บทน�ำ

คริสต์ศักราช ๒๐๐๐

ภายในล็อบบีของโรงแรมเกรทเกลเชียร์ในเวลาเกือบสามนาฬิกาของ
วันใหม่เงียบสงบ เป็นสิง่ ทีพ่ นักงานสาวแผนกรับรองแขกต้องการและภาวนา
ขอให้เงียบเช่นนี้ไปจนถึงเช้า...
โรงแรมห้าดาวขนาดสองร้อยสิบสีห่ อ้ งติดทะเลสาบสวอน ในอุทยาน
แห่งชาติเกลเชียร์ รัฐมอนแทนา ขึน้ ชือ่ ว่าดีทสี่ ุดแห่งหนึง่ บนเทือกเขารอกกี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมทีถ่ กู สร้างขึน้ เมือ่ ค.ศ. ๑๙๑๔ และ
เปิดประตูต้อนรับแขกวันชาติอเมริกัน ค.ศ. ๑๙๑๕
อาคารสีช่ นั้ สถาปัตยกรรมแบบผสม โครงสร้างขนาดใหญ่ของอาคาร
เป็นแบบสวิสแอลไพน์ทาด้วยสีน�้ำตาลเข้มสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จึงต้องตัด
ต้นไม้จ�ำนวนมหาศาล และสร้างโรงเลื่อยเองในช่วงเวลาที่ก่อสร้าง ส่วน
ล็อบบีสูงสี่ชั้น ล้อมรอบไปด้วยระเบียงสามด้าน และราวระเบียงเป็นไม้ที่
ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบสวิสชาเลต์ในเทือกเขาแอลไพน์ ด้านใน
ตกแต่งแบบคาวบอย มีหนังหมีและกะโหลกควายไบซัน ผสมผสานความ
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อ่อนช้อยแบบตะวันออกด้วยการประดับโคมไฟหลายสิบดวง
อาคารหลังใหญ่แบ่งเป็นสองปีก คือฝั่งเมนและแอนเน็กซ์ ขนานไป
กับริมทะเลสาบ ที่มองจากล็อบบีออกไปก็เห็นแต่เพียงเงาตะคุ่มของภูเขาที่
มีหิมะปกคลุม และพื้นน�ำ้ ที่ราบเรียบสะท้อนแสงจันทร์วิบวับ
เวลานี้ควรจะเป็นเวลาที่ทุกคนพักผ่อนเพื่อตื่นขึ้นมารับเช้าวันใหม่ที่
แสนสดชืน่ ทว่า...วันนีเ้ ป็นวันหยุดยาวกลางฤดูใบไม้ผลิ ห้องพักถูกจองเต็ม
ไปจนถึงเช้าวันจันทร์
และคืนวันศุกร์...รีเซปชันสาวก็จำ� ต้องมอบห้องสุดท้ายให้แก่แขกสามี
ภรรยาทีเ่ ข้ามาเช็กอินในตอนดึก และภาวนาขออย่าให้เกิดเรือ่ งขึน้ เลยจนกว่า
แขกจะคืนห้องในเช้าวันจันทร์

ห้อง ๔๐๔ เป็นห้องสวีตสุดหรู มีระเบียงร่วมกับห้อง ๔๐๕ ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน

