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มาร์ก

ไวน์ที่ดื่มเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์ตอนที่ผมเดินโซเซเข้าไปในห้องครัวเพื่อหยิบไวน์ 

อกีขวด  ผมก�าลงัเมาได้ที่  รู้สกึแน่นท้อง  ตวัรุม ๆ  และแทบไม่มสีต ิ แต่ยงั

ได้ยินเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของคาร์ลาลอยมา  ฟังเหมือนเสียงหัวเราะ

ครื้นเครงของแม่มดที่ท�าเอาผตีามมมุห้องสะดุง้  นอกจากเสยีงหวัเราะดงัลั่นของ

คาร์ลาแล้วยังมีอีกเสียงที่เบากว่า  มันคือเสียงหัวเราะเบา ๆ ของสเตฟนั่นเอง  

ผมไม่ได้ยนิเธอหวัเราะมาหลายสปัดาห์แล้วตั้งแต่เกดิเรื่องนั้น

ผมท�าเป็นไม่เหน็คราบตดิแน่นที่ชั้นล่างของตูเ้กบ็อาหารแคบ ๆ  ก่อนหยบิ

มันฝรั่งทอดเพิ่มอีกถุงแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องครัว  คู่เดตของคาร์ลาเอา 

ไวน์แดงราคาแพงมาด้วย  เขายัดขวดไวน์ใส่มือผม  บอกว่าเราควรเก็บไว้ดื่ม 

ในโอกาสพิเศษ  แต่ผมคิดว่าดื่มคืนนี้คงไม่เป็นไร  ผมเลยเปิดถุงมันฝรั่งทอด  

หยิบเต็มก�ามือยัดใส่ปาก  และเอื้อมไปคว้าไวน์ขวดนั้นจากบนเคาน์เตอร์รก ๆ  

ทันใดนั้นหลอดไฟอัตโนมัติที่สนามหลังบ้านก็สว่างขึ้น  ผมช�าเลืองมองผ่าน

หน้าต่างท�าให้คว้าขวดไวน์พลาด  มันล้มกลิ้งไปชนกองแก้วน�้าที่ยังไม่ได้ล้าง   

มดีและส้อมหล่นกระจาย  ก่อนจะกลิ้งไปกระแทกจาน

วินาทีต่อมาเสียงอึกทึกครึกโครมก็เงียบไป  เศษแก้วและส้อมหล่น

กระจายอยูท่ี่เท้าผมและพื้นรอบ ๆ  ถงึอย่างนั้นผมกลบัไม่สามารถละสายตาจาก

หน้าต่างได้และยงัคงจ้องมองไปที่แสงไฟหลงับ้าน  ราวกบัว่าแสงไฟจะขบัไล่พวก

ปีศาจไปให้พ้นได้
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มันนานกว่าหนึ่งวินาทีมากทีเดียว  เพราะตอนที่แสงไฟดับลงหลังจาก

เซนเซอร์ไม่พบความเคลื่อนไหวใด ๆ  รอบกายกม็เีพยีงความเงยีบงนัอยูพ่กัใหญ่  

จนกระทั่งผมได้ยนิเสยีงจากหน้าประตูห้องครวั

“มาร์ก”  เสยีงสเตฟดงัขึ้น  “คุณไม่เป็นไรใช่ไหม  ที่รกั”

ผมเรยีกสตกิลบัมาแล้วตอบว่า  “อมื  ขอโทษท ี ผม...ท�าของหล่นน่ะ”

สเตฟเดนิมาหาโดยย�่าเท้าเปล่าลงบนพื้นที่เตม็ไปด้วยเศษแก้ว

“อย่าเข้ามา”  ผมบอก  “เดี๋ยวโดนแก้วบาดเท้า”

แทนที่จะหยุดเธอกลบัเดนิเขย่งเท้ามายนือยู่ข้างผม  ก่อนมองออกไปยงั

สวนอันมืดมิดและว่างเปล่า  “คุณเห็นอะไรงั้นเหรอ”  สเตฟถามอย่างนุ่มนวล  

“หรอืว่าเหน็ใคร”

“คงเป็นแมวน่ะ”

“แน่ใจนะว่าไม่เป็นไร”  เธอพูดพร้อมกบับบีแขนผม

“ผมไม่เป็นไร”  แม้จะพูดออกไปแบบนั้นแต่ในใจผมอายที่ตื่นตกใจ 

เกินเหตุ  เลยท�าทีหยิบขวดไวน์แล้วบอกให้สเตฟระวังเศษแก้วบนพื้นทั้งที่ไม่

จ�าเป็น  เมื่อเทยีบกบัสาวแกร่งผูเ้ดด็เดี่ยวอย่างเธอแล้ว  ผมรูส้กึโง่เง่าและอ่อนแอ

เป็นบ้า  “มาดื่มไวน์ตอนที่เรายงัดื่มได้เถอะ”

สเตฟจ้องมาที่ผม  “ฟังดูเหมอืนลางร้ายเลย”

“ผมหมายถงึตอนที่เรายงัดื่มด�่ากบัมนัได้น่ะ”

“ใช่  คณุควรเกบ็เอาไว้ดื่มในช่วงเวลาที่ดกีว่านี้นะ”  ชายคนนั้นพดูแทรก  

ผมลืมชื่อคู่เดตคนล่าสุดของคาร์ลาเสียแล้วสิ  ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงแท่นล�าโพง  

ก�าลงัเสยีบโทรศพัท์เข้าไปพร้อมเลอืกเพลงที่รื่นหแูละฟังดเูย้ยหยนัอยูใ่นท ี “เดี๋ยว

คุณกพ็ลาดลิ้มลองไวน์รสชอ็กโกแลตที่มชีื่อเสยีงหรอก”

“ชื่อเสียงเหรอ”  คาร์ลาส่งเสียงมาจากโต๊ะอาหาร  แสร้งไม่ได้ยินเสียง

อกึทกึที่ดงัมาจากห้องครวั  “ชื่อเสยีล่ะสไิม่ว่า  ไอ้ไวน์ยี่ห้อนั้นน่ะมไีว้ส�าหรบัตบตา

พวกอ่อนหดัเท่านั้นแหละ  ไม่ได้ว่าคุณนะ  เดมอนที่รกั”

“ไม่ต้องคดิมากหรอก  คนด ี ผมไม่ถอื”

ผมนั่งร่วมโตะ๊และมองเดมอนเดนิกลบัมานั่งที่เดมิ  พลางสงสยัวา่เขากบั

คาร์ลาเป็นอะไรกัน  อีกฝ่ายรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหนุ่มน้อยคนล่าสุดจาก 
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รายชื่อที่ยาวเป็นหางว่าวของคาร์ลา  เธอได้อะไรจากเขา  แล้วเขาล่ะได้อะไรจาก

เธอ  เดมอนคงออ่นกว่าคารล์าสกัยี่สบิหา้ปไีด้  ก่อนที่ผมจะนกึขึ้นได้วา่ผมเองก็

แก่กว่าสเตฟตั้งยี่สิบสามปี  ผมลืมเรื่องนั้นตลอด  แม้ผมจะอายุสี่สิบเจ็ดแล้ว 

แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในช่วงวัยกลางคน  และไม่อยากจะจินตนาการเลยว่า 

