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Only the young are allowed to suffer
openly. Adults go to a punishment room
with water but nothing to eat.
They lock the door and suffer the noises
alone. No one is exempt
and everyone’s pain has a different smell.

- A Martian Sends a Postcard Home, 
Craig Raine

คนเยาว์เท่านั้น จึงทุกข์ทนได้
อย่างเปิดเผย. คนเต็มวัยต้องไปห้องลงทัณฑ์
กับน�า โดยไม่มีใดให้รบัประทาน.
พวกเขาลงกลอนประตู แล้วทนทุกข์ด้วยเสียงเหล่านั้น
ตามล�าพัง. ไม่มีผูใ้ดได้ยกเว้น
และความปวดรา้วของผู้คนส่งกล่ินต่างกัน.

- มนุษย์ดาวอังคารส่งโปสการด์กลับบ้าน, 
เครก เรน





แด่ เปรมกับภรรยา 
และ

ความเป็นชายอันงี่เง่าของตัวเอง
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1

คว�มมืด ติดต�มผมม�…

เร�อยู่บนฟ้�ม�สองชั่วโมงกว่�  ห้องโดยส�รดับไฟ 

เปรมนั่งหลับพิงผนังข้�งหน้�ต่�งเครื่องบิน ผมมองออกไป 

จุดไฟสีแดงว�บวับบนปล�ยปีก  ด�วส่งประก�ยสลัวบนฟ�้

มืดมิด  ผมลุกจ�กท่ีน่ังไปล้�งหน้�  นอนไม่หลับ  ท่ีน่ังชั้น

ประหยัดเรียงติดกันส�มตัว ริมท�งเดินไม่มีคน

ห้องนำ้�ท้�ยห้องโดยส�รคับแคบ  ผมมองตัวเองใน

กระจก หน้�มนัปล�บ ยงัโทรมจ�กเบียร์ห้�หรอืหกขวด—จำ�

ไม่ได้—ท่ีด่ืมต้ังแต่เมื่อคืนว�น  เครื่องบินสะเทือนเล็กน้อย 

ถัดจ�กเสียงนำ้�เย็นจ�กก๊อกคือคว�มเงียบ  ผมคล้�ยยังได้

กล่ินแอลกอฮอล์ กรุน่จ�กของเหลวท่ีร่�งก�ยขับออกม� แต่

ถึงอย่�งน้ันก็ยังอย�กด่ืมเพ่ิมอีก  คว�มกระห�ยช่�งขัดกับ

เหตุผล 
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ผมเลื่อนเปิดประตูห้องนำ้� และเดินกลับไปยังที่นั่ง 

คว�มมืด ขว�งผมไว้

บนท�งเดิน  ข้�งแถวท่ีน่ังของผม  คล้�ยก้อนควัน 

ดำ�สนิท ไม่เคลื่อนไหว  

ผมชะงกั เพ่งต�มองในคว�มสลัว ห้องโดยส�รเยยีบ

เยน็ลงโดยพลัน เยน็ถึงแก่นของตัวตน และไร้เสยีงคน ได้ยนิ

เพียงเสียงของสิ่งไร้ชีวิต ผมหูอื้อ กลืนนำ้�ล�ย คว�มมืดนั้น

ค่อยๆ เปล่ียนรปู เหมอืนก้อนดินนำ�้มนัถูกบีบบิด กล�ยเป็น

เง�ร่�งของคน เป็นคว�มมดืรปูร่�งเหมอืนคน สองแขนสอง

ข�  แต่ไม่มีหน้�ต�  ผมเห็นมันย่อตัวน่ังลงช้�ๆ  บนที่น่ัง

ริมท�งเดิน ถัดจ�กที่ของผม หันหลังให้ผม 

ผมเบนส�ยต�ไปท�งหน้�ต่�ง เปรมยังหลับ ห่มผ้� 

ย้�ยม�พิงพนัก 

คว�มมดืยงัน่ังน่ิง ผมลังเล—ควรส่งเสยีงหรอืเปล่�? 

หรือควรแทรกตัวเข้�ไปนั่ง แสร้งไม่เห็นมัน? หรือควรลอง

สัมผัส?—หน�ว หน�ว ทำ�ไมถึงหน�วนัก? 