ในอดีตทั้งสองห้องมีประตูเชื่อมระหว่างกัน แต่เวลาผ่านไป ประตูถูกถอด
ออกและปิดเป็นผนัง ตัดขาดจากกันอย่างถาวร ยกเว้นระเบียงทีไ่ ม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยจะกระทบต่อการออกแบบของอาคาร จึงท�ำได้แค่กนั้ ราวเตีย้ ๆ
ตรงกลางแบ่งขอบเขต และถ้าไม่จำ� เป็น ห้อง ๔๐๔ จะเป็นห้องสุดท้ายที่
เจ้าหน้าที่ต้อนรับมอบให้แขก
สองสามีภรรยาในวัยห้าสิบเดินทางมาถึงโรงแรมเกือบสี่ทุ่มเป็นแขก
คู่สุดท้าย และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าทางโรงแรมอัปเกรดห้องพักให้เป็นห้องสวีต
ทั้งสองก็ตอบรับด้วยความยินดี ได้ห้องดีขึ้นในราคาเดิม ใครจะไม่เอา
ลับหลังสองสามีภรรยา รีเซปชันสาวสบตาผูจ้ ดั การหนุม่ ใหญ่ สายตา
ที่ถ่ายทอดระหว่างกันมีอะไรซุกซ่อนอยู่มากมาย ก่อนที่ผู้จัดการจะตบไหล่
เธอเบาๆ
“อย่าคิดมากน่า ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย มันก็ไม่ได้มปี ญ
ั หาทุกครัง้
หรอก ใช่ไหม”
เขาบอกแล้วเดินกลับเข้าห้องพักพนักงานด้านหลังเคาน์เตอร์ คืนนี้
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เธอจะต้องดูแลความเรียบร้อยตามล�ำพัง ขณะที่ผู้จัดการเก็บข้าวของกลับ
ที่พักสบายใจเฉิบ
ทว่าความหวังของเธอดับลงเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลังสาม
นาฬิกาเล็กน้อย พนักงานต้อนรับสาวงัวเงียยกหูโทรศัพท์ และตาสว่างทันที
ที่เห็นหมายเลขห้องบนแผงหน้าจอขนาดใหญ่บนเครื่องรับโทรศัพท์ของ
โรงแรม
“คะ?” เธอกระซิบ
“นี่คุณ ช่วยบอกห้องข้างๆ ให้เงียบหน่อยได้ไหม พวกเราจะนอน
นี่เล่นร้องไห้มานานเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่หยุด ใครจะไปนอนหลับได้”
คนรับโทรศัพท์ขนลุกซู่ไปทั้งตัว และตอบ “ได้ค่ะ”
“ขอบคุณ” แขกกระแทกเสียงบอก พร้อมกระแทกกระบอกหูโทรศัพท์
ลงกับแป้น
พนักงานต้อนรับสาวค่อยๆ เลื่อนสายตาขึ้นมองเพดาน ใจเต้น
ตึ้กตั้ก...แล้วเธอจะไปบอกใครล่ะ!