สเตฟมองผมแล้วคดิยงัไงบ้าง  อาจจะเป็นตาแก่พงุพลุ้ย  หย่อนยาน  น่าสมเพช   

หมดสภาพ  ล้มเหลว  ไร้น�้ายา...หรอืวติถาร

สเตฟที่ยืนอยู่ข้างหลังลูบไหล่ผม  ก่อนโน้มตัวลงมาจนเส้นผมเธอไล้

ใบหน้าผม  พอได้กลิ่นแชมพูสมนุไพรและกลิ่นเครื่องเทศจากมื้อเยน็  ผมกส็ลดั

ค�าถามมากมายทิ้งไป

“ฉนัขึ้นไปข้างบนนะ  จะไปดูเฮย์เดนสกัหน่อย”

“แกไม่เป็นอะไรหรอก  จอมอนเิตอร์กอ็ยู่ตรงนี้  ไม่อย่างนั้นเราคงได้ยนิ

แล้ว”

“ฉนัอยากดูให้แน่ใจน่ะ”

“เอาส ิ ขอบคุณนะ”

“ถ้าเสยีงหวัเราะของคาร์ลาท�าแกตื่นไม่ได้กไ็ม่ต้องกงัวลอกีแล้วล่ะ”  เดมอน

เอ่ยขึ้นเมื่อสเตฟเดินคล้อยหลังไปแล้ว  เขาพูดราวกับว่าเคยเห็นลูกสาวของเรา  

อย่างกับรู้จักแกอย่างนั้นแหละ  คาร์ลายิ้มกลอกตาคล้ายส่งสัญญาณบางอย่าง  

แต่ผมไม่เข้าใจ

ผมดื่มไวน์เข้าไปอกีอกึใหญ่  รสชาตไิม่เหมอืนชอ็กโกแลตสกันดิ  พลาง

นั่งฟังเสยีงเพลงเนบิ ๆ เอื่อย ๆ จากล�าโพง  พร้อมจดจ่อรอฟังเสยีงหึ่ง ๆ ของ

หลอดไฟในสนามหลงับ้าน

“คุณเป็นยงัไงบ้าง”  คาร์ลาถามผม  “ฉนัถามจรงิ ๆ”

ผมยกัไหล่แล้วถอนหายใจ  ก่อนหนัไปมองเดมอน

“ไม่ต้องห่วง  ผมรู้ด”ี  เขาว่า  “ผมเสยีใจด้วยกบัสิ่งที่เกดิขึ้น  น้องชาย

ผมกเ็จอเรื่องแบบนี้เหมอืนกนั”

สเตฟเดนิกลบัเข้ามาพร้อมส่งสายตาเป็นเชงิบอกว่าลูกไม่เป็นอะไร

“หยุดเลยนะ  เดมอน”  คาร์ลาพูดตอนที่สเตฟนั่งลง  แต่หมอนั่นก็ยัง

พล่ามไม่หยุด
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“พูดก็พูดเถอะ  ประเทศนี้มันเสื่อมไปหมด  แต่ละที่ก็มีปัญหาแตกต่าง

กนัไป  ที่นี่พวกมนัขโมยทุกอย่าง  ไม่ได้จะทรมาน...”

“นี่”  ผมพูดขดั  “ผมไม่อยากพูดถงึเรื่องนี้”

“คาร์ลา  คุณไม่ต้องห้ามเขาเพื่อปกป้องฉนักไ็ด้”  สเตฟเสรมิ  “ฉนัไม่ใช่

เดก็นะ”

“ใช่แล้ว”  ผมบอกคาร์ลา  “สเตฟรับมือกับเรื่องนี้ได้เยี่ยมยอดไปเลย”  

เธอรับมือได้ดีกว่าผมเสียอีก  ที่จริงผมไม่อยากยอมรับเรื่องนี้  ผมเลื่อนมือไป

วางบนต้นขาของเธอ  ส่วนเธอกจ็บัมอืผมไว้

“เอ่อ  ขอโทษด้วย”  เดมอนพูดเสยีงฮดึฮดั  “มนัไม่ใช่เรื่องของผมเลย”

“ไม่เป็นไรหรอก  กแ็ค่...”

“ผมแค่พยายามจะบอกว่าผมเข้าใจพวกคุณ”  เดมอนอธิบาย  “เรื่อง

บดัซบพวกนี้เกดิกบัผู้คนที่นี่บ่อยครั้งเหลอืเกนิ  และมนัไม่ถูกต้อง”

“ใช่แล้ว  มนัไม่ถูกต้อง”  ผมพูดออกไป

“เอาละ  เดมอนที่รัก  จะดีมากถ้าคุณช่วยกรุณาเก็บความเข้าอกเข้าใจ

ของคุณและปิดปากซะตอนที่เพื่อนของฉนัก�าลงัพูด”

“ผมออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกแล้วกนั  คงช่วยปิดปากผมได้”  เดมอนยนื

ขึ้นและเดนิตรงไปที่ประตหูน้า  ผมต้องข่มใจไม่โพล่งออกไปว่าอย่าทิ้งให้พวกเรา

ถกูขงัอยูใ่นนี้  จู ่ๆ คาร์ลาที่นั่งอยู่หวัโต๊ะกใ็ช้เท้าเปล่าดนัหน้าแข้งผม  แล้วไล้ลง

มาที่ข้อเท้า  ผมไม่เข้าใจว่าท่าทางแบบนั้นหมายถงึอะไร  แต่เดาเอาว่าคงเหมอืน

กบัการกอดเบา ๆ หรอืการตบไหล่นั่นแหละ  แค่เธอไม่อยากลุกขึ้น  คาร์ลากบั

ผมไม่ได้แตะเนื้อต้องตวักนัมานานมาก  สเตฟที่นั่งข้าง ๆ ผมกด็ูจะไม่ได้สงัเกต

เหน็อะไร

“คุณพูดแบบนั้นกบัเขาจะดเีหรอ”  ผมถามคาร์ลา

เธอยกัไหล่  “เขาไม่เป็นอะไรหรอกน่า  ต้องหดัมมีารยาทซะบ้าง”

“ผมไม่เข้าใจคุณเลย” 

เธอเมนิค�าพูดนั้น  “คุณได้ไปหานกับ�าบดัหรอืเปล่า”

“ผมเหรอ”
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“พวกคุณทั้งคู่  ที่จริงก็ทั้งสามคนนั่นแหละ  เรื่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ

ต่อเดก็เลก็นะ  คุณควรพาแกไปเข้าร่วมศลิปะบ�าบดั”

“เราจ่ายไม่ไหวหรอก”  สเตฟว่า  “แต่จรงิอยู่ที่การบ�าบดัคงได้ผล”

“ต�ารวจเสนอให้ค�าปรกึษาไม่ใช่เหรอ”

