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ไวน์ที่ดื่มเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์ตอนที่ผมเดินโซเซเข้าไปในห้องครัวเพื่อหยิบไวน์
อีกขวด ผมก�ำลังเมาได้ที่ รู้สึกแน่นท้อง ตัวรุม ๆ และแทบไม่มีสติ แต่ยัง
ได้ยินเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของคาร์ลาลอยมา ฟังเหมือนเสียงหัวเราะ
ครืน้ เครงของแม่มดทีท่ ำ� เอาผีตามมุมห้องสะดุง้ นอกจากเสียงหัวเราะดังลัน่ ของ
คาร์ลาแล้วยังมีอีกเสียงที่เบากว่า มันคือเสียงหัวเราะเบา ๆ ของสเตฟนั่นเอง
ผมไม่ได้ยินเธอหัวเราะมาหลายสัปดาห์แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องนั้น
ผมท�ำเป็นไม่เห็นคราบติดแน่นทีช่ นั้ ล่างของตูเ้ ก็บอาหารแคบ ๆ ก่อนหยิบ
มันฝรั่งทอดเพิ่มอีกถุงแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องครัว คู่เดตของคาร์ลาเอา
ไวน์แดงราคาแพงมาด้วย เขายัดขวดไวน์ใส่มือผม บอกว่าเราควรเก็บไว้ดื่ม
ในโอกาสพิเศษ แต่ผมคิดว่าดื่มคืนนี้คงไม่เป็นไร ผมเลยเปิดถุงมันฝรั่งทอด
หยิบเต็มก�ำมือยัดใส่ปาก และเอื้อมไปคว้าไวน์ขวดนั้นจากบนเคาน์เตอร์รก ๆ
ทันใดนั้นหลอดไฟอัตโนมัติที่สนามหลังบ้านก็สว่างขึ้น ผมช�ำเลืองมองผ่าน
หน้าต่างท�ำให้คว้าขวดไวน์พลาด มันล้มกลิ้งไปชนกองแก้วน�้ ำที่ยังไม่ได้ล้าง
มีดและส้อมหล่นกระจาย ก่อนจะกลิ้งไปกระแทกจาน
วินาทีต่อมาเสียงอึกทึกครึกโครมก็เงียบไป เศษแก้วและส้อมหล่น
กระจายอยูท่ เี่ ท้าผมและพืน้ รอบ ๆ ถึงอย่างนัน้ ผมกลับไม่สามารถละสายตาจาก
หน้าต่างได้และยังคงจ้องมองไปทีแ่ สงไฟหลังบ้าน ราวกับว่าแสงไฟจะขับไล่พวก
ปีศาจไปให้พ้นได้
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มันนานกว่าหนึ่งวินาทีมากทีเดียว เพราะตอนที่แสงไฟดับลงหลังจาก
เซนเซอร์ไม่พบความเคลือ่ นไหวใด ๆ รอบกายก็มเี พียงความเงียบงันอยูพ่ กั ใหญ่
จนกระทั่งผมได้ยินเสียงจากหน้าประตูห้องครัว
“มาร์ก” เสียงสเตฟดังขึ้น “คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ที่รัก”
ผมเรียกสติกลับมาแล้วตอบว่า “อืม ขอโทษที ผม...ท�ำของหล่นน่ะ”
สเตฟเดินมาหาโดยย�่ำเท้าเปล่าลงบนพื้นที่เต็มไปด้วยเศษแก้ว
“อย่าเข้ามา” ผมบอก “เดี๋ยวโดนแก้วบาดเท้า”
แทนที่จะหยุดเธอกลับเดินเขย่งเท้ามายืนอยู่ข้างผม ก่อนมองออกไปยัง
สวนอันมืดมิดและว่างเปล่า “คุณเห็นอะไรงั้นเหรอ” สเตฟถามอย่างนุ่มนวล
“หรือว่าเห็นใคร”
“คงเป็นแมวน่ะ”
“แน่ใจนะว่าไม่เป็นไร” เธอพูดพร้อมกับบีบแขนผม
“ผมไม่เป็นไร” แม้จะพูดออกไปแบบนั้นแต่ในใจผมอายที่ตื่นตกใจ
เกินเหตุ เลยท�ำทีหยิบขวดไวน์แล้วบอกให้สเตฟระวังเศษแก้วบนพื้นทั้งที่ไม่
จ�ำเป็น เมือ่ เทียบกับสาวแกร่งผูเ้ ด็ดเดีย่ วอย่างเธอแล้ว ผมรูส้ กึ โง่เง่าและอ่อนแอ
เป็นบ้า “มาดื่มไวน์ตอนที่เรายังดื่มได้เถอะ”
สเตฟจ้องมาที่ผม “ฟังดูเหมือนลางร้ายเลย”
“ผมหมายถึงตอนที่เรายังดื่มด�ำ่ กับมันได้น่ะ”
“ใช่ คุณควรเก็บเอาไว้ดมื่ ในช่วงเวลาทีด่ กี ว่านีน้ ะ” ชายคนนัน้ พูดแทรก
ผมลืมชื่อคู่เดตคนล่าสุดของคาร์ลาเสียแล้วสิ ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงแท่นล�ำโพง
ก�ำลังเสียบโทรศัพท์เข้าไปพร้อมเลือกเพลงทีร่ นื่ หูและฟังดูเย้ยหยันอยูใ่ นที “เดีย๋ ว
คุณก็พลาดลิ้มลองไวน์รสช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงหรอก”
“ชื่อเสียงเหรอ” คาร์ลาส่งเสียงมาจากโต๊ะอาหาร แสร้งไม่ได้ยินเสียง
อึกทึกทีด่ งั มาจากห้องครัว “ชือ่ เสียล่ะสิไม่วา่ ไอ้ไวน์ยหี่ อ้ นัน้ น่ะมีไว้ส�ำหรับตบตา
พวกอ่อนหัดเท่านั้นแหละ ไม่ได้ว่าคุณนะ เดมอนที่รัก”
“ไม่ต้องคิดมากหรอก คนดี ผมไม่ถือ”
ผมนัง่ ร่วมโต๊ะและมองเดมอนเดินกลับมานัง่ ทีเ่ ดิม พลางสงสัยว่าเขากับ
