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ค� ำ น� ำ
หนังสือเล่มนี้คือสมุดบันทึกที่ถูกทิ้งไว้ของชายผู้หนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้ผม
จะเรียกตามทีเ่ ขาเรียกตัวเองอยูเ่ สมอ ว่า “สเตปเปนวูลฟ์ ” ในความ
เป็นจริงแล้วเราไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำน�ำส�ำหรับบันทึกฉบับนี้เลย
แต่ถึงอย่างไรผมก็เห็นควรว่าน่าจะเพิ่มเนื้อหารายละเอียดของ
สเตปเปนวูล์ฟใส่เข้าไปบ้าง ผมพยายามรื้อฟื้นความทรงจ�ำเท่าที่มี
เกีย่ วกับตัวเขา ทัง้ ทีต่ วั ผมเองก็รเู้ รือ่ งราวของเขาเพียงเล็กน้อยและ
แทบจะไม่รเู้ รือ่ งในอดีตและทีม่ าเสียด้วยซ�ำ้ แต่ผมประทับใจในความ
เป็นตัวตนของเขาซึ่งผมจะขอพูดว่ามันเป็นความประทับใจอย่าง
มากมาย
เริม่ จากเมือ่ หลายปีกอ่ น สเตปเปนวูลฟ์ ซึง่ เป็นชายวัยประมาณ
ห้าสิบ มาติดต่อคุณป้าของผมเพื่อขอเช่าห้องพัก เขาเลือกเช่าห้อง
ใต้หลังคาชั้นบนพร้อมห้องนอนเล็กด้านข้างอีกห้องหนึ่ง อีกไม่กี่วัน
ต่อมาก็ยา้ ยเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่สองใบ และกล่องใบใหญ่
ทีอ่ ดั แน่นด้วยหนังสืออีกหนึง่ ใบ ระยะเวลาเก้าถึงสิบเดือนทีเ่ ขาอาศัย
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อยู่กับพวกเรานั้น เขาเก็บตัวเงียบอยู่กับตัวเอง หากไม่เป็นเพราะ
ห้องพักของเราอยู่ติดกัน ซึ่งท�ำให้เราได้พบปะทักทายเมื่อยามที่เรา
ได้เดินสวนกันระหว่างบันไดหรือตามทางเดินบ้างแล้วเราคงจะไม่
ได้รู้จักกันเลย เขาเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์อย่างที่ผมไม่เคยเห็น
ใครเป็นแบบนี้มาก่อน ท�ำท่าราวกับตัวเองเป็นหมาป่าหลงฝูง
โดดเดี่ยวอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างอย่างที่ให้สมญานามกับตัวเอง เขาท�ำ
ประหนึ่งว่าตนเองมาอยู่ผิดที่ผิดทาง เป็นคนแปลกหน้า  ป่าเถื่อน
แต่ก็ยังขี้อายอยู่มาก ท�ำราวกับว่าตนเองเป็นสิ่งที่มาจากโลกอื่น
ไม่ใช่โลกของผม จนกระทั่งต่อมา เมื่อผมได้อ่านบทบันทึกของเขา 
จึงได้รับรู้ว่าเขาต้องจ�ำทนมีชีวิตอยู่ในความเหงา  และชะตากรรม
อย่างลึกซึง้ มากเพียงไร โดยอดทนยอมรับเอาความโดดเดีย่ วให้เข้า
มาเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติชวี ติ แต่จากทีผ่ มได้เคยพูดคุยกับเขา
ก่อนหน้านี้ ภาพที่ผุดขึ้นมาให้เห็นเป็นได้แค่ภาพจางๆ เท่านั้น ยัง
เหลือช่องว่างอีกมากมายให้ผมจินตนาการหลังจากที่ผมได้รู้จักเขา
ด้วยตัวเอง
นับว่าเป็นเรื่องบังเอิญทีเดียวที่ผมอยู่บ้านในวันที่เขาเข้ามา
เป็นครั้งแรก เพื่อติดต่อเรื่องเช่าห้องพักกับคุณป้าของผม เขามาใน
ช่วงเวลารับประทานอาหารเที่ยง ถ้วยชามอาหารวางอยู่บนโต๊ะ ผม
เองยังพอมีเวลาพักเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะกลับไปยังที่ท�ำงาน
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ผมไม่เคยลืมความรู้สึกแปลกๆ ขัดแย้งกัน ในวันที่พบกันครั้งแรก
เขาสัน่ กระดิง่ แล้วเดินผ่านประตูกระจกเข้ามาตามทางเดินทีม่ เี พียง
แสงสลัว คุณป้าถามเขาว่ามาติดต่อเรือ่ งอะไร แต่เขา สเตปเปนวูลฟ์
ผู้มีผมสั้นกลับยืดคอขึ้น ท�ำจมูกฟุดฟิด ก่อนพูดขึ้นว่า 
“โอ ข้างในนีห้ อมจัง” แล้วก็ยิ้ม เพียงเท่านีค้ ณ
ุ ป้าของผมก็ยมิ้
กว้างทันที นับว่าเป็นวิธีทักทายที่ดูตลก ผมไม่ชอบวิธีการทักทาย
แบบนี้ของเขาเลย
“คือว่า…” เขาพูดขึ้น “ผมมาเพื่อขอเช่าห้องพักน่ะครับ”
เมือ่ เราทัง้ สามคนพากันเดินขึน้ บันไดไปยังห้องใต้หลังคา นับ
เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสส�ำรวจเขาอย่างชัดเจนจากข้างหลัง เขา
ไม่ใช่ผชู้ ายทีต่ วั สูงมากนัก แต่เดินโยกศีรษะเหมือนคนตัวใหญ่ สวม
เสื้อโค้ทกันหนาวแบบทันสมัยสบายๆ ดูดี แม้ว่าจะสวมใส่อย่างไม่
พิถีพิถันก็ตาม หน้าตาของเขาสะอาดสะอ้านหมดจดไร้หนวดเครา 
ผมที่ค่อนข้างสั้นมีเส้นผมสีเทาแซมประปราย เขามีท่าเดินค่อนข้าง
แปลก ซึง่ ผมไม่คอ่ ยชอบนัก เพราะมันดูเหมือนเป็นคนขีข้ ลาด ลังเล
ไม่มั่นใจ เป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งดูขัดแย้งระหว่างน�้ำเสียงกับ
อารมณ์ของเขา แต่จากการสังเกตและมารูภ้ ายหลังว่าทีเ่ ป็นเช่นนัน้
เพราะเขาป่วย ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเดิน เขา
มองส�ำรวจไปตามขั้นบันได ฝาผนัง หน้าต่าง ตู้เก่าๆ ด้วยรอยยิ้ม
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ที่ท�ำให้ผมรู้สึกอึดอัด บางครั้งก็มีแววตาที่ฉายความพึงพอใจบน
ใบหน้า  แต่บางครั้งก็มีรอยยิ้มแฝงการเย้ยหยัน เขาท�ำตัวเองให้
เข้าใจไปว่าเป็นคนพลัดถิ่นที่มาจากโลกใบอื่นหรือจากดินแดนไกล
โพ้นทะเล จึงตื่นเต้นยินดีกับสิ่งของรอบกายเหล่านี้ว่าเป็นของ
แปลกตาสวยงาม รวมๆ แล้ว ผมไม่อาจพูดอย่างอื่นไปได้ นอกเสีย
จากว่าเขาเป็นคนสุภาพคนหนึ่ง มีความเป็นมิตร เขาพออกพอใจ
กับสภาพบ้าน พอใจในราคาค่าเช่า พอใจในอาหารเช้าที่เราเสนอให้
โดยไม่มีเสียงโต้แย้ง จะว่าไปแล้วนับได้ว่าเขาเป็นผู้เช่าที่ดีคนหนึ่ง
ทีเดียว เขาเช่าห้องพักของเราพร้อมเช่าเครื่องใช้ของจ�ำเป็นส�ำหรับ
ห้องนอนด้วย เขานิง่ ฟังเราอธิบายการใช้นำ�้ การใช้เครือ่ งท�ำความร้อนและ
ท�ำความเข้าใจในกฎของผูเ้ ช่าอย่างตัง้ ใจโดยไม่ปริปากคัดค้าน แถม
ยังเสนอจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว ในระหว่างนั้น ดู
เหมือนเขาจะมีทีท่าไม่ค่อยสบายใจนัก เขาท�ำท่าราวกับเห็นว่าการ
มาเช่าห้องและสนทนากับผู้คนด้วยภาษาเยอรมันเป็นเรื่องแปลก
ใหม่น่าหัวเราะ ทั้งยังใจลอยอยู่ตลอดเวลาเหมือนก�ำลังครุ่นคิดถึง
เรื่องอื่นๆ อยู่ ผมคิดว่าท่าทางแบบนี้ ถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขมันไม่ใช่
เรื่องดีแน่ๆ
สิ่งที่ประทับใจผมมากกว่าสิ่งอื่นใดนั้นคือใบหน้าของเขา  แม้