“ใช่”  ผมว่า  พวกเขาเสนอให้จริง ๆ  หลังจากวันที่โจรบุกปล้นบ้าน   

พวกเรากอ็าบน�้าและสวมเสื้อผ้าราคาถูกที่ผมซื้อมาจากซปุเปอร์มาร์เกต  จากนั้น

ก็ตรงไปที่สถานีต�ารวจวูดสต็อก  ไม่น่าเชื่อว่าต�ารวจจะสุภาพและเห็นอกเห็นใจ  

เราเหมือนคนไม่เข้าพวก  ยืนอยู่ท่ามกลางพวกผู้ชายหัวร้างข้างแตกและผู้หญิง

เมายาที่ยืนขวางตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกร้องความสนใจ  ต�ารวจ

พาพวกเราไปที่ห้องท�างานเล็ก ๆ สุดทางเดิน  นอกหน้าต่างเลยลานกว้างไป 

ผมเหน็ห้องขงัและหน้าต่างบานเกลด็ที่มเีศษผ้าขาด ๆ แขวนอยู่  ผนงัลอกและ

แตกร้าวราวกบัว่าตกึหลงันั้นเดอืดดาลไปด้วยความอาฆาตแค้นและเสื่อมสภาพลง

เพราะโคลนพษิที่อยูข้่างใน  ผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้านบาดแผลทางใจของสถานทีั้งน่ารกั  

อบอุ่น  และกระตอืรอืร้นที่จะช่วยเหลอืพวกเรา  เป็นคนประเภทที่ไม่เหนื่อยล้า

กบัการฟังเรื่องราวน่ากลวั ๆ  และให้เวลาพวกเรามากเท่าที่ต้องการ  ตอนที่เหน็

เฮย์เดนก�าลงัเล่นต่อแท่งไม้อยู่บนพื้นพรม  ผมกไ็ด้แต่คดิว่าน่าจะเอาแอลกอฮอล์

ล้างมือติดมาด้วย  และตอนที่ผู้ให้ค�าปรึกษาก�าลังอธิบายวิธีการท�าสมาธิด้วย

มโนภาพเพื่อจดัการพลงัลบให้สเตฟฟัง  ผมกจ้็องไปในห้องอาบน�้าแคบ ๆ สภาพ

ซอมซ่อและกล่องพลาสตกิเลก็ ๆ ที่เอาไว้เกบ็ของเล่นและตุ๊กตาซึ่งเตรยีมพร้อม

ไว้ส�าหรบัคดต่ีอไป  ผมไม่สามารถละสายตาได้แม้ว่าภาพที่เหน็จะท�าเอาเหงื่อผดุ

ตามหน้าผากด้วยความกังวลใจก็ตาม  “ผมว่าพวกเขามีเรื่องที่เลวร้ายกว่า

ครอบครวัชนชั้นกลางที่ถูกยกเค้าให้กงัวลนะ”

“ให้ตายส ิ มาร์ก  คุณควรให้ความส�าคญักบัตวัเองมากกว่านี้นะ”

“ให้ความส�าคญักบัตวัเองเหรอ  ท�าไมล่ะ”

สเตฟไม่ได้พูดอะไร  ใช้นิ้วที่ดูกระสบักระส่ายหมุนก้านแก้วไวน์  คาร์ลา

โน้มตัวข้ามผมไปแล้ววางมือบนแขนของสเตฟ  “คุณสองคนควรไปเปลี่ยน

บรรยากาศสกัพกั  ไปพกัผ่อนที่ไหนสกัที่  หลาย ๆ อย่างอาจจะดขีึ้น  ฉนัมั่นใจ”

“ไปที่ไหนล่ะ”  สเตฟถาม
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“ที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างบาหลหีรอืประเทศไทย  ไม่กเ็มอืงโรแมนตกิอย่าง

บาร์เซโลนา  หมู่เกาะต่าง ๆ ที่กรซี...ปารสี”

“โอ้  ปารสี!”  สเตฟเกอืบจะร้องเสยีงหลง  “ให้ตายส ิ มาร์ก  นั่นมนั

เยี่ยมไปเลยไม่ใช่เหรอ”

“พร้อมเดก็อายุสองขวบน่ะเหรอ  คงโรแมนตกิตายชกั”

คาร์ลามองบนโต๊ะ  “ฉนัว่าฉนั...ไม่  ท�าไม่ได้หรอก  ฉนัคงดูแลเฮย์เดน

ให้ไม่ได้เพราะไม่อยากให้แกต้องโชคร้ายเพราะฉนัไม่มสีญัชาตญาณความเป็นแม่”

“ยงัไงเรากค็งจ่ายไม่ไหวอยู่ด ี ให้ตายเถอะ  เราจ่ายค่าซ่อมรถของสเตฟ

ไม่ไหวด้วยซ�้า”

สเตฟถอนหายใจแล้วพยักหน้า  “คงจะอย่างนั้น”  เธอว่า  ประกาย 

ความฝันในดวงตาของเธอที่ดบัลงไปนั้นท�าเอาผมรูส้กึเจบ็ปวดนดิ ๆ  เธอสมควร

จะได้ในสิ่งที่ต้องการ  เธอคู่ควรกบัสิ่งที่ดกีว่านี้  คู่ควรกบัคนที่ดกีว่าผม  และ

ควรจะได้รบัสิ่งต่าง ๆ มากกว่าที่ผมให้เธอ  ซึ่งสุดท้ายกไ็ม่มอีะไรเลย  ทุกอย่าง

ที่ผมเคยมสีูญสิ้นไปหมดแล้ว

“เดี๋ยวกห็าทางได้”  คาร์ลาพูด  “มนัต้องเกดิขึ้น  คุณสองคนต้อง...”

เมื่อเสยีงแหลมร้องดงัขึ้น  ผมกล็ุกพรวด  เดนิไปได้ครึ่งทางก่อนจะรู้ว่า

นั่นคอืเสยีงอะไร  มนัคอืเสยีงสญัญาณกนัขโมยจากรถยนต์  แค่เสยีงสญัญาณ

กนัขโมย  แต่ผมกลบัข้ามขั้นตอนการใช้สมองคดิวเิคราะห์ไปเสยีอย่างนั้น  ไม่ทนั

ที่จะบอกให้ตวัเองสงบลง  ผมกก็ระชากประตเูปิดออก  ดวงตาเบกิโพลงกวาดตา

มองไปในความมดื  เงี่ยหฟัูงเสยีงปะทะที่อาจจะเกดิขึ้น  จนกระทั่งเหน็ควนับหุรี่

ของเดมอนผมถงึได้สติ

“ให้ตายส ิ มาร์ก  คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า”

“ผม...ไม่เป็นอะไร  แค่จะมาตรวจดูสัญญาณ”  ตอนนี้มันเงียบไปแล้ว  

ผู้ชายจากบ้านเลขที่ 17 สตาร์ตรถและขับออกไป  ผมตะโกนบางอย่างออกไป

เพื่อให้สเตฟอุ่นใจ

“คุณดูตื่น ๆ นะ  เอาสกัหน่อยไหม”  เดมอนพูดพร้อมยื่นซองบุหรี่ให้
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ผมหยบิมามวนหนึ่ง  รู้ดวี่ามนัอาจท�าให้รู้สกึแย่กว่าเดมิ  ผมไม่สูบบุหรี่