คาร์ลาเป็นอะไรกัน อีกฝ่ายรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหนุ่มน้อยคนล่าสุดจาก
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รายชื่อที่ยาวเป็นหางว่าวของคาร์ลา เธอได้อะไรจากเขา แล้วเขาล่ะได้อะไรจาก
เธอ เดมอนคงอ่อนกว่าคาร์ลาสักยีส่ บิ ห้าปีได้ ก่อนทีผ่ มจะนึกขึน้ ได้ว่าผมเองก็
แก่กว่าสเตฟตั้งยี่สิบสามปี ผมลืมเรื่องนั้นตลอด แม้ผมจะอายุสี่สิบเจ็ดแล้ว
แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในช่วงวัยกลางคน และไม่อยากจะจินตนาการเลยว่า
สเตฟมองผมแล้วคิดยังไงบ้าง อาจจะเป็นตาแก่พงุ พลุย้ หย่อนยาน น่าสมเพช
หมดสภาพ ล้มเหลว ไร้น�้ำยา...หรือวิตถาร
สเตฟที่ยืนอยู่ข้างหลังลูบไหล่ผม ก่อนโน้มตัวลงมาจนเส้นผมเธอไล้
ใบหน้าผม พอได้กลิน่ แชมพูสมุนไพรและกลิน่ เครือ่ งเทศจากมือ้ เย็น ผมก็สลัด
ค�ำถามมากมายทิ้งไป
“ฉันขึ้นไปข้างบนนะ จะไปดูเฮย์เดนสักหน่อย”
“แกไม่เป็นอะไรหรอก จอมอนิเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ ไม่อย่างนั้นเราคงได้ยิน
แล้ว”
“ฉันอยากดูให้แน่ใจน่ะ”
“เอาสิ ขอบคุณนะ”
“ถ้าเสียงหัวเราะของคาร์ลาท�ำแกตืน่ ไม่ได้กไ็ ม่ตอ้ งกังวลอีกแล้วล่ะ” เดมอน
เอ่ยขึ้นเมื่อสเตฟเดินคล้อยหลังไปแล้ว เขาพูดราวกับว่าเคยเห็นลูกสาวของเรา
อย่างกับรู้จักแกอย่างนั้นแหละ คาร์ลายิ้มกลอกตาคล้ายส่งสัญญาณบางอย่าง
แต่ผมไม่เข้าใจ
ผมดื่มไวน์เข้าไปอีกอึกใหญ่ รสชาติไม่เหมือนช็อกโกแลตสักนิด พลาง
นั่งฟังเสียงเพลงเนิบ ๆ เอื่อย ๆ จากล�ำโพง พร้อมจดจ่อรอฟังเสียงหึ่ง ๆ ของ
หลอดไฟในสนามหลังบ้าน
“คุณเป็นยังไงบ้าง” คาร์ลาถามผม “ฉันถามจริง ๆ”
ผมยักไหล่แล้วถอนหายใจ ก่อนหันไปมองเดมอน
“ไม่ต้องห่วง ผมรู้ดี” เขาว่า “ผมเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น น้องชาย
ผมก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกัน”
สเตฟเดินกลับเข้ามาพร้อมส่งสายตาเป็นเชิงบอกว่าลูกไม่เป็นอะไร
“หยุดเลยนะ เดมอน” คาร์ลาพูดตอนที่สเตฟนั่งลง แต่หมอนั่นก็ยัง
พล่ามไม่หยุด
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“พูดก็พูดเถอะ ประเทศนี้มันเสื่อมไปหมด แต่ละที่ก็มีปัญหาแตกต่าง
กันไป ที่นี่พวกมันขโมยทุกอย่าง ไม่ได้จะทรมาน...”
“นี่” ผมพูดขัด “ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้”
“คาร์ลา คุณไม่ต้องห้ามเขาเพื่อปกป้องฉันก็ได้” สเตฟเสริม “ฉันไม่ใช่
เด็กนะ”
“ใช่แล้ว” ผมบอกคาร์ลา “สเตฟรับมือกับเรื่องนี้ได้เยี่ยมยอดไปเลย”
เธอรับมือได้ดีกว่าผมเสียอีก ที่จริงผมไม่อยากยอมรับเรื่องนี้ ผมเลื่อนมือไป
วางบนต้นขาของเธอ ส่วนเธอก็จับมือผมไว้
“เอ่อ ขอโทษด้วย” เดมอนพูดเสียงฮึดฮัด “มันไม่ใช่เรื่องของผมเลย”
“ไม่เป็นไรหรอก ก็แค่...”
“ผมแค่พยายามจะบอกว่าผมเข้าใจพวกคุณ” เดมอนอธิบาย “เรื่อง
บัดซบพวกนี้เกิดกับผู้คนที่นี่บ่อยครั้งเหลือเกิน และมันไม่ถูกต้อง”
“ใช่แล้ว มันไม่ถูกต้อง” ผมพูดออกไป
“เอาละ เดมอนที่รัก จะดีมากถ้าคุณช่วยกรุณาเก็บความเข้าอกเข้าใจ
ของคุณและปิดปากซะตอนที่เพื่อนของฉันก�ำลังพูด”
“ผมออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกแล้วกัน คงช่วยปิดปากผมได้” เดมอนยืน
ขึน้ และเดินตรงไปทีป่ ระตูหน้า ผมต้องข่มใจไม่โพล่งออกไปว่าอย่าทิง้ ให้พวกเรา
ถูกขังอยูใ่ นนี้ จู่ ๆ คาร์ลาทีน่ งั่ อยูห่ วั โต๊ะก็ใช้เท้าเปล่าดันหน้าแข้งผม แล้วไล้ลง
มาที่ข้อเท้า ผมไม่เข้าใจว่าท่าทางแบบนั้นหมายถึงอะไร แต่เดาเอาว่าคงเหมือน
กับการกอดเบา ๆ หรือการตบไหล่นั่นแหละ แค่เธอไม่อยากลุกขึ้น คาร์ลากับ
ผมไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันมานานมาก สเตฟที่นั่งข้าง ๆ ผมก็ดูจะไม่ได้สังเกต
เห็นอะไร
“คุณพูดแบบนั้นกับเขาจะดีเหรอ” ผมถามคาร์ลา
