ่ เนื้อตัวเหม็นกลิ่น

คาวปลาเคล้ากับเหล้า พ่อกระแทกเปิดปิดฝาหม้อใบนั้นใบนี้ “มื้อเย็นล่ะ”

พวกพี่ ๆ  หลุบตาต�่ายักไหล่แทนค�าตอบ พ่อด่าเปิงก่อนเดินโซเซ 

ออกจากบ้านกลับเข้าไปในป่า เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเคยเกิดขึ้นมาก่อน แม่ถึง

ขั้นหนีไปครั้งสองครั้งด้วยซ�้า แต่ก็กลับมาทุกครั้ง พร้อมอุ้มลูกขึ้นมากอด

พี่สาวสองคนช่วยกันท�าอาหารเย็นที่ประกอบด้วยซุปถั่วแดงกับขนมปัง

แป้งข้าวโพด แต่ไม่มีใครนั่งกินที่โต๊ะเหมือนเวลาแม่อยู่ด้วย แต่ละคนจ้วงถั่ว

จากหม้อ เอาขนมปังวางโปะด้านบน จากน้ันถือจานเดินร่อนไปนั่งกินบนฟูก 

ปูนอนบนพื้นของตัวเองหรือโซฟาสีซีดจาง

คยากลืนอะไรไม่ลง ได้แต่เฝ้าอยู่ตรงบันไดเฉลียง จ้องมองไปยัง 

ทางเดิน เด็กหญิงตัวสูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน ผอมจนเห็นกระดูกโปน เธอมีผิว 

สีแทนกับเส้นผมเหยียดตรงที่ด�าสนิทและหนานุ่มราวปีกอีกา

ความมืดปิดฉากการรอคอยของคยา กบเขียดที่ร้องระงมจะกลบเสียง

ฝีเท้าจนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น แม้กระนั้นเด็กหญิงก็นอนบนฟูกที่เฉลียงพร้อม
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เงี่ยหูฟัง เพิ่งจะเมื่อเช้าที่หนูน้อยตื่นขึ้นมาเพราะหมูติดมันส่งเสียงฉ่า ๆ  อยู่ใน

กระทะเหล็กก้นแบน และกลิ่นหอมฉุยของบิสกิตที่ก�าลังเป็นสีน�้าตาลทองอยู่ 

ในเตาอบไม้ฟืน หลงัดงึชดุเอีย๊มขายาวทีส่วมอยูข่ึน้ให้เรยีบร้อย เธอกร็บีเข้าไป 

ในครัวเพื่อหยิบจานกับส้อมออกมาเตรียมไว้ ก่อนลงมือคัดมอดออกจาก 

แป้งข้าวโพด แทบทุกเช้า แม่จะกอดเธอพลางย้ิมกว้าง “อรุณสวัสดิ์จ้ะ  

หนูน้อยคนพิเศษของแม่” จากน้ันสองคนแม่ลูกก็ท�างานบ้านอื่น ๆ  ต่ออย่าง 

ลื่นไหลราวกับเต้นร�า บางครั้งแม่ก็ร้องเพลงพื้นบ้านหรือเพลงกล่อมเด็ก เช่น 

“เจ้าหมนู้อยตวันีไ้ปตลาด” บางคราวกจ็บัคยาเต้นร�าแบบจติเตอร์บกัอนัโลดโผน 

เท้าของทั้งคู่กระแทกพื้นไม้อัดดังตึง ๆ  จนกระทั่งเสียงดนตรีจากวิทยุใส่ 

ถ่านไฟฉายแผ่วหายไป ฟังราวกับว่ามันก�าลังร้องให้ตัวเองฟังที่ก้นถังไม้  

เช้าวันอื่น ๆ  แม่พูดเรื่องของผู้ใหญ่ที่คยาไม่เข้าใจ แต่เด็กหญิงคิดว่าค�าพูดของ

แม่จ�าเป็นต้องระบายออกไปที่ไหนสักแห่ง ดังนั้น เธอจึงซึมซับค�าพูดเหล่านั้น

เอาไว้ผ่านทางผิวหนังขณะใส่ฟืนเข้าเตาไฟอีกท่อน พยักหน้าหงึกหงักราวกับ

เข้าใจ

หลังจากน้ันก็เป็นเวลาแห่งความโกลาหลของการปลุกทุกคนขึ้นมา 

และจัดหาอาหารให้กิน พ่อจะไม่อยู่ด้วย เขามีอยู่สองอย่าง ไม่เงียบก็โวยวาย 

ดังนั้น ต่อให้พ่อหลับยาวหรือจะไม่กลับมาบ้านเลยก็ไม่เป็นไร

ทว่าเช้านี้แม่เงียบขรึม ไร้รอยยิ้ม ตาแดง แม่โพกผ้าคลุมศีรษะสีขาว

แบบโจรสลัด ขอบด้านหน้าคาดต�า่ปิดกึ่งกลางหน้าผาก แต่สีเหลือง ๆ  ม่วง ๆ  

ของรอยช�้าก็ยังโผล่ออกมา ทันทีที่กินมื้อเช้าเสร็จ ยังไม่ทันล้างจานชามให้

เรียบร้อยด้วยซ�้า แม่ก็เก็บข้าวของส่วนตัวสองสามชิ้นใส่กระเป๋าและเดินไป 

ตามถนน

เช้าวันรุ่งขึ้น คยาเข้าประจ�าที่ของเธอตรงบันไดอีกครั้ง ดวงตาสีเข้มจ้อง

ทางเดินเขม็งเหมือนอุโมงค์รอคอยรถไฟแล่นผ่าน ท่ีลุ ่มชื้นแฉะท่ีห่าง 

ออกไปพร่ามวัอยู่ในม่านหมอกทีล่อยต�า่จนเรีย่ตดิพ้ืนโคลน คยาท่ีเท้าเปล่าเคาะ
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นิ้วเท้าเล่นกับพื้น หมุนต้นหญ้าแหย่หนอนแมลงช้าง แต่มีหรือท่ีเด็ก 

หกขวบจะนั่งที่ไหนได้นาน ๆ  ไม่นานนัก เด็กหญิงก็เดินเตร่ไปยังหาดเลนท่ี 

น�้าทะเลท่วมถึง ดินเลนอ่อนนุ่มจนมีเสียงดังสวบสาบเมื่อนิ้วเท้ากดลงไป คยา

นัง่ยองตรงรมิน�า้ใส มองดปูลาตวัเลก็ตวัน้อยพุง่ไปมาระหว่างบรเิวณทีแ่สงส่อง

กับร่มเงามืดสลัว

โจด้ีส่งเสยีงโหวกเหวกเรยีกหาเธอมาจากหลงัดงปาล์ม คยาจ้องมอง เผือ่

ว่าพีช่ายอาจมาพร้อมข่าวด ีแต่ระหว่างท่ีฝ่ายนัน้ลดัเลาะหลบแฉกแหลมคมของ

ใบปาล์ม เด็กหญิงก็รู ้จากท่าทางการเคลื่อนไหวไม่รีบร้อนของเขาว่า  

แม่ไม่ได้กลับมาบ้าน

“อยากเล่นนักส�ารวจไหม” เขาถาม

“พี่บอกว่าพี่โตแล้ว จะไม่เล่นนักส�ารวจแล้วหนิ”

“เปล่าสักหน่อย เพิ่งชวนเล่นอยู่นี่ไง ที่ว่าโตเกินเล่นน่ะไม่จริงหรอก  

มาแข่งกัน !”

สองพีน้่องวิง่เรว็จีต๋ดัหาดเลน แล้วพุง่ผ่านป่าไปทีช่ายหาด คยากรดีร้อง

เสียงแหลมเมื่อพี่ชายวิ่งแซง และหัวเราะจนกระทั่งทั้งคู่ไปถึงต้นโอ๊กใหญ่ที่ยื่น

ท่อนแขนมหึมาอยู่เหนือผืนทราย โจดี้กับเมิร์ฟ พี่ชายอีกคนเคยน�าไม้กระดาน

มาวางพาดบนกิ่งก้านเหล่านั้น แล้วตอกตะปูให้กลายเป็นหอสังเกตการณ ์

ควบป้อมปราการบนต้นไม้ ตอนนี้ไม้กระดานเหล่านั้นผุหลุดออกมาเกือบหมด 

บ้างก็ห้อยติดอยู่กับหัวตะปูขึ้นสนิม

ปกติแล้วถ้าได้รับอนุญาตให้เล่นเป็นลูกเรือ คยาก็ได้เป็นแค่ทาส  

มีหน้าที่ฉกบิสกิตอุ่น ๆ  จากกระทะของแม่มาให้พวกพี่ชาย

แต่วันนี้โจดี้กลับบอกว่า “เธอเป็นกัปตันแล้วกัน”

คยายกแขนขวาขึ้นสั่งการ “ขับไล่พวกสเปนไปให้หมด !” พริบตานั้น 

พวกเขากชั็กดาบกิง่ไม้ออกมาฟาดพุม่ไม้หนาม ร้องตะโกนและแทงใส่เหล่าศตัรู

แล้วการเล่นบทบาทสมมติดังกล่าวก็จบลงง่ายดาย เธอเดินไปนั่งบน 
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ขอนไม้ที่มอสส์ขึ้นเขียว พี่ชายตามมาสมทบเงียบ ๆ  เขาอยากพูดอะไร 

