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ค�ำน�ำ

หนังสือเล่มนี้คือสมุดบันทึกที่ถูกทิ้งไว้ของชำยผู้หนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้ผม

จะเรยีกตำมท่ีเขำเรยีกตัวเองอยูเ่สมอ ว่ำ “สเตปเปนวล์ูฟ” ในควำม

เป็นจริงแล้วเรำไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำน�ำส�ำหรับบันทึกฉบับน้ีเลย  

แต่ถึงอย่ำงไรผมก็เห็นควรว่ำน่ำจะเพ่ิมเน้ือหำรำยละเอียดของ

สเตปเปนวูล์ฟใส่เข้ำไปบ้ำง  ผมพยำยำมรื้อฟื้นควำมทรงจ�ำเท่ำที่มี

เก่ียวกับตัวเขำ ท้ังท่ีตัวผมเองก็รูเ้รือ่งรำวของเขำเพียงเล็กน้อยและ

แทบจะไม่รูเ้รือ่งในอดีตและท่ีมำเสยีด้วยซ�ำ้ แต่ผมประทับใจในควำม

เป็นตัวตนของเขำซึ่งผมจะขอพูดว่ำมันเป็นควำมประทับใจอย่ำง

มำกมำย 

เริม่จำกเมือ่หลำยปีก่อน สเตปเปนวล์ูฟซ่ึงเป็นชำยวยัประมำณ

ห้ำสิบ มำติดต่อคุณป้ำของผมเพื่อขอเช่ำห้องพัก เขำเลือกเช่ำห้อง

ใต้หลังคำชั้นบนพร้อมห้องนอนเล็กด้ำนข้ำงอีกห้องหนึ่ง อีกไม่กี่วัน

ต่อมำก็ย้ำยเข้ำมำพร้อมกับกระเป๋ำใบใหญ่สองใบ และกล่องใบใหญ่

ท่ีอัดแน่นด้วยหนังสอือีกหน่ึงใบ ระยะเวลำเก้ำถึงสบิเดือนท่ีเขำอำศยั
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อยู่กับพวกเรำน้ัน  เขำเก็บตัวเงียบอยู่กับตัวเอง  หำกไม่เป็นเพรำะ

ห้องพักของเรำอยู่ติดกัน ซึ่งท�ำให้เรำได้พบปะทักทำยเมื่อยำมที่เรำ

ได้เดินสวนกันระหว่ำงบันไดหรือตำมทำงเดินบ้ำงแล้วเรำคงจะไม่

ได้รู้จักกันเลย  เขำเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์อย่ำงท่ีผมไม่เคยเห็น

ใครเป็นแบบน้ีมำก่อน  ท�ำท่ำรำวกับตัวเองเป็นหมำป่ำหลงฝูง

โดดเดี่ยวอยู่ในทุ่งหญ้ำกว้ำงอย่ำงที่ให้สมญำนำมกับตัวเอง เขำท�ำ

ประหน่ึงว่ำตนเองมำอยู่ผิดท่ีผิดทำง  เป็นคนแปลกหน้ำ  ป่ำเถ่ือน 

แต่ก็ยังข้ีอำยอยู่มำก  ท�ำรำวกับว่ำตนเองเป็นสิ่งท่ีมำจำกโลกอ่ืน 

ไม่ใช่โลกของผม จนกระทั่งต่อมำ เมื่อผมได้อ่ำนบทบันทึกของเขำ 

จึงได้รับรู้ว่ำเขำต้องจ�ำทนมีชีวิตอยู่ในควำมเหงำ  และชะตำกรรม

อย่ำงลึกซึง้มำกเพียงไร โดยอดทนยอมรบัเอำควำมโดดเด่ียวให้เข้ำ

มำเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชำติชวีติ แต่จำกท่ีผมได้เคยพูดคุยกับเขำ

ก่อนหน้ำนี้ ภำพที่ผุดขึ้นมำให้เห็นเป็นได้แค่ภำพจำงๆ เท่ำนั้น ยัง

เหลือช่องว่ำงอีกมำกมำยให้ผมจินตนำกำรหลังจำกที่ผมได้รู้จักเขำ

ด้วยตัวเอง

นับว่ำเป็นเรื่องบังเอิญทีเดียวท่ีผมอยู่บ้ำนในวันท่ีเขำเข้ำมำ

เป็นครั้งแรก เพื่อติดต่อเรื่องเช่ำห้องพักกับคุณป้ำของผม เขำมำใน

ช่วงเวลำรับประทำนอำหำรเที่ยง ถ้วยชำมอำหำรวำงอยู่บนโต๊ะ ผม

เองยังพอมีเวลำพักเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะกลับไปยังท่ีท�ำงำน 
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ผมไม่เคยลืมควำมรู้สึกแปลกๆ ขัดแย้งกัน  ในวันที่พบกันครั้งแรก 

เขำสัน่กระด่ิงแล้วเดินผ่ำนประตูกระจกเข้ำมำตำมทำงเดินท่ีมเีพยีง

แสงสลัว คุณป้ำถำมเขำว่ำมำติดต่อเรือ่งอะไร แต่เขำ สเตปเปนวล์ูฟ 

ผู้มีผมสั้นกลับยืดคอขึ้น ท�ำจมูกฟุดฟิด ก่อนพูดขึ้นว่ำ 

“โอ ข้ำงในนีห้อมจงั” แล้วกย็ิ้ม เพยีงเท่ำนีค้ณุป้ำของผมกย็ิม้

กว้ำงทันที  นับว่ำเป็นวิธีทักทำยท่ีดูตลก  ผมไม่ชอบวิธีกำรทักทำย

แบบนี้ของเขำเลย 

“คือว่ำ…” เขำพูดขึ้น “ผมมำเพื่อขอเช่ำห้องพักน่ะครับ” 

เมือ่เรำท้ังสำมคนพำกันเดินข้ึนบันไดไปยงัห้องใต้หลังคำ นับ

เป็นครั้งแรกท่ีผมมีโอกำสส�ำรวจเขำอย่ำงชัดเจนจำกข้ำงหลัง  เขำ

ไม่ใชผู่ช้ำยทีต่วัสงูมำกนกั แต่เดนิโยกศรีษะเหมอืนคนตวัใหญ่ สวม

เสื้อโค้ทกันหนำวแบบทันสมัยสบำยๆ ดูดี แม้ว่ำจะสวมใส่อย่ำงไม่

พิถีพิถันก็ตำม  หน้ำตำของเขำสะอำดสะอ้ำนหมดจดไร้หนวดเครำ 

ผมที่ค่อนข้ำงสั้นมีเส้นผมสีเทำแซมประปรำย เขำมีท่ำเดินค่อนข้ำง

แปลก ซึง่ผมไม่ค่อยชอบนัก เพรำะมนัดูเหมอืนเป็นคนข้ีขลำด ลังเล 

ไม่มั่นใจ  เป็นพวกไม่กล้ำตัดสินใจ  ซึ่งดูขัดแย้งระหว่ำงน�้ำเสียงกับ

อำรมณ์ของเขำ แต่จำกกำรสงัเกตและมำรูภ้ำยหลงัวำ่ทีเ่ป็นเชน่นัน้

เพรำะเขำป่วย ต้องใช้ควำมพยำยำมเป็นอย่ำงมำกในกำรเดิน เขำ

มองส�ำรวจไปตำมขั้นบันได ฝำผนัง หน้ำต่ำง ตู้เก่ำๆ ด้วยรอยยิ้ม
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ท่ีท�ำให้ผมรู้สึกอึดอัด  บำงครั้งก็มีแววตำท่ีฉำยควำมพึงพอใจบน

ใบหน้ำ  แต่บำงครั้งก็มีรอยยิ้มแฝงกำรเย้ยหยัน  เขำท�ำตัวเองให้

เข้ำใจไปว่ำเป็นคนพลัดถ่ินท่ีมำจำกโลกใบอ่ืนหรือจำกดินแดนไกล

โพ้นทะเล  จึงต่ืนเต้นยินดีกับสิ่งของรอบกำยเหล่ำน้ีว่ำเป็นของ

แปลกตำสวยงำม รวมๆ แล้ว ผมไม่อำจพูดอย่ำงอื่นไปได้ นอกเสีย

จำกว่ำเขำเป็นคนสุภำพคนหน่ึง  มีควำมเป็นมิตร  เขำพออกพอใจ

กับสภำพบ้ำน พอใจในรำคำค่ำเช่ำ พอใจในอำหำรเช้ำที่เรำเสนอให้

โดยไม่มีเสียงโต้แย้ง  จะว่ำไปแล้วนับได้ว่ำเขำเป็นผู้เช่ำที่ดีคนหนึ่ง

ทีเดียว เขำเช่ำห้องพักของเรำพร้อมเช่ำเครื่องใช้ของจ�ำเป็นส�ำหรับ

ห้องนอนด้วย เขำน่ิงฟังเรำอธิบำยกำรใช้น�ำ้ กำรใช้เครือ่งท�ำควำมร้อนและ

ท�ำควำมเข้ำใจในกฎของผู้เช่ำอย่ำงต้ังใจโดยไม่ปรปิำกคัดค้ำน แถม

ยังเสนอจ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำท้ังหมดในครั้งเดียว  ในระหว่ำงน้ัน  ดู

เหมือนเขำจะมีทีท่ำไม่ค่อยสบำยใจนัก  เขำท�ำท่ำรำวกับเห็นว่ำกำร

มำเช่ำห้องและสนทนำกับผู้คนด้วยภำษำเยอรมันเป็นเรื่องแปลก

ใหม่น่ำหัวเรำะ  ทั้งยังใจลอยอยู่ตลอดเวลำเหมือนก�ำลังครุ่นคิดถึง

เรื่องอื่นๆ อยู่ ผมคิดว่ำท่ำทำงแบบนี้ ถ้ำไม่ปรับปรุงแก้ไขมันไม่ใช่

เรื่องดีแน่ๆ 

สิ่งท่ีประทับใจผมมำกกว่ำสิ่งอ่ืนใดน้ันคือใบหน้ำของเขำ  แม้

จะดูแปลกอยู่บ้ำงแต่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว สีหน้ำอมทุกข์ บำงครั้ง
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ก็ดูเหมือนจะตื่นตัว ครุ่นคิด รอบคอบ เนิบนำบ สุภำพ ดูเป็นมิตร 