จะดูแปลกอยู่บ้างแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีหน้าอมทุกข์ บางครั้ง
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ก็ดูเหมือนจะตื่นตัว ครุ่นคิด รอบคอบ เนิบนาบ สุภาพ ดูเป็นมิตร
ถึงแม้ว่าจะดูฝืนอยู่บ้างแต่ก็พยายามแสดงท่าทางไม่ถือตัวออกมา 
แต่ในช่วงเวลาเดียวกันกลับตรงกันข้าม เขามีสหี น้าเศร้าสร้อยราวกับ
โหยหาอะไรสักอย่าง ซึ่งต่อมาในภายหลังเมื่อผมได้พบค�ำอธิบาย
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ท�ำให้ผมรู้สึกสงสารเขาในทันที
ระหว่างที่เราได้น�ำเขาขึ้นมาดูห้องว่างทั้งสองห้องและพูดคุย
ตกลงราคาค่าเช่า  รวมถึงการปรับเปลี่ยนบางอย่างในห้องพักตาม
ความต้องการนั้น ช่วงเวลาพักเที่ยงของผมก็หมดลง ผมจึงปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของคุณป้าที่จะต้องพูดคุยธุระกับเขาตามล�ำพังต่อไป
เมือ่ ผมกลับมาในตอนเย็น คุณป้าก็แจ้งให้ผมทราบว่าผูเ้ ช่ารายใหม่ได้
ตกลงเช่าห้องใต้หลังคารวมถึงห้องนอนข้างๆ ด้วย เขาต้องการจะ
ย้ายเข้ามาในวันนี้ แต่เขาขอร้องไม่ให้คุณป้าแจ้งข้อมูลการย้ายเข้า
มาอยูก่ บั ต�ำรวจ เขาให้เหตุผลว่า ขัน้ ตอนในการแจ้ง การกรอกแบบ
ฟอร์มอันมากมายมันยุ่งยาก อีกทั้งสุขภาพของเขาไม่ค่อยดีนัก ไม่
สามารถยืนรอในสถานีตำ� รวจได้นานๆ ผมยังจ�ำเหตุการณ์ตอนนัน้ ได้
ดี การขอร้องแบบนี้ท�ำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบใจ และได้เตือนคุณป้า
ไปด้วยความหวังดีว่าการตามใจเขาแบบนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อท่าน
ด้วยความแปลกหน้าและท่าทางไม่น่าไว้ใจของเขาเป็นที่น่าสงสัย
ของต�ำรวจ ผมอธิบายให้คณ
ุ ป้าฟังว่าท่านไม่ควรท�ำตามทีเ่ ขาขอร้อง
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ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เพราะอาจท�ำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้าย สร้าง
ความล�ำบากใจขึ้นในภายหลัง แต่ก็สายไปแล้ว เพราะถึงอย่างไร
คุณป้าได้ตัดสินใจตกปากรับค�ำกับเขาไปเรียบร้อย ทั้งยังพูดชื่นชม
เขาเสียอีก คุณป้ามักจะไม่ยอมให้ใครเช่าห้องพักถ้าหากว่าท่านไม่
สามารถแสดงความเป็นมิตร ความเอาใจใส่ในแบบเพือ่ นมนุษย์หรือ
แบบญาติ ท่านมีใจโอบอ้อมอารีต่อผู้เช่า และจะปฏิบัติตนราวกับว่า
ตัวเองเป็นแม่ เป็นญาติผู้ใหญ่ของทุกคน ท�ำให้ผู้เช่าคนก่อนๆ ฉวย
โอกาสเอาเปรียบ ดังนัน้ ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ผมจึงได้แต่จบั ตามอง
เขาอยูห่ า่ งๆ ในขณะทีค่ ณ
ุ ป้าปกป้องด้วยการต้อนรับเขาอย่างอบอุน่
จากที่ผมไม่ค่อยจะพอใจนัก เรื่องที่เขาไม่ต้องการให้รายงาน
การเข้าพักต่อต�ำรวจ ท�ำให้ผมอยากรู้เรื่องราวของเขา  อย่างน้อย
ทีส่ ดุ ผมก็อยากรูว้ า่ คุณป้าทราบทีม่ าทีไ่ ปของชายผูน้ มี้ ากน้อยแค่ไหน
ช่วงที่ผมกลับไปท�ำงานหลังจากพักเที่ยงซึ่งเป็นช่วงสั้นๆ ที่เขาอยู่
ต่อกับคุณป้า  ในตอนนั้นเขาคงได้บอกอะไรแก่ท่านบ้าง เช่นว่าเขา
แค่อยากจะเที่ยวชมสถานที่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมือง ใช้
ห้องสมุดของเมืองเพื่อค้นคว้าในบางครั้งและจะใช้เวลาอยู่ในเมือง
นีเ้ พียงไม่กเี่ ดือนเท่านัน้ ซึง่ ตอนแรกคุณป้าของผมไม่คอ่ ยชอบใจนัก
ทีเ่ ขามาเช่าห้องพักของท่านเพียงแค่ชว่ งระยะเวลาสัน้ ๆ รวมถึงการ
ปรากฏตัวครัง้ แรกของเขาก็แปลกประหลาดอยูบ่ า้ ง แต่เขาก็สามารถ
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เอาชนะใจคุณป้า จนท�ำให้ทา่ นยอมตอบตกลงตามใจเขาทุกเรือ่ งไป
แล้วก่อนที่ผมจะห้ามทัน
“ท�ำไมเขาถึงพูดว่าที่นี่มีหอมจังล่ะครับ” ผมถามคุณป้า  ผู้ซึ่ง
ในบางครั้งก็รู้ความคิดได้ถูกต้อง ท่านตอบค�ำถามของผมว่า 
“เรื่องนี้ป้ารู้ดีทีเดียวจ้ะ เพราะเขาเชื่อว่าที่นี่เหมาะส�ำหรับเขา
น่ะสิ เขาชอบที่นี่เพราะรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของความสะอาด ความมี
ระเบียบ รู้สึกถึงความเป็นมิตร ความเคารพและให้เกียรติต่อกัน
นีแ่ หละคือสิง่ ทีเ่ ขาเฝ้าตามหา ป้าคิดว่าเขาคงไม่ได้พบกับบรรยากาศ
และมีความรู้สึกแบบนี้มานานแล้ว”
“แล้วถ้าหากไม่ใช่ละ่ ครับ หากว่าเขาเป็นคนสกปรก ไม่มรี ะเบียบ
เป็นคนต้องสงสัย เป็นขีเ้ มาทีช่ อบเมามายกลับมาในยามค�ำ่ คืนดึกดืน่
คุณป้าจะท�ำอย่างไรต่อไป”
“เอาน่า  เราดูๆ กันไปก่อนเถอะจ้ะ” ท่านหัวเราะตัดบท ผม
จึงได้แต่หวังให้เขาเป็นอย่างที่คุณป้าเชื่อต่อไป
ในความเป็นจริง ความกลัวของผมก็เป็นเรื่องไร้เหตุผล ถึง
แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีชีวิตที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไรนัก แต่เขาไม่
เคยท�ำเรื่องเสียหายเลย ตราบจนถึงทุกวันนี้ พวกเรายังคงระลึกถึง
เขาอยู่เสมอ ภายในความรู้สึก ภายในจิตวิญญาณของเราสองคน
ทั้งผมและคุณป้าเฝ้าแต่ครุ่นคิดเรื่องของเขา ซึ่งต้องขอสารภาพว่า
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ผมใช้เวลานานมากทีเดียว กว่าจะก�ำจัดความรูส้ กึ ทีผ่ มมีตอ่ เขาออก
ไปได้ บางค�่ำคืนผมยังเก็บเอาเรื่องราวของเขามาฝัน และหงุดหงิด
กระวนกระวายขัดอกขัดใจกับการใช้ชีวิตแบบนั้นของเขา  แต่ท้าย
ที่สุดแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียว
หลังจากที่ย้ายเข้ามาได้สองวัน ก็มีคนน�ำสัมภาระของเขามา
ส่ง ผมจึงได้รู้จักชื่อจริงของชายผู้นี้ “แฮร์รี่ ฮัลเลอร์” สัมภาระ
ของเขาประกอบไปด้วยกระเป๋าหนังอย่างดีหนึ่งใบ ส่วนอีกใบ
เป็นกระเป๋าเดินทางซึ่งติดป้ายสติกเกอร์เต็มไปหมด ป้ายบางอัน
เก่าจนเป็นสีเหลือง มีทั้งป้ายชื่อโรงแรม ป้ายบริษัทขนส่งจากหลาย
ประเทศ บางแห่งก็อยู่ไกลข้ามน�้ำข้ามทะเล
การปรากฏตัวของเขา เป็นจุดเริม่ ต้นของการรูจ้ กั กับชายแปลก
ประหลาดผูน้ ี้ ในตอนแรกผมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสนใจเขาเท่าไรนัก