เธอยักไหล่ “เขาไม่เป็นอะไรหรอกน่า ต้องหัดมีมารยาทซะบ้าง”
“ผมไม่เข้าใจคุณเลย”
เธอเมินค�ำพูดนั้น “คุณได้ไปหานักบ�ำบัดหรือเปล่า”
“ผมเหรอ”
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“พวกคุณทั้งคู่ ที่จริงก็ทั้งสามคนนั่นแหละ เรื่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
ต่อเด็กเล็กนะ คุณควรพาแกไปเข้าร่วมศิลปะบ�ำบัด”
“เราจ่ายไม่ไหวหรอก” สเตฟว่า “แต่จริงอยู่ที่การบ�ำบัดคงได้ผล”
“ต�ำรวจเสนอให้ค�ำปรึกษาไม่ใช่เหรอ”
“ใช่” ผมว่า พวกเขาเสนอให้จริง ๆ หลังจากวันที่โจรบุกปล้นบ้าน
พวกเราก็อาบน�ำ้ และสวมเสือ้ ผ้าราคาถูกทีผ่ มซือ้ มาจากซุปเปอร์มาร์เกต จากนัน้
ก็ตรงไปที่สถานีต�ำรวจวูดสต็อก ไม่น่าเชื่อว่าต�ำรวจจะสุภาพและเห็นอกเห็นใจ
เราเหมือนคนไม่เข้าพวก ยืนอยู่ท่ามกลางพวกผู้ชายหัวร้างข้างแตกและผู้หญิง
เมายาที่ยืนขวางตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกร้องความสนใจ ต�ำรวจ
พาพวกเราไปที่ห้องท�ำงานเล็ก ๆ สุดทางเดิน นอกหน้าต่างเลยลานกว้างไป
ผมเห็นห้องขังและหน้าต่างบานเกล็ดที่มีเศษผ้าขาด ๆ แขวนอยู่ ผนังลอกและ
แตกร้าวราวกับว่าตึกหลังนัน้ เดือดดาลไปด้วยความอาฆาตแค้นและเสือ่ มสภาพลง
เพราะโคลนพิษทีอ่ ยูข่ า้ งใน ผูใ้ ห้ค�ำปรึกษาด้านบาดแผลทางใจของสถานีทงั้ น่ารัก
อบอุ่น และกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือพวกเรา เป็นคนประเภทที่ไม่เหนื่อยล้า
กับการฟังเรื่องราวน่ากลัว ๆ และให้เวลาพวกเรามากเท่าที่ต้องการ ตอนที่เห็น
เฮย์เดนก�ำลังเล่นต่อแท่งไม้อยูบ่ นพืน้ พรม ผมก็ได้แต่คดิ ว่าน่าจะเอาแอลกอฮอล์
ล้างมือติดมาด้วย และตอนที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาก�ำลังอธิบายวิธีการท�ำสมาธิด้วย
มโนภาพเพือ่ จัดการพลังลบให้สเตฟฟัง ผมก็จอ้ งไปในห้องอาบน�ำ้ แคบ ๆ สภาพ
ซอมซ่อและกล่องพลาสติกเล็ก ๆ ที่เอาไว้เก็บของเล่นและตุ๊กตาซึ่งเตรียมพร้อม
ไว้สำ� หรับคดีตอ่ ไป ผมไม่สามารถละสายตาได้แม้วา่ ภาพทีเ่ ห็นจะท�ำเอาเหงือ่ ผุด
ตามหน้าผากด้วยความกังวลใจก็ตาม “ผมว่าพวกเขามีเรื่องที่เลวร้ายกว่า
ครอบครัวชนชั้นกลางที่ถูกยกเค้าให้กังวลนะ”
“ให้ตายสิ มาร์ก คุณควรให้ความส�ำคัญกับตัวเองมากกว่านี้นะ”
“ให้ความส�ำคัญกับตัวเองเหรอ ท�ำไมล่ะ”
สเตฟไม่ได้พูดอะไร ใช้นิ้วที่ดูกระสับกระส่ายหมุนก้านแก้วไวน์ คาร์ลา
โน้มตัวข้ามผมไปแล้ววางมือบนแขนของสเตฟ “คุณสองคนควรไปเปลี่ยน
บรรยากาศสักพัก ไปพักผ่อนทีไ่ หนสักที่ หลาย ๆ อย่างอาจจะดีขนึ้ ฉันมัน่ ใจ”
“ไปที่ไหนล่ะ” สเตฟถาม
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“ทีท่ นี่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจอย่างบาหลีหรือประเทศไทย ไม่กเ็ มืองโรแมนติกอย่าง
บาร์เซโลนา หมู่เกาะต่าง ๆ ที่กรีซ...ปารีส”
“โอ้ ปารีส!” สเตฟเกือบจะร้องเสียงหลง “ให้ตายสิ มาร์ก นั่นมัน
เยี่ยมไปเลยไม่ใช่เหรอ”
“พร้อมเด็กอายุสองขวบน่ะเหรอ คงโรแมนติกตายชัก”
คาร์ลามองบนโต๊ะ “ฉันว่าฉัน...ไม่ ท�ำไม่ได้หรอก ฉันคงดูแลเฮย์เดน
ให้ไม่ได้เพราะไม่อยากให้แกต้องโชคร้ายเพราะฉันไม่มสี ญ
ั ชาตญาณความเป็นแม่”
“ยังไงเราก็คงจ่ายไม่ไหวอยู่ดี ให้ตายเถอะ เราจ่ายค่าซ่อมรถของสเตฟ
ไม่ไหวด้วยซ�้ำ”
สเตฟถอนหายใจแล้วพยักหน้า “คงจะอย่างนั้น” เธอว่า ประกาย
ความฝันในดวงตาของเธอทีด่ บั ลงไปนัน้ ท�ำเอาผมรูส้ กึ เจ็บปวดนิด ๆ เธอสมควร
จะได้ในสิ่งที่ต้องการ เธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ คู่ควรกับคนที่ดีกว่าผม และ
ควรจะได้รับสิ่งต่าง ๆ มากกว่าที่ผมให้เธอ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่าง
ที่ผมเคยมีสูญสิ้นไปหมดแล้ว
“เดี๋ยวก็หาทางได้” คาร์ลาพูด “มันต้องเกิดขึ้น คุณสองคนต้อง...”