สักอย่างที่ท�าให้น้องเลิกคิดถึงแม่ แต่คิดไม่ออกสักค�า ท้ังคู่ได้แต่มองดูเงาท่ี

ก�าลังแหวกว่ายของจิงโจ้น�้า

หลังจากนั้นคยาก็กลับไปที่บันไดเฉลียงและนั่งรออยู่นานพักใหญ่  

แต่เธอไม่ร้องไห้สักแอะขณะมองไปจนสุดทางเดิน ใบหน้าเล็ก ๆ  น่ิงเฉย  

ริมฝีปากเม้มเข้าหากันเป็นเส้นบาง ๆ  อยู่ใต้ดวงตาที่สอดส่ายค้นหา แต่วันนั้น

แม่ก็ไม่ได้กลับมา
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3.
เชส

ปี 1969 

ขาผุพังของหอระวังไฟป่าเก่าที่ถูกทิ้งร้างกางคร่อมพื้นที่พรุ ซึ่งสร้าง 

สายหมอกลอยขึน้มาเป็นริว้ นอกจากนกกาทีก่�าลงัส่งเสยีงร้อง ป่ารอบด้านเงยีบ

สงัดเหมือนก�าลังคาดหวังบางสิ่ง ระหว่างที่เบนจี้ เมสัน กับสตีฟ ลอง เด็กชาย

สองคน ซึ่งอายุสิบปีทั้งสองคนและผมทองทั้งสองคน ก�าลังปีนขึ้นไปบน 

ขั้นบันไดชื้นกระไอหมอกตอนเช้าวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1969 

“ฤดูใบไม้ร่วงท�าไมร้อนขนาดนี้เนี่ย” สตีฟตะโกนคุยกับเบนจี้

“ช่าย แถมยังเงียบกริบได้ยินแต่เสียงอีกา”

เมื่อเหลือบมองลงไประหว่างขั้นบันได สตีฟอุทาน “วุ้ย นั่นอะไรน่ะ”

“ไหนล่ะ”

“ดูสิ นั่น ๆ  ชุดสีน�้าเงิน ๆ  อย่างกับคนนอนอยู่ในโคลน”

เบนจี้ตะโกนเรียก “เฮ้ย นาย ! นอนท�ำอะไรอยู่ ”

“ฉันเห็นหน้าด้วย แต่ไหงไม่กระดุกกระดิกเลยล่ะ”

แขนทั้งสองข้างของเด็ก ๆ  มองเห็นขยับข้ึนลงระหว่างท่ีท้ังคู่รีบไต ่

กลับลงสู่พื้นดิน และเร่งฝีเท้าไปยังฐานอีกด้านของหอระวังไฟป่า โคลนเขียว ๆ  

เกาะติดรองเท้าบูตของพวกเขา ผู้ชายคนหนึ่งนอนหงายอยู่ตรงนั้น ขาซ้ายบิด

พับผิดรูปตั้งแต่หัวเข่าลงมา ตาเบิกโพลง ปากอ้าค้าง

“ตายโหง !” เบนจี้อุทาน

“ฉิบหายแล้ว นี่มันเชส แอนดรูส์นี่หว่า”

“รีบไปบอกนายอ�าเภอกันเถอะ”
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“บอกได้ไง เราไม่ควรมาอยู่ที่นี่”

“ไม่ส�าคัญแล้ว ถ้าช้าเดี๋ยวอีกามาจิกเอาหรอก”

พวกเขาหันขวับไปตามเสียงอีการ้อง สตีฟพูดขึ้นว่า “เราคนหนึ่งน่าจะ

อยู่คอยเฝ้าไม่ให้นกมาจิกเขานะ”

“ให้ฉันเฝ้าคนเดียวเนี่ยนะ บ้าแล้ว แล้วฉันเอาหัวอินเดียนแดงมาพนัน

เลยว่านายก็ไม่อยู่เหมือนกัน” 

แล้วพวกเขากค็ว้าจกัรยานป่ันเรว็จีไ๋ปตามทางทรายหนดื ๆ  กลบัสูถ่นนเมน

ผ่านตัวเมือง และวิ่งตื๋อเข้าไปในอาคารเพดานต�่าที่นายอ�าเภอเอ๊ด แจ็กสัน 

น่ังอยูห่ลงัโต๊ะท�างานในห้องทีม่หีลอดไฟแบบไส้ห้อยลงมาจากสายไฟ นายอ�าเภอ

เป็นชายร่างใหญ่ล�า่สันสูงปานกลาง ผมแดง ใบหน้ากับแขนแต้มด้วยกระสีซีด

จาง เขาก�าลังพลิกหน้านิตยสาร สปอร์ตอะฟิลด์ อ่านผ่าน ๆ

เด็กสองคนวิ่งพรวดผ่านประตูที่เปิดอยู่โดยไม่เคาะ

“นายอ�าเภอ...”

“ว่าไง สตีฟ เบนจี้ ไฟไหม้ที่ไหนงั้นเรอะ”

“เราเห็นเชส แอนดรูส์นอนแผ่อยู่ในบึงใต้หอระวังไฟป่าฮะ ดูยังกะตาย

แล้ว ไม่กระดุกกระดิกเลย”

นบัแต่ก่อตัง้เมืองบาร์กลย์ีโคฟ ค.ศ. 1751 ไม่มผีูพ้ทิกัษ์กฎหมายคนไหน

ขยายขอบเขตการดูแลไกลเกินแนวต้นกกต้นอ้อ ในยุคปี 1940 และ 1950 มี

นายอ�าเภอบางคนน�าสุนัขล่าเนื้อออกไล่ล่านักโทษแผ่นดินใหญ่ที่หลบหนีเข้ามา

ในเขตหนองบงึ และส�านกังานนายอ�าเภอยงัคงเลีย้งสนุขัเหล่านัน้ไว้เผือ่เกดิกรณี

เดียวกันขึ้นอีก แต่โดยมากแจ็กสันมักเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับอาชญากรรม 

ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในบึง ก็แค่หนูตัวหนึ่งฆ่าหนูอีกตัวจะต้องเข้าไปแทรกท�าไม

แต่นี่เป็นเชส นายอ�าเภอลุกขึ้นและหยิบหมวกจากที่แขวน “พาไปดูซิ”

กิ่งก้านของต้นโอ๊กกับต้นฮอลลี่ป่าครูดระรถกระบะสายตรวจ ขณะที่ 

นายอ�าเภอบงัคบัรถฉวดัเฉวยีนไปตามทางทราย โดยมนีายแพทย์เวิร์น เมอร์ฟี
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เจ้าของร่างเพรยีวแกร่งทีผ่มเริม่เป็นสเีทา ซึง่เป็นหมอเพยีงคนเดียวของเมืองนัง่

ไปด้วย ทั้งสองคนน่ังหัวสั่นหัวคลอนด้วยสภาพทางที่ขรุขระเป็นหลุมบ่อ  

จนศีรษะของหมอเวิร์นเกือบกระแทกกระจกหน้าต่าง เน่ืองจากเป็นเพื่อนเก่า 

วัยเดียวกัน พวกเขาจึงไปตกปลาด้วยกันในบางคร้ัง และถูกโยนให้ท�าคดี

เดียวกันบ่อย ๆ  ตอนนี้ทั้งสองไม่พูดอะไร ด้วยจดจ่อกับความคิดที่ต้องยืนยัน

ว่าเจ้าของร่างที่อยู่ในพรุเป็นใคร

สตีฟกับเบนจี้นั่งอยู่กระบะท้ายกับจักรยานคู่ใจ แล้วรถก็หยุดวิ่ง

“เขาอยู่ตรงโน้นฮะ มิสเตอร์แจ็กสัน ข้างหลังพุ่มไม้”

เอ๊ดก้าวลงจากรถ “เด็ก ๆ  รออยู่นี่” จากนั้นเขากับคุณหมอเมอร์ฟีก็ลุย

โคลนไปยังจุดที่เชสนอนอยู่ ฝูงกาแตกฮือบินจากไปตั้งแต่ตอนที่รถกระบะ 

มาถึงแล้ว แต่นกอื่น ๆ  กับแมลงยังบินหึ่งอยู่ด้านบนอย่างอวดดีต่อไป

“ใช่เชสจริง ๆ  แซมกับแพตตี้ เลิฟท�าใจไม่ได้แน่” สองสามีภรรยา 

แอนดรูส์สั่งหัวเทียนทุกหัว ดูแลบัญชีไม่ให้ขาดทุน แขวนป้ายราคาทุกป้ายใน

ร้านเวสเทิร์นออโต้ก็เพื่อเชส ลูกชายคนเดียวของพวกเขา 

หลังจากนั่งยอง ๆ  ข้างศพ ฟังเสียงหัวใจเต้นด้วยหูฟัง เวิร์นก็ประกาศ

ว่าเขาตายแล้ว

“หมอว่าตายนานแค่ไหนแล้ว” เอ๊ดถาม

“ถ้าให้ประมาณก็อย่างน้อยสิบชั่วโมง ต้องให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพถึงจะ

รู้เวลาแน่นอน”

“งั้นเขาต้องปีนบันไดขึ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตกลงมาจากด้านบนสุด”