ถึงแม้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าสนใจตั้งแต่นาทีแรกที่ได้พบ ในช่วง
สองสามอาทิตย์แรกทีเ่ ขาเพิง่ ย้ายเข้ามา ผมพยายามเลีย่ งการพบปะ
หรือสนทนากับเขา แต่ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้าม ผมเฝ้าจับตา
มอง คอยสังเกตจนถึงขัน้ ว่าบางครัง้ ทีเ่ ขาไม่อยู่ ผมก็ทำ� ตัวเป็นนักสืบ
แอบเข้าไปสืบค้นเรื่องราวในห้องพักของเขา
ผมเคยเล่าถึงบุคลิกภายนอกของสเตปเปนวูลฟ์ ไปก่อนหน้านี้
บ้างแล้วว่า เขาท�ำให้ผมรู้สึกได้ถึงความแปลกตั้งแต่วินาทีแรก เขา
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เป็นคนที่มีบุคลิกภายนอกแตกต่างจากคนอื่นที่ผมเคยรู้จัก เป็น
เหมือนพวกมีสติปญ
ั ญาผูม้ คี วามรู้ มีความน่าสนใจในตัวเอง นุม่ นวล
อ่อนโยน แสดงถึงความเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อน อ่อนไหวและ
สะเทือนใจง่ายกว่าคนทั่วไป หากมีใครได้สนทนากับเขา  ท�ำให้เขา
ก้าวข้ามเส้นของความแปลกหน้า ซึ่งก็คงเห็นได้ไม่ง่ายนัก หรือเมื่อ
เขาได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพียงไม่กี่ค�ำ เมื่อนั้นเราต้องยอม
สยบต่อเขาในทันที เพราะได้เห็นถึงความคิดความอ่านที่มีมากกว่า
คนอื่น โดยแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จนอาจ
ดูคล้ายกระด้างเย็นชา  แต่เขาท�ำเช่นนั้นได้เพราะความคิดของเขา
มักแสดงออกในค�ำพูดทีผ่ า่ นการตรึกตรองมาแล้ว การกระท�ำแบบนีจ้ ะ
มีได้เฉพาะในคนฉลาด มีความรู้ มีเป้าหมายทีแ่ น่นอน ไม่ทะเยอทะยาน
ไม่โอ้อวด ถ่อมเนื้อถ่อมตัว ไม่เคยอยากเด่นกว่าใคร ไม่เคยแสดง
ท่าทีโน้มน้าวให้ใครคิดและเชื่ออย่างเดียวกับเขา  อีกทั้งไม่เคยหวัง
ว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ถูกเสมอ ถึงแม้ค�ำพูดของเขาจะไม่ใช่เรื่องที่
น่าเชื่อถือได้ตลอดไป แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดในช่วง
ขณะนั้น
ผมยังจ�ำได้ดีถึงเหตุการณ์ช่วงท้ายๆ ระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่
ตอนนัน้ มีนกั ปรัชญาด้านประวัตศิ าสตร์ซงึ่ เป็นนักวิจารณ์วฒ
ั นธรรม
ทีม่ ชี อื่ เสียงในยุโรป มาแสดงปาฐกถาในหอประชุมมหาวิทยาลัย ผม
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ได้ชกั ชวนเขาไปฟังการแสดงปาฐกถาครัง้ นัน้ ด้วย ตอนแรกเขาท�ำท่า
บ่ายเบี่ยงเหมือนไม่อยากไป แต่ในที่สุดก็ตอบตกลง เราได้ที่นั่ง
ติดกันในหอประชุม เมื่อผู้แสดงปาฐกถาเดินขึ้นเวที ผู้เข้าฟัง
บางส่วนที่คาดหวังต่อผู้แสดงปาฐกถา  ต่างเริ่มมีท่าทีผิดหวังใน
บุคลิกอันไม่น่านับถือ และเมื่อผู้แสดงปาฐกถาเอาแต่พูดยกยอ
ปอปั้นสรรเสริญอย่างเสแสร้ง เขา  “สเตปเปนวูล์ฟ” ได้เหลือบมา
สบตากับผมแวบหนึง่ ในแววตานัน้ บ่งบอกถึงการต่อต้านอย่างชัดเจน
ถึงแม้จะเป็นการสบตากันเพียงชั่วขณะ ผมก็สามารถอ่านสายตา
ของเขาที่วิจารณ์ค�ำบรรยายและบุคลิกของวิทยากรผู้นั้นได้อย่าง
น่าสยดสยองที่สุด โอ! สายตาแบบนั้น ผมไม่อาจลืมได้เลย มันช่าง
ถ่ายทอดความรูส้ กึ ทัง้ หมดชนิดทีเ่ ขียนบรรยายกันได้เป็นเล่มทีเดียว
สายตานัน้ ไม่ได้มเี พียงแค่ความดูถกู เย้ยหยัน ไม่ให้คา 
่ ซึง่ เป็นเพียง
แค่ส่วนน้อยเท่านั้น แต่มันแสดงถึงความสิ้นหวังเศร้าโศกมากกว่า 
ดูเหมือนว่าเขาจะมีแต่ความเศร้าและความสิ้นหวังมากเสียจนฝัง
แน่นกลายเป็นความเคยชิน อาการนิง่ สงบของความสิน้ หวังสามารถ
กระชากหน้ากากความเสแสร้งให้เห็นตัวตนแท้จริงของผู้แสดง
ปาฐกถาผู้นั้น แล้วยังถากถาง เยาะเย้ย ในบรรยากาศ ในความ
คาดหวัง ในอารมณ์ของผู้เข้าฟัง รวมไปถึงหัวข้อของการบรรยาย
ไม่เพียงแต่แค่นั้น สเตปเปนวูล์ฟผู้นี้ยังสามารถมองทะลุเห็นภาพ
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ยุคสมัยของเราได้ทั้งหมด ทั้งการด�ำเนินชีวิต ความพยายาม ความ
หลงตนเอง การโอ้อวดปัญญาทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิดโดยคิดเข้าข้างว่าตนเอง
สู ง ส่ ง นั่ นเป็นการแสดงให้ เห็นถึง สิ่ ง ที่มี เพี ย งเปลื อก โอ…
ช่างน่าหวั่นใจเหลือเกิน กับสายตาของเขาที่สามารถมองได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่งเช่นนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังมองได้ลึกลงไปถึงความ
บกพร่อง ความสิ้นหวังในด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย
ของเรา  ลึกลงไปจนถึงก้นบึ้งหัวใจของความเป็นมนุษย์เลยทีเดียว
สายตาของเขาสามารถบอกได้ถึงข้อสงสัยของนักคิดหรือผู้รู้
ได้อย่างชัดเจนภายในเสีย้ ววินาที เป็นข้อสงสัยทีม่ ตี อ่ เกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของความหมายค�ำว่ามนุษย์ สายตาเขาพูดได้ว่า “ดูเอาเถิด
พวกเราทั้งหมดนี่ก็คือกลุ่มพวกลิงโง่ นี่แหละคือมนุษย์ พวกที่
หลงใหลได้ปลืม้ กับความมีชอื่ เสียง คิดว่าตนเองฉลาด สูงส่ง ยิง่ ใหญ่
หากเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดลง สูญสลายไป มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับลิง
ตัวหนึ่ง ณ เวลานี้ พวกเราก�ำลังนั่งดูละครลิงอยู่ ดูนั่นสิ พวกลิง
ทั้งนั้น”
โอ นีผ่ มเผลอเล่าเรือ่ งของเขาไปมากกว่าทีต่ งั้ ใจจะให้คณ
ุ เห็น
ถึงคุณลักษณะส�ำคัญของเขาล่วงหน้าไปเสียก่อนแล้ว ทั้งๆ ที่ความ
ตั้งใจแรกคือต้องการบรรยายคุณลักษณะของเขาและอยากจะเล่า
ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเขาทีด่ ำ� เนินอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไปเท่านั้น
หลังจากที่ผมได้เล่าถึงความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครของเขา
แล้ว ยังคงเหลืออีกอย่างคือ “ความแปลกหน้า” อันเป็นปมปริศนา
ของฮัลเลอร์ ผมควรจะเล่าเหตุการณ์ไปทีละตอน ว่าผมค่อยๆ เห็น
ความแปลกหน้าของเขา  ค้นหาที่มาและรู้เห็นความหมายของการ