เพราะมนัน่าพะอดืพะอม  แต่ครั้งนี้มนัคงช่วยให้ผมหนัเหความสนใจไปที่เรื่องอื่น  

นอกจากปีศาจเวรตะไลที่มองไม่เหน็นั่น

เขาหยิบไฟแช็กขึ้นมา  ผมจุดบุหรี่และพ่นควันออกไป  รู้สึกได้ถึงลม 

ร้อน ๆ จากภูเขาพดัผ่านเส้นผมและหลงัใบหู  “มนัเคยเกดิขึ้นกบัคุณหรอืเปล่า”

“ไม่เลย  ขอบคณุพระเจ้า  แต่ผมว่าคงถงึตาผมเรว็ ๆ นี้แหละ  คนที่ผม

รู้จกัหลายคนเจอเรื่องแบบนั้น  ท�าเอาคุณเสยีศูนย์ไปเลยใช่ไหมล่ะ”

ผมพยกัหน้าและหายใจออกช้า ๆ  เจ้าหน้าที่ให้ค�าปรกึษาที่สถานตี�ารวจ

แนะน�าว่าให้สูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อขจัดพลังงานลบที่ฝังอยู่ในจิตใจ  ผมไม่กล้า

ปล่อยวางความกลวัเพราะมนัมขี้อดอียู่  มนัท�าให้ผมเตรยีมพร้อมเสมอ

พวกเราขยี้ก้นบุหรี่ลงกระถางต้นไม้ที่ตายแล้วและกลับเข้าไปข้างในบ้าน  

พอดกีบัตอนที่สเตฟพูดขึ้นมาว่า  “ฉนัฝันมาตลอดว่าอยากไปพพิธิภณัฑ์ออร์แซ  

แต่เรามเีงนิไม่พอ  นั่นแหละปัญหา”

“มเีงนิพอส�าหรบัอะไรเหรอ”  เดมอนถามขึ้นหลงัจากได้ยนิช่วงสดุท้ายของ

บทสนทนา

“คาร์ลาคิดว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าเราจะไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ  จะได้

ช่วยเรื่องบาดแผลทางใจน่ะ”  ผมว่า  “แต่พวกเราไม่มเีงนิหรอก”

“แล้วถ้าแลกบ้านกันอยู่ล่ะ”  เดมอนพูด  “ผมกับเพื่อนเคยแลกเมื่อ 

ปีที่แล้ว  มนัมเีวบ็ไซต์อยู่นะ  คุณไปอยู่บ้านใครสกัคนแล้วอกีฝ่ายกม็าอยู่บ้าน

คุณ  ตอนนั้นพวกเราไปอยู่บ้านหลงัโตในบอสตนั  ส่วนเจ้าของบ้านหลงันั้นกม็า

อยู่ที่บ้านเรา  พวกเขาชอบใจเชียวล่ะ  คุณไม่ต้องเสียค่าที่พักเลย  ถ้าอยาก

ประหยดักก็นิถูก ๆ หน่อย  คุณแทบจะไม่เสยีอะไรเลย”

“ให้คนแปลกหน้ามาอยูใ่นบา้นคณุน่ะเหรอ”  ผมพดู  “ถา้พวกเขาท�าบ้าน

คุณพงัเละเทะหรอืยกเค้าบ้านคุณล่ะ”

“ทุกคนที่ใช้เว็บไซต์นั้นต้องลงทะเบียน  มีส่วนที่ให้เขียนค�าติชมแล้วก็มี

การรับรอง  ถ้าคู่รักชาวอเมริกันจะมาอยู่ที่นี่และพวกเขาเคยแลกเปลี่ยนบ้าน 

มาแล้วแปดครั้ง  เจ้าของบ้านคนก่อน ๆ ก็จะให้คะแนนพวกเขาในฐานะแขก   

ถ้ามปีระวตักิารแลกเปลี่ยนบ้าน  คุณกไ็ว้ใจพวกเขาได้”
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สเตฟยิ้ม  “อมื  ฟังดูน่าสนใจนะ  คุณว่าไง  มาร์ก”  เป็นอกีครั้งที่ผู้ชาย

คนนี้จุดประกายความฝันของเธอ  สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะท�าได้คอืตดัไฟแต่ต้นลม

“พวกเราแทบไม่ต้องเสียเงินงั้นสิ”  ผมว่า  “ถ้าไม่นับค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ  

น้อย ๆ อย่างค่าเครื่องบนิ  ค่าวซ่ีา  ค่าเดนิทาง  และค่ากาแฟราคาเป็นร้อยแรนด์  

นี่ยังไม่นับค่าอะไรต่อมิอะไรที่เราต้องควักจ่ายเพิ่มตอนอยู่ที่ปารีสอีกนะ”  ผม 

จ้องมองด้วยความท้อใจเมื่อเห็นใบหน้าที่แสดงความกระตือรือร้นของเธอ

หม่นหมองลง  เรื่องถนดัของผมเลยละ่  ไอก้ารดบัความชา่งฝันของคนหนุม่สาว 

น่ะ  ผมท�าทุกวนัตอนอยู่ที่วทิยาลยั  มนัคอืหนึ่งในเรื่องถนดัที่มอียู่น้อยนดิของ

ผม  สเตฟพยกัหน้าเหน็ด้วยอย่างหอ่เหี่ยวใจ  เมื่อเหน็อยา่งนั้นผมกค็ดิวา่ไม่น่า

พูดออกไปเลย  ผมประเมนินสิยัขี้ถากถางของตวัเองต�่าไปเสมอ  และมกัเผลอ

ลมืไปว่าเธอยงัสาวและมจีติวญิญาณมุ่งมั่น  ผมควรจะระมดัระวงัค�าพูดกบัเธอ

มากกว่านี้

“แต่ก็น่าสนใจดีนะ”  ผมเสริมขึ้นซึ่งฟังดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลย  “ดูเป็น 

ความคิดที่เป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้”  ผมพยายามจะท�าให้เธอยิ้มอีกครั้งแต่ก็ 

สายไปเสยีแล้ว

คืนนั้นผมตื่นขึ้นมาและออกไปยืนอยู่ตรงโถงทางเดิน  ชีพจรของผมเต้นตุบ ๆ 

อยู่ในล�าคอ  ส่วนขาซ้ายสั่นพั่บ ๆ  มอืก�าโทรศพัท์มอืถอืไว้แน่น  ตวัเลขสแีดง

บนหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาตีสองสิบแปดนาที  สุนัขพันธุ์อัลเซเชียนข้างบ้าน 

ก�าลังเห่าหอน  ในตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงตุ้บดังมาจากผนังที่กั้นระหว่าง 

