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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ทุกวันนี้มีคนจำ�นวนไม่น้อยพย�ย�มดิ้นรนแสวงห�คว�มมั่งคั่ง  เส�ะ

ห�คว�มมัน่คงปลอดภยั ปร�รถน�คว�มสะดวกสบ�ย  เพร�ะเชือ่มัน่ว�่สิง่เหล�่นี้

จะทำ�ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ และคว�มสมบูรณ์แบบนี้เองจะนำ�พ�คว�มสุขม�ให้ 

ทว่�พวกเข�ห�รู้ไม่ว่�คว�มสมบูรณ์แบบที่ว่�นั้นมีคว�มกดดันม�กม�ย

ซุกซ่อนอยู่...คว�มเบื่อหน่�ย  คว�มซำ้�ซ�กจำ�เจ  ก�รข�ดคว�มกระตือรือร้น 

ข�ดคว�มท้�ท�ย...สุดท้�ยพวกเข�ก็อดถ�มตนเองไม่ได้ว่�  คว�มสมบูรณ์แบบ

บันด�ลคว�มสุขให้ชีวิตได้จริงหรือ

เฉกเชน่ตวัละครเอกของเร่ือง  ชู ้ผลง�นของเป�โล คเูอลญู นกัเขยีนน�ม

อุโฆษเล่มนี้

หญงิส�วผูม้ชีวีติสมบรูณ์แบบ...มคีรอบครัวท่ีน�่รักและอบอุ่น มกี�รง�น

ที่รักและชีวิตที่ค�ดเด�ได้...แต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับพบว่�แท้จริงแล้วตนเองไม่มี

คว�มสุข  ชีวิตในแต่ละวันนั้นน่�เบื่อหน่�ย  ซำ้�ซ�กจำ�เจ  ไม่มีอะไรน่�สนใจหรือ

ท้�ท�ย  ชีวิตไม่มีสีสัน  แม้กระท่ังชีวิตคู่  เธอจึงเลือกท�งออกที่ไม่แตกต่�งจ�ก

คนอื่น ๆ  ที่เร�พบเห็นทั่วไปในสังคมนัก

คนจำ�นวนไม่น้อยห�ท�งออกด้วยก�รทำ�สิ่งตรงข้�ม ด้วยก�รห�สิ่งใหม่

น่�สนใจและท้�ท�ย หลีกเลี่ยงสิ่งเดิม ๆ   รวมไปถึงกระทำ�บ�งอย่�งท่ีผิดพล�ด

โดยไม่รู้เลยว่�คว�มสุขชั่วขณะของตนอ�จกล�ยเป็นคว�มทุกข์ชั่วชีวิต

ผู้เขียนไม่ได้ตัดสินหรือตำ�หนิก�รกระทำ�ใด ๆ  ของตัวละคร  ไม่ได้กล่�ว

โทษว่�เป็นคว�มผิดของใคร  เพียงแต่ต้องก�รบอกเร�ว่�  ส่ิงเดียวท่ีบันด�ลคว�มสุข

ให้ชีวิตคนเร�ได้  ไม่ใช่คว�มสมบูรณ์แบบ  ไม่ใช่คว�มมั่งคั่ง  ห�กคือสิ่งที่เร�

เรียกข�นกันว่�  ”คว�มรัก„  และด้วยอ�นุภ�พของคว�มรัก มนุษย์จึงดำ�รงอยู่

สำ�นักพิมพ์เอโนเวล



โอ พระแม่ม�รีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล   

โปรยอวยพรแก่ทุกคนที่ต้องก�รพึ่งพ�ท่�นด้วยเทอญ   

อ�เมน



”...จงถอยออกไปที่นำ้�ลึก   

แล้วจงหย่อนอวนลงจับปล�„ 

-- ลูก� 5 : 4



ทกุ ๆ  เช�้  เมือ่ฉนัลมืต�ขึน้ม�รบัสิง่ทีเ่ข�เรียกกนัว�่  ”วนัใหม„่ ทไีร ฉนั
อย�กหลับต�ลงอีกครั้งและไม่อย�กลุกจ�กเตียงเลย แต่ก็จำ�ต้องลุก