“บ้าเอ๊ย จะร้องไห้อะไรนักหนาวะ”
สามีบ่นอุบ ก่อนจะทิ้งตัวลงนอน ภรรยาขยับเข้ามาชิดและกระซิบ
หวาดๆ
“คุณคิดว่าเป็นเสียงของข้างห้องเหรอคะ”
“ก็ใช่นะ่ สิ ถ้าไม่ใช่ขา้ งห้องจะมีใครมานัง่ ร้องไห้ในนี้ ดูเอาเองสิ เปิดไฟ
ดูแล้วก็ไม่เห็น ที่ระเบียงก็ไม่มี ในห้องน�้ำก็ไม่มี”
“ฉะ...ฉันคะ...คิดว่า...เสียงมันใกล้มาก มะ...เหมือนอยู่ใกล้ๆ พวก
เราเลย”
“อย่าบ้าน่า ใครจะมานั่งร้องไห้ในห้องนี้” เขาตอบ หลังจากเปิดไฟดู
หลายรอบ เสียงร้องไห้กเ็ งียบไป แต่ก็ไม่เห็นใครในสายตา
“ฉะ...ฉันเคยได้ยิน...เขาว่าโรงแรมนี้...”
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“ไร้สาระ นอนๆ”
เขาดึงภรรยาลงนอนและดับไฟหัวเตียงอีกครั้ง ฝ่ายหญิงขยับเข้าไป
จนชิดสามี และพลิกตัวนอนหันหลังชนสามี เพราะแผ่นหลังเย็นวาบๆ มา
ตัง้ แต่เมือ่ ครูแ่ ล้ว หล่อนกังวลอยูพ่ กั ใหญ่ พอไม่ได้ยนิ เสียงอะไรอีกก็ผล็อย
หลับไปเพราะความเหนื่อยล้า แต่หล่อนก็เริ่มฝัน และเป็นความฝันที่
ไม่เป็นสุขเลย ภาพในความฝันไม่ปะติดปะต่อราวกับดูภาพยนตร์ขาดช่วง
ทว่าเหงื่อกาฬใต้ผ้าห่มแตกพลั่ก...
ภายในห้องมืดมิด มีเพียงแสงไฟจากด้านนอกอาคารผ่านกระจกตรง
ประตูออกไปสู่ระเบียง เสียงฝีเท้าเดินไปมาไม่เป็นสุข หญิงสาวในชุด
กระโปรงยาวคอยชะเง้อผ่านขอบระเบียงไปด้านล่างราวกับรอคอยการมาถึง
ของใครสักคน
เมือ่ เห็นเงาด�ำโผล่จากสวนด้านหลัง หญิงสาวโบกมือร้อนรน พอร่าง
ใหญ่ก้าวข้ามราวระเบียง เธอก็โผเข้าไปกอด ร�่ำไห้น�้ำตาไหลพราก
แล้วภาพต่อมาในความฝัน...ภายในห้องนอน ร่างหนึง่ ก�ำลังทุรนทุราย
ใต้ร่างของชายที่ก�ำลังบีบคอเล็กๆ ด้วยความเคียดแค้น ร่างบางดิ้นพราด
พยายามหนีจากเงือ้ มมือของมัจจุราช ดวงตาเหลือกลาน มองชายทีก่ ำ� ลังจะ
ปลิดชีวิตตนด้วยความหวาดกลัว คราบน�ำ้ ตาเกรอะกรังบนแก้ม ลิ้นปลิ้น
ออกมาจุกที่ริมฝีปากเมื่อลมหายใจสุดท้ายถูกบีบคั้นออกไปจากปอดและ
ไม่มีอากาศเข้าไปอีก เท้าทั้งสองที่พยายามดิ้นสะบัดค่อยๆ หมดแรง...
ดวงตาทีม่ องชายผูน้ นั้ เต็มไปด้วยแรงอาฆาต พร้อมกับวิญญาณทีห่ ลุดลอย
ไปจากร่าง
เสียงร้องไห้ดงั ขึน้ เรือ่ ยๆ ก่อนจะเปลีย่ นเป็นเสียงตะเบ็ง เกรีย้ วกราด
เสียงนั้นแหลมปรี๊ดเสียดแทงในโสตประสาท จนสองสามีภรรยาสะดุ้งตื่น
พร้อมกัน โผเข้ากอดกันโดยไม่รู้ตัวและหันไปมองที่มาของเสียง
ที่ปลายเตียง...เงาร่างหนึ่งยืนอยู่ ชี้หน้าทั้งสองที่ตกตะลึงจนท�ำอะไร
ไม่ถูก
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สารเลว...คนสารเลว...กรี๊ด!
เสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องในห้อง พร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วย
เลือดลอยเข้ามาใกล้ ใบหน้าส่วนหนึ่งโผล่เข้ามาในแสงไฟจากระเบียง
ใบหน้านั้นบูดเบี้ยว น่าเกลียดน่ากลัว เน่าเฟะน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่ง
ริมฝีปากแสยะกว้าง ฟันทัง้ ปากแหลมราวกับผีดบิ เต็มไปด้วยน�้ำเหลืองและ
เลือด มือทั้งสองยื่นออกมาหมายจะขย�้ำคอของฝ่ายชาย
ตอนนั้นเองที่ภรรยารู้สึกตัว หันมาเปิดไฟสว่างจ้าทั้งห้อง เงาด�ำหาย
วับไปพร้อมกับแสงสว่าง สองสามีภรรยาหันไปสบตากัน ดวงตาเบิกกว้าง
ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมือ่ รูว้ า่ สิง่ ทีพ่ วกเขาเห็นพร้อมกันเมือ่ ครูไ่ ม่ใช่คน!

พนักงานต้อนรับจ�ำต้องจองโรงแรมอีกแห่งที่อยู่ในเขตอุทยานให้ทั้ง

สองแทน หลังจากทั้งสองยืนยันจะออกจากโรงแรมในตอนเช้ามืดนั้นเอง
ฝ่ายสามีลงมาโวยวายลั่นล็อบบีจนท�ำให้แขกเหรื่ออื่นตกใจ เธอขอโทษขอ
โพยต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และยืนมองแขกทัง้ สองรีบออกไปจากโรงแรมราวกับถูก
ผีไล่ตามหลัง
เธอถอนใจเฮือก เงยหน้ามองไปทางห้องเจ้าปัญหา...
อีกครัง้ ทีอ่ ะมานดาออกมาทวงความยุตธิ รรม แม้ตายไปนานแล้วแต่
วิญญาณก็ยังวนเวียนตามหาฆาตกร...ไม่รู้จักจบสิ้น
พรุง่ นีเ้ ธอจะขอร้องผูจ้ ดั การ หากยังต้องการความสงบสุขในโรงแรม
ห้อง ๔๐๔ ควรจะต้องปิดตายตลอดไป!