ไหล่เริม่สัน่ ผมกล้ันใจ หันหลัง เดินกลับไปยงัห้องนำ�้

ที่ท้�ยห้องโดยส�ร เปิดนำ้�เย็นจ�กก๊อก มองกระจก นิ่งฟัง

เสียงนำ้�ครู่หน่ึง  แล้ววักล้�งหน้�  สั่งตัวเองให้รักษ�สติไว้ 
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ห�ยใจเข้�ลึกๆ แล้วห�ยใจออก กะพริบต� 

แล้วคว�มทรงจำ�อันกระท่อนกระแท่น  ข�ดตอน  ก็

ไหลรื้นคืนม� เหมือนนำ้�ผุดจ�กดิน 

เจ้�สิ่งนี้ ความมืด คลับคล้�ยคลับคล�ว่�เคยพบกัน

—พบกันหรือ?—ที่ไหน?—เมื่อไหร่?—ใช่ ใช่แล้ว—ครั้งนั้น

—ก่อนรัชนีต�ย…

พย�ย�มไล่คว้� กลับเอื้อมไม่ถึง บ�งสิ่งนั้นห่�งออก

ไป ไกลออกไป ไกลออกไป เหมือนปล�ยผืนผ้�สะบัดไหวที่

ไกลๆ เมื่อจับได้กลับร่วงหลุด ดุจเม็ดทร�ย จดจำ�ได้เพียง

คลับคล้�ย ใช่ ใช่ วนัน้ัน ผมทะเล�ะกับภรรย� นัน ผมตะโกน

เรียก  แต่เธอไม่หันม�  ฝนน่�จะกำ�ลังตก  น่�จะเป็นฤดูฝน 

สิงห�? ผมห�ยใจหนัก ใจเต้นแรง คลุมเครือ เงยหน้�มอง

กระจก สบต�อ�รมณ์ท�งเพศพลุ่งพล่�น จนอึดอัด งุ่นง่�น 

สะบัดหน้�

ผมเดินกลับไปนั่งข้�งเปรม คว�มมืดห�ยไปแล้ว 

บ�งเรื่องร�วพร่�เลือนจ�กคว�มทรงจำ� และหนึ่ง

ในนั้น คือคว�มต�ยของรัชนี…

เครื่องบินเคลื่อนจ�กรันเวย์ตอนห้�ทุ่มครึ่ง ผมมอง
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น�ฬิก�ข้อมือ  แล้วหันไปท�งหน้�ต่�ง  เปรมน่ังพิงพนัก 

เหม่อมอง  เร�สองคนกำ�ลังเดินท�งไปต่�งแดน  ด้วยกัน 

เป็นครั้งแรก 

คว�มเหน่ือยล้�ของวนัปร�กฏในดวงต� เจอืบนใบหน้�

และในท่�ท�งเคลื่อนไหว เข็มขัดรัดหลวมๆ บนเอวของเร�

จดุไฟของรนัเวย์แล่นผ่�นหน้�ต่�งไปทีละจดุ ทีละจดุ 

และเร็วข้ึนเรื่อยๆ  จนแลคล้�ยด�วห�ง  พุ่งต่อกันเป็นเส้น

ตรง 

“ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม?” เธอพูดคล้�ยรำ�พึง ดวงต�ยัง

จับที่แสงไฟนอกหน้�ต่�ง 

ผมยิ้ม เคลื่อนใบหน้�ชิด จนได้กลิ่นของเปรม 

กลิ่นหอมเฉพ�ะตัว คล้�ยกลิ่นของเสื้อใหม่ 

เครือ่งบินไต่ระดับ สงูข้ึน และสงูข้ึน จดุไฟบนพ้ืนโลก

เชื่อมกันเหมือนรอยประบนกระด�ษ  บนคว�มมืดของแห่ง

หนท่ีแสงส่องไม่ถึง  บ้�งเคล่ือนไหว  บ้�งน่ิงเฉย  ดุจโครง

ประส�ทของสิ่งมีชีวิตมหึม�  โยงกันด่ังองค�พยพของบ�ง

สิ่ง ที่ใหญ่โตกว่�เร�ทุกคน 

ผมเคยมองทิวทัศน์น้ีม�ก่อน กับภรรย� เมือ่สองหรอื

ส�มปีท่ีแล้ว เร�เดินท�งไปต่�งแดนด้วยกัน น่ันคือครัง้แรก
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ของเร�สองคน บนที่นั่งชั้นประหยัด เรียงติดกันส�มตัว ผม