ฉนัมสี�มแีสนวเิศษท่ีรักใคร่หลงใหลในตวัฉนั  เข�เปน็ผู้ถอืหุน้กองทุนที่

เชื่อถือได้  ทุกปี  ชื่อของเข�จะปร�กฏอยู่อันดับต้น ๆ  ของร�ยชื่อบุคคลรำ่�รวย

ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ของนิตยส�รบีลอง  แม้เข�จะไม่ค่อยชอบใจนักก็ต�ม

ฉันมีลูกสองคนซ่ึงเป็นเหตุผลของก�รมีชีวิตอยู่  (เพื่อน ๆ ของฉันเรียก

อย่�งนี้)  ตอนเช้�ตรู่  ฉันต้องเตรียมอ�ห�รให้ลูกและเดินไปส่งที่โรงเรียนซ่ึงอยู่

ห่�งจ�กบ้�นเพียงห้�น�ที  เด็ก ๆ  เรียนหนังสือทั้งวัน ฉันจึงได้ทำ�ง�นและมีเวล�

สว่นตวั  พอพวกเข�กลบัจ�กโรงเรียนกม็แีมบ่�้นช�วฟลิปิปนิสค์อยดแูลจนกว�่

ฉันและส�มีจะกลับถึงบ้�น

ฉนัชอบง�นทีฉ่นัทำ�  ฉนัเป็นนกัข�่วทีม่ชีือ่เสยีง ทำ�ง�นใหห้นงัสอืพมิพท่ี์

น่�เชื่อถือซึ่งว�งแผงอยู่แทบทุกหัวถนนในนครเจนีว�ที่เร�อ�ศัยอยู่

ฉนัเดนิท�งไปพกัร้อนกบัครอบครัวปลีะคร้ัง  เร�มกัไปเทีย่วต�มสถ�นท่ี

สวยซึง้ร�วกบัสวรรค ์ช�ยห�ดสวยง�ม  เมอืง  ”แปลก ๆ „ ทีม่ชี�วบ�้นจน ๆ  ขบัให้

เร�รู้สกึว�่ตนเองรำ�่รวยหรือโชคดมี�กขึน้ ทำ�ใหเ้ร�ยิง่สำ�นกึบญุคณุชวีติท่ีมอบพร
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อันลำ้�ค่�นี้

ฉันยังไม่ได้แนะนำ�ตัวเลย  ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  ฉันชื่อลินด�  อ�ยุส�มสิบ

เอ็ดปี  สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้�เซนติเมตร หนักหกสิบแปดกิโลกรัม  ฉันแต่งก�ย