ถึงแม้ว่ำจะดูฝืนอยู่บ้ำงแต่ก็พยำยำมแสดงท่ำทำงไม่ถือตัวออกมำ 

แต่ในช่วงเวลำเดียวกันกลับตรงกันข้ำม เขำมสีหีน้ำเศร้ำสร้อยรำวกับ

โหยหำอะไรสักอย่ำง  ซึ่งต่อมำในภำยหลังเมื่อผมได้พบค�ำอธิบำย

สำเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ท�ำให้ผมรู้สึกสงสำรเขำในทันที

ระหว่ำงท่ีเรำได้น�ำเขำข้ึนมำดูห้องว่ำงท้ังสองห้องและพูดคุย

ตกลงรำคำค่ำเชำ่  รวมถึงกำรปรับเปล่ียนบำงอย่ำงในห้องพักตำม

ควำมต้องกำรนั้น  ช่วงเวลำพักเที่ยงของผมก็หมดลง ผมจึงปล่อย

ให้เป็นหน้ำท่ีของคุณป้ำท่ีจะต้องพูดคุยธุระกับเขำตำมล�ำพังต่อไป 

เมือ่ผมกลับมำในตอนเยน็ คุณป้ำก็แจ้งให้ผมทรำบว่ำผู้เช่ำรำยใหม่ได้

ตกลงเช่ำห้องใต้หลังคำรวมถึงห้องนอนข้ำงๆ ด้วย เขำต้องกำรจะ

ย้ำยเข้ำมำในวันนี้  แต่เขำขอร้องไม่ให้คุณป้ำแจ้งข้อมูลกำรย้ำยเข้ำ

มำอยูก่บัต�ำรวจ เขำให้เหตผุลวำ่ ขัน้ตอนในกำรแจง้ กำรกรอกแบบ

ฟอร์มอันมำกมำยมันยุ่งยำก อีกท้ังสุขภำพของเขำไม่ค่อยดีนัก ไม่

สำมำรถยนืรอในสถำนีต�ำรวจได้นำนๆ ผมยงัจ�ำเหตุกำรณ์ตอนน้ันได้

ดี กำรขอร้องแบบนี้ท�ำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบใจ และได้เตือนคุณป้ำ

ไปด้วยควำมหวังดีว่ำกำรตำมใจเขำแบบน้ีอำจไม่เป็นผลดีต่อท่ำน 

ด้วยควำมแปลกหน้ำและท่ำทำงไม่น่ำไว้ใจของเขำเป็นท่ีน่ำสงสัย

ของต�ำรวจ ผมอธิบำยให้คุณป้ำฟังว่ำท่ำนไม่ควรท�ำตำมทีเ่ขำขอร้อง
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ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใด เพรำะอำจท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์เลวร้ำย สร้ำง

ควำมล�ำบำกใจข้ึนในภำยหลัง  แต่ก็สำยไปแล้ว  เพรำะถึงอย่ำงไร

คุณป้ำได้ตัดสินใจตกปำกรับค�ำกับเขำไปเรียบร้อย ทั้งยังพูดชื่นชม

เขำเสียอีก  คุณป้ำมักจะไม่ยอมให้ใครเช่ำห้องพักถ้ำหำกว่ำท่ำนไม่

สำมำรถแสดงควำมเป็นมติร ควำมเอำใจใส่ในแบบเพ่ือนมนุษย์หรอื

แบบญำติ ท่ำนมีใจโอบอ้อมอำรีต่อผู้เช่ำ และจะปฏิบัติตนรำวกับว่ำ

ตัวเองเป็นแม่ เป็นญำติผู้ใหญ่ของทุกคน ท�ำให้ผู้เช่ำคนก่อนๆ ฉวย

โอกำสเอำเปรยีบ ดังน้ันในช่วงสปัดำห์แรกๆ ผมจงึได้แต่จบัตำมอง

เขำอยูห่่ำงๆ ในขณะท่ีคุณป้ำปกป้องด้วยกำรต้อนรบัเขำอย่ำงอบอุ่น

จำกที่ผมไม่ค่อยจะพอใจนัก เรื่องที่เขำไม่ต้องกำรให้รำยงำน

กำรเข้ำพักต่อต�ำรวจ  ท�ำให้ผมอยำกรู้เรื่องรำวของเขำ  อย่ำงน้อย

ท่ีสดุผมก็อยำกรูว่้ำคุณป้ำทรำบท่ีมำท่ีไปของชำยผู้น้ีมำกน้อยแค่ไหน 

ช่วงท่ีผมกลับไปท�ำงำนหลังจำกพักเท่ียงซึ่งเป็นช่วงสั้นๆ  ท่ีเขำอยู่

ต่อกับคุณป้ำ  ในตอนนั้นเขำคงได้บอกอะไรแก่ท่ำนบ้ำง  เช่นว่ำเขำ

แค่อยำกจะเท่ียวชมสถำนท่ีเพ่ือศึกษำประวัติศำสตร์ของเมือง  ใช้

ห้องสมุดของเมืองเพื่อค้นคว้ำในบำงครั้งและจะใช้เวลำอยู่ในเมือง

น้ีเพียงไม่ก่ีเดือนเท่ำน้ัน ซึง่ตอนแรกคุณป้ำของผมไม่ค่อยชอบใจนัก 

ท่ีเขำมำเช่ำห้องพักของท่ำนเพียงแค่ช่วงระยะเวลำสัน้ๆ รวมถึงกำร

ปรำกฏตัวครัง้แรกของเขำก็แปลกประหลำดอยูบ้่ำง แต่เขำก็สำมำรถ
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เอำชนะใจคุณป้ำ จนท�ำให้ท่ำนยอมตอบตกลงตำมใจเขำทุกเรือ่งไป

แล้วก่อนที่ผมจะห้ำมทัน 

“ท�ำไมเขำถึงพูดว่ำที่นี่มีหอมจังล่ะครับ” ผมถำมคุณป้ำ ผู้ซึ่ง

ในบำงครั้งก็รู้ควำมคิดได้ถูกต้อง ท่ำนตอบค�ำถำมของผมว่ำ 

“เรื่องนี้ป้ำรู้ดีทีเดียวจ้ะ เพรำะเขำเชื่อว่ำที่นี่เหมำะส�ำหรับเขำ

น่ะสิ เขำชอบที่นี่เพรำะรับรู้ได้ถึงกลิ่นอำยของควำมสะอำด ควำมมี

ระเบียบ  รู้สึกถึงควำมเป็นมิตร  ควำมเคำรพและให้เกียรติต่อกัน 

น่ีแหละคือสิง่ท่ีเขำเฝ้ำตำมหำ ป้ำคิดว่ำเขำคงไม่ได้พบกับบรรยำกำศ

และมีควำมรู้สึกแบบนี้มำนำนแล้ว” 

“แล้วถ้ำหำกไม่ใช่ล่ะครบั หำกว่ำเขำเป็นคนสกปรก ไม่มรีะเบียบ 

เป็นคนต้องสงสยั เป็นข้ีเมำท่ีชอบเมำมำยกลับมำในยำมค�ำ่คืนดึกด่ืน 

คุณป้ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป” 

“เอำน่ำ  เรำดูๆ กันไปก่อนเถอะจ้ะ” ท่ำนหัวเรำะตัดบท ผม

จึงได้แต่หวังให้เขำเป็นอย่ำงที่คุณป้ำเชื่อต่อไป

ในควำมเป็นจริง  ควำมกลัวของผมก็เป็นเรื่องไร้เหตุผล  ถึง

แม้ว่ำเขำจะไม่ได้มีชีวิตท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่ำไรนัก  แต่เขำไม่

เคยท�ำเรื่องเสียหำยเลย ตรำบจนถึงทุกวันนี้ พวกเรำยังคงระลึกถึง

เขำอยู่เสมอ  ภำยในควำมรู้สึก  ภำยในจิตวิญญำณของเรำสองคน 

ทั้งผมและคุณป้ำเฝ้ำแต่ครุ่นคิดเรื่องของเขำ ซึ่งต้องขอสำรภำพว่ำ



16 หมาป่าผู้โดดเด่ียว

ผมใช้เวลำนำนมำกทีเดียว กว่ำจะก�ำจดัควำมรูส้กึท่ีผมมต่ีอเขำออก

ไปได้ บำงค�่ำคืนผมยังเก็บเอำเรื่องรำวของเขำมำฝัน และหงุดหงิด

กระวนกระวำยขัดอกขัดใจกับกำรใช้ชีวิตแบบน้ันของเขำ  แต่ท้ำย

ที่สุดแล้วผมก็ต้องยอมรับว่ำเขำเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียว

หลังจำกที่ย้ำยเข้ำมำได้สองวัน  ก็มีคนน�ำสัมภำระของเขำมำ

ส่ง  ผมจึงได้รู้จักชื่อจริงของชำยผู้น้ี  “แฮร์รี่  ฮัลเลอร์”  สัมภำระ 

ของเขำประกอบไปด้วยกระเป๋ำหนังอย่ำงดีหน่ึงใบ  ส่วนอีกใบ

เป็นกระเป๋ำเดินทำงซึ่งติดป้ำยสติกเกอร์เต็มไปหมด  ป้ำยบำงอัน

เก่ำจนเป็นสีเหลือง มีทั้งป้ำยชื่อโรงแรม ป้ำยบริษัทขนส่งจำกหลำย

ประเทศ บำงแห่งก็อยู่ไกลข้ำมน�้ำข้ำมทะเล 

กำรปรำกฏตัวของเขำ เป็นจดุเริม่ต้นของกำรรูจ้กักับชำยแปลก

ประหลำดผู้น้ี ในตอนแรกผมไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำสนใจเขำเท่ำไรนัก 

