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ค�าน�าส�านักพิมพ์
 

ทำาไมคนเราถึงคิดจะฆ่าตัวตาย

คำาถามขอ้นีอ้าจดงัอยูใ่นหวัของใครหลายคนเมือ่ไดเ้หน็ขา่วการปลดิชวีติ

ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ มากมายผ่านตา  ในชั่วชีวิตหนึ่งของคนเรา  เชื่อได้ว่า

ต้องเคยเห็นหรือได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายหลายต่อหลายคร้ัง  แต่อะไรคือสาเหตุ

ที่ทำาให้คนเราคิดจะจบชีวิตของตนเองลงกันแน่

ความทุกข์ทรมาน  ความโศกเศร้า  ความยากจนข้นแค้น  ความรักอัน

ไม่สมหวัง  สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุสำาหรับคนส่วนใหญ่  แต่ไม่ใช่สำาหรับวิเวก 

ชายหนุ่มผู้มุ่งแสวงหาความตาย แม้ทุกอย่างในชีวิตของเขาจะราบรื่น

หนทางสู่การปลิดชีวิตตนเองของวิเวกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาได้พบกับ

บริษัทหนึ่งที่เร้นตัวอยู่ในเงามืด  ซ่ึงยื่นข้อเสนอให้เขา  ”ทดลองฆ่าตัวตาย„  โดย

ไม่ต้องตายจริง  วิเวกตัดสินใจรับข้อเสนอ  โดยไม่รู้เลยว่ามันจะนำาเขาไปพบ

ปริศนาอันลึกลับซับซ้อนยากจะเข้าใจ  ราวกับอลิซในแดนมหัศจรรย์ที่พลัดหลง

เข้าไปในโพรงกระต่ายซึ่งลึกสุดหยั่งและไม่อาจหาทางออกได้ง่าย ๆ

ถ้าเป็นคุณจะรับข้อเสนอสุดพิสดารข้อน้ันเหมือนวิเวกหรือไม่  คุณกล้าพอ 

ที่จะดำาดิ่งลงสู่เบื้องลึกในจิตใจของผู้คนมากมาย  รวมถึงตัวคุณเองหรือเปล่า 

และถ้าคำาตอบคือใช่…

นานมีบุ๊คส์ขอต้อนรับคุณเข้าสู่โพรงกระต่ายท่ีอยู่ห่างไปเพียงหน้ากระดาษก้ัน

นานมีบุ๊คส์



ค�าน�าผู้เขียน
 

”ฆ่าตัวตาย„  ไม่ว่าความคิดนี้จะผิวแผ่วหรือแน่นหนัก  มนุษย์จำานวน

ไม่น้อยอาจเคยปล่อยให้สิ่งนี้เดินวนบนริมขอบของจิตใจตนมาบ้างแล้ว

สิ่งแปลกปลอมเฝ้าเดินอยู่ในประตูหมุน  ร้ังรอหาทางจู่โจมเข้ามาภายใน 

บางคนผลกัไสมนัพน้ออกไปสูภ่ายนอกได ้แต่บางคนกลบัไมอ่าจต้านทาน ปลอ่ย

ให้สิ่งนั้นพุ่งพรวดสู่อาคารใจของตัวเอง

หากวันหนึ่งมีบริการพิเศษ  เสนอตัวหยิบยื่นประสบการณ์การฆ่าตัวตาย

มาให้คุณแบบเสมือนจริง

...คุณจะสนใจลองใช้บริการดูหรือไม่

ผู้เขียนต้ังคำาถามเหล่าน้ันและถ่ายทอดเร่ืองราวเหล่าน้ี  ในวันท่ีหน้า

หนังสือพิมพ์ยังปรากฏข่าวอัตวินิบาตกรรมประดับตำาแหน่งพาดหัวใหญ่ดึงดูด

ความสนใจของผู้คนอยู่ไม่ขาด  รูปแบบความตายนั้นคล้ายจะต้องใช้ความกล้า

ปลิดชีวิตตัวเองในแบบที่คนซ่ึงไม่เคยมีความคิดเหล่านั้นในหัวสมองไม่อาจ

จินตนาการถึง

ภายในจิตใจเหล่านั้นต้องบรรจุความรู้สึกประเภทใด  จึงชักนำาความตาย

ให้เข้าสิงสู่และสะสมเป็นความห้าวหาญพอที่จะก้าวข้ามความกลัวเจ็บปวด

แสนสาหัสทางกาย  เพื่อมุ่งไปในเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับ

ในวนัทีช่วีติหนึง่ร่วงดบัดว้ยมอืตนเอง การตอกตราสาเหตุของการจากไป

ดว้ยขอ้สรุปของผู้ท่ียงัอยู ่ ไมม่วัีนสะทอ้นตรงความหมายเทา่กบัอรรถาธิบายของ

คนที่จากไป

น่าเสียดายท่ีโลกหลังความตายไม่เคยมีการถ่ายทอดสดกลับมา ปริศนา

แห่งการเลือกเดินสู่ความตายจึงเป็นเร่ืองคลุมเครือสำาหรับผู้ยังมีลมหายใจที่

เฝ้ามองเสมอ



เรื่องราวต่อไปนี้อาจไม่มีคำาตอบที่สมบูรณ์

ผู้ทดลองเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับรู้คำาตอบที่แท้จริง

ทว่าเมื่อรู้คำาตอบที่แท้จริง  ก็อาจสายเกินไปที่จะบอกเล่าเช่นกัน

ลักษณ์ เกษมสุข



ผมพบเขาครั้งแรกที่หน้าพิพิธภัณฑ์
เขานั่งอยู่ตรงนั้น ดวงตาท่ีมีรอยหนังเหี่ยวย่นห่อหุ้มจ้องมองไป

ที่ประติมากรรมหนึ่งเดียวหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์  หินอ่อนสีดำาแกะสลักเป็น

รูปผูห้ญงิคนหนึง่อุม้ทารกแนบกายดว้ยกริิยาอ่อนโยน ทวา่ท่อนลา่งของเธอกลบั

มอดไหม้ในเปลวเพลิง

ผมเพ่ิงหย่อนก้นลงบนม้านั่งหิน  เตรียมแกะห่อแซนด์วิชเพื่อเป็นอาหาร

มื้อเที่ยงที่ล่าช้ามากว่าสี่ชั่วโมง  ลานหน้าพิพิธภัณฑ์มีแสงแดดช่วงเย็นทอเฉียง

ลงมา  อีกเพียงชั่วโมงเดียวพระอาทิตย์จะตกดินลับหายเช่นเดียวกับความ

เหน็ดเหนื่อยในการตระเวนเดินทั่วเมืองของผมในวันนี้  จวนปิดฉากและเป็น

ยำ่าเย็นสุดท้ายของการเดินทางสิบสี่วันของผมด้วย

ขนมปังจืดชืดเพิ่งล่วงเข้าสู่กระเพาะอาหารขณะท่ีเขาหันมาทางผม ถาม

อย่างธรรมดาท่ีสุดว่าได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์น่ีหรือยัง  ถ้ายังก็ควรจะไปดูสักคร้ังนะ

เหมือนเขารู้ว่าผมเป็นเพียงคนผ่านมาเลือกปักหลักนั่งตรงนี้  เพียงเพราะ

นักวิทยาศาสตร์
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เห็นเหมาะสมเป็นสถานที่จัดการชำาระความหิวของตัวเองเท่านั้น  ไม่ได้ต้ังใจ

จะมาเยี่ยมเยียนอาคารตรงหน้า

”คนแปลก ๆ „  ผมสรุปรวบยอด นกึวาดภาพอยา่งรวดเร็วว่าเขาเปน็เพยีง

ตาลุงวัยเกษียณท่ีอายุมากและว่างงานเกินไป  จนออกมาฆ่าความเหงาด้วย

การคุยกับคนแปลกหน้าตามท้องถนน จึงไม่คิดตอบอะไรกลับไป  ส่วนเขาเอง

ไม่มีท่าทีว่าจะรอปฏิกิริยาตอบรับคำาชี้ชวนท่ีส่งออกมา  ดวงตายังจ้องอยู่ที่

รูปประติมากรรมราวกับกำาลังสร้างบทสนทนาในอากาศกับหญิงในรูปสลักนั้น

เมื่อยัดแซนด์วิชคำาสุดท้ายเข้าปาก  หยิบขวดนำ้าขึ้นมาดื่มกลั้วความ

เหนยีวหนดืของไกท่อดแลว้ ผมกแ็หงนหนา้ดนูาฬกิาบนอาคารใกลเ้คยีง  เหลอื

อีกห้าสิบนาทีจะถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา  พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเมืองจะปิดเวลาน้ัน

ผู้คนหน้าพิพิธภัณฑ์เร่ิมมากขึ้นเพราะทยอยเดินชมด้านในเสร็จแล้ว 

ปะปนดว้ยคนท้องถิน่ซ่ึงเร่ิมพาลกูหลานออกมาขีจั่กรยานเลน่บนลานกว้างแห่งนี ้

ความแออัดที่เพิ่มพูนทำาให้ผมเร่ิมวิงเวียนศีรษะ  ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคแพ้เงาร่าง

มนุษย์จำานวนมากตั้งแต่เมื่อไร ผมจึงตัดสินใจหลบเข้าไปทางประตูหน้า  คิดว่า

หากยังมีเวลาเหลือ  เข้าไปเย่ียมชมสักหน่อยคงไม่เสียหาย แม้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี

จะไม่อยู่ในจุดหมายที่ปักหมุดแต่แรกก็ตาม

พิพิธภัณฑ์สงคราม...สถานท่ีประเภทสุดท้ายท่ีผมจะใส่ใจ  ใช่ว่าผม

ไร้เยื่อใยต่อประวัติศาสตร์  แต่เพราะการเดินทางคร้ังนี้ผมเดินจากความรู้สึก

บางอย่างมา  จึงไม่คิดว่าความหดหู่แห่งสงครามจะเป็นผลดีต่อตนเองมากนัก

สี่สิบนาทีต่อมา  ผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาจากประตู  เมื่อทะลุออกสู่ลานกว้าง 

ท้องฟ้าเร่ิมเป็นสีนำ้าเงินเข้มจนเกือบดำามืดแล้ว  บนเส้นขอบฟ้าที่ทาบสนิทกับ

เนินเขาไกลออกไปดูสวยงามเกินโลกแห่งความจริง  แต่ผมไม่มีเวลาละเลียด

ชมความงามแปลกตาใดทั้งสิ้น  ได้แต่รีบสาวเท้ากลับไปยังม้านั่งหินตัวเดิมอย่าง

เร่งด่วน  ในใจภาวนาให้เขายังคงนั่งอยู่ตรงนั้น
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แสงสลัวของไฟริมทางที่เพิ่งเปิดขึ้นมาทำาให้เห็นว่าเขายังนั่งอยู่ที่เดิม ผม

จึงเบาใจลดฝีเท้าเป็นเดินช้าลง  ใช้สายตาต่างเบ็ดเกี่ยวมองผู้ชายคนนั้นอย่าง

พนิจิพเิคราะห ์ แมรู้ปลกัษณ์จะหลอกตา แต่ในใจของผมเชือ่สญัชาตญาณของ

ตัวเองเต็มท่ีว่าไม่อาจผิดพลาดคลาดเคล่ือน  ในความมืดสลัวของม้านั่งหิน

ใต้พุ่มไม้ ชายในชุดสูทผ้าสักหลาดสีเทาเก่าโทรมน่ังน่ิงประหน่ึงเป็นหุ่นป้ันเสียเอง

ผมเลือกน่ังตำาแหน่งเดิม  คิดไม่ตกว่าควรเร่ิมต้นอย่างไร แต่เพ่ิงหย่อนก้น

เพียงไม่กี่วินาที  เขากลับพูดขึ้นมาเองเสียก่อนเหมือนกับคร้ังแรกที่ผมมานั่ง

บนม้านั่งตัวนี้

”ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นี่หรือยัง  ถ้ายังก็ควรจะไปดูสักครั้งนะ„