ด้วยเสื้อผ้�ที่ดีท่ีสุดเท่�ท่ีเงินจะเนรมิตได้  (ต้องขอบคุณคว�มมีนำ้�ใจอันไร้ขีด

จำ�กัดของส�มี)  ฉันปลุกกิเลสของผู้ช�ยและเร้�คว�มอิจฉ�ริษย�ของผู้หญิง

แตก่ระนัน้  ทุกเช�้ท่ีฉนัลมืต�มองโลกในอดุมคตทิีใ่คร ๆ  ใฝ่ห�แต่นอ้ยคน

จะม ีฉนักลบัรู้สกึว�่วนันีจ้ะต้องเปน็วันแหง่ห�ยนะอกีวันหนึง่  กอ่นตน้ปมี�นีฉ้นั

ไม่เคยต้ังคำ�ถ�มอะไรเลย  ฉันก็แค่ดำ�เนินชีวิตไปเร่ือย ๆ  แม้บ�งคร้ังจะรู้สึกผิด

อยู่บ้�งที่ตนเองมีสิ่งต่�ง ๆ ม�กเกินกว่�ท่ีควรจะมี  วันหนึ่งขณะที่ฉันเตรียม

อ�ห�รเช�้ใหท้กุคน  (จำ�ไดว้�่เข�้สูฤ่ดใูบไมผ้ลแิลว้ ดอกไมใ้นสวนของเร�เริม่บ�น

สะพรั่ง)  จู่ ๆ  ฉันก็ถ�มตนเองว่�  ”แล้วยังไง„

ฉันไม่น่�ต้ังคำ�ถ�มนั้นเลย  เป็นเพร�ะนักเขียนคนที่ฉันสัมภ�ษณ์เมื่อ

วันก่อนคนนั้นทีเดียว  ช่วงหนึ่งเข�พูดกับฉันว่�

”ผมไม่เห็นอยากจะมีความสุขเลย  ผมอยากตกหลุมรักไปเร่ือย ๆ 

มากกว่า แตม่นักอ็นัตรายเหมอืนกนั  เพราะไมม่ทีางรู้เลยวา่จะต้องเจออะไรบา้ง„

ตอนนัน้ฉนัคดิในใจว�่ น�่สงส�ร คนอะไรไมรู้่จักพอ คงตอ้งจบชวีติอย�่ง

เศร้�สร้อยและขมขื่นแน่

วันรุ่งขึ้น ฉันตระหนักว่�ตนเองไม่ได้เสี่ยงอะไรเลย

ฉนัรู้ว�่วนัข�้งหน�้จะเจออะไรบ�้ง  วนัไหน ๆ  กไ็มต่�่งจ�กวนักอ่นหน�้นัน้ 

ตกหลมุรักเหรอ  กฉ็นัรักส�มขีองฉนั  นีเ่ปน็หลกัประกนัว�่ฉนัจะไมต้่องตกอยู่

ภ�ยใต้คว�มกดดันใด ๆ  ทนร่วมช�ยค�กับใครเพียงเพร�ะเงิน  ลูกเต้� หรือหน้�ต�

ฉนัอ�ศยัอยูใ่นประเทศทีป่ลอดภยัทีส่ดุในโลก  ทกุสิง่ทุกอย�่งในชวีติของ

ฉันเป็นระเบียบเรียบร้อย  ฉันเป็นแม่และเมียที่ดี  ฉันได้รับก�รศึกษ�อัน

เข้มงวดแบบโปรเตสแตนต์ท่ีฉันอย�กจะถ่�ยทอดไปยังลูก ๆ   ฉันไม่เคยออก

นอกลู่นอกท�ง  เพร�ะรู้ดีว่�มันอ�จทำ�ให้ทุกอย่�งพังได ้ ฉันเป็นคนตัดสินใจทำ�
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อะไรแลว้ทำ�จริงและเอ�ตวัเองเข�้ไปเกีย่วขอ้งนอ้ยทีส่ดุ  ตอนอ�ยนุอ้ยกว�่นี ้ ฉนั

เคยเจ็บปวดเพร�ะคว�มรักที่ไม่สมหวังเหมือนคนอื่นทั่วไป

ทว่�ตั้งแต่ฉันแต่งง�น  เวล�กลับหยุดนิ่ง

จนกระท่ังฉนัไดพ้บอตี�นกัเขยีนบ�้คนนัน้กบัคำ�ใหส้มัภ�ษณ์ของเข�  ว�่

แต่ก�รมีกิจวัตรประจำ�วันกับคว�มเบื่อหน่�ยมันผิดตรงไหนเหรอ

ให้ฉันพูดตรง ๆ  นะ  ไม่เลยสักนิด ก็แค่...