น่ังตรงกล�ง  เธอติดหน้�ต่�ง  ท่ีน่ังริมท�งเดินไม่มีคน 

ออมเงินกันหล�ยเดือนกว่�จะได้ม� ผมหันมองภรรย� เธอ

เหม่อมองดวงไฟเหล่�นั้น  เด�ว่�เธอกำ�ลังตื่นเต้น  ผมเอง 

ก็ต่ืนเต้น  สองเร�โบยบิน  สู่ดินแดนท่ีเร�ต่�งไม่เคยมี

ประสบก�รณ์ ไม่ได้ฝันไป เธอรำ�พันเหมือนเด็กในนิท�น ไม่

ได้ฝันไป ไม่ได้ฝันไป ผมยิ้ม แสงจันทร์นวลสวยเหมือนเพิ่ง

พบเพียงแรกครั้ง

ผมกับภรรย� เร�จ�กกันหลังคว�มต�ยของรัชนี

เหมือนหยดหมึกบนปล�ยป�กก�สะบัดเปรอะ

กระด�ษข�ว อันบันทึกด้วยเรื่องร�วแห่งคว�มทรงจำ�  เมื่อ

พย�ย�มอ่�นซำ้�กลับพบเพียงพร่�มัว ไม่ปะติดปะต่อ—รัชนี

เป็นใคร?  ที่รู้แน่คือเธอต�ยจ�กไปแล้วเท่�นั้น  แต่อย่�งไร

เล่�? ผมพย�ย�มนึกถึงรูปร่�งหน้�ต�—น่�จะยังส�ว อ�ยุ

น่�จะน้อยกว่�ผมกับภรรย� แต่ก็น่�จะม�กกว่�เปรม—เธอ

เป็นใคร?
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ผมม�ถึงสน�มบินต้ังแต่ห้�โมงเย็น ก่อนเวล�

เดินท�งหล�ยชั่วโมง  ส่วนเปรมต้องไปร่วมง�นรับปริญญ�

ของกลุ่มเพ่ือนก่อน  กิจกรรมชีวิตของช่วงวัยท่ีห่�งจ�กผม

สิบกว่�ปี  ช่วงเวล�ท่ีครั้งหน่ึงผมเองก็เคยมี  น่�ประหล�ด 

บ�งสิ่งในจินตน�ก�รถึงเสียงหัวเร�ะและคว�มร่�เริงสดใส

เหล่�น้ันกลับรัดรึงและท่ิมแทงจิตใจ  เหมือนเถ�กุหล�บ 

งดง�มและเจบ็ปวด ผมเฝ้�เตือนตัวเองว่�อย่�หงดุหงดิ น่ัน

ไม่ใช่คว�มผิดของเปรม แต่สดุท้�ยก็ไม่เป็นผล ผมโทรศพัท์

ห�เปรมครั้งแล้วครั้งเล่�  ต้ังแต่บ่�ยส�ม  เหมือนคนคล่ัง 

รบเร้�จนเกือบข่มขู่ให้เธอรีบม� ทิ้งเพื่อนได้แล้ว รีบออกม� 

ผมชกัแม่นำ�้ทุกส�ยเพ่ืออธิบ�ยว่� เธออ�จม�ไม่ทันข้ึนเครือ่ง 

และถ้�เป็นอย่�งนั้น เร�คงต้องสิ้นสุดคว�มสัมพันธ์ ผมฟัง

เธอวิงวอน  ผ่�นโทรศัพท์  นำ้�เสียงของเธอบอกเล่�คว�ม

อัดอั้น ร้อนใจ และนำ้�ต�ที่ปริ่มปรี่ ขอร้องผมซำ้�แล้วซำ้�เล่� 

ว่�รอเปรมอีกหน่อย  รอเปรมอีกหน่อย  แต่ผมกลับเย็นช�

—ลึกๆ แล้ว ผมอ�จเกลียดเปรม 
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ปล�ยฟ้�ลุกไหม้ 