ผมนิง่อึง้ไมท่นัต้ังตัว  เมือ่สตคินืมาจึงเพิง่รู้วา่เขานา่จะพดูแบบนีก้บัทุกคน

โดยไมไ่ดใ้สใ่จดว้ยซำา้ว่าเป็นใครหรือเคยพูดกบัคนนัน้ไปแลว้หรือไม ่ ทวา่แทนที่

จะเงียบนิ่ง  ครั้งนี้ผมตอบอย่างตั้งใจ

”เข้าไปดูมาแล้วครับ  เพราะเมื่อครู่นี้คุณเรียกให้ผมเข้าไปดู  เลยได้ลอง

แวะไป„

”อ๋อ„

เขาตอบรับ  ยังคงเหม่อมองไปทางเดิม  ไร้วี่แววว่าจะสนใจผมอีก  แต่

ขณะที่ผมเตรียมอ้าปากพูด  เขากลับชิงต่อบทสนทนาเองอีกครั้ง

”น่ารังเกียจใช่ไหม„

เขาถามลอยลมมา คร่ึงหนึ่งเหมือนพูดคุยกับผม แต่อีกคร่ึงคล้ายรำาพัน

กับตัวเอง

”อะไรนะครับ„  ผมถามกลับอย่างงุนงง

”รูปสลักนั่นน่ะ  ผู้หญิงคนนั้นยังยิ้มอยู่ได้ทั้ง  ๆ ที่ถูกไฟเผา  นี่มันไม่ใช่

เรื่องจริงที่ควรจะเป็น„

ผมมองตามไปยังงานศิลปะชิ้นนั้น  เห็นใบหน้าผู้หญิงเยือกเย็นผิดกับ

เปลวเพลิงที่ลามเลีย  ใจคิดว่ากำาลังถูกลากจูงเข้าสู่ชั่วโมงศิลปวิจารณ์ใน
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มหาวิทยาลัยหรืออย่างไร

”บางทีศิลปินอาจมองว่าความเจ็บปวดเป็นความงดงามอย่างหนึ่ง„

ผมพยายามสรรหาประโยคสวยงามมาสานตอ่แมไ้มก่ระจ่างในสิง่ทีต่วัเอง

พูดเท่าใดนัก  หวังเพียงจูงใจให้ชายชราเห็นว่าผมเป็นคู่สนทนาที่คู่ควรเท่านั้น 

แต่ผมประเมินผิดพลาดไปถนัดใจ

”ความเจ็บปวดกค็อืความเจ็บปวด  คนทีพ่ดูวา่เจ็บปวดคอืสวยงามอาจจะ

โรแมนติกไปหน่อย„

นั่นแน่!  หมอนี่ไม่ได้บ้าจริง ๆ ด้วย  ผมแทบจะตบเข่าฉาดทันทีที่ได้ยิน

การโต้ตอบประโยคนี้  เร่ิมต่ืนเต้นกับการค้นพบของตัวเองที่เร่ิมเข้ารูปเข้ารอย

มากขึ้น

”ผมขอโทษครับ  ก็แค่กะว่าจะพูดให้ดูคมขึ้นมาเฉย ๆ เท่านั้น„

เขาหัวเราะหึในลำาคอ  ถูกใจกับการสารภาพอย่างตรงไปตรงมาของผม

และถอนสายตาจากประติมากรรมหันมาทางผมเป็นครั้งแรก

”มาเที่ยวหรือคุณน่ะ„

”ครับ มาอยู่ที่นี่สิบสี่วันแล้ว พรุ่งนี้หมดเวลาสนุกแล้วครับ„

เขาทอดถอนใจ ดวงตามองเหม่อจากผมไปด้านหลังแสนไกล

”เม่ือแปดปีก่อนผมก็แวะมาท่ีน่ีแบบคุณน่ีละ ได้มาดูพิพิธภัณฑ์น้ีวันสุดท้าย

แบบนี้ด้วย„

”สงสัยคุณจะชอบที่นี่มาก„

ผมสานต่อให้  แต่เขากลับส่ายหน้าปฏิเสธ

”ผมเกลียดทุกอย่างของท่ีนี่  แต่กลับจากมันไปไม่ได้  พอถึงวันถัดมาที่

ต้องไปต่อ ผมก็ไม่ไปไหนอีกเลยจนถึงทุกวันนี้„

เสียงหัวเราะใสของเด็กน้อยก้องกังวานข้ึนมา ผมเหลียวมองตามลานกว้าง

สู่ท้องฟ้าทิศตะวันตก  เห็นเพียงเงาดำาร่างเล็ก  ๆ  วิ่งฉวัดเฉวียน  ชีวิตชีวาใน

ยามเย็นเช่นนี้ช่างต่างจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ที่มีแต่ความสูญเสีย