...แครู้่สกึหว�ดกลวัอยูล่กึ ๆ  ว�่จู่ ๆ  ทกุสิง่ทกุอย�่งจะเปลีย่นไป  แคน่ีฉ้นั

ก็ตั้งรับไม่ทันแล้ว

นบัตัง้แต่วนัทีค่ว�มคดิพเิรนทร์ผุดพร�ยขึน้ม�ในสมองในย�มเช�้ทีง่ดง�ม

นัน่ ฉนักเ็ร่ิมรู้สกึกลวั  ห�กวันไหนส�มขีองฉนัไมอ่ยูห่รือเปน็อะไรไป ฉนัพร้อม

เผชญิโลกเพยีงลำ�พังไหมนะ  พร้อมส ิฉนับอกตนเอง  เพร�ะมรดกของเข�มมี�ก

พอท่ีจะเลีย้งดพูวกเร�ไปอกีหล�ยชัว่อ�ยคุนเชยีวละ  แลว้ถ�้ฉนัเปน็อะไรไป  ใคร

จะดูแลลูก ๆ   ก็ส�มีสุดท่ีรักของฉันไง  แต่เข�อ�จจะแต่งง�นใหม่  เพร�ะเข�

ทั้งรวยทั้งมีเสน่ห์  แถมยังเฉลียวฉล�ด  ลูก ๆ ของฉันจะได้อยู่กับคนที่ไว้ใจ

ได้ไหมนะ

สิ่งแรกท่ีฉันทำ�คือพย�ย�มตอบข้อสงสัยของตนเองทุกข้อ  ทว่�ยิ่งตอบ 

คำ�ถ�มกลบัยิง่เพ่ิมขึน้  พอฉนัแกต่วัลงเข�จะมผีูห้ญิงอืน่ไหมนะ  หรือว�่ตอนนี้

เข�มคีนอืน่แลว้เพร�ะเร�ไมไ่ดม้อีะไรกนับ่อยเหมอืนเมือ่กอ่น  หรือเข�คดิว�่ฉนั

มคีนอืน่  เพร�ะชว่งสองส�มปมี�นีฉ้นัไมไ่ดแ้สดงออกว่�สนใจเร่ืองนัน้สกัเท�่ไหร่

เร�ไมเ่คยทะเล�ะกนัเพร�ะเร่ืองหงึหวงซ่ึงฉนัคดิว�่ดมี�กแลว้  แต่นบัจ�ก

เช้�วันนั้นในฤดูใบไม้ผลิ  ฉันชักจะสงสัยขึ้นม�แล้วสิว่�  บ�งทีอ�จเป็นเพร�ะ

ทั้งสองฝ่�ยข�ดคว�มรักใคร่ไยดีซึ่งกันและกัน

ฉันพย�ย�มทำ�ทุกอย่�งเพื่อจะได้ไม่คิดเรื่องพรรค์นี้อีก

ระหว�่งสปัด�ห ์หลงัเลกิง�นฉนัจะไปเดนิห�ซ้ือของท่ีถนนโรน  ฉนัไมไ่ด้

สนใจอย�กซ้ืออะไรนักหรอก  แต่อย่�งน้อยก็ทำ�ให้ฉันรู้สึกว่�...เอ�เป็นว่�...ฉัน
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กำ�ลังเปลี่ยนก็แล้วกัน  เป็นต้นว่�มองห�ของใช้บ�งอย่�งท่ีไม่เคยคิดว่�จำ�เป็น

ต้องใช้  เช่น  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้�ในบ้�นชิ้นใหม่  แม้ว่�น�น ๆ คร้ังจะมีสินค้�

แปลกใหม่ในแผนกเคร่ืองใช้ไฟฟ้�ก็ต�ม  ฉันเลี่ยงไม่เดินเข้�ร้�นข�ยของเล่น 

ไม่อย�กให้ลูก ๆ  เสียคนเพร�ะได้ของขวัญทุกวัน  และฉันก็ไม่เข้�ร้�นข�ยของ

สำ�หรับสภุ�พบุรุษดว้ย ส�มจีะไดไ้มส่งสยัว่�ฉนัพย�ย�มเอ�อกเอ�ใจจนเกนิเหตุ

พอกลับถึงบ้�นเข้�สู่อ�ณ�จักรที่มีมนตร์ขลังเป็นโลกส่วนตัว  ทุกสิ่ง

ทกุอย�่งดจูะมหศัจรรยร์�วส�มสีช่ัว่โมงจนกระทัง่ทกุคนเข�้นอน จ�กนัน้ฝนัร้�ย

ก็ค่อย ๆ  จับจองพื้นที่

ฉันคิดเอ�เองว่�อ�รมณ์ใคร่เป็นเรื่องของหนุ่มส�ว  และก�รไม่มีอ�รมณ์

ใคร่เป็นเรื่องปกติของคนวัยฉัน  แต่สิ่งที่ฉันกลัวไม่ใช่เรื่องนี้หรอก

สองส�มเดือนนับจ�กนั้น  วันนี้ฉันคือผู้หญิงท่ีอยู่ท่�มกล�งคว�มกลัวว่�

ทกุสิง่ทกุอย�่งจะเปลีย่นไป กลวัว่�ทุกส่ิงทกุอย�่งจะดำ�เนนิไปอย�่งทีเ่คยเปน็ม�

ตลอดชีวิตที่เหลือ  มีคนเคยบอกว่�ขณะท่ีฤดูร้อนใกล้เข้�ม�  คนเร�จะเร่ิมมี

คว�มคิดแปลก ๆ   เร�จะรู้สึกว่�ตัวเล็กลงเพร�ะใช้เวล�ส่วนใหญ่อยู่กล�งแจ้ง 

สิ่งนี้เองที่ทำ�ให้เร�ตระหนักว่�โลกกว้�งใหญ่เพียงใด  เส้นขอบฟ้�ดูห่�งไกล

ออกไป อยู่เหนือหมู่เมฆและกำ�แพงบ้�นของเร�

กอ็�จเปน็ได ้แตฉ่นันอนไมห่ลบัเหมอืนเคย  ไมใ่ชเ่พร�ะอ�ก�ศร้อนหรอก 

พอตกกล�งคืนและไม่มีใครเห็น ฉันจะรู้สึกหว�ดกลัวไปหมด  กลัวก�รมีชีวิต 

กลัวคว�มต�ย  กลัวก�รมีคว�มรัก  กลัวจะไม่มีคว�มรัก  กลัวคว�มจริงที่ว่�

สิ่งใหม่ ๆ กำ�ลังจะกล�ยเป็นกิจวัตร  กลัวคว�มรู้สึกที่ว่�ตนเองกำ�ลังสูญเสีย

ช่วงเวล�ที่ดีที่สุดในชีวิตไปกับกิจวัตรประจำ�วันที่ซำ้�ซ�กเช่นนี้จนวันต�ย  กลัว

คว�มประหม่�ที่จะต้องเผชิญหน้�กับบ�งสิ่งบ�งอย่�งที่ไม่รู้จัก  แม้ว่�สิ่งนั้นจะน่�

ตื่นเต้นหรือท้�ท�ยเพียงใดก็ต�ม

เป็นธรรมด� ฉันพย�ย�มปลอบใจตนเองด้วยคว�มทุกข์ของคนอื่น

เวล�ฉันเปิดโทรทัศน์ดูข่�วทีไร  ไม่ว่�จะเป็นข่�วประจำ�วันช่องอะไรก็ต�ม 
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ฉนัมกัจะเจอข�่วแบบนีอ้ยูร่ำ�่ไป  อบัุติเหต ุ ผู้คนเดอืดร้อน บ�้นเรือนพงัเสยีห�ย

เนือ่งจ�กภยัธรรมช�ตหิรือไมก่ผู้็อพยพ  บนด�วเคร�ะห์ดวงนีม้คีนเจบ็ไขไ้ดป่้วย

อยู่เท่�ไหร่กันนะ  มีคนเป็นทุกข์  เดือดร้อนอยู่เงียบ ๆ  ไม่มีป�กเสียง หรือมีคน

แผดร้องสดุเสยีงเพร�ะไมไ่ดรั้บคว�มยตุธิรรมม�กม�ยแคไ่หน  มคีนย�กจน คน

ตกง�น หรือนักโทษอยู่จำ�นวนเท่�ใด

ฉนัเปลีย่นช่องไปดลูะครนำ�้เน�่หรือไมก่ด็หูนงั  ชว่ยใหรู้้สกึผอ่นคล�ยอยู่

สองส�มน�ทีหรือบ�งทีก็เป็นชั่วโมง  ฉันกลัวเหลือเกินว่�ส�มีจะตื่นขึ้นม�แล้ว

ถ�มว่�  ”ที่รัก  คุณเป็นอะไร„  เพร�ะฉันอ�จจะต้องตอบว่�  ก็เรียบร้อยดีนี่คะ 

สิ่งท่ีอ�จจะแย่ไปกว่�นั้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นสองส�มคร้ังเมื่อเดือนก่อนคือ พอ