ถึงแม้ผมรู้สึกว่ำเขำเป็นคนน่ำสนใจต้ังแต่นำทีแรกท่ีได้พบ  ในช่วง

สองสำมอำทิตย์แรกท่ีเขำเพิง่ย้ำยเข้ำมำ ผมพยำยำมเล่ียงกำรพบปะ

หรอืสนทนำกับเขำ แต่ขณะเดียวกันในทำงตรงกันข้ำม ผมเฝ้ำจบัตำ

มอง คอยสงัเกตจนถึงข้ันว่ำบำงครัง้ท่ีเขำไม่อยู ่ผมก็ท�ำตัวเป็นนักสบื

แอบเข้ำไปสืบค้นเรื่องรำวในห้องพักของเขำ

ผมเคยเล่ำถึงบุคลิกภำยนอกของสเตปเปนวล์ูฟไปก่อนหน้ำน้ี

บ้ำงแล้วว่ำ เขำท�ำให้ผมรู้สึกได้ถึงควำมแปลกตั้งแต่วินำทีแรก เขำ
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เป็นคนท่ีมีบุคลิกภำยนอกแตกต่ำงจำกคนอ่ืนท่ีผมเคยรู้จัก  เป็น

เหมอืนพวกมสีติปัญญำผู้มีควำมรู ้มีควำมน่ำสนใจในตัวเอง นุ่มนวล 

อ่อนโยน แสดงถึงควำมเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อน อ่อนไหวและ

สะเทือนใจง่ำยกว่ำคนทั่วไป  หำกมีใครได้สนทนำกับเขำ  ท�ำให้เขำ

ก้ำวข้ำมเส้นของควำมแปลกหน้ำ ซึ่งก็คงเห็นได้ไม่ง่ำยนัก หรือเมื่อ

เขำได้แสดงควำมคิดเห็นส่วนตัวเพียงไม่กี่ค�ำ  เมื่อนั้นเรำต้องยอม

สยบต่อเขำในทันที เพรำะได้เห็นถึงควำมคิดควำมอ่ำนที่มีมำกกว่ำ

คนอื่น โดยแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ จนอำจ

ดูคล้ำยกระด้ำงเย็นชำ  แต่เขำท�ำเช่นน้ันได้เพรำะควำมคิดของเขำ

มกัแสดงออกในค�ำพูดท่ีผ่ำนกำรตรกึตรองมำแล้ว กำรกระท�ำแบบน้ีจะ

มไีด้เฉพำะในคนฉลำด มคีวำมรู ้มเีป้ำหมำยท่ีแน่นอน ไม่ทะเยอทะยำน 

ไม่โอ้อวด ถ่อมเน้ือถ่อมตัว ไม่เคยอยำกเด่นกว่ำใคร ไม่เคยแสดง

ท่ำทีโน้มน้ำวให้ใครคิดและเชื่ออย่ำงเดียวกับเขำ  อีกทั้งไม่เคยหวัง

ว่ำตัวเองจะต้องเป็นผู้ถูกเสมอ  ถึงแม้ค�ำพูดของเขำจะไม่ใช่เรื่องท่ี

น่ำเชื่อถือได้ตลอดไป  แต่ก็นับว่ำเป็นสิ่งท่ีน่ำเชื่อถือได้ท่ีสุดในช่วง

ขณะนั้น 

ผมยังจ�ำได้ดีถึงเหตุกำรณ์ช่วงท้ำยๆ  ระหว่ำงท่ีเขำอยู่ท่ีน่ี 

ตอนน้ันมนัีกปรชัญำด้ำนประวติัศำสตร์ซึง่เป็นนักวจิำรณ์วฒันธรรม

ท่ีมชีือ่เสยีงในยโุรป มำแสดงปำฐกถำในหอประชมุมหำวทิยำลัย ผม
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ได้ชกัชวนเขำไปฟังกำรแสดงปำฐกถำครัง้น้ันด้วย ตอนแรกเขำท�ำท่ำ

บ่ำยเบ่ียงเหมือนไม่อยำกไป  แต่ในท่ีสุดก็ตอบตกลง  เรำได้ท่ีน่ัง

ติดกันในหอประชุม  เมื่อผู้แสดงปำฐกถำเดินข้ึนเวที  ผู้เข้ำฟัง

บำงส่วนท่ีคำดหวังต่อผู้แสดงปำฐกถำ  ต่ำงเริ่มมีท่ำทีผิดหวังใน

บุคลิกอันไม่น่ำนับถือ  และเมื่อผู้แสดงปำฐกถำเอำแต่พูดยกยอ

ปอปั้นสรรเสริญอย่ำงเสแสร้ง  เขำ  “สเตปเปนวูล์ฟ”  ได้เหลือบมำ

สบตำกับผมแวบหน่ึง ในแววตำน้ันบ่งบอกถึงกำรต่อต้ำนอย่ำงชดัเจน 

ถึงแม้จะเป็นกำรสบตำกันเพียงชั่วขณะ  ผมก็สำมำรถอ่ำนสำยตำ

ของเขำท่ีวิจำรณ์ค�ำบรรยำยและบุคลิกของวิทยำกรผู้น้ันได้อย่ำง

น่ำสยดสยองที่สุด โอ! สำยตำแบบนั้น ผมไม่อำจลืมได้เลย มันช่ำง

ถ่ำยทอดควำมรูส้กึท้ังหมดชนิดท่ีเขียนบรรยำยกันได้เป็นเล่มทีเดียว 

สำยตำน้ันไม่ได้มเีพียงแค่ควำมดูถูก เย้ยหยนั ไม่ให้ค่ำ ซึง่เป็นเพียง

แค่ส่วนน้อยเท่ำนั้น แต่มันแสดงถึงควำมสิ้นหวังเศร้ำโศกมำกกว่ำ 

ดูเหมือนว่ำเขำจะมีแต่ควำมเศร้ำและควำมสิ้นหวังมำกเสียจนฝัง

แน่นกลำยเป็นควำมเคยชนิ อำกำรน่ิงสงบของควำมสิน้หวงัสำมำรถ

กระชำกหน้ำกำกควำมเสแสร้งให้เห็นตัวตนแท้จริงของผู้แสดง

ปำฐกถำผู้น้ัน  แล้วยังถำกถำง  เยำะเย้ย  ในบรรยำกำศ  ในควำม

คำดหวัง  ในอำรมณ์ของผู้เข้ำฟัง  รวมไปถึงหัวข้อของกำรบรรยำย 

ไม่เพียงแต่แค่น้ัน  สเตปเปนวูล์ฟผู้น้ียังสำมำรถมองทะลุเห็นภำพ
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ยุคสมัยของเรำได้ทั้งหมด ทั้งกำรด�ำเนินชีวิต ควำมพยำยำม ควำม

หลงตนเอง กำรโอ้อวดปัญญำท่ีมอียูน้่อยนิดโดยคิดเข้ำข้ำงว่ำตนเอง

สูงส่ง  น่ันเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีมีเพียงเปลือก  โอ…

ช่ำงน่ำหวั่นใจเหลือเกิน  กับสำยตำของเขำท่ีสำมำรถมองได้อย่ำง

ทะลุปรุโปร่งเช่นน้ี  ยิ่งไปกว่ำน้ันเขำยังมองได้ลึกลงไปถึงควำม

บกพร่อง  ควำมสิ้นหวังในด้ำนภูมิปัญญำ  วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย

ของเรำ  ลึกลงไปจนถึงก้นบ้ึงหัวใจของควำมเป็นมนุษย์เลยทีเดียว 

สำยตำของเขำสำมำรถบอกได้ถึงข้อสงสัยของนักคิดหรือผู้รู ้

ได้อย่ำงชดัเจนภำยในเสีย้ววนิำที เป็นข้อสงสยัท่ีมต่ีอเกียรติยศและ

ศักดิ์ศรีของควำมหมำยค�ำว่ำมนุษย์ สำยตำเขำพูดได้ว่ำ “ดูเอำเถิด 

พวกเรำท้ังหมดน่ีก็คือกลุ่มพวกลิงโง่  น่ีแหละคือมนุษย์  พวกท่ี 

หลงใหลได้ปล้ืมกับควำมมชีือ่เสยีง คิดว่ำตนเองฉลำด สงูส่ง ยิง่ใหญ่ 

หำกเมื่อสิ่งเหล่ำน้ีลดลง  สูญสลำยไป  มนุษย์ก็ไม่ต่ำงอะไรกับลิง

ตัวหนึ่ง  ณ  เวลำนี้  พวกเรำก�ำลังนั่งดูละครลิงอยู่  ดูนั่นสิ  พวกลิง

ทั้งนั้น”

โอ น่ีผมเผลอเล่ำเรือ่งของเขำไปมำกกว่ำท่ีต้ังใจจะให้คุณเห็น

ถึงคุณลักษณะส�ำคัญของเขำล่วงหน้ำไปเสียก่อนแล้ว ทั้งๆ ที่ควำม

ต้ังใจแรกคือต้องกำรบรรยำยคุณลักษณะของเขำและอยำกจะเล่ำ

ถึงกำรพัฒนำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงผมกับเขำท่ีด�ำเนินอย่ำงค่อยเป็น
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ค่อยไปเท่ำนั้น 