ตวับ้าน

ผมควรจะไปตรวจดูตรงหน้าต่างของห้องอ่านหนังสือว่ามีอะไรหรือใคร 

อยู่ตรงตรอกแคบ ๆ นั้นหรือเปล่า  ระบบตรวจจับขโมยท�างานอยู่  เซนเซอร์

ตรวจจบัข้างในห้องอ่านหนงัสอื  ผมไม่อยากปิดระบบตรวจจบั  พวกมนัอาจจะ

รอให้ผมท�าแบบนั้นอยู ่ ผมเลยยนืค้างอยูท่ี่โถงทางเดนิกลางบ้าน  หมนุตวัชา้ ๆ 

ไม่ให้พื้นส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าดจนปลกุเฮย์เดนตื่น  ผมเงี่ยหฟัูงแล้วจ้องมองไปรอบตวั  

ราวกับว่าผมมีความสามารถพิเศษในการได้ยิน  ประหนึ่งผมเป็นซุปเปอร์แมน 
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ที่มีดวงตามองทะลุพื้นผิวได้  แต่ผมไม่ใช่  ผมยืนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน  ไร้น�้ายา 

สิ้นดี

ผมบอกตวัเองว่าถ้าตรงตรอกมคีนอยู่จรงิ ๆ  เซนเซอร์คงตรวจจบัได้และ

ส่งสญัญาณดงัลั่นไปแล้ว  ผมบอกตวัเองว่าพวกเราจะไม่เป็นไร

สุนขัข้างบ้านเงยีบไปแล้วและผมกไ็ม่ได้ยนิเสยีงอะไรอกี  เซนเซอร์ไม่ได้

ท�างานผดิพลาด  สุดท้ายผมเลยกลบัไปที่เตยีงนอน  สเตฟนอนเงยหน้าอยู่บน

เตยีง  สายตาปลงตกของเธอจบัจ้องไปบนเพดาน

ผมยนืบนพรมข้างเตยีงอยูอ่ย่างนั้น  “ผมน่าจะเดนิอ้อมห้องอ่านหนงัสอืไป  

พวกมนัอาจจะบุกเข้ามาทางห้องนั้นผ่านหน้าต่างกระจกกไ็ด้”

“ใช่  ปล่อยให้ระบบตรวจจบัท�างานน่าจะดกีว่า”

“แต่ผมมองไม่เหน็ข้างนอกน่ะส”ิ

“ถ้ามอีะไรเซนเซอร์คงตรวจจบัได้ไปแล้วล่ะ”

“คงจะอย่างนั้น”  ผมวางโทรศพัท์บนโต๊ะข้างเตยีง  “คณุหลงรกับทสนทนา

แสนหวานยามค�่าคนืของเราสทิ่า”  เธอไม่ได้พูดอะไรและแน่นอนว่าไม่ได้ข�าด้วย  

แล้วท�าไมเธอต้องข�าล่ะ  ผมหนัไปมองตวัเลขสแีดงบนนาฬิกา  “นอนต่ออกีหน่อย

เถอะ  ยงัเรว็เกนิไปที่จะตื่นตอนนี้นะ”

“แล้วคุณล่ะ”

ผมไม่ได้บอกเธอว่าเราคนใดคนหนึ่งควรตื่นตวัไว้เผื่อพวกมนัอาจกลบัมา  

ไม่ได้บอกเธอว่าผมไม่น่าหลับตั้งแต่แรก  แต่คงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดออกไป  

“ผมว่าจะท�าใจให้เยน็ลงหน่อย  อกีเดี๋ยวจะนอนแล้ว”

“คุณรู้ไหม  บางครั้งฉนักเ็กลยีดบ้านหลงันี้”

“รู้ส”ิ

“คุณเก็บเรื่องการไปพักผ่อนไปคิดสักหน่อยไม่ได้เหรอ  คุณไม่คิดเหรอ

ว่ามนัอาจจะดกีบัเรากไ็ด้”

“มนัดูเป็นไปไม่ได้น่ะ  มนัฟุ่มเฟือยเกนิกว่าที่เราจะจ่ายไหว”

สเตฟยนัตวัขึ้น  หมอนเสยีดสกีบัหวัเตยีงจนเกดิเสยีง  “ฉนัว่าไม่ฟุม่เฟือย

หรอก  แต่มนัเป็นความจ�าเป็นต่างหาก  ฉนัว่ามนัคงช่วยพวกเราได้  โดยเฉพาะ

คุณ”
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“ผมเหรอ”

“ใช่  คุณนั่นแหละ”  เธอข�า  แต่เป็นข�าแห้ง ๆ  “ฉันคิดว่าถ้าหยุดพัก 

สักหน่อยคงช่วยให้คุณพบมุมมองใหม่ ๆ หรือไม่ก็ความสงบ  ใครจะรู้  คุณ 

อาจจะมคีวามสุขกไ็ด้นะ”

ผมไม่สะดวกใจที่จะคุยเรื่องนี้ตอนก�าลังยืนค�้าหัวสเตฟราวกับผู้มีอ�านาจ

กเ็ลยนั่งลงตรงปลายเตยีง  ผมไม่ได้หนัไปมองเธอ  แต่จ้องเศษเสี้ยวของเธอที่

สะท้อนอยู่ในกระจกโต๊ะเครื่องแป้ง  “สมมุตวิ่าเราจ่ายไหว  ผมกไ็ม่อยากให้เรา

ไปพกัผ่อนเพยีงเพราะคณุคดิว่าผมป่วย  ผมไม่อยากกลายเป็นคนไขใ้ห้คณุต้อง

คอยมาปรนนบิตัแิละใช้เงนิซึ่งเราไม่ได้มมีากขนาดนั้นเพื่อให้ผมรู้สกึดขีึ้น  หรอื

เพื่อที่ผมจะได้ไม่สติแตก  ผมไม่ท�าอย่างนั้นหรอกนะ  ผมไม่เป็นอะไรจริง ๆ  

ผมจดัการตวัเองได้”

สเตฟไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ กับการที่ผมวินิจฉัยตัวเอง  เธอรู้จักผมด ี 

“ฉันก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน  และฉันแน่ใจว่าเฮย์เดนก็สบายดี  ลูกนอนหลับ

สนิทขึ้นมากแล้ว  คาร์ลาบอกว่าเราเช่าพวกรถเข็นเด็กได้  เด็กในปารีสก็นั่งใน 

รถเข็นกันทั้งนั้น  ลองนึกภาพดูสิ  พวกเราเดินเล่นรอบสวนเหมือนครอบครัว

ชาวฝรั่งเศสน่ะ”

ผมรู้ดวี่ามนัไม่มวีนัเกดิขึ้น  ถงึอย่างนั้นผมกจ็้องมองรอยยิ้มเคลบิเคลิ้ม 

ช่างฝันของเธอผ่านกระจกและย�้าเตือนตัวเองว่าครั้งนี้จะไม่ดับฝันของเธอ  การ

พักผ่อนที่ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก  มันเป็นเพียงแค่จินตนาการเพ้อฝันที่ช่วยให้

เธอยิ้มได้กเ็ท่านั้น  ดงันั้นผมควรปล่อยให้เธอฝันไปSAMPLE
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ฉนัน่าจะแสดงท่าทไีม่พอใจมากกว่านี้ตอนที่มาร์กบอกว่าคาร์ลาเชญิตวัเองมาทาน