วิเวกโพรงกระต่าย 13

สิ่งท่ีเขาเพิ่งพูดไม่ทำาให้ผมประหลาดใจนัก  เพราะคาดเดาเร่ืองราวได้

เลือนรางแล้ว  ถ้าเป็นจริงตามที่ผมคิด บางทีอาจเป็นการค้นพบส่วนตัวที่ทำาให้

ชวีติของผมเริม่มีสสีนัขึน้มาบา้ง  แตก่วา่จะพสิูจน์ความสงสยัของตวัเองได้  ผม

ต้องประคองบทสนทนานี้อย่างระมัดระวังที่สุด

”แปลกดนีะครับ พอดกีบัทีเ่มือ่แปดปกีอ่นมขีา่วดงัไปท่ัวประเทศของผม 

เรื่องนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งหายไปอย่างลึกลับ„

คราวนี้เขาหัวเราะเสียงดังอย่างเปิดเผย ทว่ากึ่งแกมด้วยนำ้าเสียงประชด

ประชัน

”หายไปอย่างลึกลับหรือ สำาบัดสำานวนแบบนี้มักทำาให้เร่ืองน่าติดตามขึ้น

สินะ ทั้งที่ความจริงอาจไม่มีอะไรลึกลับอย่างที่ว่าเลยก็ได้„

”มีคนสันนิษฐานกันมากมายว่าสาเหตุเกิดจากอะไร  ส่วนใหญ่คิดว่าเขา

เสียชีวิตเพราะถูกสั่งเก็บ  แต่ผมกลับเชื่ออยู่คนเดียวว่าเขาหายไปเพราะต้องการ

ลบตัวเองออกไปเท่านั้น„

”อะไรทำาให้คุณคิดแบบนั้น„

เขาถามด้วยนำ้าเสียงท้าทาย  รอฟังคำาอธิบายของผม

”ผมลองคิดแบบง่ายที่สุด  ถ้าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนั้น  สิ่งที่ผม

ยกย่องเชิดชูว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่  เป็นความบริสุทธ์ิของวิทยาศาสตร์

ท่ีผมเทิดทูนด้วยชีวิต  สุดท้ายกลับถูกนำาไปใช้ดัดแปลงเพ่ือการทำาลายล้าง คงยาก

ที่ตัวเองจะเชิดหน้าแบบเดิมอยู่ได้„

ในความมืด  เขาส่ายหน้าเบา  ๆ ผมมองเห็นไม่ชัดว่าเขายิ้มอย่างพอใจ

หรือแค่เห็นเป็นเรื่องน่าขบขัน

”นอกจากคุณจะเป็นคนโรแมนติกแล้วยังมองโลกอย่างใสซ่ืออีกด้วย 

นักวิทยาศาสตร์คนนั้นอาจจะได้เงินค่าตอบแทนสิทธิบัตรจนอักโข  แล้วหนีไป

นอนยิ้มตีพุงที่ไหนเงียบ ๆ แบบไม่ต้องการให้ใครรบกวนก็ได้„

คราวนี้เป็นผมที่ส่ายหน้าบ้าง ความมั่นใจบางอย่างเริ่มฉายชัด
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”ผมว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นสุขแม้แต่คืนเดียวด้วยซำ้า  บางทีอาจมานั่งจมอดีต

อยู่ทุกวัน  ครุ่นคิดใคร่ครวญสิ่งที่ตัวเองเคยทำา  วนเวียนวุ่นวายยึดติด ตัดขาด

ไม่เป็น„

สิน้ประโยคนัน้  เขานัง่นิง่เปน็หุน่เสยีเองอยูน่านจนผมเริม่ใจเสยีวา่ตัวเอง

อาจจะลำ้าเส้นไปหน่อย จึงต้องพูดเปลี่ยนเรื่อง

”ยังมีรูปถ่ายใส่กรอบของนักวิทยาศาสตร์คนน้ันในห้องสมุดคณะอยู่นะครับ 

ถา่ยร่วมกบัทีมนกัทดลองทีไ่ปแขง่โครงการชวีวิทยาระดบันานาชาติชนะมา  ออ้! 