เร�ล้มตัวลงนอน  เข�ก็ว�งมือลงบนโคนข�ของฉันแล้วค่อย ๆ เลื่อนสูงขึ้นและ

สมัผสัสว่นนัน้ของฉนั  ฉนัอ�จจะแสร้งถงึจุดสุดยอด  ซึง่เคยทำ�ม�แลว้หล�ยคร้ัง 

แต่อยู่ดี ๆ  จะให้ฉันฉำ่�แฉะขึ้นม�เฉย ๆ  ฉันทำ�ไม่ได้

ฉนัอ�จจะตอ้งบอกเข�ว�่ฉนัเพลยี และเข�ไมม่ที�งหลดุป�กออกม�หรอก

ว่�เซ็ง  เข�อ�จจะจูบฉันแล้วหันหน้�ไปอีกท�งเพื่ออ่�นข่�วล่�สุดบนแท็บเล็ต 

แล้วค่อยม�ต่อวันถัดไป  ส่วนฉันก็คงจะนอนภ�วน�ขอให้วันพรุ่งนี้เข�เหนื่อย 

เหนื่อยม�ก ๆ  

แต่ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้เสมอไป  บ�งคร้ังฉนักเ็ป็นฝ่�ยเร่ิม  จะใหป้ฏเิสธเข�

สองคืนติด ๆ  กัน  ฉันทำ�ไม่ได้หรอก  เข�จะได้ไปมีคนอื่นกันพอดี  และฉันเอง

กไ็มอ่ย�กจะสญูเสยีเข�ไปดว้ย  แคช่ว่ยตัวเองสกัหนอ่ย ฉนักจ็ะมอี�รมณ ์แลว้

ทุกสิ่งทุกอย่�งก็กลับสู่ภ�วะปกติ

”ทุกสิ่งทุกอย่�งก็กลับสู่ภ�วะปกติ„  หม�ยคว�มว่�  ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

แล้ว  ไม่เหมือนสมัยที่เร�ยังเป็นปริศน�ของกันและกัน

ก�รคงไฟรักให้ลุกโชนเหมือนเดิมหลังจ�กแต่งง�นกันม�สิบปีเป็นเร่ืองท่ี

เป็นไปไม่ได้เลย  แต่ละคร้ังท่ีฉันแสร้งสุขสม  ส่วนลึกในตัวฉันกลับต�ยไป

ทีละน้อย  ทีละน้อยเหรอ  ฉันคิดว่�ตนเองรู้สึกว่�งเปล่�เร็วกว่�ที่คิดไว้เสียอีก
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เพื่อน ๆ ผู้หญิงของฉันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่�ฉันโชคดี  ก็เพร�ะฉัน

โกหกพวกเธอน่ะสิว่�ฉันกับส�มีร่วมรักกันเป็นประจำ�  ก็เหมือนกับที่พวกเธอ

โกหกฉันว่�  ไม่รู้ทำ�ไมส�มีของพวกเธอถึงยังไม่เบื่อนั่นแหละ  พวกเธอบอกว่�

สำ�หรับคนแต่งง�นแลว้  เซ็กซ์จะน�่สนใจจริง ๆ  แคช่ว่งห้�ปีแรก หลงัจ�กนัน้แลว้

จะต้องอ�ศยั  ”จินตน�ก�ร„ กนับ้�งนดิหนอ่ยคอื หลบัต�จินตน�ก�รว�่เพือ่นบ�้น

กำ�ลังคร่อมอยู่บนตัวเร� กำ�ลังทำ�สิ่งที่ส�มีของเร�ไม่มีท�งกล้�ทำ�  ให้นึกภ�พว่�

เพื่อนบ้�นและส�มีกำ�ลังครอบครองร่�งก�ยของเร�พร้อม ๆ  กัน  นึกภ�พคว�ม

วิตถ�รและกลเม็ดเด็ดพร�ยต้องห้�มทั้งหล�ยแหล่



วนันีต้อนท่ีฉนัออกจ�กบ�้นเพือ่เดนิไปสง่เดก็ ๆ  ทีโ่รงเรียน ฉนัยนืมอง
เพื่อนบ้�น  ฉันไม่เคยนึกภ�พเข�คร่อมอยู่บนตัวฉันหรอก  ฉันอย�ก
จินตน�ก�รถงึพอ่หนุม่นกัข�่วท�่ท�งอมทกุขแ์ละเปล�่เปลีย่วตลอดเวล�ท่ีทำ�ง�น