หลังจำกที่ผมได้เล่ำถึงควำมแตกต่ำงที่ไม่เหมือนใครของเขำ

แล้ว ยังคงเหลืออีกอย่ำงคือ “ควำมแปลกหน้ำ” อันเป็นปมปริศนำ

ของฮัลเลอร์ ผมควรจะเล่ำเหตุกำรณ์ไปทีละตอน ว่ำผมค่อยๆ เห็น

ควำมแปลกหน้ำของเขำ  ค้นหำท่ีมำและรู้เห็นควำมหมำยของกำร

ท�ำตัวแปลกหน้ำของเขำได้อย่ำงไร  แต่ผมจะขออยู่เบ้ืองหลัง

เรื่องรำวทั้งหมด  จะไม่น�ำสิ่งท่ีผมรู้มำวิเครำะห์ตัดสินด้วยมุมมอง

เชิงจิตวิทยำของผมเพียงฝ่ำยเดียว  แต่ผมจะให้ภำพลักษณ์ของ 

ควำมเป็นตัวเขำได้เป็นไปอย่ำงชัดเจน  ผ่ำนตัวอักษรจำกบันทึกท่ี 

“สเตปเปนวูล์ฟ” ได้ทิ้งไว้ก็แล้วกัน

นับต้ังแต่วนัแรกท่ีเขำได้ก้ำวเท้ำข้ำมผ่ำนประตู ชะโงกหน้ำเข้ำ

มำด้วยท่ำทีอย่ำงกับนก  ผงกหัวหงึกหงัก  แล้วเอ่ยค�ำทักทำยด้วย

กำรพูดชมเชยกล่ินของบ้ำน ในตอนน้ันผมรูส้กึแปลกต่อท่ำทีของเขำ 

และมีอคติต่อต้ำน ผมรู้สึก (แน่นอน ผมเชื่อว่ำลึกลงไปในใจคุณป้ำ

เองก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมนั่นแหละ ทั้งๆ ที่คุณป้ำมักจะมีควำมเห็น

ตรงข้ำมกับผม  และจะไม่ค่อยเข้ำใจในหลักกำรของคนประเภทน้ี

เท่ำไรนัก) ว่ำชำยแปลกหน้ำคนน้ีน่ำจะป่วย หรอือำจจะมปัีญหำด้ำน

อำรมณ์ ผมจึงถอยหนีจำกกำรอยู่ใกล้เขำ  เพรำะคิดว่ำตนเองปกติ

กว่ำ แต่แล้วควำมรู้สึกนี้กลับหำยไปตำมกำลเวลำ มีแต่ควำมเข้ำใจ
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และควำมเห็นใจอย่ำงลึกซึ้งแทรกเข้ำมำแทนท่ี  ช่วงเวลำท่ีเต็มไป

ด้วยควำมโดดเดี่ยว เจ็บป่วย และควำมตำยของเขำซึ่งผมได้เข้ำไป

มีส่วนรู้เห็น  ช่วงน้ีเองท่ีท�ำให้ผมได้เข้ำใจเขำอย่ำงมีสติมำกข้ึนๆ 

อำกำรเจ็บป่วยของเขำมิได้เกิดจำกควำมผดิปกตขิองธรรมชำติ แต่

เกิดข้ึนจำกกำรท่ีเขำมีพลังพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่  ซ่ึงท้ังสองสิ่งน้ีไม่

อำจผสมผสำนเข้ำกันได้ ผมยอมรบัว่ำฮลัเลอร์คนน้ีเป็นอัจฉรยิะด้ำน

กำรสร้ำงควำมปวดร้ำวให้แก่ตนเอง ตำมควำมหมำยของค�ำพูดหน่ึง

ของนิทซ์เชอ ในควำมเป็นอัจฉรยิะของเขำน้ันได้สร้ำงควำมปวดร้ำว

ควำมทุกข์ทรมำนให้เกิดข้ึนกับตัวเองอย่ำงไม่มีท่ีสิ้นสุด  ในเวลำ

ต่อมำผมก็ยังได้รับรู้อีกว่ำ  เขำไม่ได้ดูถูกเหยียดหยำมโลก  แต่กำร

มองโลกในแง่ร้ำยท�ำให้เขำดูถูกเหยียดหยำมตัวเอง  น่ีคือเหตุผล

หน่ึงว่ำท�ำไมเขำจึงกล้ำวิจำรณ์สถำบันหรือกล้ำวิจำรณ์คนอ่ืนอย่ำง

รุนแรงเสียจนแสบไส้  โดยไม่ละเว้นแม้แต่ตัวเอง ทุกๆ ครั้งเขำจะ

ยอมตกเป็นเป้ำนิ่งรับลูกศร  ท�ำให้ตัวเขำเป็นคนแรกที่จะเกลียดชัง

และต่อต้ำนตัวเองอย่ำงถึงที่สุด

น่ีคือสิง่ท่ีผมวเิครำะห์ได้ในทำงจติวทิยำ แม้ว่ำผมรูจ้กัลักษณะ

ของคนจ�ำพวกสเตปเปนวูล์ฟเพียงเล็กน้อย  แต่ก็พอจะมีข้อมูลอยู ่

ซึ่งทั้งหมดนั้นท�ำให้ผมวิเครำะห์ควำมเป็นตัวตนของเขำได้บ้ำง ผม

ขอคำดคะเนว่ำเขำน่ำจะมำจำกครอบครวัท่ีมคีวำมอบอุ่นเพียบพร้อม 
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เติบโตมำจำกครอบครัวท่ีเล้ียงดูอย่ำงเข้มงวด  ได้เล่ำเรียนศึกษำ

จำกครท่ีูเข้มงวดด้วยเช่นกัน ตำมควำมเชือ่ท่ีว่ำ “กำรเล้ียงดูแบบไม่

ตำมใจคือพ้ืนฐำนของกำรอบรมสั่งสอนท่ีดี”  แต่กำรไม่ยอมตำมใจ 

กำรเล้ียงดูด้วยควำมเข้มงวดแบบน้ีไม่สำมำรถใช้กับคนคนน้ีได้เลย 

เพรำะในจิตวิญญำณของเขำมีควำมแข็งกร้ำวและควำมมั่นใจมำก

เกิน  อีกท้ังยังมีควำมฉลำดเฉลียวฝังลึกอยู่ภำยในจนไม่สำมำรถ

โอนอ่อนผ่อนตำมควำมเข้มงวดน้ันได้ ดังน้ันแทนท่ีจะก�ำรำบให้เป็น

ไปตำมควำมต้องกำร  มันกลับผลักไสให้เขำกลำยเป็นคนท่ี

เกลียดชัง  พร้อมกับต่อต้ำนตนเองมำตลอดชีวิต  เขำใช้ควำมเป็น

อัจฉริยะ และควำมสำมำรถในด้ำนควำมคิดของเขำทั้งหมดเพื่อต่อ

ต้ำนตนเอง ทั้งๆ ที่ตัวเขำเป็นผู้บริสุทธิ์  เป็นคริสเตียนที่ดี ยึดมั่น

ในควำมเชื่อของศำสนำ  เขำใช้ควำมฉลำดวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำง

กรำดเกรี้ยว  ใช้ควำมเกลียดท่ีมีอยู่ทุกชนิดท�ำร้ำยตนเอง  แต่ขณะ

เดียวกันในเรื่องท่ีต้องเก่ียวข้องกับผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  เขำจะพยำยำม

เป็นวีรบุรุษ รักคนอื่นอย่ำงจริงจัง ไม่ท�ำสิ่งใดให้ใครเจ็บปวด เพรำะ 

“กำรรักผู้อ่ืน”  เป็นสิ่งท่ีได้รับกำรสั่งสอนและหยั่งรำกอยู่ในส�ำนึก

ส่วนลึกของเขำมำตลอดเช่นเดียวกับกำรเกลียดตนเอง  นี่ก็เป็นอีก

ตัวอย่ำงหนึ่งที่เขำใช้ทั้งชีวิตท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่ำ “เรำจะรักผู้อื่นได้

อย่ำงไร ในเมือ่เรำไม่รกัตนเอง” กำรเกลียดชงัตัวเอง ท�ำร้ำยตัวเอง
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อย่ำงโหดร้ำยทำรุณด้วยกำรสร้ำงควำมโดดเด่ียว  กักขังตัวเองให้

ตดิอยู่ในกรงแห่งควำมสิ้นหวังที่ตัวเองได้สร้ำงขึ้นมำ นั่นเป็นควำม

เห็นแก่ตัวอย่ำงรุนแรง

เอำล่ะ  ถึงเวลำท่ีผมควรจะหยุดแสดงควำมคิดเห็น  แล้วมำ

เล่ำประสบกำรณ์จริงกันเลยดีกว่ำ  เริ่มแรกก็คือประสบกำรณ์เก่ียว

กับตัวเขำ  ซึ่งส่วนหน่ึงมำจำกกำรท่ีผมแอบเข้ำไปสืบ  อีกส่วนหน่ึง

มำจำกควำมช่ำงสงัเกตของคุณป้ำ ตำมท่ีท่ำนได้เห็นกำรด�ำเนินชวีติ

ของเขำ ผมคิดว่ำเขำน่ำจะเป็นคนจ�ำพวกนักคิด เป็นหนอนหนังสือ

โดยไม่ได้มีกำรงำนอำชีพอ่ืนใด  เขำมักนอนต่ืนสำย  บ่อยครั้งท่ีต่ืน

ก่อนเที่ยงเล็กน้อย จำกนั้นก็เดินไปอีกห้องหนึ่งทั้งชุดนอน ห้องนั้น

เป็นห้องใหญ่ใต้หลังคำ มีหน้ำต่ำงสองบำน น่ำอยู่มำก แต่หลังจำก

ที่เขำย้ำยเข้ำมำสภำพของมันก็ดูแตกต่ำงจำกตอนที่คนเก่ำเคยเช่ำ 

เวลำน้ีห้องเต็มไปด้วยเครื่องใช้  สัมภำระ  และดูเหมือนจะเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ  ทุกวัน  เขำตกแต่งตำมผนังห้องทุกด้ำนด้วยรูปภำพ  บำง

ภำพเป็นภำพลำยเส้น บำงภำพกเ็ป็นภำพทีต่ัดมำจำกที่ไหนสักแห่ง 

ซึง่เขำมกัจะผลัดเปล่ียนรปูภำพเหล่ำน้ีบ่อยๆ แต่มอียูภ่ำพหน่ึงท่ีติด

อยูไ่ม่เคยเปล่ียนคือภำพทิวทัศน์ของเมอืงทำงใต้ เป็นภำพถ่ำยเมอืง

เล็กๆ ของเยอรมนี อย่ำงน้อยก็นับได้ว่ำนั่นคือกำรเปิดเผยถึงบ้ำน

เกิดของเขำเอง และยังมีภำพสีน�้ำสีสันสดใส ซึ่งเรำมำรู้ภำยหลังว่ำ
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เขำเป็นผู้วำดภำพสีน�้ำเหล่ำน้ัน  มีรูปถ่ำยของหญิงสำวคนเดียวกัน