เมื่อเสียงแหลมร้องดังขึ้น ผมก็ลุกพรวด เดินไปได้ครึ่งทางก่อนจะรู้ว่า
นั่นคือเสียงอะไร มันคือเสียงสัญญาณกันขโมยจากรถยนต์ แค่เสียงสัญญาณ
กันขโมย แต่ผมกลับข้ามขัน้ ตอนการใช้สมองคิดวิเคราะห์ไปเสียอย่างนัน้ ไม่ทนั
ทีจ่ ะบอกให้ตวั เองสงบลง ผมก็กระชากประตูเปิดออก ดวงตาเบิกโพลงกวาดตา
มองไปในความมืด เงีย่ หูฟงั เสียงปะทะทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จนกระทัง่ เห็นควันบุหรี่
ของเดมอนผมถึงได้สติ
“ให้ตายสิ มาร์ก คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”
“ผม...ไม่เป็นอะไร แค่จะมาตรวจดูสัญญาณ” ตอนนี้มันเงียบไปแล้ว
ผู้ชายจากบ้านเลขที่ 17 สตาร์ตรถและขับออกไป ผมตะโกนบางอย่างออกไป
เพื่อให้สเตฟอุ่นใจ
“คุณดูตื่น ๆ นะ เอาสักหน่อยไหม” เดมอนพูดพร้อมยื่นซองบุหรี่ให้
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ผมหยิบมามวนหนึ่ง รู้ดีว่ามันอาจท�ำให้รู้สึกแย่กว่าเดิม ผมไม่สูบบุหรี่
เพราะมันน่าพะอืดพะอม แต่ครัง้ นีม้ นั คงช่วยให้ผมหันเหความสนใจไปทีเ่ รือ่ งอืน่
นอกจากปีศาจเวรตะไลที่มองไม่เห็นนั่น
เขาหยิบไฟแช็กขึ้นมา ผมจุดบุหรี่และพ่นควันออกไป รู้สึกได้ถึงลม
ร้อน ๆ จากภูเขาพัดผ่านเส้นผมและหลังใบหู “มันเคยเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า”
“ไม่เลย ขอบคุณพระเจ้า แต่ผมว่าคงถึงตาผมเร็ว ๆ นีแ้ หละ คนทีผ่ ม
รู้จักหลายคนเจอเรื่องแบบนั้น ท�ำเอาคุณเสียศูนย์ไปเลยใช่ไหมล่ะ”
ผมพยักหน้าและหายใจออกช้า ๆ เจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาที่สถานีตำ� รวจ
แนะน�ำว่าให้สูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อขจัดพลังงานลบที่ฝังอยู่ในจิตใจ ผมไม่กล้า
ปล่อยวางความกลัวเพราะมันมีข้อดีอยู่ มันท�ำให้ผมเตรียมพร้อมเสมอ
พวกเราขยี้ก้นบุหรี่ลงกระถางต้นไม้ที่ตายแล้วและกลับเข้าไปข้างในบ้าน
พอดีกับตอนที่สเตฟพูดขึ้นมาว่า “ฉันฝันมาตลอดว่าอยากไปพิพิธภัณฑ์ออร์แซ
แต่เรามีเงินไม่พอ นั่นแหละปัญหา”
“มีเงินพอส�ำหรับอะไรเหรอ” เดมอนถามขึน้ หลังจากได้ยนิ ช่วงสุดท้ายของ
บทสนทนา
“คาร์ลาคิดว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าเราจะไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ จะได้
ช่วยเรื่องบาดแผลทางใจน่ะ” ผมว่า “แต่พวกเราไม่มีเงินหรอก”
“แล้วถ้าแลกบ้านกันอยู่ล่ะ” เดมอนพูด “ผมกับเพื่อนเคยแลกเมื่อ
ปีที่แล้ว มันมีเว็บไซต์อยู่นะ คุณไปอยู่บ้านใครสักคนแล้วอีกฝ่ายก็มาอยู่บ้าน
คุณ ตอนนั้นพวกเราไปอยู่บ้านหลังโตในบอสตัน ส่วนเจ้าของบ้านหลังนั้นก็มา
อยู่ที่บ้านเรา พวกเขาชอบใจเชียวล่ะ คุณไม่ต้องเสียค่าที่พักเลย ถ้าอยาก
ประหยัดก็กินถูก ๆ หน่อย คุณแทบจะไม่เสียอะไรเลย”
“ให้คนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้านคุณน่ะเหรอ” ผมพูด “ถ้าพวกเขาท�ำบ้าน
คุณพังเละเทะหรือยกเค้าบ้านคุณล่ะ”
“ทุกคนที่ใช้เว็บไซต์นั้นต้องลงทะเบียน มีส่วนที่ให้เขียนค�ำติชมแล้วก็มี
การรับรอง ถ้าคู่รักชาวอเมริกันจะมาอยู่ที่นี่และพวกเขาเคยแลกเปลี่ยนบ้าน
มาแล้วแปดครั้ง เจ้าของบ้านคนก่อน ๆ ก็จะให้คะแนนพวกเขาในฐานะแขก
ถ้ามีประวัติการแลกเปลี่ยนบ้าน คุณก็ไว้ใจพวกเขาได้”
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สเตฟยิ้ม “อืม ฟังดูน่าสนใจนะ คุณว่าไง มาร์ก” เป็นอีกครั้งที่ผู้ชาย
คนนี้จุดประกายความฝันของเธอ สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะท�ำได้คือตัดไฟแต่ต้นลม
“พวกเราแทบไม่ต้องเสียเงินงั้นสิ” ผมว่า “ถ้าไม่นับค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ
น้อย ๆ อย่างค่าเครือ่ งบิน ค่าวีซา่ ค่าเดินทาง และค่ากาแฟราคาเป็นร้อยแรนด์
นี่ยังไม่นับค่าอะไรต่อมิอะไรที่เราต้องควักจ่ายเพิ่มตอนอยู่ที่ปารีสอีกนะ” ผม
จ้องมองด้วยความท้อใจเมื่อเห็นใบหน้าที่แสดงความกระตือรือร้นของเธอ
หม่นหมองลง เรือ่ งถนัดของผมเลยล่ะ ไอ้การดับความช่างฝันของคนหนุ่มสาว
น่ะ ผมท�ำทุกวันตอนอยู่ที่วิทยาลัย มันคือหนึ่งในเรื่องถนัดที่มีอยู่น้อยนิดของ
ผม สเตฟพยักหน้าเห็นด้วยอย่างห่อเหีย่ วใจ เมือ่ เห็นอย่างนัน้ ผมก็คดิ ว่าไม่น่า
พูดออกไปเลย ผมประเมินนิสัยขี้ถากถางของตัวเองต�ำ่ ไปเสมอ และมักเผลอ
ลืมไปว่าเธอยังสาวและมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น ผมควรจะระมัดระวังค�ำพูดกับเธอ