๑
คริษฐ์ แพตเตอร์สัน สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอด กวาด

สายตามองจากซ้ายมาขวาช้าๆ เพื่อซึมซับความงามของธรรมชาติเบื้องหน้า
ไว้ในความทรงจ�ำ เป็นสถานที่ท่ีเขาจะมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนตลอดหนึ่ง
เดือนข้างหน้าหลังจากเก็บหอมรอมริบและสะสมวันหยุดต่อเนื่องจนได้พัก
ยาวอย่างทีต่ ้องการ ถึงเวลาเขาก็แบกเป้ขนึ้ รถไฟเพือ่ มาลงทีม่ อนแทนา อัน
เป็นรัฐในเทือกเขารอกกีท่มี ีธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา
เขารู้จักโรงแรมเกรทเกลเชียร์มาเนิ่นนานแล้ว และประทับใจตั้งแต่
เห็นภาพบนปฏิทินตั้งโต๊ะที่ได้รับเป็นของขวัญเมื่อสองปีก่อน อีกทั้งมีแต่
เสียงชืน่ ชมว่ามีสถานทีเ่ ดินป่าอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามหลายเส้นทางใน
อุทยาน เขาก็ไม่รีรอที่จะเลือกเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดถัดไป
คริษฐ์ชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจ เขาตั้งใจและวางแผนที่จะพักที่
โรงแรมแห่งนี้ในวันหยุดยาวเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง
ในตอนแรกเขาคิดจะพักที่โรงแรมโบราณสุดหรูอันเป็นสถานที่ยอด
นิยมของเศรษฐีอเมริกันในอดีตแห่งนี้เพียงแค่ไม่กี่วัน แล้วค่อยย้ายไป
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โรงแรมอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย ทว่าหลังจากเขาโทร. จองโรงแรม
ผูจ้ ดั การก็เสนอราคาห้องพักในระยะยาวให้แก่เขา เรียกว่าถูกกว่าหากเทียบ
ราคากับโรงแรมอื่นที่มีดาวน้อยกว่าด้วยซ�้ำ เพียงแต่มีข้อแม้เดียวคือไม่
คืนเงินและห้ามยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เขาคิดเพียงเสีย้ ววินาที ไม่มเี หตุผลทีจ่ ะต้องคืนห้อง จึงตอบรับด้วย
ความลิงโลด จากนั้นก็เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับเดินป่าและข้าวของ
ส�ำหรับวันพักผ่อนยาวของเขาด้วยความสุขใจ
เกือบสามเดือนที่เขาเฝ้ารอคอยวันหยุดฤดูร้อนอย่างใจจดจ่อ พอ
ถึงวันเดินทาง เขาก็นั่งรถไฟแอมแทรกจากซีแอตเทิล สาย Empire
Builder ระหว่างเมืองซีแอตเทิลกับชิคาโกมาลงที่สถานีอีสต์ เกลเชียร์ที่ใช้
เวลาเดินทางสิบสีช่ วั่ โมง ออกจากซีแอตเทิลตอนเย็นมาถึงปลายทางในเวลา
เกือบสิบโมงเช้า จากนั้นก็ต่อรถบัสเข้าไปที่โรงแรม
การเดินทางราบรื่นมาจนถึงที่พัก เขายืนชื่นชมความงามของภูเขาที่
แวดล้อมโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าทะเลสาบ น�ำ้ สีฟ้า ใสราวกระจกสะท้อน
ยอดเขาทั้งสามบนแผ่นน�้ำราบเรียบ และในทะเลสาบก็มีเรือพายนับสิบล�ำ
เคลื่อนตัวอย่างอ้อยอิ่ง
เขารีบเข้าไปเช็กอิน เพราะตืน่ เต้นอยากออกส�ำรวจสถานทีใ่ ห้ทวั่ โดย
เร็ว แจ้งพนักงานต้อนรับว่าเขามาถึงก่อนเวลา แต่พอเธอเห็นชื่อของเขา
ดวงตาคูส่ วยดูจะขยายกว้างขึน้ แต่เพียงชัว่ เสีย้ ววินาทีเธอก็หลุบตามองหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มพร้อมกุญแจที่มีพวงเป็นไม้ทาสี