อยู่หลำยรูป หล่อนหน้ำตำน่ำรักทีเดยีว แล้วยังเคยมีรูปพระพุทธรูป

ของไทยแขวนรวมอยู่ด้วย แต่ต่อมำเปลี่ยนเป็นภำพวำดเลียนแบบ

ภำพ ‘ค�่ำคืน’ ของมิเกลันเจโล แล้วก็เปลี่ยนเป็นภำพของมหำตมะ

คำนธี มีหนังสือมำกมำยไม่ได้เฉพำะในตู้หนังสือ แต่ยังวำงเกลื่อน

อยู่ท่ัวไป  บ้ำงก็อยู่บนโต๊ะกลำงห้อง  บ้ำงก็อยู่บนโต๊ะท�ำงำนทรง

คลำสสกิแบบเก่ำ บ้ำงก็วำงอยูบ่นโซฟำ บนเก้ำอ้ี หรอืแม้กระท่ังวำง

อยูบ่นพืน้ มีเศษกระดำษสอดคัน่อยูแ่ทบทกุเล่ม ดูเหมอืนวำ่จ�ำนวน

หนังสือในห้องนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพรำะนอกจำกยืมห้องสมุด ยังมี

ส่วนท่ีบุรุษไปรษณีย์น�ำมำส่งให้เขำอยู่บ่อยๆ  เป็นท่ีเชื่อได้ว่ำชำยท่ี

อำศยัอยูใ่นห้องน้ีต้องเป็นผู้หลงใหลในกำรอ่ำนและชอบศกึษำค้นคว้ำ

อย่ำงแน่นอน นอกจำกในห้องจะรกไปด้วยหนังสือแล้ว ภำยในห้อง

ยงัอบอวลด้วยกล่ินยำเส้น มทีีเ่ข่ียบุหรีว่ำงอยูท่ั่ว มเีศษข้ีเถ้ำหล่นอยู่

ทุกที่  หนังสือส่วนใหญ่มักจะเป็นงำนกวีนิพนธ์แทบทุกยุคสมัย  ทุก

ชนชัน้ มหีนังสอืเล่มหน่ึงวำงอยูบ่นเก้ำอ้ีนวม ตัวท่ีเขำมกัจะนอนเล่น

อยูเ่สมอ มนัเป็นหนังสอืชดุหกเล่มหนำ ชือ่ ‘กำรเดินทำงของโซเฟีย

จำกเมเมลสูแ่ซกโซนี’ เป็นหนังสอืทีเ่ขียนข้ึนในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 

18  นอกจำกน้ียังมีหนังสือรวมผลงำนของเกอเธ่อ  หนังสือของ

ฌอง  ปอล1  ซึ่งดูเหมือนจะถูกเปิดอ่ำนบ่อย  หนังสือของโนวำลิส2 
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หรือแม้แต่หนังสือของเลสซิ่ง3  จำโคบี4  และลิชเทนแบร์ก5  ก็ยังมี 

ส่วนหนังสอืของดอสโตเยฟสก้ีน้ัน มเีศษกระดำษท่ีเขียนไว้เสยีบค่ัน

อยู่แทบทุกหน้ำ บนโต๊ะใหญ่ที่นอกจำกเต็มไปด้วยหนังสือแล้ว มัก

จะมีช่อดอกไม้และเครื่องมือเขียนสีน�้ำวำงปะปนอยู่ด้วย ข้ำงๆ กัน

น้ันยงัมทีีเ่ข่ียบุหรี ่ขวดเครือ่งด่ืม ขวดไวน์หุ้มด้วยเชอืกฟำงซ่ึงมกัจะ

ถูกเติมด้วยไวน์แดงจำกอิตำลีท่ีเขำหำซือ้มำจำกร้ำนเล็กๆ ในละแวก

นี้ นอกจำกขวดไวน์เบอร์กันดี ไวน์มำลำกำ ยังมีขวดเหล้ำเชอร์รี่ที่มี

เหลือค่อนขวดวำงหลบอยู่มุมห้อง  ภำยในห้องน้ันเต็มไปด้วยฝุ่น 

เลอะเทอะรกรุงรัง

ผมจะไม่ขอแก้ตัวใดๆ  ส�ำหรับกำรเข้ำไปสืบเสำะเรื่องรำวใน

ห้องของเขำ แต่เท่ำท่ีเห็น แม้ภำยในห้องน้ีจะเต็มไปด้วยวชิำควำมรู ้แต่

ก็ยงันับว่ำเป็นแค่สิง่เล่ือนลอย สกปรก ไร้ควำมเป็นระเบียบวนัิย มนั

ได้สร้ำงอคติ ควำมไม่ไว้ใจให้แก่ผม เพรำะโดยปกติแล้ว คนธรรมดำ

อย่ำงผมเคยชินกับชีวิตท่ีด�ำเนินไปอย่ำงมีกิจวัตรประจ�ำวัน  อีกท้ัง

ผมเป็นคนไม่นิยมดื่มและสูบ ดังนั้น  ขวดเหล้ำทุกใบที่กลิ้งอยู่ตำม

พ้ืน จงึสร้ำงควำมรูส้กึไม่ชอบใจให้กับผมมำกกว่ำสิง่สกปรกรกรงุรงั

ในห้องนั่นเสียอีก

นอกจำกจะเป็นคนไม่มรีะเบียบแล้ว เขำยงัเป็นคนไม่เสมอต้น

เสมอปลำย  ไม่อยู่กับร่องกับรอย  ดูได้จำกกำรใช้ชีวิตและนิสัยกำร
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กินกำรด่ืม บำงวนัเขำแทบจะไม่ออกจำกห้องไปไหน ไม่กินอะไรเลย

นอกจำกด่ืมกำแฟตอนเช้ำ  บำงครั้งคุณป้ำของผมก็พบแค่เปลือก

กล้วยหอมใบหน่ึงในถำดอำหำร  ซึ่งน่ันอำจหมำยถึงเขำกินเพียง

กล้วยหอมใบหน่ึงเป็นอำหำรในมื้อน้ัน  แต่บำงมื้อเรำจะพบเขำน่ัง

รับประทำนอำหำรอยู่ในร้ำนอำหำรหรูหรำ บำงวันอำจได้เห็นเขำไป

น่ังอยู่ในร้ำนเหล้ำเล็กๆ  แถวนอกเมือง  ด้วยท่ำทำงกำรเดินลำก

ตัวเองข้ึนบันไดน้ันแสดงให้เห็นว่ำเขำน่ำจะมอีะไรผิดปกติเก่ียวกับขำ 

ผมคิดว่ำสุขภำพโดยรวมของเขำก็คงไม่ค่อยดีนัก  เขำเคยบอกกับ

ผมว่ำ  ระบบกำรย่อยอำหำรของเขำไม่ดี  มีอำกำรนอนไม่ค่อยหลับ

มำเป็นปีๆ  แล้ว  ซึ่งผมก็เดำเอำว่ำสำเหตุน่ำจะมำจำกกำรชอบดื่ม 

ครั้งหน่ึงเรำได้ไปร่วมรับประทำนอำหำรด้วยกัน  ผมเห็นกับตำเลย

ทีเดียวว่ำเขำด่ืมไวน์อย่ำงรวดเร็วรำวกับเทท้ิง  อีกท้ังยังเมำมำย

ไม่ได้สติชนิดที่ไม่เคยมีใครเห็นมำก่อน

อีกเหตุกำรณ์หน่ึงท่ีผมไม่เคยลืม หลังจำกพบกันครัง้แรกก่อน

หน้ำน้ี เรำต่ำงมสีถำนะเป็นเพียงเพ่ือนข้ำงห้องในบ้ำนหลังเดียวกัน 

แต่แล้วในค�ำ่วนัหน่ึงเมือ่ผมกลับจำกท่ีท�ำงำน ผมเห็นฮลัเลอร์น่ังอยู่

ที่ขั้นบันไดระหว่ำงชั้นหนึ่งกับชั้นสอง เขำเบี่ยงตัวให้ผมเดินผ่ำนไป 

ผมจึงหยุดทักทำยและถำมเขำ  “คุณไม่สบำยหรือเปล่ำ”  พร้อม

เสนอตัวว่ำยินดีจะช่วยพำเขำขึ้นไปข้ำงบน ฮัลเลอร์เงยหน้ำขึ้นมอง 
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ผมจึงได้รู้ว่ำเป็นฝ่ำยปลุกเขำให้ต่ืนจำกภวังค์  เขำยิ้มตอบค�ำถำม

ของผม ด้วยรอยยิ้มที่สวยงำมแต่แสนเศร้ำ รอยยิ้มเช่นนี้เองท�ำให้

ผมเกิดควำมรู้สึกสงสำรทุกครั้งที่เห็น เขำเชื้อเชิญและเขยิบที่ให้ผม

นั่งลงด้วยกัน ผมตอบขอบคุณและปฏิเสธไปว่ำ “ผมไม่เคยท�ำแบบ

นี้ โดยเฉพำะกำรนั่งบนขั้นบันไดหน้ำห้องของคนอื่น” 

“โอ้  ใช่สิ”  เขำยิ้มกว้ำงกว่ำเดิม  “คุณพูดถูก แต่ได้โปรด ขอ

เวลำสักครู่เถอะครับ ผมอยำกจะให้คุณเห็นว่ำท�ำไมผมถึงมำนั่งบน

ขั้นบันไดแบบนี้”  พร้อมกันนั้นเขำได้ชี้ไปยังทำงเดินบริเวณห้องพัก

ของชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องพักของหญิงม่ำยคนหนึ่ง ระหว่ำงทำงเดิน