มากกว่านี้
“แต่ก็น่าสนใจดีนะ” ผมเสริมขึ้นซึ่งฟังดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลย “ดูเป็น
ความคิดที่เป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้” ผมพยายามจะท�ำให้เธอยิ้มอีกครั้งแต่ก็
สายไปเสียแล้ว

SA

คืนนั้นผมตื่นขึ้นมาและออกไปยืนอยู่ตรงโถงทางเดิน ชีพจรของผมเต้นตุบ ๆ
อยู่ในล�ำคอ ส่วนขาซ้ายสั่นพั่บ ๆ มือก�ำโทรศัพท์มือถือไว้แน่น ตัวเลขสีแดง
บนหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาตีสองสิบแปดนาที สุนัขพันธุ์อัลเซเชียนข้างบ้าน
ก�ำลังเห่าหอน ในตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงตุ้บดังมาจากผนังที่กั้นระหว่าง
ตัวบ้าน
ผมควรจะไปตรวจดูตรงหน้าต่างของห้องอ่านหนังสือว่ามีอะไรหรือใคร
อยู่ตรงตรอกแคบ ๆ นั้นหรือเปล่า ระบบตรวจจับขโมยท�ำงานอยู่ เซนเซอร์
ตรวจจับข้างในห้องอ่านหนังสือ ผมไม่อยากปิดระบบตรวจจับ พวกมันอาจจะ
รอให้ผมท�ำแบบนัน้ อยู่ ผมเลยยืนค้างอยู่ทโี่ ถงทางเดินกลางบ้าน หมุนตัวช้า ๆ
ไม่ให้พนื้ ส่งเสียงเอีย๊ ดอ๊าดจนปลุกเฮย์เดนตืน่ ผมเงีย่ หูฟงั แล้วจ้องมองไปรอบตัว
ราวกับว่าผมมีความสามารถพิเศษในการได้ยิน ประหนึ่งผมเป็นซุปเปอร์แมน
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ที่มีดวงตามองทะลุพื้นผิวได้ แต่ผมไม่ใช่ ผมยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน ไร้นำ�้ ยา
สิ้นดี
ผมบอกตัวเองว่าถ้าตรงตรอกมีคนอยูจ่ ริง ๆ เซนเซอร์คงตรวจจับได้และ
ส่งสัญญาณดังลั่นไปแล้ว ผมบอกตัวเองว่าพวกเราจะไม่เป็นไร
สุนัขข้างบ้านเงียบไปแล้วและผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก เซนเซอร์ไม่ได้
ท�ำงานผิดพลาด สุดท้ายผมเลยกลับไปที่เตียงนอน สเตฟนอนเงยหน้าอยู่บน
เตียง สายตาปลงตกของเธอจับจ้องไปบนเพดาน
ผมยืนบนพรมข้างเตียงอยูอ่ ย่างนัน้ “ผมน่าจะเดินอ้อมห้องอ่านหนังสือไป
พวกมันอาจจะบุกเข้ามาทางห้องนั้นผ่านหน้าต่างกระจกก็ได้”
“ใช่ ปล่อยให้ระบบตรวจจับท�ำงานน่าจะดีกว่า”
“แต่ผมมองไม่เห็นข้างนอกน่ะสิ”
“ถ้ามีอะไรเซนเซอร์คงตรวจจับได้ไปแล้วล่ะ”
“คงจะอย่างนัน้ ” ผมวางโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียง “คุณหลงรักบทสนทนา
แสนหวานยามค�ำ่ คืนของเราสิท่า” เธอไม่ได้พูดอะไรและแน่นอนว่าไม่ได้ขำ� ด้วย
แล้วท�ำไมเธอต้องข�ำล่ะ ผมหันไปมองตัวเลขสีแดงบนนาฬิกา “นอนต่ออีกหน่อย
เถอะ ยังเร็วเกินไปที่จะตื่นตอนนี้นะ”
“แล้วคุณล่ะ”
ผมไม่ได้บอกเธอว่าเราคนใดคนหนึง่ ควรตืน่ ตัวไว้เผือ่ พวกมันอาจกลับมา
ไม่ได้บอกเธอว่าผมไม่น่าหลับตั้งแต่แรก แต่คงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดออกไป
“ผมว่าจะท�ำใจให้เย็นลงหน่อย อีกเดี๋ยวจะนอนแล้ว”
“คุณรู้ไหม บางครั้งฉันก็เกลียดบ้านหลังนี้”
“รู้สิ”
“คุณเก็บเรื่องการไปพักผ่อนไปคิดสักหน่อยไม่ได้เหรอ คุณไม่คิดเหรอ
ว่ามันอาจจะดีกับเราก็ได้”
“มันดูเป็นไปไม่ได้น่ะ มันฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่เราจะจ่ายไหว”
สเตฟยันตัวขึน้ หมอนเสียดสีกบั หัวเตียงจนเกิดเสียง “ฉันว่าไม่ฟมุ่ เฟือย
หรอก แต่มนั เป็นความจ�ำเป็นต่างหาก ฉันว่ามันคงช่วยพวกเราได้ โดยเฉพาะ
คุณ”
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“ผมเหรอ”
“ใช่ คุณนั่นแหละ” เธอข�ำ แต่เป็นข�ำแห้ง ๆ “ฉันคิดว่าถ้าหยุดพัก
สักหน่อยคงช่วยให้คุณพบมุมมองใหม่ ๆ หรือไม่ก็ความสงบ ใครจะรู้ คุณ
อาจจะมีความสุขก็ได้นะ”
ผมไม่สะดวกใจที่จะคุยเรื่องนี้ตอนก�ำลังยืนค�้ำหัวสเตฟราวกับผู้มีอ�ำนาจ
ก็เลยนั่งลงตรงปลายเตียง ผมไม่ได้หันไปมองเธอ แต่จ้องเศษเสี้ยวของเธอที่
สะท้อนอยู่ในกระจกโต๊ะเครื่องแป้ง “สมมุติว่าเราจ่ายไหว ผมก็ไม่อยากให้เรา
ไปพักผ่อนเพียงเพราะคุณคิดว่าผมป่วย ผมไม่อยากกลายเป็นคนไข้ให้คณ
ุ ต้อง
คอยมาปรนนิบัติและใช้เงินซึ่งเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นเพื่อให้ผมรู้สึกดีขึ้น หรือ
เพื่อที่ผมจะได้ไม่สติแตก ผมไม่ท�ำอย่างนั้นหรอกนะ ผมไม่เป็นอะไรจริง ๆ
ผมจัดการตัวเองได้”
สเตฟไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ กับการที่ผมวินิจฉัยตัวเอง เธอรู้จักผมดี
“ฉันก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน และฉันแน่ใจว่าเฮย์เดนก็สบายดี ลูกนอนหลับ