มื้อเย็นที่บ้านของเรา  มาร์กเสนอว่าเขาจะผัดเธอไปก่อน  หลังจากที่โจรบุกเข้า

บ้านเขารู้ดีว่าคนที่ฉันพอจะรับมือได้มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้น  แต่ฉันคิดว่าเราควร

จะจบเรื่องนี้เสียที  อีกอย่างได้เวลาที่ฉันต้องเผชิญโลกภายนอกแล้ว  บรรดา

เพื่อน ๆ ของฉนัพยายามช่วยใหฉ้นัข้ามผา่นสถานการณย์ากล�าบากนี้  ฉนัเบื่อที่

ต้องทนฟังค�าพูดต่าง ๆ  อย่างน้อย ๆ ตอนนั้นเฮย์เดนก็หลับอยู่และเธอเอง 

ก็ไม่ถูกข่มขืน  หรือค�าพูดเฮงซวยซ�้าซากอะไรท�านองนั้น  มาร์กบอกฉันว่า 

ไม่ต้องพถิพีถินักบัมื้อเยน็เกนิไป  แต่กไ็ม่มปีระโยชน์  ฉนัใช้เวลาเตรยีมอาหาร

นานมากเป็นปกติอยู ่แล้ว  ขัดถูบ้านเหมือนเจ้าของบ้านยุคห้าศูนย์ที่เป็น

โรคประสาท  จบัจ่ายวตัถุดบิจากซุปเปอร์มาร์เกตวูลเวริ์ธส์ที่ปกตไิม่มปีัญญาซื้อ  

ฉนัท�าอย่างนี้ทุกครั้งเวลาคาร์ลาแวะมาที่บ้าน

คาร์ลาท�าให้ฉนัรู้สกึกลวั  นั่นไงล่ะ  ฉนัพูดออกไปแล้ว  เธอเป็นกวแีละ

นักวิชาการ  การันตีคุณภาพด้วยการมีผลงานตีพิมพ์  เธอเป็นทุกอย่างที่ฉัน 

ไม่สามารถเป็นได้  เธอทั้งมั่นใจในตวัเอง  ทนัสมยั  มเีสน่ห์  รูปร่างบางแต่มี

กล้ามเนื้อดสุูขภาพด ี ฉนัคดิว่าเธอเขยีนงานตามอ�าเภอใจแถมยงัอ่านยากอกีด้วย  

แต่นั่นท�าให้เธอได้รางวลัระดบัท้องถิ่นและนานาชาตหิลายรางวลัมาครอง  ตรงข้าม

กบังานเขยีนของฉนัที่มเีพยีงงานเขยีนเชงิวจิารณ์หนงัสอืสองสามชิ้นที่ไม่ได้ค่าจ้าง  

ได้ตีพิมพ์ลงเว็บไซต์วรรณกรรมที่ไม่ได้ดีเด่อะไรมากมาย  คาร์ลายืดอกอย่าง 

ภาคภูมิว่าเธอร่วมต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้เฉกเช่นเหล่าเสรีชน 

คนรุ่นเดยีวกนักบัเธอ  อกีทั้งยงัแทรกเรื่องเล่าตอนที่เธอถูกต�ารวจจบัในทุกครั้ง
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ที่มโีอกาส  (แม้ว่าทกุวนันี้  นอกจากพ่อแม่ของฉนัแล้ว  มนัยากเหลอืเกนิส�าหรบั

คนผิวขาววัยกลางคนที่จะออกมายอมรับว่าพวกเขานิ่งดูดายตลอดช่วงการแบ่ง

แยกสผีวิ)  และแน่นอนว่าเธอกบัมาร์กเคยผ่านอะไรด้วยกนัมามาก  ทั้งเหตกุารณ์

ก่อนที่เขาจะเจอฉนัและเหตุการณ์ที่ฉนัไม่เกี่ยวข้อง  มาร์กไม่ยอมรบัว่าพวกเขา

เคยสนุกกนัชั่วครั้งชั่วคราว  ฉนัไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอกีต่อไปแล้ว

ฉันพูดถึงเธอในแง่ร้ายเกินไปหน่อย  แม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบคาร์ลา 

แต่เธอกไ็ม่ใช่คนเลวร้าย  คาร์ลาช่วยเหลอืเราตลอดหลายเดอืนที่เฮย์เดนมอีาการ 

โคลิก  ลูกร้องไห้อย่างรุนแรงอยู่พักใหญ่  ท�าให้ฉันกับมาร์กรู้สึกอ่อนไหวและ

ฉุนเฉียวง่ายเพราะอดหลับอดนอนอยู่หลายเดือน  คาร์ลาแวะมาดูเราและเอา 

มูสซากามาให้อาทิตย์ละครั้ง  แต่เราไม่ได้แตะสักนิด  มันเลยสุมอยู่เต็มช่อง 

แช่แขง็  ฉนัว่าตอนนี้กย็งัอยู่ที่เดมิ

คืนนั้นฉันเสิร ์ฟไก่ย ่างที่ซื้อมาจากวูลเวิร ์ธส์คู ่กับมันฝรั่งอบ  ตัก 

ช็อกโกแลตมูสแพงหูฉี่ใส่ถ้วยและส่งยิ้มราวกับเกอิชา  ฉันปลีกตัวออกมา 

เงยีบ ๆ เป็นระยะ  ขึ้นไปดเูฮย์เดน  ท�าเป็นสนใจฟังบทสนทนาที่คาร์ลาและผูช้าย

ของเธอเป็นฝ่ายเริ่ม  (ตลกดทีี่ฉนัจ�ารายละเอยีดคนืนั้นได้ครบถ้วน  แต่กลบัลมื

ชื่อเขาเสยีสนทิ)  แต่พอพวกเขาพดูถงึการเดนิทางไปต่างประเทศฉนักร่็วมวงทนัท ี 

คาร์ลาแนะน�าอย่างแช่มชื่นว่าเราควรไปพักผ่อนสักหน่อย  ปกติมาร์กมักจะ 

เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายโกรธ  ฉะนั้นตอนที่เขาบอกปัดเธอ   