แคบๆ มีประตูกระจก หน้ำต่ำง และมีตู้ไม้มะฮอกกำนีแบบเก่ำวำง

อยูช่ดิทำงเดิน บนหลังตู้ใบน้ันตกแต่งด้วยกำรวำงเครือ่งเงนิโบรำณ

หน้ำตู้มีกระถำงต้นไม้ใหญ่สองใบ  มันเป็นต้นอำซำเลีย6  และต้น

อำโรคำเรีย7 ดูสวยงำม ซึ่งมันท�ำให้ผมรู้สึกเกิดควำมสดชื่นตำมไป

ด้วยเช่นกัน  “เห็นนั่นไหมครับ”  ฮัลเลอร์ชี้ไปที่ต้นไม้  “พื้นที่แคบๆ 

ตรงนี้ ได้รับควำมใส่ใจ ปัดกวำดจนแทบไม่มีฝุ่น ต้นอำโรคำเรียนี้ก็

ดูสดชืน่ มนัเปล่งประกำยเสยีจนผมไม่อำจเดินผ่ำนไปโดยไม่ได้หยดุ

ชื่นชม กำรดูแลปัดกวำดเช็ดถูจนสะอำดเอี่ยม เงำวับเปล่งประกำย 

ผมต้องสูดลมหำยใจลึกๆ เพื่อสูดกลิ่นของมัน คุณได้กลิ่นไหมครับ 

กลิ่นควำมสะอำดจำกพื้นไม้ กลิ่นยำงสน กลิ่นไม้มะฮอกกำนี กลิ่น
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ใบไม้ผสมผสำนกัน  มันเป็นกล่ินของเหล่ำชนชั้นกลำงท่ีมีฐำนะ 

เป็นกล่ินท่ีเกิดจำกควำมรกั ควำมเอำใจใส่ดูแล ถึงแม้ว่ำจะเป็นเพียง

แค่พื้นที่เล็กๆ ผมไม่รู้หรอกว่ำใครอำศัยอยู่ที่นี่ แต่หลังประตูบำนนี้ 

คงเป็นพ้ืนท่ีของสวรรค์ เป็นท่ีท่ีมคีวำมสะอำดเป็นระเบียบ คนคนน้ัน 

ต้องเป็นผู้ท่ีอุทิศตนใส่ใจให้ควำมส�ำคัญและผูกพันต่อสิ่งรอบกำย

แน่ๆ” เมื่อเห็นผมยังคงนิ่งเงียบ เขำจึงพูดต่อไปว่ำ “ได้โปรด อย่ำ

คิดว่ำผมแกล้งพูดประชดประชนัเลยนะครบั ผมไม่คิดจะหัวเรำะเยำะ

ควำมมีระเบียบ  หรือหัวเรำะเยำะธรรมเนียมของชนชั้นกลำงหรอก

นะครบั ในควำมเป็นจรงิแล้วผมมชีวีติอยูใ่นโลกท่ีตรงกันข้ำมกับสิง่

เหล่ำน้ี บำงทีผมอำจมชีวีติได้ชืน่ชมเฝ้ำดูต้นอำโรคำเรยีในบ้ำนหลัง

นี้ไม่นำน ถึงแม้ว่ำผมจะเป็นแค่สเตปเปนวูล์ฟแก่ๆ ที่ก้ำวร้ำว  แต่

ผมก็เป็นลูกของแม่ท่ีเป็นแม่บ้ำนชนชั้นกลำงธรรมดำคนหน่ึง  คุณ

แม่ของผม เธอเป็นคนใจดี รักต้นไม้ ภูมิใจในหน้ำที่ ทุกๆ ที่ในบ้ำน

เธอดูแลท�ำควำมสะอำด พื้นบ้ำน บันได เครื่องใช้ ผ้ำม่ำน ชีวิตและ

บ้ำนของคุณแม่เต็มไปด้วยควำมสะอำด  ควำมเอำใจใส่  ควำมมี

ระเบียบ  นี่ก็คือเหตุผลที่ผมมำนั่งอยู่บนขั้นบันได  เพื่อได้ชื่นชมต้น

อำโรคำเรีย ได้มองไปยังสวนเล็กๆ ที่มีควำมเป็นระเบียบ สงบ มัน

เป็นช่วงเวลำท่ีผมได้หวนกลับไปด่ืมด�่ำกับอดีต  และรู้สึกดีใจอย่ำง

เหลือเกินว่ำ  แม้เวลำจะผ่ำนมำเน่ินนำนแล้ว  แต่สิ่งเหล่ำน้ียังคงมี
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ให้ได้ชื่นชมอยู่”

หลังจำกน้ัน  เขำพยำยำมจะลุกข้ึนอย่ำงทุลักทุเล  ผมจึงถือ

โอกำสนี้ช่วยพยุงเขำ  เขำไม่ได้ปฏิเสธควำมช่วยเหลือ ผมยังคงนิ่ง

เงยีบและเริม่ท่ีจะเห็นด้วยกับควำมคิดของคุณป้ำท่ีเคยบอกว่ำ จรงิๆ 

แล้วชำยผู้นี้มีสิ่งน่ำสนใจอยู่ไม่น้อย เรำพำกันก้ำวขึ้นบันไดไปอย่ำง

ช้ำๆ จนถึงหน้ำห้องของเขำ เขำถือกุญแจในมอื มองผมด้วยใบหน้ำ

ที่เป็นมิตร  และพูดขึ้นว่ำ  “คุณเพิ่งกลับจำกท�ำงำนใช่ไหมครับ  อืม 

ผมไม่เข้ำใจวถีิชวีติแบบน้ีเลย เพรำะผมอยูไ่กลจำกวถีิเช่นน้ีจนเกือบจะ

ตกขอบออกไปเสียด้วยซ�้ำ ผมคิดว่ำคุณต้องเป็นคนที่สนใจหนังสือ

หรืออะไรสักอย่ำงประมำณนี้ คณุป้ำของคุณเคยบอกผมครัง้หนึง่ว่ำ 

คุณเรียนจบชั้นมัธยมปลำย มีควำมรู้ในภำษำกรีกเป็นอย่ำงดี  เมื่อ

เชำ้นีผ้มอ่ำนเจอประโยคๆ หนึง่ในหนังสอืของโนวำลิส ผมอยำกให้

คุณดูนะครับ ผมเชื่อว่ำคุณต้องชอบมันแน่ๆ” 

เขำพำผมเข้ำไปในห้อง  ซึ่งอบอวลไปด้วยกล่ินยำเส้น  รื้อหำ

หนังสือในกองแล้วหยิบข้ึนมำเล่มหน่ึง  เขำพลิกหน้ำหนังสือค้นหำ 

แล้วพูดข้ึนว่ำ  “น่ีก็ดี  ดีมำกเลย  ฟังประโยคน้ีสิครับ  เรำควรจะ

ภำคภูมิใจในควำมเจ็บปวดของตนเอง เพรำะทุกควำมเจ็บปวดนั้น

คือควำมทรงจ�ำอันสูงค่ำ”  เยี่ยม!  อันน้ีจำกยุคแปดสิบปีก่อน

นิทซ์เชอแต่น่ียังไม่ใช่ค�ำคมท่ีผมอยำกจะให้คุณดูหรอกนะครับ  
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โปรดรอสักครู่ อ้อ! นี่ไงล่ะ ค�ำนี้ “คนส่วนใหญ่ไม่อยำกว่ำยน�้ำก่อน

ที่เขำเหล่ำนั้นจะว่ำยน�้ำเป็น มันตลกไหมล่ะครับ ก็มันใช่แน่นอนอยู่

แล้ว ใครจะอยำกอยู่ในน�้ำ ในเมื่อเขำเกิดมำเพื่อจะอยู่บนพื้นดิน ไม่

ได้เกิดมำเพ่ืออยู่ในน�้ำ  แน่นอนท่ีสุดเช่นกันว่ำใครอยำกจะใช้ควำม

คิด  ในเมื่อเขำเกิดมำเพ่ือใช้ชีวิต  ไม่ได้เกิดมำเพ่ือคิด  หำกใครจะ

ท�ำควำมคิดให้เป็นเรื่องใหญ่และให้ควำมคิดน้ันน�ำพำให้ก้ำวไปได้

ไกล  เขำจะต้องสับสนระหว่ำงพ้ืนดินและผืนน�้ำ  สุดท้ำยในวันหน่ึง

เขำก็จะจมน�้ำตำย” ในที่สุดเขำก็รั้งตัวผมไว้ได้ แล้วยังท�ำให้ผมเกิด

ควำมสนใจในควำมเป็นเขำและติดอยู่กับเขำพักใหญ่ ในห้องนั้น 

หลังจำกคืนน้ันแล้วแม้จะไม่บ่อยนัก เมือ่ผมพบกับเขำระหว่ำง

บันไดหรือบนถนน เรำก็ได้แต่ทักทำยกันเพียงเล็กน้อย ในตอนแรก

ผมมักคิดไปว่ำเขำอำจก�ำลังเยำะเย้ยผมเหมือนเมื่อครั้งท่ีเรำได้คุย

กันหน้ำต้นอำโรคำเรยี แต่จรงิๆ ไม่ได้เป็นเช่นน้ันหรอก เขำให้ควำม

ส�ำคัญต่อผมต่ำงหำก ซึง่คงเป็นควำมรูส้กึเช่นเดียวกันกับท่ีให้ควำม

ส�ำคัญต่อต้นอำโรคำเรยี เขำได้ซมึซบัควำมโดดเด่ียวของเขำรำวกับ

กำรว่ำยวนอยูก่ลำงสำยน�ำ้ กำรพยำยำมจะหลุดพ้นจำกรำกเหง้ำของ

ตนเองท�ำให้เขำตระหนักและชื่นชมชีวิตประจ�ำวันของชนชั้นกลำง

อย่ำงพวกเรำจริงๆ  โดยไม่ได้คิดเยำะเย้ยแต่อย่ำงใด  ยกตัวอย่ำง

เช่น  กำรท่ีเขำชื่นชมกำรไปท�ำงำนอย่ำงตรงต่อเวลำของผม  หรือ
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ชืน่ชมในค�ำพูดสภุำพของคนรบัใช้ คนตรวจต๋ัวรถรำง ซึง่ในตอนแรก