สนิทขึ้นมากแล้ว คาร์ลาบอกว่าเราเช่าพวกรถเข็นเด็กได้ เด็กในปารีสก็นั่งใน
รถเข็นกันทั้งนั้น ลองนึกภาพดูสิ พวกเราเดินเล่นรอบสวนเหมือนครอบครัว
ชาวฝรั่งเศสน่ะ”
ผมรู้ดีว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้น ถึงอย่างนั้นผมก็จ้องมองรอยยิ้มเคลิบเคลิ้ม
ช่างฝันของเธอผ่านกระจกและย�ำ้ เตือนตัวเองว่าครั้งนี้จะไม่ดับฝันของเธอ การ
พักผ่อนที่ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก มันเป็นเพียงแค่จินตนาการเพ้อฝันที่ช่วยให้
เธอยิ้มได้ก็เท่านั้น ดังนั้นผมควรปล่อยให้เธอฝันไป
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ฉันน่าจะแสดงท่าทีไม่พอใจมากกว่านีต้ อนทีม่ าร์กบอกว่าคาร์ลาเชิญตัวเองมาทาน
มื้อเย็นที่บ้านของเรา มาร์กเสนอว่าเขาจะผัดเธอไปก่อน หลังจากที่โจรบุกเข้า
บ้านเขารู้ดีว่าคนที่ฉันพอจะรับมือได้มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้น แต่ฉันคิดว่าเราควร
จะจบเรื่องนี้เสียที อีกอย่างได้เวลาที่ฉันต้องเผชิญโลกภายนอกแล้ว บรรดา
เพือ่ น ๆ ของฉันพยายามช่วยให้ฉนั ข้ามผ่านสถานการณ์ยากล�ำบากนี้ ฉันเบือ่ ที่
ต้องทนฟังค�ำพูดต่าง ๆ อย่างน้อย ๆ ตอนนั้นเฮย์เดนก็หลับอยู่และเธอเอง
ก็ไม่ถูกข่มขืน หรือค�ำพูดเฮงซวยซ�้ำซากอะไรท�ำนองนั้น มาร์กบอกฉันว่า
ไม่ต้องพิถีพิถันกับมื้อเย็นเกินไป แต่ก็ไม่มีประโยชน์ ฉันใช้เวลาเตรียมอาหาร
นานมากเป็ น ปกติ อ ยู ่ แ ล้ ว ขั ด ถู บ ้ า นเหมื อ นเจ้ า ของบ้ า นยุ ค ห้ า ศู น ย์ ที่ เ ป็ น
โรคประสาท จับจ่ายวัตถุดิบจากซุปเปอร์มาร์เกตวูลเวิร์ธส์ที่ปกติไม่มีปัญญาซื้อ
ฉันท�ำอย่างนี้ทุกครั้งเวลาคาร์ลาแวะมาที่บ้าน
คาร์ลาท�ำให้ฉันรู้สึกกลัว นั่นไงล่ะ ฉันพูดออกไปแล้ว เธอเป็นกวีและ
นักวิชาการ การันตีคุณภาพด้วยการมีผลงานตีพิมพ์ เธอเป็นทุกอย่างที่ฉัน
ไม่สามารถเป็นได้ เธอทั้งมั่นใจในตัวเอง ทันสมัย มีเสน่ห์ รูปร่างบางแต่มี
กล้ามเนือ้ ดูสขุ ภาพดี ฉันคิดว่าเธอเขียนงานตามอ�ำเภอใจแถมยังอ่านยากอีกด้วย
แต่นนั่ ท�ำให้เธอได้รางวัลระดับท้องถิน่ และนานาชาติหลายรางวัลมาครอง ตรงข้าม
กับงานเขียนของฉันทีม่ เี พียงงานเขียนเชิงวิจารณ์หนังสือสองสามชิน้ ทีไ่ ม่ได้คา่ จ้าง
ได้ตีพิมพ์ลงเว็บไซต์วรรณกรรมที่ไม่ได้ดีเด่อะไรมากมาย คาร์ลายืดอกอย่าง
ภาคภูมิว่าเธอร่วมต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้เฉกเช่นเหล่าเสรีชน
คนรุ่นเดียวกันกับเธอ อีกทั้งยังแทรกเรื่องเล่าตอนที่เธอถูกต�ำรวจจับในทุกครั้ง
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ทีม่ โี อกาส (แม้วา่ ทุกวันนี้ นอกจากพ่อแม่ของฉันแล้ว มันยากเหลือเกินส�ำหรับ
คนผิวขาววัยกลางคนที่จะออกมายอมรับว่าพวกเขานิ่งดูดายตลอดช่วงการแบ่ง
แยกสีผวิ ) และแน่นอนว่าเธอกับมาร์กเคยผ่านอะไรด้วยกันมามาก ทัง้ เหตุการณ์
ก่อนที่เขาจะเจอฉันและเหตุการณ์ที่ฉันไม่เกี่ยวข้อง มาร์กไม่ยอมรับว่าพวกเขา
เคยสนุกกันชั่วครั้งชั่วคราว ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอีกต่อไปแล้ว
ฉันพูดถึงเธอในแง่ร้ายเกินไปหน่อย แม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบคาร์ลา
แต่เธอก็ไม่ใช่คนเลวร้าย คาร์ลาช่วยเหลือเราตลอดหลายเดือนทีเ่ ฮย์เดนมีอาการ
โคลิก ลูกร้องไห้อย่างรุนแรงอยู่พักใหญ่ ท�ำให้ฉันกับมาร์กรู้สึกอ่อนไหวและ
ฉุนเฉียวง่ายเพราะอดหลับอดนอนอยู่หลายเดือน คาร์ลาแวะมาดูเราและเอา
มูสซากามาให้อาทิตย์ละครั้ง แต่เราไม่ได้แตะสักนิด มันเลยสุมอยู่เต็มช่อง
แช่แข็ง ฉันว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม
คื น นั้ น ฉั น เสิ ร ์ ฟ ไก่ ย ่ า งที่ ซื้ อ มาจากวู ล เวิ ร ์ ธ ส์ คู ่ กั บ มั น ฝรั่ ง อบ ตั ก
ช็อกโกแลตมูสแพงหูฉี่ใส่ถ้วยและส่งยิ้มราวกับเกอิชา ฉันปลีกตัวออกมา
เงียบ ๆ เป็นระยะ ขึน้ ไปดูเฮย์เดน ท�ำเป็นสนใจฟังบทสนทนาทีค่ าร์ลาและผูช้ าย
ของเธอเป็นฝ่ายเริม่ (ตลกดีทฉี่ นั จ�ำรายละเอียดคืนนัน้ ได้ครบถ้วน แต่กลับลืม
ชือ่ เขาเสียสนิท) แต่พอพวกเขาพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศฉันก็รว่ มวงทันที
คาร์ลาแนะน�ำอย่างแช่มชื่นว่าเราควรไปพักผ่อนสักหน่อย ปกติมาร์กมักจะ
เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายโกรธ ฉะนั้นตอนที่เขาบอกปัดเธอ