ในตอนแรกฉนักร็ู้สกึพอใจ  แต่กค็ดิขึ้นได้ว่าปารสีเลยนะ  ปารสี

ภาพฉันและมาร์กเดินทอดน่องบนถนนฌ็องเซลิเซ่ฉายชัดในหัว  ส่วน 

เฮย์เดนหลับอยู่ในอ้อมแขนของมาร์ก  ชาวฝรั่งเศสที่ดูทันสมัยต่างส่งยิ้มละมุน

ให้ตอนที่พวกเราเดินผ่าน  ฉันจินตนาการภาพพวกเราหยุดแวะซื้อกาแฟและ 

ครวัซองต์  และนั่งอยู่ใต้ร่มในคาเฟ่น่ารกั ๆ ตรงหวัมุมถนน  จนิตนาการภาพ

พวกเรานั่งซดซุปหอมใหญ่สไตล์ฝรั่งเศสและทานเครปช่วงมื้อเย็นในร้านอาหาร

เลก็ ๆ ที่ตกแต่งแนวย้อนยุค  ในหวัของฉนัเตม็ไปด้วยภาพซ�้าซากจ�าเจภาพแล้ว

ภาพเล่า  แต่ไม่ใช่แค่จดุหมายปลายทางเท่านั้นที่ท�าให้ฉนัสนใจ  การแลกเปลี่ยน

บ้านต่างหากที่ดงึดดูใจฉนั  ตั้งแต่ตอนที่โจรบกุเข้าบ้านบรรยากาศในบ้านกม็ดืมน

ราวกับว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่สามารถลอดเข้ามาได้อีก  ระบบความ
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ปลอดภัยที่ติดตั้งอย่างรีบร้อนก็ดูจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่  เพราะลูกกรงเหล็กดัน

ทอดเงาที่ดูคล้ายนิ้วมอืลงบนพื้น  อกีทั้งสญัญาณกนัขโมยกส็่งเสยีงดงัทุกครั้งที่

มีคนเปิดประตูจนพวกเรารู้สึกวิตกอยู่ตลอดเวลา  ฉันคิดว่าหากมีคนอื่นมาพัก

อยู่ในบ้าน  บางทคีวามรู้สกึเลวร้ายพวกนี้อาจจะหายไป

ขณะที่มาร์กและหนุม่น้อยของคาร์ลาก�าลงัคยุกนัเรื่องเจคอบ  ซมูา  และ

เรื่องอื่น ๆ  ฉนักป็ลกีตวัออกมาชงกาแฟ  แต่กต็้องประหลาดใจและตกใจเมื่อ

คาร์ลาเดินตามมาที่ห้องครัว  ฉันสงสัยว่าเธอมีอะไรแอบแฝงและฉันก็คิดถูก  

“มาร์กต้องการความช่วยเหลอื”  เธอพูดขึ้นทนัททีี่เราอยูพ้่นระยะได้ยนิ  “เขาต้อง

ไปที่อื่นสกัพกัและพบนกับ�าบดัด้วย”  มแีววต�าหนอิยูใ่นน�้าเสยีงของเธอ  ราวกบั

ว่าฉันเป็นคนไม่ให้เขาไปและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน  ราวกับว่า 

คนืนั้นฉนัรอดพ้นอนัตราย  แต่มาร์กไม่รอด  ซึ่งมนัใช่ซะที่ไหนล่ะ  ฉนัเดนิไป

ที่อ่างล้างจาน  เธอจะได้ไม่เห็นสีหน้าของฉัน  จากนั้นก็ล้างหม้อกาแฟทั้งที่ 

ไม่จ�าเป็น  “คุณน่ะเข้มแข็ง  สเตฟ”  คาร์ลาพูดต่อ  “เห็นชัดเลยว่าคุณรับมือ 

ได้ดี  แต่มาร์กน่ะเสี่ยงอยู่ในภาวะวิตกจากเหตุการณ์รุนแรง  นี่ก็เพิ่งผ่านไป 

ไม่นานตั้งแต่ที่โซอี้...เอ่อ  นั่นแหละ  เรื่องนี้อาจจะไปสะกดิแผลในใจที่ซ่อนอยู่

ก็ได้”  แล้วเธอก็พูดไปเรื่อย  ฉันไม่ได้โต้ตอบ  เพียงแค่ใช้ช้อนตักกาแฟ  

พยายามไม่ให้เธอเหน็มอืที่สั่นเทาของฉนั

หลงัจากที่คาร์ลากลบัไปแล้ว  ผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าฉนัจะข่มตาให้หลบั  

แต่ก็ตื่นขึ้นมาเวลาตีสองสามสิบนาทีเพราะมาร์กกระโจนออกจากเตียง  นี่ไม่ใช่

เรื่องแปลก  ตั้งแต่ที่โจรบุกปล้น  แค่เสียงเล็ก ๆ อย่างเสียงผีเสื้อกลางคืนบิน

ชนหลอดไฟห้องน�้าหรอืแม้แต่เสยีงเห่าไกล ๆ ของสนุขัแถวบ้านกป็ลกุพวกเราได้  

ฉนันอนนิ่งเฝ้ารออยู่ในห้องระหว่างที่มาร์กก�าลงัเดนิตรวจตรา  รมิฝีปากของฉนั

แห้งผาก  ฉนัจนิตนาการถงึสิ่งที่เลวร้ายที่สุด  เสยีงปืนยงิเข้ากะโหลกและเสยีง

ฝีเท้าหนกั ๆ ที่พุ่งตรงมาที่ประตูห้องนอน  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาฉนัรู้ดวี่า

ตัวเองไม่มีทางหลับลงจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลาย  ฉันจึงรอให้มาร์กผล็อยหลับ  

แล้วคว้าโน้ตบุ๊กส�ารองราคาถกูตรงไปที่ห้องนอนของเฮย์เดนซึ่งเป็นที่เดยีวในบ้าน

ที่ฉนัรูส้กึปลอดภยัจรงิ ๆ  ปกตติอนกลางคนืตวับ้านจะค่อย ๆ คลายตวัหลงัจาก

ผ่านวนัที่ร้อนระอุจนเกดิเสยีงเอี๊ยดอ๊าด  ทว่าเสยีงนั้นกลบัฟังดเูหมอืนเสยีงไขควง
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ก�าลงัครูดกบักลอนประตู  หรอืไม่กเ็สยีงฝีเท้าค่อย ๆ ย่างไปบนระเบยีง  แม้ว่า