ท�ำตัวแปลกหน้าของเขาได้อย่างไร แต่ผมจะขออยู่เบื้องหลัง
เรื่องราวทั้งหมด จะไม่น�ำสิ่งที่ผมรู้มาวิเคราะห์ตัดสินด้วยมุมมอง
เชิงจิตวิทยาของผมเพียงฝ่ายเดียว แต่ผมจะให้ภาพลักษณ์ของ
ความเป็นตัวเขาได้เป็นไปอย่างชัดเจน ผ่านตัวอักษรจากบันทึกที่
“สเตปเปนวูล์ฟ” ได้ทิ้งไว้ก็แล้วกัน
นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ขาได้กา้ วเท้าข้ามผ่านประตู ชะโงกหน้าเข้า
มาด้วยท่าทีอย่างกับนก ผงกหัวหงึกหงัก แล้วเอ่ยค�ำทักทายด้วย
การพูดชมเชยกลิน่ ของบ้าน ในตอนนัน้ ผมรูส้ กึ แปลกต่อท่าทีของเขา 
และมีอคติต่อต้าน ผมรู้สึก (แน่นอน ผมเชื่อว่าลึกลงไปในใจคุณป้า
เองก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมนั่นแหละ ทั้งๆ ที่คุณป้ามักจะมีความเห็น
ตรงข้ามกับผม และจะไม่ค่อยเข้าใจในหลักการของคนประเภทนี้
เท่าไรนัก) ว่าชายแปลกหน้าคนนีน้ า่ จะป่วย หรืออาจจะมีปญ
ั หาด้าน
อารมณ์ ผมจึงถอยหนีจากการอยู่ใกล้เขา เพราะคิดว่าตนเองปกติ
กว่า แต่แล้วความรู้สึกนี้กลับหายไปตามกาลเวลา มีแต่ความเข้าใจ
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และความเห็นใจอย่างลึกซึ้งแทรกเข้ามาแทนที่ ช่วงเวลาที่เต็มไป
ด้วยความโดดเดี่ยว เจ็บป่วย และความตายของเขาซึ่งผมได้เข้าไป
มีส่วนรู้เห็น ช่วงนี้เองที่ท�ำให้ผมได้เข้าใจเขาอย่างมีสติมากขึ้นๆ
อาการเจ็บป่วยของเขามิได้เกิดจากความผิดปกติของธรรมชาติ แต่
เกิดขึ้นจากการที่เขามีพลังพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ไม่
อาจผสมผสานเข้ากันได้ ผมยอมรับว่าฮัลเลอร์คนนีเ้ ป็นอัจฉริยะด้าน
การสร้างความปวดร้าวให้แก่ตนเอง ตามความหมายของค�ำพูดหนึง่
ของนิทซ์เชอ ในความเป็นอัจฉริยะของเขานัน้ ได้สร้างความปวดร้าว
ความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในเวลา
ต่อมาผมก็ยังได้รับรู้อีกว่า  เขาไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามโลก แต่การ
มองโลกในแง่ร้ายท�ำให้เขาดูถูกเหยียดหยามตัวเอง นี่คือเหตุผล
หนึ่งว่าท�ำไมเขาจึงกล้าวิจารณ์สถาบันหรือกล้าวิจารณ์คนอื่นอย่าง
รุนแรงเสียจนแสบไส้ โดยไม่ละเว้นแม้แต่ตัวเอง ทุกๆ ครั้งเขาจะ
ยอมตกเป็นเป้านิ่งรับลูกศร ท�ำให้ตัวเขาเป็นคนแรกที่จะเกลียดชัง
และต่อต้านตัวเองอย่างถึงที่สุด
นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มวิเคราะห์ได้ในทางจิตวิทยา แม้วา่ ผมรูจ้ กั ลักษณะ
ของคนจ�ำพวกสเตปเปนวูล์ฟเพียงเล็กน้อย แต่ก็พอจะมีข้อมูลอยู่
ซึ่งทั้งหมดนั้นท�ำให้ผมวิเคราะห์ความเป็นตัวตนของเขาได้บ้าง ผม
ขอคาดคะเนว่าเขาน่าจะมาจากครอบครัวทีม่ คี วามอบอุน่ เพียบพร้อม
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เติบโตมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูอย่างเข้มงวด ได้เล่าเรียนศึกษา
จากครูทเี่ ข้มงวดด้วยเช่นกัน ตามความเชือ่ ทีว่ า 
่ “การเลีย้ งดูแบบไม่
ตามใจคือพื้นฐานของการอบรมสั่งสอนที่ดี” แต่การไม่ยอมตามใจ
การเลีย้ งดูดว้ ยความเข้มงวดแบบนีไ้ ม่สามารถใช้กบั คนคนนีไ้ ด้เลย
เพราะในจิตวิญญาณของเขามีความแข็งกร้าวและความมั่นใจมาก
เกิน อีกทั้งยังมีความฉลาดเฉลียวฝังลึกอยู่ภายในจนไม่สามารถ
โอนอ่อนผ่อนตามความเข้มงวดนัน้ ได้ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะก�ำราบให้เป็น
ไปตามความต้องการ มันกลับผลักไสให้เขากลายเป็นคนที่
เกลียดชัง พร้อมกับต่อต้านตนเองมาตลอดชีวิต เขาใช้ความเป็น
อัจฉริยะ และความสามารถในด้านความคิดของเขาทั้งหมดเพื่อต่อ
ต้านตนเอง ทั้งๆ ที่ตัวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นคริสเตียนที่ดี ยึดมั่น
ในความเชื่อของศาสนา  เขาใช้ความฉลาดวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กราดเกรี้ยว ใช้ความเกลียดที่มีอยู่ทุกชนิดท�ำร้ายตนเอง แต่ขณะ
เดียวกันในเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือสิ่งอื่น เขาจะพยายาม
เป็นวีรบุรุษ รักคนอื่นอย่างจริงจัง ไม่ท�ำสิ่งใดให้ใครเจ็บปวด เพราะ
“การรักผู้อื่น” เป็นสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนและหยั่งรากอยู่ในส�ำนึก
ส่วนลึกของเขามาตลอดเช่นเดียวกับการเกลียดตนเอง นี่ก็เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่เขาใช้ทั้งชีวิตท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่า  “เราจะรักผู้อื่นได้
อย่างไร ในเมือ่ เราไม่รกั ตนเอง” การเกลียดชังตัวเอง ท�ำร้ายตัวเอง
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อย่างโหดร้ายทารุณด้วยการสร้างความโดดเดี่ยว กักขังตัวเองให้
ติดอยู่ในกรงแห่งความสิ้นหวังที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมา นั่นเป็นความ
เห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง
เอาล่ะ ถึงเวลาที่ผมควรจะหยุดแสดงความคิดเห็น แล้วมา
เล่าประสบการณ์จริงกันเลยดีกว่า  เริ่มแรกก็คือประสบการณ์เกี่ยว
กับตัวเขา  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ผมแอบเข้าไปสืบ อีกส่วนหนึ่ง
มาจากความช่างสังเกตของคุณป้า ตามทีท่ า่ นได้เห็นการด�ำเนินชีวติ
ของเขา ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนจ�ำพวกนักคิด เป็นหนอนหนังสือ
โดยไม่ได้มีการงานอาชีพอื่นใด เขามักนอนตื่นสาย บ่อยครั้งที่ตื่น
ก่อนเที่ยงเล็กน้อย จากนั้นก็เดินไปอีกห้องหนึ่งทั้งชุดนอน ห้องนั้น
เป็นห้องใหญ่ใต้หลังคา มีหน้าต่างสองบาน น่าอยู่มาก แต่หลังจาก
ที่เขาย้ายเข้ามาสภาพของมันก็ดูแตกต่างจากตอนที่คนเก่าเคยเช่า 
เวลานี้ห้องเต็มไปด้วยเครื่องใช้ สัมภาระ และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทุกวัน เขาตกแต่งตามผนังห้องทุกด้านด้วยรูปภาพ บาง
ภาพเป็นภาพลายเส้น บางภาพก็เป็นภาพทีต่ ัดมาจากที่ไหนสักแห่ง