เวิร์นตรวจศพเชสครู่หน่ึงโดยไม่ขยับตัวเขา ก่อนลุกขึ้นยืนข้างเอ๊ด  

ชายทั้งสองคนจ้องมองดวงตาของเชสซึ่งยังคงลืมมองท้องฟ้าจากใบหน้าที่เริ่ม

บวมอืด ก่อนเหลือบมองปากที่อ้าค้างของเขา

“ฉนับอกคนในเมอืงไม่รูก้ีค่รัง้แล้วว่าจะต้องเกดิเรือ่งท�านองนีข้ึน้สกัวนั” 

นายอ�าเภอบ่น
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พวกเขาเห็นเชสมาแต่อ้อนแต่ออก เฝ้ามองชีวิตเขาเปลี่ยนผ่านจาก 

เด็กน้อยน่ารักมาสู่วัยรุ่นหน้าตาดี เป็นควอเตอร์แบ็กดาวเด่นของทีมอเมริกัน

ฟตุบอลและคนเก่งของเมอืงจนมาท�างานให้พ่อแม่ของเขา สดุท้ายเป็นหนุ่มหล่อ

ท่ีแต่งงานกับสาวที่สวยที่สุด ตอนนี้เขากลับนอนตายแขนขากางอยู่ที่นี่ล�าพัง 

ด้อยสง่าราศยีิง่กว่าโคลนตม ด้วยถูกความอาจหาญโดยธรรมชาตขิองความตาย

ชิงเอาความเด่นดังไปอย่างที่เป็นมาเสมอ

เอ๊ดท�าลายความเงียบ “เรื่องของเรื่องคือ ฉันคิดไม่ตกว่าท�าไมคนอื่น ๆ  

ถึงไม่รีบตามคนมาช่วย พวกเขามาที่นี่เป็นกลุ่มเสมอ หรืออย่างน้อยมาด้วยกัน

เป็นคู่” นายอ�าเภอกบัคณุหมอพยกัหน้าเลก็น้อยอย่างรูก้นัว่า ถงึจะแต่งงานแล้ว 

เชสก็อาจพาผู้หญิงอื่นมาที่หอระวังไฟป่า “ออกจากที่นี่กันก่อนเถอะ ตรวจดู 

ร่องรอยต่าง ๆ  ให้ละเอียดดีกว่า” เอ๊ดบอกพลางยกเท้าขึ้นก้าวสูงกว่าที่จ�าเป็น 

“เด็ก ๆ  อยู่ตรงนี้ห้ามไปไหน อย่าเที่ยวเดินให้เกิดร่องรอยมากกว่านี้”

เอ๊ดชี้ไปยังรอยเท้าที่ย�่าจากบันได ตัดข้ามพรุไปจนห่างจากเชสราว 

แปดฟุต แล้วเอ๊ดก็ถามเด็ก ๆ  “นี่รอยเท้าของพวกเธอเมื่อตอนเช้าใช่ไหม”

“ใช่ฮะ เราไปไกลสุดแค่นั้น” เบนจี้ตอบ “พอเห็นว่าเป็นเชส เราก็หัน

หลังกลับทันที นายอ�าเภอมองไปตรงโน้นก็เห็นรอยที่เราเดินกลับได้ฮะ”

“โอเค” เอ๊ดหันกลับไป “เวิร์น มีบางอย่างผิดปกติ ใกล้กับศพไม่มี 

รอยเท้าเลย ถ้าเขามากบัเพ่ือนหรอืใครก็ตาม พอเขาร่วงลงมา พวกนัน้จะไม่รบี

ลงจากหอระวังไฟป่ามาเดินดูรอบๆ ตัวเขา หรือคุกเข่าลงดูว่าเขาตายหรือยัง 

เลยหรือ ดูรอยที่เราลุยโคลนเข้ามาสิว่าลึกขนาดไหน แต่นอกจากรอยของเรา

แล้ว ไม่มีรอยเท้ารอยอื่นเลย ไม่มีทั้งที่ตรงไปที่บันไดหรือเดินออกมา 

รอบ ๆ  ศพก็ไม่มี”

“เขาอาจอยูค่นเดยีวกไ็ด้ ถ้าเป็นอย่างนัน้จะอธบิายข้อสงสยัได้ทกุอย่าง”
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“เอ่อ...ฉันจะบอกนายอย่างหนึ่งท่ีมันอธิบายไม่ได้แล้วกัน รอยเท้า 

ของเขำอยู่ไหนล่ะ เชส แอนดรูส์เดินมาตามทาง ลุยโคลนไปที่บันไดแล้วปีน

ขึ้นไปชั้นบนสุดโดยไม่ทิ้งรอยเท้าไว้เลยได้ยังไง”
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17.
ข้ามธรณีประตู

ปี 1960

วนัหนึง่ในฤดรู้อนแห่งการอ่านหนงัสอื ตอนทีค่ยาแล่นเรอืไปร้านจัม๊ป้ิน 

เขาก็บอกว่า “มิสคยา มีคนมาที่นี่ด้วยละ เป็นผู้ชาย มากันหลายคนเลย  

มาถามเรื่องของหนู”

เธอสบตาเขาตรง ๆ  แทนทีจ่ะหลบตา “ใครคะ พวกเขามาถามอะไร”

“ผมว่าพวกเขามาจากสังคมสงเคราะห์นะ ถามอะไรสารพัดอย่างว่า  

พ่อหนูยังอยู่ไหม แม่หนูอยู่ท่ีไหน ฤดูใบไม้ร่วงนี้หนูไปโรงเรียนหรือเปล่า  

แล้วตอนหนูมาที่นี่น่ะ พวกเขาก็อยากรู้ว่าหนูมาตอนไหน”

“แล้วคุณตอบไปว่ายังไงคะ จั๊มปิ้น”

“อ๋อ ผมพยายามกนัท่าพวกเขาเตม็ทีเ่ลยละ บอกว่าพ่อหนสูบายด ีออก

ไปตกปลาอะไรท�านองนัน้แหละ” เขาแหงนหน้าขึน้หวัเราะชอบอกชอบใจ “แลว้

ผมก็บอกว่า ไม่รู้ว่าหนูจะขับเรือมาที่นี่เมื่อไหร่ ไม่ต้องห่วงนะ มิสคยา ถ้าขืน

มาอีกจั๊มปิ้นจะส่งพวกเขาไปล่านกปากซ่อมเอง”

“ขอบคุณค่ะ” พอเติมน�้ามันเสร็จ คยาก็ตรงดิ่งกลับบ้านทันที ตอนนี้

เธอต้องระวังตัวให้มากขึ้น บางทีอาจต้องหาที่ไหนสักแห่งในบึงที่เธอไปหลบได้

จนกว่าพวกนั้นจะรามือไปเอง

บ่ายวันนั้นขณะที่เทตเอาเรือเข้าจอดบนชายฝั่ง ท้องเรือบดผืนทราย 

เบา ๆ  เธอก็เอ่ยขึ้น “เราเจอกันที่อื่นนอกจักที่นี่ได้ไหม”

“หวัดดี คยา ดีใจที่ได้เจอเธอ” เทตทักทาย ยังนั่งถือคันบังคับหางเสือ

อยู่ท้ายเรือ
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“เธอคิดว่ายังไง”

“นอกจำก ไม่ใช่ นอกจกั และก่อนจะขอให้ใครท�าอะไรให้ต้องเอ่ยทักทาย

ก่อนนะถึงจะสุภาพ”

“บางครั้งเธอก็พูดว่า นอกจัก เหมือนกันแหละ” เธอโต้ เกือบยิ้มออกมา

“เราพูดติดส�าเนียงกันทั้งนั้น ก็คนนอร์ทแคโรไลนานี่นา แต่เราก็ต้อง

พยายาม”

“สวัสดีตอนบ่าย มิสเตอร์เทต” เธอเอ่ย ยอบตัวลงเล็กน้อย แต่แวบ

หน่ึงที่เขาเห็นความกล้าหาญและอวดดีอยู่ข้างในนั้น “เอาละ เราเจอกันที่อื่น

นอกจากที่นี่ได้ไหม ได้โปรด”

“ได้สิ ฉันว่านะ แต่ท�าไมเหรอ”

“จั๊มปิ้นบอกว่าสังคมสงเคราะห์ก�าลังตามหาฉัน ฉันกลัวพวกเขาจะจับ

ฉันเหมือนปลาเทราต์ แล้วส่งไปอยู่บ้านอุปถัมภ์หรืออะไรพวกนั้น”

“งัน้เราไปซ่อนกนัตรงทีกุ่ง้เครย์ฟิชร้องเพลงดกีว่า ฉนัสงสารบ้านอปุถมัภ์

ที่่จะรับเธอเข้าไปน่ะ” เทตยิ้มแฉ่งไปทั้งใบหน้า

“เธอหมายถึงอะไรเหรอ ที่ว่าตรงที่กุ้งเครย์ฟิชร้องเพลงน่ะ แม่เคยพูด

อย่างนัน้เหมอืนกนั” คยาจ�าได้ว่า แม่มกักระตุน้ให้เธอออกส�ารวจหนองบึงเสมอ  

ที่แม่พูดประจ�าคือ “ไปให้ไกลเท่าที่ไปได้ ให้ถึงตรงโน้นเลย ตรงที่กุ้งเครย์ฟิช 

ร้องเพลง”

“ก็หมายถึง ตรงที่ที่สัตว์ต่าง ๆ  ยังไม่เชื่อง ยังแสดงพฤติกรรมแบบ 

สัตว์อยู่ แล้วนี่เธอมีความคิดด ีๆ  ว่าเราควรเจอกันที่ไหนบ้างไหม”

