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“พวกเราเป ็นน ักตกปลามือใหม ่” พ ่อบอก “ ม ีส ิทธ ึ๋จะต ื่นสายกว ่าท ี่
ควรได ้”

ผมพูดว่า “ ต ื่นสายกว่าเหรอ งั้นก็เป็นตอน 7 โมงครึ่ง”
“อ๊ะ ลูกนี่ ! “พ ่อไม่พอใจ “ คนอื่นเขาคิดหางานอดิเรกให้ แล้วยังมา 

ทำต ัวแบบนี้”
คราวนี้ผมเริ่มร้องไห ้ อ ุตส่าห ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ แต่พวกเขาเริ่ม

ก่อนนะ
“ ผมไม ่อยากไปไหนทั้งน ั้น” ผมพูด “หมดกัน พ ่อก ับแม่ทำพังหมด” 
“ สหายท ั้งหลาย" พ ่อพูด “ เราจะไม่ปล ่อยเวลาอ ันม ีค่าให ้เส ียไปกับ 

การทะเลาะกัน เพราะว่าชีว ิตน ี้ม ืหลายสิ่งท ี่น ่าอภิรมย์”
แล้วพ ่อก็ไปเข้านอน
ม ีลมบางอย่างพ ัดโชยมาเมื่อตอนที่เราเล ือกการตกปลาเป็นงานอดิเรก 

ลมไม่ร้อน ไม ่หนาว เหมือนกับลมจากทะเลทรายโกบ ี
พ่ออารมณ์ไม ่ดีตลอดทั้งเช้าเพราะว่านอนไม่พอ ถ้าพ่อของเรานอนหลับ 

เต็มอิ่มละก็ พ ่อจะสร ้างความประทับใจแบบไม ่ร ู้ล ืมให ้ก ับผ ู้คนรอบข้าง แต่ถ้า 
ไม ่ได ้นอนลักว ันสองวันละก็ ตัวใครตัวม ันเลยครับ 

“ไหนถุงพลาสติก” พ ่อถามเสียงซึมกะทือ 
“พ่อจะเอาถุงไปทำไม” แม่ถามกลับเสียงเย็นเป็นน้ำแข็ง 
“น ักตกปลาคนนั้นจะเป ็นน ักตกปลาที่แย ่มาก” พ ่อตอบเสียงเข้มงวด 

“ ถ ้าไปตกปลาโดยไม่เอาถุงติดต ัวไปด ้วย"
เราเอาถุงพลาสติกไป แต่ลืมหนอนขาวไว้ เรากวาดตามองไปตามทาง 

เดิน ม ืไล ้กรอกลวกชั้นด ีครึ่งท่อนตกอยู่ ไม ่ไกลกันยังม ืขนมปังแถวใหญ่อยู่ด ้วย 
เป็นที่รู้กันว่า ตึกของเราชอบทิ้งข้าวของออกมาทางหน้าต่าง

“น ั่นไงเหย ื่อล ่อ" พ่อบอก “ เราจะล่อปลาด้วยขนมปัง”
ม ีงานอดิเรกนี่ด ีเส ียเหลือเกน! ขนาดเรามาด้วยกันแท้ๆ เดินเคียงบ่า 

เค ียงไหล ่ก ันไป ตามหล ุมบ ่อท ี่เป ็นร ังของหอยทาก เราย ังทะเลาะก ันได ้บ ่อย  ๆ
จนดูน ่าเป ็นห่วงว่าเราทั้งหมดจะต่างฝ่ายต่างไปเมื่อไหร่ก็ได้



เม ื่อสองวันท ี่แล ้วผมฝันเห ็นคนแคระ เขาวิงวนรอบตัวผม แล้วก็ฉวย 
น า ฟ ิกาขึ้นมาจากทางเดิน เป ็นนาฟิกาที่วาดไว้บนแท่งไม้ คนแคระพูดกับผ ม ว ่า  

“อ ันด2ฮา ได ้เวลาแล้ว”
แล้วก็ยังถามอีกว่า “ส ีอะไร”
“ ส ีน ํ้าเงิน” ผมตอบ
เขาจับผมไว้แล้วยกขึ้นไปบนท้องฟ้าสีนํ้าเงิน เหนือภูเขาสีนั้าเงิน ส่วน 

พ่อกับแม่ต ัวเล็กนิดเดียวกำลังยืนอยู่ตรงบันไดทางเข้าบ้าน ไม่รู้ว ่าจะทำยังไงดี 
ในพ ื้นท ี่ต ึกของเราเป ็นเขตของไพ ่ฟ ้า ม ีเสาต้นใหญ ่หลายต้น เลาแต่ 

ละต ้นม ีพ ื้นท ี่สวนเล ็กๆ อยู่ตรงฐาน การเด ินผ ่านสวนเล ็กๆ น ี้อ ันตรายมาก 
เพราะสวนจะเต็มไปด้วยกระแสไพ่ ถ้าจับมือกันในเขตสวนก็จะถูกไพ่ฟ้าดูดเข้าให้ 
แต่ด ีตรงที่ว ่าถ้าใครไปกินผักชีหรือผักชีฝรั่งท ี่เก ิดในสวนใต้เสาไพ่ฟ ้า คนคนนั้นก็ 
จะกลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กไฟฟ้า เอาช้อนวางไว้บนหน้าอก ช้อนก็จะไม่หล่น

“อย่าหยุดนะ อย ่าหย ุด” พ ่อตะโกน “ ถ ้าหยุดตามพ่อมาละก็ ไม ่ร ู้ 
ด ้วยนะว่าอะไรจะเก ิดข ึ้นก ับพวกเรา” แล ้วพ ่อก ็หายเข ้าไปในควันสีดำของกอง 
ขยะที่กำลังถูกเผา

“พ่อ !” ผมตะโกนร้อง
“พ ่อไม ่ได ้ย ินล ูกหรอก” แม่ตอบผม “ ลมพัดเข ้าห ูพ ่อ แล้วพ ่อเขาก็ 

ใส่หมวกด้วย”
โลกยึดเอาข้าวของตั้งหลายอย่างไว้ก ับต ัวเอง ! บ้านเอย หม้อต่าง  ๆ

เอย โคมไฟเอย กระจกเอย เยอะแยะจนนับไม่หมด มหาสมุทรอีกล ่ะ โลก 
หนักน่าดูเลยครับ แต่บางทีโลกก็เบาขึ้นมามั่งเหมือนกัน เพราะว่าท้องฟ้ายกเอา 
เครืองบินขึ้นไป

“ ลูเช ีย” พ ่อโผล่ออกมาจากควันขยะ “ ผมหาผ้าคลุมผมมาให้จ้ะ” 
“ ผ้าคลุมผมเหรอ ม ิคาอิล” แม่ตอบ “นั่นมันสำหรับพวกซาวเผ่านะ” 
นี่ละครับแม่ ถึงแม่ไม่ชอบมัน แต่ก็น่าจะบอกขอบคุณสักคำ ถ้าตัวเอง 

ไม่อยากได้ผ้าคลุมผมที่สามีหามาให้ด ้วยความรักก็เอามันไปให้ยายแก่  ๆ เลยสิ



เราเดินกันไป ทังเนือทังตัวโซกเหงื่อเย็นยะเยือก ควันจากกองขยะลอย 
เข้าตา ผมอยากจะไปหากระปองสักใบจากกังขยะเอาไว้ใส่ปลา แต่พ่อไม่อนุญาต 

“ งานอด ิเรกของเราเป ็นอ ันตรายก ับช ีว ิตจ ัง” แม่พูด “ เรามาละสม 
แสตมป๋กันดีกว่านะ”

“ สายไปแล ้ว ล ูเซ ีย ” พ ่อตอบ “ คนเราเล ือกงานอด ิเรกได ้แค ่คร ั้ง
เด ียว”

เท ี่ยงครึ่งแล้วตอนที่เราเด ินไปถึงแหล่งนํ้าก ัน เจ ้าปลาวาฬจุ่มห ัวลงไป 
ในแม่นา แล้วก็เร ิ่มดมผิวน้า ส ่วนพวกเราก็ช ่วยกันหาไม้สำหรับทำเบ็ดตกปลา 
แล้วเราก็เจอไม้อันท ี่ม ันโค้ง ๆ

“อันนั้นใช้ไม ่ได ้” พ ่อพูด “ปลาจะตื่นหมดตอนที่เห ็นไม ้เข ้า”
“ ส ่วนอ ันน ั้นก ็เล ็ก เก ินไป” พ ่อบอก “ ม ันร ับน ้ำหน ักปลาต ัวใหญ ่ไม ่

ไหว”
“ เชือกเบ็ดพันก ัน” พ่อพูด
น ี่เป็นปัญหาซ ั่วน ิร ันดร์ของการตกปลา แทนที่จะเอาปลาออกจากเบ็ด 

แล้วตกปลาได้อ ีกหลายๆ ตัว พ ่อกลับต้องมานั่งแก้เช ือกอันยุ่งเหยิงเกินบรรยาย 
อย ู่สองชั่วโมง แล้วพวกน ักตกปลาก ็จะม ีเร ื่องท ี่ต ้องคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาว่า 
ลูกทุ่นจะจม

“ เอาละ” พ่อพูด “ เราจะไม่เดินตามร ิม ฝ ิงน ํ้า เพ ื่อหาความสุขจากการ 
ตกปลา แต่จะให้ความสุขตามหาเราเอง สิ่งสำค ัญที่หน ึ่งค ือไม ่ต้องไปใส่ใจกับ 
เหยื่อส่อ สิ่งสำคัญที่สองของการตกปลาคือ ความอดทน”

พ ่อย ืนมาเก ือบชั่วโมงแล้ว พ ่อย ่นหน ้าผากตอนมอง1ไปตามแม่นํ้า มี 
เรือลอยมาแต่ไกล เรือน ั้นคล้ายกับเปลือกเมล็ดถั่ว และคนสองคนก็เหมือนกับ 
เมล็ดถั่วสองเมล็ด

“ และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือ เปลี่ยนที่ตกปลาให้ทันเวลา” พ่อพูด “ เปลี่ยน 
โชคร้ายให้เป ็นโชคดี”

รองเท ้า\]ตของใครบางคนปักอยู่ในแม่น ้า เหมือนกับว่ามืคนหกล้มลื่น 
ลงไป แต่กลับ1ใม่มืรอยน้ำสาดกระเซ็นเลย



เโ'
“ ล ูเช ีย” พ่อพูด “ไอ ้การตกปลาของผมมันไม่ได้เรื่องเลย นี่ขนาดผม 

มอี า ย อุยู่ในวัยรุ่งโรจน์ของผู้ชายนะ แล้วตอนที่เราแก่ เราจะเป็นยังไงกัน”
“อย่าห่วงเลยครับพ ่อ” ผมพูด “ ผมจะช่วยพ่อเอง”
“ ลูกจะทำอะไรล่ะ” แม่ถาม
“ ผมจะขายหอยทาก หอยทากด ีๆ สดๆ ที่กระป้องจะเขียนว่า หอย 

ทากแสนฉลาด รับรองครับว่าคนจะต้องชื้อ และพากันคิดว่าหอยทากแสนฉลาด 
มันคืออะไรกัน เอาหอยไปที่บ ้านแล้วก็ถามว่า ‘ว่าไง แกทำอะไรเป็นมั่ง’ หอย 
ทากก็จะยื่นหนวดไปข้างหน้า มองดู แล้วก็ยื่นหนวดออกไปข้างหน้าอีก พอถึง 
ตอนกลางคืน มันกิจะคลานกระดืบ ! กระดืบ !”

“ ล ูกจะไปไหน” พ ่อร้องเรียกผม “ ลูกมาตกปลานะ ขนมป ังล ่อปลา 
ไม ่ได ้ เพราะว ่าม ันเก ่าค ้างค ืน แล ้วในแชนด ํว ิชล ่ะ” พ ่อตะโกน “ ม ีฃนมปัง 
ใหม่  ๆ ไหม”

“ในแซนด’ว ิ,ชม ี” แม่ตอบ 
“ งั้นเราก็มากินแซนด์วิชกันเถอะ” พ่อพูด 
“ นี่ไงล่ะ งานอดิเรก การตกปลา” แล้วพ่อก็กัดแซนด์วิชกร้วม 
เรามาถึงแม่'นํ้า น ี่ค ือแมนาอะไร แม ่น ํ้ามอสโควเหรอ แล้วนี่ใครกัน 

เป็ดหรือว่านกนางนวล
นี่ละครับ พ่อผมเป็นอย่างงี้ละครับ เจ้าแผนการ แต่อย่าไปดูผลงาน 

ที่พ ่อทำก็แล้วกันครับ เละตุ้มเป็ะทุกที เหมือนขาข้างหนึ่งย ืนอยู่บนดิน อีกข้าง 
หนึ่งอยู่บนฟ้า !

เรานั่งกันอยู่บนขอนไม้ มองดูคลื่น สาหร่าย แมลงน้ำ แล้วทีนี้ก็ถอด 
เสื้อออกชะ เตรียมตัวกระโดดน้า

พระอาทิตย์ตกดิน บนดวงอาทิตย์ดวงกลม  ๆ ถูกแกะสลักด้วยมือของ
พ่อว่า

ลูเชีย + มืชา



แล้วพวกเราก็ม ีท ่าทางเหม ือนกันหมด โดยเฉพาะเจ ้าปลาวา* 
เหมือนกับว่าเราได้ค้นพบเป้าหมายหลักของ?วิตฃ'องตัว!,■องแล้ว



โ
เราทุกคนเป็นมนุษย์ต่างดาวบนโลกน ี้

ทุกวันเสาร์ก ับอาทิตย์ผมหวังว่าพ ่อจะอยู่บ ้าน เราจะเดินคุยกันไป 
ตามถนน ไปปีกยิงปีน ไปปันจักรยานน้ากัน...

แต ่พ ่อของผมไม ่เคยทำอะไรพวกน ั้น เลยคร ับ  ท ุกว ันอาท ิตย ์พ ่อจะ 
ไปเข้าเรียนวิชาการศึกษาเรื่องจานบินต่างดาวไม่เคยหยุดเลย

เรื่องมีอยู่ว่า ว ันหนึ่งพ่อใส่กางเกงหนังสีดำวิ่งไปทั่วบ้าน
“ลูเชีย ! ลูเชีย !” พ่อตะโกน “ รองเท ้าใส่เท ี่ยวของผมอยู่ท ี่ไหน”
“ คุณต้องใช้เด ี๋ยวนี้เลยเหรอ” แม่ถาม 
“ ผมจะไปแล้ว”
“ไปไหน”
“ไปชามบาลา” พ่อพูด “ ม ันเป ็นภ ูเขาท ี่อย ู่ไกลมาก ที่น ั่นม ีคนจาก



*

0  0



อื่นอาศัยอยู่ ชามบาลาร้องเรียกผม”
“นี่ค ุณยังมีสต ิด ีอยู่หรือเปล่า” แม่ถาม
“ ผมรดน ํ้าต ้นไม ้อย ู่” พ ่อพ ูด “ แล ้วผมก ีถามโมครืออ ีวานว่า ‘บอก

Vเน่อยซิ ม ีเม ืองชามบาลาอย ู่ในโลกน ี้ไหม แกไม ่หลอกคนใช ่ไหม’ แล้วมันก็ 
โค ้งรับ ‘ เม ืองชามบาลาร้องเรียกฉันใช่ไหม’ ม ันก็โค ้งรับ”

“ เด ี๋ยวฉันจะไปตามหมอ” แม่พูด
“ไม ่เช ื่อเหรอ” พ ่อตะโกน “ไปกัน ผมจะทำให้ด ู”
เราเข้าไปในห้อง ของทุกอย่างในตู้ถูกรื้อออกมาจนหมด พ่อเอามาวาง 

รวมเป็นกองไว้ที่พ ื้น มีขวานต้ดนํ้าแข็ง ไพ ่ฉายอันที่เป ็นล่วนรวมของทุกคน ชา 
กระติกเก็บน้ำร้อน ยาสีฟ ัน แล้วก็แปรงสีฟ ัน

พ่อเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้เจ้าโมครืออีวานที่ช ั้นริมหน้าต่าง พ ่อถามอีวาน
ว่า

“อีวานเอ๋ย ชามบาลาร้องเรียกฉันอยู่ใช ่ไหม”
เจ้าอีวานไม่ไหวติง
“ เอ้ ตอบฉันหน่อยซิ ตอบหน่อยนะ” กลายเป ็นว ่าพ ่อขอร้องอ ีวาน 

“ก็แกบอกฉันเองนี่นา...”
พอพ ่อถามหลายๆ ครั้งเข้า วานก้าก็โค้งรับ
“ เห็นไหม เห็นไหม” พ่อตะโกน “ ต่อหน้าแม่กับลูกมันไม่ค่อยกล้าทำ 

เท่าไหร่ แต่ถ ้ามีแต่พ ่อกับมันสองคนแล้วละก็...”
“ แล้วเม ืองมันอยู่ท ี่ไหนล่ะ” แม่ถาม
“ภูเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล” พ ่อตอบอย่างไม ่ล ังเลใจ “ ผมโทรฯ 

ไปถามแล้ว เครื่องบินจะออกตอน 17.40 น.”
“ เครื่องบิน ? ไปไหน”
“ชามบาลา”
“ ใครก ันท ี่รอค ุณ อย ู่ท ี่กาฐม ัณ ฑ ุน ั่น ” แม ่ย ืนอย ู่ท ี่ประต ูตรงทางเด ิน  

“ภาษาคุณก็ไม ่รู้จ ัก วีซ ่าก ็ไม ่ม ี เงินเนปาลก็'ไม่มี เตรียมตัวจะไปพบกับมนุษย์ 
ต่างดาว แต่ต ัวเองมืสมองเหมือนเด็กทารก”



เราช่วยกันห้ามพ่อไว พ ่อร้องไห้ตอน 17.40 น. ทีเครืองบินออก พอตอนเข้าพ่อก็ 
รวบรวมข้าวของแล้วไปเข้าเรียนวิชาศึกษาจานบินมนุษย์ต ่างดาว

พ ่อท ีงพวกเราไป ท ิงโลกไป พ ่อเป ิดห ัวใจท ั้งหมดให ้ก ับห ้วงอวกาศ 
ส่วนพวกเราทีเป็นคนใกล้ชิดของพ่อ ทังผม แม่ แล้วก็เจ้าปลาวาฬ หมาพันธุ' 
ไล้กรอกของเรา หล่นร่วงออกจากหัวใจของพ่อเหมีอนกับเมล็ดถั่ว

พ ่อมองดูพวกเราด้วยสายตาเฉยเมย ตอนอยู่ท ี่บ ้านพักนอกเมือง ผม 
กำลังดืมนมวัวทีเพ ิงรีดสด  ๆ พ ่อก็พ ูดอย่างไร้ความรู้ส ึกว่า

“ช ีว ิตน ี้ไม ่เห ็นมีอะไรเลย ไปที่บ ่อนํ้าแร่-เดินเล่น-ปวย-หายปวย - ต ิด คุก- 
ออกจากคุก-แต่งงาน-ไปที่บ ่อนํ้าแร่-แล้วก็ตาย”

พ่อหยุดกินอาหาร ลืมทางทีจะไปร้านซักแห้ง ไม่จับไม้กวาดเลยเป็นปี 
“ แม ่น ึกภาพพ ่อกวาดบ ้านไม ่ออกแล ้ว” แม ่พ ูดอย่างเส ียดาย “ แล้วเราก็ได ้แต่ 
อยู่เฉย ๆ ไม ่ทำอะไร”

ถ้าพ่อดูท ีว ิอยู่แล้วเกิดมีคลื่นแทรกรบกวน พ่อก็จะพูดว่า 
“จานบินกำลังบินอยู่เหนือเมืองอาเรืยฮอพ่-บาริสอพ่ ทางฝังเมืองบิรยู- 

โลพ ่หรือว่าเม ืองกาโปดนี”
ถ้าแม่ขอให้พ ่อไปหาชีอถุงเท้าหรือรองเท้าตามร้านค้า พ่อก็จะพูดว่า 
“ในชีว ิตน ืผมไม ่ได ้ค ้นหารองเท ้าหรือว่าถ ุงเท ้านะ แต่ผมหาสายโยงใย 

ก ับสติป ัญญาของมนุษย์ต ่างดาว”
“ในห้วงจักรวาลนืมืแต่เราเท ่านันละ !” แม่ตะโกนใส่พ่อ “ถึงจะศึกษา 

ค้นหาเจ้าห้วงจักรวาลนืต่อไปอย่างไม่มืวันจบ ก็ไม่มืทางเจอมนุษย์ต่างดาวหรอก” 
แต่พ่อตอบว่า
“ ผมจะหัวเราะเยาะคุณ ลูเชีย หัวเราะเยาะความคิดที่ล ้าหลังของคุณ 

เกี่ยวกับโลก รู้ไหมว่าตอนท ี่จ ิตรกรวาดรูปเลน ินอยู่ เลนินมองออกไปที่ท ้องฟ ้า 
อย่างม ีความฝัน แล้วก็พ ูดว่า จะต ้องม ีส ิ่งม ีช ีว ิตอ ื่นๆ อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่น 
แน่ พวกนั้นจะมืร ูปร่างแบบอื่นท ี่ได ้อ ิทธิพลจากแรงกดดันและอุณหภูม ิท ี่ต ่างไป 
จากเรา”

ทีลูวาโรพ่กา บ้านนอกเมืองของเรา พวกเราถูกขโมยรางนํ้าจากห ล ัง ค า



โด น ขโมยพุ่มต ้นผลไม ้ปาไปจากเขตบ้าน ถ ูกขโมยชามอ่างไปจากอ่างน้ำ พวก 
0วปลวกจากที่ไหนก็ไม ่เก ินบ้านไปแล้วครึ่งหลังตอนฤดูหนาว แต่พ่อกลับนั่งกอด 
อฦอยู่ท ี่ระเบียงและพูดกับพวกเราว่า ช ีวิตไม่ได้เก ิด ่ข ึ้นมาบนโลกนเอง ใครบาง 
ค น ส่งพวกเรามาจากดาวดวงอื่น แล้วตอนนี้พวกเราก็เป ินเหมือนเด็กที่ถ ูกขอมา 
เลี้ยงในที่ใหม่

“ไม ่ม ีใครเชื่อว่าคนเราพัฒนามาจากลิง” แม่พูดอย่างเศร้าสร้อย “ แต่ 
กลับเชื่อว่าคนเรามาจากมนุษย์ต ่างดาว”

พ่อกำลังค ิดว่าถ้าพ่อได้เจอกับบุคคลที่มาจากห้วงจักรวาลอื่น ไม่ว่าจะ 
มาในรูปเชื้อราของเห็ด ราทะเล 'ยู่ หรือ1ว่าแบคทีเรียตูลเ'ฟลกา แน่นอนพ่อจะ 
เได ้ในทันที แล้วพ่อกิจะเข้าไปกอดต้อนรับเขา 

“ม ีซา” แม่เรียก แล้วก็มองพ่อเขม็ง
แต่พ ่อไม่สนใจ ค ิดอยู่แต ่ว ่าถ ้าได ้เจอกับผู้บร ิหารของมนุษย์ต ่างดาวผู้ 

เจริญ ฉันจะถามอะไรดี ท่านมาจากไหน คนเรามาจากที่ไหน เมื่อไหร่ มิตรภาพ 
ของคนกับมนุษย์ต ่างดาวจะเกิดขึ้น

ส่วนแม่ ไปแต่งต ัวใหม่ แล้วอบขนมพายที่เข ียนไว้ว ่า ‘สวัสดี ม ีซา’ 
ให้พ่อ และเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่ออีกเหมือนกัน แม่ถึงกับไปตัดผมลัน 
หัวเกรียนเกือบโกร่นเลย

พ่อหยุดยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็มองไปที่กลุ่มก้อนเมฆ ท้องฟ้าที่ล ูวา- 
โรพ ่กาตอนพระอาท ิตย ์ตก มองด ูเหม ือนภ ูเขา ใบไม ้ร ่วงหล ่นออกมาจากต ้น 
เจ้าปลาวาฬวิ่งไปที่หน้าต ่าง ปลาวาฬรู้ส ึกแย่เพราะเสียงกรอบแกรบแกรกกราก 
ของใบไม้ ขาของมันลันมาก เส ียงชุ่ซ ่ากรอบแกรบเลยตังอยู่ใต้หูม ันพอดี

ใบไม ้ลอยละล ่องไปแล ้วก ็ล ืมน ึกถ ึงต ้นไม ้ เหมือนกับที่พ ่อล ืมผม แม่ 
แล้วก็เจ้าปลาวาฬ

“ เราจะอยู่แบบนี้ต ่อไปไม่ได้อ ีกแล้ว” พ่อตัดสินใจในทีส ุด “ จะต้องไป 
ติดต่อกับพวกมนุษย์ต่างดาวผ่านองค์การสำรวจอวกาศนาซา ผมชอบความแน่ชัด 
ผมอยากเว่าม ีมน ุษย์ต ่างดาวไหม”

“ เราท ุกคนเป ็นมน ุษย ์ต ่างดาวบนโลกน ี้” แม ่พ ูด แม ่ล ้างจานเสร็จ



แล้วก ็แขวนผ้าก ันเปอนไว้ท ี่ท ีแขวน แล้วก็...เริ่มหายตัว ผมเห็นกับตาเลย แม่ 
กลายเป็นเหมือนภาพวาด เหมือนว่าแม ่ท ี่กำลังล ่องหนอยู่ถ ูกวาดเอาไว้เป ็นเล ้น 
ราง  ๆ ด้วยดินสอสีม่วง

เจ ้าปลาวาฬม ุดเข ้าไปใต ้เต ียง พ ่อห ูผ ึ่งเหม ือนม ้าศ ึกตอนได ้ย ินเส ียง 
แตรลังรบ ผมเองก็หัวหมุนติ้ว

แม่แปลงร่างเป็นแพนเค้ก แพนเค้กมืแสง ลูกไพ่ แล้วก็รัศมี มันส่าย 
ไปทางโน้น ทางนี้ แสงบินออกไปทางซ่องระบายอากาศ แล้วก็บินทะยานไปบน 
ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

“ เราได้เห ็นมนุษย์ต ่างดาวแล้ว”
พ่ออยากจะกัดข้อศอกแล้วก็ดึงทึ๋งผมตัวเอง แต่แน่นอนแม่ฃองเรากลับ 

มาบ้านอีก แม่เดินมาจากสถานีรถไพ่พร้อมกับถุงช้อปปิงที่ใส่แตงกวา
“ ■อย่ากลัวกันไปเลยจ้ะ” แม่พูด “ แม่ไม่ไปไหนหรอก แม่ปล่อย 

ให้พ ่อกับลูกเผร!ญชะตากรรมกันเองไม่ได ้หรอกจ ้ะ ”



7 } 4

ครกวดวิชา

“ คุณคงนึกภาพไม่ออกหรอกค่ะ ว่าลูกชายของคุณมีความสามารถที่ 
ตาขนาดไหน จนเดี๋ยวนี้แล ้วเขายังจำสูตรคูณไม่ได ้เลยค่ะ” คุณมารการิตา ลูคิ- 
ยาโนฟนาพูดกับพ ่อผม “ม ันเหมือนกับว่าดิฉันโดนถ่มน้ำลายรดหัวใจค่ะ เพราะ 
เขาสะกดคำว่า ถ้วย-ชา ด้วยตัว 07”

“ ความสามารถตำ” พ่อพูด “ไม ่ใช ่ความผิดของอันดรูอานะครับ แต่ 
เป ็นเรื่องน่าเศร้าของอันดรูฮาต่างหาก”

“สิ่งสำคัญไม่ใช่ความสามารถหรอกค่ะ” คุณมารการิตา ลูคิยาโนฟนา 
พูดเสียงอ่อนลงและใจดีขึ้น “ คุณเข้าใจไหมคะว่า จะต้องให้เขาเรียนแบบไม่เห็น 
เดือนเห็นตะวันเลย ไม ่อย่างนั้นด ิฉ ันจะให้เขาเรียนซ้ำชั้นอ ีกปีนะคะ”

ความคิดอันขุ่นมัวรบกวนพ่อไปตลอดทางที่กลับบ้าน แล้วที่ลานหน้าตึก





ย้งมีการทำความสะอาดท่ออีก คนขับรถของหน่วยทำความสะอาดออกมาจ า ก ร ถ  

แ ล ้ว พูดกับเด็ก ๆ แถวนั้นว่า
“ ถ ้าอยากจะทำงานท ี่น ี่ ไม ่ต ้องต ั้งใจเร ี่ยนหรอกนะ ท ุกคนท ี่น ี่เป ็น  

นักเรียนที่สอบตกด้วยกันทั้งนั้นละ !” แล้วเขาก็ชี้ไปที่พวกเจ้าหน้าที่ท ี่ทำงานอยู่ 
“ เกรดอะไรก็ได้” พ่อพูดซึม  ๆ “ลูกจะต้องเลื่อนจากเกรดสองไปที่เกรด 

สามให้ได้ เราต้องทำอย่างงี้”  พ่อพูด “ ต้องให้การบ้านกับตัวเองจนหัวหมุนไป 
เลย ไม ่อย ่างงั้นเวลาก็จะผ่านไป...ฟ ิวววว ! มองดูอีกที เราไม ่ม ีเรี่ยวแรงเหลือ 
แล้ว ตอนนันกัถ ังเวลาสินสุดชวตพอดิ”

แล้วพ่อก็มาเรียนท่องสูตรคูณกับผม
“หกค ูณ หก! เก ้าค ูณ ส ิ! ห ้าค ูณ ห ้า! โอ ๊ย !” พ่อทำท่าเงื้อม ือรุแจ้า 

ปลาวาฬที่กำลังนอนหลับฝันหวานอยู่ “ เจ้าจอมขี้เกียจ มืแต่ปล่อยให็ไฝโตขึ้นๆ 
ไม่ทำอะไรเลยลักอย่าง สามคูณสาม ! สองคูณสอง !”