ซึง่ เขามักจะผลัดเปลีย่ นรูปภาพเหล่านีบ้ อ่ ยๆ แต่มอี ยูภ่ าพหนึง่ ทีต่ ดิ
อยูไ่ ม่เคยเปลีย่ นคือภาพทิวทัศน์ของเมืองทางใต้ เป็นภาพถ่ายเมือง
เล็กๆ ของเยอรมนี อย่างน้อยก็นับได้ว่านั่นคือการเปิดเผยถึงบ้าน
เกิดของเขาเอง และยังมีภาพสีน�้ำสีสันสดใส ซึ่งเรามารู้ภายหลังว่า
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เขาเป็นผู้วาดภาพสีน�้ำเหล่านั้น มีรูปถ่ายของหญิงสาวคนเดียวกัน
อยู่หลายรูป หล่อนหน้าตาน่ารักทีเดียว แล้วยังเคยมีรูปพระพุทธรูป
ของไทยแขวนรวมอยู่ด้วย แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นภาพวาดเลียนแบบ
ภาพ ‘ค�่ำคืน’ ของมิเกลันเจโล แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพของมหาตมะ
คานธี มีหนังสือมากมายไม่ได้เฉพาะในตู้หนังสือ แต่ยังวางเกลื่อน
อยู่ทั่วไป บ้างก็อยู่บนโต๊ะกลางห้อง บ้างก็อยู่บนโต๊ะท�ำงานทรง
คลาสสิกแบบเก่า บ้างก็วางอยูบ่ นโซฟา บนเก้าอี้ หรือแม้กระทัง่ วาง
อยูบ่ นพืน้ มีเศษกระดาษสอดคัน่ อยูแ่ ทบทุกเล่ม ดูเหมือนว่าจ�ำนวน
หนังสือในห้องนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากยืมห้องสมุด ยังมี
ส่วนที่บุรุษไปรษณีย์น�ำมาส่งให้เขาอยู่บ่อยๆ เป็นที่เชื่อได้ว่าชายที่
อาศัยอยูใ่ นห้องนีต้ อ้ งเป็นผูห้ ลงใหลในการอ่านและชอบศึกษาค้นคว้า
อย่างแน่นอน นอกจากในห้องจะรกไปด้วยหนังสือแล้ว ภายในห้อง
ยังอบอวลด้วยกลิน่ ยาเส้น มีทเี่ ขีย่ บุหรีว่ างอยูท่ วั่ มีเศษขีเ้ ถ้าหล่นอยู่
ทุกที่ หนังสือส่วนใหญ่มักจะเป็นงานกวีนิพนธ์แทบทุกยุคสมัย ทุก
ชนชัน้ มีหนังสือเล่มหนึง่ วางอยูบ่ นเก้าอีน้ วม ตัวทีเ่ ขามักจะนอนเล่น
อยูเ่ สมอ มันเป็นหนังสือชุดหกเล่มหนา ชือ่ ‘การเดินทางของโซเฟีย
จากเมเมลสูแ่ ซกโซนี’ เป็นหนังสือทีเ่ ขียนขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่
18 นอกจากนี้ยังมีหนังสือรวมผลงานของเกอเธ่อ หนังสือของ
ฌอง ปอล1 ซึ่งดูเหมือนจะถูกเปิดอ่านบ่อย หนังสือของโนวาลิส2
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หรือแม้แต่หนังสือของเลสซิ่ง3 จาโคบี4 และลิชเทนแบร์ก5 ก็ยังมี
ส่วนหนังสือของดอสโตเยฟสกีน้ นั้ มีเศษกระดาษทีเ่ ขียนไว้เสียบคัน่
อยู่แทบทุกหน้า  บนโต๊ะใหญ่ที่นอกจากเต็มไปด้วยหนังสือแล้ว มัก
จะมีช่อดอกไม้และเครื่องมือเขียนสีน�้ำวางปะปนอยู่ด้วย ข้างๆ กัน
นัน้ ยังมีทเี่ ขีย่ บุหรี่ ขวดเครือ่ งดืม่ ขวดไวน์หมุ้ ด้วยเชือกฟางซึง่ มักจะ
ถูกเติมด้วยไวน์แดงจากอิตาลีทเี่ ขาหาซือ้ มาจากร้านเล็กๆ ในละแวก
นี้ นอกจากขวดไวน์เบอร์กันดี ไวน์มาลากา ยังมีขวดเหล้าเชอร์รี่ที่มี
เหลือค่อนขวดวางหลบอยู่มุมห้อง ภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุ่น
เลอะเทอะรกรุงรัง
ผมจะไม่ขอแก้ตัวใดๆ ส�ำหรับการเข้าไปสืบเสาะเรื่องราวใน
ห้องของเขา แต่เท่าทีเ่ ห็น แม้ภายในห้องนีจ้ ะเต็มไปด้วยวิชาความรู้ แต่
ก็ยงั นับว่าเป็นแค่สงิ่ เลือ่ นลอย สกปรก ไร้ความเป็นระเบียบวินยั มัน
ได้สร้างอคติ ความไม่ไว้ใจให้แก่ผม เพราะโดยปกติแล้ว คนธรรมดา
อย่างผมเคยชินกับชีวิตที่ด�ำเนินไปอย่างมีกิจวัตรประจ�ำวัน อีกทั้ง
ผมเป็นคนไม่นิยมดื่มและสูบ ดังนั้น ขวดเหล้าทุกใบที่กลิ้งอยู่ตาม
พืน้ จึงสร้างความรูส้ กึ ไม่ชอบใจให้กบั ผมมากกว่าสิง่ สกปรกรกรุงรัง
ในห้องนั่นเสียอีก
นอกจากจะเป็นคนไม่มรี ะเบียบแล้ว เขายังเป็นคนไม่เสมอต้น
เสมอปลาย ไม่อยู่กับร่องกับรอย ดูได้จากการใช้ชีวิตและนิสัยการ
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กินการดืม่ บางวันเขาแทบจะไม่ออกจากห้องไปไหน ไม่กนิ อะไรเลย
นอกจากดื่มกาแฟตอนเช้า  บางครั้งคุณป้าของผมก็พบแค่เปลือก
กล้วยหอมใบหนึ่งในถาดอาหาร ซึ่งนั่นอาจหมายถึงเขากินเพียง
กล้วยหอมใบหนึ่งเป็นอาหารในมื้อนั้น แต่บางมื้อเราจะพบเขานั่ง
รับประทานอาหารอยู่ในร้านอาหารหรูหรา บางวันอาจได้เห็นเขาไป
นั่งอยู่ในร้านเหล้าเล็กๆ แถวนอกเมือง ด้วยท่าทางการเดินลาก
ตัวเองขึน้ บันไดนัน้ แสดงให้เห็นว่าเขาน่าจะมีอะไรผิดปกติเกีย่ วกับขา 
ผมคิดว่าสุขภาพโดยรวมของเขาก็คงไม่ค่อยดีนัก เขาเคยบอกกับ
ผมว่า  ระบบการย่อยอาหารของเขาไม่ดี มีอาการนอนไม่ค่อยหลับ
มาเป็นปีๆ แล้ว ซึ่งผมก็เดาเอาว่าสาเหตุน่าจะมาจากการชอบดื่ม
ครั้งหนึ่งเราได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ผมเห็นกับตาเลย
ทีเดียวว่าเขาดื่มไวน์อย่างรวดเร็วราวกับเททิ้ง อีกทั้งยังเมามาย
ไม่ได้สติชนิดที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
อีกเหตุการณ์หนึง่ ทีผ่ มไม่เคยลืม หลังจากพบกันครัง้ แรกก่อน
หน้านี้ เราต่างมีสถานะเป็นเพียงเพือ่ นข้างห้องในบ้านหลังเดียวกัน
แต่แล้วในค�ำ่ วันหนึง่ เมือ่ ผมกลับจากทีท่ ำ� งาน ผมเห็นฮัลเลอร์นงั่ อยู่
ที่ขั้นบันไดระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสอง เขาเบี่ยงตัวให้ผมเดินผ่านไป
ผมจึงหยุดทักทายและถามเขา  “คุณไม่สบายหรือเปล่า” พร้อม
เสนอตัวว่ายินดีจะช่วยพาเขาขึ้นไปข้างบน ฮัลเลอร์เงยหน้าขึ้นมอง
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ผมจึงได้รู้ว่าเป็นฝ่ายปลุกเขาให้ตื่นจากภวังค์ เขายิ้มตอบค�ำถาม
ของผม ด้วยรอยยิ้มที่สวยงามแต่แสนเศร้า  รอยยิ้มเช่นนี้เองท�ำให้
ผมเกิดความรู้สึกสงสารทุกครั้งที่เห็น เขาเชื้อเชิญและเขยิบที่ให้ผม
นั่งลงด้วยกัน ผมตอบขอบคุณและปฏิเสธไปว่า “ผมไม่เคยท�ำแบบ
นี้ โดยเฉพาะการนั่งบนขั้นบันไดหน้าห้องของคนอื่น”
“โอ้ ใช่สิ” เขายิ้มกว้างกว่าเดิม “คุณพูดถูก แต่ได้โปรด ขอ
เวลาสักครู่เถอะครับ ผมอยากจะให้คุณเห็นว่าท�ำไมผมถึงมานั่งบน
ขั้นบันไดแบบนี้” พร้อมกันนั้นเขาได้ชี้ไปยังทางเดินบริเวณห้องพัก
ของชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องพักของหญิงม่ายคนหนึ่ง ระหว่างทางเดิน