“มอียูท่ีห่นึง่ทีฉ่นับังเอญิเจอ เป็นกระท่อมไม้ซงุโทรม ๆ  พอรูว่้าต้องเลีย้ว

ตรงไหน เธอก็ขับเรือไปที่นั่นได้ ส่วนฉันเดินไปจากที่นี่ได้”

 “งั้นก็ตกลง ขึ้นมาเลย คราวนี้พาฉันไปดูก่อน คราวหน้าเราค่อยไป

เจอกันที่นั่น”

“ถ้าฉันไปที่นั่น ฉันจะวางหินกองเล็ก ๆ  ไว้ตรงนี้ใกล้ขอนไม้ผูกเรือ”  
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คยาชี้ไปที่จุดหนึ่งบนชายหาดของลากูน “ถ้าไม่มีกองหินก็แสดงว่าฉันอยู ่

แถวนี้แหละ พอได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือของเธอ ฉันจะออกมาหา” พวกเขา

เคลือ่นผ่านหนองบงึอย่างช้า ๆ  ก่อนโฉบออกทางใต้ผ่านทะเลเปิด ห่างเมอืงออก

ไปเรื่อย ๆ  ตัวคยากระดอนขึ้นลงอยู่ตรงหัวเรือ ลมแรงพัดเข้าตาจนน�้าตาไหล

อาบแก้มและกระเด็นใส่ใบหูจนรู้สึกเย็น ๆ  จั๊กจี้ พอไปถึงเวิ้งอ่าวเล็ก ๆ  เธอก็

บอกให้เขาขับเรือขึ้นไปตามร่องน�า้จืดที่มีพุ่มไม้หนาปกคลุม หลายครั้งที่ทางน�้า 

สายนั้นเหมือนจะตื้นเขินไปต่อไม่ได้ แต่คยายืนยันว่าไปได้ และพวกเขาลุยฝ่า 

พุ่มไม้เข้าไปอีก

ในที่สุด ทั้งสองก็ทะลุออกทุ่งหญ้ากว้าง ที่มีล�าธารไหลผ่านกระท่อม 

ไม้ซุงเก่าขนาดหนึ่งห้องที่ด้านหนึ่งพังทรุดลง ไม้ซุงแอ่นโค้ง บางท่อนกองสลับ

ทับกันไปมาอยู่บนพื้นราวกับจะเล่นเกมหยิบแท่งไม้ไม่ให้เขยื้อน หลังคาซึ่งมุง

อยูเ่หนือผนังท่ีก่อคร่ึงเดยีวเอยีงลาดจากสงูลงไปต�า่เหมอืนหมวกเป๋ ๆ  เทตลาก

เรือขึ้นเกยบนโคลน แล้วพากันเดินเงียบ ๆ  ไปยังประตูที่เปิดอ้า

ข้างในนั้นมืดและเหม็นฉี่หนู “เธอคงไม่คิดจะอยู่ในกระท่อมที่ดูเหมือน

จะถล่มใส่หัวเธอหรอกนะ” เทตลองดันผนัง ก็แข็งแรงไม่เลวแฮะ

“ก็แค่ที่ซ่อนเฉย ๆ  เอาอาหารมาตุนไว้บ้างเผื่อต้องหนีสักระยะ”

เทตหันกลับไปมองเธอ เมื่อสายตาของทั้งคู่ปรับเข้ากับความมืดได้แล้ว

“คยา เธอคิดจะกลับไปโรงเรียนไหม ไปโรงเรียนไม่ตายหรอกนะ  

เผลอ ๆ  พวกนั้นอาจเลิกยุ่งกับเธอด้วย”

“พวกเขาต้องเดาได้แล้วว่าฉันอยู่คนเดียว ขืนฉันไป พวกเขาจะต้อง

ตะครุบตัวฉันเอาไว้แล้วส่งไปอยู่บ้านไหนสักแห่ง แต่ว่าตอนนี้ฉันน่ะโตเกินกว่า

จะไปโรงเรียนแล้ว พวกเขาจะให้ฉันเรียนชั้นไหน เกรดหนึ่งน่ะเหรอ” ดวงตา

เธอเบิกกว้าง เมื่อนึกภาพตัวเองนั่งบนเก้าอี้ตัวจิ๋ว ห้อมล้อมด้วยเด็กน้อยที่

สามารถออกเสียงค�าต่าง ๆ  และนับเลขได้ถึงห้าสิบ 

“แล้วไง เธอคิดจะอยู่ในบึงคนเดียวไปตลอดเลยเหรอ”
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“ดีกว่าไปอยู่บ้านอุปถัมภ์แล้วกัน พ่อเคยบอกว่าจะตะเพิดเราไปอยู ่

ที่นั่นถ้าเราท�าตัวไม่ดี บอกเราว่าพวกนั้นใจร้าย”

“ไม่ใช่สักหน่อย ไม่ใช่ทุกคน ส่วนใหญ่เป็นคนดีที่รักเด็ก” เขาบอก

“เธอจะบอกว่า ถ้าเป็นเธอจะไปอยูบ้่านอปุถมัภ์แทนทีจ่ะอยู่ทีบ่งึงัน้เหรอ” 

คยาถามพร้อมกับเชิดคางขึ้น มือเท้าเอว

เขาเงียบไปชั่วครู่ “เอาผ้าห่มมาด้วยนะ กับไม้ขีดไฟเผื่ออากาศเย็นลง 

แล้วก็ปลากระป๋องสักหน่อย ของนั่นเก็บได้เป็นชาติ แต่อย่าเอาอาหารสดมา 

หมีจะมาตามกลิ่น”

“ฉันเปล่ากลัวหมี”

“ต้องพูดว่าฉันไม่กลัวหมี”

ตลอดเวลาที่เหลือของฤดูร้อน คยากับเทตเรียนอ่านหนังสือกันที่ 

กระท่อมพัง ๆ  หลังนั้น พอถึงกลางเดือนสิงหาคม พวกเขาก็อ่าน อะ  แซนด์  

เคาน์ต ีอัลมาแนก็ จบเล่ม และถงึอ่านไม่ได้ทกุค�า แต่คยากอ่็านได้เกอืบทัง้หมด 

อัลโด ลีโอโพลด์สอนเธอว่า ท่ีราบน�้าท่วมถึงคือแขนขาที่มีชีวิตของแม่น�้า 

ต่าง ๆ  ซึง่จะยดึกลบัคนืทกุเวลาทีต้่องการ ใครกต็ามทีอ่าศยับนท่ีราบน�้าท่วมถึง

นั้นก�าลังยืนรอคอยอยู่บนฝั่งแม่น�้าแท้ ๆ  เธอได้เรียนรู้ว่าห่านไปที่ไหนใน 

ฤดหูนาว รวมทัง้ความหมายของเสยีงร้องของมนั ถ้อยค�าอนันุม่นวลทีอ่่านแล้ว

แทบเหมือนบทกวีของเขาสอนเธอว่า ผืนดินเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต และเป็นหนึ่ง

ในความมัง่คัง่ทีม่ค่ีาของพืน้พภิพ และการพร่องน�า้ออกจากพ้ืนท่ีชุม่น�า้จะท�าให้

ผืนดินแห้งแล้งไกลออกไปหลายไมล์ ฆ่าพืชและสัตว์ให้หายไปพร้อมกับน�้า  

เมล็ดพืชบางชนิดรอคอยสงบนิ่งอยู่ในผืนดินแตกระแหงนานหลายทศวรรษ 

และเมื่อน�้าหวนคืนอีกครั้งในที่สุด พวกมันก็จะผุดพ้นดิน เผยโฉมหน้า นี่คือ 

ความมหัศจรรย์และความรู้เกี่ยวกับชีวิตจริงที่เธอจะไม่ได้เรียนในโรงเรียน  

ความจริงที่ทุกคนควรรู้ แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใด ทั้งที่ความจริงเหล่านี้กางแผ่
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อยู่รอบตัวเราแท้ ๆ  หากก็คล้ายซุกซ่อนเป็นความลับเหมือนบรรดาเมล็ดพันธุ์

เหล่านั้น 

พวกเขาเจอกันที่กระท่อมไม้ซุงสัปดาห์ละหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่คยา 

นอนทีก่ระท่อมของเธอ หรอืบนชายหาดกบันกนางนวล เนือ่งจากต้องเกบ็สะสม

ฟืนให้เสร็จก่อนฤดูหนาวมาถึง เธอจึงก�าหนดเป็นภารกิจที่ต้องท�าทุกวัน แบก

ท่อนไม้หอบโตจากใกล้และไกลไปกองซ้อนไว้ระหว่างต้นสนสองต้นอย่าง 

ค่อนข้างเป็นระเบยีบ ต้นหวัผกักาดในสวนยงัแทบไม่โผล่หวัเหนอืกอต้นสร้อยทอง 

แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มีผักมากกว่าที่ตัวเองกับกวางจะกินหมด คยาเก็บพืชผล