“ ลูเชีย” พ่อตะโกนหาแม่ “ ผมแก้โจทย์พวกนี้ไม่ได้ แล้วก็ท่องสูตรคูณ 
ไม ่ได้ โจทยํว ิล ิศมาหราอะไรกันนี่ จะต้องท่องมันไปทำไม เยอะแยะไปหมด” 

“บางที เราน ่าจะหาครูกวดวิชานะ” แม่พูด 
“ไม่เอ๊า !” ผมตะโกน
“ใจเย็นไว้ อ ้นดรูฮา” พ่อพูด “ เราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างนักปราชญ์และมีกำลังใจ พ่อเสนอให้เลือกครูกวดวิชาที่เป็นคนขายเนื้อหรือ 
เป ็นพนักงานเก็บเงินจากร้านขายของที่ต ีกของเรา”

“ แต่นั่นก็ใช ้ได ้แค่ก ับพวกวิชาเลขคณิตนะคะ ม ืคาอิล” แม่พูด “ แล้ว 
วิชาภาษารัสเซียนล่ะ เราจะหัดเขียนคำว่า ถ้วย-ซา ได ้ย ังไงคะ”

“ ค ุณ พ ูดถ ูก” พ ่อเห ็นด ้วย “ ถ ้าอย ่างง ั้น เราก ็ต ้องการคนท ี่ม ืความรู้
รอบด้าน”

พ่อกับแม่ต ัดสินใจไปปรกษากับคุณมารการืตา ลูคิยาโนพ่นา 
“ ด ิฉ ันรู้จ ักอย ู่คนหนึ่งค ่ะ” คุณมารการืตา ลูค ิยาโนพ่นาพูด “ เขาคือ 

ค ุณวราด ิม ืร ์ อ ิโอสิโพ่ว ิช เป ็นครูท ี่ม ีความรอบรู้มากค ่ะ ม ีน ักเรียนที่ได ้คะแนน 
เกรดสองเข้าแถวรอเรียนกับเขายาวเหยียดเลยค่ะ”



คนเราจะมีกลินตัวที่ต่างกันไปนะครับ บางคนมีกลิ่นตัวแบบกลิ่นแครอท 
บางคนมีกล ินต ัวแบบกสินมะเข ือเทศ บางคนก็ม ีกล ิ่นต ัวเป ็นแบบเต ่า แต่คุณ 
วราด ิม ีร ์ อิโอสิโฟวิซ ไม่ม ีกลิ่นตัวเลย

คุณวราดิม ีร ์ม ีท ่าทางเป ็นกังวลอยู่ตลอดเวลา เขาไม่เคยมีสีหน้ารื่นเริง 
ให้เห็นเลยครับ เขาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมาก ทุกเช้าเขาจะนอนแซ่ในนํ้า 
แข็งห้านาที ตอนที่ผมถูกพาไปหาคุณวราดิม ีร ์ อิโอสิโฟวิซเพื่อให้เขาเป็นครูกวด 
วิชาให้ผม ค ุณวราดิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิซก็ให้ความช่วยเหลือสังสอนผมครับ 

“ แมวสามตัวมีก ี่ขา” เขาถามผมจากทางเดินเข้าบ้าน 
“ ส ิบคร ับ” ผมตอบทันท ี ผมจำคำสอนของค ุณ มารการิตา ลูค ิยา- 

โนฟนาได้ว่า คำตอบที่ใช ้เวลาคิดนานไม่ควรค่าจะได้รับคำชม
“น้อยไป” วราด ิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิช ตอบอย่างหมดอาลัยตายอยาก 
“สิบเอ ็ดครับ” ผมตอบอีก
หน้าตาของคุณวราดิมีร์ อิโอสิโฟวิชยิ่งกังวลมากขึ้น จนถ้ามีใครมาแตะ 

ตัวเขาตอนน เขาก็คงจะไม่รู้ส ึกอะไร 
“ เช ิญดื่มชาครับ” เขาพูด
ที่ห ้องครัว เขาเก็บเครื่องปรุงเอาไวในถุงพลาสติก ในนั้นมีพริก ซอส 

เผ็ด ใบไม ้แห ้งต ่างๆม ีส ีเหล ือง-ส ์มปนๆก ัน เขาโรยเครื่องปรุงนั้นลงในแขนดํวิช 
อย่างใจกว้างให้ผมกับแม่

“ ล ูกชายค ุณ เป ็นคนไม ่ค ่อยเอาใจใส ่เท ่าไหร่ แต ่ก ็ย ังไม ่ส ิ้นหวังหรอก 
ครับ” ค ุณวราดีม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิชพูด “จะต้องเรียนอย่างจริงจัง ในขณะที่เขายัง 
อ ่อนเหมือนฃีผึ๋ง เพราะหลังจากนึ๋ไป เขาจะแข็งขึ้น แส์วมันก็จะสายเกินไป”

แม่เข ้าไปจับมือเขาด้วยความขอบคุณอย่างมาก แล้วเขาก็นั่งลง แม่ 
พอใจท ี่ย ังไงก ็ตาม ล ูกชายคนเด ียวของแม ่ท ี,อาย ุย ังไม ่ถ ึงส ิบป ีด ี ย ังไม ่แข ็งจน 
เกินไป

“ อยากจะเป ็นอะไร” ค ุณ วราด ิม ืร ์ อ ิโอส ิโฟว ิชถาม เขายังคงรักษา 
ความจริงจังแบบแมงบุมเอาไว้

ผมไม่ตอบ ผมไม่ได้บอกกับเขาหรอกครับว่า ผมไม่อยากเป็นก้อนหิน



ไม่อยากเป็นแพะ ไม ่อยากเป ็นคุณมารการิตา ลูค ิยาโนฟนา ไม ่อยากเป ็นค ุณ  
วราดิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิฃ ผมอยากเป็นผมเอง ถ ึงผมจะไม ่เข ้าใจว่าทำไมผมถึงเป ็น  

แบบนี้แบบที่ผมเป็นอยู่
“ อ ันเดร” ด ุณวราดิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิชพูดกับผม “ ครูเป็นคนพูดตรง คำจ่ ข ่ข ัฆ

ว่า ถ้วย-ชา เขียนยังไง แล้วหกคูณแปด จะเป็นเท่าไหร่ เธอจะต้องใส่ใจกับคำ 
ยาก  ๆ อย่าง ไล่, อดทน, เกลียด, พ ึ่งพา* เธอจะต้องเขียนให้ถูก และใช้ให้
ถูก”

แต่ผมตอบว่า
“มาผิวปากกันดีกว่าครับ ครูผิวปากเป็นเสียงห้วงบรรยากาศได้ใหมครับ 

เหมือนกับว่านั่นไม่ใช่ครู แต่เป ็นใครบางคนที่เป ่าปากให้ครูจากห้วงบรรยากาศ” 
“อ ันเดร” ค ุณวราดิม ืร ์ อ ิโอสิโฟวิซเรียกผม “ เธอเขียนหนังสือไม่เป็น 

ระเบียบเลย ตัวหนังสือทุกตัวโย้ไป เย้มา”
ส่วนผมพูดกับครูว่า
“ เพื่อนเอ่ย ตอนที่นายกินขนมคุกกี้อยู่ มองไม่เห ็นคอเลย โดยเฉพาะ 

ตอนที่มองจากข้างหลัง”
“ ครูจะควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ ของเธอ” ค ุณวราดีม ืร ์ อิโอสิโฟวิชพูด 

“ ถ้าเธอทำอะไรที่ม ันไร้สาระ ครูจะให ้รางวัลเธอเป็นของขวัญที่ไม ่ม ืว ันลืมเลย” 
ส่วนผมตอบว่า
“ ผมแต่งเพลงเก่งครับ ไม ่ว ่าทำนองเพลงแบบไหน ผมก็ค ิดเนื้อเพลง 

ออกมาได ้เยอะแยะ เหม ือนก ับเมล ็ดถ ั่วเลยครับ ลองฟ ัง เพลงของผมดูซ ิครับ 
ค ุณวราดีม ืร ์ อิโอสิโฟวิฃ เพลงชื่อ พวกแมลง”

พวกแมลง แสนเก ่ง!
พวกแมลง เด ินบนด ิน!

ในภาษารัลเซียน คำกริยา ไล่, อดทน1 เกลียด, พึ่งพา เป ็นกลุ่มคำที่ม ีไวยากรณ์ยาก 
และมักจะใช้ผิด เพราะฉะนั้น ในการเรียนภาษารัสเซียน เด็ก ๅจ ีงต ้องท ่องจำตารางการ
ใช้คำเหล่านีให ดี้

*



พวกแมลง มาสร้างรังเถอะ !
พวกแมลง กินเปลือกขนมปังเถอะ !

“อยากฟังอีกไหมครับ ผมไม่ลำบากอะไรเลยครับ...”
“ โอ๊ย ไม ่ต ้องนะ” ค ุณวราดิม ืร ์อ ิโอส ิโฟวิซพ ูด 
“ว ันนี้ผมกลับบ้านก่อนไต้ไหมครับ”
“ทำไมเหรอ เธอมีธุระสำคัญอะไรเหรอ”
“ ครับ”
“ ธุระอะไรกัน”
“ ตอนนี้ย ังไม ่รู้เลยครับ”
“ ครูมีความรู้สึกแบบว่า” คุณวราดิมืร์อิโอสิโฟวิชพูด“ เหมือนกับครูกำลัง 

ลากฮิปโปโปเตม ัสฃ ึ้นมาจากบ ่อโคลน ม ันเก ินความสามารถของครู ไม ่อยาก 
จะเชื่อเลยว่า ม ีคนที่ไม ่สนใจการเขียนสระพยัญชนะให้ถ ูกต้องอยู่ในโลกนี้ด ้วย” 

ส ่วนฟันของผมก็เริ่มงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เม ื่อก่อนมันไม่เคยโตเลย 
ครับ แต ่ตอนนี้ม ันกลับกำลังงอกอย่างเร ็วจ ี๋ แล ้วผมก็ร ู้ส ึกข ึ้นมาว่า ผมบนหัว 
ของคนเรางอกขึ้นมาได้ย ังไง แล้วทำไมคนเราต้องใส่กางเกงหรือว่ายืนอยู่บนขา 
ทั้งสองขาอยู่ตลอดเวลา

“ เธอคงจะเพี้ยนไปแล้ว” ค ุณวราดิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิชตบบ่าผม “ขั้นตอน 
การบวกเลขกลายเป็นเรื่องลึกลับสำหรับเธอ ไหนลองดูชิว่าเธอจะเขียนคำว่า ป้า 
ย ังไง”

“ ป็า”
“ เธอไม่ได้ใส่ใจเอาซะเลย !” ค ุณวราดิม ีร ์ อิโอสิโฟวิชพด 
แต่เขาเองแทบไม่ไต้ลังเกตเลยว่า ตรงข้ามหน้าต่างบ้านเขา มีคนตอก 

ป้ายโฆษณาที่เขียนไว้ว่า ‘จ ุดอ่อนของรถกัง’ ในป้ายมีรูปรถกังผ่าครึ่งให้เหินด้าน 
ใน และมีล ูกศรชี้ให ้เห็นจุดอ่อนของรถกังด้วย

เรานั่งลงตรงหน้าต่างที่ป ิดไว้ แล้วผมก็ถามขึ้นว่า 
“ทายชิครับว่าครูม ือะไรใหม่”



“ท ี่ไหน”
“ท ี่ลานตึกครับ”
“ช ่างเถอะ” ค ุณวราดิม ีร ์อ ิโอสิโฟวิซตอบ'
แล ้วเราก ็ทำเหม ือนเคย ค ือเข ้าไปในครัว ก ินแซนด ์ว ิชใส ่เคร ื่องปร ุง 

เป็นช่วงเวลาเพียงน้อยนิดที่เราเข้าใจกันและกันอย่างกระจ่าง มีแค่ตอนกินอาหาร 
เท ่าน ี้ละครับท ี่ผมไม ่เผลอหล ับเวลาท ี่เห ็นหน ้าครู และครูก ็ไม ่ได ้บอกให ้ผมได ้ 
ทบทวนชีว ิตของตัวเองเพื่อที่จะจำสูตรคูณให้ได้เลย

เราเคี้ยวเครื่องปรุงช้าๆ ดมพืชผักสวนครัวจากทางใต้ คิดเกี่ยวกับทะเล 
และเหมือนกับที่เขาพูดกันว่า “ทุกอย่างอยู่ที่ใจ” เราสองคนคิดกันว่า การไม่ต้อง 
ทำอะไรเลยนี่ช ่างยอดเยี่ยมจริง ๆ

แล้วอยู่  ๆ ผมก็ลังเกตเห็นว่า เครื่องปรุงของเราไม่ได้เป ็นสีล้มแล้ว แต่ 
กลายเป็นสีเทา

“ มันคงจะชื้น” ครูพูดแล้วเทเครื่องปรุงลงตากบนโต๊ะ แล้วเครื่องปรุงก็ 
ฟ้งตลบ ครูรวมมันเข้าไว้เป็นกอง แต่มัน วืซ-ซ -ซ ! กระจายไปทุกทิศทาง 

ผมร้องว่า
“ ค ุณวราดิม ีร ์ อ ิโอสิโฟวิชครับ ม ีแว่นขยายไหมครับ”
ครูตอบว่า “ไม ่ม ี”
“บ ้านนี้ไม ่ม ีแว่นขยายได้ย ังไง” ผมตะโกน 
“ ครูจะเอามันมาทำไม” ครูถาม
แทนที่จะตอบ ผมดึงเอาแว่นขยายที่ต ิดอย ู่ก ับก ุญแจบ้านและกุญแจ 

ตูไปรษณีย์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ แล้วส่องไปที่เครื่องปรุง
มันเป็นสิ่งมืช ีวิตจำนวนมาก วิ่งสวนกันไปสวนกันมาวุ่นวาย สิ่งมีชีวิต 

ใสๆพวกนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห ็น ที่สำคัญ ทุกตัวมีก้ามเหมือน^ มีฃาหกคู่ มี 
ขนยั้วเยี้ย แล ้วก ็ม ีหนวด!

“ คุณพ่อคุณแม่ซ่วยด้วย !” ค ุณวราดิม ีร ์ อิโอสิโฟวิชพูด 
ม ีอะไรบางอย ่างเก ิดข ึ้นก ับเขา ช ีว ิตของพวกที่เห ็นจากแว่นขยายทำ 

ให้ครูประหลาดใจมาก ครูลุกขึ้น เบิกตาที่มีตาขาว ท่าทางงวยงงเหมือนรถกังถูก



“อ ันเดร” ครูพูด เมื่อตอนที่ผมไปหาครูในครั้งต่อมา ครูนอน'ไซ้ค'วาม 
คิดอยู่บนพื้น ใส่กางเกงในตัวเดียว “ เธอจะแนะนำให้ครูซื้ออะไรก่อนดี ระหว่าง 
แว่นขยายกับกล้องส่องทางไกล...”

ครูจำเนือเพลงใหม่ล ่าสุดของผมได้ “ เคาะลวดสปริงท ี่หน้าต่าง” “ซา 
ม ีกลิ่นไขมัน” แล้วก็ร้องเพลงนี้มาตั้งแต่เช้า ครูนั่งอยู่ตรงหน้าต่าง ห้อยขาออก 
มาช้างนอก ห ันหน้าไปทางลานหน้าบ้าน

ตอนที่ผมเข้าไปในบ้าน ครูพูดกับผมว่า
“ คราวหน้าอย่าลายนะ อันดรูฮา ถ้าครูต้องรอเธอ ครูก็จะรออยู่อย่าง */ ชุ, ข 

ง ัน”
แล้วอยู่ๆ ก ็เหมือนกับว่าเขาเศร้าลง ครูถามผมว่า 
“อันดรูฮา เราจะไม่ตายใช่ไหม”

! -  VI เ ^ ฝ ^ 'เม่ครบ เม่มิวน” ผมตอบ 
หล ังจากน ั้นผมก ิไม ่เห ็นครูอีกเลย ครูจากพวกเราไป เหตุการณ ์เป ็น 

อย่างนคือ เช้าตรู่ ผมวิ่งไปหาครูก่อนไปโรงเรียน กดออด แต่ก็1ไม่มี'ใครมาเปิด 
แล้วเพื่อนบ้านก็ออกมาดู บอกว่า

"เขาไม ่อย ู่ อย่ากดออดเลย คุณอิโอสิโฟวิซฃองพวกเราไปแล้ว”
“ไปยังไงครับ” ผมถาม
“ เดินจ้ะ พร้อมกับกระเปาเป้แบกหลัง”
“ไปไหนครับ”
“ไปทั่ว  ๆ ร ัสเช ียจ ้ะ”
ลมแบบลมๆดูใบไม้ผลิแท ้ๆ พัดมา ผมวิ่งไปท ี่โรงเร ียน บนกระดานที่ 

โรงเรียนเชียน เอาไว้ว่า ‘ท ุกๆ คนในห้องเรียนของเรา มีเด็กชายที่น่าประหลาดใจ 
อยู่คนหนึ่ง เขาเขียนคำว่า ถ้วย-ชา ด้วยตัว ฒ จะหาคนที่แสนวิเศษแบบนี้บน 
โลกไม่มีอ ีกแล้ว ขอให้ท ุกคนเอาอย่างตามเขา’ แล้วก็ลงชื่อว่า แว. อี. เลปิน 

แล ้วว ันน ั้นผมก ็ท ่องส ูตรค ูณ ได ้ท ั้งหมด จนถ ึงตอนเย ็นๆ ผมเหมือน 
สัตว์ปา ทั้งคูณเลข ทั้งแบ ่งคำพหูพจน ์ ผมเขียนคำว่า ชั่วโมง ถ้วยชา จัตุรัส



และคำว่า เลขปีก ! ! !
ผมสอบผ่านหมดทุกวิชา ขึ้นชั้นป.4 ได้ด้วยความดีใจเป็นที่ส ุด 
“ไม ่ต้องแสดงความยินดีกับผมนะครับ” ผมพูดกับทุกๆ คนที่บ้าน “ คิด 

ดูช ิครับว่าเพราะอะไร...”
แต ่พวกเขาก ็แสดงความย ินด ีก ับผม กอดผม ร ้องไห ้แล ้วก ็ห ัวเราะ 

ร้องเพลงแล้วก็ให้ของขวัญผม เส ียดายที่ค ุณวราดิม ีร ์ อิโอสิโฟวิซ ไม่เห ็นผมใน 
เวลาแสนสุขีนั้น

แล้วผมจะมอบอะไรให้ครูได้ล่ะครับ นอกจากจะเรียกร้องหาครูที ่
อยู่ห่างไกล





นักเดินทางตกค้าง

ผมนั่งอย ู่ในต ู้ กำลังแอบสายฟ้าแลบอยู่ครับ ผมกลัวสายฟ้า แล้ว 
ตอนนี้ก ็ม ีพายุพอดีเลย ตอนแรกเป็นสายฟ้าแลบลัน  ๆ ย ังไม ่ได ้ย ินเสียงดัง ต่อ 
มาก็ด ังเหม ือนท่อนฟืนไหลทะลัก ดัง “ 1,เ-บุค ! บาค ! ตร-ตราค !” มีลมพัด 
ฝนตก

แล้วก็มีเสิยงกดออดที่ประดู เป ็นเส ิยงยาวๆ ด ังๆ  เหมือนเวลาที่เด็ก 
หรือตำรวจชอบกดกัน ทุกคนพากันตรงไปเปิดประตู ทั้งพ่อและเฌ่ ผมก็กระโจน 
ออกมาจากตู้ เจ ้าปลาวาฬหมาไล้กรอกก็ด้วย

เรามองไปเห็นลุงแปลกหน้าคนหนึ่งที่เปียกโซกจนบิดนํ้าออกจากตัวของ 
เขาได้เลย ลุงคนนั้นพูดว่า “ ผมเป็นนักเดินทางตกค้างครับ ข้างนอกอากาศแย่ 
มากเลย ขอให้ผมพักค้างคืนท ี่บ ้านคุณด้วยเถอะครับ”





พ่อสับสนงงงวย แม ่หน้าน ิ่วค ิ้วขมวด ผมหน้าซีด ม ีแต่เจ ้าปลาๆาฬ
Vเมาดุของพวกเราตัวเดียวเท่านันที่ต ้อนรับนักเดินทางตกค้างอย่างญาติสนิท

“ ผมชื่อ อ้พ่ตานดิล แอลิบรูโสวิชครับ” นกเดินทางตกค้างพูด “ น า ม  

สกุลดูบานิชวิลิ ผมกำลังเดินทางอยู่ แล้วม ันก็ม ืดพอดี”
“ย ินด ีมากครับ” พ ่อพ ูดก ับเขาเท ่าท ี่จะสามารถส ุภาพได ้ “ ถอดเสื้อ 

กันฝนกับหมวกออกเถอะครับ แล้วเข้าไปดื่มขากัน หวังว่าคุณจะขอบบ้านของ 
เรา”

คุณอัฟตานดิล ดูบานิชวิลิ จ ับมือทักทายกับพ่อ แล้วก็จับมือทักทาย
กับผม

“ส่วนนี่...สำหรับคุณครับ” เขายื่นถุงพลาสติกให้แม่ มันเป็นถุงสีเขียว 
เข ้มแบบที่พวกแอร์โฮสเตสบนเครื่องบ ินให ้ผ ู้โดยสารเวลาอยากอาเจ ียน ในถุง 
นั้นมีลูกเซอริรีอยู่เต ็มแน่น

ตอนเช้าเขาเข้ามาหาผม ดูสดขื่นรุ่งอรุณมาก ฟันลีขาว หน้าอกสีดำ 
เขาสวมเส ื้อกล ้ามส ิน ้ำเง ิน มองเห ็นรอยไหม ้จากแดดบนไหล ่ ซ ึ่งเป ็นรอยไหม ้ 
จากเสื้อกล้ามตัวอื่น ทำให้รู้ว ่าค ุณอ้ฟตานดิลเพ ิ่งเปลี่ยนมาใส่เส ื้อกล้ามสีน ้ำเงิน 
ต ัวนี้เม ื่อเขาเด ินทางมาถึงมอสโควนี่เอง ผมยาว  ๆ ของเขาถูกหวีด ้วยหวีส ีเข ียว 
ที่ม ืปุมประดับ สวมกางเกงขายาวสีดำ ตรงเอวสีเทามีเข็มขัดสีล้มคาดอยู่

“หลับอยู่เลยเหรอ อ ้นดรูฮา” เขาพูด “ ส่วนฉันกลายเป็นดีบุกไปแล้ว 
ฉันเพิ่งจะไปทำงานเกี่ยวกับดีบุกมา เขาเปลี่ยนแผ่นโลหะที่เคยเป็นฝาปิดถังขยะ 
ของเรา ตอนนี้กลายมาเป็นจานอาหารที่ใช ้ใส ่อาหารในงานฉลอง

“ ตื่นกันเถอะ !” เขาไปเคาะห้องของพ่อกับแม่ “ ก ินข้าวเช ้าก ันเถอะ 
เล่นหมากรุกกันเถอะ วาดรูปกันเถอะ...”

“ รูปอะไรกัน” เสียงแม่ดังมาจากประดู
“ รูปฤด ูใบไม ้ร ่วงมาถึงแล ้ว” อ้ฟตานดีล แอลิบรูโสวิฃตอบ “หรือรูป 

อรุณรุ่งบนภูเขา”
ผมถามขึ้นว่า
“พ่อของคุณเคยถูกเรียกว่า แอสิบรูโสวิชเหรอครับ”



“ เคยถ ูกเร ียก  หมายความว ่าย ังไง” ค ุณ อ ัฟตาลด ิล แอล ิบร ูโสว ิ.8 
ตะโกน “ แอลิบรูส ด ูบาน ิชว ิล ิย ังม ีช ีว ิตอยู่ เป ็นพ ่อค ้าเชือกรองเท ้าผ ู้น ่าน ับถืด ู
ในด ูตาอ ิส ิ ในการแข ่งระด ับ เขตเม ื่ออาท ิตย ์ท ี่แล ้วเขาไค ้ร ับรางว ัลอ ันด ับหน ึ่ง 
ประ๓ ทคนที่ม ีดวงตาสีฟ ้าท ี่ส ุด”

มีชา พ ่อของผม ก ็ใส ่เส ือกล้ามเหม ือนกัน พ ่อเด ินไปที่ห ้องครัวแล้')
ตะโกนว่า

“ลูเซึย ! อัพ่ตาลดิล แอสิบรูโสวิซ ทำอาหารเข้าเสร็จแล้ว”
ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับไข่ที่ทอดทั้งสองค้านอีกแล้ว เขาสงสารที่ผมไม่ชอบ 

ไข่แดงทียังไม่สุก เวลาทีผมมองดูไข่แดง ผมคิดว่า ไข่แดงมันจะมีขางอกออฦ ม ๅ  
แล้วก็วิ่งไปรอบ ๆ

“ ครังหนึงผมทำกางเกงหายในทะเล” อัพ่ตาลดิล แอลิบรูโสวิชเล่า เขๅ 
ทาแยมลงบนขนมปังให้ทุกคนตามลำด้บ “ เป็นการกระโดดน้ำครั้งสำคัญของผม 
ผมใส่กางเกงว่ายนำทีตัวใหญ่มาก นึกดูซิครับ คนจะตกใจขนาดไหนถ้ากางเกง 
ของผมพันอยู่รอบๆ ขาของเขา”

แล้วเราก็ส ังเกตเห ็นว่ากาต้มนํ้ากลายเป็นสีแดงแจ' พ ่ออยากจะเทน้า 
แต่กลายเป็นว่ามีแต่ผงขีเถ้าไหลออกมาจาฦฦๅน้า

“ เป็นการทำงานบ้านที่ก ่อให้เกิดความเสียหายจริงๆ” พ่อพูดอย่างโมโห 
“ใครเอากาเปล่า  ๆ ไปตังไว ้บนเตาไพ ่ฟ ้า”

“ แล้วคุณอาศัยอยู่ท ี่ทะเลเหรอคะ” แม่ถาม
จากนำเส ียงของแม ่ ผมเดาว่า แม ่ไม ่ปฏ ิเสธท ีจะพาพวกเราท ั้งหมด 

ไปเยียมคุณอัพ ่ตาลดิลตอบกลับในฤดูร้อน ตอนปิดเทอม
“ ครับ” คุณอัพ่ตาลดิล แอลิบรูโสวิซพูด “ ผมมีบ้านเล็ก  ๆ สองหลัง 

ทีกว้างใหญ่มาก ตังอยู่ห ่างแค่สองก้าวจากทะเลครับ”
“ คุณอยู่ก ับใครคะ อยู่ก ับครอบครัวหรือเปล่า” แม่ถามเพิ่ม 
“อยู่ก ับนกอินทรีครับ” อัพ่ตาลดิลตอบ
แล้วเขาก็เล ่าว่า ท ี่บ ้านของเขาม ี3เขียวเอาไว้ไล่หใ,! 3เขียวโตเร็วมาก 

ยังไม ่ท ันกะพริบตาเลย ^เขียวก็ย ั้วเย ี้ยเยอะแยะเต ิมบ ้านไปหมด แล้วเขาก็ซื้®



นโๅอ ิน ท ร ีมาอย่างไม่ตั้งใจ จากที่ร ้านอาหารสำหรับพนักงานดับเพลิง
“ ด้วยความดุร้ายอำมหิต นกอินทรีโฉบไปที่หมาล่าเนื้อของผม กางปีก 

ดูอ ก  ป ีกของมันกว้างกว่าแขนของคุณอีก” แล้วคณุ ่อ ัฟ ตาลดิล แอลิบรูโสว ิช ก ็ 
ฤ า งแขนออก คล้ายกับปีกของนกสีดำตัวใหญ่อ้วนเทอะทะ

๔^ I ^  I /  I“ ค ุณ ม ีหมาล ่าเนอดวยเหรอคะแม ่ถาม
“ สองตัวครับ” อัฟตาลดิลพูด “ เจ้าเฮโรล์ดทีหนึง กับเจ้าเฮโรล์ดทีสอง

ครับ”
“ แล้วนกอินทรีนอนที่ไหนคะ” แม่สนใจ
“ ผมสร้างชั้นให้มันครับ เป็นชันรูปตัวที ม ันจะนังอยู่ในนัน แล้วบางที 

ม ันก็เข ้าห ้องนํ้าด ้วย"
“ เข้าห้องนํ้ายังไงคะ” แม่แปลกใจ
“ยกหางขืนแล้วเข้าห ้องนำครับ” คุณอัฟตาลดิล แอลิบรูโสวิซอธิบาย 

อย่างสบาย  ๆ “ม ันปล่อยของเส ียออกไปได้ไกลถึงเจ ็ดเมตรเลยครับ ม ันทำให้ 
ม ีรอยบุมที่กำแพง แล้วก็เก ือบจะทำให้คนตายด้วยครับ ผมเอามันยืนไว้บนบ่า 
แล้วมันก็...”

“ เรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าค่ะ” แม่ขอร้อง 
“ ดีครับ” อัฟตาลดิลเห็นด้วย “ เพือนผู้หญิงคนหนึงของผมเดินทางไป 

ท ี่ตะว ันออกไกลเพ ื่อจะไปจ ับ^” เข ็มขัดสืล ้มของเขากลายเป ็นส ีล ้มเข ่มข ึ้น 'ต ิ''' 
ส่วนหวีสีเขียวบนผมก็เป็นสีเขียวสดขืนอีก นัยน์ตาคุณอฟตาลดิล แอลิบรูโสวีซ 
เป ็นสีแดงเหมือนท้องฟ้าตอนทีพระอาทิตย์กำลังตกดิน

“พวกชาวประมง” เขาพ ูดต ่อ “ พาก ันจ ับ^ออกจากตาข ่าย เพ ือน 
ผู้หญิงของผมก็ไปกับพวกชาวประมงด้วย ผมสนุกมาก ถึงผมจะรู้ส ืกว่าตอนจบ 
จะต้องมีเร ื่องไม ่ด ีเก ิดขึ้นกับเพ ื่อนผมแน่ ความเงียบเป็นลางไม่ด ี ทำให้ผมแน่ใจ 
ใน'ข้อสงลัยฃองผม

“ เธอจับ^มา” เขาเล่าต่อ “ โยนมันออกไป แต่ไม ่โยนอย่างท ี่ควรจะ 
โยน 'ยู่ก ็เลยใช้ก ้ามของมันตัดจ^กของซาวประมงคนหนง”

“ ตัดขาดเลยเหรอคะ” แม่เกือบจะเป็นลม



“ เรัยบร้อยเลยครับ” อัฟตาลดิลโบกมือประกอบ
คราวนีแม่เป ็นลมล้มไ ป เลยครับ ส่วนพ ่อก็เป ็นห ่วงแ ม ่แ ล ะ ถ า ม ว ่า
“ เส ียงอะไรดัง”
เมื่อทุกอย่างเข้าที'เข้าทางดีแล้ว พ่อกับแม่และคุณอัพ่ตาลดิล แอลิบรู. 

โสวิชก็น ังเล ่นหมากรุกด ้วยกัน
คุณอัฟตาลดิล แอล ิบร ูโสว ิชเล ่นโกงมาก พ ่อโกรธเขา แต ่ก ็ค ่อย-| 

ใจเยินลง หลังจากนัน่อ ัพ ่ตาลดิล แอลิบรูโสวิชก็พูดว่า
“ ต้องขอบคุณคุณปูฃองผมด้วย ผมมีรูปภาพของ^ติดตัวมาด้วยครับ^ 

พวกบาตูได ้ร ับอ ิสรภาพจากพวกเติร ์ก”
แล้วเขาก็มองเห็นกีตาร์
“อ ันดรูฮา” เขาตะโกน “ เล่นไหม กีตาร์ท ี่ร ักของฉัน”
เขาโอบปาผม หร ี่ตาแล ้วก ็ย ิ้ม  “ เพ ื่อนต ัวน ้อยของผม สอนผมเล ่น 

กีตาร์หน ่อยครับ” แล้วเขาก็เริ่มร ้องเพลง ดีดรองเท้าแตะออกจากเท้าไปที่โต ิะ

เราทุกคนจะคอย ๆ ออกเดินไปทีละนิด ทีละนิด 
ไปที่ประเทศที่ม ีความเงียบสงบและความสุขสำรา ^ !