ฉันจะพยายามปลอบใจตัวเองว่ามาร์กไปตรวจดูสัญญาณกันขโมยและกลอน

ประตใูนบ้านหลายหน  แต่กไ็ม่ช่วยอะไร  เพราะเงาซึ่งแฝงความคกุคามของกลุ่ม

ชายฉกรรจ์ที่บุกเข้ามาทิ้งมลทนิไว้ในบ้านชนดิที่ไม่อาจลบออกได้  ตอนเดนิผ่าน

ห้องน�้าฉันเห็นผ้าขนหนูที่แขวนเหนือประตูเปิดอ้าดูเหมือนใบมีดแหลมคม   

เห็นตะกร้าผ้าที่วางทิ้งไว้บนบันไดขั้นบนสุดเป็นคนหลังค่อมที่รอกระโจนเข้าใส่  

หวัใจฉนัเต้นแรงระส�่าตอนที่เดนิไปถงึห้องของเฮย์เดน

เฮย์เดนชอบนอนขดตัว  ขาแข้งพาดเต็มเตียง  ผ้านวมถูกเขี่ยไปอยู่ที่

ปลายเตยีง  ฉนัค่อย ๆ คลมุผ้าห่มให้ลกูก่อนจะเบยีดตวัเข้าไปนอนข้าง ๆ  และ

วางโน้ตบุก๊ไว้บนตกั  มาร์กอาจจะลงัเลเรื่องการไปพกัผ่อนแต่ฉนัจะไม่ปล่อยเรื่อง

นี้ไปเฉย ๆ  เขาพดูถกูเรื่องที่เราจ่ายไม่ไหว  แต่ฉนักไ็ม่เหน็ว่ามนัจะร้ายแรงอะไร

ถ้าจะขอฝันถงึสกัหน่อย  จรงิอย่างที่คู่เดตของคาร์ลาพูด  มเีวบ็ไซต์แลกเปลี่ยน

บ้านเตม็ไปหมด  ฉนัเลอืกเวบ็ไซต์ที่มรีูปกระท่อมเลก็ ๆ บนเทอืกเขาแอลป์อยู่

หน้าโฮมเพจและสมคัรสมาชกิเพื่อรบัสทิธทิดลองใช้ฟรสีามสบิวนั  ฉนัต้องกรอก

จดุหมายปลายทางในฝันสามแห่งตามล�าดบัความต้องการ  หน้าค�าถามที่พบบ่อย

ของเวบ็ไซต์บอกว่า  ไม่ต้องคดิมาก!  ฉนักรอกปารสีเป็นล�าดบัแรก  จากนั้นก็

ไอร์แลนด์  (เพราะไม่ต้องขอวซี่า)  และสหรฐัอเมรกิาเป็นล�าดบัสุดท้าย  ถ้าจะ

ไปประเทศส่วนใหญ่แถบยุโรปพวกเราต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว  แต่ฉันตัดสินใจ 

แน่วแน่แล้วว่าจะไปปารสี  เมลด็พนัธุ์แห่งความหวงัถูกหว่านเพาะแล้ว  ขณะที่

ก�าลงัจะอพัโหลดรูปบ้านสวยเกนิจรงิที่เราถ่ายไว้ตอนเกอืบขายทิ้งเมื่อปีก่อน  ฉนั

กร็ู้สกึเหมอืนก�าลงัท�าเรื่องผดิศลีธรรม  เหมอืนกบัว่าฉนัก�าลงัสง่ข้อความหาชู้รกั

อย่างนั้นแหละ

หลังจากอัพโหลดรูปเรียบร้อย  ฉันก็พิมพ์ค�าบรรยายสรรพคุณที่พอจะ

เตะตาชาวปารีสที่อยากแลกเปลี่ยนบ้าน  สะดวกสบาย  บ้านเก่าแก่ในเมือง 

เคปทาวน์อนัแสนอบอุน่!  ที่ว่าบา้นเก่าแก่น่ะพดูเกนิจรงิไปหน่อย  แม้วา่บ้านเรา

จะตั้งอยู่บนถนนที่ตกึรามบ้านช่องมแีต่ระเบยีงสไตล์วกิตอเรยีนกต็าม  จากนั้น

ฉนักพ็มิพ์ค�าว่าปลอดภยั  แต่รู้สกึผดิจงึลบทิ้ง  ว่ากนัตามตรง  นั่นกไ็ม่ใช่เรื่อง

โกหกซะทีเดียว  พ่อฉันขับรถจากเมืองมอนตากูมาหาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่
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โจรบกุปล้น  เขาขนหวัเชื่อมและเหลก็เส้นมาเตม็ท้ายรถกระบะ  พ่อเชื่อมลกูกรง

เหล็กตรงหน้าต่างบานเลื่อนรอบบ้าน  มาร์กพึมพ�าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความ

สวยงาม  แต่ก็ไม่ได้ห้ามพ่อฉันตอนเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นคุกอัลคาทราซ   

เขาไม่กล้าหรอก  วนันั้นเขาไม่เข้าไปยุง่กบัพ่อเลยเพราะคงพยายามเลี่ยงค�าต�าหนิ

ที่พ่อไม่ยอมพูดออกมา  แกควรจะปกป้องครอบครวัตวัเองให้ดสี ิ ไอ้งั่งเอ๊ย

จากนั้นฉนักค็้นหาเที่ยวบนิ  สายการบนิแอร์ฟรานซ์มรีาคาพเิศษส�าหรบั

เที่ยวบนิเดอืนกมุภาพนัธ์หากจองภายในสามวนันี้  แผนการเดนิทางค่อย ๆ เป็น

รูปเป็นร่างขึ้นมา  ฉันตัดสินใจไม่รีบร้อนติดต่อใครในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนบ้าน  

ฉนัจะปล่อยให้โชคชะตาท�าหน้าที่และรอให้มคีนตดิต่อเข้ามา  หลงัจากนั้นกน็อน

หลบัลกึได้หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เฮย์เดนจะปลุกฉนัตอนหกโมงเช้า

ฉันไม่อยากมีปากเสียงเลยไม่ได้บอกมาร์กในตอนเช้าว่าสมัครเว็บไซต์ 

แลกเปลี่ยนบ้านไปแล้ว  มาร์กฉุนเฉียวอีกแล้วเพราะนอนหลับไม่สนิทนัก   

เขาออกจากบ้านไปท�างานโดยไม่ได้พูดอะไรนอกจาก  “ล็อกประตูบ้านด้วยนะ”  

ฉนัยื่นซเีรยีลให้เฮย์เดน  หลงัจากนั้นกพ็าแกไปนั่งหน้าโทรทศัน์เปิดการ์ตูนช่อง

ซีบีบี้ส์  ฉันไม่รู้สึกหิว  แต่กลับหยิบช็อกโกแลตมูสที่เหลืออยู่ครึ่งหม้อออกมา

จากตู้เย็นแล้วตักทานระหว่างที่เปิดดูอีเมล  มีสองฉบับที่ส่งมาจากธนาคาร 

แจ้งว่าพวกเราใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินอีกแล้ว  ไม่มีอีเมลจากเว็บไซต์ 

แลกเปลี่ยนบ้านส่งมา  นอกจากข้อความขอบคุณที่สมคัรสมาชกิ

แม่โทรมาเพื่อถามไถ่สารทกุข์สกุดบิเหมอืนเดมิทกุเช้า  และหลงัจากที่ฟัง

แม่ร้องขอจนเป็นกจิวตัรว่าให้พาเฮย์เดนไปอยู่กบัเธอสกัสองสามวนั  ฉนักบ็อก

แม่เรื่องการแลกเปลี่ยนบ้าน  เธอสนใจทันทีเพราะอยากให้พวกเราออกไปจาก

เคปทาวน์  ซึ่งส�าหรับแม่ตอนนี้มันเป็นเมืองที่ไม่เป็นมิตรและอันตราย  “แล้ว 

มาร์กว่ายงัไงบ้าง”

“เขาไม่สนใจเลยค่ะ  พวกเราเองกจ่็ายไม่ไหวด้วย”  ฉนัพยายามไม่คดิมาก

เรื่องที่ว่าถ้าฉนัออกไปหางานท�า  พวกเราอาจจะมเีงนิพอ

“ลูกต้องพาเขาไป  พ่อกับแม่ให้ยืมเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้  ใช่ไหมล่ะ  

แยน”

พ่อส่งเสยีงพมึพ�าอยู่ในล�าคอที่ปลายสาย
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