ผมลืมเล่าไปว่าผมเป็นศิษย์เก่าสถาบันเดียวกับเขาด้วย  เลยรู้จักชื่อเสียงเขาเป็น

อย่างดีจากพวกอาจารย์  ทั้ง ๆ ที่เขาแทบไม่มีรูปหรือปรากฏตัวออกสื่อเลย  แต่

บงัเอญิมากทีโ่ตะ๊ประจำาของผมในห้องสมดุตัง้ประจันหนา้กบัรูปนัน้ ผมเลยมอง

คนในรูปจนชินมาตลอดสี่ปี„

”แสดงว่าคุณคงจะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนัก„

ผมผงะด้วยความแปลกใจ  เขารู้ถึงขนาดนั้นได้อย่างไร

”เพราะถ้าไม่มัวไร้สาระเหม่อมองแต่กรอบรูป  ก็คงก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือ

จนเก่งไปแล้ว„

คำาเฉลยเสยปลายคางรวดเร็ว ผมได้แต่หัวเราะเฝื่อนยอมรับความจริง

”ไอ้รูปพวกนั้นก็ตลกนะ  คนเรามักยกย่องความสำาเร็จสมัยอดีตกาล

กันยาวนานเกินไป ทั้งที่วันนี้มีความสำาเร็จใหม่เอ่ียมเกิดขึ้นต้ังมาก  ถ้าผมเป็น

นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้คงอดเสียใจไม่ได้  วันนี้เด็ก ๆ ยังรู้จักแต่ชื่อ  ทอมัส 

แอลวา  เอดสินั คนประดษิฐห์ลอดไฟคนแรกอยูเ่ลย  แต่ถงึตวัผมจะเป็นเอดสินั

เสียเอง  วันนี้ผมคงเสียใจไม่น้อยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซำ้าว่าผมประดิษฐ์

คิดค้นอะไรที่สำาคัญอีกตั้งเยอะนอกจากหลอดไฟ„

จากนำ้าเสียงที่แสดงออก ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมเขาถึงดูแคลนความ

ยึดติดชัยชนะในอดีตอย่างน้ัน  ย่ิงเม่ือได้ดูนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์น้ันประจักษ์ตา

มาดว้ยตัวเองเมือ่ครู่ ผมตขีลุมทันทวีา่เขา้ใจชดัแจ้งวา่ในใจของชายคนนีค้ดิอะไร 
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แล้วทำาไมเขาจึงติดอยู่ ณ ที่แห่งนี้ตลอดแปดปีที่ผ่านมา

”เพราะว่าคนเราชอบอะไรโรแมนติกมัง้ครับ  คดิดสู ิผูป้ระดษิฐห์ลอดไฟ

ดวงแรก  ให้แสงสว่างถาวรสืบต่อถึงปัจจุบัน ฟังดูเท่จะตาย  แต่ถ้าให้พูดแบบ

ไม่โรแมนติก  ผมว่าคนเราคงจะเสพติดลัทธิฮีโร่นิยมมากเกินไป  เราถึงต้องมี

อนุสาวรีย์ให้เกลื่อนเมือง  รูปนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นก็เลยยังไม่ถูกปลดลง

ไปด้วย„

”น่าเสียดาย บางคนก็ไม่ใช่ฮีโร่  เป็นแค่ฆาตกรเท่านั้น„

ประโยคนั้นดังกังวานชัดท่ามกลางความเย็นยะเยือกของลมที่พัดมา 

คล้ายตอกยำ้าความเชื่อมั่นที่ผู้พูดตีตราไว้แล้ว  ทำาเอาผมสะท้านจนไม่กล้า

เอื้อนเอ่ยคำาใดขึ้นมาปลอบประโลม  เพราะรู้ว่าคงป้ันได้แต่บทสนทนาโง่เง่า

ไร้ความหมาย

บรรยากาศอาจเคร่งเครียดไปจนรู้สึกได้  เขาจึงจัดแจงเปลี่ยนทิศการ

สนทนาด้วยตัวเอง

”คุณบอกว่าเรียนด้านวิทยาศาสตร์มา แล้วทำางานในสายน้ีด้วยหรือเปล่า„

คราวนี้เป็นผมที่ฟังแล้วระเบิดหัวเราะขึ้นบ้าง  แต่หาใช่ขบขันต่อคำาพูด

ของเขา  เรียกว่าหัวเราะเยาะตัวเองจะเหมาะกว่า

”ผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรอกครับ  คุณพูดไว้ถูกเผง แค่ผมเรียน