ในตอนแรกฉันก็รู้สึกพอใจ แต่ก็คิดขึ้นได้ว่าปารีสเลยนะ ปารีส
ภาพฉันและมาร์กเดินทอดน่องบนถนนฌ็องเซลิเซ่ฉายชัดในหัว ส่วน
เฮย์เดนหลับอยู่ในอ้อมแขนของมาร์ก ชาวฝรั่งเศสที่ดูทันสมัยต่างส่งยิ้มละมุน
ให้ตอนที่พวกเราเดินผ่าน ฉันจินตนาการภาพพวกเราหยุดแวะซื้อกาแฟและ
ครัวซองต์ และนั่งอยู่ใต้ร่มในคาเฟ่น่ารัก ๆ ตรงหัวมุมถนน จินตนาการภาพ
พวกเรานั่งซดซุปหอมใหญ่สไตล์ฝรั่งเศสและทานเครปช่วงมื้อเย็นในร้านอาหาร
เล็ก ๆ ทีต่ กแต่งแนวย้อนยุค ในหัวของฉันเต็มไปด้วยภาพซ�้ำซากจ�ำเจภาพแล้ว
ภาพเล่า แต่ไม่ใช่แค่จดุ หมายปลายทางเท่านัน้ ทีท่ �ำให้ฉนั สนใจ การแลกเปลีย่ น
บ้านต่างหากทีด่ งึ ดูดใจฉัน ตัง้ แต่ตอนทีโ่ จรบุกเข้าบ้านบรรยากาศในบ้านก็มดื มน
ราวกับว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่สามารถลอดเข้ามาได้อีก ระบบความ
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ปลอดภัยที่ติดตั้งอย่างรีบร้อนก็ดูจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่ เพราะลูกกรงเหล็กดัน
ทอดเงาที่ดูคล้ายนิ้วมือลงบนพื้น อีกทั้งสัญญาณกันขโมยก็ส่งเสียงดังทุกครั้งที่
มีคนเปิดประตูจนพวกเรารู้สึกวิตกอยู่ตลอดเวลา ฉันคิดว่าหากมีคนอื่นมาพัก
อยู่ในบ้าน บางทีความรู้สึกเลวร้ายพวกนี้อาจจะหายไป
ขณะทีม่ าร์กและหนุม่ น้อยของคาร์ลาก�ำลังคุยกันเรือ่ งเจคอบ ซูมา และ
เรื่องอื่น ๆ ฉันก็ปลีกตัวออกมาชงกาแฟ แต่ก็ต้องประหลาดใจและตกใจเมื่อ
คาร์ลาเดินตามมาที่ห้องครัว ฉันสงสัยว่าเธอมีอะไรแอบแฝงและฉันก็คิดถูก
“มาร์กต้องการความช่วยเหลือ” เธอพูดขึน้ ทันทีทเี่ ราอยูพ่ น้ ระยะได้ยนิ “เขาต้อง
ไปทีอ่ นื่ สักพักและพบนักบ�ำบัดด้วย” มีแววต�ำหนิอยูใ่ นน�ำ้ เสียงของเธอ ราวกับ
ว่าฉันเป็นคนไม่ให้เขาไปและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน ราวกับว่า
คืนนั้นฉันรอดพ้นอันตราย แต่มาร์กไม่รอด ซึ่งมันใช่ซะที่ไหนล่ะ ฉันเดินไป
ที่อ่างล้างจาน เธอจะได้ไม่เห็นสีหน้าของฉัน จากนั้นก็ล้างหม้อกาแฟทั้งที่
ไม่จ�ำเป็น “คุณน่ะเข้มแข็ง สเตฟ” คาร์ลาพูดต่อ “เห็นชัดเลยว่าคุณรับมือ
ได้ดี แต่มาร์กน่ะเสี่ยงอยู่ในภาวะวิตกจากเหตุการณ์รุนแรง นี่ก็เพิ่งผ่านไป
ไม่นานตั้งแต่ที่โซอี้...เอ่อ นั่นแหละ เรื่องนี้อาจจะไปสะกิดแผลในใจที่ซ่อนอยู่
ก็ได้” แล้วเธอก็พูดไปเรื่อย ฉันไม่ได้โต้ตอบ เพียงแค่ใช้ช้อนตักกาแฟ
พยายามไม่ให้เธอเห็นมือที่สั่นเทาของฉัน
หลังจากทีค่ าร์ลากลับไปแล้ว ผ่านไปหลายชัว่ โมงกว่าฉันจะข่มตาให้หลับ
แต่ก็ตื่นขึ้นมาเวลาตีสองสามสิบนาทีเพราะมาร์กกระโจนออกจากเตียง นี่ไม่ใช่
เรื่องแปลก ตั้งแต่ที่โจรบุกปล้น แค่เสียงเล็ก ๆ อย่างเสียงผีเสื้อกลางคืนบิน
ชนหลอดไฟห้องน�ำ้ หรือแม้แต่เสียงเห่าไกล ๆ ของสุนขั แถวบ้านก็ปลุกพวกเราได้
ฉันนอนนิ่งเฝ้ารออยู่ในห้องระหว่างที่มาร์กก�ำลังเดินตรวจตรา ริมฝีปากของฉัน
แห้งผาก ฉันจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เสียงปืนยิงเข้ากะโหลกและเสียง
ฝีเท้าหนัก ๆ ที่พุ่งตรงมาที่ประตูห้องนอน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาฉันรู้ดีว่า
ตัวเองไม่มีทางหลับลงจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลาย ฉันจึงรอให้มาร์กผล็อยหลับ
แล้วคว้าโน้ตบุก๊ ส�ำรองราคาถูกตรงไปทีห่ อ้ งนอนของเฮย์เดนซึง่ เป็นทีเ่ ดียวในบ้าน
ทีฉ่ นั รูส้ กึ ปลอดภัยจริง ๆ ปกติตอนกลางคืนตัวบ้านจะค่อย ๆ คลายตัวหลังจาก
ผ่านวันทีร่ อ้ นระอุจนเกิดเสียงเอีย๊ ดอ๊าด ทว่าเสียงนัน้ กลับฟังดูเหมือนเสียงไขควง
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ก�ำลังครูดกับกลอนประตู หรือไม่ก็เสียงฝีเท้าค่อย ๆ ย่างไปบนระเบียง แม้ว่า
ฉันจะพยายามปลอบใจตัวเองว่ามาร์กไปตรวจดูสัญญาณกันขโมยและกลอน
ประตูในบ้านหลายหน แต่กไ็ ม่ชว่ ยอะไร เพราะเงาซึง่ แฝงความคุกคามของกลุม่
ชายฉกรรจ์ที่บุกเข้ามาทิ้งมลทินไว้ในบ้านชนิดที่ไม่อาจลบออกได้ ตอนเดินผ่าน
ห้องน�้ำฉันเห็นผ้าขนหนูที่แขวนเหนือประตูเปิดอ้าดูเหมือนใบมีดแหลมคม
เห็นตะกร้าผ้าที่วางทิ้งไว้บนบันไดขั้นบนสุดเป็นคนหลังค่อมที่รอกระโจนเข้าใส่
หัวใจฉันเต้นแรงระส�่ำตอนที่เดินไปถึงห้องของเฮย์เดน
เฮย์เดนชอบนอนขดตัว ขาแข้งพาดเต็มเตียง ผ้านวมถูกเขี่ยไปอยู่ที่
ปลายเตียง ฉันค่อย ๆ คลุมผ้าห่มให้ลกู ก่อนจะเบียดตัวเข้าไปนอนข้าง ๆ และ