กับฉันม�กกว�่  ฉันไม่เคยเห็นเข�พย�ย�มจีบใคร และเสน่ห์ของเข�ก็อยู่ตรงนี้

แหละ  บ�งคร้ังพวกส�ว ๆ  กองบรรณ�ธิก�รกพ็ดูถงึเข�ว�่  ”ดนู�่สงส�รออก ฉนั

อย�กดแูลเข�จัง„  ฉนัว�่เข�เองกรู้็และพอใจจะเปน็เพียงวตัถนุ�่พึงปร�รถน�โดย

ไมม่อีะไรม�กกว่�นัน้  เข�อ�จรู้สกึเหมอืนฉนักไ็ดค้อืกลวัเหลอืเกนิว�่ห�กก�้วไป

ข้�งหน้�สักก้�วจะทำ�ให้ทุกอย่�งพลอยเสียไปด้วย  ก�รง�น  ครอบครัว  ชีวิต

ทั้งในอดีตและอน�คต

แตก่น็ัน่แหละ...เช�้วันนีฉ้นัยนืสงัเกตเพ่ือนบ�้นแลว้อย�กร้องไห้เหลอืเกนิ 

เข�กำ�ลังล้�งรถ  ฉันคิดในใจว่�  ”ดูเอ�เถอะ  เข�ก็คงไม่ต่�งจ�กฉันกับส�มี 

วันหนึ่งเร�ก็คงทำ�อย่�งนี้เหมือนกัน  พอลูก ๆ  โตแล้วย้�ยไปอยู่เมืองอื่นหรือ

ประเทศอื่น  ตอนนั้นเร�คงเกษียณอ�ยุและคงล้�งรถเอง  แม้จะมีเงินจ้�งคนม�

ล้�งให้ก็ต�ม  แต่เมื่อถึงวัยนั้น  เร�คงต้องก�รทำ�อะไรบ�งอย่�งที่ไม่สลักสำ�คัญ

เพื่อฆ่�เวล�  เพ่ือให้คนอื่นเห็นว่�ร่�งก�ยของเร�ยังใช้ง�นได้ดี  แสดงให้คนอ่ืนรู้
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ว่�เร�ยังเห็นคุณค่�ของเงินและทำ�ง�นบ�งอย่�งด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน

รถยนตท์ีส่ะอ�ดเอีย่มออ่งไมไ่ดท้ำ�ใหโ้ลกของเร�เปลีย่นแปลงไปม�กม�ย 

แต่เช้�วันนั้นก�รล้�งรถเป็นสิ่งเดียวที่มีคว�มสำ�คัญต่อเพื่อนบ้�นของฉัน  เข�

กล�่วอรุณสวสัดิ ์ ยิม้ให้ กอ่นจะหนักลบัไปทำ�ง�นตอ่ร�วกบักำ�ลงัทำ�คว�มสะอ�ด

ประติม�กรรมของโรแดงกระนั้น



ฉันจอดรถไว้ท่ีล�นจอด  ”กรุณ�ใช้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะเข้�ใจกล�ง
เมือง  หยุดทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม„  ฉันขึ้นรถเมล์ส�ยประจำ�และมองดู
ทัศนียภ�พเดิม ๆ  ตลอดท�งจนถึงที่ทำ�ง�น  ดูเหมือนเจนีว�ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย

จ�กทีเ่คยเหน็ตอนเดก็ ๆ   ตกึร�มบ�้นชอ่งของผูด้เีก�่ยงัมใีหเ้หน็ท่�มกล�งตกึสงู

ซ่ึงกอ่สร้�งในสมยัน�ยกเทศมนตรีสติไมด่คีนหนึง่ผูค้น้พบ  ”สถ�ปตัยกรรมใหม„่ 

สมัยทศวรรษ 1950

เวล�เดินท�งไปไหน ฉันอดนึกถึงตึกร�มบ้�นช่องเหล่�นี้ไม่ได้  นึกถึง

รสนยิมหว่ย ๆ  ตกึสงูปิดดว้ยกระจกและโลหะ  นกึถงึก�รข�ดเสน้ท�งคมน�คม

ที่สะดวกรวดเร็ว  นึกถึงร�กไม้ใหญ่ท่ีชอนไชพื้นซีเมนต์บนท�งเท้�  ทำ�ให้เร�

สะดุดล้มเป็นประจำ�  นึกถึงสวนหย่อมส�ธ�รณะที่มีร้ัวไม้พิลึก ๆ กั้นล้อมหญ้�

ส�รพัดชนิดท่ีขึ้นอยู่ข้�งในด้วยเหตุผลว่�  ”ธรรมช�ติเป็นเช่นนี้แหละ...„  คือเป็น

เมืองที่ไม่เหมือนเมืองอื่น ๆ  ในโลก  เมื่อพัฒน�แล้วเสน่ห์ก็พลอยห�ยไปด้วย

ทีน่ี ่ เวล�เดนิสวนกบัคนไมรู้่จัก  เร�กล�่วทกัท�ย  ”สวสัดคีรับ สวสัดคีะ่„ 

และยังกล่�วว่�  ”แล้วพบกันใหม่ครับ แล้วพบกันใหม่ค่ะ„  ก่อนเดินออกจ�กร้�นค้�

ทีเ่ร�ซือ้นำ�้แร่เพยีงขวดเดยีวโดยไมค่ดิจะกลับไปอกี  เร�พดูคยุกบัคนแปลกหน�้



16  Paulo Coelho

บนรถโดยส�รประจำ�ท�ง ถึงแม้คนอื่น ๆ  ในโลกจะคิดไปเองว่�คนสวิสชอบเก็บ

ตัว  ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร

พวกเข�เข�้ใจผิดถนดั  แตก่ด็ท่ีีคนอืน่คดิว่�เร�เปน็อย�่งนี ้ เพร�ะอย�่งนี้

เร�จึงคงวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของเร�ไว้ได้น�นกว่�ห้�ถึงหกศตวรรษก่อนที่พวก

อน�รยชนจะบุกรุก  ข้�มเทือกเข�แอลป์ม�พร้อมกับเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่แสนลำ้�สมัย  อพ�ร์ตเมนต์ที่มีห้องนอนคับแคบ  ห้องโถง

กว�้งขว�งเพือ่สร้�งคว�มประทับใจแกแ่ขกผู้ม�เยอืน  ผูห้ญิงแต่งหน�้แต่งต�จัด 

ผู้ช�ยพูดจ�โหวกเหวกจนก่อคว�มรำ�ค�ญให้เพ่ือนบ้�น  และวัยรุ่นที่แต่งเนื้อ

แต่งตัวแหกกฎ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังกลัวเกรงว่�พ่อแม่จะคิดอย่�งไร

ปลอ่ยใหทุ้กคนคดิไปว่�เร�ผลติแตเ่นยแขง็  ชอ็กโกแลต ววั  และน�ฬกิ� 

ปล่อยให้ทุกคนคิดไปว่�ในเจนีว�มีธน�ค�รอยู่ทุกหัวมุมถนน  เร�ไม่อย�กให้

พวกเข�เปลีย่นคว�มคดินีเ้ลยสกันดิ  แมพ้วกนัน้จะไมเ่ข�้ม�  เร�กอ็ยูก่นัอย�่งมี

คว�มสขุ  เร�มอี�วธุปอ้งกนัตวัพร้อม  เนือ่งจ�กมขีอ้บังคบัให้ผูช้�ยทุกคนเกณฑ์

ทห�ร ผู้ช�ยสวิสทุกคนจึงมีปืนย�วติดบ้�น แต่น�น ๆ  ทีจึงจะมีข่�วยิงกันต�ย

พวกเร�มคีว�มสขุดทีีไ่มม่อีะไรเปลีย่นแปลงม�น�นนบัศตวรรษ  เร�รูส้กึ

ภูมิใจที่คงคว�มเป็นกล�งเมื่อคร้ังที่ยุโรปส่งลูกหล�นเข้�ร่วมสงคร�มท่ีโง่เขล� 

เร�ดีใจที่ไม่ต้องอธิบ�ยให้ใครฟังเกี่ยวกับรูปโฉมภ�ยนอกที่ไม่ค่อยดึงดูดใจ

บ�งอย่�งของเจนีว�กับร้�นก�แฟปล�ยศตวรรษที่สิบเก้�  และสุภ�พสตรีสูงวัยที่

เดินเล่นอยู่ในเมือง

”เร�มีคว�มสุข„  อ�จเป็นคำ�ยืนยันท่ีไม่จริงท้ังหมด  ทุกคนมีคว�มสุข 

ยกเวน้ฉนัซ่ึงกำ�ลงัเดนิท�งไปทำ�ง�นพร้อมคว�มขอ้งใจสงสยัว�่ตนเองเปน็อะไรไป