ประคองตัวจบมาได้ก็บุญแล้ว  แต่โชคดีที่มีหัวไปทางอื่นบ้าง  ผมเลยผันตัวเอง

มาทำางานฝ่ายอื่นในบริษัทยาแทน  ไม่ต้องขลุกอยู่ในห้องทดลอง แต่ใช้ชีวิตหรู

อยูส่บายได ้ แคอ่ายนดิหนอ่ยเวลากลบัมารวมรุ่นแลว้เขาคยุกนัเร่ืองความสำาเร็จ

ในการทดลอง  ส่วนผมไม่มีอะไรให้อวดอ้าง  เป็นแค่คนที่เอาความสำาเร็จของ

พวกเขามาหากินอีกทอด„

พดูจบยิง่เหมอืนตอกยำา้สิง่ทีอ่ยูใ่นใจ ผมรูส้กึวา่บรรยากาศรอบขา้งมดืมวั

ลงกว่าเดิมทันที  เมื่อเหลือบมองไปท่ีมุมอาคารเก่าแก่ก็เห็นไฟบุหร่ีวาบเหมือน

มีคนยืนอยู่  เห็นเพียงเท่านั้นผมยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าหากคนที่ยืนตรงนั้นได้ยิน
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คำาพูดนี้  เขาอาจจะหัวเราะเยาะผมด้วยก็เป็นได้

”ดูท่าแล้วคุณเองก็รู้อยู่น่ี  ว่าท่ีจริงความเจ็บปวดมันไม่ได้งดงามสักหน่อย„ 

เขาพูด

”ครับ  แต่ถ้ามองในแง่ของบริษัทผลิตยา  ยิ่งมีคนเจ็บปวดมาก ยาก็ยิ่ง

ขายดี  และเป็นความงดงามเชิงกำาไรอย่างหนึ่ง„

ผมเสเปล่ียนเร่ือง นำาความจริงมาขยำาเป็นตลกร้ายปาเล่น  เขาหัวเราะหึ ๆ  

รับมุก  แต่หลังจากเหลือแต่ความเงียบ  อะไรบางอย่างเกิดดลใจให้ผมเปิดปาก

เรื่องในใจกับผู้ชายคนนี้

”ดูท่าทางคุณมาอยู่ที่นี่เพราะต้องการความสงบ  ไม่ต้องห่วงนะครับ ผม

จะไม่เล่าให้ใครฟังแน่นอนว่าได้มาเจอคนแปลกหน้าท่ีพูดจากันถูกคอ  เพราะ

ทีจ่ริงการมาคร้ังนีอ้าจเปน็การเดนิทางคร้ังสดุทา้ยของผม หลงัจากนีผ้มอาจไมม่ี

โอกาสได้พูดอะไรกับใครอีกแล้วก็ได้„

ผมเห็นเงาร่างคู่สนทนาขยับตัวมาทางนี้เล็กน้อยอย่างสนใจ

”ทำาไมพูดอย่างกับจะลาโลก„

สิน้ประโยคนัน้  เสยีงนกหวีดดงัปร๊ีดขึน้เปน็ทำานองไมส่มำา่เสมอ  คงเป็น

เด็กแถวน้ันเล่นซนอีก แต่ผมกลับฉุกคิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณปล่อยตัวนักว่ิง 

ต่อจากนั้นผมจึงปล่อยเรื่องราวให้หลั่งไหล สนองตอบคำาถามนั้นอย่างยาวนาน

แมย้งัไมรู้่แนช่ดัวา่ทำาไมถงึเลอืกเปดิเผยความในใจกบัเขา แตเ่มือ่เร่ิมต้น

แล้วก็ไม่อาจหยุดยั้ง  และบทสนทนาก็เนิ่นนานกว่าที่ผมคิดไว้

วันต่อมา ผมไม่ได้เดินทางกลับตามท่ีกำาหนดไว้  แต่เลือกย้อนมาท่ีหน้า

พิพิธภัณฑ์อีกตั้งแต่ช่วงเช้า  เพื่อดักรอพูดคุยกับเขาตลอดสามวันถัดมา

ในการพบกันคร้ังนี้  สำาหรับผมแล้วเขาไม่ใช่เพียงคนแปลกหน้าที่พบเจอ

ระหว่างทาง แตย่งัเป็นคนสำาคญัทีส่ดุท่ีทำาใหผ้มไดใ้ช ้ ”บริการพเิศษ„ จากบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อจัดการความปรารถนาลึกเร้นในใจให้มีทางระบายออกชั่วคราว