แคบๆ มีประตูกระจก หน้าต่าง และมีตู้ไม้มะฮอกกานีแบบเก่าวาง
อยูช่ ดิ ทางเดิน บนหลังตูใ้ บนัน้ ตกแต่งด้วยการวางเครือ่ งเงินโบราณ
หน้าตู้มีกระถางต้นไม้ใหญ่สองใบ มันเป็นต้นอาซาเลีย6 และต้น
อาโรคาเรีย7 ดูสวยงาม ซึ่งมันท�ำให้ผมรู้สึกเกิดความสดชื่นตามไป
ด้วยเช่นกัน “เห็นนั่นไหมครับ” ฮัลเลอร์ชี้ไปที่ต้นไม้ “พื้นที่แคบๆ
ตรงนี้ ได้รับความใส่ใจ ปัดกวาดจนแทบไม่มีฝุ่น ต้นอาโรคาเรียนี้ก็
ดูสดชืน่ มันเปล่งประกายเสียจนผมไม่อาจเดินผ่านไปโดยไม่ได้หยุด
ชื่นชม การดูแลปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยม เงาวับเปล่งประกาย
ผมต้องสูดลมหายใจลึกๆ เพื่อสูดกลิ่นของมัน คุณได้กลิ่นไหมครับ
กลิ่นความสะอาดจากพื้นไม้ กลิ่นยางสน กลิ่นไม้มะฮอกกานี กลิ่น
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ใบไม้ผสมผสานกัน มันเป็นกลิ่นของเหล่าชนชั้นกลางที่มีฐานะ
เป็นกลิน่ ทีเ่ กิดจากความรัก ความเอาใจใส่ดแู ล ถึงแม้วา่ จะเป็นเพียง
แค่พื้นที่เล็กๆ ผมไม่รู้หรอกว่าใครอาศัยอยู่ที่นี่ แต่หลังประตูบานนี้
คงเป็นพืน้ ทีข่ องสวรรค์ เป็นทีท่ มี่ คี วามสะอาดเป็นระเบียบ คนคนนัน้
ต้องเป็นผู้ที่อุทิศตนใส่ใจให้ความส�ำคัญและผูกพันต่อสิ่งรอบกาย
แน่ๆ” เมื่อเห็นผมยังคงนิ่งเงียบ เขาจึงพูดต่อไปว่า “ได้โปรด อย่า
คิดว่าผมแกล้งพูดประชดประชันเลยนะครับ ผมไม่คดิ จะหัวเราะเยาะ
ความมีระเบียบ หรือหัวเราะเยาะธรรมเนียมของชนชั้นกลางหรอก
นะครับ ในความเป็นจริงแล้วผมมีชวี ติ อยูใ่ นโลกทีต่ รงกันข้ามกับสิง่
เหล่านี้ บางทีผมอาจมีชวี ติ ได้ชนื่ ชมเฝ้าดูตน้ อาโรคาเรียในบ้านหลัง
นี้ไม่นาน ถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่สเตปเปนวูล์ฟแก่ๆ ที่ก้าวร้าว แต่
ผมก็เป็นลูกของแม่ที่เป็นแม่บ้านชนชั้นกลางธรรมดาคนหนึ่ง คุณ
แม่ของผม เธอเป็นคนใจดี รักต้นไม้ ภูมิใจในหน้าที่ ทุกๆ ที่ในบ้าน
เธอดูแลท�ำความสะอาด พื้นบ้าน บันได เครื่องใช้ ผ้าม่าน ชีวิตและ
บ้านของคุณแม่เต็มไปด้วยความสะอาด ความเอาใจใส่ ความมี
ระเบียบ นี่ก็คือเหตุผลที่ผมมานั่งอยู่บนขั้นบันได เพื่อได้ชื่นชมต้น
อาโรคาเรีย ได้มองไปยังสวนเล็กๆ ที่มีความเป็นระเบียบ สงบ มัน
เป็นช่วงเวลาที่ผมได้หวนกลับไปดื่มด�่ำกับอดีต และรู้สึกดีใจอย่าง
เหลือเกินว่า  แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงมี
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ให้ได้ชื่นชมอยู่”
หลังจากนั้น เขาพยายามจะลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล ผมจึงถือ
โอกาสนี้ช่วยพยุงเขา เขาไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือ ผมยังคงนิ่ง
เงียบและเริม่ ทีจ่ ะเห็นด้วยกับความคิดของคุณป้าทีเ่ คยบอกว่า จริงๆ
แล้วชายผู้นี้มีสิ่งน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เราพากันก้าวขึ้นบันไดไปอย่าง
ช้าๆ จนถึงหน้าห้องของเขา เขาถือกุญแจในมือ มองผมด้วยใบหน้า
ที่เป็นมิตร และพูดขึ้นว่า  “คุณเพิ่งกลับจากท�ำงานใช่ไหมครับ อืม
ผมไม่เข้าใจวิถชี วี ติ แบบนีเ้ ลย เพราะผมอยูไ่ กลจากวิถเี ช่นนีจ้ นเกือบจะ
ตกขอบออกไปเสียด้วยซ�้ำ ผมคิดว่าคุณต้องเป็นคนที่สนใจหนังสือ
หรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ คุณป้าของคุณเคยบอกผมครัง้ หนึง่ ว่า 
คุณเรียนจบชั้นมัธยมปลาย มีความรู้ในภาษากรีกเป็นอย่างดี เมื่อ
เช้านีผ้ มอ่านเจอประโยคๆ หนึง่ ในหนังสือของโนวาลิส ผมอยากให้
คุณดูนะครับ ผมเชื่อว่าคุณต้องชอบมันแน่ๆ”
เขาพาผมเข้าไปในห้อง ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นยาเส้น รื้อหา
หนังสือในกองแล้วหยิบขึ้นมาเล่มหนึ่ง เขาพลิกหน้าหนังสือค้นหา 
แล้วพูดขึ้นว่า  “นี่ก็ดี ดีมากเลย ฟังประโยคนี้สิครับ เราควรจะ
ภาคภูมิใจในความเจ็บปวดของตนเอง เพราะทุกความเจ็บปวดนั้น
คือความทรงจ�ำอันสูงค่า” เยี่ยม! อันนี้จากยุคแปดสิบปีก่อน
นิทซ์เชอแต่นี่ยังไม่ใช่ค�ำคมที่ผมอยากจะให้คุณดูหรอกนะครับ
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โปรดรอสักครู่ อ้อ! นี่ไงล่ะ ค�ำนี้ “คนส่วนใหญ่ไม่อยากว่ายน�้ำก่อน
ที่เขาเหล่านั้นจะว่ายน�้ำเป็น มันตลกไหมล่ะครับ ก็มันใช่แน่นอนอยู่
แล้ว ใครจะอยากอยู่ในน�้ำ ในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อจะอยู่บนพื้นดิน ไม่
ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในน�้ำ แน่นอนที่สุดเช่นกันว่าใครอยากจะใช้ความ
คิด ในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาเพื่อคิด หากใครจะ
ท�ำความคิดให้เป็นเรื่องใหญ่และให้ความคิดนั้นน�ำพาให้ก้าวไปได้
ไกล เขาจะต้องสับสนระหว่างพื้นดินและผืนน�้ำ สุดท้ายในวันหนึ่ง
เขาก็จะจมน�้ำตาย” ในที่สุดเขาก็รั้งตัวผมไว้ได้ แล้วยังท�ำให้ผมเกิด
ความสนใจในความเป็นเขาและติดอยู่กับเขาพักใหญ่ ในห้องนั้น
หลังจากคืนนัน้ แล้วแม้จะไม่บอ่ ยนัก เมือ่ ผมพบกับเขาระหว่าง
บันไดหรือบนถนน เราก็ได้แต่ทักทายกันเพียงเล็กน้อย ในตอนแรก
ผมมักคิดไปว่าเขาอาจก�ำลังเยาะเย้ยผมเหมือนเมื่อครั้งที่เราได้คุย
กันหน้าต้นอาโรคาเรีย แต่จริงๆ ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ หรอก เขาให้ความ
ส�ำคัญต่อผมต่างหาก ซึง่ คงเป็นความรูส้ กึ เช่นเดียวกันกับทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญต่อต้นอาโรคาเรีย เขาได้ซมึ ซับความโดดเดีย่ วของเขาราวกับ
การว่ายวนอยูก่ ลางสายน�ำ้ การพยายามจะหลุดพ้นจากรากเหง้าของ
ตนเองท�ำให้เขาตระหนักและชื่นชมชีวิตประจ�ำวันของชนชั้นกลาง
อย่างพวกเราจริงๆ โดยไม่ได้คิดเยาะเย้ยแต่อย่างใด ยกตัวอย่าง
เช่น การที่เขาชื่นชมการไปท�ำงานอย่างตรงต่อเวลาของผม หรือ
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ชืน่ ชมในค�ำพูดสุภาพของคนรับใช้ คนตรวจตัว๋ รถราง ซึง่ ในตอนแรก