ปลายฤดูร้อนรุ่นสุดท้าย และเก็บน�้าเต้ากับหัวบีตไว้ในเงาร่มใต้ขั้นบันได

แต่ทั้งที่งานยุ่งล้นมือ คยาก็ยังคอยฟังเสียงเร่งเครื่องของรถยนต์ที่เต็ม

ไปด้วยคนจะมาเอาตัวเธอไป บางครั้งการที่ต้องคอยเงี่ยหูไว้ก็เหนื่อยล้าและ 

น่าขนลุก เธอจึงเดินไปท่ีกระท่อมร้างและค้างคืนบนพื้นสกปรก ห่อตัวอยู่ใน

ผ้าห่มส�ารอง เธอก�าหนดเวลาเก็บหอยและรมควันปลาเพ่ือให้เทตเอาไปส่งจัม๊ป้ิน

และเอาข้าวของจ�าเป็นกลบัมา พยายามเผยท้องทีอ่ยู่ใต้ขนเม่นแหลม ๆ  ของเธอ

ให้น้อยเข้าไว้

“จ�าตอนที่เธออ่านหนังสือประโยคแรก แล้วบอกว่าค�าบางค�ามีหลาย 

ความหมายเหลือเกินได้ไหม” เทตเอ่ยขึ้นในวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ริมล�าธาร

“จ�าได้ ท�าไมเหรอ”

“โดยเฉพาะบทกวี ค�าในบทกวีเป็นได้มากกว่าการบอกเล่าสิ่งต่าง ๆ   

ค�าพวกนั้นกระตุ้นความรู้สึก กระทั่งท�าให้เธอหัวเราะ”

“แม่ก็เคยอ่านบทกวี แต่ฉันจ�าไม่ได้แล้ว”

“ฟังนี่นะ แต่งโดยเอดเวิร์ด เลียร์” เขาล้วงซองพับครึ่งออกมาอ่าน
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“แล้วคุณพ่อขายาว

อีกทั้งคุณฟลอปปีฟลาย

ถลาลิ่วลงไปยังทะเลฟองคลื่นขาว

ส่งเสียงร้องออกมาหนึ่งคราว

ณ ทะเลแห่งนั้นพวกเขาพบเรือล�าน้อย

ใบเรือสีชมพูและสีเทา

แล่นเรือลอยกลางคลื่น

ละลิ่วลื่นไกลออกไป”

เธอพูดยิ้ม ๆ  “ประโยคคล้องจ้องเป็นจังหวะเหมือนคลื่นกระทบฝ่ังเลย”

หลังจากนั้น คยาก็เข้าสู่ขั้นตอนการเขียนบทกวี แต่งโคลงกลอนตอนที่

เธอแล่นเรอืผ่านบงึหรอืมองหาเปลอืกหอย เธอเขยีนบทกวเีนือ้หาง่าย ๆ  คล้องจอง

และไร้สาระน่าขบขัน “แม่นกบลูเจย์โผบินจากกิ่งไม้ หากบินได้ขอฉันบินด้วย” 

กลอนเหล่านั้นท�าให้เธอหัวเราะออก เติมเต็มวันเวลาที่เงียบเหงาว้าเหว่และ

ยาวนานไม่ให้อ้างว้างได้สองสามนาที

บ่ายวันหนึ่ง ระหว่างนั่งอ่านหนังสือที่โต๊ะในครัว เธอก็นึกถึงหนังสือ 

บทกวีของแม่ขึ้นมาได้และค้นไปทั่วบ้านจนเจอ หนังสือเก่ามากทีเดียว ปกขาด

หายไปนานแล้ว หน้ากระดาษรดัตดิกันไว้ด้วยหนงัยางเป่ือยยุย่ คยาเอายางเส้น

นั้นออกและใช้นิ้วโป้งกรีดไปทีละหน้า ไล่อ่านข้อความที่แม่เขียนไว้ตรงขอบ 

ตรงท้ายคือหมายเลขหน้าต่าง ๆ  ที่แม่ชอบที่สุด

คยาเปิดไปที่กลอนบทหนึ่งที่เขียนโดยเจมส์ ไรต์ 

พริบตาพลันเคว้งคว้างและเหน็บหนาว

รู้ดีสนามหญ้าทอดยาวว่างเปล่า
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อยากเอื้อมคว้ามาโอบกอด

ลูกของฉัน เด็กน้อยช่างฉอเลาะ

หัวร่อร่า หรือว่าง่าย หรือคล้ายซุกซน...

แมกไม้กับดวงอาทิตย์ลับหาย

ทุกอย่างเลือนสลายเว้นเพียงเรา

แม่ของเขาร้องเพลงอยู่ในบ้าน

ดูแลอาหารเราให้อุ่นควันกรุ่น

แลรักเรา เพียงพระเจ้าที่เข้าใจ

ผืนดินกว้างใหญ่มืดมิดปานกัน

และบทนี้ที่เขียนโดยกัลเวย์ คินเนลล์

ฉันแสนห่วงใย...

คิดสิ่งใดล้วนเอ่ยปากบอกไป

ทั้งใช้ถ้อยค�าสุดนุ่มนวลที่รู้ และตอนนี้...

ฉันบอกได้แค่แสนโล่งใจที่จบลงเสียได้

แม้นสุดท้าย รู้สึกเพียงเสียดาย

แรงดลใจให้ใช้ชีวิตต่อ

...ลาก่อน

มือเล็ก ๆ  ลูบถ้อยค�าเหล่านั้นราวกับมันเป็นข้อความ คล้ายแม่ขีด 

เส้นใต้ไว้เป็นพิเศษ เพื่อว่าวันหนึ่งลูกสาวของแม่จะอ่านกลอนบทนี้ท่ามกลาง 

แสงสลวัของตะเกยีงน�า้มนัก๊าดและเข้าใจมนั ถงึไม่ได้เป่ียมความหมายมากมาย 

ไม่ใช่ข้อความที่เขียนด้วยลายมือซ่อนไว้ก้นลิ้นชักถุงเท้า แต่ก็เป็นสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ 
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คยารู้สึกว่า ถ้อยค�าพวกนั้นเก็บซ่อนความหมายที่ทรงพลัง แต่เธอไม่อาจ 

ปลดปล่อยความหมายเหล่านั้นออกมาได้ ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเธอได้เป็นกวี  

เธอจะเรียงร้อยถ้อยความที่ต้องการสื่อให้ชัดเจนเข้าใจง่ายกว่านี้

หลงัเทตขึน้ชัน้มธัยมปลายปีสุดท้ายในเดือนกันยายน เขากม็าหาบ่อย ๆ  

อย่างแต่ก่อนไม่ได้ แต่เมือ่ใดทีม่าได้ เขาจะน�าหนงัสอืเรยีนไม่ใช้แล้วจากโรงเรยีน

มาฝาก เนื่องจากเทตไม่ได้บอกว่าหนังสือชีววิทยายากเกินไปส�าหรับพื้นความรู้

เธอ คยาจึงตะลุยอ่านไปเรื่อย ๆ  ทุกบทเรียนที่เธอคงไม่ได้เห็นถ้าไม่อยู่ใน

โรงเรยีนถงึสีปี่ “ไม่ต้องกงัวล” เขาบอก “เธอจะเข้าใจเองทลีะนดิทกุครัง้ทีอ่่าน” 

และนั่นเป็นความจริง

เมื่อกลางวันหดสั้นลงเรื่อย ๆ  พวกเขาก็กลับมานัดเจอกันแถวบ้านคยา 

อกีครัง้ เนือ่งจากไปกลบักระท่อมอ่านหนงัสอืไม่ทันเพราะแสงสว่างจะหมดก่อน  

พวกเขานั่งเรียนกันข้างนอกตลอด แต่เมื่อสายลมแรงกระโชกมาในเช้าวันหนึ่ง 

คยาก็ก่อไฟในเตาฟืน ไม่มีใครข้ามธรณีประตูกระท่อมเข้ามาตั้งแต่พ่อหายตัว

ไปเมือ่สีปี่ก่อน และการชวนใครเข้ามานัน้กด็เูป็นเรือ่งทีย่อมรบัไม่ได้จรงิ ๆ  ชวน

ใครเข้ามาไม่ได้ทั้งนั้นยกเว้นเทต

“อยากเข้าไปน่ังข้างเตาในครัวไหม” เธอถามเมื่อเขาลากเรือเล็กขึ้น 

เกยชายหาดของลากูน

“แน่นอน” เขาตอบ รู้ดีว่าต้องไม่ตื่นเต้นท�าเป็นเรื่องใหญ่กับค�าเชิญนั้น

ทันทีที่ก้าวเข้าไปข้างในเฉลียง เขาก็ใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีส�ารวจและ

อุทานอย่างตื่นเต้นกับขนนก เปลือกหอย กระดูกและรังนก เมื่อทั้งสองนั่งลง

ที่โต๊ะในครัวในท่ีสุด เธอก็ลากเก้าอี้เข้าไปใกล้เขาจนแขนกับข้อศอกแทบแตะ

กัน แค่อยากรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ ๆ

เมือ่เทตง่วนกบัการช่วยงานพ่อจนปลกีตวัมาไม่ได้ วันเวลาก็ผ่านไปอย่าง

เชื่องช้าเหลือทน ค�่าวันหนึ่งเธอหยิบนวนิยายเล่มแรก รีเบกก้า โดยดาฟเน  
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ด ูโมรเิยร์ ออกมาจากชัน้หนงัสอืของแม่และเร่ิมอ่านเกีย่วกบัความรกั หลงัผ่าน