เกือบคร่ึงชีวิตแล้วที่ผมต่ืนขึ้นมาตอนเช้าเพื่อจะต้ังคำาถามว่าทำาไมตัวเอง
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ถึงยังต้องมีชีวิตอยู่

ผมเลื่อนมือสัมผัสร่างกายตัวเอง  ผิวหนังเย็นชืดในอุ้งมืออบอุ่น  หัวใจ

เต้นแข่งกับนาฬิกาบนหัวเตียงราวกับจังหวะอันเป็นนิรันดร์  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

ของผมโดยสมบูรณ์  แต่ผมก็ยังไม่วายสงสัยว่าทำาไมผมถึงต้องมีตัวตน

แทนท่ีจะได้คำาตอบชัดเจน ผมคว้าได้เพียงความว่างเปล่า  ไร้การปลดปล่อย

แต่ความรู้สึกกลับยิ่งหนักหน่วงและเหน็ดเหนื่อยที่ต้องแบกตัวตนนี้ต่อ  มองดู

มนัเสือ่มคลอ้ยต่อไปอกีวัน อกีวัน และอกีวัน  โดยไมอ่าจกำาหนดไดว้า่จะสิน้สดุ

เมื่อใด

ผมไม่รู้ว่าความปรารถนาจะเลือกเดินสู่ความตายเกิดขึ้นได้อย่างไร

แต่มีสถานท่ีหนึ่งซ่ึงผมมั่นใจว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้ผมมองเห็นว่าเส้นทาง

สายนี้ช่างเปล่งประกายราวกับคนตกหลุมรัก  ก่อนที่ผมจะได้พบกับบริษัทนั้น

ในกาลต่อมา



ทุกอย่างเริ่มต้นจากมโนภาพ
มันเป็นเพียงเกมที่ผมใช้ฆ่าเวลาเก้าสิบวินาทีอันซำ้าซากขณะเดิน

บนสะพานลอยซึ่งทอดขวางถนนสิบหกเลนสี่ช่องทางสายออกนอกเมือง

เส้นทางแคบยาวดดีตวัสงูเหนอืรถยนต์ซ่ึงแล่นหวอือยูเ่บือ้งล่าง  ส่วนมาก

จะเป็นรถบรรทุกขนาดมหึมาเคลื่อนบดถนนครืนคำาราม  เหนือขึ้นไปเป็นทาง

ลอยฟ้าคูข่นานผงาดงำา้  แต่บนสะพานนัน้ไร้สิง่เจริญตา มเีพยีงกองขีห้มาให้คอย

หลบเลี่ยง  หากวันไหนมูลเกลื่อนกระจายเป็นทางยาว  สันนิษฐานได้ทันทีว่ามี

ผู้เซ่นสังเวยพื้นรองเท้าให้กับความประมาทเลินเล่อส่วนบุคคลไปเรียบร้อยแล้ว

เมือ่มองจากต้นทางทอดยาวไปจนสดุปลายอกีฝ่ัง หลงัคาโค้งครอบคลมุ

สะพานทำาให้ผมรู้สึกว่ากำาลังเดินเข้าสู่อุโมงค์ในทุกเช้าท่ีต้องเดินจากที่พักไป

ถงึท่ีทำางานฝ่ังตรงข้าม  บางคร้ังผมนกึอยากเห็นหน้าตาหมาใฝ่สงูตัวนัน้เหลอืเกนิ 

อยากเชยคางยาว ๆ  ของมนัมาจ้องหน้า ถามมนัว่ามแีรงบันดาลใจอะไรส่งให้ต้อง

ปีนขึ้นมาปลดทุกข์ในระดับความสูงแบบนี้

ปฐมฤกษ์เบิกโลง