เขาน ั่งอย ู่ท ี่เก ้าอ ี้เหม ือนก ับนกอ ินทร ีบนยอดเขๅเ101วอเรส ต่' ตาเป ็น 
ประกาย จ้องตรงไปทก้อนเมฆ แม่มองดูเขาอย่างกลัวๆ ว่า เออ นกอินทรีตัว 
นี๋จะไม่บ ินสูงขึ๋นไปเหรอ จะไม่บินไปชนหน้าต่างเหรอ

“ เราทุกคนจะค่อย  ๆ ออ-ก เดินไปทีละ-นิด ท ีละ-น ิด” พ ่อร้องเพลง 
ด ้วยความรู้ส ึกสบายใจ แล ้วก ็ทำจม ูกพองและย ิ้มอย ่างขาดสต ิเหม ีอนก ับค ุณ 
อัฟตาลดิล “ไปที่ประเทศที่ม ืความเงียบสงบและความสุขลำราณ--

ผม?ส ีกสน ุกฃ ื้นมาท ้นท ีเส ์อ ์ได ้ย ินเน ื้อเพลงแสนอัศจรรย ์น ี้ ผมดีดสาย 
กีตาร์อย่างแรง ส่วนเจ้าปลาวาฬก็หอนเห่า

“ แบบนใ'ช!,ม่ได” อัฟตาลดิล แอลบรูโสวิชพูด “พวกคุณเล่นกลบเสียง 
ผมหมดเลย ว่าไปแล้ว ไอ ้น ีม ันเครืองดนตรีอะไรข อ ง คุณ”



“ กีตาร์ช ันยอดน่ะซิ” พ ่อพูดอย่างโมโห
บนก ีตาร์ของพ ่อม ีคำว ่า ‘ทำนองของผ ู้ปลดประจำการ-เส ียงตะโกน 

แห่งเสรีภาพ’ ใครบางคนแกะสลักเอาไว้แล ้ว ก็แกะรูปดอกก,หลาบด้วย แต่ก่อน 
ผ ม คิดว่าใครกันนะ ผู้ปลดประจำการ ผมคิดว่า คงจะเป็นนักประพันธ์เพลงชาว 
ต่างชาติ แต ่จร ิงๆแล ้ว  หมายถึงทหารที่ปลดประจำการ

“ คร ั้งหน ึ่งผมทำก ีตาร์ให ้ต ัวเอง” อ ัพ ่ตาลด ิล แอล ิบร ูโสว ิชพูด “ขอ 
ร ้อ งช ่างท ีเก ่งท ี่สุด แต ่ไม ่ม ีใครทำอย ่างท ี่ผมต ้องการได ่พวกเขาว ่า ม้นเหมือน 
กับขอให้ทำโลงศพที่โค้ง ไม่ตรง ผมทำกีตาร์อยู่ลองปี แล้วก็ไปที่วิทยาลัยดนตรี 
พร ้อมก ับก ีตาร ์ ท ุกคนออกมาย ืนท ีระเบ ียง ‘ เล่นเลย !’ พวกเขาตะโกน ผม 
เพ ียงแค่แตะที่ลายก ีตาร ์ พวกเขาก็ร ้องว่า ‘น ั่น เส ียงอะไรน่ะ ฟ ัง ดูซิ เสียงผ้า 
กำมะหยี่ก ับแก้วคริสตัลนี่ เส ีย:ตาเป ็นผ ้ากำมะหยี่ เสียงส ูงเป็นแก้วคริลตัล’

“ แล้วก็มีนักกีตาร์เดิน'ทางมา'จากสเปนพร้อมๆกับกี!ตาร์ขอ'งเขา พูดกัน 
ว ่าเขาจ ่ายเง ิน1ไปต ังสามพ ันสำหรับก ีตาร ์!ต ัวน ี เป ็นก ีตาร ์ไม ้ลนบราซ ิลก ับต ่น  
ปาล ิซานดรแท ้"] ส ่วนกตาร ์ของค ุณ อ ัพ ่ตาลด ิล แอลบร ูโสวชเปนไมลนจาก 
เมืองอาเดนเกย์”

คุณอัฟตาลดิล แอล ิบร ูโสว ิชก ับม ือก ีตาร ์ชาวสเปนผ ู้ม ืช ื่อ เส ียงโด่งดัง 
ต่างแยกย้ายไปตามห้องต่าง  ๆ ส ่วนคนฟ ังก ็เคาะเท้าตามทางเดิน แลวย้งใงน่ะ 
เหรอครับ ไม ่ม ืศาสตราจารย์ฃองวิทยาล ัยดนตรีแห ่งน ี้จะลามารถแยกเล ียงฃอง 
นักกีตาร์ซ ือตังระดับโลกออกจากคุณอัพ ่ตาลดิล แอลิบรูโลวชได ! ' !

“ แล้วค ุณมีอาชีพอะไรครับ ถ ้าไม ่ถ ือเป ็นความลับ” พ ่อมองไปท็คณ
อัฟตาลดิล แอลิบรูโสวิช

“ เป ็นยามของเรือเดินสมุทรครับ เรอเดินสมุทรไททานิก ผมคอยเฝืาดู 
เพื่อไม่ให้มีใครมาเผาเรือ ไม่อย่างงั้นเรือจะไหม้หมดภายในสิบห้านาที เรือทังลำ 
เป็นไม้กับสี !”

ผม ได ้ย ิน เส ียงไหม ้ของเร ือ ไททา^ก ับ ห ูฃองต ัว เองตอนท ี่ผมมองไป^ 
คณอัพ ่ตาลดิล ผมกับค ุณอัพ ่ตาลดลมเร ่อ^ทเหมอนกน คอผมรูลกแยเวลาท 
รอบ  ๆ ตัวผมไม่ม ีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ส ่วนในชีวิตของคุณอัพ ่ตาลดิลกิไม ่เคย



ม ีความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นเลย
ผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ผมรู้จ ักพร้อมที่จะหลับหรือว่าตกอยู่ในความเศร้าหมอง 

หงอยเหงาได้ทุกเวลา แต่คุณอัฟตาลดิล แอลิบรูโสวิช ถึงจะปลุกเขาขึ้นมาตอน 
กลางคืน เขาก็,พร้อมที่'จะเล่าเรื่อง1จ ุ่น'วายต่างๆหรือว่าห ัวเราะด ังสนั่นท ุ่งได ้

ท ีประเทศซีเรีย เขากินปลิงอบในไขมันจากห่าน แล้วก็ดีดหินลงไปใน 
ทะเลดำ ทะเลขาว ทะเลแดง ผมอยากเป็นอย่างเขาตอนที่ผมโตขึ้น เขาบอกผม 
ว่า ผมจะโตขึ้นเป็นบุคคลสำคัญ ม ีไอความร้อนอย่างแรงแผ่ออกมาจากตัว เข า  
จนผมต้องถอดเสื้อออก

คุณอัฟตาลดิล แอลิบรูโสวิชใส่เสื้อก้นฝนและถือหมวกไว้ตรงหน้าอก 
“ลาก่อนครับ” เขาพูด “ขอบคุณสำหร้บที่พักค้างคืน ผมจะไปคัดเมล็ด 

พ ันธุ่ท ี่หม ู่บ ้านปาดลิปกีครับ”
“ เมล็ดพันธ์อะไร”
“ฟักทองของผมครับ ผมปลูกฟักทองที่ใหญ่เท่ารถเข็น มันได้รับรางวัล 

เป็นลอตเตอรี 100 ใบ”
เขากอดผมแล้วกิถอนหายใจ
เสิยดายไม่ม ีกล้องถ่ายรูปกับแฟลช ไม ่อย ่างนั้น เราจะได้ถ่ายรูปด้วย 

กันเอาไว้เป ็นท ี่ระลึก แล้วเขาก็ออกไป ไม ่ม ีกระเป ้าเด ินทางอะไรท ั้งน ั้น มีแค่ 
กระเป ้าเล ็กๆ ใบเดียว ม ันเป ็นทังกระเป๋า หมอน และเป็นทุ่นเอาไว้ช ่วยเวลา 
ว่ายนำอีกด้วย ในกระเป๋าใบนันเขาใส่เมล็ดฟักทอง รูปของ^ผู้ช่วยชีวิตชาวบาดู 
จากพวกเติร์ก แล้วก็หัวใจของผม

“บ ้าแท ้ ๆ ” พ ่อพ ูดอย ่างไม ่พอใจท ันท ีท ี่อ ัฟตาลด ิล แอลิบรูโสวิฃปิด 
ประตู “ ผม1ไม่เชือเรื่องที่อัพ่ตาลดิลเล่าลักคำ แล้วผมก็จะไม่ยอมให้น ักเดินทาง 
ตกค้างที่ไหนก็ไม่รู้มาทำให้กาต้มน้ำของผมไหม้ แล้วย้งมาปนหัวคนในครอบครัว 
ของผมด้วย”

“ ค ุณ น ่ะหง ุดหงิดก ับเร ืองไม ่เป ็นเร ื่อง” แม่พูด “ เขาไม ่ม ีความมั่นคง 
อะไรในชีวิตเลย แล้วตัวเขาเองก็เป ็นพวกมีจินตนาการ”

“ อัพ ่ตาลดิล พ ูดไม ่จร ิง” พ ่อย ืนกราน “ ผมทนการโกหกไม ่ได ้ พูด



1 , 1ความ'จริงกับผมออกมา'■ลย พ ูดแต ่ส ิงทฟ ้นความจร ิงซ ี”
พ่อเดินง่นง่าน'1ปมา 1รยกคุณอ้พ่ตาสด^วารถ^แ®“'คนเทาบ่า®ม แล้ว

อยู่  ๆ พ ่อกีตะโกนขํ่นว่า
“ ลูเชีย ! ปลาวาฬมันกัดแผ่นรองพื้นข้างในรองเท้'าของผมอ ีกแ^ว” 
“ น ั่น1ม่Vช่แผ่นรองพึ้นข้'างในรองเท้าหรอกคะ แมพูด มนเป็น 

1มล็ดฟ ักทอง,ของค ุณอ ัฟตาลด ิลท ี่ม ี,ขนาดเท ่าก ับแผ่นรองพ ี๋นข ้าง'’1■นรอง 
เท้าค่ะ"



'โ

วันของปลา

“ แอ๊ก ! ผมไม ่อ ิจฉาคนที่ไม่น ั่งล ้อมรอบกองไฟ เวลาตกปลา พวกเขา 
เป็นพวกตัวตุ่นไม่ไซ่คน” คุณโตล ิยา มือนิคอฟ ช่างเหล็กเพื่อนบ้านของเราพูด 

ผม พ่อ และเพ ื่อนบ้าน พวกเรายืนอยู่บนฝังร ิมบึงวิตาม ินที่หม ู่บ ้าน 
ลูวาโรฟกา พร้อมกับเบ็ดตกปลา

กบร้องกว ๊าก  ๆ ด ังมาก ผมส ังเกตว ่าเส ียงร ้องของกบจะข ึ้นอย ู่ก ับ  
พระอาท ิตย ์ ถ ้าเมฆมาบังพระอาทิตย์!ว ้ก ็จะด ังแบบหนึ่ง ถ้าฟ้าใสก็ดังอีกแบบ 
หนึ่ง ถ ้าลมพัดก็เป็นแบบที่ลามคือ มีเสียงยุงบินหวี่  ๆ ผสมกับเสียงกบร้อง

คุณโตลิยา มือนิคอฟ ลาวเอาปลาราตัลขึ้นมาอย่างไม่หยุดหายใจ พ่อ 
ก็คอยดึงสายเบ็ดตรวจดูว ่าหนอนยังเกี่ยวอยู่ท ี่เบ ็ดหรือเปล่า

ทันใดนั้นทุ่นลอยก็จมลง ผมคิดว่าปลาโกรยกาหรือว่าปลาวาเลนคงจะ

1





กินเบ็ด ผมพูดกับพ่อว่า “ กินเบ ็ดแล้ว”
ส่วนพ่อกิพูดว่า “ ดึงข ึ้นเลย”
ผมเริ่มดึง แล ้วร ู้ส ึกว ่าม ีอะไรหน ัก  ๆ ถ ่วง่อยู่ใต ้น ํ้า แล้วม ันก็เอ ียง  ๆ

ส ่ายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง พยายามที่จะดิ้นให้หลุดออกจากเบ็ด 
“อันดรูฮา ส่งมาให้พ่อดึง !” พ่อตะโกน
“ไม ่ต ้องรีบ” คุณโตลิยา มือนิคอพ่พูด “ปล่อยมันว่ายไปเป็นวงกลม 

แล้วค่อยเอามันขึ้นมาจากนํ้า เด ี๋ยวมันก็หมดฤทธิ้”
แต่ผมกลับดึงมัน ดึง ดึง ดึงในที่ล ุดผมก็เอาปลาขึ้นมาจนได้ มันเป็น 

ปลาคาราส แล้วสายเอ็นก็ขาดไปทันที
ปลาคาราสนี้ต ัวหน ักเหม ือนกับกระทะ ต ัวเป ็นสีเง ิน ผสมด้วยสีแดง 

หน่อย  ๆ เป ็นปลาคาราสฃนานแท้ !
“ ตัวใหญ่ชะมัดเลย” คุณโตลิยา มือนิคอพ่ พ ูดและตีปลาคาราสด้วย 

ฝ่ามือ “ ต้องผ่ามันทันที คว้านเหงือก แล้วก็ทาข้างในปลาด้วยเกลือ”
“ทำทันอยู่แล ้ว” พ่อตอบ
เราเอาปลาใส่ถ ุงพลาสติกกลับบ้าน
คาราสเหลือบมองออกมาจากถุงด้วยตาใสแจ๋ว ส่วนผมกับพ ่อก็มองดู 

คาราสด้วยความภูมิใจ
“ปลาคาราสนะ อ ันเดร” พ ่อพ ูด “ เป ็นปลาพวกเดียวกับปลาสีแดง 

แต่เล็กกว่า ปลาคาราสมีเนื้ออร่อย อุดมด้วยวิตามินดีที่ป ้องกันโรคกระดูกผุ มัน 
มีประโยชน์มาก เป็นปลาที่ม ีรสนุ่มลิ้นแล้วก็แสนอร่อย ! ...”

ผมช่วยกันคิดกับพ่อว่าเราจะให้แม่ทำอาหารอะไรจากปลาดี 
“ เอาปลาคาราสอบกับมายองเนสก็ได้” พ่อพูด “หรือจะย่างปลาให้ทั่ว 

ทั้งตัว กินแบบต้มกับมันฝรั่งก็ได้ เอาไปทำเนื้อลับก็ดี หรือว่าจะเอาไปทำซุปวุ้น” 
“หรือว่าจะซุบแป้งทอดก็ได้” ผมพูดอย่างดีใจ “หรือทอดกับนมเปร่ย ไ” 

เราบอกกับแม่อย่างงี้ ตอนที่เราเจอกับแม่ท ี่สวนของบ้าน
“ทำปลาทอดในนมเปรี้ยวสเมตานาให้เราด ้วยนะ”
แต่พอแม่เห ็นว่าปลายังเป็นๆ อยู่ แมกพูดว่า



“ ฟู ! แม่ทนเห ็นการพรากชีว ิตปลาไม่ได้”
แล้วพ่อก็ประซดแม่ว่า
“ แล้วพวกเห็ดที่โดนตัดมาล่ะ ก็เป็นภาพน่าสยดสยองด้วยใช่ไหม ทน 

ดูไม ่ได้อ ีกเหมือนกันหรือเปล่า เวลาที่เห ็นโคนของเห็ดถูกห ั่นออก”
แม่ก็พูดว่า
“ฉันปฏิเสธการส่งใครก็ตามไปย้งโลกหน้าค ่ะ”
“ ถ้าอย่างงั้นก็ช ่วยเตรียมลูกฟักเขียวให้เราหน่อย” พ่อขอร้อง 
แต่แม่ตอบว่า
“ ยังไงก็ไม ่รู้ ไม ่อยากจะหั่นล ูกฟ ักเขียวตอนเช้าเลยละ”
“ ลูเชีย !” พ ่อทนไม ่ไหวแล้ว “ไม ่ได ้ม ีใครขอให้ค ุณเชือดลูกหมูในวัน 

คริสต์มาสนะ แล้วลูกฟักเขียวใบนี้ ม ันก็ไม่ใช่ล ูกหมูด ้วย คนละอย่างกันเลย” 
“ คุณดูผมซิ ล ูเช ีย” พ ่อดึงเสื้อกล้ามขึ้นแล้วยื่นท้องออกมา “ มองดูซิ 

ว่าผมเป็นยังไงมั่ง ผมเสียวัยหนุ่มของตัวเองไปอย่างไร้ประโยชน์”
“ แต่ฉันก็สอนให้ค ุณป่นจักรยานนะ” แม่พูด “ ต้องขอบคุณฉันที่ทำให้ 

ค ุณรู้ว ่าความเร็วคืออะไร”
“ ความเร็ว คือความสุข” ผมพูด 
ส่วนพ่อพูดว่า
“ รถจ ักรยานไม่ใช่ส ่วนจำเป ็นในชีว ิตของผม ผมต้องการตารางอาหาร 

ท ี่แน ่นอนจ้ะ”
“ฉันทำซาให้ค ุณตั้งหลายครั้งนะ” แม่พ ูดอย่างน้อยใจ 
“ การที่จะมีฃีว ิตต่อ” พ่อใส่ปลาลงไปในชามอ่าง “ แค่ชาอย่างเดียวมัน 

ไม ่พอหรอกนะลูเชีย คุณเคยสังเกตเห็นมั่งไหมว่า พวกผู้หญ ิงเขาเดินไปที่สถานี 
รถไพ่ใต ้ด ินพร้อมกับถุงใบใหญ่ คุณรู้ไหมว่าในนั้นม ีอะไร”

“ไม ่จ ้ะ” แม่ตอบ
“ในถุงของพวกเขามีส ัตว์ท ี่ถ ูกฆ ่า”
“ เป็นไปไม่ได้” แม่กระซิบ
“ ส ูเช ีย” พ ่อหย ิบเอาม ีดคม ๆ ข ึ้นมา “ ม ันเป ็นกฎของธรรมฃาต ิอ ัน



โหดร้าย โน ่นท ี่หน ้าต ่างโน ่น นกส ีดำใช ้ฟ ันส ีขาวก ินล ูกแกะท ี่ไม ่ม ีค ว า ม ผ ิดอยู่ 
หอยตัวเล็กก็กัดกินหอยตัวเล็ก  ๆ ๆ คางคกกำลังเคี้ยวแมวอยู่...”

“ก ิน เนยแท่งเถอะนะ” แม่เสนอ “ เออร์เน่ส เฮมมิงเวย์ก ็ชอบเนยแท่ง 
ถ้าได้เห็นเนยแท่งที่ไหน เขาจะสั่นไปหมดทั้งตัว อยู่นิ่งสงบไม่ได้ถ้ายังไม่ได้กินมัน” 

“ผมอยากกินเนื้อสัตว์” พ่อพูด “สัตว์อะไรก็ได้ จะอยู่ในปา ร ิม แม่นํ้า 
หรือว่าจะอยู่บนเขาก็ได ้”

ปลาคาราสนิ่ง ม ันนิ่งเฉยอยู่ในชามอ่าง แล้วก็มองจากนํ้าไปหาก้อน 
เมฆที่กำลังลอยอยู่

ในที่สุดแล้ว ความสยดสยองและความตายก็รอคนทุกคนอยู่ ! พ่อชูมีด 
ข ึ้น เหนือปลา พ ่อใส ่ผ ้าก ันเป ีอนยาวถึงด ิน ด ูเศร้าซึม พ ่อ เริ่มทำท่าจะทุบปลา 
คาราสด้วยมีด

ปลาคาราสหลับตาปี
“ พ ่อรู้ไหม” ผมพูดขณะที่พ ่อยังไม ่ได ้ทำร้ายหรือว่าฆ ่าใคร “ทุกอย่าง 

เรียบร้อยดี แต่ยังไม ่ด ีท ั้งร้อยเปอร์เซ ็นต ์”
“ มีอะไรที่ม ันไม ่เป ็นอย่างที่น ่าจะเป ็นเหรอ” พ่อสับสน
“ ต้องอ่านดูว่าจะต้องทำยังไงบ้าง” ผมพูด “ ผมว่าน่าจะเอามันออกมา

จากน้ำ”
“ เจ ้าลูกชาย ล ูกพ ูดถ ูก” พ ่อเห ็นด ้วย ไม ่ม ีใครท ี่จะทำงานน ี้ แบบ 

ไม่ม ีการเตรียมพร้อมหรอก
พ ่อเอาหน ังส ือออกมาจากบ ้าน เร ื่อง อาหารอร่อยและอาหารเพ ื่อ  

สุขภาพ พ ่อเปิดหมวดอาหารเกี่ยวกับปลา แล้วก็อ่านออกเสียงดังให้ผมฟัง
“ ก่อนที่จะทำความสะอาดปลาสด จะต้องแทงด้วยมีดเล ่มเล ็กๆ คมๆ 

ทำเป็นแผลลึกที่คอระหว่างครีบทั้งสอง แล้วปล่อยให้เล ือดหยดออกมา”
พ่อเงยหน้าขึ้น นิ่งเงียบอยู่นาน
“ลูกได้กลิ่นของต้นนาเกรต้าไหม” ในที่ส ุดพ ่อก็ถามออกมา “อีกเดี๋ยว 

ก็จะมืดแล้วก็หนาว”
“ เรามาย่างมันกันเถอะ !” ผมพูด ผมเข้าใจว่าพ่อไม่อยากจะให้ม ืการ



เลือดตกยางออก
“ ปลาคาราสที่ด ีต ้องเป็นปลาคาราสย่าง !” พ ่อดีอกดีใจ แล้วพ่อก็พูด 

ตอนที่กำลังเลือกกิ่งไม้กับลูกสนว่าพ่อชอบตอนที่ฝนตก ชอบที่ทุกคนในครอบครัว 
ไปท ี่โบสถ ์ ชอบปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็ปลาย่าง...

เราก่อไพ่ที่เตาย่างที่ลานบ้าน เอาปลาคาราสไปวางไว้บนตะแกรงเหนือ 
ควันร้อนๆ

“ ย่าง ‘ เจ้าพุงเปียก’ เลย” พ่อพูด 
แล้วพ่อผู้หยิ่งผยองและปากร้ายก็ห ันไปพูดกับแม่ว ่า 
“ ลูเชีย คุณควรขอบคุณพระเจ้านะที่ค ุณมีสามีผู้พร้อมที่จะเลี้ยงดู แล้ว 

ก็ผกเชือกรองเท้าให้ก ับคุณ  ๆ ท ุกคน จนกระทั่งว ันตาย”■บ่ จ่ I จ

ด้านข้างของปลาคาราสเริ่มจะเป็นสีเหลืองทอง ยิ่งพอขอดเกล็ด มันก็ 
ย ิ่งเป็นสีเหลืองชัดขึ้นอีก แต่มันไม่คิดที่จะบอกลาชีวิต

“ เจ้าปลาคาราส” พ ่อตะโกน “ทำไมแกไม ่ยอมสุกอ ึ!”
“ อย ่ามาเอ ็ดตะโรก ับปลานะ” แม่พูด “ เอ ็ดตะโรกับปลาก็เหมือนกับ 

เอ ็ดตะโรใส่สาหร่าย”
“ เลิกเสียเวลากับปลานี่ได้แล้ว” พ่อพูด “ เราเอาปลาใส่เข้าไปในซ่องทำ 

นํ้าแข็ง ปลาที่แซ่แข็งตอนที่ย ังเป ็นๆ อยู่ ถ้าเราเก็บเอาไว้อย่างถูกวิธี ค ุณค่าจะ 
ไม ่ต่างกับปลาสดเลย”

พ่อห่อปลาคาราสไว้ด ้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วเอาใส่ไว้ในดู้เย ็น 
เรายืนอยู่แล้วมองดูพระอาทิตย์ตกดินหลังบ้านของปัายู่รน

ว ันท ี่หม ู่บ ้านล ูวาโรพ ่กาไม ่เคยจบ หน ึ่งว ันของท ี่น ี่ยาวเท ่าก ับว ันของ 
มอสโควสามวัน สามารถที่จะตกปลาได้หกชั่วโมง เดินเล่นห้าชั่วโมง นอนสอง 
ชั่วโมง กินข้าวแปดชั่วโมง ปันจักรยานสี่ช ั่วโมง ขนาดนี้แล้ววันก็ยังไม่หมดเลย 
ครับ ไม่ม ืทางหมดวัน

“พ่อลังเกตไหมว่า” ผมพูด “ ตอนที่มืดลง ความเงียบแบบไหนที่จะมา 
ปกคลุมโลก”



“ เวลาที่มืดลง พ่อจะเศร้าเหงายังไงก็ไม ่รู้” พ่อตอบ “ แล้วกลางวันจ ะ  
ตายไป ฤดูร้อนก็ไม ่เบ ่งบาน”

พ่อเอาหูไปแนบกับซ่องทำนํ้าแข็ง แล้วพูดว่า 
“ได้ยินไหม” พ่อพูด “วิญญาณของปลาคาราลกำลังแยกออกจากร่าง” 
ตอนเช ้าผมตื่นข ึ้นมาแล ้วส ูดกลิ่นท ันท ีว ่าจะได ้กล ิ่นปลาทอดหรือเปล่า 

แต่ผมไม่ได้กลิ่นอะไรอร่อย  ๆ เลยคร้บ ผมออกไปที่ห ้องครัว เห็นแม่กับพ่ออยู่ที่ 
น ั่น ยืนอยู่เหนือปลาคาราสที่ละลายนาแข็งแล้ว

“ หลังจากแช่แข็งนะลูเช ีย” พ่อพูด “จะต้องเอาปลาใส่ลงไปในนํ้าเย็น 
ไม่อย่างงั้นปลาก็จะเหี่ยว แล้วไม่อร่อย”

พ่อเอาปลาใส,ในขามอ่างอ ีกครั้งหนึ่ง เจ ้าหมอนั่นนอนตัวเป ็นสีน ํ้าเง ิน 
แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ ไม่กระดุกกระดิก 

“ ตายแล้ว” แม่พูดแล้วก็ร้องไห้
“ แอ็ก! คุณนะ สูเชีย คุณนึ่ช่างใส่ความรู้สึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด 

เลยนะ!” พ่อเศร้าใจ “โซเครตีสจะรู้ส ึกกับเรื่องน ี้ย ังไงม ั่งอ ึ”
“ สิ่งที่ค ุณทำลงไป ม ีซา” แม่พูด “ ค ุณต้องเสียใจไปตลอดชีว ิต”
พ่อค้อมตัวตั้าลง ใส่รองเท้าหุ้มล้น ใส่หมวกคนงานและพูดกับแม่ด้วย 

เสียงลดระดับตำลง
“ สูเชีย คราวนี้ค ุณคงจะเขียนคำว่า ฆาตกรฆ่าปลาคาราส เอาไว้บน 

ป ๋ายหน้าหลุมศพของผมซีนะ”
“ฉันจะเขียนว่า คนที่ร ักการไม่ทำอะไร” แม่พูด 
แล้วผมก็พูดกับพ่อแม่ว่า
“พวกเรา! มาพูดเรื่องการฝังศพอะไรกันครับนี่ ไปหั่นปลาเป็นชิ้นๆ นะ 

ครับ ทอดในกระทะแล้วก็มาทานข้าวเช ้ากันเถอะครับ”
“ไม’ต้องกินข้าวเช้าหรอกเดี๋ยวท้องจะแน่นอืด” แม่พูด 
“ท้องแน่นอืดแต่ใจสบาย” พ่อตอบ แล้วอยู่ๆ พ่อก็สะดุ้งสุดตัวเหมือน 

ถูกนํ้าร้อนลวก



ตอนเทียงวันของฤดูร้อน ปลาคาราสละลายตัวเองจากนํ้าแขิงแล้วว่าย 
นาอยู่ในชามอ่างใต้เงาของต้นแอปเปิลกับต้นสลิวาเหมือนกับว่าไม ่เคยถูกแช่แข็ง 
มาก ่อน ปลาคาราสฟาดหางกับนำ คร ีบลองอ ันของม ันโผล ่พ ้นน ํ้าออกมาถ ูก 
แลงแดดส่องจนสีคลำ ส่วนลำตัวพองออกมาจนกลมปอง ผิวลื่นเกลี้ยงคล้าย "1 
กับรองเท้ายางกันนํ้า

“ ทำไมพวกค ุณ ถ ึงเป ็นคนไม ่ได ้เร ื่องแบบน ี้นะ” แม ่พ ูดพร้อมก ับเช ็ด 
นาตา “ แค,จะฆ่าปลาคาราลก็ย ังทำไม่ได ้เลย”

“ ลูเชีย !” พ ่อตะโกน ประหลาดใจอย่างมากกับธรรมชาติแห ่งความ 
ซับซ้อนของผู้หญิง

ท ี่เมืองลูวาโรฟกา อากาศดีมากเลย มันมีผลดีต ่อผิวเคลือบฟัน แผล 
ถลอก แล้วก็แผลในปาก ความเย ็นอ ันลดช ื่นก ็แล ่นไปทั่วผ ิว แล้วก็ไม ่ม ีเล ือด 
ไหลออกมาตามผิวเลย ไม ่เป ็นโรคเล ือดออกตามไรฟ ัน ซ ึ่งเป ็นโรคที่ชาวประมง 
เป็นกัน พ่อพูดว่า

“อากาศ ต้นสาสนา ต ้นมอสปาไม ่ปล่อยให ้ปลาคาราสอำลาชีว ิตไป 
แต่ด ้วยคำลังคำเดียวของคุณ ลูเซีย ผมลามารถที่จะกระโดดกัดคอใครก็ได้”

พ่อซึ่งห่อไหล่ เศร้า เงียบหงอย ก็คว้าเอาพลั่วโยนใส่ปลาคาราส พ่อ 
โกรธปลาคาราส ขู่มันด้วยพลัว แล้วก็เรืองทีน่าหวาดกลัว พ่อพูดว่าจะจับเอามัน 
ทาเกลือเหมือนกับปลาเค็มสิโลดท้าเลย !...