ผมเองยังรู้สึกว่าดูมากเกินไปจนเป็นเรื่องน่าหัวเรา  ส�ำหรับสุภาพ
บุรุษที่มีอารมณ์อ่อนไหวชอบเที่ยวเสเพลเรื่อยไป แต่เมื่อเห็นการ
ปฏิบัติเช่นนี้ซ�้ำๆ หลายต่อหลายครั้ง ท�ำให้ผมเชื่อว่าเขาชื่นชมชีวิต
ประจ�ำวันของชนชั้นกลางของเราอย่างจริงใจ จากความว่างเปล่า 
ความแปลกหน้า  และความเป็นสเตปเปนวูลฟ์ ซึ่งเขาเชื่ออย่าง
หนักแน่นมั่นคง ว่าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะอยู่แสนไกลจนไม่สามารถ
เอื้อมถึง เป็นความสงบสุขเช่นบ้านเกิดที่ไม่มีหนทางใดจะน�ำเขาไป
ถึงได้ ดังนัน้ การทีเ่ ขาทักทายหญิงคนรับใช้ในบ้านด้วยการเปิดหมวก
ทุกครั้ง จึงเป็นการแสดงออกถึงความนับถือเธออย่างจริงใจ
บางครั้งเมื่อคุณป้าของผมเอ่ยทักทาย พูดคุยกับเขาเรื่องการเย็บ
ซ่อมแซมผ้าปูทนี่ อน หรือการเตือนว่ากระดุมเสือ้ คลุมของเขาใกล้จะ
หลุด เขาก็ตงั้ อกตัง้ ใจรับฟังโดยให้ความส�ำคัญต่อสิง่ เหล่านีม้ ากเกิน
ปกติ ราวกับว่าเขาก�ำลังใช้ช่วงเวลานี้พาตัวเองแทรกผ่านรอยแตก
เล็กๆ เข้าสู่โลกของความสุขใบน้อย ฝังตัวเองในความสงบนั้น ถึง
แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ก็ตาม
นับตั้งแต่ที่เราได้พูดคุยกันครั้งแรกหน้าต้นอาโรคาเรีย เขาก็
เรียกตัวเองว่า  สเตปเปนวูล์ฟ ซึ่งสร้างความรู้สึกขัดใจและรบกวน
จิตใจผมอยูต่ ลอดเวลาว่าช่างเป็นชือ่ ทีพ่ ลิ กึ อะไรเช่นนัน้ แต่ผมก็ตอ้ ง
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ยอมรับมันพยายามท�ำให้เกิดความเคยชิน ซึ่งในที่สุดผมเองก็เรียก
เขาด้วยชื่อนี้ โดยไม่คิดจะเปลี่ยนไปเรียกชื่ออื่นอีกเลย จนถึงบัดนี้
ผมก็ยังไม่สามารถหาค�ำอื่นที่เหมาะกับภาพของสเตปเปนวูล์ฟ ผู้
ระหกระเหินพลัดหลงเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองกับคนจ�ำนวนมาก ไม่มี
ค�ำไหนมาบรรยายให้เห็นถึงภาพของความโดดเดี่ยว ความดุดัน
ความโหยหาบ้านได้ดีไปกว่าชื่อนี้อีกแล้ว
ในอีกค�่ำคืนหนึ่ง เมื่อผมพบเขาในคอนเสิร์ตซิมโฟนี ผม
แปลกใจมากที่เขาไม่รู้สึกตัวเลยว่าผมนั่งอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา
ของการแสดงคอนเสิร์ต เมื่อนักดนตรีได้เริ่มบรรเลงบทเพลงของ
แฮนเดล ซึง่ เป็นบทเพลงแสนไพเราะงดงาม สเตปเปนวูลฟ์ กลับจม
อยู่กับตนเอง ไม่มีปฎิกิริยาตอบรับกับความไพเราะของบทเพลง
บรรยากาศรอบข้างแปลกแยก เขานั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีสีหน้า
เยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความกังวล ทอดสายตาต�่ำก้มมองพื้น เมื่อ
บทเพลงใหม่ของฟรีดเดอมัน บาค ได้บรรเลงขึ้น ผมแปลกใจที่ได้
เห็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เขาเริ่มมีรอยยิ้มและมีอารมณ์ร่วม
ไปกับบทเพลง ราวกับดึงตัวเองกลับมาจากทีไ่ หนสักแห่ง สีหน้าเต็ม
ไปด้วยความสุข เหมือนอยูใ่ นความฝันอันงดงาม เป็นช่วงระยะเวลา
ถึง 10 นาที ที่เขาดื่มด�่ำเช่นนั้น เมื่อการบรรเลงจบลง เขาขยับตัว
เปลีย่ นท่าทางลุกขึน้ ยืน ท�ำท่าเหมือนจะเดินจากไป แต่แล้วก็เปลีย่ น
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เมือ่ ก�ำลังอ่านนวนิยายเรื่องนี้ขา้ พเจ้าจะค่อยๆ เริม่ รูส้ กึ ขึ้นมาได้
ว่ามีสิ่งมีชีวิตสองสิ่งก�ำลังจับจ้องมองดูข้าพเจ้าอยู่ในระยะประชิด
สิ่งแรกคือแฮร์รี่ ฮัลเลอร์ นักเขียนวัยชราผู้มีอดีตอันรุ่งโรจน์แต่ใน
ปัจจุบนั ขณะ (ค.ศ. 1927 โดยประมาณ) ก�ำลังถูกระดมสาปแช่งอย่าง
ไม่ไว้หน้าจากทุกสารทิศในข้อหาคนไม่รกั ปิตภุ มู ิ อีกสิง่ หนึง่ คือหมาป่า
อันดุดนั อ�ำมหิต ปราดเปรียว กล้าผยองในคมเขีย้ วกรงเล็บและพลัง
แห่งตน เป็นเดรัจฉานตัวหนึ่งอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยวเหงาและ
เดียวดาย มนุษย์และเดรัจฉานทัง้ สองรายนีเ้ อาแต่วนเวียนอยูใ่ กล้ๆ
ข้าพเจ้าได้กลิ่นลมหายใจและรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวของมัน
ข้าพเจ้ารูด้ ว้ ยว่ามันเอาแต่ขตู่ ะคอก แยกเขีย้ วเข้าใส่กนั อยูต่ ลอดเวลา
ไอ้เจ้ามนุษย์ตนนั้นมันอยากมีชีวิตที่มั่นคง สุขสงบสะอาดสะอ้าน มี
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ระเบียบ ไอ้เจ้าหมาป่าตัวนั้นมันอยากจะออกท่องเที่ยวสัญจรไปใน
ความดิบเถือ่ น ล่า เริงเล่นและเสพกาม ไอ้เจ้ามนุษย์ตนนัน้ มันอยาก
อยูใ่ นเคหะสถานอันแสนสบาย นอนเขลงอ่านกวีนพิ นธ์ ฟังคีตนิพนธ์
ของโมสาร์ทและของแฮนเดิล อ่านประวัตินักบุญ อ่านเกอเธ่อ
โนวาลิส แล้วดอสโตเยฟสกี้ ไอ้เจ้าหมาป่ามันเอาแต่อยากถลันออก
ไปอยู่กลางทุ่งกว้างโล่งสูดอากาศและกลิ่นอายแห่งความเสรี เชื่อ
ฟังแต่เพียงสัญชาตญาณ อาบตนเองด้วยแสงแดด สายลมแสงเดือน
และแสงดาว ไอ้เจ้ามนุษย์และไอ้เจ้าหมาป่าทั้งสองรายนี้มันเอาแต่
วิวาทกันอยูน่ นั่ แล้ว จนกระทัง่ ให้ไอ้เจ้ามนุษย์เอือมระอาสุดแสนและ
ควานหามีดโกนอันคมกริบแวววาว เพือ่ ทีจ่ ะเชือดคอหอยตนเอง ไอ้
เจ้าหมาป่ามันก็เย้ยหยันว่ากล้าจริงก็เอาซี นีค่ อื แก่นสารของนวนิยาย
เรื่องนี้
มันถูกเขียนขึน้ ก่อนปี ค.ศ. 1927 ได้รบั การตีพมิ พ์ในปีดงั กล่าว
นั้น เก้าปีโดยประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สิบสองปีโดย
ประมาณก่ อ นเกิ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง เฮสเซอคงขมขื่ น
กับการกระหายสงครามของชาวเยอรมันในขณะนัน้ เขาเขียนมันขึ้น
มาในขณะที่เขาอายุเฉียดห้าสิบปี ก�ำลังมีพลังและวุฒิภาวะเต็มที่
เช่นเดียวกับนิยายก่อนหน้านัน้ หลังจากนัน้ ของเขา สเตปเปนวูลฟ์ คือ
อัตชีวประวัตทิ างจิตวิญญาณเสีย้ วหนึง่ ของเขา ลักษณะเด่นประการ

แดนอรัญ แสงทอง 355

หนึง่ ของเฮสเซอก็คอื ตัวเอกในนวนิยายของเขามักจะมีกลั ยาณมิตร
เสมอ สิทธารถะมีโควินทะ โกลด์มุนมีนาร์ซิซัส โยเซพ คเน็คทซ์มี
แฟร์โร มอนเต้ แต่แฮร์รี่ ฮัลเลอร์แห่งสเตปเปนวูลฟ์ ไม่มกี ลั ยาณมิตร