ผมเองยังรู้สึกว่ำดูมำกเกินไปจนเป็นเรื่องน่ำหัวเรำ  ส�ำหรับสุภำพ

บุรุษท่ีมีอำรมณ์อ่อนไหวชอบเท่ียวเสเพลเรื่อยไป  แต่เมื่อเห็นกำร

ปฏิบัติเช่นนี้ซ�้ำๆ หลำยต่อหลำยครั้ง ท�ำให้ผมเชื่อว่ำเขำชื่นชมชีวิต

ประจ�ำวันของชนชั้นกลำงของเรำอย่ำงจริงใจ  จำกควำมว่ำงเปล่ำ 

ควำมแปลกหน้ำ  และควำมเป็นสเตปเปนวูลฟ์  ซึ่งเขำเชื่ออย่ำง

หนักแน่นมั่นคง ว่ำสิ่งเหล่ำนี้ดูเหมือนจะอยู่แสนไกลจนไม่สำมำรถ

เอื้อมถึง เป็นควำมสงบสุขเช่นบ้ำนเกิดที่ไม่มีหนทำงใดจะน�ำเขำไป

ถึงได้ ดังน้ันกำรท่ีเขำทักทำยหญงิคนรบัใช้ในบ้ำนด้วยกำรเปิดหมวก

ทุกครั้ง  จึงเป็นกำรแสดงออกถึงควำมนับถือเธออย่ำงจริงใจ 

บำงครั้งเมื่อคุณป้ำของผมเอ่ยทักทำย  พูดคุยกับเขำเรื่องกำรเย็บ

ซ่อมแซมผ้ำปูท่ีนอน หรอืกำรเตือนว่ำกระดุมเสือ้คลุมของเขำใกล้จะ

หลุด เขำก็ต้ังอกต้ังใจรบัฟังโดยให้ควำมส�ำคัญต่อสิง่เหล่ำน้ีมำกเกิน

ปกติ  รำวกับว่ำเขำก�ำลังใช้ช่วงเวลำนี้พำตัวเองแทรกผ่ำนรอยแตก

เล็กๆ เข้ำสู่โลกของควำมสุขใบน้อย ฝังตัวเองในควำมสงบนั้น ถึง

แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลำเพียงสั้นๆ ก็ตำม

นับตั้งแต่ที่เรำได้พูดคุยกันครั้งแรกหน้ำต้นอำโรคำเรีย  เขำก็

เรียกตัวเองว่ำ  สเตปเปนวูล์ฟ  ซึ่งสร้ำงควำมรู้สึกขัดใจและรบกวน

จติใจผมอยูต่ลอดเวลำว่ำช่ำงเป็นชือ่ท่ีพิลึกอะไรเช่นน้ัน แต่ผมก็ต้อง
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ยอมรับมันพยำยำมท�ำให้เกิดควำมเคยชิน ซึ่งในที่สุดผมเองก็เรียก

เขำด้วยชื่อนี้  โดยไม่คิดจะเปลี่ยนไปเรียกชื่ออื่นอีกเลย  จนถึงบัดนี้

ผมก็ยังไม่สำมำรถหำค�ำอ่ืนท่ีเหมำะกับภำพของสเตปเปนวูล์ฟ  ผู้

ระหกระเหินพลัดหลงเข้ำมำใช้ชีวิตในเมืองกับคนจ�ำนวนมำก  ไม่มี

ค�ำไหนมำบรรยำยให้เห็นถึงภำพของควำมโดดเด่ียว  ควำมดุดัน 

ควำมโหยหำบ้ำนได้ดีไปกว่ำชื่อนี้อีกแล้ว

ในอีกค�่ำคืนหน่ึง  เมื่อผมพบเขำในคอนเสิร์ตซิมโฟนี  ผม

แปลกใจมำกท่ีเขำไม่รู้สึกตัวเลยว่ำผมน่ังอยู่ข้ำงๆ  ตลอดเวลำ

ของกำรแสดงคอนเสิร์ต  เมื่อนักดนตรีได้เริ่มบรรเลงบทเพลงของ

แฮนเดล ซึง่เป็นบทเพลงแสนไพเรำะงดงำม สเตปเปนวล์ูฟกลับจม

อยู่กับตนเอง  ไม่มีปฎิกิริยำตอบรับกับควำมไพเรำะของบทเพลง 

บรรยำกำศรอบข้ำงแปลกแยก  เขำน่ังอยู่อย่ำงโดดเด่ียว  มีสีหน้ำ

เยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยควำมกังวล ทอดสำยตำต�่ำก้มมองพื้น เมื่อ

บทเพลงใหม่ของฟรีดเดอมัน บำค ได้บรรเลงขึ้น ผมแปลกใจที่ได้

เห็นภำพที่แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง เขำเริ่มมีรอยยิ้มและมีอำรมณ์ร่วม

ไปกับบทเพลง รำวกับดึงตัวเองกลับมำจำกท่ีไหนสกัแห่ง สหีน้ำเต็ม

ไปด้วยควำมสขุ เหมอืนอยูใ่นควำมฝันอันงดงำม เป็นช่วงระยะเวลำ

ถึง 10 นำที ที่เขำดื่มด�่ำเช่นนั้น เมื่อกำรบรรเลงจบลง เขำขยับตัว 

เปล่ียนท่ำทำงลุกข้ึนยนื ท�ำท่ำเหมอืนจะเดินจำกไป แต่แล้วก็เปล่ียน



ค�ำตำม
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ภำณุ ตรยัเวช

นิวัต พุทธประสำท
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เมือ่ก�ำลงัอ่ำนนวนยิำยเรื่องนี้ข้ำพเจ้ำจะคอ่ยๆ เริม่รูส้กึขึ้นมำได้

ว่ามีสิ่งมีชีวิตสองสิ่งก�าลังจับจ้องมองดูข้าพเจ้าอยู่ในระยะประชิด 

สิ่งแรกคือแฮร์รี่ ฮัลเลอร์ นักเขียนวัยชราผู้มีอดีตอันรุ่งโรจน์แต่ใน

ปัจจบัุนขณะ (ค.ศ. 1927 โดยประมาณ) ก�าลังถูกระดมสาปแช่งอย่าง

ไม่ไว้หน้าจากทุกสารทิศในข้อหาคนไม่รกัปิตุภมู ิอีกสิง่หน่ึงคือหมาป่า

อันดุดันอ�ามหิต ปราดเปรยีว กล้าผยองในคมเข้ียวกรงเล็บและพลัง

แห่งตน เป็นเดรัจฉานตัวหนึ่งอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยวเหงาและ

เดียวดาย มนุษย์และเดรจัฉานท้ังสองรายน้ีเอาแต่วนเวยีนอยูใ่กล้ๆ 

ข้าพเจ้าได้กล่ินลมหายใจและรู้สึกได้ถึงความเคล่ือนไหวของมัน 

ข้าพเจ้ารูด้้วยว่ามันเอาแต่ขู่ตะคอก แยกเข้ียวเข้าใส่กันอยูต่ลอดเวลา 

ไอ้เจ้ามนุษย์ตนนั้นมันอยากมีชีวิตที่มั่นคง สุขสงบสะอาดสะอ้าน มี

รกัแรก…อำนุภำพเหนือกว่ำกลกำมแห่งรกั

แดนอรญั แสงทอง
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ระเบียบ ไอ้เจ้าหมาป่าตัวนั้นมันอยากจะออกท่องเที่ยวสัญจรไปใน

ความดิบเถ่ือน ล่า เรงิเล่นและเสพกาม ไอ้เจ้ามนุษย์ตนน้ันมนัอยาก

อยูใ่นเคหะสถานอันแสนสบาย นอนเขลงอ่านกวนิีพนธ์ ฟังคีตนิพนธ์

ของโมสาร์ทและของแฮนเดิล อ่านประวัตินักบุญ อ่านเกอเธ่อ 

โนวาลิส แล้วดอสโตเยฟสกี้ ไอ้เจ้าหมาป่ามันเอาแต่อยากถลันออก

ไปอยู่กลางทุ่งกว้างโล่งสูดอากาศและกล่ินอายแห่งความเสรี เชื่อ

ฟังแต่เพียงสญัชาตญาณ อาบตนเองด้วยแสงแดด สายลมแสงเดือน

และแสงดาว ไอ้เจ้ามนุษย์และไอ้เจ้าหมาป่าทั้งสองรายนี้มันเอาแต่

ววิาทกันอยูน่ั่นแล้ว จนกระท่ังให้ไอ้เจ้ามนุษย์เอือมระอาสดุแสนและ

ควานหามดีโกนอันคมกรบิแวววาว เพ่ือทีจ่ะเชอืดคอหอยตนเอง ไอ้

เจ้าหมาป่ามนัก็เย้ยหยนัว่ากล้าจรงิก็เอาซ ีน่ีคือแก่นสารของนวนิยาย

เรื่องนี้

มนัถูกเขียนข้ึนก่อนปี ค.ศ. 1927 ได้รบัการตีพิมพ์ในปีดังกล่าว

น้ัน เก้าปีโดยประมาณหลังสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง สิบสองปีโดย

ประมาณก่อนเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง เฮสเซอคงขมข่ืน

กบัการกระหายสงครามของชาวเยอรมนัในขณะนัน้ เขาเขียนมนัขึ้น

มาในขณะที่เขาอายุเฉียดห้าสิบปี ก�าลังมีพลังและวุฒิภาวะเต็มท่ี 

เช่นเดียวกับนิยายก่อนหน้าน้ัน หลังจากน้ันของเขา สเตปเปนวล์ูฟคือ

อัตชวีประวติัทางจติวญิญาณเสีย้วหน่ึงของเขา ลักษณะเด่นประการ
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หน่ึงของเฮสเซอก็คือตัวเอกในนวนิยายของเขามกัจะมกัีลยาณมติร