“มาให้ฉันหวีผมให้คุณ ม ีซา” แม่พูด “ไม่อย่างงนคุณดูคล้ายฮิตเลอร
มาก”

“ แล้วคุณนะ ล ูเซ ีย” พ ่อซ ึงหน ้าซ ีดเหม ือนคนตายพ ูด “ คุณดูคล้าย 
มากาเริต แธตเชอร์เลย”

พ ่อก ับแม ่น ่ะสบาย พวกเขาม ืก ันและก ันอย ู่เสมอ ผมซิอย ู่คนเด ียว 
เป็นตัวคนเดียว พ่อพูดเสมอว่า

“ไม่เป ็นไรอันดรูฮา ลูกจะโตขึ้น แต่งงาน แล้วก็จะมืความสุขเหมือน 
อย่างพ ่อไง”

ส่วนผมพูดกับพ่อว่า



“ไม่หรอกครับ ผมคงจะอายตัวม้วน แล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ”
ผมเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองเห็นหน้าของพระเจ้า รอบๆ ตัวพระเจ้ามีอีกา 

บินอยู่ เมฆเป็นปากของเขา ส่วนพระอาทิตย์เป ็นฟันสีทอง
“ ล ูเช ีย ” พ ่อเร ียกแม ่ “ ค ุณ โตเป ็นผ ู้ใหญ ่แล ้วนะ ช ่วยทอดปลาใน 

นํ้าม ันร้อนๆ ตอนมันยังเป ็นๆ อยู่ท ีเถอะนะ”
“ฉันทำไม่ได้ ! ฉันไม่รู้ส ึกถึงเรื่องวัย ไม่เคยคิดว่าฉันอายุสามสิบห้า มี 

ลูกชายอายุสิบขวบ แล้วก็มีแมวอายุห้าขวบ เจ้าคูเชีย เพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตของ 
ฉันเป็นฤดูใบไม้ผลิอ ันแสนสุขสม!1]รณ์งดงาม”

“ ถ ้าอย่างงั้นก ็ไม ่ต ้องม ีใครได้ก ินม ันเลย” พ่อจับปลาคาราสที่หางแล้ว 
โยนให้แมว

“ เอา คุซถ้า” พ่อพูด “กินมันให้หมดเลย อย่าให้เหลือแม้แต่กระดูก
เลยนะ”

ปลาคาราสนอนแผ่อยู่บนหญ้า มันนอนสบายใจและภูม ิใจอยู่ มันอยู่ 
นิ่งดูแจ่มใสราบรื่น เป็นมิตร สงบ มันผูกมิตรกับดูเชียด้วยรูปร่างหน้าตาของมัน 

ดูเชียยืดตัวตรงและกลืนน้ำลาย แล้วไม่ขยับจากที่ไปไหน 
“ ดูส” พ ่อเกลี้ยกล่อมมัน
จม ูกของค ูเช ียขยายกว้างข ึ้นถ ึงขนาดท ี่ไม ่เคยทำได ้มาก ่อน ตาโตขึ้น 

ทำเส ียงดังครือ ครือ ออกมาจากปาก แต่ม ันก็ย ังไม ่กระดุกกระดิกตัว แม้แต่ 
หัวก็ไม่ขยับ

“ ตื่น เวลาที่คนรัสเซียนกำลังพูดอยู่ก ับแก” พ่อตะโกน
ดูเชียไม่กระดุกกระดิก
“หมดกัน” ผมพูด “ ผมกินมันไม่ได ้แล้ว”
“พ่อก็แล่เนื้อมันไม่ลง” พ่อพูด “มันมิชีวิตจิตใจมากกว่าปลาทั่วไป กิน 

ปลาคาราสแบบนี้เข ้าไป ม ิแต่จะกลีนไม ่ลง”
“ปลาก็ม ีผลกับคนแต่ละคนแตกต่างกันไป” แม่พูด “ จำได้ไหมเพื่อน 

บ้านของเราฆ่าปลาเตสกากินแล้วปวย เธอนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิก ส่วนสามีของ 
เธอกินปลาอย่างเอร็ดอร่อยต่อหน้าเธอ เธอพูดกับเขาด้วยเสียงอ่อย ๆ ว่าไม่ควร



กิน แต่ทำยังไงเขาก็หยุดไม ่ได ้ เขากินมัน แล้วก็เอาให้ล ูกชายอายุไม ่ก ี่ขวบกิน 
ด้วย ส่วนที่เหลือเขาก็เอามาให้พวกเรา ตอนเช ้าฉ ันยังเห ็นล ูกชายของพวก เข า  

เดินเล่นอยู่ในลานบ้านเป็นปกติ ก็เลยเอาปลาเตสก้านี้ไปเป็นอาหารในงานฉลอง 
ว ันปีใหม ่”

พ ่อยืนเฉย มองไปรอบ  ๆ อย ่างไม ่ได ้ร ับการช่วยเหลือ ขยี้ตาแล้วดึง 
กางเกงให้แน่น

“หยิบมันขึ้นมาซิ ม ีซา” แม่พูด “ ค ุณเป็นผู้ชายหรือเปล่านะ” 
“ เปล่า” พ ่อตอบอย่างหนักแน ่น “ ผมเป็นหนอนหนังสือ ผมเอาชนะ 

ปลาท ี่กำล ังเป ็นๆ อยู่ไม ่ได ้ ผมทำได้แต่พวกอาหารสำเร็จรูป แล้วผมก็ไม่ใช่คน 
ท ี่ชอบเนึ๋อปลาขนาดนั้น ถ้าวันไหนผมไม่ได้กินเนื้อ ผมจะตัวสั่นไปหมด แต่ถ้า
VI |เ1  I © 11 I © I 11เม่เด์กินเน่อปลา กิใม ่เป ืน เร”

“จริง  ๆ แล้วในครอบครัวของเรา” พ ่อตะโกนปลุกใจ “ถึงเวลาแล้วที่ 
จะเล ิกก ินเน ึ๋อล ัตว ์ รวมทั้งเน ื้อปลา แล้วก็เล ิกดื่มซา ม ันเป ็นสิ่งเสพติด ส่วน 
จะม ีเซ ็กซ์ก ็ม ีเพ ื่อการทำให้เก ิดเด็กเท ่านั้น”

พ่อหยิบปลาคาราสฃึ้นมาจากพื้นอย่างไม่ตะขิดตะขวง แล้วเอามันไปใส่ 
ในชามอ่าง เจ้าปลาคาราสตัวผอมกะหร่องเหมือนนกพิราบนอนมีความสุขซบอยู่ 
ท ี่อกพ่อ

ตอนกลางค ืนเราท ุกคนตื่นข ึ้น เจ ้าพาย ุห ิมะ-หมาของเพ ื่อนบ ้านเห ่า 
ใครบางคนคงเด ินผ ่านหน้าต ่างแล้วท ึ้งพ ุ่มต ้นไม ้ พ ่อแง้มม่านออกแล้วมองไปใน 
ความมืด พยายามที่จะมองให้เห ็นซามอ่างปลาคาราสที่ต ั้งอยู่ใต ้ต ้นแอปเปิล

“น่าคิดนะว่า ปลาคาราสอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงมั่ง” พ่อพูดและรู้สึก
เป็นกังวล

ผมกับแม่คงจะเสียใจมาก ถ้าอยู่  ๆ มืคนใจร้ายลักคนมาจับเอามันไป 
หรือว่านกอินทรีภ ูเขาจะมาใช้จงอยปากจิกมันไป

“ คืนนี้ เราไม่ควรทำเฉยแบบนี้” แม่พูด ในเมื่อปลาคาราสตัวเล็กๆ อยู่ 
ในชามอ่างแค่ต ัวเดียวนอกบ้าน

เราแง้มประดูแล้วออกไปที่ลานบ้าน เป็นคืนที่มืดมาก มืดาวเต็มฟ้ากับ



พระจันทร์ที่ไม ่เต็มดวง พระจันทร์สะท้อนภาพอยู่ในชามอ่าง พอคาราสขยับตัว 
พระจันทร์ก ็ฃยับตัวด้วยเหมือนก้น

ตอนที่เรามองด ูปลาคาราส ม ันก ิอย ู่ไม ่เป ็น ่ส ุข ม ันต ื่นข ึ้นมาแล้วยก
หัวขึ้น

“ นอนเถอะนะ กริชา” พ ่อพูดแล้วลูบปลาคาราสตรงหัวอย่างอ่อนโยน 
พ่อเรียกมันว่ากริชา ย่อจากชื่อ กริกอริ รัสยู่ด ิน

“ ต ้องเอาม ันเข ้าไปในบ ้าน” พ่อพูดแล้วถือไพ่ฉายเดินนำ พ่อเดินไป 
เหมือนไม่ใช่คน ในชุดกางเกงนอนกับมือผอม  ๆ ส่วนเรา-ผมกับแม่ก็เดินตามพ่อ 
ไป ถ ือชามอ่างไว้

“ แก เจ้าห'^ของฉัน” พ ่อละเมอตอนทีกำล ังหล ับ “ แก เจ้าตากลม 
ของฉัน...”

อย่างแรกที่พ ่อถามหลังจากตีนแล้วคือ 
“ ลูเชีย ให ้อาหารกริชาหรือยัง”
“ เรา!เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของปลาคาราสน้อยมากเลยจ้ะ” แม่พูด “พวก 

มันชอบอะไร ไม ่ชอบอะไร”
“ เอาข้าวให้กริชาซิครับ” ผมพูด “ข ้าวก็เหมือนกับอาหารทีเป ็นแมลง 

น ้ ำ . . .  เอาเมล็ดเกรชกาให ้กินดกว่า เมล็ดเกรชกาก็เหมือนกับหมัดทอด” แต่พ่อ 
ไปหยิบเอาขนมปังปนที่อยู่ในถุงมาให้ปลาคาราสชะก่อน บังเอิญผมดันจามลงไป 
ในฃามอ่างที่ใส ่กริกอริ พ ่อเก ือบจะเล ่นงานผม

“ จามลงมาอย ่างงั้นได ้ย ังไง” พ ่อตะโกน ม ือถ ือถ ุงขนมป ังท ี่เป ิดอย ู่ 
“ เรารึกำลังจะเอาขนมปังน ี่ไปเลียงปลา”

พ่อให้แม่ไปที่ร ้านขายของ
“ คุณแวะชื้ออะไรมาให้ปลาคาราสด้วยนะจ๊ะ”
แม่ชื้อคอไก่มาให้กริกอริ
“ แต่ผมเห็นว่าคนอื่นเขาพากันเอาน่องวัวมาจากร้านขายของกันนะ” พ่อ 

พ ูดพร้อมตำหนิ
ใน'ที่สุดแม่ก็,พ ูดกับพ่อ1ว่า



“ ม ีชาปล่อยให้กริชาหาอาหารให้ต ัวเองเองเถอะนะ มันรู้แล้วละว่าอยู่ 
กับพวกเรา ม ันได้ก ินอาหารดีท ุกอย่าง ส่วนเรากันเองนี่ซ ิท ี่ไม ่ม ีอะไรจะกินแล้ว” 

ฟ้ามีดลงแล้วตอนที่เราเริ่มเดินทางไปแม่นํ้า พ่อเอากริชาใส่ลงในกระเป๋า 
พลาสติก ร ินน ํ้าลงไปในน ั้น  แล้วออกเด ิน แล ้วค ุณม ือน ิคอฟที่เป ็นคนงานใน 
โรงงานทำรองเท้าผ้าใบก็มาเจอกับเรา

“ไง เป ็นยังไงกันบ้าง” คุณมือนิคอพ่ยื่นมือหยาบด้านของตัวเองให้พ่อ 
จับทักทาย

“ เราอย ู่ก ันด ีคร ับ ม ืท ั้งเร ื่องด ีแล ้วก ็เร ื่องท ี่1ไม ่ค ่อยน ่าพ ิสม ัย เท ่า1ไห ร ่”
พ่อตอบ

ส่วนคุณมีอนิคอฟพูดว่า
“ น ี่พวกค ุณ ย ังง ่วนก ับปลาคาราสตัวน ั้นอยู่อ ีกเหรอ ! ย ังฆ ่าม ันไม ่ได ้ 

อีกเหรอ ผมเห็นพวกคุณวุ่นวายกันอยู่ต ั้งนานแล้วจากบ้านผม มาให้ผมเอาหัว 
ม ันฟาดกับตอไม้เถอะ”

“บ ้าเหรอ” พวกเราร้องตะโกน “ เราไม่ให้ฆ ่ากริกอรินะ”
ท ี่ร ิมฝ็งบึงวิตามิน พ่อเอาปลาคาราสออกมาจากกระเปา ลูบมันที่บ่า 
“ ด ีแล้วเจ้าคาราส” พ่อพูด “ว่ายไป ว่ายออกไป รวบรวมพละกำลัง 

นะ โทรศ้พท์มาหาเราด้วย เขียนจดหมาย หรืออะไรก็ได ้นะ”
กริกอร ิต ัวเต ่งต ึงข ึ้นในบึง ม ันว ่ายไปหากบแล้วก ็ปลิง ม ันไม่ได้แสดง 

ความเคียดแค้นไม่พอใจอะไรเลย
มันก ินอาหารจนอิ่ม แม ่โยนดอกไม ้ปาให ้ม ัน แล้วขอให้ม ันมีช ีว ิตที่ม ี

ความสุข
“ปลาคาราสมีช ีว ิตอยู่ได ้ไม ่นาน เด ี่ยวก็โดนจับอีก”
“ คราวนี้ม ันจะไม่โง ่แบบนั้นอ ีกแล้ว” พ่อตอบ



ตกแตน

“ อากาศวันน ี้ยอดเย ี่ยมเลย” แม่พูด “ เราจะไม่ไปเดินเล่นกันเหรอ
** -จะ”

“โอ ้ย” พ่อนอนอยู่บนโซฟายาว เฝ ีามองแมลงช้างที่ฝาผนังห้องอย่าง 
ตั้งอกตั้งใจ พ่อนอนอยู่อย่างนั้น แล้วพูดว่า พ่อจะนอนแล้วจินตนาการว่า พ่อ 
กำลังนอนอยู่บนชายหาด ดื่มกาแฟ กินขนมหวานของเอเชียตะวันออก

พ ่อของผมเป ็นคนท ี่ร ักการท ี่ไม ่ต ้องทำอะไรต ัวยงเลยครับ สำหรับพ่อ 
แม้แต่การเลี้ยงปลาก็เป็นภารกิจหนักที่ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำ แม่พูดว่า มีอยู่สิงเดียว 
ที่สามีของฉันจะทำสำเร็จก็ค ือ การไล่จับผีเสือ

พ่อนอนอยู่ท ี่เต ียงแล้วก็ด ูโทรทัศน์ตลอด1วัน
“ เรียนหนังสือไปลูก” พ่อบอกผม “ เรียนให้ดีอย่างที่ควรจะเรียน ลูก





ก็จะได้ม ีช ีว ิตเหมือนกับที่พ ่อม ีอยู่ตอนนี้”
แต่ถึงยังไง เราก็เกลี้ยกล่อมให้พ่อไปเดินเล่นจนได้ เราแวะไปที่ห ้า ง กุม 

ไปดูว่าที่น ั่นมีท ีวีแบบที่ม ีรีโมตคอนโทรลขายหรือเปล่า ม ันเป็นความใฝ่ฝันข อ ง พ่อ 
มานานแล้ว ไม ่อย ่างงั้นไม ่ว ่าพ ่อจะอยากหรือไม ่ก ็ตาม พ ่อก ็ต ้องล ุกข ึ้นมาจ า ก  

เต ียงเพื่อเปลี่ยนซ่องโทรทัศน์
เราเดินไปกัน แม่กับพ่อเคี้ยวขนมคุกกี้ ตามองไปตามทาง มองดูลม 

มองดูพระอาทิตย์ ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ผมถามพ่อกับแม่ว่า
“ใครอยากจะเป็นนิ้วอะไรกันบ ้าง”
1, , ! .  ^แม่อยากเปีนนัวก้อย
“ส่วนพ่อ พ ่ออยากเป็นนิ้วนาง”
ที่ห ้างกุม พ ่อตรงไปที่แผนกขายโทรท ัศน ์ ส่วนแม่ไปแผนกขายเครื่อง 

ใช้สตรี เราต่างคนต่างแยกย้ายกันไป ผมมาเจอพ่อท ี่ร ้านสุดท้าย แถวที่สามที่ 
ชั้นหนึ่ง พ่อกินไอศกรีมแล้วเหลือบมองดูป้ายประกาศด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ใครอยากรู้ว ่า ชาติท ี่แล้วเคยเป็นใครมาก่อน

ตรงมุมม ีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ ป ้าตัวเล็ก  ๆ อ้วน  ๆ ม ีผมสีม่วง ท่าทาง 
จริงจ ังน ั่งอยู่ใกล ้ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์

“ ผมอยากรู้ว ่า ชาติท ี่แล ้วผมเป็นใคร” พ่อพูด
“ เกิดปีอะไร” ป้าถาม “ เดือน วันที่ แล้วก็เวลาด้วย”
พ่อบอกหมดทุกอย่าง แต่พ ่อจำเวลาไม่ได้
“ คิดว่าเป็นตอนเช้าครับ” พ่อพูด “ถึงจะ... เดี๋ยวก่อนครับ ตอนที่ผม 

เกิด แม ่ผมเล่าให ้ฟ ังว ่า แม ่ได ้ย ินเส ียงระฆ ังท ี่เครมส ินด ัง แล้วก ็ม ีเพลงมาร์ช 
ของโซเวียตดังกระหึ่มทางวิทยุ”

“ เที่ยงคืน” ป้าพูด
เธอเอาข้อม ูลพวกนี้ป ้อนเข ้าไปในเครื่องคอมพ ิวเตอร์ แล้วอีกสิบนาที 

คำตอบก็ออกมา



นักเขียนผ้ย ิ่งใหณ ่ของศตวรรษที่ 19, ยอดอัจฉริยะของวัฒนธรรมโลก, 
ผ ู้ทำก ิจกรรมเพ ื่อสังคม น ักปราชญ ์ ครู ผู้ประพ ันธ์น ิยาย ‘สงครามและสันติ 
ภาพ’ ‘อันนา คาเรนินา’ ‘ เรื่องสันเสวาสโตปอล’

“อะไรกันคุณ ล้อเล ่นหรือเปล่า” พ ่อกระซิบแล้วเช็ดมือที่ท ่วมเหงื่อกับ 
เสื้อคลุมตัวนอก

“ คอมพิวเตอร์ไม ่เคยล้อเล่น” ป้าพูด
“จริงอย่างคุณว่า...” พ่อพูดต่อ “ชาติก่อนผมเป็น...เลียฟ ตอลสตอย???” 
“ ตามที่เหิน ใช ่” ป้าตอบอย่างจริงจัง “ คอมพิวเตอร์ของเราพูดความ 

จริงร้อยเปอร์เซ ็นต์”
“ค ุณเชื่อในสิ่งที่ค ุณพูดออกมาแน่นะครับ” พ่อพูดด้วยความกังวลอย่าง 

เหนือคำบรรยาย
ส่วนป้าคนนั้นไม่พ ูดอะไร ทำท่าผายมือออก ยืนยันคำตอบเดิม 
พ ่อ เด ินออกมาจากห ้างก ุมด ้วยก ้าวยาว  ๆ ก ับแววตาใสเปล ่าเหม ือน 

กระจก พ่อเดินเร็วอย่างกับวิญญาณ ไม่มีหางเสือ ไร้ท ิศทาง
“ ค ุณเป ็นอะไรน ่ะ” แม ่ถามอย่างตกใจ ถลาออกมาจากแผนกเครื่อง

ใฃ้สตรี
“ชาติก ่อนพ ่อเป็นเลียฟ ตอลสตอย” ผมตอบในระหว่างที่กำลังวิ่ง
“ อ่า อ่า อ่า !” แม่หัวเราะ
“ทำเป ็นหัวเราะไป” พ่อพูด “น ี่เป ็นเรื่องจริงจังนะ”
“ฉันหัวเราะตลอดเวลาละจ้ะ” แม่ตะโกนอย่างอารมณ์ดี “ เพราะตอน 

ท ี่ฉ ันไม ่ห ัวเราะ ฉ ันก ็จะร ้องไห ้ ม ีซาคะ” แม่ถาม “ แล ้วฉ ันเคยเป ็นอะไรมา 
ก่อน”

“ ผมไม ่ร ู้” พ่อตอบ “ เข้าใจไหมว่า อ ันตับแรกที่ผมสนใจค ือ ตัวผม 
ส่วนคนอื่นไม ่ม ีอะไรจะต้องนึกถึง”

“ เรียบร้อย พวกเราสิ้นช ีพไปแล้ว” แม่พูด 
ส่วนพ่อพูดว่า
“ ผมมีความปันปวนอยู่ในหัว ผมจะต้องคิดตรึกตรอง”



ตอนกลางคืนพ่อนอนไม่กระดุกกระดิกเหมือนเรือที่จมนํ้า แต่เส ีย ง ก า ร  
คิดตรึกตรองของพ่อทำให้พวกเรานอนไม่ได้ พ่อตื่นแล้วตื่นอีก เปิดไพ่ในห ้อ ง นํ้า 
แล้วก็มองดูหน้าตัวเองในกระจกด้วยความฉงน ดีใจแล้วก็แปลกใจ 

พ่อถามผมแต่เข้าว่า
“อันเดร ลูกรู้ไหมว่า คนที่จริงจังกับชีวิตนี่หมายถึงอะไร”
“ไม่รู้ครับ ผมรู้แต่คำ'ว่า ‘ เสื้อกั๊ก’ กับ ‘ที่หยอดจมูก’ หมายถึงอะไร” 
“ลูกน่ะจมอยู่แต่ในความหม่นหมองของการไม่รู้อะไร” พ่อสังเกต “ ลูก 

จะทำอะไรถ้าล ูกโตขึ้น”
“ ผมจะทำแว่นตากันแดดครับ” ผมตอบแล้วก็ผิวปาก 
“ ล ูกต ้องบอก ‘ไม ่’ ก ับ เร ื่องไร ้สาระ” พ ่อโพล่งออกมา “ แล้วบอก 

‘ใช ่’ ก ับเรื่องท ี่ล ูกจะรู้จ ักใข ้เวลาให ้เป ็นประโยชน์!”
แล้วพ ่อก็ให้ผมคิดหาคำตอบว่า มีนํ้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้าหนักคนหนึ่ง 

กิโลกรัม พ่อน่ะดูดเลือดผมเหมือนแวมไพร์เลยครับ หัวของผมป่นปวนเนื่องจาก 
สาระความรู้ ด ีท ี่ผมมืระบบสมองแบบว่า ถ้ามือะไรล่งเข้ามา ก็จะผ่านออกไป 
หมด ไม่ม ือะไรเหลือค้างอยู่ !

“ เล ิกใช ้ช ีว ิตแบ บไร ้ประโยชน ์ไป ก ับ เร ื่อ งท ี่ไร ้สาระซะท ี” พ ่อตะโกน 
“ คนท ี่ว ันๆ มีแต่ไปงานเลี้ยง คนคนนั้นก็ค ือนักโทษในอนาคต!”

แล้วพ่อก็ให้งานผม ให้แกะกล่องออก ตอนแรกผมแผ่มันออกเป็นแผ่น 
ถอนตะปูออกจากแต่ละด้านของกล่อง แล้วผมก็ทุบตะปูให้ตรง แล้วก็โยนทิ้งไป 

พ ่อรู้ส ึกพออกพอใจสุดๆ อย่างน่าตกใจ
ไม่รู้ว ่าความเคยชินอันน่ารักของพ่อที่ชอบนั่งตามมุมห้อง ทำตัวเหมือน 

ว ่าพ ่อไม ่ม ืต ัวตนอยู่ในห ้อง ม ันหายไปไหน พ ่อใล่เส ื้อสเวตเตอร์ต ัวบางสีแดงที่ 
ใล่มาตังแต่ตอนแต่งงาน กางเกง ถุงเท้า เด ินอาดๆ ไปทั่วห้อง แล้วก็รังควาน 
พวกเราด้วยคำพูดว่า ทำไมใครๆ พาก ันค ิดว ่าต ัวเองม ีส ิทธ ิท ี่จะถากถางความ 
อ ิสระและเป ็นต ัวของต ัวเองของพ ่อ ไม ่เหม ือนเม ื่อก ่อนท ี่พ ่อถามผมกับแม ่ด ้วย 
คำถามจำพวกว่า หิมะทีลานหน้าบ้านละลายหรือยัง ใบไม้ร่วงไหม ลมพัดเสียง 
ดังที่เท้าไหม นกสีดำบินมาหรือยัง



ตอนนี้ห ัวพ ่อเต็มไปด้วยปัญหาการก่อตั้งรัฐบาล ปัญหาการศึกษาของ 
ประชาชน แล ้วก ็ป ัญ หาช ีว ิตทางการเม ืองของประเทศ ตลอดเวลาพ ่อม ีภาพ 
แล ้วก ็คำต ่อว ่าส ังคมท ุกว ันน ี้อย ่างแรง ส ังคมท ี่ไม ่ม ีความสุขให ้ก ับคนธรรมดา 
ทั่ว  ๆ ไป

แม่พูดว่า
“ มีชา ค ุณอยู่อย่างไม ่ม ีความสุขเลย”
แต่พ่อพูดว่า 
“ ผมอย ู่เฉยๆไม ่ได ้”
แล ้วพ ่อก ็เข ียนลงไปในสม ุดบ ันท ึกท ี่ต ั้งซ ื่อว ่า หล ักการของช ีว ิต พ่อ 

เข ียนลงไปในสมุดว่า ‘ แล้วผมก็มองไปที่ส ุน ัข รู้ส ีกอ ้ศจรรย์ใจว ่าธรรมชาติช ่าง 
ชาญฉลาดจริง  ๆ ท ี่สร้างหมาพันธุ่ฃนเกรียนขึ้นมา’

แต่ก่อนนี้พ ่อกินทุกอย่างที่ม ี ไม่จู้จ ี้ แต่ตอนนี้ซครับ พอพ่อนั่งลงที่โต๊ะ 
ก็ส่ายจมูกไปมา ไม่ยอมกินอะไรเลย

“ อะไรกัน น ี่เอาเน ื้อล ัตวัให ้ผมกินเหรอ” พ่อพูด “ ตัวอะไรเนี่ย ส ัตว์ 
สะอาดหรือสัตว์ไม่สะอาด สัตว์สะอาดก็คือสัตว์'ที่ม ีก ีบสองกีบ แล้วก็เคี้ยวเอื้อง 
เช่น พวกยีราฟ แพะภูเขา ส ่วนสัตว์ท ี่ไม ่สะอาดก็ค ือ นกกระจิบนกกระจอก 
กระต่าย แล้วก็ตั๊กแตน”

พ่อเล ิกฆ ่าแมลงสาบ แมลงตัวเล็ก  ๆ และยุง ยุงดูดเลือดจากพ่อไป 
จนหมด แต่พ ่อก ็ย ังมองด ูพวกม ันด ้วยความรักเอ ็นด ู แล ้วพอถึงตอนกลางค ืน 
พ ่อ ก ็เก าๆ ๆ ๆ  พร้อมกับละเมอออกมาว่า “ อย ่าฆ ่า!”

พ ่อแวะไปหาเพื่อนบ้านไม่หยุดหย่อน ไปหาคุณปาเวล อิวาโนวิฃทีเป็น 
ช่างไม้ และคุณยายอาลาที่ปลดเกษียณแล้ว พ่อถามพวกเขาว่าได้รับเงินเท่าไหร่ 
ก ินอะไรกันบ้าง ไม ่ม ีใครขออะไรจากพ่อ แต่ด้วยความใจดีของพ่อ พ่อเอาของ 
ของผมทั้งหมดไปให้หลานของคุณยายฮาลา ส่วนคุณปาเวล อิวาโนวิช ตอนที 
พ ่อด ื่ม เหล ้าเก ีนขนาดจนเมา พ ่อเผลอเอาเหล ้าท ี่แม ่แอบเก ็บต ุนไว ้ในกระป ้อง 
ก า แพ่ สำ เร็จ รูปให้เข าไป

“ เจ้าท่อนไม้เอ๊ย” คุณปาเวล อิวาโนวิชพูดถึงพ่อ “ช่างเป็นคนแสนซือ



ไม ่เอะไรซะเลย”
ผมโกรธมากแน่นอน เขาดูหมิ่นพ่อ แต่จะทำอะไรได้ล่ะครับ ผมคงไม่ 

ฆ ่าพ ่อในไล ้ของต ัวเองหรอกครับ โดยเฉพาะพ ่อท ี่น ั่งเข ียนน ิยายท ี่เล ียพ ่ ตอล. 
สตอยเล ิกเข ียนไปกลางค ัน หน ังส ือช ื่อว ่า ‘ท ุกอย ่างเก ี่ยวก ับการพ ัฒ นาด ้า น  

จิตใจของมนุษย์’
พ่อเขียนนิยายเรื่องนี้โดยไม่หลับไม่นอนตั้งหลายคืน พ่อไว้หนวดไว้เครา 

ขมวดคิ้วอย่างดุ  ๆ ย่นหน้าผาก ทำจมูกบาน ซึ่งหน้าตาแบบนี้ ทำให้ผมกับแม่ 
พยายามเลี่ยงที่จะพบหน้าพ่อให้น ้อยที่ส ุด

พ ่อร้องไห้ ตอนที่พ ูดถึงงานประพันธ์ของตัวเอง 
“พ่อใส่ท ุกอย่างที่พ ่อมีลงไปในนิยายแล้ว” พ่อพูด “ ความรู้ส ึกทั้งหมด 

และความรู้ท ั้งหมด”
“ คุณเป็นสิ่งที่ด ีท ี่ฉ ัน1ได้'พบ” แม่พูด
แต่พ่อของผมคิดเอาเองว่า แม่อยากจะได้เงินจำนวนมหาศาลจากนิยาย 

ของพ่อ เพราะฉะนั้นพ ่อกีเลยเขียนพิน ัยกรรมลับ  ๆ ไม"ให้แม่รู้'ว่า หลังจากการ 
ตายของพ่อ ไม ่ว ่าจะเกิดอะไรขึ้น ผลงานทั้งหมดของพ่อไม,ม ีว ันท ี่จะกลายเป ็น 
สมบ้ต ิส ่วนตัวของผมกับแม่เด็ดขาด แต่จะตกไปเป็นของสาธารณะ

ทั้งความเป ็นก ังวลท ั้งความย ุ่งยากมากมายท ี่เก ิดข ึ้นก ับพ ่อ ทั้งความ
. 1,  1' I แ , "  , Xประหลาดหวาดหวัน ท ังอ ุปสรรคเท ่าไหร่ต ่อเท ่าไหร่ ส ิงเหล ่านทำให ้พ ่อกลาย

เป็นคนขวางโลกอย่างรุนแรง ไม ่ต ้องกินอาหารก็ได ้ แต่ขอให้ได้พูดโต้แย้งเถอะ
“ ฝนคงตกทั้งว ัน” แม่พูด
“ ผมว่าพระอาทิตย์คงส ่องแสงตลอดทั้งค ืน” พ่อตอบ 
“ ต่อไปผมจะไม่เป็นคนอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อน” พ่อพูด “ ผมจะทำงาน 

อย่างหนัก อาบเหงื่อต ่างน ั้าเข ียนหน ังส ือ ท ุกคนต ้องการอย ่างง ั้น ท ั้งร ัฐบาล 
ประชาซน...”