แม้แต่สักคนเดียว นี่คือข้อเท็จจริงอันน่าเจ็บปวดแสนเศร้าของเขา
เขาไม่ปรารถนามิตรสหายแต่ก็ยังอยากสนทนาพาทีกับมนุษย์มนา
คนอืน่ ๆ อยูอ่ กี นัน่ เองอย่างน้อยก็บางครัง้ คราว เขาเป็นปัจเจกภาพ
เดี่ยวๆ อันหาได้ยากยิ่ง เขายังทนอ่านดอสโตเยฟสกี้ได้อยู่ ถ้าหาก
เขามีเพื่อนสนิทสักคน เขาคงจะบอกเพื่อนผู้นั้นของเขาว่า “ความ
อ้อมค้อม วกวน เยิ่นเย้อ ความอืดอาด งุ่มง่ามในท่วงทีลีลาการ
เขียนของดอสโตเยฟสกี้ นั้นไม่อาจท�ำลายความเป็นนักเขียน
ผู้ยิ่งใหญ่ของเขาได้” เมื่อนึกถึงอาการคลั่งไคล้สงครามของชาว
เยอรมันในขณะนั้น เขาคงอยากจะบอกเพื่อนผู้นั้นของเขาว่า “ถ้า
นิทซ์เชอได้มาเห็นเข้า เขาก็คงจะพูดว่านี่คือตัวอย่างอันดีของ
การกระท�ำของสัตว์ทชี่ อบอยูร่ วมกันเป็นฝูง” แต่เขาไม่มใี ครไว้สนทนา
ด้วยในเรื่องราวอันสลักส�ำคัญเช่นนี้
เขาก็เลยต้องสนทนากับเกอเธ่อผูล้ ว่ งลับไปแล้ว และถือโอกาส
วิพากษ์วิจารณ์สถานภาพอันทรงเกียรติทรงภูมิของเกอเธ่อเสียเลย
เขาก็เลยต้องสนทนาเป็นตุเป็นตะกับโมสาร์ทผู้ล่วงลับไปแล้ว และ
ถือโอกาสวิพากษ์วิจารณ์บราหมส์ วากเนอร์หรือแม้แต่บีโธเฟ่นด้วย
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น�้ำเสียงของผู้ทรงภูมิให้โมสาร์ทฟังเสียเลย เขาเร่าร้อนที่จะบอก
โมสาร์ทว่าทัศนะวิจารณ์ของเขานัน้ ถูกต้อง เมือ่ โมสาร์ทดูเหมือนจะ
ถามเขาด้วยน�้ำเสียงเรียบๆ (จากจิตใต้ส�ำนึกของเขา เขาต้องการที่
จะให้โมสาร์ทถามเขาเช่นนัน้ ) ว่า “แฮร์รี่ ในฐานะศิลปินคนหนึง่ นาย
ได้ท�ำอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารจริงๆ มาแล้วบ้าง” เขาก็ตอบอย่าง
ซื่อตรงว่า “ยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย” “ท�ำไมล่ะ” “ผมมัวแต่เป็นห่วง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่” โมสาร์ทบอก
แก่เขาโดยไม่มีอาการโอ้อวดแม้แต่น้อยว่า “หน้าที่ของฉันคือการ
เขียนเพลงและท�ำให้มันเป็นคีตนิพนธ์อันล�้ำเลิศ สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมในยุคสมัยของฉันน่ะมันก็ฟอนเฟะ
เต็มไปด้วยความฉ้อฉลเหมือนในยุคสมัยของนายนี่แหละ” สิ่งที่
โมสาร์ทได้บอกเขานี้ เขาไม่ได้อยากฟัง เขาพร้อมที่จะลืม แม้ว่าเขา
จะมั่นใจว่าเขาคือศิลปินผู้จริงแท้คนหนึ่งด้วยเช่นกันก็ตามที
มีฉากทีเ่ ป็นแฟนตาซีอนั บัดสีบดั เถลิงอยูห่ ลายฉาก มีการกล่าว
ถึงการแลกเปลี่ยนคูน่ อน เซ็กส์หมู่ทั้งแบบทรีซั่มและโฟร์ซั่ม รักร่วม
เพศทั้งแบบเลสเบี้ยนและแบบโฮโมเซ็กส์ช่วล การร�่ำดื่มอย่างไม่
บันยะบันยัง การใช้ยากล่อมประสาท ฯลฯ หรือว่านั่นคือวิถีแห่ง
หมาป่า หรือว่าในที่สุดเฮสเซอก็ก�ำลังโอมอ่านกวีวัจน์ของเบลค
อันมีใจความว่า “ก็หนทางแห่งความเกินเลยนี่เองแล ที่จะน�ำไปสู่

แดนอรัญ แสงทอง 357

ปราสาทแห่งภูมิปัญญา?” แม้จะไม่มีโฟร์เล็ตเตอร์เวิร์ดซักค�ำเดียว
ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้วา่ ฉากเช่นนีม้ อี ยูม่ ากเกินไป เมือ่ ข้าพเจ้านึกถึง
ยุคสมัยที่มันถูกเขียนขึ้นมา ข้าพเจ้าก็อดรู้สึกไปไม่ได้ว่า เฮสเซอ
ก�ำลังห้าวระห�่ำโดยไม่รู้จักกาลเทศะ แต่แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อ
ได้พบฉากรักอันไร้เดียงสาระหว่างแฮร์รี่กับโรซ่า ขณะที่ทั้งคู่ยังอยู่
ในวัยดรุณไกลลิบออกไปในอดีต ยามสนธยาในป่าของเมืองชนบท
เล็กๆ แห่งหนึง่ เด็กหนุม่ กับเด็กสาวคูห่ นึง่ ได้มาพบกันเข้า แฮร์รแี่ ละ
โรซ่าต่างฝ่ายต่างเก้อเขิน ต่างพูดจากันอย่างขลาดๆ ต่างคนต่าง
ใจเต้นระทึกระทักขณะสัมผัสเนื้อตัวของกันและกัน รอยจุมพิตอัน
ขาดๆ เกินๆ และประดักประเดิดแต่ทว่าแสนหวาน ตะวันก�ำลังจะ
ลับฟ้า ดอกไวโอเล็ตก�ำลังส่งกลิ่นจรุง บางทีเสียงกระซิบกระซาบ
ของเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่นี้ต่างหาก ค�ำสัญญาที่เด็กหนุ่มเด็กสาวคู่นี้
ได้ให้กนั ไว้ตา่ งหากทีจ่ ะยืนยงเป็นอมตะ มีอานุภาพเหนือกว่ากลกาม
แห่งรักใดๆ ความไร้เดียงสาอันผ่องแผ้วผุดผาดดังเช่นทีว่ า่ นี้กย็ งั มี
กระเส็นกระสายต่อมาอีกในระหว่างที่แฮร์รี่เติบโตขึ้น แฮร์ร่ีกับ
เอิร์มการ์ด แฮร์รี่กับอันนา แฮร์รี่กับไอด้า แฮร์รี่กับลอเร...ทุกฉาก
ทุกตอนของรักครัง้ แรกเหล่านีแ้ สนบริสทุ ธิเ์ ยีย่ งน�ำ้ ค้างกลางหาว แต่
เฮสเซอดูจะบันเทิงใจกว่า เมือ่ เขาบรรยายถึงฉากเสพกามอันอุตลุด
และถึงพริกถึงขิงราวกับฉากในต�ำรากามสูตรของชมพูทวีป โรงละคร
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แห่งนิมิตฝันของเฮสเซอนั้นเล่าก็แตกต่างห่างไกลจากโรงมหรสพ
ทางวิญญาณของท่านพุทธทาสภิกขุราวฟ้ากับเหว แม้ว่าเฮสเซอจะ
ยืนยันว่าแฮร์รี่ของเขาจะเป็นผู้แสวงหาวิมุตติสุขก็ตามที
แฮร์รี่ ฮัลเลอร์ ทุกข์ทรมานสุดฝืนอยู่ในระหว่างสองขั้วความ
ขัดแย้ง เขาอาลัยอาวรณ์กับชีวิตอันมั่นคงสุขสบาย สะอาดและเป็น
ระเบียบเยี่ยงชนชั้นกลางที่น่านับถือ เพราะชีวิตเช่นนี้เปิดโอกาสให้
เขาได้เสพสุนทรียรสได้เต็มที่กับคีตนิพนธ์บริสุทธิ์ กับกวีนิพนธ์
โรแมนติก กับภูมิปัญญาจากแดนบูรพาอันหมายถึงการได้เสวนา
วิสาสะกับบรรดามหาปราชญ์แห่งโบราณกาลจากจีนและอินเดีย มัน
อาจเอื้อให้เขาไปไกลถึงขนาดน�ำพาตนเองเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความปรารถนาอย่างล�้ำลึกที่จะ
ปลดปล่อยตนเองด้วยการด�ำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณ ถลัน
เข้าไปสูค่ วามส�ำเริงส�ำราญในเชิงโลกียะทัง้ หลายทัง้ ปวง เมาหัวราน�ำ้
ท�ำใจให้สนุกกับเพลงป็อปของยุคสมัย เต้นร�ำ มีสัมพันธ์สวาทกับ
โสเภณีสมัครเล่นฯลฯ เขาเป็นคนซื่อตรงอย่างยิ่ง ความซื่อตรงของ
เขานัน้ สูงมากจนข้าพเจ้าตกใจ เขาไม่ได้อ�ำพรางเลยถึงอาการระริก
ระเร่าเหมือนหวายเขียวกลางขุมเพลิงของเขาขณะทีเ่ ขาตกอยูภ่ าวะ
ของความขัดแย้งหลักทั้งสองประการนั้น
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