ไปพักใหญ่ เธอก็ปิดหนังสือ เดินไปที่ตู้เสื้อผ้า หยิบชุดฤดูร้อนตัวนั้นของแม่

ออกมาสวมและหมุนตัวไปรอบห้อง สะบัดชายกระโปรงบานพลิ้วไปรอบ ๆ  อยู่

หน้ากระจก เส้นผมดกหนาและสะโพกส่ายไปมา เธอจินตนาการว่าเทตขอเธอ

เต้นร�า มือเขาวางอยู่บนเอวเธอ ราวกับเธอคือมิสซิสเดอวินเทอร์ในนวนิยาย 

รีเบกก้า

แล้วจู ่ๆ  เธอก็รู้สึกตัวว่าท�าอะไรอยู่จึงก้มตัวลงหัวเราะคิกคัก ก่อนยืน

นิ่งไม่ขยับสักนิดเดียว

“ขึน้มาบนนีเ้ร็วเข้า เดก็น้อย” เมเบิล้ร้องเรียกในบ่ายวนัหน่ึง “ฉันมอีะไร

ดี ๆ  มาฝาก” ปกติแล้วจั๊มปิ้นจะเอากล่องใส่ข้าวของต่าง ๆ  มาให้คยา  

แต่หากวันไหนเมเบิ้ลมาด้วยละก็ วันนั้นมักมีอะไรพิเศษเสมอ

“ขึ้นไปเลย ผมเติมน�้ามันให้เอง” จั๊มปิ้นบอก คยาจึงกระโดดขึ้นไป 

บนท่า

“ดูนี่สิ มิสคยา” เมเบิ้ลพูดพลางชูกระโปรงสีพีชท่ีมีผ้าโปร่งคลุมทับ

กระโปรงลายดอกไม้ เป็นกระโปรงแสนสวยทีส่ดุเท่าทีค่ยาเคยเหน็มา สวยกว่า

กระโปรงตวัน้ันของแม่อกี “กระโปรงตวันีเ้หมาะกบัเจ้าหญงิอย่างหนูจรงิ ๆ ” พดู

พลางยื่นมันมาตรงหน้าคยาที่เอามือแตะเบา ๆ  แล้วยิ้ม จากนั้นเมเบิ้ลก็ฉวย

จังหวะที่ยืนหันหลังให้จั๊มปิ ้น โน้มตัวลงอย่างทุลักทุเลนิดหน่อยและ 

หยิบยกทรงสีขาวจากในกล่องขึ้นมา

คยารู้สึกร้อนผ่าวไปหมดทั้งตัว

“ไม่ต้องอายหรอกจ้ะ มิสคยา ตอนนี้หนูต้องใช้เจ้านี่แล้วละ อ้อ นี่แน่ะ 

หนูน้อย ถ้ามีอะไรที่หนูอยากคุยกับฉัน มีอะไรที่หนูไม่เข้าใจ หนูต้องบอกให้

เมเบิ้ลคนนี้รู้นะ เข้าใจไหม”

“ค่ะ ขอบคุณนะ เมเบิ้ล” คยาซุกยกทรงตัวนั้นไว้ใต้กองกางเกงยีนกับ 
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เสื้อยืด ถุงถั่วตาด�าและขวดโหลใส่พีชแช่อิ่ม

สองสามสัปดาห์ต่อมา ขณะที่ก�าลังมองดูนกกระทุงลอยตัวกินปลา 

กลางทะเลอยู่ในเรือที่กระเพื่อมขึ้นลงตามแรงคลื่น ท้องน้อยของคยาก็ 

ปวดเกร็งกะทันหัน เธอไม่เคยเมาเรือ และปวดท้องคร้ังนี้ก็ต่างจากที่เธอเคย

ปวดมาก่อน เธอเอาเรือเข้าฝั่งที่พอยต์บีช นั่งพับเพียบบนผืนทราย ขาพับไป

ด้านหนึ่งเหมือนปีกนก อาการปวดรุนแรงขึ้นจนเธอนิ่วหน้า ครางออกมาเบา ๆ  

อีกเดี๋ยวต้องท้องเดินแน่ ๆ

จังหวะนั้นเองเธอได้ยินเสียงครางเบา ๆ  ของเครื่องยนต์ พอเงยหน้าขึ้น

ก็เห็นเรือล�าเล็กของเทตก�าลังแล่นฝ่ายอดคลื่นสีขาว เทตหักหัวเรือเข้าเทียบฝั่ง

ทันทีที่เห็นเธอ คยาพ่นค�าสบถของพ่อออกมาเบา ๆ  เธอชอบพบปะกับเทต  

แต่ไม่ใช่ตอนที่เธออาจต้องวิ่งอ้าวไปหลังต้นโอ๊กในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้า

เพราะท้องเสีย หลังลากเรือเข้ามาเทียบเรือเธอ เขาก็ทิ้งตัวลงนั่งข้าง ๆ

“หวัดดี คยา ท�าอะไรอยู่น่ะ ฉันก�าลังจะไปหาเธอพอดี”

“หวัดดี เทต ดีใจที่ได้เจอเธอนะ” เธอพยายามท�าเสียงปกติ แต่ท้องบิด

เกร็งอย่างรุนแรง

“เป็นอะไรไป” เขาถาม

“เธอหมายความว่ายังไง”

“สีหน้าเธอดูไม่ดีเลย เป็นอะไรไปเหรอ”

“ฉันว่าฉันไม่สบายน่ะ ท้องฉันปวดเกร็งไปหมดเลย”

“อ่า” เทตมองไปที่ทะเล จิกปลายเท้าเปล่าลงในทราย

“เธอน่าจะกลับไปก่อนนะ” เธอพูดอ้อมแอ้มพร้อมกับก้มหน้างุด

“ฉันควรอยู่ก่อนจนกว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าเธอกลับบ้านเองไม่ไหวจะท�า

ยังไงล่ะ”

“ฉันอาจต้องเข้าป่า ฉันน่าจะไม่สบายแล้วละ”

“ก็อาจใช่ แต่ฉันว่าเข้าป่าก็ไม่น่าจะหาย” เขาบอกเรียบ ๆ
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“เธอหมายความว่ายังไง เธอไม่รู้สักหน่อยว่าฉันเป็นอะไร”

“ปวดท้องหนนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ  ใช่หรือเปล่า”

“ใช่”

“เธออายุเกือบสิบห้าแล้ว ถูกไหม”

“ใช่ แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ”

เขาเงียบไปชั่วครู่ ขยับเท้าเล็กน้อย จิกนิ้วเท้าลงไปในทรายมากยิ่งขึ้น 

ก่อนหันมองไปอีกทางขณะที่ปากพูดว่า “มันอาจเป็น เอ่อ แบบว่า สิ่งที่เกิดขึ้น

กับเด็กผู้หญิงวัยอย่างเธอน่ะ จ�าได้ไหม เมื่อสองสามเดือนก่อนฉันเอาแผ่นพับ

เรื่องนี้มาให้ ในหนังสือชีวะพวกนั้นก็มีเขียนไว้” เทตมองเธอแวบหนึ่ง ใบหน้า

ร้อนผ่าว ก่อนหันไปอีกทางอีกครั้ง

คยาหลุบตาลงขณะที่เนื้อตัวแดงก�่าไปหมด แน่นอนว่าเธอไม่มีแม่คอย

บอกคอยสอน แต่แผ่นพบัจากโรงเรยีนทีเ่ทตเอามาให้อธบิายเรือ่งนีไ้ว้พอสมควร 

ถึงเวลาของเธอแล้วสินะ และนี่เธอก็ก�าลังนั่งอยู่บนชายหาด เป็นผู้หญิงเต็มตัว

ต่อหน้าเด็กหนุ่มคนหนึ่ง คยาทั้งตกใจทั้งอาย เธอควรท�าอย่างไรดีล่ะ จะเกิด

อะไรข้ึนกันแน่ จะมีเลือดออกมากแค่ไหน เธอนึกภาพเลือดไหลลงบนทราย

รอบ ๆ  ตัว เธอนั่งนิ่งเงียบขณะที่อาการปวดแปลบเสียดแทงกลางล�าตัวของเธอ

“กลับบ้านเองไหวไหม” เขาถามแต่ยังไม่มองหน้าเธอ

“คิดว่าไหวนะ”

“ไม่ต้องกลัว ไม่เป็นไรหรอก คยา เด็กผู้หญิงทุกคนผ่านเรื่องนี้กันมา

ได้ทั้งนั้น ยังไงตอนนี้เธอกลับบ้านก่อน ฉันจะขับเรือตามหลังไปส่ง”

“เธอไม่ต้องไปส่งหรอก”

“อย่าห่วงเลยน่า เอาละ ไปกันเถอะ” เขาลุกขึ้นเดินไปที่เรือของตัวเอง

โดยไม่มองเธอสกัแวบเดยีว จากนัน้ขบัเรอืออกไปรออยูน่อกฝ่ังพอประมาณจน

กระทัง่เธอแล่นเรอืตามแนวชายฝ่ังตรงไปยงัร่องน�า้เข้าสูก่ระท่อม เขาตามเธอไป

ห่าง ๆ  ห่างมากจนเป็นแค่จุดเล็ก ๆ  กระทั่งเธอถึงลากูน เธอยืนโบกมือให้เขา
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แวบหนึ่งที่ริมตลิ่ง ใบหน้าก้มต�่า ไม่กล้าสบตาเขา

เช่นเดียวกับที่คิดหาวิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่เอง คยาไขปริศนาของการ 