น่�จะเพิ่งหลับได้ไม่ถึงชั่วโมง 

ผมหันไปปลุกเปรม  เขย่�ต้นข�บอบบ�งแต่อ่อนนุ่ม

ของเธอเบ�ๆ ก�งเกงข�ย�ว เข้�รูป สีเท� ยังอึดอัดในเพศ

อ�รมณ์ ตึงแน่น อย�กปลดปล่อย คว�มมืดไม่ปร�กกฎอีก

ตลอดคืนนั้น ไม่แน่ว่�เป็นคว�มฝัน

ผู้โดยส�รคนอ่ืนเริม่จอแจ เปรมส่�ยหน้�สะลึมสะลือ 

ผมขอเบียร์หน่ึงกระป๋องจ�กแอร์โฮสเตส  ท่ีเข็นเครื่องด่ืม

ผ่�นม�ต�มท�งเดิน  แล้วน�บกระป๋องบนต้นคอของเปรม 

บนผิวสีก�แฟนม เธอสะดุ้ง เบิกต� 

ผมหัวเร�ะแล้วดึงสลักเปิดกระป๋อง เสยีงของแรงดัน

ผสมกับฟองเบียร์ 

“ดื่มแต่เช้�เลย” เสียงของเธอพร่� 

“เมื่อว�นก็เม�ไม่ใช่เหรอคะ”

“ไม่เป็นไรหรอก”

ปุยเมฆเป็นสม่ีวงจ�ง หม่น ด้วยต้องแสงแรกของวนั

ผมเหม่อมอง 

“พี่คิดอะไรอยู่คะ”

“ไม่ได้คิดอะไรเลย”
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ผมคิดถึงภรรย� 

คว�มทรงจำ�เป็นสิ่งประหล�ด มันกรีดเร�จนได้แผล 

แต่เร�ก็ยอมให้มันกรีดเช่นน้ัน  วันท่ีเร�สองคนจ�กกันยัง 

ไม่รวดร้�วเท่�วนัเวล� วนัแล้ววนัเล่�ท่ีคว�มทรงจำ�เรยีกร้อง

ให้เร�ไม่ลืม เร�ต้องไม่ลืม คว�มหลงลืมม�พร้อมกับคว�ม

รู้สึกผิด ม�พร้อมนำ้�ต� มนุษย์เร�เสพติดคว�มเศร้�—หรือ

เพยีงผมคนเดียวกนัหนอที่เสพติด? ดื่มเบยีร์อึกแล้วอึกเล่�

ไม่ใช่เพ่ือปลิดปลงปวดร้�วน้ัน  แต่เพ่ือหล่อเล้ียงอ�รมณ์

อ�วรณ์ให้งอกเงยต่อไป ชั่วนิรันดร์ 

เครื่องบินเคล่ือนตำ่�ลง  จนตำ่�กว่�เมฆ  จนมองเห็น

ทะเล แสงแดดสะท้อนผิวนำ้� แลคล้�ยผืนผ้�ข�วอันโอฬ�ร

ว�งท�บบนแผ่นนำ้�กว้�งใหญ่ บ�งครั้งเร�เห็นเรือ บ�งครั้ง

ก็เก�ะเล็กๆ  

เปรมแหงนพิงพนักแล้วหลับไปอีกหน

ผมพย�ย�มทบทวนคว�มทรงจำ�  บ�งสิ่งนึกเท่�ไรก็

นึกไม่ออก บ�งสิง่กลับแจ่มชดั ร�วเกิดข้ึนซำ�้ๆ ม�โดยตลอด 

ทุกวิน�ทีก่อนหน้� ตั้งแต่ปัจจุบันถึงปฐมก�ล

ข้�งนอกหน้�ต่�ง  ภูเข�ลูกหน่ึง  ยอดคลุมด้วยหิมะ 

ปร�กฏเด่นกล�งแสงเช้� คล้�ยร่มข�วคันเล็กๆ ก�งต้อนรบั
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คนแปลกหน้� ผมปลุกเปรม แล้วชีอ้อกไปนอกหน้�ต่�ง เธอ

ยิ้มกว้�ง จ้องมอง ร้องเหมือนเด็กเล็กๆ  

ผมมองเธอ ผมมอง และผมคิดถึงภรรย�

และนึกฉงน อย่�งจำ�นน ว่�ตนหลงลืมสิ่งใด?