เสมอ สิทธารถะมีโควินทะ โกลด์มุนมีนาร์ซิซัส โยเซพ คเน็คทซ์มี

แฟร์โร มอนเต้ แต่แฮร์รี ่ฮลัเลอร์แห่งสเตปเปนวล์ูฟ ไม่มกัีลยาณมติร

แม้แต่สักคนเดียว นี่คือข้อเท็จจริงอันน่าเจ็บปวดแสนเศร้าของเขา 

เขาไม่ปรารถนามิตรสหายแต่ก็ยังอยากสนทนาพาทีกับมนุษย์มนา

คนอ่ืนๆ อยูอี่กน่ันเองอย่างน้อยก็บางครัง้คราว เขาเป็นปัจเจกภาพ

เดี่ยวๆ อันหาได้ยากยิ่ง เขายังทนอ่านดอสโตเยฟสกี้ได้อยู่ ถ้าหาก

เขามีเพ่ือนสนิทสักคน เขาคงจะบอกเพ่ือนผู้น้ันของเขาว่า “ความ

อ้อมค้อม วกวน เยิ่นเย้อ ความอืดอาด งุ่มง่ามในท่วงทีลีลาการ

เขียนของดอสโตเยฟสก้ี น้ันไม่อาจท�าลายความเป็นนักเขียน

ผู้ยิ่งใหญ่ของเขาได้” เมื่อนึกถึงอาการคล่ังไคล้สงครามของชาว

เยอรมันในขณะน้ัน เขาคงอยากจะบอกเพ่ือนผู้น้ันของเขาว่า “ถ้า

นิทซ์เชอได้มาเห็นเข้า เขาก็คงจะพูดว่าน่ีคือตัวอย่างอันดีของ

การกระท�าของสตัว์ท่ีชอบอยูร่วมกันเป็นฝูง” แต่เขาไม่มใีครไว้สนทนา

ด้วยในเรื่องราวอันสลักส�าคัญเช่นนี้

เขาก็เลยต้องสนทนากับเกอเธ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว และถือโอกาส

วิพากษ์วิจารณ์สถานภาพอันทรงเกียรติทรงภูมิของเกอเธ่อเสียเลย 

เขาก็เลยต้องสนทนาเป็นตุเป็นตะกับโมสาร์ทผู้ล่วงลับไปแล้ว และ

ถือโอกาสวิพากษ์วิจารณ์บราหมส์ วากเนอร์หรือแม้แต่บีโธเฟ่นด้วย
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น�้าเสียงของผู้ทรงภูมิให้โมสาร์ทฟังเสียเลย เขาเร่าร้อนท่ีจะบอก

โมสาร์ทว่าทัศนะวจิารณ์ของเขาน้ันถูกต้อง เมือ่โมสาร์ทดูเหมอืนจะ

ถามเขาด้วยน�้าเสียงเรียบๆ (จากจิตใต้ส�านึกของเขา เขาต้องการที่

จะให้โมสาร์ทถามเขาเช่นน้ัน) ว่า “แฮร์รี ่ในฐานะศลิปินคนหน่ึง นาย

ได้ท�าอะไรท่ีเป็นแก่นเป็นสารจริงๆ มาแล้วบ้าง” เขาก็ตอบอย่าง

ซื่อตรงว่า “ยังไม่ได้ท�าอะไรเลย” “ท�าไมล่ะ” “ผมมัวแต่เป็นห่วง

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่” โมสาร์ทบอก

แก่เขาโดยไม่มีอาการโอ้อวดแม้แต่น้อยว่า “หน้าท่ีของฉันคือการ

เขียนเพลงและท�าให้มันเป็นคีตนิพนธ์อันล�้าเลิศ สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมในยุคสมัยของฉันน่ะมันก็ฟอนเฟะ 

เต็มไปด้วยความฉ้อฉลเหมือนในยุคสมัยของนายน่ีแหละ” สิ่งท่ี

โมสาร์ทได้บอกเขานี้ เขาไม่ได้อยากฟัง เขาพร้อมที่จะลืม แม้ว่าเขา

จะมั่นใจว่าเขาคือศิลปินผู้จริงแท้คนหนึ่งด้วยเช่นกันก็ตามที

มฉีากท่ีเป็นแฟนตาซอัีนบัดสบัีดเถลิงอยูห่ลายฉาก มกีารกล่าว

ถงึการแลกเปลี่ยนคูน่อน เซก็ส์หมู่ทั้งแบบทรีซั่มและโฟร์ซั่ม รักร่วม

เพศท้ังแบบเลสเบ้ียนและแบบโฮโมเซ็กส์ช่วล การร�่าด่ืมอย่างไม่

บันยะบันยัง การใช้ยากล่อมประสาท ฯลฯ หรือว่าน่ันคือวิถีแห่ง

หมาป่า หรือว่าในท่ีสุดเฮสเซอก็ก�าลังโอมอ่านกวีวัจน์ของเบลค 

อันมีใจความว่า “ก็หนทางแห่งความเกินเลยน่ีเองแล ท่ีจะน�าไปสู่
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ปราสาทแห่งภูมิปัญญา?” แม้จะไม่มีโฟร์เล็ตเตอร์เวิร์ดซักค�าเดียว

ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าฉากเช่นน้ีมีอยูม่ากเกินไป เมือ่ข้าพเจ้านึกถึง

ยุคสมัยท่ีมันถูกเขียนข้ึนมา ข้าพเจ้าก็อดรู้สึกไปไม่ได้ว่า เฮสเซอ

ก�าลังห้าวระห�่าโดยไม่รู้จักกาลเทศะ แต่แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อ

ได้พบฉากรักอันไร้เดียงสาระหว่างแฮร์รี่กับโรซ่า ขณะท่ีท้ังคู่ยังอยู่

ในวัยดรุณไกลลิบออกไปในอดีต ยามสนธยาในป่าของเมืองชนบท

เล็กๆ แห่งหน่ึง เด็กหนุ่มกับเด็กสาวคู่หน่ึงได้มาพบกันเข้า แฮร์รีแ่ละ

โรซ่าต่างฝ่ายต่างเก้อเขิน ต่างพูดจากันอย่างขลาดๆ ต่างคนต่าง

ใจเต้นระทึกระทักขณะสัมผัสเน้ือตัวของกันและกัน รอยจุมพิตอัน

ขาดๆ เกินๆ และประดักประเดิดแต่ทว่าแสนหวาน ตะวันก�าลังจะ

ลับฟ้า ดอกไวโอเล็ตก�าลังส่งกล่ินจรุง บางทีเสียงกระซิบกระซาบ

ของเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่น้ีต่างหาก ค�าสัญญาท่ีเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่น้ี

ได้ให้กันไว้ต่างหากท่ีจะยนืยงเป็นอมตะ มอีานุภาพเหนือกว่ากลกาม

แห่งรักใดๆ ความไรเ้ดยีงสาอนัผ่องแผ้วผดุผาดดังเชน่ทีว่า่นี้กย็งัมี

กระเส็นกระสายต่อมาอีกในระหว่างท่ีแฮร์รี่เติบโตข้ึน แฮร์รี่กับ

เอิร์มการ์ด แฮร์รี่กับอันนา แฮร์รี่กับไอด้า แฮร์รี่กับลอเร...ทุกฉาก

ทุกตอนของรกัครัง้แรกเหล่าน้ีแสนบรสิทุธ์ิเยีย่งน�า้ค้างกลางหาว แต่

เฮสเซอดูจะบันเทิงใจกว่า เมือ่เขาบรรยายถึงฉากเสพกามอันอุตลุด

และถึงพรกิถึงขิงราวกับฉากในต�ารากามสตูรของชมพูทวปี โรงละคร
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แห่งนิมิตฝันของเฮสเซอน้ันเล่าก็แตกต่างห่างไกลจากโรงมหรสพ

ทางวิญญาณของท่านพุทธทาสภิกขุราวฟ้ากับเหว แม้ว่าเฮสเซอจะ

ยืนยันว่าแฮร์รี่ของเขาจะเป็นผู้แสวงหาวิมุตติสุขก็ตามที 

แฮร์รี่ ฮัลเลอร์ ทุกข์ทรมานสุดฝืนอยู่ในระหว่างสองขั้วความ

ขัดแย้ง เขาอาลัยอาวรณ์กับชีวิตอันมั่นคงสุขสบาย สะอาดและเป็น

ระเบียบเยี่ยงชนชั้นกลางที่น่านับถือ เพราะชีวิตเช่นนี้เปิดโอกาสให้

เขาได้เสพสุนทรียรสได้เต็มท่ีกับคีตนิพนธ์บริสุทธ์ิ กับกวีนิพนธ์

โรแมนติก กับภูมิปัญญาจากแดนบูรพาอันหมายถึงการได้เสวนา

วสิาสะกับบรรดามหาปราชญ์แห่งโบราณกาลจากจนีและอินเดีย มนั

อาจเอ้ือให้เขาไปไกลถึงขนาดน�าพาตนเองเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิ

ภาวนา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความปรารถนาอย่างล�้าลึกท่ีจะ

ปลดปล่อยตนเองด้วยการด�าเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณ ถลัน

เข้าไปสูค่วามส�าเรงิส�าราญในเชงิโลกียะท้ังหลายท้ังปวง เมาหัวราน�า้ 

ท�าใจให้สนุกกับเพลงป็อปของยุคสมัย เต้นร�า มีสัมพันธ์สวาทกับ

โสเภณีสมัครเล่นฯลฯ เขาเป็นคนซ่ือตรงอย่างยิ่ง ความซื่อตรงของ

เขานัน้สูงมากจนข้าพเจ้าตกใจ เขาไม่ได้อ�าพรางเลยถึงอาการระริก

ระเรา่เหมอืนหวายเขยีวกลางขมุเพลงิของเขาขณะทีเ่ขาตกอยูภ่าวะ

ของความขัดแย้งหลักทั้งสองประการนั้น
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