เป็นสาวเต็มตวัด้วยตวัเธอเอง แต่เช้าวนัรุง่ขึน้ทนัททีีแ่สงเงนิแสงทองจบัขอบฟ้า 

เธอก็เอาเรือออกไปร้านจ๊ัมปิ้น ดวงอาทิตย์สีซีดลอยน่ิงจนดูเหมือนค้างเต่ิงอยู่

ในหมอกหนา ตอนทีเ่ธอเข้าใกล้ท่าเรอืของเขาและมองหาเมเบิล้ รูท้ัง้รูว่้าโอกาส

น้อยที่อีกฝ่ายจะอยู่ที่นั่น แล้วก็จริง มีแค่จั๊มปิ้นเดินออกมารับเธอ

“หวัดดี มิสคยา จะมาเติมน�้ามันแล้วเหรอ”

คยาตอบเสียงเบาขณะยังนั่งอยู่ในเรือ “หนูอยากเจอเมเบิ้ลค่ะ”

“เสียใจจริง ๆ  หนูน้อย วันนี้เมเบิ้ลไม่ได้มา มีอะไรที่ผมช่วยได้ไหม”

เธอก้มหน้าลง “หนูต้องพบเมเบิ้ลค่ะ เร็วที่สุด”

“เอ่อ งัน้” จัม๊ป้ินมองเลยอ่าวเล็ก ๆ  ออกไปทีท่ะเลและไม่เหน็เรอืล�าไหน

แล่นเข้ามา ไม่ว่าตอนไหน วันไหน แม้กระทั่งวันคริสต์มาส หากใครต้องการ

น�้ามันละก็ มาหาจั๊มปิ้นที่นี่ได้เลย เขาอยู่ร้านตลอดไม่เคยขาดสักวันตลอด 

ห้าสิบปี ยกเว้นตอนที่เดซี่ นางฟ้าตัวน้อยของพวกเขาตาย เขาละทิ้งฐานที่มั่น

ไปไม่ได้ “หนูรอก่อนนะ ผมจะรีบหาคนไปตามเมเบิ้ล ถ้ามีเรือเข้ามา ฝากบอก

ด้วยว่าเดี๋ยวผมกลับมา”

“ได้ ขอบคุณค่ะ”

จั๊มปิ้นกระวีกระวาดขึ้นจากท่าและหายตัวไปขณะที่คยารอคอย เธอเงย

หน้ามองไปยังอ่าวทุกสองสามวินาที กลัวแทบตายว่าจะมีเรือล�าอ่ืนแล่นเข้ามา 

แต่ไม่ทันไรจั๊มปิ้นก็กลับมาบอกว่า หาเด็กไปตามเมเบิ้ลให้ได้แล้ว “รอสัก

ประเดี๋ยว”

จัม๊ป้ินง่วนกบัการแกะห่อก้อนยาสบูบนชัน้วาง และท�างานจิปาถะไปเรือ่ย 

คยาอยูใ่นเรอื ในทีส่ดุเมเบิล้กเ็ดนิตดัข้ามไม้กระดานทีส่ัน่ตามการโยกตวัไปมา

ของเธอราวกับมีใครก�าลังเข็นเปียโนหลังย่อม ๆ  ลงมาตามท่าเรือ ในมือถือถุง

กระดาษใบหนึ่ง มาถึงก็ไม่ได้ร้องทักแต่ไกลอย่างท่ีท�าประจ�า หากยืนบน 
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ท่าเหนือเรือของคยาและเอ่ยเบา ๆ  “อรุณสวัสดิ์ มิสคยา มีเรื่องอะไรเหรอ หนู

น้อย เกิดอะไรขึ้น”

คยาก้มหน้าลงอีก พูดอะไรบางอย่างงึมง�าที่เมเบิ้ลได้ยินไม่ถนัด

“หนูขึ้นจากเรือได้ไหม หรือจะให้ฉันลงไปหาดีล่ะ”

คยาไม่ตอบ ดังนั้นเมเบิ้ลที่หนักเกือบสองร้อยปอนด์จึงหย่อนเท้า 

ข้างหนึ่ง ตามด้วยอีกข้างลงในเรือล�าเล็กที่ครางอู้ด้วยการลอยกระแทกใส ่

ตอหม้อท่าเรือ เธอนั่งบนที่นั่งตรงกลางเรือ หันหน้าเข้าหาคยาที่นั่งอยู่ท้ายเรือ

“เอาละ เด็กน้อย ทีนี้บอกฉันซิว่าเกิดอะไรขึ้น”

ทั้งสองเบนศีรษะเข้าหากัน พอคยากระซิบบอกเบา ๆ  เมเบิ้ลก็รวบตัว

เธอเข้าไปซบหน้าอกมหึมา กอดรัดและโยกตัวเธอไปมา ตอนแรกคยาตัว 

แขง็ทือ่ เพราะไม่คุ้นเคยกบัการถกูกอด แตเ่มเบิล้ไม่หมดก�าลังใจ ในทีส่ดุคยา

กต็วัอ่อนลง เอนเข้าหาความสบายของหมอนนุม่หยุน่คูน่ัน้ หลงัจากนัน้ครูใ่หญ่ 

เมเบิ้ลจึงโน้มตัวไปข้างหลังเปิดถุงกระดาษสีน�า้ตาลที่ถือมาด้วย

“กะอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอามาฝาก” และที่ตรงนั้นระหว่างอยู่ใน

เรือหน้าท่าร้านค้าของจั๊มปิ้น เมเบิ้ลอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ  ให้คยารู้

“มิสคยา นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอาย มันไม่ใช่ค�าสาปอย่างที่ชาวบ้านพูดกัน นี่

คือการเริ่มต้นของชีวิตทั้งหลาย และมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่ท�าได้ หนูเป็นผู้หญิง

เต็มตัวแล้วนะ เด็กน้อย”

ตอนที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือของเทตในบ่ายวันถัดมา คยาแอบหลัง

พุ่มไม้หนาทึบเฝ้ามองเขา แค่คนคนหนึ่งรู้จักเธอดีก็แปลกพอดูแล้ว แต่นี่เขารู้

กระทัง่เหตกุารณ์ท่ีเป็นเรือ่งส่วนตัวอย่างยิง่ในชีวิตของเธอ แก้มเธอร้อนผ่าวเมือ่

คิดถึงตอนอยู่ที่ชายหาดนั่น เธอจะซ่อนตัวจนกว่าเขาจะกลับไป

ขณะที่เขาเอาเรือเข้าจอดเกยชายหาดของลากูนและก้าวลงมา มือเขาถือ

กล่องสีขาวที่มีเชือกรัดเอาไว้ไม่ยอมวาง “โย ่! คยา อยู่ไหนน่ะ” เขาร้องเรียก 
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“ฉันเอาเค้กจิ๋วจากร้านพาร์กเกอส์มาฝากด้วย”

คยาไม่ได้ลิ้มรสอะไรหวาน ๆ  หอม ๆ  อย่างเค้กมาหลายปีแล้ว เทต 

หยบิหนงัสอืออกจากเรอื เธอจงึเดนิทอดน่องออกมาจากพุม่ไม้ทีอ่ยูด้่านหลงัเขา

“อ้าว อยู่นี่เอง ดูนี่สิ” เขาเปิดกล่องออก และที่วางเรียงอย่างประณีต

อยู่ตรงนั้นก็คือเค้กชิ้นเล็ก ๆ  ที่แต่ละชิ้นขนาดแค่หนึ่งตารางนิ้ว โรยผงน�้าตาล

กลิน่วานิลลามีกุหลาบสชีมพดูอกเลก็ ๆ  เบ่งบานอยูด้่านบน “มาเรว็ กินกันเลย”

คยาหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมากัดโดยยังไม่มองเทต จากนั้นส่งที่เหลือเข้าปาก

และเลียปลายนิ้ว 

“เอ้า” เทตวางกล่องลงใกล้ ๆ  ต้นโอ๊กที่ประจ�าของพวกเขา “กินได้ 

เต็มที่เลย มาเริ่มกันเถอะ ฉันเอาหนังสือใหม่มาด้วย” แล้วก็แค่นั้นเอง  

พวกเขาเริ่มเรียนหนังสือกันโดยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องอื่นแม้แต่ค�าเดียว

ฤดูใบไม้ร่วงก�าลังจะมาเยือน ต้นไม้ไม่ผลัดใบอาจไม่ทันสังเกต แต่ 

ต้นมะเดื่อสังเกตเห็น มันโปรยใบสีเหลืองทองนับพัน ๆ  ใบลอยละลิ่วปลิวตัด

ผืนฟ้าสีเทาอมฟ้า บ่ายวันหนึ่งหลังเลิกเรียน เทตโอ้เอ้อยู่ต่อทั้งที่ควรกลับไป 

เขากับคยานั่งบนขอนไม้ในป่า ในที่สุดเธอก็ถามค�าถามที่อยากถามมา 

หลายเดือน “เทต ฉันซาบซึ้งที่เธอมาสอนหนังสือแล้วก็เอาข้าวของมาให้ แต่

เธอท�าไปท�าไมเหรอ เธอไม่มีแฟนหรือคนอื่นให้ไปหาหรือไง”

“ไม่มี...เอ่อ บางครั้งก็มี เคยมีคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ฉันชอบ 