แล้วอยู่  ๆ ก ็มี1จดหมายเกี่ยวกับนิยายของพ่อส่งมา บรรณาธิการ คุณ 
โบลดือเรพ่ เขียนมาว่า นิยายไม่ดี ยาว น่าเบื่อ ไม่มีที่ไหนที่ต้องการนิยายเรื่อง 
นี้ เขียนแย่มาก ส่วนพ่อก็เป็นคนปวยโรคจิตชอบเขียนหนังสือ



“ เป ็นไปได้ย ังไง” พ่อตกใจ “โบลดือเรพ ่เป ็นใครกัน ช่างไม่รู้อะไรเอา 
เสียเลย” บางทีนี่อาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิด และเพื่อให้แน่ใจ ไร้ข้อกังขา พ่อ 
เลยไปที่ห ้างกุมอีกครั้ง ไปถามให้ร ู้แน ่ว ่าชาติท ี่แล้วพ ่อเป็นเลียฟ ตอลสตอย

พ ่อสาวเท ้าเด ินจ ํ้าเข ้าไป หนวดเครารุงรัง ใส ่ช ุดคลุมยาวมีผ ้าม ัดเอว 
ใส่รองเท้าสิดำ ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาพากันมองดูพ่อด้วยประกายตาลุกโพลง แม่ 
วิ่งตามพ่อมา ผมก็วิ่งด้วย แต่วิ่งอยู่ห ่างๆ หน่อย ทำเป็นเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ 
มากับผม

แม่ตะโกนลั่นถนน
“มีชา อย่ากังวลไปเลยค่ะ คนพวกนั้นจะต้องเสียใจที่ทำแบบนั้น” 
ส่วนพ่อตรงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์
“ทำนายผมมาซ ิครับว ่าชาต ิท ี่แล ้วผมเป็นเลียฟ ตอลสตอย” แล้วพ่อ 

ก็บอกปีเกิด เดือน วันที่ แล้วก็เวลา
แม่พูดว่า “ คุณจำได้แน่นะว่าเป็นตอนเที่ยงคืน ไม่เร็วหรือช้ากว่านนะ” 
“ ตอนเที่ยงคืนแน่” พ่อพูดอย่างมั่นใจ “ในวิทยุมีเสียงระฆังแล้วก็เพลง 

มาร์ชฃองสหภาพโซเว ียต”
“ แล้วคุณเกิดที่ไหน”
“ที่ด ูราล”
“ ถ ้าอย ่างงั้น ่เวลาก ็ต ้องเป ็นอ ีกเวลาหนึ่งนะซ ี” ไม ่เคยม ีใครรู้ว ่าแม ่ผม 

เป็นคนรอบรู้ช ่างสังเกตได้ขนาดนํ่ !
“ใช ่” พ ่อเออออแต่ไม ่เข ้าใจว่าม ันเป ็นยังไงกัน 
“ แปลว่านาฟ้กาที่บ ้านคุณเป็นเวลาตีสอง”
“ ตกลงเป็นตีสองหรือเที่ยงคืนกันแน่” ป้าคนคุมคอมพิวเตอร์ถามอย่าง 

หมดความอดทน
“ ตีสองครับ” พ ่อตอบอย่างใจเย็น
ป้าคนนั้นเอาข้อม ูลทั้งหมดที่ได ่ใส ่เข ้าไปในคอมพิวเตอร์ ห้านาทีต่อมา 

ในจอคอมพิวเตอร์ก ็ม ีต ัวหนังสือว่า ‘ต ั๊กแตน’
“อะไรกัน” พ่อหน้าซีด ถามว่า “ในนั้นเข ียนว่าอะไร”



“ ตัก-กะ-แตน” ผมอ่าน “ชาติท ี่แล ้วพ ่อเป ็นตักแตนครับ”
“อ๊าก ! เป ็นตั๊กแตน” พ่อพ ูดซํ้า พ ่อทนรับรู้ส ิ่งท ี่เก ิดขึ้นไม่ไหว “ แล้ว 

เป ็นตั๊กแตนแบบไหนครับ”
“ ต ัวเล ็กๆ ส ีเข ียว” ป ้าคนคุมคอมพิวเตอร์ตอบ 
“ยังงันเหรอ” พ่อคราง แล้วเดินโซซัดโซเซออกไป 
“มีชาจ๊ะ ฉันไม่เชื่อหรอก คงเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่าง” แม่ 

ตะโกน “ คุณเป็นเลียฟ เห็นกันอยู่ชัดๆ เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เลียฟ ตอล- 
สตอย แต่เป็นเลียฟ อเล็กเซ”

เราเด ินผ ่านไปใกล ้ๆ แผนกเสื้อไหมพรม แล้วแม่ก ็ตกหลุมรักเส ื้อต ัว 
ส ีเข ียวสดตัวหนึ่ง

“ เสื้อใส ่ข้างใน ม ีซา” แม่ดีอกดีใจ “ขนาดพอดีก ับคุณเลย”
แม่เอาเส ื้อออกจากไม้แขวนมาทาบบนตัวพ่อ แล้วก็เป ็นครั้งแรกที่พ ่อ 

ไม่คัดค้านแม่ พ ่อย ืนน ิ่งๆ ต ัวยาวๆ ซ ีดๆ  ใส่เสื้อตัวในสีเขียว-เป็นตั๊กแตนตำ 
ข้าว

“ ด ูเป ็นย ังไงม ั่ง พ ่อชอบนะ” พ ่อมองด ูต ัวเองในกระจก แล้วพูดต่อ 
เบาๆ “ สูเชีย คุณเป็นดาวประกายพฤกษ์ของผม”

“ คุณก็เป ็นไม ้กางเขนของฉัน”
เราออกมาที่จ ัต ุรัสแดงกัน
เรายืนอยู่ท ่ามกลางสายลม ท้องฟ้า ก้อนเมฆ...
“ แต่พ ่อด ีใจนะ” พ ่อถอนหายใจจนหมดปอด “ เหมีอนยกภูเขา 

ออกจากอกพ่อเลย ไม ่อย ่างงนพ ่อก ็ต ้องก ้งวลว่า พ ่อจะต้องทำงานของ 
เลียฟ ตอลสตอยต่อไป”





~ ๆ ) 1 '

ฟริชที ่ถูกหาเจอ

ท ี่บ้านพักร้อนของเราที่อ ูวาโรฟกา เราให ้คุณปาเวล อิวาโนวิซร ื้อ 
ระเบ ียงบ้านออก เพ ื่อจะต ่อเต ิมบ ้านเพิ่ม เขารื้อผนังด ้านซ้ายออกด้วย แล้วก็ 
ข ุดหล ุมท ี่ท ่อระบายน ํ้า  ผมมองท ี่หล ุมน ั้น  แล ้วก ็เห ็นหมวกเหล ็กทหารแบบ 
ฟาสซิสต์ใบหน ึ่ง เป ็นสีขาวล้วน วางอยู่ท ี่ข ้างล ่างของบ ้าน แล้วตรงพ ื้นก็มีน้ำ 
ขังอยู่

ผมคลานเข้าไปตรงนั้น หยิบหมวกมาล้าง แล้วสวมมันเดินเล่นไปทั่ว 
หมู่บ ้าน แต่คุณปาเวล อ ิวาโนวิชเตือนว่า ผมอาจจะถูกทำร้ายตอนที่ใส ่หมวก 
ใบนี้ได ้

ค ุณปาเวล อ ิวาโนว ิซ เป ็นช ่างทำเคร ื่องเร ือน  เวลาเมาเขาจะโมโห 
อาละวาดใหญ่ แล้วก็เท ี่ยวไล่คนในครอบครัวออกจากบ้าน ทำตาขวางใส่ทุกคน





แต่พอมาที่บ ้านเรา เขาดูสงบเรียบร้อยมาก เขาเล่าว่า พ่อของเขาเป็นนายพล 
ส่วนลูกชายเป็นนักวิชาการ

วันนันคุณปาเวล อิวาโนวิซใส่เส ื้อสีน ํ้าเงิน ่แบบอังกฤษอย่างเท่ แต่ถ้า 
เข ้าไปดูใกล ้ๆ จะเห ็นว่าจริงๆ แล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อนักเรียนเบอร์ใหญ่ ตรงแ ข น  

ข้างขวาม ีร ูปโลกก ับหน ังส ือต ิดอย ู่ เขาย ังไม ่ท ันได ้รอระเบ ียงก ็ฃอด ื่มกาแฟแ ล ้ว  
จากนั้นเขาก็เอาเงินจากพ่อไปจ่ายค่าถ่ายรูป

ส ่วนผมก ็ต ัดส ินใจข ุดหล ุมน ั้นต ่อ บางท ีอาจจะเจออะไรอ ีกก ็ได ้ ผม 
นอนลงไปกับดิน เสื้อยไปประมาณ 3 เมตรในความมีด แล้วก็ไปเจอกระติกนํ้า 
อะลูม ิเน ียมของฟาสซิสต ์

ด ้านขวาของกระต ิกน ํ้าเป ็นรูโหว ่อย ู่ เห ็นได ้ซ ัดว ่าม ันถ ูกย ิง ผมเทชา 
ลงไปในกระติกนํ้า แต่ซาไหลออกมาจากรูด้านข้างเป็นสายราดลงบนโต๊ะจนหมด 

“ทำอะไรอยู่น ่ะ สกปรกหมดเลย” พ่อพูด
ผมเตรียมไฟฉายกับแบตเตอรี เชือก มีด ไม้ขีดไฟ แล้วผมกับพ่อก็ 

ม ุดลงไปที่ใต ้ด ิน เราคลานไปตามดินที่อ ่อนนุ่ม พ ่ออยู่ข ้างหน้า ผมอยู่ข้างหส์ง 
คลานไปก็คิดไปตลอดว่าจะมีใครโผล่มาควักไล้ผมหรือเปล่านะ

ท ี่น ั่นม ีดท ึม ท ันใดน ั้น เองผมก ็สะด ุด เข ้าก ับอะไรบางอย ่างท ั้งท ี่อ ุ่นๆ 
และเย ็นๆ ผมตัวส์นไปทั้งตัว หยิบไม้ข ีดไฟข ึ้นมาจุด แล้วผมก็ได้เห ็นว่า ข้าง 
หน้าผมมีคนนอนเหยียดยาวอยู่

แก้มของเขามีสีชมพูจาง  ๆ เด ี๋ยวเขาคงจะลืมตาขึ้นแล้วพ ูดว่า “ สวัสดีขํ I ข่
อ ันตรูฮา อาหารกลางวันวันนี้ม ีอะไรบ้าง”

ไม ่ก ี่นาท ีหลังความเงียบอันน่าสยดสยอง ผมได้ย ินเสียงร้องตะโกนอัน 
ไร ้สต ิก ับเล ียงหายใจแรงๆ ของพ่อ โชคด ีท ี่ค ุณปาเวล อ ิวาโนวิชเด ินร้องเพลง 
อย่างม ีความสุขผ ่านมา และเม ื่อพวกเขาช่วยกันหามคนคนนั้นขึ้นมาวางไว้ข ้าง 
บนแล้ว เราก็เห็นว่าเขาใส่ชุดเครื่องแบบของทหาร ซึ่งเรามองเห็นเครื่องหมายของ 
พวกฟาสซิสต์

เขาผอมมาก ไม่อาบนำอาบท่า ไม่หวีผม หนวดเครายาวเฟ้อย เขา 
มีหที่เกรียมแดด กับหน้าและเหงือกที่ซ ีดขาว ดู  ๆ แล้วเขาก็เป็นปกติดีท ุกอย่างฆ •บ่ I ^



แล้วเสียงของพ่อกิด้งขึ้น 
“น ี่ม ันอะไรกันเน ี่ย” พ่อถาม
“ฟาสซิสต์” คุณปาเวล อิวาโนวิชตอบอย่างไม่รู้สึกประหลาดใจ “ฟาส- 

ซ ิสต์ในขุดเครื่องแบบเต ็มยศ”
“ อ๊า !” แม่ร้อง แม่ออกมาที่ระเบ ียงบ้านเพื่อทำความสะอาดลูกผลไม้

ปาพอดี
“ ล ูเช ีย” พ ่อพ ูด “ ทำไมค ุณถึงได ้ตกอกตกใจไปก ับท ุกเร ื่องอย ู่ตลอด 

เวลาเลยนะ ม ีสติหน ่อยซีจ๊ะ”
“ ค ุณพูดถูก มี'ชา แต ่ย ังไงก ็ช ่าง ท ุกคร ั้งท ี่ม ีเหต ุการณ ์อะไรเก ิดข ึ้น  

ฉ ันก็ม ักจะใจคอไม่อยู่ก ับเน ื้อก ับตัวเสมอเลยค่ะ”
“นี่น ่ะ ฟาสซิสต ์เขาเป ็นพระ” พ ่อพูด “ เพียงแต่เป ็นพระที่ถ ูกเก็บเอา

11 2 ^  ^ . 4 , 1 1  1 0  5 ะ |  0  ^ 1 1 .เว้อย่างด หรอเม ่ก ิเบนเยค
“ เขาเป็นฆาตกร” คุณปาเวล อิวาโนวิซพูด 
“ เขาเป ็นฆาตกรในแง ่ของเร ื่องการเม ือง” พ ่อพูด “ แต ่ถ ้าในแง่ของ 

โบราณคดีแล้ว เขาเป็นสิ่งมีค ่าล้ำ เหมือนฟอสซิลของกุ้งหรือปลา”
“ปล่อยให้คุณปาเวล อิวาโนวิซผายปอดให้เขาเถอะค่ะ บางทีเขาอาจ 

จะแค่หลับไปเฉย  ๆ ยังไม ่ตาย” แม่พูด
แต่คุณปาเวล อิวาโนวิชไม่เห ็นด้วย
“ไม ่ต ้องทำอะไรเลย” เขาพูดอย่างจริงจัง “ ฟาสซิสต ์ท ี่ด ีค ือฟาสซิสต ์ 

ท ี่ตายแล้ว”
แต่พ่อพูดว่า
“น ั่นม ันแนวคิดโบราณแล้ว”
“นั่นเป ็นความคิดท ี่ถ ูกต ้องท ี่ส ุด” คุณปาเวล อิวาโนวิชพูด 
เกิดการโต้เถียงอย่างหนักระหว่างคนสองคน 
“ เอาเขากลับไปไว้ท ี่เด ิมเถอะค่ะ” ในที่ส ุดแม ่ก ็เสนอออกมา “ที่ที่เขา 

เคยอยู่มาก่อน แล้วทำเหมือนกับว่าเราไม ่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย”
“ ล ูเชีย คุณพูดมากไปแล้วครับ” พ่อพูด “ ควรจะเงียบตั้งแต่เช้า แล้ว



ก็ค ิดว่าจะพูดอะไรในตอนกลางวัน ถ้าถ ึงตอนอาหารกลางวันแล้วย ังค ิด เร ื่อ ง พ ูด 
ไม่ออก ก็ค่อยพูดตอนอาหารเย็น แล้วถ้าถึงตอนอาหารเย็นยังคิดไม่ออก ก็ค ่อ ย  
พูดวันถัดไป”

ตอนนันเองพระอาทิตย์ก็ส่องแสง พอแสงอาทิตย์ส่องโดนฟาสซิสต์ เข า  
ก็ลืมตาขึ้น มองไปรอบ  ๆ ด้วยแววตาครึ่งหลับครึ่งต ื่น เขาหาวแล้วก็ปิดขี้เกียจ 
พยายามลองลุกขึ้น แต่ทำไม่ได้ เขาก็เลยหลับตาลงอีกแล้วกระซิบว่า 

“โอ มันก็อด! (พระเจ้า!)”
“บางท ีเขาอาจจะเป ็นพวกต้มต ุ๋น” พ่อพูด ตัวพ่อเป็นสีเทาจากความ 

กังวล “ หรือว่าเป ็นคนเมา”
“อย่าไปฟังพ่อเลย อ ันดรูฮา” แม่พูด “ น ี่น ่ะฟาสซิสต ์ของแท้เลยละ 

แค,พ ่อไม ่อยากให ้ล ูกเช ื่อในเรื่องปาฏิหาริย ์เท ่าน ั้นเอง”
“ เดี๋ยวเขาจะทึ๋เนขึ้นมาแล้วก็หักคอพวกคุณ” คุณปาเวล อิวาโนวิซพูด 

“มีซา เร็ว ไปเอาคราดมาแทงสีข ้างเขาเถอะ”
“ไม่ละ ขอบคุณ” พ่อตอบ
“ อะไรก ัน ค ุณ ฆ ่าฟาสซ ิสต ์ไม ่ลงเหรอ” ค ุณปาเวล อ ิวาโนว ิซถาม 

พร้อมกับจ้องไปที่พ่อ ตาต่อตา
“ ฆ ่าลงชิ” พ่อพูด “ แต่ผมไม่เคยคิดที่จะทำเลย”
“ ปล ่อยให ้เขาได ้ออกมาพบก ับโลกและผ ู้คน” แม่พูด “ให ้เขาย ืนข ึ้น 

แล้วก็เด ินออกไป”
ส่วนพ่อพูดว่า
“ เขาจะออกไปไหน เขาไม่รู้อะไรลักอย่าง ไม่มีญาติ ไม ่ม ีล ังคม”
คุณปาเวล อิวาโนวิชกลับไปแล้ว เขาไม ่ได ้ร ่อระเบ ียงต่อ บางทีอาจ 

เพราะเขากลัวว่าจะไปเจออะไรที่ม ันแย่ย ิงกว่านี้อ ีก
พวกเราวางฟาสซิสต ์ลงบนผ้า!5! ด ีท ี่ม ันอ ุ่น เอาหมอนเก่า  ๆ หนุนหัว 

เขาไว้ ตัวเขาสั่น ฟอก็เลยห่อเขาด้วยผ้าทำความอุ่น แล้วเอาเสื้อสเวตเตอร์ฃอง 
พ่อให้เขาใส่

ตอนกลางคืน คนเยอรมันนอนไม่เป ็นสุขเลยครับ เขาละเมอ ร้องว่า



“อัคตุง! อ ัคต ุง! (โปรดทราบ! โปรดทราบ!)” แล้วก็ “ไอ ฮ ิตเลอร ์! (ฮิตเลอร์ 
จงเจริญ !)”

พ่อปลุกเขา ชงซาให้เขาดื่ม ต้มสมุนไพรให้เขาด้วย 
ตอนเช้า เขาอาการด ีข ึ้น เขาพาดขาไว้ก ับโซฟาแล ้วก ็พ ูดเป ็นภาษา 

เยอรม ันว ่าหน ่วยรบของเขาอย ู่ท ี่ไหน ทหารอย ู่ท ี่ไหน แล ้วก ็ป ีนกลของเขาอยู่ 
ท ี่ไหน

ผมมุดไปที่ใต้ระเบียง น ่าประหลาดใจมากที่ผมเจอปีนกลของเขาที่น ั่น 
แต่ม ันเป็นสนิมครับ เขาเสียใจมาก เขาตะแคงตัวบนโซฟาแล้วร้องคราง 

“ฮ ิตเลอร์ อ ิสต ์ ทูต ! (ฮิตเลอร์อวสานแล้ว)”
พ่อรีบปลอบเขาตะกุกตะกัก “ฟ ิอเรอร์-ไนน์-คอม (ผู้นำ-ไม่มี-จงมา) เรา 

มาอยู่ก ันด้วยมิตรภาพระหว่างประเทศกันเถอะ”
ฟาสซิสต์ควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาร้องไห้ เพราะความอ่อนแอหรือไงนะ 

ผมก็เหมือนกัน เวลาที่ผมอ่อนแอมาก  ๆ ส่วนใหญ่ผมก็จะร้องไห้ครับ ยิ่งมีเรื่อง 
ไม ่ด ีต ั้งเยอะแบบนี้ ท ั้ง1ไม ่ม ีฮ ิตเลอร์แล ้,ว ปีนกลเป็นสนิม แล้วยังอยู่คนเดียวใน 
ประเทศอ ื่น-ประเทศท ี่ม ืผ ู้ชายซาวร ัสเซ ียนต ั้งเยอะแยะท ี่จะกระโดดออกมาจาก 
ทุกต้นหญ้าแล้วงับเข้าที่ม ีอ

เขาจะอยู่ย ังไงต่อเราก็ไม่ร ู้เหมือนกันครับ คนเยอรมันเป็นคนที่ม ีความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ว่ากันว่า พวกเขาขนคนกลับออกมาหมดตอนที่ถอย 
ทัพ ท ั้งคนที่ถ ูกฆ ่าแล้วก็คนที่บาดเจ็บ แต่ทำไมเขาถึงได้ล ืมคนคนนี้ คนที่นอน 
หลับไม่ต ื่นอยู่ใต ้ระเบียงบ้านของเรา หรือว่าเขาเป็นทหารหนีทัพ\  I โ 8,1 *1 * I  -1 ไ ,  *เขาร้องไห้ แล้วก ็ร ้องไห้ ท ้งแขนเสือของเขาเป ียกไปหมดเพราะนำตา 
แล ้วอย ู่ๆ เขาก็เกิดหิวข้าวขึ้นมากะทันหัน

“ แอสเสน (กินข้าว)” เขาพูด “อีส วิล แอสเสน ! (ฉันหิวข้าว)”
เขากินอาหาร ดื่มชาแก่  ๆ จนหมด พ่อซื้อยามาให้เขาจากร้านขายยา 

และป้อนวิตามินหวานให้เขาทุก  ๆ ครึ่งชั่วโมง
ม ีคนแวะเวียนมาที่บ ้านของเราตั้งมากมายหลายคน
เริ่มจากคุณป้าจุ]รา โอโลวา ป ้ารุ]ราเป็นแม่นม ป ้าอาบแดดเส ียจน



เหม ือนหลุยส ์ อามสตรอง, ครอบครัวค ุณโกโลชาซ กรโกริ ซ ิโมโนวิซ, พ ว ก  
พี่,น้องกลา'ชือริ'น, พี่โคเลีย ซโลดาเรฟ-ผ ู้ชำนาญการต ่อล ้ เขาใช้ชีวิตอยู่ในห ล ุม  
หลบภัยนานหลายสิบปีเลยครับ, ช่างภาพ คุณอิวาน ปาตาปอฟ ลูกชายของ 
นายพราน, คุณโตลิยา มือนิคอฟ ช่างเหล็ก, คนขับรถ คุณเยฟกินี วาโรบืช- 
กอฟ, นักโทษหนีค ่าย คุณวาโลดกา แล้วก็เจ ้าหน้าที่ประกันภัย คุณอาบราม 
โซฟมาน

คุณกาลาชาปอฟ มีใบหน้าแบบคนแก่ โกนหนวดเรียบร้อย ฟันซี่ใหญ่ 
อยู่ข ้างบนสามชี่ ส่วนฟันแถวล่างเขาตะไบมันเพื่อให้ม ันสูงเท่ากัน เขายืดตัวตรง 
แล ้วมองเราด ้วยสายตาด ุๆ หล ังจากนั้นเขาก ็กระชากเส ื้อออกถึงหน ้าอก ตรง 
หัวใจของเขามีรอยสักเป็นรูปแม่กุญแจอันใหญ่

“ ผมเข้าใจคุณดี กริกอริ ซ ิโมโนวิช” พ่อพูด “ แต่ผมขอร้องอย่างจริง 
จังว่าอย่าทำอะไรเลย ปล่อยให้ท ุกอย่างเป ็นไปตามโชคชะตาแสนประหลาดของ 
เขาเถอะ”

แต่คุณกาลาซาปอพ่ไม่ยอมยืดหยุ่น
“ ผมเป ็นคนเจ็บแล้วจำอย่างมากเลย เห ็นฟาสซ ิสต ์ก ี่คนๆ ก็ต้องฆ่า 

ม ันทุกรายไป”
“ ผมไม ่ยอมให้เก ิดการฆ ่าแกงกันหรอก” พ่อพูด “ ม ีศาลกฎหมายอยู่ 

แล้วเรองทุกเรีองก็แก้ไขใดทนัน”
โคเล ีย ซโลดาเรพ ่ ครูแ ก การต ่อล ้มาหาเราด ้วยใบหน ้าแบบเจ ื่อน  ๆ

นิดหน่อย เขาไม่พอใจมากแล้วก็กลับไปพร้อมกับใบหน้ามึนตึง
พีน้องกลาซือรินขอดื่มกาแฟคนละถ้วย แล้ววางตัวเป็นกลาง เพียงแต่ 

พวกเขามีบทบาทในการเจรจาไม่ค ่อยมากเท่าไหร่
แต่ก ็ม ีบางคนที่ร ู้ส ึกสงสารคนเยอรมันที่ถ ูกด้นพบ สงสารเพราะเห็นแก่ 

ความเป็นเพื่อนมนุษย์ คุณโตลิยา มีอนิคอฟเอากระดูกและเศษเนื้อมาให้ ส่วน 
คุณฟาราขาผอม ก็เอาซุปผักมาให้

“ซุปมันเป็นซุปดี ก ินก ับของย่าง” คุณฟาราพูด
ช่างภาพ อิวาน ปาตาปอฟเอาเส ื้อคล ุมของพ่อเขามาให้ก ับฟาสซิสต ์



โดยไม่เก็บเงิน
“ ท ี่คอเสอเป ็นขนแมวนะ” เขาพูด “ เส ือโคตสีน ํ้าเงิน เนื้อหนา แล้  ๆ

ก็มีซ ับในเป็นผ้าไหมด้วย แต่ค ุณจะต้องให้เหล้าเป็นของขวัญสำหรับผมนะ”
ฟาสซิสต์นอนอยู่บนโซฟายาว ไม่กระดุกกระดิกสักนิด เขาถอดถุงเท ้า  

กับรองเท้าออก นวเท้าเปลือยเปล่า ลูกชายของนายพรานคุณอิวาน ปาตาปอฟ 
ยืนมองดูเขาอยู่ใกล้ ๆ

“อย่ากลัวเลย” เขาพูด “นายฟาสซิสต ์ ไม,มีใครก ัดนายหรอก” 
ฟาสซิสต์พ ูดกับเขาว่า 
“ เกห ์ ช ัวร ์ เฮอเลอ !”
“ เขาพูดอะไร” คุณอิวานอยากรู้ 
“ขอบคุณสำหรับเส ื้อโคตครับ” พ ่อแปลให้ฟัง 
“ เอาไปใส,เพ ื่อสุขภาพเถอะ” ช่างภาพผู้ใจดีบอกแล้วลากลับบ้านไป 
‘ เกห ์ ซ ัวร ์ เฮอเลอ’ แปลว่า ‘ไปตายซะเถอะ’ คุณอาบราม โชพ่มาน 

ตัวแทนขายประกันรู้ความหมายจริง  ๆ ขอบคุณที่ท ุกอย่างในโลกสงบดีได้ เพราะ 
เขาไม่ได้บอกคำแปลนี้ก ับคุณอิวาน ปาตาปอพ่

ฟาสซิสต์ของเราเดินเชไปเชมาเหมือนอยู่ในกลุ่มหมอก สายตาของเขา 
ไม ่ม ีจ ุดโฟกัส ตัวเขาเองเสียใจมาก แต่ก็ยังลากขาเดินอยู่

ผมก ับแม ่ว ิ่งไปท ี่ช ุเปอร ์มาร ์เก ็ตแล ้วช ื้ออ ุปกรณ ์ป ่นจ ักรยานมาให ้เขา 
เหล็กที่จ ับกับที่ถ ีบสองอัน

61 I /  11 1 0 ^
‘‘มวธ เซบอก เว ้เหม ’’ ฟอกังวล
ครงหนึงทำให้เห ็นว่าฟาสซิสต์เป ็นคนฉลาดที่หาตัวได้ยากคนหนึ่ง เขา 

เข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ยังไง ตังแต่เช้าจรดเย็นเขาถีบที่ถีบสอง 
อันนั้นไม่มีหยุด

“ไอนส ํ ซไวย ์ ไตร (หนึ่ง สอง สาม)” เขาฟนคำพวกนี้ใส่หูเรา “ไอนสํ 
ซไวย ์ ไตร (หนึ่ง สอง สาม)” แต่เขายังจำซื่อก ับนามสกุลของตัวเองไม ่ได ้เลย 
ครับ !

“ เวเบร’’ พ่อเดา “วากเนอร  ์ บ ิโทเพ ่น”



“ไนน ์ (ไม่)” ฟาสซิสต์ส่ายหัว
“ ชต ีรลิซ เปลชเนอร์” ผมถาม “ซเล เชนเบิร์ก”
“ เกยาน โชรเก ชวาคสเ'นเกอร์” แม่พยายาม “ช ิล เลอร ์ ม ิลเลอร์” 
“ มย ูลเลอร ์! ” ฟาสซ ิสต ์ตะโกนด ้วยความด ีใจฃ ึ๋นมาท ันท ี “อิค บิน 

มยูลเลอร์! (ผม'ซื่อมยูลเลอร์)”
“ โวลฟกาน เกนริค อาดอฟ” คราวนพ ่ออยากจะรู้ซ ื่อ เขา 
“ไนน ์ (ไม่)” คนเยอรมัน มยูลเลอร์ส่ายหัวอีกที 
“ เกรตเฮน”
“ เกรตเอน อ ีส ต ์ เพ่รา ! (เกรตเธนเป ็นซ ื่อผ ู้หญ ิง)” ฟ าส ซ ิสต ์ยิ้ม

เศร้า ๆ
“ ถ้างั้นก็ ลยูดวิก อีโอกาน- เซบาสเตียน”
“ไนน ์ (ไม่)”
เขาหยิบเอาหีบเพลงเปาของผมขึ้นมา นั่งลงบนม้านั่งตรงประตู แล้ว 

ก ็เล ่นเพลงเยอรมันที่แสนกินใจ
เพลงแสนเศร้าด ังไปไกลถ ึงส ่วนท ี่ไกลแสนไกลของหม ู่บ ้านอ ูวาโรฟ กา 

ดังไป ถ ึงท ี่ท ี่ไม ่ม ีคนอยู่ ด ังไปถึงท ี่ท ี่ไม ่ม ีความแน ่นอนในชีวิต และดัง1ไปถ ึงที่ที่ 
ไม ่ม ีความอุดมสม!5]รณ ์สำหรับการเกษตร

ในปาไกลสุดลูกหูล ูกตา หุบเขาที่อยู่ล ึก ในที่ท ี่เป ็นดินทราย โรงงาน 
ทำอ ิฐส ีแดง โรงงานเคมี งู จิ้งจก ตุ๊กแก ดังไปถึงส ิ่งม ีช ีว ิตท ีคนเราไม ่เคยได ้ 
เห็น บ ึงวิตามินกับริมฝืงท ี่เต ็มไปด้วยต้นกกต้นหญ้า สายลมและที่ว ่างเปล่าที่ไร้ 
ผ ู้คนต่าง1ได ้ย ินเส ียงทำนองเพลงท ี่เหม ือนกับทำนองเพลงของเม ืองจยู่ร ินก ิน’หรือ 
บางทีอาจเป็นทำนองเพลงของเมืองเวสตฟารินดังอยู่ในแสงสีเงิน ใน ตอนคาของ 
เดือนสิงหาคมอันเงียบสงบ

อยู่  ๆ เฟลกา หลานของคุณกาลาชาปอฟก็ตะโกนล้อเลียนออกมาจาก
ในบ้านว่า

“ฟ!ช ! ถูกฉีดยาที่ต ูด !”
ฟรีช ตัว แขิง ตัง เจพง



“ฟร ิซ ” เขากระซิบ แล ้วเส ียงร ้องด ้วยความย ินด ีก ็ด ังออกมาจากอๆ  

ของเขา “ไมม ์ นาเม อ ิสต ฟร ิซ (ผมซื่อฟร ิช)”
ปรากฏว่าฟาสซิสต์ของเราชื่อว่า ฟริดร ิก  มยูลเลอร์ 
พอรู้จ ักชื่อกับนามสกุลของเขาแล้ว แม่ก็พูดว่า 
“ให ้มีซาไปที่กองทะเบียน ไปถาม หรือจะต้องบังคับเขาก็ตาม เพื่อให้ 

ฟริซสามารถจดทะเบียนมีท ี่อยู่ของตัวเองได้เร็ว ๆ ”
พ่อไปที่น ั่น ไปหาหัวหน้าฝ่ายทะเบ ียน คุณอิสาเยพ่ 
“ เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ธรรมดา และถึงกับโด่งดังเลยครับ” พ ่อเริ่มเรื่องเล่า 

ของตัวเอง “ลูกชายของผม อันดรูอา ค ้นพบคนเยอรมันที่นอนหลับแล้วฟิน ท่ี 
ใต ้ระเบ ียงของพวกเราครับ”

“ใช่เลย” คุณอิสาเยฟตะโกน เขาใส่เสื้อลายตาข่ายสีแดง และเหลือบ 
มองดูมือของตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจ

“ ตอนนี้เขาต ื่นจากหลับแล้วครับ” พ ่อเล่าต่อ “ ตลอดเวลาเขามองไป 
มา เบ่งกล้ามที่ขา พ ูดเรื่องต่าง ๆ ซ้ำไปซํ้ามาเป็นภาษาเยอรมัน เช่น ‘จิตใจที่ 
ดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง’ หรือว่า ‘หลักอนามัยคือหัวใจสำคัญของสุขภาพ’ เขา 
ขอไข่สองฟอง ขาหมู คนเยอรม ันคนนี้เป ็นเหม ือนส ิ่งแปลกปลอมในครอบครัว 
ของเรา ผมขอร้องอย่างจริงจังเลยครับว่าขอให้มอบที่อยู่พอชุกตัวได้ให้เขาเถอะ 
ครับ”

“ แล ้วก ็จะขอให ้ออกใบทหารผ ่านศ ึกให ้เขาด ้วยละซ ิ !” ค ุณอิสาเยฟ 
พูด “ เพ ื่อว ่าเขาจะได ้ช ื้อของได ้โดยไม ่ต ้องเข ้าค ิวรอ แล้วก็โดยสารพาหนะของ 
สาธารณะโดยไม,ต้องจ่ายเงิน”

“ เขาถ ูกพบใต้ระเบ ียงบ ้านของผม” พ ่อพ ูดอย่างกระหืดกระหอบ “ ก็ 
น ับได ้ว ่าเขาเป ็นแขกของเรา แต ่ม ันมากมายจนเก ินขอบเขตครับ ท่านลองมา 
เป็น'อย่างผมดูชิครับ !” พ่อขอร้อง แล้วในช่วงอารมณ์เดือดถึงที่ส ุด พ่อก็พูดว่า 
“ ขอให ้แบ ่งท ี่ล ักหน ่อยให ้คนเยอรม ัน พ ่ริดริก มยูลเลอร็ใด ้พ ักอาศ ัยด ้วยเถอะ 
ครับ”