วางโน้ตบุก๊ ไว้บนตัก มาร์กอาจจะลังเลเรือ่ งการไปพักผ่อนแต่ฉนั จะไม่ปล่อยเรือ่ ง
นีไ้ ปเฉย ๆ เขาพูดถูกเรือ่ งทีเ่ ราจ่ายไม่ไหว แต่ฉนั ก็ไม่เห็นว่ามันจะร้ายแรงอะไร
ถ้าจะขอฝันถึงสักหน่อย จริงอย่างที่คู่เดตของคาร์ลาพูด มีเว็บไซต์แลกเปลี่ยน
บ้านเต็มไปหมด ฉันเลือกเว็บไซต์ที่มีรูปกระท่อมเล็ก ๆ บนเทือกเขาแอลป์อยู่
หน้าโฮมเพจและสมัครสมาชิกเพือ่ รับสิทธิทดลองใช้ฟรีสามสิบวัน ฉันต้องกรอก
จุดหมายปลายทางในฝันสามแห่งตามล�ำดับความต้องการ หน้าค�ำถามทีพ่ บบ่อย
ของเว็บไซต์บอกว่า ไม่ต้องคิดมาก! ฉันกรอกปารีสเป็นล�ำดับแรก จากนั้นก็
ไอร์แลนด์ (เพราะไม่ต้องขอวีซ่า) และสหรัฐอเมริกาเป็นล�ำดับสุดท้าย ถ้าจะ
ไปประเทศส่วนใหญ่แถบยุโรปพวกเราต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ฉันตัดสินใจ
แน่วแน่แล้วว่าจะไปปารีส เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังถูกหว่านเพาะแล้ว ขณะที่
ก�ำลังจะอัพโหลดรูปบ้านสวยเกินจริงทีเ่ ราถ่ายไว้ตอนเกือบขายทิง้ เมือ่ ปีกอ่ น ฉัน
ก็รู้สึกเหมือนก�ำลังท�ำเรื่องผิดศีลธรรม เหมือนกับว่าฉันก�ำลังส่งข้อความหาชู้รกั
อย่างนั้นแหละ
หลังจากอัพโหลดรูปเรียบร้อย ฉันก็พิมพ์ค�ำบรรยายสรรพคุณที่พอจะ
เตะตาชาวปารีสที่อยากแลกเปลี่ยนบ้าน สะดวกสบาย บ้านเก่าแก่ในเมือง
เคปทาวน์อนั แสนอบอุ่น! ทีว่ ่าบ้านเก่าแก่น่ะพูดเกินจริงไปหน่อย แม้ว่าบ้านเรา
จะตั้งอยู่บนถนนที่ตึกรามบ้านช่องมีแต่ระเบียงสไตล์วิกตอเรียนก็ตาม จากนั้น
ฉันก็พิมพ์ค�ำว่าปลอดภัย แต่รู้สึกผิดจึงลบทิ้ง ว่ากันตามตรง นั่นก็ไม่ใช่เรื่อง
โกหกซะทีเดียว พ่อฉันขับรถจากเมืองมอนตากูมาหาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่
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โจรบุกปล้น เขาขนหัวเชือ่ มและเหล็กเส้นมาเต็มท้ายรถกระบะ พ่อเชือ่ มลูกกรง
เหล็กตรงหน้าต่างบานเลื่อนรอบบ้าน มาร์กพึมพ�ำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความ
สวยงาม แต่ก็ไม่ได้ห้ามพ่อฉันตอนเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นคุกอัลคาทราซ
เขาไม่กล้าหรอก วันนัน้ เขาไม่เข้าไปยุง่ กับพ่อเลยเพราะคงพยายามเลีย่ งค�ำต�ำหนิ
ที่พ่อไม่ยอมพูดออกมา แกควรจะปกป้องครอบครัวตัวเองให้ดีสิ ไอ้งั่งเอ๊ย
จากนั้นฉันก็ค้นหาเที่ยวบิน สายการบินแอร์ฟรานซ์มีราคาพิเศษส�ำหรับ
เทีย่ วบินเดือนกุมภาพันธ์หากจองภายในสามวันนี้ แผนการเดินทางค่อย ๆ เป็น
รูปเป็นร่างขึ้นมา ฉันตัดสินใจไม่รีบร้อนติดต่อใครในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนบ้าน
ฉันจะปล่อยให้โชคชะตาท�ำหน้าทีแ่ ละรอให้มคี นติดต่อเข้ามา หลังจากนัน้ ก็นอน
หลับลึกได้หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เฮย์เดนจะปลุกฉันตอนหกโมงเช้า
ฉันไม่อยากมีปากเสียงเลยไม่ได้บอกมาร์กในตอนเช้าว่าสมัครเว็บไซต์
แลกเปลี่ยนบ้านไปแล้ว มาร์กฉุนเฉียวอีกแล้วเพราะนอนหลับไม่สนิทนัก
เขาออกจากบ้านไปท�ำงานโดยไม่ได้พูดอะไรนอกจาก “ล็อกประตูบ้านด้วยนะ”
ฉันยื่นซีเรียลให้เฮย์เดน หลังจากนั้นก็พาแกไปนั่งหน้าโทรทัศน์เปิดการ์ตูนช่อง
ซีบีบี้ส์ ฉันไม่รู้สึกหิว แต่กลับหยิบช็อกโกแลตมูสที่เหลืออยู่ครึ่งหม้อออกมา
จากตู้เย็นแล้วตักทานระหว่างที่เปิดดูอีเมล มีสองฉบับที่ส่งมาจากธนาคาร
แจ้งว่าพวกเราใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินอีกแล้ว ไม่มีอีเมลจากเว็บไซต์
แลกเปลี่ยนบ้านส่งมา นอกจากข้อความขอบคุณที่สมัครสมาชิก
แม่โทรมาเพือ่ ถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบเหมือนเดิมทุกเช้า และหลังจากทีฟ่ งั
แม่ร้องขอจนเป็นกิจวัตรว่าให้พาเฮย์เดนไปอยู่กับเธอสักสองสามวัน ฉันก็บอก
แม่เรื่องการแลกเปลี่ยนบ้าน เธอสนใจทันทีเพราะอยากให้พวกเราออกไปจาก
เคปทาวน์ ซึ่งส�ำหรับแม่ตอนนี้มันเป็นเมืองที่ไม่เป็นมิตรและอันตราย “แล้ว
มาร์กว่ายังไงบ้าง”
“เขาไม่สนใจเลยค่ะ พวกเราเองก็จา่ ยไม่ไหวด้วย” ฉันพยายามไม่คดิ มาก
เรื่องที่ว่าถ้าฉันออกไปหางานท�ำ พวกเราอาจจะมีเงินพอ
“ลูกต้องพาเขาไป พ่อกับแม่ให้ยืมเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้ ใช่ไหมล่ะ
แยน”
พ่อส่งเสียงพึมพ�ำอยู่ในล�ำคอที่ปลายสาย
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