ออกมาอยู่ที่นี่ มันเงียบดี แล้วฉันก็ชอบที่เธอสนใจบึงมาก คยา ถ้าไม่ได้จะ 

จบัปลา คนส่วนใหญ่กไ็ม่สนใจหนองบงึหรอก พวกเขาคิดว่ามนัเป็นพืน้ทีร่กร้าง

ท�าประโยชน์ไม่ได้ แล้วก็ควรพร่องน�า้ออกและพัฒนา คนเราไม่เข้าใจหรอกว่า 

หนองบึงจ�าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลส่วนใหญ่ รวมที่พวกเขาจับกินด้วย”

เทตไม่ได้บอกหรอกว่า เขาสงสารเธอที่อยู่ตัวคนเดียว และเขารู้ว่า 

หลายปีมานีพ้วกเดก็ ๆ  คนอืน่ปฏบิตัต่ิอเธออย่างไร ชาวเมืองเรยีกเธอว่าเดก็บงึ 
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และแต่งเรื่องราวโกหกต่าง ๆ  ขึ้นมา แอบย่องมาที่กระท่อมของเธอ การวิ่งฝ่า

ความมืดไปแตะประตูกระท่อมกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นก้าวแรกของ 

เด็กผู้ชายสู่การเป็นชายหนุ่ม แล้วทีนี้พวกหนุ่ม ๆ  ล่ะ บางคนพนันกันว่า ใคร

จะได้เธอเป็นคนแรก สารพัดเรื่องราวที่ท�าให้เขาเดือดดาลและเป็นกังวล

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาทิ้งขนนกไว้ให้คยา หรือท�าไมจึงกลับมาหาเธอ

อยู่เรื่อย ๆ  ค�าพูดอีกอย่างที่เทตไม่ได้เอ่ยก็คือ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอ 

ดูเหมือนจะปนกันยุ่งเหยิง ระหว่างความรักอ่อนหวานที่มีต่อน้องสาวที่จาก 

ไปแล้ว กับความรักเร่าร้อนที่มีต่อเด็กสาวคนหนึ่ง ถึงจะแยกแยะความรู้สึก

ชัดเจนไม่ได้ แต่เขาก็ไม่เคยถูกโถมกระแทกด้วยคลื่นความรู้สึกที่รุนแรงกว่านี้

มาก่อนแน่นอน มันเป็นความรูส้กึทีท่รงพลงัจนท�าให้เจบ็ปวดพอ ๆ  กบัน่ารืน่รมย์

ขณะที่แหย่ก้านหญ้าลงไปในรูมด เธอก็ถามออกไปจนได้ “แม่เธอ 

อยู่ไหนเหรอ”

สายลมแผ่วเบาพัดผ่านต้นไม้ เขย่ากิ่งก้านของมันให้สั่นไหวอย่าง 

นุ่มนวล เทตไม่ตอบ

“เธอไม่ต้องไม่ตอบอะไรก็ได้” เธอบอก

“ไม่ต้องตอบอะไรก็ได้” เทตแก้

“เธอไม่ต้องตอบอะไรก็ได้”

“แม่กบัน้องสาวของฉนัตายเพราะอบุตัเิหตรุถชนทีแ่อชวลิล์ น้องสาวฉนั

ชื่อแคเรียนน์”

“เอ่อ ฉันเสียใจจริง ๆ  เทต แม่ของเธอต้องสวยและใจดีมากแน่ ๆ ”

“ใช่ ทั้งสองคนนั่นแหละ” เด็กหนุ่มพูดกับพื้นดินที่อยู่ระหว่างหัวเข่า 

“ฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครทั้งนั้น”

ฉันก็เหมือนกัน คยาคิด แล้วก็พูดออกมาดัง ๆ  “วันหนึ่งแม่ฉัน 

ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมา แม่กวางกลับมาหาลูกเสมอ”
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“อย่างน้อยเธอกย็งัมีความหวังว่าแม่เธอจะกลบัมา ของฉนัน่ะไม่กลบัมา

แล้วแน่ ๆ ”

พวกเขาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนที่เทตจะพูดต่อ “ฉันคิดว่า...” แต่แล้วเขา

ก็หยุดพูดพร้อมกับมองไปทางอื่น

คยามองเขา ทว่าเขาเอาแต่จ้องมองพื้น นิ่งเงียบ

เธอจึงเอ่ย “อะไรเหรอ เธอก�าลังคิดอะไร เธอพูดกับฉันได้ทุกอย่างนะ”

ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่พูด เธอรอคอยอย่างอดทนด้วยความเข้าใจ

ในทีส่ดุ เขากเ็อ่ยแผ่วเบา “ฉนัคิดว่า แม่กบัน้องไปแอชวลิล์ซือ้ของขวญั

วันเกิดให้ฉัน มีจักรยานคันหนึ่งที่ฉันอยากได้มาก จะเอาให้ได้ แต่ร้าน 

เวสเทิร์นออโต้ไม่มีขาย ฉันเลยคิดว่าพวกเขาไปแอชวิลล์ซื้อจักรยานนั่น”

“ถึงจะจริง ที่ทั้งสองคนตายก็ไม่ใช่ความผิดของเธอนะ” เธอบอก

“ฉันรู้ แต่มันเหมือนเป็นความผิดของฉัน” เทตบอก “ฉันจ�าไม่ได ้

ด้วยซ�้าว่าจักรยานหน้าตาเป็นยังไง”

คยาโน้มตัวเข้าไปใกล้เขามากขึ้น ไม่มากพอจะถูกตัวกัน แต่เธอสัมผัส

ได้ถึงความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ระยะห่างระหว่างไหล่พวกเขาเขยิบเข้ามา เธอ

สงสัยว่าเทตรู้สึกไหม เธออยากเอนเข้าไปใกล้อีกนิด แค่พอให้แขนทั้งสองแตะ

ถูกกันเบา ๆ  แค่สัมผัส และสงสัยว่าเทตจะรู้ตัวหรือเปล่า

และวนิาทนีัน้เอง สายลมกพ็ดัมา ใบมะเดือ่สเีหลอืงนบัร้อยนบัพนัหลดุ

จากขั้วและปลิวคว้างไปบนท้องฟ้า ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงน้ันไม่ร่วงหล่น มัน

โบยบิน แต่ละใบใช้เวลาเถลไถลไปทางนั้นทางนี้อย่างไม่รีบร้อน นี่เป็นโอกาส

เดียวที่พวกมันจะโผบิน ระหว่างที่สะท้อนแสงแดดวิบวับ ใบไม้เหล่านั้นหมุน

คว้างและปลิวร่อนไปในกระแสลม 

เทตดีดตัวขึ้นจากขอนไม้แล้วร้องท้าเธอ “มาแข่งกันว่าเธอจะจับได้กี่ใบ

ก่อนมนัร่วงลงพืน้ !” คยาผดุลกุยนื แล้วพวกเขาสองคนกก็ระโดดไปมาท่ามกลาง

ม่านใบไม้ที่ร่วงหล่น กางแขนออกคว้าไว้ก่อนมันร่วงลงกระทบพื้นดิน เทตซึ่ง
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ก�าลังหัวเราะร่าพุ่งตัวเข้าหาใบไม้ใบหนึ่งที่อยู่ห่างพื้นแค่ไม่กี่นิ้ว คว้าไว้ได้แล้ว

กลิ้งตัวไปข้างหน้า ก่อนชูรางวัลแห่งเกียรติยศขึ้น คยายกมือทั้งสองขึ้น ปล่อย

ใบไม้ทั้งหมดที่เก็บได้กลับคืนสู่สายลม ขณะท่ีเธอวิ่งเข้าไปหาใบไม้ลอยคว้าง

พวกนั้นอีกครั้ง มันก็หล่นลงติดผมเธอเหมือนแผ่นทองค�า

แล้วเมื่อหมุนตัวกลับมา เธอก็ชนเข้ากับเทตที่ยืนนิ่ง พวกเขาตัวแข็งทื่อ 

จ้องมองเข้าไปในดวงตาอีกฝ่าย ท้ังสองหยุดหัวเราะ เขาจับไหล่เธอ ลังเล 

ชัว่ขณะ ก่อนจบูรมิฝีปากเธอระหว่างทีใ่บไม้โปรยปรายอยูร่อบ ๆ  อย่างเงยีบงนั

ราวกับหิมะ

เธอไม่รู้จักการจูบจึงยืนคอแข็ง ริมฝีปากเม้มแน่น เมื่อผละออกห่างกัน 

พวกเขาก็มองหน้ากนัและกนั นกึสงสยัว่ามนัเกดิขึน้ได้อย่างไร และจะท�าอย่างไร

ต่อ เทตหยิบใบไม้ที่ติดผมเธอทิ้งไป หัวใจเธอเต้นโครมคราม ในบรรดา 

ความรักแหว่งวิ่นทั้งหมดที่เธอรู้จักจากครอบครัวดื้อรั้นเอาแต่ใจ ไม่มีส่วนไหน

เลยที่เหมือนสิ่งนี้

“ตอนนี้ฉันเป็นแฟนเธอหรือยัง” เธอถาม

เขายิ้ม “อยากเป็นไหมล่ะ”

“อยาก”

“เธออาจจะยังเด็กเกินไป” เขาบอก

“แต่ฉันรู้จักขนนกดีนะ พนันเลยว่าเด็กสาวคนอื่น ๆ  ไม่รู้จักขนนก”

“งั้นก็ได้” แล้วเขาก็จูบเธออีกครั้ง คราวนี้คยาเบือนหน้าไปด้านข้าง  

คลายริมฝีปากลง และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หัวใจของเธอเต็มเปี่ยม