“ เหล่าทหารผ่านศึกของเรา” คุณอิสาเยพ่พูดโดยไม่เหลือบตามอง “มี



สภาพความเป ็นอยู่ท ี่น ่าสงสารที่ส ุด พวกเขามีสวน ไร่ นาที่ไม ่ค ่อยได้ผลิตผล 
ได ้เง ินเด ือนน ้อยน ิดเด ียว ได ้บ ้านท ี่แสนแออ ัดย ัดเย ียด ในสวนม ีแมลงก ินพ ืช 
มากมาย มีแมลงต้นหญ้า ไข้หวัด ความหวาดกลัว โรค่ต่าง  ๆ กลุ่มของทหาร 
ผ ่านศึกเด ินทางมาที่กองทะเบ ียนเพ ื่อขอให้ฉ ีดยาให้พวกเขาตายเสียเลย เพราะ 
ว่าพวกเขาไม่สามารถจะมีชีว ิตอยู่ในสภาพที่แย่แบบนี้ แต ่พวกคุณนี่ซ ีทำไมถึงได ้ 
ไปข ุดเอาศ ัตร ูฟาสซ ิสต ์ชาวเยอรม ันข ึ้นมา แล ้วปกป ้องด ูแลเขาอย่างด ี ฝ่นผง 
อะไรก็ไม ่ให ้เป ีอนเขาได้”

“ไม ่จริงเลยครับ” พ่อพูด “ ผมทำตัวเย็นชาแล้วก็แล้งนํ้าใจกับเขามาก 
แต่ตอนน ี้ม ันเป็นเรื่องที่เก ี่ยวกับชีว ิต ความตาย แล้วก็การเป ็นอมตะ”

“ ค ุณ ก ินเวลาของผมไปสามนาท ีแล ้ว” ค ุณ อ ิสาเยฟพูด “ โรงงานผ ู้ 
บ ุกเบิก1ได้ผลิตรถยนต์ซ ิก ูล ี” พอจบคำนี้ เขาก็ให้กาต้มนํ้าหนึ่งใบกับพ่อเพื่อเอา 
ไว้ต ้มไข่ให ้คนเยอรมัน

พ ่อฝังความหวังท ี่จะกำจัดฟาสซิสต์ออกไปจากบ้านเรียบร้อยแล้ว พ่อ 
กลับมาที่บ้าน ล้มตัวลงนอน พ่อนอนอยู่นานแสนนาน มือของพ่อวางพาดไว้บน 
อกเหมือนกับนโปเลียน

“ นอกจากการนอนแล้ว สิ่งที่ผมทำเป็นงานทั้งน ั้น ลำบากทั้งนั้น” ใน 
ที่ส ุดพ่อก็พ ูดออกมา “ม ีแต่เต ียงเท ่านั้นที่เข ้าใจผม”

“ เราจะต้องมองไปข้างหน้าจ้ะ” แม่ตอบ
“ใครก็ช ่างท ี่มาอยู่ก ับเรา” พ ่อพูด “จะไม ่ยอมกลับออกไปลักที แล้ว 

ค ุณ ๆ น่า'จะร้กันลักนิด1ว่า ผมไม่ชอบให้คนอื่นมาอยู่ในบ้านของผมขนาดไหน”จ ่เ ข ิ ฆ
ถึงพ ่ริดริก มยูลเลอร์จะไม ่เข ้าใจว่าเราพ ูดอะไรกัน เขานั่งคุกเข่าด้วย 

ท่าทางอึดอัดใจ เขาคิดว่าเขาผิด-ผ ิดมหันต์ แล้วพ่อต้องการอะไรจากเขา เขา 
ไปรบกวนอะไรพ ่อหรือไงนะ เขาไปน ั่งอย ู่คนเด ียวท ั้งว ัน เข ียนจดหมายลงบน 
กระดาษแผ่นใหญ่ด้วยตัวหนังสือเล็กจิ๋วส ่งไปประเทศเยอรมัน ใช่ นี่คือพ่ริฃของ 
เรา—ฬริชท ี่สามารถทำให้ชีว ิตท ุกชีว ิตม ีความสุขขึ้นมาได้

ผมเดินเข้าไปหาVIริชแล้วจูบเขา เพ ื่อให้ความอบอุ่นทางใจแก่เขาเพ ิ่ม 
มากขึ้น ตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้ว เขาตัดผม โกนหนวดเครา แปรงฟัน หน้า



ของเขาเหมือนเหรียญที่ถูกทำความสะอาดแล้ว ขนาดคุณปาเวล อิวาโนวิชยังทิ้ง 
ความรู้ส ึกไม่ชอบฟาสซิสต์ แล้วเช ิญให้ฟรีดริกดื่มกับเขาจนหมดขวดเลยครับ

“ โอ ! ซนาปส ตรีนเคน ! (ดื่มเหล้า)” ฟรีชพ ูดด ้วยความเคารพและ 
ดึงหมูเค็มออกมากิน

เราไปที่ห ้องนํ้าแล้วกลับมาหาพวกเขา แต่พวกเขาไปนั่งอยู่ท ี่โต ๊ะใต้ต้น 
แอปเปิล ฟริดริกเอามือเท้าคาง ตั้งใจฟัง ส่วนคุณปาเวล อิวาโนวิซก็กำลังเล่า 
ว ่าพ่อของเขาเป็นนายพล ส่วนลูกชายเป็นนักวิชาการ

หลังจากนั้นฟรีดรีก มยูลเลอร์กับคุณปาเวล อิวาโนวิซก็รอระเบียงด้วย
กัน แล้วใส่ฐานของบ้านเข้าไป ฟรีซคล ุมหล ังคาไว ้ด ้วยผ ้าม ่านโปร่งๆ แล้วเขาฬ่ * 1
ก ย็ ังเอาดินใส่โคนต้นมันฝรั่ง เก็บหัวแครอท ปลูกต้นรักเร่ แล้วก็ขุดแปลงดิน 

ปรากฏว่าจริง  ๆ แล้วเขาเป็นสิ่งมีค ่าสำหรับพวกเรา 
“ถ้ามีใครมาหาแล้วถามว่า” พ่อพูดเสียงสูง “มีฟาสซิสต์มาอยู่กับพวก 

คุณโดยไม่ได้ลงทะเบียนเหรอ พวกเราก็จะตอบว่า เขาคือทาสของเรา ไม่ต้อง 
ลงทะเบ ียน”

“ แค่จะต้องสอนให้เขารักการดูด^นเท ่าน ั้น” แม่ดีใจ “ แล้วคุณน่ะเคย 
พูดว่า ไม ่ด ีใจเลยที่ข ุด เจอเขา”

“ ผมค ิดอะไรเร ็วมาก” พ ่อตอบ “ อะไรโผล ่มาในห ัวก ็พ ูดออกไปเลย 
วันนี้แบบหนึ่ง พรุ่งน ี้อ ีกแบบหนึ่ง”

ส่วนแม่ก็พูดว่า “ขอแค่ให้ซื่อตำแหน่งงานอะไรซักอย่างกับเขาก็ได้ จะ 
เป็นเลขาท่านนายพลด้านภาษาเยอรมัน ครูภาษาเยอรมันหรืออะไรก็ได้”

“ไม ่ใช ่แค ่อะไรท ี่เก ี่ยวก ับภาษาเยอรม ันเท ่าน ั้น” พ่อพูด “ให ้สอนอัน
ตรฮาก็ได้ สอนให้เขาเป ็นคนดี สะอาด ม ีคุณธรรม ผมรู้ส ีกได ้ว่าฟรีชม ืความ 
บรสุทธิและมิคุณธรรม

ในขณะที่ฟริซเริ่มทำงานเกี่ยวกับพวกผลไม้ต่าง ๅ และเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เขาส่งผลิตผลที่เหลือไปให้กับรัฐบาลด้วย

“ เร็วเข้า !” เขาพ ูดก ับพวกที่มาหาเขา พวกผ ู้ชำนาญการท ังหลายที 
ไม่ทำงานเลย ไม่ว่าจะเป็นคุณกาลาซาปอฟ คุณมือนิคอฟ คุณกลาชือริน คุณ



โคเลีย ชโลดาเรฟ แล้วก็คุณฟารา
“ช เนลเลอร์ ซเนลเลอร์! ( เร ็ว ๆ )” เขาพูดอย่างไม่พอใจใส่พวกเขา 
ส่วนตัวเขาเองก็ทำงานอย่างประณีตบรรจง
เขานำเอาสิ่งใหม่  ๆ มาให้ผู้คนในลูวาโรฟกา เขาทำไล้กรอก ซุปก้อน 

น้ำม ัน เนยต้ม เขาร่วมกันทำของกับแม่นม ป้าชุรา พวกเขาทำเนยแท่ง นม 
นมข้นหวาน นมเปรยวสเมตานา ผล ิตกัณฑ ์จากนมทั้งหมด ม ีค ุณ ภาพ เ ย ี่ย ม  
มาก ! ฟริชพาครอบครัวกลาซือรินทำกิจการเก ี่ยวก ับ เนื้อส่วนท้อง ไขม ันหยู 
เนือหมูสามชัน... คุณวาโลดกานักโทษหนีค่ายจะขนหนังหมูไปที่ตลาดทุกวัน คุณ 
สตราฮาเกน อาบราม โชฟมานทำอาหารกระป๋องในครัวเรือน 

ฟอพูดว่า
“ ผมถึงก ับต ้องหยิกต ัวเองเลยตอนที่เห ็นส ินค ้ามากกว่าหกสิบอย่างใน 

ห้องใต้ด ินของคุณอาบรามา โบรืสอฟวา
หอมห ัวใหญ ่กล ับมาให ้กล ีบท ี่เต ่งต ึง ในสวนม ีดอกกล ้วยไม ้ ไม ้ตก 

แต่ง ดอกโรสแมรืบานสะพรัง ไม ่ใช ่ม ีแค ่ดอกไม ้ดอกเด ียวก ับต ้นหญ ้าเหม ือน 
เมือก่อน นันเพราะฟรืชได้เป ิดเผยความลับของการเพาะปลูกอันยิ่งใหญ ่ให้ก ับ เร า  

“ ดอกไม้” เขาพูด “ไม ่ควรจะหยุดรดนํ้า !”
ผ ู้นำของกองทะเบยน คุณอิสาเยฟ เด ินทางไปหาเหล่าทหารผ่านสืก 

เพือเกลียกล่อมพวกเขา ส่วนพวกเขาได้เปลี่ยนใจแล้ว
“พวกเราจะไม่ฉ ีดยาเพ ื่อให้ตาย พวกเราจะต่อล ้ช ีว ิตต ่อไป” พวกเขา

พูด
ม ีส ิงใหม ่เก ิดขนแล้ว ! ท ุกคนท ีอย ู่ในเม ืองต ่างทำงานก ันหมด ชีวิต 

การทำงานของคนในลูวาโรฟกาดีขึ้น ถึงเขาจะเป็นคนเยอรมัน แต่เขาก็ช่วยเรา 
เยอะมาก

คนเยอรม ันเป ็นคนท ีร ักความสงบมาก พ ่อผมพ ูดอย ู่เสมอ เพียงแต่ 
ไม,ควรจะไปทำให้เขาโกรธและจะไม่ให้เก ิดบ่อย  ๆ

ส่วนแม่พ ูดว่า
“ ถ ึงย ังไงประซาชนของเราก ็แสนฉลาดเหล ือเก ิน ฉันคิดว่าประๆ]าชน



ไม่ว่าชาติไหน  ๆ ก ็เป ็นพวกเดียวกันได ้ท ั้งหมด”
ฟริชอย ู่ท ี่ค ูวาโรฟกา เขาได ้ร ับการยกย่อง มีซ ื่อ เส ียงเก ียรต ิยศ ทุก 

คนรักเขา และตอนนี้เขาก็ล ูบห ้วท ุก ๆ  ค น ให้กำลังใจ ยิ้ม แน่นอนว่าเขาอยาก 
จะเหลือความทรงจำที่ด ีท ี่ส ุดเก ี่ยวกับตัวเองเอาไว้

แล ้วก ็ม ีจดหมายจากเม ืองคูวาโรฟกามาหาฟรีชว่า หาแม่ของเขาเจอ 
แล้ว เธอยังมีชีว ิตอยู่ ม ีอ า ย ุ9 0 ป ีแล้ว และกำลังเฝืารอว่าเม ื่อไหร่จะได ้เจอกับ 
ลูกชาย

ท ุกคนไปส่งเขา ผู้คนในล ูวาโรฟ กาเบ ียดเสียดกันอยู่ตรงประต ูรั้ว พา 
ก ันก ั้นถนนเอาไว ้ แทรกเข ้ามาย ืนอย ู่ใต ้ต ้นแอปเป ิล รอก ันว ่า เม ื่อไหร ่ฟร ิชจะ 
ออกมา ฟริดริกที่ร ักของพวกเขาซ ึ่งกำลังจะลาจากไปหาแม่ของตัวเองในประเทศ 
เยอรมนีที่ไกลแสนไกล ไม ่เป ็นท ี่ร ู้จ ักของคนที่อ ูวาโรฟกา 

ทันใดนั้นฝ ูงซนก็แตกฮือ ส ่งเส ียงร้องออกมา 
“ ม าแล ้ว ! มาแ ล ้ว !”
เขาปรากฏตัวในเสื้อเชิ้ตที่ม ีรูปดอกข้าวโพด ดอกปัอปปี ดอกฟอร์เก็ต

มนอต เขาตัวซีดขาว พร้อมกับถือถุงใส ่ล ูกแอปเปิลในถุงข้อปปิง ใส่หมวกสีขาว 
ดูเหมือนก ับเทวดา คุณกริกอริ กาลาชาปอฟช่วยถือกระเป้าเดินทางให้เขา

รถไฟขบวนมอสโคว-อูวาโรฟกา-เบอร์ลิน ยังมาไม่ถึง ฝูงซน เบียดเสียด 
กันที่ชานชาลา ร้องตะโกนว่า

“ เพื่อนเอย! ฟริดร ิกเอ ่ย ลาก ่อ น !”
ผู้นำกองทะเบ ียนคุณอิสาเยฟมาที่ซานชาลาและพูดว่า 
“ สำหรับท ุกอย ่างท ี่ฟ ร ิดริก มย ูล เลอร ์ได ้ทำให ้ก ับหม ู่บ ้านอ ูวาโรฟกา 

เขาได้รับเหรียญรางวัลในจิตใจของพวกเรา ! ! !”
ไชโย ! ทุกคนตะโกนร้อง
และในตอนที่ไปส่งเขา ผ ู้นำก็พ ูดต่อ เขาพยายามพ ูดแข่งก ับฝูงซนที่ 

ส่งเสียงดังกระหึ่ม เราจะตั้งชื่อถนนว่า ‘ฟร ีดร ิก  มยูลเลอร์’ ให้ก ับถนนที่เจอเขา 
ส ่วนหมวกเหล็กและกานํ้าจะเอาไปไว้ในพิพ ิธกัณฑ์ประจำเมือง 

แล้วเขาก็พ ูดขอบคุณครอบครัวของเราด้วย



“ ด ีท ี่โลกนี้ม ีคนแบบพวกเขาอยู่” เขาพูด 
พ ่อกับแม่ของผมจะต้องพูดตอบกลับ
“จ ร ิงๆ  แล้ว ด ิฉ ันไม ่เคยม ีข ้อจำก ัดอะไร และถ ้าด ิฉ ันเป ็นน ักเข ียน 

ดิฉ ันก็จะขอใช้นามปากกาว่า ลูดมีลา ผู้ไม ่ม ีข ้อจำกัด” แม่พูด
“ ผมเป็นคนแห่งอวกาศ เป ็นคนของดาวเคราะห ์ ผมเป็นอนาคตของ 

มวลมนุษยชาติ”
“ เซร ภูต ! (ดีมาก)” ฟริชพยักหน้าแล้วก็ย ิ้มเห ็นฟันขาวแข็งแรง 
แล ้วผมก็จดจำฟริซท ี่กำลังย ืนอยู่ท ี่ประตูรถไฟและยิ้ม ผมจำเขาได้ใน

แบบน ี้
“อ ันดรูฮา ! ลูเชีย ! มีชา ! ปาเวล !” เขาพ ูดแล้วมองไปทางสถานี 

รถไฟของอูวาโรฟกาด้วยสายตาแสนเศร้า มองไปที่ท ี่จะพาเขาไปยังว ันอันแสน 
สุข “ อาวีเดอเซน (พบกันใหม่)”

“ ลาก่อน ฟริซ ลาก่อน” แม ่ของผมตะโกนบอกเขาผ่านเสียงด ังต ิดๆ 
กันของล้อรถไฟ “ อย่าล ืมเข ียนจดหมายติดต ่อก ัน แล้วถ้าได้เจอกันก็มาเต้นรำ 
กัน”

นานมากทีเด ียวที่เราไม่ได ้รับจดหมายจากเขา 
“ฟริช ลืมเราแล้ว” แม่พูดอย่างเศร้าสร้อย 
“ ค ุณ เป ็นอะไรไปล ูเช ีย” พ ่อปลอบแม่ “ ขนาดผมเองย ังไม ่ม ีว ันท ี่จะ 

ลืมคุณได้เลย”
จนวันคริสต ์มาสถึงม ีบ ัตรอวยพรส่งมาจากออุซ!5]รกา ฟรัชเขียนถึงเรา 

ว ่าท ุกอย ่างเร ียบร ้อยด ี แม ่ก ็แข ็งแรงด ี และฝากสวัสด ีมาด ้วย แล ้วก ็ย ังม ีร ูป 
ภาพของฟริชก ับแม ่ชราของเขาท ี่บ ้านหล ังเล ็กของพวกเขา แล ้วก ็บ ัตรเช ิญ ให ้ 
ผม พ่อ แม่ และคุณปาเวล อิวาโนวิชไปที่เยอรมนีในฤดูร้อนด้วย

นี่ละครับ เรื่องทั้งหมด เหลีอแต่จะต้องเพ ิ่มเข้าไปว่า เขาจะม  ี
?วิตอยู่ต ่อไปจนแก่ชราและตายอย่างเศรษฐี



*
ต้นไม้กิ ่งก้านแตกใบของผม

พ ่อก ับแม ่ของผมจะต ้องเส ิยดายอะไรอ ีกล ่ะครับ ก็พวกเขาน่ะมี 
ล ูกชายท ี่แสนยอดเย ี่ยมอย่างผม ! ไม ่เลยครับ พวกเขาไม ่เคยให ้ผมได ้อย ู่เป ็น 
ส ุขสงบเลยครับ ท ุกคนอยากจะสอนให ้ผมม ีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

“ทรัพย ์สมบ ัต ิท ี่แท ้จร ิงสำหร ับมน ุษย ์เราก ็ค ือ การเร ียน[ท ี่จะทำงาน  
อ ิสปว่าไว้อย ่างน ั้น” แม่พูด

“โดยเฉพาะในตอนนี้” พ่อพูดต่อ “ในบรรยากาศของการแข่งขันอย่าง 
สูง แม้แต่ในกลุ่มของพวกนักสีไวโอลินเองก็ยังมีการต่อล้อย่างนองเลือด พวกเขา 
ค ิดก ันว ่าพ อห ัด เล ่น ไวโอล ิน ได ้แล ้วก ็จบ  เป ็นหมายเลขหน ึ่ง ม ันไม ่ใช ่เลย ! 
น ักสีไวโอลินมีเยอะแยะไปหมด แล้วตัวอย่างแบบนี้ก ็ม ีให ้เห ินทุกที่”

“ เพ ื่ออ ัน ด ร ูฮาจะได ้ไม ่ถ ูกก ิน ใน การแข ่งข ัน ” แม ่พ ูด “ เราต ้องมา





ตัดสินใจว่าอะไรมีประโยชน์กับเขาในชีว ิตนี้ จะเป็นหัวหรือว่ามือ แค่น ี้เท ่านั้น” 
แล้วพ่อกับแม่ก ็เริ่มพิจารณากับสองสิ่งน ี้
“ถ้าจะมาพิจารณาเกี่ยวกับหัวของเขาก็เสียเวลาเปล่า” พ่อพูด “ เพราะ 

หัวเป ็นของพิเศษเฉพาะ ต้องมืมาตั้งแต่เก ิดแล้ว”
“ แล ้วม ือของเขาล ่ะ” แม่ตะโกน “ เขาเย ็บผ ้าไม ่เป ็น ช ุนผ ้าก ็ไม ่เป ็น 

แม ้แต่สนเข็มเขาก็ย ังทำไม่ได ้เลย ครูสอนวิชางานบ ้านให ้เด ็กๆ ขัดลูกบาศกํใม ้ 
ให้กลายเป็นลูกบอลกลม  ๆ แต่ลูกของเราขัดลูกบาศก์เส ียจนหายเกลี้ยงไปเลย”'บ่ I ฃ่ 'บ่

“ ล ูกเราต ้องทำอะไรง่าย  ๆ ท ี่ไม ่ต ้องใช ้ความพยายามพิเศษอะไรมาก 
มาย” พ่อพูด “ เพ ื่อเขาจะได้เห ็นผลงานของตัวเองได้ท ันที”

“ แล้วม ันจะเป็นกิจกรรมอะไรล่ะคุณ” แม่ถาม 3 * 0 ^ '' "
“ ผมเองก ็ต ังคำถามน ีก ันต ัวเองเสมอละ” พ ่อพูด “ แล้วก็ยังไม่ได้คำ 

ตอบชักที”
เราคงจะต้องเสียเวลาเดาอีกนานเลยครับ ถ้าไม่ม ืเหตุการณ์ที่ส ่องแสง 

วาบลงมาที่อาชีพที่แท้จริงของผมโดยบังเอิญ
ครั้งหนึ่งผมกันแม่กำลังนั่งอยู่บนรถเมล์ เราน ั่งแบบสบายๆ เหมือนกับ 

สายลม เราน ั่งตรงที่น ั่งแถวหน ้า ผมมองเห ็นทางได ้จากกระจกข้างหน ้า มอง 
เห ็นพวงมาลัยรถ ท ี่เหย ียบเบรก และคันเร่งความเร็ว ตอนนี้เป ็นโเด ูใบไม้ผลิ 
แต ่ม ีกล ิ่นของฤด ูร ้อนในอากาศแล้ว ผมค ิดถ ึงช ่วงป ิดเทอมส ุดท ้ายท ี่กำล ังใกล ้ 
เข้ามาอย่างมีความสุข

แล ้วเราก ็มองเห ็นไพ ่กำล ังไหม ้ต ้นไม ้อย ู่ตรงประต ูหน ้าต ึก ต้นไลม์ต ้น 
ใหญ่เบ ้อเริ่ม สดชื่น เขียวขจี ต ้นม ันเพ ิ่งจะแตกใบอ่อนๆ ในวันที่ย ี่ส ิบเมษายน 
และรอบ  ๆ ลำต้นมีกองขยะกำลังไหม้อยู่ 

ทุกคนร้องว่า 
“อ๊าก !”
“โอ้ก !”
แม่ตะโกนว่า 
“หยุดรถด้วยค่ะ !”



คนขับหยุดรถให้เราลงแล้วขับต ่อไป ส ่วนผมกับแม่ก ีว ิ่งส ุดแรงสองขา 
ไปหาต้นไม้ท ี่กำลังมีไฟลุกไหม้ ท ี่สำคัญคือผมรักต้นไลม์มาก โดยเฉพาะตอนที่ 
มันออกดอก ในวันเกิดของผมต้นไลม์จะออกดอกทุกครั้ง

เราวิ่งไปถึงแล้วก็รีบเหยียบลูกไฟให้ด ับ ในขณะที่พ ื้นยางใต้รองเท้ายัง 
ไม ่เก ิดควันไหม้ ส่วนต้นไลม์ก็ใกล้จะตายแล้ว

เราวิ่งไปที่ตีก หน้าต่างบ้านของใครบางคนหันมาทางเดินริมทางพอดี 
“ ค ุณคะ” แม่ตะโกน “ ต้นไม ้ของพวกคุณกำลังถูกไฟไหม้”
ใครบางคนยื่นจยูกออกมาจากหน้าต่าง
“ ต้นไม้ ! ต้นไม้ !” แม่ร้องเรียกพวกเขา “ กองขยะ ! กองไฟ !”
ไม่ม ีใครกระโดดออกมา ไม่ม ีใครตอบอะไรกลับมา 
“ แม่ลืมความเคยซินแสนซี่อของแม่ไปเถอะ” ผมพูด 
เวลาไปร้องขอความสนใจจากคน ท ุกคนจะคิดว ่าไม ่ได ้เร ียกเขา แต่ 

เรียกเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะถ้าเป ็นเกี่ยวกับเรื่องมหันตภัย
“ทำไมมองอะไรๆ ในแง่ร ้ายแบบนั้น” แม่ต่อว่าผม “ คนทุกคนคือสิ่ง 

ม ีช ีว ิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา แค่เราต้องสะกิดให ้ถ ึงห ัวใจของเขาเท ่าน ั้น”
แล้วก็ม ีช ่างเหล็กในชุดเสื้ออุ่น  ๆ ไม ่ม ีแขนเดินออกมาจากประดูทางเข้า 

ตึก เขาถือถ ุงใส ่ฝ ่นจากเครื่องด ูดฝ ่นย ื่นไปข้างหน้าอย ่างระม ัดระวังและแสนจะ 
อารมณ์ดี

“ ค ุณ คะ” แม ่ตะโกนพ ูดก ับเขา “ ม ีเร ื่องร ้ายแสนเศร้าค ่ะ ใครก ็ไม ่ร ู้ 
จ ุดไฟเผาต้นไม ้”

ช่างเหล็กหยุดยีนแล้วมองไปที่กองไฟอย่างใช้ความคิดพร้อมกับพูดว่า 
“จร ิงๆ  แล้ว ค ุณไปเอามาจากไหนว่ามีคนจุดไฟเผา บางทีต้นไม้ลุก 

ไหม ้ข ึ้น เพ ราะสายฟ ้าก ็ได ้ เคยม ีเหต ุการณ ์ว ่า พวกเราว ่ายน ้ำไปตามแม ่น ้ำ 
เยนะเวส แล ้วอย ู่ๆ  ผมก็เห ็นสายฟ ้าฃ ิกแซกจากเมฆสีดำผ ่าลงท ี่ต ้นไม ้ก ับตา 
ตัวเอง แล้วม ันก็เผาต้นโอ๊คลุกไหม้แตกกระจุยกระจาย”

แม่บอกว่า
“ แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะคะ ไปเอาน ้ามาเร็วๆ เถอะค่ะ”



ช่างเหล็กพูดกับแม่ว่า
“ แต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้ ผมต้องไปทิ้งถ ุงใส่ฝ ่นก่อน”
“ ตอนนี้ไม ่ใช ่เวลาจะเอาถุงใส่ฝ ่นไปทิ้งนะคะ” แม่พูด 
“ แล ้วคนอ ื่นๆ ล ่ะ” ช ่างเหล็กถาม “ คนอย่างผม อ ิส ิดอร์ โมยเซวิช 

ซ ิลเรบซเตน เม ื่อทำงานอะไรแล้วจะทำไม่เสร็จอย่างงั้นหรือไง”
“ม ีอะไรอยู่ในถุงเหรอคะ” แม่ถาม “ คุณถึงได ้หอบหิ้วเอาไว้แบบนั้น” 
“น ั่นม ันไม ่เก ี่ยวก ับใคร” คุณอิสิดอร์ตอบอย่างไม่สนใจใคร 
“ขอดิฉ ันดูหน่อยเถอะค่ะ”
“ไม่ ผมไม่อนุญาต”
“ แปลว่าคุณไม่สนใจสิ่งม ีช ีว ิตชนิดไหนๆ เลย” แม่พูด 
“ ค ุณไม ่พอใจผมทำไม” คุณอิส ิดอร์หน้าม ุ่ย “ ผมไม ่ได ้ไม ่! แต่ผมล้ 

ในแบบของผมต่างหาก”
“โลกของเรายิ่งใหญ่และอุดมสม!5]รณ ์” แม่พูด “ แต่ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยไม่ม ีอยู่บนโลกนี้เลย”
เราเด ินเข ้าประต ูทางเข ้าต ึก แล ้วก ็กดออดประต ูบานแรกท ี่เราไปถ ึง 

ชายวัยชราใส่เส ื้อกล้ามสีม ่วงมีรูปเรือแบบพิสดารอยู่บนเสื้อตรงท้องมาเปิดประตู 
“ใช่ ผมเห็น” เขาตอบ ตอนที่เราบอกเขาเรื่องต้นไม้ ดูเขาไม่สบายใจ

1 ^  ®  ■๘! ^  ะะเ ๘ !  * ฟ ุ้^เขาพูดว่า “ ทผมดมจนเมาแบบน กเพราะเรองน เบนเพราะเรองนทงหมดเลย 
เขาดูอ ่อนแอมากจนเราไม ่เส ี่ยงท ี่จะเรียกเขามาช่วยเร ื่องไฟไหม ้ แล้ว 

เราก ็ไปกดออดท ี่ประต ูห ้องข ้างๆ ชายชราผอมแห้ง ไม ่โกนหนวดโกนเคราแบบ 
คนที่อยู่ในทะเลทรายขนานแท้ออกมาเปิดประตู

สิ่งท ี่ทำให้ผมแปลกใจก็ค ือ เส ื้อของเขาไม่มีกระดุมเลย แต่มันถูกเย็บ 
แน่นสนิทจนถึงคอ ในห้องนอนของเขามีแต่ผ้าคลุมเตียง!5เอยู่บนพื้นกับรูปเหมือน 
ของค ุณตาคนนั้นตอนเป ็นเด ็ก-เด ็กต ัวอ ้วน แก้มแดง เป็นภาพ ‘ เด็กชายทีส่อง 
สว่างด้วยแสงพระอาทิตย์’

“ ผมเป็นคนทางใต้” เขาพูดอย่างเป็นมิตร “ ดีที่ผมมีผ้าคลุมเตียง ผม 
จะห่อตัวเองอยู่ในผ้าแล้วก็นอนหลับ ถ้าไม่นอนหลับ มันก็จะหนาว ลมพัดแล้ว



จะมีอะไรแปลก ๆ น่ากลัว ๆ ต่าง ๆ กันไป...”
แม่เสนอให้เขาเลิกทำอะไรทุกอย่าง แล้ววิ่งไปดับไฟ
“โอ ๊ะ อะไรกันค ุณ น ี่ค ุณ มาสำรวจจำนวนประชากรเหรอครับ” เขาจ่ จ่

ตะโกน “น ่าจะบอกตั้งแต ่แรก ตอนที่ม ีการสำรวจประชากร ผมจะบอกเสมอ 
เลยว่า ผมเป็นนิโกรครับ เป็นนิโกรขาว เขียนลงไปตามนั้นเถอะนะครับ”

“ชายชราผู้น ่าสงสาร” แม่พูด “ช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่ต ้องอยู่คนเดียว 
ตอนแก่แบบนี้”

แล้วเราก็ข ึ้นไปบนชั้นสอง คนโปิสองคนออกมาเปิดประตูให ้เรา เป็น 
ผู้ชายกับผู้หญิง

“ คุณเข้าใจไหมคะว่า” แม่ไม่ได้ต ัวสันด้วยความตกใจอีกแล้ว “ที่ลาน 
หน้าตึกของคุณ ต้นไม ้กำลังถูกไฟไหม้อยู่”

“ แล้วมันไหม้ใด้ย ังไง” ผู้หญิงโปิประหลาดใจ “ ตอนนี้ไม่มีใครมีไม้ขีด
ไฟสักคน”

“ เราย ังจ ุด เตาแก ๊สท ั้งๆ  ท ี่ไม ่ม ีไม ่ข ีด ไฟ เลย” ผ ู้ชายโป ิเข ้ามาร่วมวง 
สนทนาอีกคน เขาตัวขาวเหมือนเล้นมะกะโรน ิ

“พอไฟมันถูกจุดขึ้นมา ม ันก็ต ้องลามไปไหม้อย่างอื่นเป ็นธรรมดา” ผู้ 
หญิงโปิลังสอน

“ขอนั้าด้วยค่ะ ขอนํ้าด ้วย” แม่ขอร้อง 
“ แต่เราโป ิอยู่นะ” พวกคนโปีตอบ 
ส่วนแม่พูดว่า
“ไปกันเถอะ รางวัลกำลังรอพวกคุณอยู่นะคะ เขาจะมอบ ‘ เหรียญ 

กล้าหาญในการดับเพลิง’ ให ้พวกค ุณ ”
“ ผมจะเอาเหรียญนั้นไปกลัดไว้ที่ไหนล่ะ” ผู้ชายโปิถามอย่างประหลาด 

ใจพร้อมกับมองดูต ัวเองตั้งแต่ห ัวถึงเท้า
“ ตลอดทั้งชีวิตเขา เขาเข้าไปจับหางควายเหวี่ยงเป ็นวงกลม ทำเรื่อง 

เส ียงอันตรายอยู่เสมอ” ผู้หญิงโปิพ ูดด้วยความรัก
“ แล้วก็ใซ้นิ้วจิ้มจ^เกอิปโปโปเตมัส หมุนนิ้วเป ็นวงกลมไปมาตามจผูก”



ผู้ชายโปิพูดเสริม
“ฉันภูม ิใจในต้วเธอมากจ้ะ” ผู้หญ ิงโปิพ ูดแล้วปิดป ร ะ ดู
“ช่างมิความสุขโดยไม,ใส่ใจโลกเลย” แม่ถอนหายใจ “ เราจะพูดอะไร

เ1 I /  Iกบเขาใดล่ะ”
ที่ห ้องตรงข้ามกำลังเปิดเพลงโปรดของผม ‘ฮ้ลโล ดอลลี !’ นักดนตรี 

อยู่ท ี่ห ้องนั้น เขาเปิดประดูออกมา
เขายืนหลังค่อม เศร้าซึม เงียบขรึมแล้วมองไปข้างหน้า 
“ร ีบไปช ่วยก ันเร ็ว” เขากรีดร้องตอนรู้ว ่าเก ิดอะไรขึ้น แล้วรีบวิ่งไปหา 

ถังนา เขาแทบจะพลิกห ้องหาเลยครับ ส่วนผมกับแม่/ารอเขาอยู่ตรงบ ันไดลูก 
กรง แล้วเราก็เห็นว่าไฟไหม้ต ้นไม้แรงขึ้นอีก

ลำต ้นข ้างล ่างเร ิ่มดำลงแล ้วก ็กลายเป ็นถ ่าน ล ่วนข้างในของรากส่อง 
แสงเป็นสีล้ม ไฟลามขึ้นไปไหม้ที่ก ิ่งและใบไม้

ต ้นไม้จะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิ จะต้องยืนนิ่ง  ๆ ไม่ไต้ 
เล่น ไม่ได้คุย แล้วก็ไม่ได้กระโดดอยู่นานแค่ไหน ผมลองนึกวาดภาพว่าผมเป็น 
ต้นเบิร์ช ต ้นเป ็ร ์ซต ้นเต ี้ยๆ ท ี่โตเส ียดยอดขึ้นข ้างบนเป ็นร้อยๆ ปี แต่ไม่ได้ขยับ 
ออกจากตรงนเลย ไม ่ว ิ่งหน ี ไม ่ร ้องขอให ้ใครมาช ่วยอะไร แต ่จะยืนอยู่แล ้วก ็ 
ยืนอยู่ แล้วก็โตขึ้นจนถึงวันตายในที่ส ุด แค่ห้านาทีผมก็ทนไม่ไหวแล้วครับ ผม 
ทำไม ่ได ้

“ ค ุณ ย ังอย ู่ท ีน ีอ ีกเหรอ” เส ียงของน ักดนตรีด ังออกมาจากห้อง “ มือ 
ของผมคันไปหมดแล้ว อยากไปดับไฟ”

เขาตะโกนอีกว่า
“ ผมชอบที่จะได้เป ็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ ์”
“ ค ุณทำถูกแล้วครับที่มาหาผม”
“ ผมรู้จ ักวิธ ีการดับเพลิงท ังหมดดีเหมือนกับนิ้วม ือทั้งห ้าของตัวเอง”
แต่ในที่ส ุดเขาก็เด ินออกมาด้วยท่าทางแสนเจ็บปวดหัวใจโดยไม่ม ีถ ังนั้า 

แล้วก็พูดว่า
“ ค ุณ เห ็นไหมครับว ่าจร ิงๆ แล ้วม ันเป ็นย ังไง ผมเป ็นคนตาบอดครับ



การ'หาอะไรสักอย่างสำหรับผมมันเป็นเรื่อง'ใหญ่ ค ุณลองไปหาความช่วยเหลือ 
ทช ันทบนๆ เถอะครบ

“ ต้องไปเคาะเรียกเพ ื่อนบ้านโน่นครับ อย่ามาเคาะเรียกผมเลย” เขา 
ตะโกนตามหลัง “ คุณคาโรปกินอยู่ท ี่น ั่น เขาสูญเสียความสนใจในชีว ิตไป”

ดังนั้นแม่กิเลยไปกดออดที่ประดูบ้านตรงข้าม มีใครคนหนึ่งชำเลืองมอง 
ออกมาผ ่านช่องประดูท ี่แง ้มออกโดยม ีโซ ่เก ี่ยวอย ู่ เขามีห ูท ี่ใหญ ่มาก เหมือนหู 
ของพระพุทธเจ้า และมีแววตาของคนที่ไม ่ร ับ!อะไรเลย

“ เด ี๋ยวแม่จะชื้อเขา” แม่พ ูดแล้วเรียกเขามาเพื่อจะใช้เงินชื้อ 
“ขอนํ้าด ับไฟต้นไลม์หน่อย” แม่พูดแบบหน่วยดับเพลิง 
ส่วนเขากิตอบสวนมาทันทีด ้วยความรู้ส ึกเจ็บปวด 
“ คุณไม่รู้ส ึกละอายใจเลยหรือไง นั่นมันคือเครื่องหมายแห่งเงินที่ทำมา 

จากผ้าฝ ืายนะ”
เขาดึงเอากระดาษที่ย ับยู่!]ไปจากมือแม่ ร ีบคล ี่ม ันออก แล้วสำรวจดู 

หยิบเอาเทปกาวมาแปะลงที่กระดาษ เขายื่นเงินคืนแล้วปิดประตูด ังโครม
“ คนเรานะคนเรา ด ุร ้ายเหมือนเปลี่ยนมาจากจระเข้” แม่พูดตอนเดิน 

ลงมาตามฃั้นบันได แล้วผมก็ถามเรื่องไร้สาระกับแม่ว่า
“ ผมไม ่เข ้าใจว่าห ูของคนทำมาจากอะไร ห ูม ันโค้ง  ๆ เหมือนกระดาษ 

แข็ง เหมือนกับว่ามันไม่ใช่กระดูก ไม่ใช่ผิวหนัง แต่เป็นวัตถุดิบที่แปลกไม่เหมือน 
ใคร”

“ เจ ้าว ัตถ ุด ิบท ี่แปลกไม ่เหม ือนใครน ั่นน ่ะ” แม่ตอบ “ เขาเรียกกันว่า 
กระดูกอ่อน”

แม่เด ินออกมาจากประตูทางเข ้าต ึก กวาดตามองไปมาก่อนที่จะหมด 
สิ้นกำลังใจไม่เหลือหลอ แม่ตะโกนพูดกับคุณยายคนหนึ่งที่กำลังมองไปที่ระเบียง 
อย่างเรียบเฉยว่า

“ อะไรกันคะยาย ยายไม่เห ็นเหรอ ไฟไหม ้! ว ิ่งไปเร ียกคนอ ื่นๆ มา
เถอะค่ะ”

“ฉ ันทำไม ่ได ้” ยายตอบ



“ทำไมล่ะค ่ะ”
“ฉ ันไม ่ม ีขา”
ผมต้องไปพยุงแม ่ไว้ ไม ่อย ่างน ั้นแม ่คงเป ็นลมหมดสติไปแล้ว ร อ บ   ๆ

ม ีแต่ควัน รอยไหม้ เขม่า กองไฟ
ไม่มีแสงสว่างเลย พระอาทิตยํใม่ล่องสว่าง ไม่มีดาวเคราะห์ ไม่มีดาว 

หาง มีแต่แสงไฟสีแดงสว่างโร่ออกมาจากโคนต้นไลม์ หมาพูเดิลสีดำหอนอย่าง 
โหยหวน กาสีเทาบินวนเหนือต้นไม้

“จบก ัน! อวสานแล ้ว!” แม่พูดออกมาอย่างหมดหวัง 
น ั่นอะไรน ่ะ ! เหม ือนกับภาพลวงตาในอากาศที่ร ้อนจัด รถดับเพลิง 

พร้อมเปิดสัญญาณฉุกเฉินขับมาที่ลานหน้าตึกที่ไฟไหม้
“อ ันดรูฮา” แม่ไม่เชื่อตาตัวเอง “นั่นท่อส่งนํ้าฃองเทพเจ้า อ ันดรูฮา” 
“ เอาละ เอาละ” คนผู้ชายพูดและมองดูสถานที่เกิดเหตุ 
ส่วนแม่ก็พูดว่า 
“ เร็วเข้าค่ะ เร็วเข้า”
“จะรีบไปทำไม” น ักด ับเพล ิงพ ูด เส ียงขรึม “ เราต้องทำทุกอย่างด้วย 

ความระมัดระวัง เข้มแข็ง แล้วม ันจะอยู่ได ้นานเป็นศตวรรษ”
เส ียงของเขาม ีพล ัง ร ่างกายย ิ่งม ีกำล ังมากย ิ่งกว ่า เขาแผ ่ร ังส ีท ี่ให ้ 

ความรู้ส ึกสว่างและสงบออกมา
“ คราวนํ่ละ ท ุกอย่างจะเรียบร้อยดี” แม่ถอนหายใจอย่างโล่งอก 
“ท ุกอย ่างเรียบร้อยดี" น ักดับเพลิงยิ้มและยืดอกขึ้น “ เพียงแต่ว่าพวก 

เราไม่ม ีน้ำ”
เมมน ่า เดยงเงคะ”

“ ตอนนี้น ํ้าไหลกะปริดกะปรอยครับ” นักดับเพลิงก้มศีรษะ “ ตอนที่มี 
นากไม่ไฟไหม ตอนทใฟไหมกใม่มนา”

“ แล้วม ีวิธ ีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ” แม่ถาม 
คํ่วของนักดับเพลิงขมวดเข้าหากัน เขาใช้ความคิดทั้งหมด ‘สนับสนุน’ 

และ ‘ด ัดค้าน’ แล้วเขาก็โยนถุงมีอยางลงบนพื้นและพูดว่า



“ มี'วิธี'วิธีหนึง แต่เสียงสูงมากเลยครับ แต่อะไรจะเกิดก็ต ้องเกิด”
เขาเข้าไปในรถดับเพลิง ใช้คำลังล ัน  ๆ แต่เข้าใจกันได้อย่างดี 
“ เร ็วพวกเรา” นักคับเพลิงออกคำลังด้วยเสียงทุ้มตํ่า “ขอแค่ไม่ทำตัว 

เป็นพระเอกคนเดียวในการทำงาน ผมรู้ถ ึงห ัวที่ร ้อนของพวกคุณ” เขาส่งนักดับ 
เพลิงคนอื่นๆ ท ี่ออกมาจากรถยนต์ และตบบ่าแต่ละคนด้วยความเป็นห่วง

พวกเขาทุกคนเป็นยักษ์ใหญ่ เป ็นคนแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เกิด 
แล้วก็ยากที่จะเชื่อว่าม ีคนยักษ ์ใหญ ่แบบนี้อยู่ในโลกด้วย การเป็นคนไม่พูดมาก 
ของพวกเขาเร ียกร้องความสนใจจากคนที่มาม ุงได ้อย ่างมาก หลายๆ คนแนบ 
จมูกกับกระจกและพยายามรู้เห ็นเหตุการณ์ให้มากที่ส ุด

แล้วช่วงเวลาของการไฟไหม้กิมาถึงจุดสำคัญที่ส ุด พวกเขารวมกันเข้า 
มาเป ็นวงกลมล ้อมรอบต ้นไม ้ร ้อนๆ อย ่างไม ่ร ีบเร ่ง แล้วก ็กระจายวงล้อมออก 
รอบๆ ต้นไม้อย่างเอาจริงเอาจัง

“ แม่ไม่เข้าใจ” แม่พูดทั้ง  ๆ ท ี่ไม ่สามารถควบคุมตัวเองจากความกังวล 
ได ้ “พวกเขาจะทำอะไรกัน”

พวกเขาตัวใหญ่และสงบนิ่ง ไม ่ห ันซ้ายแลขวาเลยแม้แต่ครั้งเด ียว นัก 
ดับเพลิงพร้อมใจกันถอดกางเกงออกอย่างไม่ลังเลและองอาจ

“จะดูเส ือให้ด ูท ี่เล ็บ” ผมได้ย ินแม่กระซิบอย่างกังวลใจ เราเดินเข้าไป 
ใกล้ข ึ้นเพ ื่อให้แน่ใจว่าสายตาของเราไม่ได้หลอกเรา

และในวินาทีนั้นเอง สายนํ้าที่พุ่งแรงมาก แต่ละสายมีเล้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่ตากว่า 3-4 เซนติเมตรก็ไหลรดที่จ ุดกึ่งกลางของกองไฟ มันอาจจะดูเป็นไปไม่จ่ •บ่
ได ้ แต่สายน้ำพวกนั้นไหลรดต้นไม้ท ั้งต ้นได้ถ ึงรากถึงโคนเลย แม้ว่าต้นไม้จะมี 
ขนาดใหญ่มหึมามากก็เถอะครับ

พวกเขาคับไฟตามแบบชายฉกรรจ์อย่างไม่ยอมลดละ พวกเขาพับแขน 
เสือขึ้น ปล่อยนํ้าออกไปเต็มแรง ไม่หยุดเลย ไม่มีการไอ เป็นเวลาลามชั่วโมง 
ส ี่ส ิบห ้านาทีท ี่เส ียงสายนํ้าไหลฝ่าความเงียบรอบด้าน ม ีเส ียงถ่านที่เร ิ่มมอดคับ 
เสียงแตกของรากที่ไฟเริ่มหรี่ลง

โอ ้ เป ็น เร ื่องมห ัศจรรย ์! เห ็น ช ัด ๆ  ก ับตาเลยครับว ่าต ้นมอสและ



เห็ดรา ใบไม้ของต้นไม้ข้างทาง ผักชีปากลับมามีชีวิตอีก ต้นหญ้าอีวาน-ไช ดอก 
ระฆังสีเหลืองแตกยอดบานสะพรั่งออกมาจากทางเดินเท้าท ี่แตกเป ็น ร ่อ ง  พวกค น  
ท ี่อาศ ัยอย ู่ในต ึกส ูงห ้าช ั้นทำจากอ ิฐก ้อนโตพ ากันโกลาหลลงมาจากต ึก ค น  

ที่ขาดแคลน คนที่ไม ่ม ีญาติพ ี่น ้อง คนที่นอนละเมอ คนแคระ ทหาร คนฉีด 
ยาฆ ่าแมลง นักบินอวกาศ นักวัฒนธรรม คนโดดเดี่ยว คนที่เหมือนๆ กัน คน 
ที่อ่อนแอ คนที่หายสาบสูญ คนที่จู้จี้ คนที่ไม่ม ีความสุขในชีวิต คนที่ม ีต ัวเป็น 
สีเทา คนใบ้ คนโปิ คนทีกลับมามีชีวิตชีวา คนดุร้าย คนที่มีขาใหญ่และจมูก 
โต คนเมา คนเย็นชา

ท ่ามกลางคนพวกน ี้ม ีคนท ี่ห ูไม ่ด ี มองไม ่ค ่อยซ ัด ไม ่ร ู้ไม ่เข ้าใจอะไร 
อ้วนผิวขรุฃระ ตัวสีแดงกับแววตาเป็นกังวล

พวกผ ู้คนเหล ่าน ี้เข้ามาใกล ้พน ักงานต ับเพลิง เหมือนกับผ ู้คนที่มายืน 
ล้อมรอบชมน้าพุ “ ม ิตรภาพของประชาชน” พวกเขาพากันผลักกัน มองดูด้วย 
ความอยากรู้อยากเห็น เบียดเสียดกัน

“อย่าไปเสียดายลูกกระสุน !” แม่ของผมตะโกนขณะที่ย ืนอยู่บนม้านั่ง 
ยาวพร้อมกับโบกกระเป้าไปมา ด้วยเสียงร้องปลุกใจของแม่ ผู้ชายที่เป็นคนแคระ 
ก ็ด ิ่งตรงไปที่ต ้นไลม์ เขาเข้าไปฉี่ใล่ต ้นไม้ช ่วยในการดับเพลิง 

“ แม่อยากให้ล ูกโตขึ้นมาเป็นคนแบบคนแคระน ั่น”
ใช่ ! ผมเองก็ร้อนรุ่มจากความต้องการที่จะได้เข้าไปร่วมงานกับวีรบุรุษ 

พวกนั้น ว ีรบ ุร ุษที่ช ่วยชีว ิตท ุกคน ช่วยทุกสิงทุกอย่าง ช่วยแม้กระทั่งหัวใจ
“ น ั่น ไงพ วก เขา ขอ งม ีค ่าแห ่งชาต ิของเรา” ค ุณ อ ิส ิดอร ์ โมยเชว ิช 

ช ิลเรบชเตนพูด และพยายามดึงความสนใจของแม่ผมให ้ใปอยู่ท ี่เขา แต ่แม่ไม่ 
ได้มองไปทางเขาเลย

ต ้นไลม ์ท ี่ฟ ืนค ืนช ีพกล ับมาใบล ันไหวเส ียงด ังอย ู่เหน ือพวกเรา และ 
บรรดามดกิพากันวิ่งไปตามลำต้นที่ม ีช ีว ิตช ีวาของมันอีกครั้งหนึ่ง

“ เห ็นแล้ว” ม ีเส ียงตะโกนตังขึ้น ฝูงซน เกรียวกราว น ักดนตรีเป ็นคน 
ร้องตะโกนแล้วเขาก็เล่นเพลงโปรดของผม “ ฮัลโล ดอลลี !”

แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มขึ้น ! สีน ้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีเขียว สิ่งที่เป็นน้ำแข็ง



กลับอบอุ่น ทหารเกณฑ์ก็เป ็นทหารปลดประจำการ คนแคระกลายเป็นคนตัวโต 
ใหญ่ จ}5)กของเขาที่ไม ่ใช่จมูกแบบนกอินทรี ก ็เปลี่ยนเป็นแบบนกอินทรี คนจน 
ก ็ได ้ร ับความช่วยเหลือจากต่างชาติ ! คนโป็ร้องเพลง พวกคนที่ขย ับเขยื้อนไม่ 
ได้ก็พากันเต้นรำ ใครที่อยากเป็นนิโกรก็ได้เป็น คนพิการก็เหมือนกันหมดทั่วโลก 
คือพวกเขาเริ่มใช ้ช ีว ิตอย่างมีช ีว ิตชีวา คนเมาก็ได ้ร ับเลือกให้เป ็นประธานชมรม 
ต่อต้านการดื่มเหล้า ผู้คนกระปรกระเปร่าขึ้น ดินอุดมสมบุรณ์ขึ้น

ในร้านขายของมีไข่ขายอีกครั้งหนึ่ง ฉ ี่ร ้อนๆ ของพวกพนักงานดับเพลิง 
ไหลไปตามบ ้านต ่างๆ ที่คนในบ ้านเป ิดวาล์วน ํ้า ไม ่ใช ่แค ่คนท ี่อาศ ัยอยู่ในต ึกน ี้ 
เท่านั้น แต่มันไหลไปให้ทั่วทั้งมอสโคว

พอแรงของพนักงานดับเพลิงลดลง ก ็เก ิดเส ียงด ังกระห ึ่มว ่า “ไชโย” 
และเส ียงปรบม ือ พน ักงานด ับเพล ิงพาก ันตอบรับด ้วยรอยย ิ้มอ ันแสนถ ่อมต ัว 
เหมือนกับว่าพวกเขาอยากจะบอกว่าไม่ม ีอะไรที่เป ็นเรื่องเหนือมนุษย์ปรกติ

“พวกคุณรู้เรื่องไฟไหมีใด้ยังไงคะ” แม่ถาม “ เป็นเรื่องบังเอิญหรือยังไง” 
“ไม่ครับ ไม ่ได ้เป ็นเร ื่องบ ังเอ ิญ พวกเราถูกค ุณ...” เขาควักเอาสมุด 

จดออกมาจากกระเปาเสอ “ชร... ชม...ค ุณฃลเรบชเตนเรยกมาครับ”
“ ค ุณอิส ิดอร์ โมยเซ'วิชเ'หรอคะ !” แม่อุทาน 
“ ครับ ผมเอง” ค ุณ อ ิส ิดอร์'พ ูด “ ผมโทรหมายเลย 0-0 ถ ้าเราค ิด  

น ิดหนึ่ง” เขาพ ูดเสริมอย่างอายๆ “ ความคิดอันยอดเยี่ยมอัจฉริยะก็จะออกมา 
เสมอ”

“ มาช่วยกันแห่เขาหน่อย !” ค ุณคาโรปกินตะโกน เหตุการณ ์น ี้ทำให ้ 
ท ุกคนกลับมามีความกระตือรือร้นในการมีชีว ิตต่อไป

“ จะไปไหน ฉันต ัวหนักนะ” ค ุณอิส ิดอร์ โมยเชวิซฃัดขึ้นมา 
“ น ี่เหรอหน ัก ! นายน ่ะต ัวเบาเหม ือนล ูกหม ู” ค ุณ คาโรปก ินตะโกน 

ผมของเขายุ่งเหยิง มืตาเลิก ก ับห ัวท ี่ไม ่ได ้ส ัดส่วน เขาแสดงความดีใจกับคุณ 
อ ิส ิดอร ์ คนช ่วยด ับเพล ิงผ ู้กล ้าหาญ  ผ ู้ช ่วยช ีว ิตต ้น ไลม ์ ต ึกโลก แล้วก็โ]ด ู 
ใบไม้ผลิ

ผมพูดกับแม่ว่า



“ แม่ครับ ผมอยากเป็นพนักงานดับเพลิง”
ผมกลัวว่าแม่จะไม่เห็นด้วย ผมรู้ว่าแม่ฝันอยากให้ผมเป็นหมอ หรือว่า 

น ักสื่อสารมวลซน แต่แม่กลับตอบว่า
“ เอาซี อ ันดรูฮา น ั่นน ่ะเป ็นงานของล ูกผ ู้ชายแท ้ๆ เลย แม่ม ีแต่จะ 

ภูม ิใจ” แม่พูดต่อว่า “พวกเขาคงจะอ่านหนังสือกันน้อย แม่ไม่รู้ว่าพวกเขาสมัคร 
เป็นสมาซิกห้องสมุดที่ไหนกันบ้างหรือเปล่า...”

แต ่เร ื่องน ี้ทำให ้ตอนท ี่พวกเราจะป ิดเทอมฤด ูร ้อน คุณครูของพวกเรา 
ได้พ ูดกับแม่ว่า

“ ค ุณ จะต ้องค ิดและต ัดส ินใจว ่าอาช ีพไหนท ี่เหมาะก ับล ูกชายของค ุณ  
เป็นอาชีพที่ต้องใช้ห้ว หรือว่าใช้มือ หนึ่งในสองอย่างนี้เท่านั้น ไม่มีอวัยวะอย่าง 
อื่นที่ต ้องใช ้อ ีกแล้ว”

“ มีอย่างอื่นอีกค่ะ” แม่พูดอย่างร่าเริง ไม่เป็นกังวล แล้วก็เรีเอมั่น 
ในอนาคตวันข้างหน้าของผม



หนึ ่งเดียวในโลก

“ ถ ึงเวลาที่เจ ้าปลาวาฬของเราจ ะต้องแต่งงานแล้ว” พ่อตัดสินใจ 
ผมก็ไม่ร ู้เหม ือนกันครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงตัดสินใจแบบนั้น เจ้าปลา- 

วาฬเองย ังไม ่เคยค ิดเก ี่ยวกับเร ื่องการแต ่งงานเลย ม ันแค ่ก ินก ับนอน นอนกับ 
กิน ก็มืความสุขอย่างที่ส ุดแล้ว

“ เจ้าปลาวาฬ” พ่อพูดกับมัน “ เจ้าหมาไล้กรอก แกไม่ใช่หมาวัยหนุ่ม 
ต ้นๆ แล้วนะ ทำไมแกถืงเอาแต ่ก ินก ับนอน แกไม่อยากให้ช ื่อของแกจารึกสืบ 
ต ่อไปเป ็นศตวรรษๆ เหรอไง แกน่ะจะต้องเป็นสามี แล้วก็เป็นพ่อ ไม่อย่างงั้น 
ใครจะคอยมาดูแลปลอบแกในวัยชราแสนเด ียวดาย แล้วแกก็จะไม่ได้ตายท่าม 
กลางลูกหลานอันเป็นที่ร ัก แต่จะตายอย่างหมาจรจัดไร้ญาติ”

ปลาวาฬเหลือบมองออกมาจากห้องครัว ข้าวกาซายังติดอยู่ท ี่หน้า





ในตอนกลางค ืนม ันย ังคงฟาดหางตามโซฟา ปลุกพวกเราให ้ต ื่น พอ 
กันที ใครล ่ะครับจะไปมีความสุข บางท ีม ันย ังไม ่ท ันรู้เลยว่าใครมาหาก็ไปเล ีย 
เขาแล้ว ไม่ม ีใครรู้จ ักการสร้างม ิตรภาพได้ด ีเท ่าเจ ้าปลาวาฬอกแล้ว แต่กับเรื่อง 
การสืบทอดเชื้อสาย เจ้าปลาวาฬยังไม่เคยสนใจเลยสักนิดเดียว

“ ม ิคาอ ิล ค ู่สาม ีภรรยาน ่ะถ ูกสร ้างมาจากสวรรค ์นะ” แม่ปลอบพ่อ 
“ แค่ปลาวาฬมันยังไม่เจอความรักของตัวเองเท่านั้นละ”

ส่วนพ่อพูดว่า
“ สิ่งสำคัญ เพ ื่อท ี่จะให ้ม ันได ้เจอก ับคนท ี่ชอบอะไรเหม ือนๆ ก ับม ัน” 

พ่ออธิบาย “ ล ูเชีย ม ันจำเป ็นต้องมีทางออกตามหสักวิชาการที่จริงจ ัง”
แล ้วพ ่อก ็เร ิ่มต ิดต ่อไปที่ซมรมสุนัข เพ ื่อหาหมา1ไล ้กรอกหูส ่นสายพันธุ 

ช ั้นสูงมาเชื่อมชะตาชีว ิตดู่ก ับเจ้าปลาวาฬของเรา
“ ค ุณจะทำเซ ่นน ั้นได ้ก ็ต ้องไปที่ซมรม'ฝ ็กส ุน ัข” เจ ้าหน้าท ี่บอกกับพ่อ 

“ ค ุณ ต ้องไปทำการทดสอบแล ้วก ็ร ับ เหร ียญ รับรองจบหสักส ูตร เอาค่าใช ้จ ่าย 
สำหรับการพัฒนาชมรมมาด้วย แล้วก็มารายงานตัวในการผสมพันธุได้”

“ ตกลง” พ ่อพ ูดแล้วสมัครเข้าเรียนในซมรมแกสุน ัข แล้วก็บอกให้เจ้า 
ปลาวาฬรู้ล ่วงหน้าว่า ช ีวิตอันไร้การงานของมันจบสิ้นลงแล้ว

“ น ี่ค ือหน ้าท ี่ของแกในฐานะของประซากรชาย” พ ่อไม ่ล ืมท ี่จะย ้ำอ ีก 
ครั้ง ตอนที่เห็นเจ้าปลาวาฬเมินเฉย ปล่อยให้คำพูดของพ่อเฉียดชุไป 

แม่ไม่เห็นด้วย
“ ม ันก ็เหม ือนก ับ...” แม่พูด “ เอาศาสตราจารย ์หรือดอกเตอร์เข ้าไป 

นั่งเร ียนในชั้นป.1 เท ่านั้นเอง”
“ ถ ้าไม ่ม ีเหร ียญ จบหล ักส ูตร” พ ่อข ัดข ึ้น  “ เจ ้าปลาวาฬของเราก ็จะ 

กลายเป็นหมาที่ไม ่ได ้แต่งงาน”
พ ่อก ับแม ่เร ิ่มน ึกถ ึงความหส ังของงานแต ่งงานของต ัวเอง จร ิงๆ  พ่อ 

ต ั้งใจท ี่จะให ้งานแต ่งงานตรงก ับว ันสตร ีสากล เพ ื่อจะได ้ไม ่ต ้องเส ียเง ินไปก ับ 
ของขว ัญ หลายๆ ครั้ง ส ่วนตอนท ี่พ ่อไปท ี่สถานรับรองการแต ่งงาน ใค รๆ  ก็ 
เห็นกางเกงนอนที่ใส ่ซ ้อนไว้ข้างในโผล่ออกมาจากกางเกงชุดสูทของพ่อ



“ แล้วแกล่ะเป็นอะไร ไม ่ใช ่หนุ่มนักรักเหรอ” พ่อถามเจ้าปลาวาฬด้วย 
ท ่าทางส ุดซ ่า “ แกจะม ีช ีว ิตอย ู่ไปอย ่างไม ่ม ีจ ุดหมายอะไร ไม ่ม ีอะไรให ้น ึกถ ึง 
ก่อนตายเลย”

เจ้าปลาวาฬใส่กางเกงทองคำ สูบกล้องสูบบุหรี่นอนอยู่บนเตียง 
“จะต้องใช้ช ีว ิตต่างออกไปซี ไม ่ใช ่ใช ้ช ีว ิตตามอย่างที่พระเจ้าจะตัดสิน 

ให้เป็นไป” พ่ออธิบายให้เจ้าปลาวาฬเข้าใจระหว่างทางไปสถานปีกอบรม “ รอบ  ๆ
ต ัวมีแต่การลักขโมยแล้วก็ความรุนแรง แต่แกกลับสีแต่พูด ไม ่ทำอะไรเลย”

“ขอให้เข ้าใจไว้ต ั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ตลอดไป” พ่อเทศนา “โลกแบ่งออก 
เป็นส่วนของเราเอง และส่วนของคนอื่น แล้วก็แบ่งเป ็นตัวเม ียกับตัวผ ู้”

“ แกน่ะ ตัวผู้ !” พ ่อตะโกน “ เป็นตัวผู้ท ั้งแท่ง ! แกจะต้องหล่อเลี้ยง 
ความดุร ้ายขึ้นมาในตัวเอง”

เจ ้าปลาวาฬก้าวเท ้าเข้าไปใกล้พ ่ออย่างนอนใจพร้อมกับยิ้ม มันคิดว่า 
พ่อกำลังล้อเล่น แต่พอมันได้เห ็นความน่ากลัวและความเครียดที่ครู!เกทำในการ 
IIกส ุน ัข ปลาวาฬก็ต้องกระโดดหลบ

ในตอน!เกม ีเส ียงด ังไม ่ได ้ศ ัพท ์เก ิดข ึ้น  ฝ่น เสียงเห่า เส ียงท ้องร้อง 
เสียงตะโกนว่า “ฟู !” “พาส !” “ที่ขา !” มันไม่อยาก!เกเลย พวกเขารังควาน 
มัน ทรมานมัน ไม ่ปล ่อยให ้ม ันได ้เป ็นส ุข พวกเขาย ื่นแซนด ์ว ิชให ้ม ัน พอมัน 
จะรับเอาแซนด ์ว ิชด ้วยความยินด ี เขาก ็ต ีม ันท ี่หน ้า แล ้วชายหัวรั้นจอมกวนที่ 
เป ็นครู!เกก็โบกแขนเสื้อแจ๊กเก็ตผ่านจมูกเจ้าปลาวาฬไปมา

เห ็นได ้ช ัดว ่าเป ็นเหม ือนก ับช ้างแมมมอธกำล ังล ้ก ับเส ือเพ ื่อแย ่งก ินคน 
และถึงแม ้ว ่าตามธรรมชาติแล ้ว เจ ้าปลาวาฬม ันไม ่ได ้เป ็นหมาท ี่เซ ื่องซ ึม เบื่อ 
หน่าย ขึ้รำคาญ แต่แขนเสื้อนั้นทำให้มันรำคาญมาก

มันสะบัดหัว โยนปลอกคออันเข้มงวดทิ้งไป ล ุกขึ้นน ั่งบนก้น และพุ่ง 
ถลาเข้าหาครูผ ู้!เกอย่างกับควายบ้า ผมไม่เคยเหินเจ้าปลาวาฬเป็นแบบนี้มาก่อน 
ตัวมันกลายเป็นสีเขียวเพราะความดุร้าย

ผมกับพ่อวิ่งเป็นวงกลมรอบ ๆ พยายามที่จะไล่จ ับมัน แต่เจ้าปลาวาฬ 
ก็วิ่งฉิวอยู่ตลอดเวลา มันวิ่งเร็วปานลมพัดจนไม่รู้ท ิศรู้ทาง ลมขยะหมุนรอบเจ้า



ปลาวาฬ ขนของมันลุกชัน เหงื่อไหลออกมาจากคาง
“ เอ้ย !” พ่อตกใจ พ ่อกลัวว่าเราคงจะทำไม่ถูกวิธ ีซะแล้ว 
แต่มันสายไป แล้วละครับ
เจ้าปลาวาฬจะกลับมาที่บ ้านก็เฉพาะตอนเย็นเท่านั้น มันดุร้ายมาก 
ม ันแทะกระด ูกจนเกล ี้ยงไม ่ม ีเหล ือ พอผมจะเอากระด ูกไปท ิ้ง ปล า -  

วาฬก็เก ือบจะกัดม ือผมเลยครับ เป ็นเวลาหนึ่งอาท ิตย ์ท ี่เจ ้าปลาวาฬกลายเป ็น 
หมาอวดดีและมีความประพโเต ิอ ื้อฉาว ม ันฉ ุนเฉ ียวข ึ้นเหม ือนกับพวกคอแซค* 
ม ันไม ่ชอบเลยเวลามีใครมามองเรา น ึ่ไม ่ต ้องพ ูดถ ึงการท ี่ใครจะมาแตะตัวพวก 
เราเลยครับ !

มันกัดคุณโสราคินเพื่อนบ้านของเรา เขาผ่านมาใกล้ๆ ประตูบ้านของ 
เรา ปลาวาฬ-ท ีเคยเป ็นส ิ่งม ีช ีว ิตท ี่ใจด ีท ี่ส ุด  ไม,ได ้ผ ่านการ!เกอบรมอะไร แต่ 
ตอนนี้ม ันไม่ชอบมาก ๆ ที่ม ืใครสักคนมามองที่ประตูบ ้านของเรา !

ไม ่ม ีใครมาเป ็นแขกท ี่บ ้านของเราอ ีกแล ้ว พอด ีว ่าค ุณ โตเล ีย เลคิน 
เพื่อนของพ่อได้มาหาเรา เขาต้องยืนอยู่ท ี่ระเบียงบ้านตลอดเย็น พอตอนที่กลับ 
ออกไปเขาก็พูดกับพ่อว่า

“ มีชา ฉ ันจะไม่มาหานายอีกแล้ว”
และเรื่องที่จะมานอนค้างที่บ ้านของเราก็ไม ่ต ้องพูดถึงเลยครับ 
“ป้าก็อยากนอนหรอกนะ แต่ป้ากลัว” คุณป้าปาเนียจากบีเตรียบสกา 

บอกผม “ กลัวว ่าอย ู่ๆ จะถูกตะปบเข้าท ี่คอ”
เวลาพ ่อจ ูงเจ ้าปลาวาฬ ออกไปนอกบ ้าน  แม ่ก ็จะตะโกนบอกพวก 

คุณยายทั้งหลายจากทางหน้าต่างว่า
“ช่วยกลับบ้านไปด้วยค่ะ เรากำลังพาหมาไปเดินเล่น”
พวกคุณยาย1ไม่รั่าไร ไม่บ่นพึมพำ รีบหายไปในพริบตา ไม ่เหลือใคร

เลย !

* เปินชนพื้นเมืองที่อา?โยอยู่ทางตอนใต้ฃองรัลเชีย ในอดีตมีซื่อเสียงในด้านการส์รบ และ 
ความดุร้าย



ครั้งหนึ่งม ีกองทหารผ่านมา เจ้าปลาวาฬไม่ชอบพวกเขา มันดิ้นหลุด 
จากพ่อ พวกทหารแตกกระเจิง พ ่อวิ่งไล่เจ้าปลาวาฬได้แล้วกินอนทับมันไว้

“ แย่ที่สุด ดูซิ1ว่ามันทำอะไร1ไว้กับเรา !” พ่อพูดตอนที่มองไปที่เจ้าปลา-
วาฬ

หลังจากนั้นก็มีคนบอกเราว่า มีหมาพันธุ่ไล้กรอกหูสั้นตัวที่เก่งที่สุด มัน 
เป็นสัตว์ที่น่ากลัว น่ากลัวที่ว ่า ม ันไม่ยอมให้ม ีใครดีกว่าตัวมันเอง และนั่นก็คือ 
เจ้าปลาวาฬ ดังน ั้นมันเลยกลายเป็นหมาเจ้าอารมณ์แบบนี้ ! มันพร้อมที่จะแต่ง 
งานกับทุกตัว ไม่ม ีการพิจารณาอะไรทั้งน ั้น

เจ ้าปลาวาฬมันวิ่งหนีไป หน ีแบบไม่มีท ิศทาง หากินเองตามกองขยะ 
ร่วมตะลุมบอนในการกัดกัน เร ิ่มใช ้เครื่องด ื่มท ี่ม ีแอลกอฮอล์ แล้วกลับมาตอน 
ก่อนรุ่งเช้าแบบมีหยากไย่เต ็มตัวกับดวงตาจ้องเขม็ง 

พ่ออารมณ์เดือดจากความไม่พอใจ
“ ล่งมันไปอยู่กับหมูเลย ไอ ้หมาตัวนี้” พ่อว่า “พ่อจะส่งมันไปสถาบัน 

สัตวแพทย์”
มีเจ้าหน้าที่หลายคนจากหน่วยงานต่าง ๆ ขอซื้อเจ้าปลาวาฬด้วยจำนวน 

เงินมหาศาล เพ ี่อจะเอาม ันไปข ับไล ่พวกมาเฟ ิยท ี่คอยมาเก ็บค ่าท ี่ ม ีพวกเจ ้า 
หน้าที่คนหนึ่งเอาถ้วยเหล็กมาฝากเราจากเมืองเชียรตาโนฟ

เจ้าปลาวาฬกำลังจะกินเนื้อแล้วมันก็ อะ-อา...กัดเขาเข้า ! ! !
วาเช ียล ูกพ ี่ล ูกน ้องของผมถ ูกเกณ ฑ ์เข ้าไปอย ู่ในกองท ัพ  ใน การรบที่ 

ชายแดน เขามาหาเราพร้อมกับหัวที่โกนเลี่ยนและถุงย่ามบนบ่า เขาพูดว่า
“ อาล ูเซ ียครับ  ให ้ผม เอาเจ ้าปลาวาฬไป ค ุ้มก ันชายแดนต ิดเม ืองจ ีน 

เถอะนะครับ”
“ล ้อเล ่นรึเปล่า” แม่ตอบอย่างตื่นตระหนกตกใจ 
ล่วนพ่อพูดว่า
“พระเจ ้าได ้ทรงพ ูดผ ่านวาเช ีย ปล ่อยให ้ปลาวาฬมันไปเถอะ ให ้ม ัน 

ไปสันหางต ัวเองบ ้าง ระเบ ียบวิน ัยของกองท ัพจะช ่วยสร้างความกระจ ่างในห ัว 
ให ้ม ัน”



“ปลาวาฬจะไม่ไปไหน” ผมพูด 
“ ม ันจะฉีกวาเช ียออกเป ็นชิ้นๆ น ่ะซ ิ” แม่เตือน 
ผมกับแม่เองก็กส์'วเจ้าปลาวาฬครับ ม ันไม่ค ่อยยินดีย ินร้ายกับผมแ ล ะ  

แม่สักเท่าไหร่ แล้ววาเชียก็ถามขึ้นว่า
“อามีซา อาใช้น ํ้าหอมอะไรครับ”
“ ยี่ห ้อกงสุล” พ ่อตอบอย่างภาคภูมิใจ
1, , , ,  ! ■-' 1,ขอผมฉดหน่อยนะครับ
เขาฉีดนํ้าหอมของพ่อตั้งแต่ห ัวจรดเท้า แล้วเข้าไปคว้าตัวเจ้าปลาวาฬ 

เจ้าหมอนั่นก็เดินตามเขาไปโดยดี เราทุกคนตกใจร้องโอ้ก
“ ดูแลเจ้าปลาวาฬด้วยนะ วาเช ีย” พ ่อตะโกนตามหลังพวกเขา “ ถ้า 

เกิดอะไรขึ้น อาจะไม่ยกโทษให้เลย”
ผ่านไปครื่งป ีก ็มีจดหมายมาจากวาเชีย

สวัสดีครับคุณอามีชา คุณอาสูเชีย และอันเดร 
ทุกคนที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ พวกเราสบายดี ผมกับปลาวาฬไป 

ประจำการอ^ที่ชายแดนของประเทศ ตอนแรกพวกทหารก็พากันล้อเราว่า หมา 
ชายแดนอะไรกัน พวกนั้นเรียกเจ้าปลาวาฬว่า “ปลาวาฬ-ไอ้ต ัวอัปลักษณ์” แต ่
พอปลาวาฬจับคนจีนได้สองคน พวกเขาก็น ับถือเจ้าปลาวาฬขึ้นมาทันที

ท ีส่ำคัญคือ จะต้องสอนให ้เจ ้าปลาวาฬแยกกล ินของคนจีนออกจาก  
คนท ี่ไม ่ใช ่คนจ ีนให ้ได ้ ไม ่ได ้ม ีการสอนให ้หมาประจำชายแดนแยกกสินของคน  
จีน เร ื่อ งน ี้แม ้แต ่ค ร สิู1กส ุน ัขชายแดนเองก ็ย ังทำไม ่ได ้เลยคร ับ  คนจ ีนท ุกคน  
เหมือนกันไปหมดอย่างกับพี่น ้องฝาแฝด แล้วก ็ค ุยแบบเดียวกัน เส ียงเด ียวกัน 
อามีชาครับ ! พวกคนจีนตั้งใจหนีข ้ามชายแดนอ^ตลอดเวลา เจ้าปลาวาฬมัน 
จะได้กลินที่ไม ่น ่าอภิรมย์ของคนแปลกหน้าทันที ม ันจะดมรอยเท้าแล้วก็ว ิ่งไล่ล ่า 
ศัตรูไปอย่างแม่นยำ ส่วนผมต้องฝาต้นไม ้พ ุ่มไม ้ตามหลังม ันไป อา®เชียครับ ! 
ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าปลาวาฬถึงมีส่วนอกที่แคบเหมือนหัวเรือเดินสมุทร 
นั่นก ็เพ ื่อจะพ ุ่งแหวกอากาคออกไปเวลามันวิ่ง พอมันวิ่งไล่ท ันแล้ว มันก็จะเอา



อกท ิมด ้านหล ังของคนท ีกำล ังว ิงหน ี กระโจนใส่ท ี่ขา ส ่วนผมก ็จะจ ับแขน&ตI 
ไขว้ไว้ท ี่ด ้านหลัง จาก2ปร่างภายนอกดูเหม ือนเจ้าปลาวาฬจะผอมแห้งแรงน ้อย  
แต่จริง ๆ แล ้วม ันแข ็งแรงป ีกป ีน!

ท ี่ชายแดน ^คนพาก ันพ ูดถ ึงเจ ้าปลาวาฬด ้วยความยกย ่องน ับถ ือ  
ทำให ้เจ ้าปลาวาฬยิงกระต ือรือร ้นมากยิงข ึ้นอ ีก ม ันเข ้าไปม ีส ่วนร่วมในท ุกเร ื่อง 
การปรากฏต ัวโดยไม ่ได ้บอกล ่วงหน ้าของเจ ้าปลาวาฬทำให ้ด ้'ต2ต ัวแข ็งด ้วย  
ความกลัว พวกคนจีนเร ียกเจ ้าปลาวาฬว ่า ‘ช ิน-ลยาน-ป ีโย’ แปลเป ็นภาษา 
รัสเซียนว่า ‘ปลาวาฬจอมลังหาร’ ส ่วนพวก4 'ตIเองกิต ั้งค่าหัวเจ ้าปลาวาฬไว้ว ่า 
คนที่ฆ ่ามันได้จะได้รับเหรียญเกียรติยศ

ลาก่อนครับคุณอาทั้งสองและน้องที่ร ัก ส่งพัสดุมาให้ด้วยนะครับ
จากฎเขาหิมาลัย จุดที่เป ็นสีเขียว 

วาเชียของทุกคน

อีกหนึ่งเดือนต่อมา ผู้นำแนวรบ ท่านนายพลดูราเชนกอฟก็ส่งจดหมาย 
ขอบคุณมาให้พ่อ ซ ึ่งจดหมายบอกให้รู้ว ่าม ีความต้องการที่จะมอบเหรียญรางวัล 
ให้ก ับเจ้าปลาวาฬ

พ่อเอาจดหมายของนายพลดูราเซนกอพ่ให ้ท ุกคนดูจนทั่วแล้วก ็พ ูดด ้วย 
ความภูมิใจว่า

“ เจ ้าปลาวาฬมันมิความขัดแย้งในตัว แต่ส ิงหนึ่งค ือความชอบของมัน 
ตรงกับความชอบของรัฐบาลพอดี”

หลังจากนั้นวาเช ียก ็เด ินทางมาพักประจำการโดยเฉพาะ หัวของเขามิ 
ฝ่นอยู่เต็ม อ้วนขึ้นเกือบจะเป็นสองเท่า ตา จมูกทุกอย่างเล็กหมด

พ ่อกอดวาเช ีย อยากจะอ ุ้มเขาข ึ้น  แต ่แค ่จะยกจากพ ื้นก ็ย ังทำไม ่ได ้
เลยครับ

“โอ้โห วาเชีย หลานน่ะเ.ก่งจริง ๆ” พ่อพูดขึ้นด้วยความยินดี “ เล่ามา 
เร็ว  ๆ ว ่าเจ ้าปลาวาฬเป ็นยังไงมั่ง”

“อาม ีซาครับ” วาเชียตอบเศร้า ๆ “อย่าโเามดีกว่าครับ”



พ่อซักต่อด้วยความกระวนกระวาย
“บอกมาเถอะ” พ่อพูด “ มีอะไรเก ิดขึ้นเหรอ”
เร ื่องก ็ม ีอย ู่ว่า เจ ้าปลาวาฬไล่ล ่าพวกหน ีข ้ามพรมแดนด้วยอารมณ์รุ่ม 

ร้อน ทำให้ม ันวิ่งได ้เร็วมาก มากจนกระทั่งวาเชียตามไม,ทัน วาเชียผู้น ่าสงสาร 
เลยทำได้แต่ย ืนดูเจ ้าปลาวาฬตั้งอกตั้งใจวิ่งข้ามพรมแดนไป

“ เม ื่อก่อนมีก ันสองคน แต่ตอนนี้เหลือผมอยู่คนเด ียว” วาเชียจบเรื่อง 
ของตัวเองลงอย่างเศร้าใจ “ และผมจะไม ่ม ีว ันได ้ม ีอะไรที่ดี ๆ ในชีวิตอีกแล้ว !” 

ท ุกคนนั่งกันอยู่แล้วก็ร้องไห้ ยกเว้นผม ผมกลัวว่าถ้าผมร้องไห้ ผมจะ 
น ึกถ ึงท ุกๆ  อย ่างแล ้วก ็หย ุดร้องไห ้ไม ่ได ้ ผมเห ็นภาพข ึ้นมาท ันท ีเลยว่า เจ้า 
ปลาวาฬจะยืนโดดเดี่ยวตัวเดียวอยู่ในเขตแดนประเทศอื่น มันอาจจะเหนื่อยจาก 
ความร้อน หรือตรงกันข้าม มันอาจจะต ัวแข็งทื่อถึงกระดูก ตัวดำปีอเหมือนลูก 
เบอร์รึ่ส ิดำในทุ่งหญ ้าส ิเขียว

ที่ชายแดน วาเชียเล่าเพิ่ม มีการประกาศให้รู้ทั่วกันว่าเจ้าปลาวาฬหาย 
สาบสูญ พวกเขาคิดว่า ม ันคงตกไปอยู่ใต ้อ ุ้งเท ้าของพวกหนีข้ามชายแดน พวก 
น ั้นคงไม ่ปล ่อยให ้ม ันม ีช ีว ิตรอดหรอก นายพลด ูราเชนกอพ ่ให ้ข ้อล ังเกตและลัง 
ให ้ม ีการสร้างรูปป ันของเจ้าปลาวาฬตั้งเอาไว้บนเขา

“ ม ันคงจะถ ูกจ ับต ัวไป” แม ่น ั้าตา1ไหล “ พวกคนจีนคงจะห ั่นม ันเป ็น 
ช ิ้นๆ  แล้วกินมัน พวกคนจีนเป ็นพวกที่ม ีช ื่อเส ิยงโด่งด ังว ่าชอบกินหมา”

พ่อนึกขึ้นมาได้ว่า ในช่วงเวลาสุดท้ายพ่อทำเย็นชากับเจ้าปลาวาฬมาก 
ไม ่ค ่อยพ ูดก ับม ัน แล ้วพ ่อก ็ร ู้ส ึกละอายที่เคยตีเจ ้าปลาวาฬ จริงอย ู่ท ี่ว ่าไม ่ได ้ต ี 
ด้วยมือ แต่ใช ้หนังสือพิมพ์ตี

“ม ีคำถามหนึ่งที่อาอยากรู้” พ ่อพูดอย่างกระวนกระวาย “ปลาวาฬมัน 
ทำตัวยังไงมั่งครั้งสุดท้าย ม ันวิ่งหนีห ัวซุกหัวซุน หรือว่าถูกฆ ่าอย่างวีรบ ุรุษ”

หน ึ่งป ีผ ่านไป วาเช ียกล ับมาจากกองท ัพแล ้วสอบเข้าสถาบ ันการบ ิน 
เราพยายามที่จะไม่พ ูดถึงเจ้าปลาวาฬ และพ่อก็พูดให้เราลืมความเศร้าไปได้

จนวันหน ึ่ง พ ่อต ื่นข ึ้นมาตอนเช ้า พ ่อหย ิบวารสาร ‘ รอบโลก, มา 
พลิกอ่าน ทันใดนั้นเองพ่อก็เห ็นรูปภูเขา ท้องฟ้าแล ้วก็หน้าของเจ้าต ัวนั้น ที่ใต้



ต้นไม ้ม ีน ักบวชคนหนึ่งน ั่งอยู่ เขาด ูคล้ายกับผลไม้ตากแห้ง ท ี่ขาของนักบวชมี 
ส ิ่งแปลกประหลาดสำหรับสถานที่น ั้น มันคือหมาตัวยาวยืด 

ใต้ภาพนั้นเขียนเอาไว้ว่า
“น ักบวชจีนล ัทธ ิเต ๋าท ี่วส ิเลนากับส ุน ัขพ ันธ ุ่ใล ้กรอกต ัวเด ียวในโลก ท่ี 

ภ ูเขาหิมาลัย จ ุดสีเขียว”
“จ ุดสีเข ียว” พ ่อตะโกน “นั่นม ันที่เด ียวกันกับที่วาเชียไปประจำอยู่น ี่” 

ตาของพ่อเปิดกว้าง และร้องลั่นด้วยความตื่นเต้นสุด  ๆ “นั่นม ันเจ้าปลาวาฬ” 
ม ันค ือเจ ้าปลาวาฬ ผมจำม ันได ้ ถ ึงม ันจะเปล ี่ยนไปน ิดหน ่อย คือ 

ลักษณะไม่ชอบอยู่น ิ่งของมันหายไป ตอนน ี้ม ันดูผ ่องใสเปล่งรัศมี ด ูเหมือนมัน 
ไม่ได้อยู่ในโลกธรรมดานี้ มันไม่ใช่หมา แต่เป็นเทพ

“ ด ูน ักบวชน ี่ชะก ่อนเถอะ” พ ่อหงุดหงิด “ พวกเราร ึกระวนกระวาย 
เหม ือนน ั่งอย ู่ในม ุมท ี่ร ้อนแสนร ้อน ส ่วนเขาอย ู่ท ี่โน ่นแสนเย ็นสบาย ต ัวแสบ 
แท้ๆ เจ้าหัวล้าน” พ่อตะโกน “พ่อต้องไปเอาปลาวาฬกลับมาให้ได้ จะเอาตาแก่ 
น ั่นมาด้วย เราจะช่วยกันดูแลเขาในยามแก่เฒ ่า เพราะเท่าท ี่พ ่อเห็น พ่อว่าลุง 
แก่แกหมดความสนใจในการมีช ีว ิตอยู่ไปแล้ว”

“ เราจะเตร ียมกองสำรวจทางว ิซาการไปให ้พร ้อม” พ ่อพ ูด ต ่ออย ่าง 
เอาการเอางาน “ เอาทหารไป นักไต่เขา น ักชาติพ ันธุ่ว ิทยา เอานํ้ามะนาว'ไป 
แซนด์วิชกับแฮม ทำพาสปอร์ต ทำวีซ่า ถอนเงินออกมา เราอาจจะอยู่ไกลจาก 
ภูเขา แต่ภ ูเขาตัวใหญ ่ม ันไม่ไกลจากเราหรอก”

“หรือบางท ีเราอาจจะไม ่ควรไป” แม่ถามอย่างไม่มั่นใจ 
เรามองไปท ี่ภาพถ ่ายอ ีกครั้งหน ี่ง สายตาของเจ ้าปลาวาฬสงท  

แจ่มใส และมุ่งมั่นจ้องไปที่ยอดเขาที่ม ีหิมะปกคลุม เรามองไปที่เจ้าปลา- 
วาฬ ไม่ร ู้ว ่าควรจะไปเตรียมตัวเก ็บข้าวของเพื่อไปรับมันกลับมา หริอว่า 
จะปล ่อยให ้ม ันอย ู่ในความสงบส ุขในท ี่ท ี่ม ันได ้ร ับความสงบส ุฃท ี่แท ้จร ิง 
ในที่ส ุด



มารีนา มาสควินา เกิดปี 1954 ที่กรุงมอสโคว สำเร็จการศึกษาด้าน 
หนังสือพ ิมพ์จากมหาวิทยาลัยลามาโนซอฟ เริ่มทำงานกับหนังส ือพิมพ์ฉบับหนึ่ง 
เธอเดินทางไปทั่วประเทศรัสเชีย เคยเป ็นแม่ครัว และคนดูแลสัตว็ใน คณะละคร 
ส ัตว ์ ปัจจุบ ันเธอเป็นผู้บรรยายเรื่อง ‘/\ธเว60* 0เ 0โ6ล1^เ^’ ให้ก ับสถาบันศิลปะ 
สม ัยใหม่แห่งมอสโคว (1\/เ0ร00ผ เก5IIIชใ6 0เ /̂เ00เ6โก /\เ1ร) และจัดรายการ ‘ เก 
1เา6 00๓1วลทV 0เ IVเลกกล เฬอรเผเทล’ ให ้ก ับสถานีว ิทยุร ัสเชียอยู่หลายปี ผลงาน 
ของเธอได ้รับการตีพ ิมพ์ท ั้งในอเมริกา ญี่ปุน และเนเธอร์แลนด์

หมาของผมรักดนตรีแจฃ ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน เธธVเ-เ0ก0นโ 
นร1 1998 ซ ึ่งเป ็นการคัดเล ือกหนังส ือท ี่ม ีค ุณค่าเหมาะสำหรับพ ิมพ ์เผยแพร่ใน 
ระดับนานาชาติ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมพิจารณา44ประเทศ จัดขึ้นโดยหน่วย 
งาน เ88'/ (เก*6โกลปอก3เ ธ03โช 0ก 000^5 เ0โ V?)บก9 ?60เวเ6)



จิตอำไพ เมืองสนธิ้ เริ่มหลงใหลพัวพันกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเชีย 
ต ั้งแต ่เข ้าเร ียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากจบปริญญาตรีทางด้านภาษา 
รัสเซียน คณะสืลปศาสตร์ จ ิตอำไพได้ท ุนรัฐบาลรัสเชียไปเรียนต่ออีก 4 ปี จน 
จบปริญญาโท สาขาภาษารัสเชียนและวรรณคดี จากมหาวิทยาลัยเซนต็ปีเตอร์- 
สเบ ิร ์ก ป ัจจ ุป ันนอกจากทำงานประจำอย ู่ท ี่สายการบ ินแอโรฟลอต รัสเซ ียน 
แอร์ไลน์ แผนกบัตรโดยสารและการสำรองที่น ั่ง จ ิตอำไพยังคงใช้เวลาว่างหลัง 
เล ิกงานศึกษาและแปลงานวรรณกรรมรัสเชียอย่างต่อเนื่อง

หมาของผมรักดนตรีแจซ ถ ือเป็นงานแปลชิ้นแรกที่ได ้ร ับการตีพ ิมพ์



หนังสิอในโครงการมูลนิธิดำรงชัยธรรม

พ.ศ. 2544
วรรณ กรรมในดวงใจเยาวชน
- บั๊ด (ธน๘1 แอ! ธน๘๘V) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
คริสโต เฟอร์พอล เคอร์ติส เขียน คีรินทร แปล
- จดหมายลับของพ่อ (แ6นโ6ร ช’ล๓อมโ ๘6 0 3 10) ประเทศฝรังเศส 
รุ)ซ่ี ฮอค มอร์เกนสเติร์น เขียน ฤดูร้อน แปล
- โรงเรียนเวทมนตร  ์ (นล9เ0เ3ก ร๐ห๐๐!) ประเทศจีน 
เท่อจิ้ง เขียน ว ิภาดา กิตติโกวิท แปล
- ไอเลิฟยูหใ^รักแม่ (I 1076 Vอบ) ประเทศญี่ป ุน 
ยูกิโกะ โอคาสากิ เขียน มณฑา พิมพ์ทอง แปล

พ.ศ. 2545
วรรณ กรรมในดวงใจว ัยร ุ่น
- มัคก้ามักแก่น (โ’6๘ ล เวเลก6โบกกเ ]0โ๘) ป ระ เท ศ 1โอช ์แลน ด ์

โอก้า ทูลรุน อารนาด็อททิส เขียน อัญชลี ธนะสมานโชค แปล
- สายล ัมพ ันธ ์ (71า6 ช๐เก!ก9) ประเทศแอฟริกาใต้ 
ปีเตอร์ สลิงส์ปิ เขียน คีรินทร แปล
- พ่องอากาศส ีฟ้า (71า6 ธเบ6 ธนเวเวเ6) ประเทศไต้หวัน 
เลี่ยววี่อุ่ย เขียน ว ิภาดา กิตติโกวิท แปล
- จักรพรรดิม ันฝรั่งท ี 4 ( ^ ฌเว6 โ31ออโ รเช23กาเกเ ๐หลหลโ๐กา) ป ระเทศอ ิห ร ่าน  

ม ุฮ ัม ม ัด  ม ุฮ ้ม ม ะด ี เข ียน 'ต ีน  แปล

- 2+2 เขากับห'#และค ูข่องพ่อ (7ผอ อ̂  โเา6๓ ลก๘ ลก๐ให©โ 1ผอ) ประเทศกริช 
มานอส คอนโดเลออน เขียน อุษา กรทับทิม แปล
- หลุม (แอ!6ร) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลุยส ์ ซาชาร์ เขียน แมกไม้ แปล



พ.ศ. 2546
วรรณ กรรมในดวงใจเยาวชน
- หมาของผมรักดนตรีแจซ (1^073 ร0เว3เ0 IVบ!ว11 1922) ประเทศรัสเชีย 
มารีนา มาสควินา เขียน จิตอำไพ เมืองสนธิ้ แปล
- มหัศจรรย ์บรรณารักษ  ์ (13 กา7ร16โเ6แร6 เวแวแ01เา0๐ล1โ6) ประเทศแคนาดา 
โดมินิค เดอแมรส์ เขียน เกลอกัน แปล
- พ่อของผมเป็นๆแปอร์แมน (เรลกเ อก รนเว6โ๓165) ประเทศฟินแลนด  ์
ติโม ปารเวลา เขียน ปิยธิดา มโหสถนันทน์ แปล
- โฃเล สาวน้อยหมากรุก (แ0เ̂ นโ 3 ช๐!■๐;) ประเทศ1โอซ์แลนด  ์
รัคเฮดูล์ เกสด็อททิส เขียน อัญชลี ธนะสมานโชค แปล
- วันที่แม่ไม่กลับบ้าน (แนโ ^นก๘© ห๐ก !) ประเทศสวีเดน 
อันนิกา โฮม เขียน ฐิฏ ิฐา ม ีวัฒนะ แปล

วรรณ กรรมในดวงใจว ัยร ุ่น
- ความลับหน้าร้อน (เ̂ บร ๓8) ประเทศเบลเยียม 
บาร์ท มัวยาร์ท เขียน ฟาริณ ี พรมล้วน แปล
- พัสดุซ ือไมเคิล (บก (33000 (30รโ3เ6 ชเ ก0๓6 [ฬเ0เา6เ6 0โ1ร๓3ก!) ประเทศอิตาลี 
ลูชาโน โคมีดา เขียน นันธวรรณ ์ ชาญประเสริฐ แปล
- เด ็กส ี่ แมวสาม วัวสอง แม่มดหนึ่ง (ม้ัง)
(โอนโ เ00เ5, Xเาโ66 0315, 7ผ0 00พร, 0ก6 \ฬ่{0เา [̂V1ลV^ว6 )̂ ประเทศไอร์แลนด์ 
ซิโอบาห์น พาร์กินสัน เขียน ฤดูร้อน แปล
- เร ื่องเล่าจากดาวทิลึก {"โเา6 ร10โV 0* 1ห0 เวเน6 เวเลก61) ประเทศ1ใอซ์แลนด์
แอนดรี สไน แม็กนาชัน เขียน เจนจิรา เสรีโยธิน แปล
- น.ส.แคลร์รจั๊กจี้ห ัวใจ (1=66๒9 20โ|7  ^  0©แ3) ประเทศออสเตรเลีย 
แจ็คลิน โมเรียร์ที เขียน ม.ย.ร. มะลิ แปล