น�้ำตาลและเลขที่ห้องสีทอง
“ห้องของคุณพร้อมแล้วค่ะ ขอไอดีและบัตรเครดิตด้วยค่ะ”
เขาหยิบบัตรเครดิตยื่นให้พร้อมใบขับขี่ยืนยันตัวตน ก่อนจะเซ็น
เอกสารเข้าพักและรับกุญแจห้อง เขาก้มหยิบเป้ใบใหญ่เดินไปที่ลิฟต์ ตรง
ไปยังห้องพักหมายเลข ๔๐๔ อันเป็นห้องเกือบหัวมุมของตึก และใกล้บนั ได
หนีไฟ
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สุดทางเดินเป็นห้องพักหมายเลข ๔๐๑ เข้าใจว่าเป็นห้องสวีตขนาด
ใหญ่ เพราะถัดมาก็เป็นห้องของเขา ไม่มีห้องระหว่างนั้น
คริษฐ์ไม่เสียเวลาสนใจห้องอืน่ เขาไขกุญแจเข้าห้องพัก พอก้าวเข้าไป
เขาก็ต้องสูดลมหายใจเข้าลึกที่เห็นเตียงขนาดใหญ่คลุมด้วยผ้าสีครีม ห้อง
ที่ทาด้วยสีขาวกว้างขวางกว่าที่คิด ห้องใหญ่ขนาดนี้แต่เขาจ่ายค่าห้องแทบ
จะเท่ากับห้องมาตรฐานของโรงแรมสามดาวทั่วไป แถมยังได้ลดพิเศษ
ส�ำหรับพักระยะยาว ถือว่าคุ้มแสนคุ้ม เงินที่เก็บมาไม่รู้สึกเสียดายเลย
เขาโยนเป้เข้าตู้ไม้แบบติดผนัง ภายในมีเสื้อคลุมอาบน�ำ้ ให้สองชุด
และกว้างพอส�ำหรับวางกระเป๋าใบใหญ่ได้หลายใบ แต่ส�ำหรับเขา ข้าวของ
ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์ส�ำหรับเดินป่า จึงกินเนื้อที่ในตู้เพียงครึ่ง
เดียว
เขาส�ำรวจห้องน�้ำที่ยังใช้อ่างน�้ำและโถส้วมแบบโบราณแต่ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี สีขาวของกระเบือ้ งกลายเป็นสีเหลืองจากกาลเวลา จากตรง
อ่างอาบน�ำ้ พอรูดม่านเปิด มองผ่านกระจกหน้าต่างก็เห็นทะเลสาบและภูเขา
บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุมเป็นไฮไลต์ของโรงแรมแห่งนี้เลยก็ว่าได้ เรียก
ว่านอกจากจะได้หอ้ งหรูแล้ว ยังได้ววิ ดีสดุ ๆ ทัง้ จากในห้องนอนและห้องน�้ำ
เขาผิวปากอย่างอารมณ์ดี ถอดเสือ้ และกางเกงโยนพาดขอบเก้าอีข้ อง
ชุดรับแขก แล้วกระโดดขึน้ เตียง ของีบสักแป๊บ ก่อนจะออกไปส�ำรวจรอบๆ
หลังจากนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มในรถไฟ
พอหลับตา...ราวกับสมองก็พร้อมที่จะหยุดท�ำงาน ผ้าเย็นๆ ใต้ร่าง
ช่างแสนสบายท�ำให้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว
แค่ จ มลงสู ่ นิ ท รารมณ์ คริ ษ ฐ์ ก็ ฝ ั น ว่ า ตนก� ำ ลั ง พายเรื อ อยู ่ ก ลาง
ทะเลสาบ หญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหัวเรือสวมหมวกใบใหญ่ เสื้อผ้าไม่เหมือน
ชุดในปัจจุบัน หันมายิ้มและหัวเราะให้แก่เขา ริมฝีปากเคลือบด้วยลิปสติก
สีแดงสด ใบหน้าของเธอช่างสวยจนท�ำให้ลมหายใจของเขาสะดุด ผมสี
น�้ำตาลอมทองถูกม้วนเป็นลอนขนาดใหญ่คลอเคลียไหล่ เสียงหัวเราะดัง
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สดใสราวกับระฆังแก้วดังก้องในหุบเขา หัวใจของเขาพองโตอย่างไม่มี
เหตุผล ก่อนทีเ่ ธอจะหมุนตัวกลับมาและโผเข้ากอด ตามด้วยจูบทีเ่ ขาไม่ทนั
ตัง้ ตัว นอกจากดึงพายขึน้ มาบนเรือแล้วกอดเอวคอด จูบตอบเธอด้วยความ
รักใคร่
โครม!
คริษฐ์สะดุ้งเฮือก ผุดลุกนั่งบนเตียงและมองรอบตัว เห็นประตูตูเ้ สือ้ ผ้าเปิดอ้า และเป้ของเขากองอยูบ่ นพืน้ เขาถอนใจยาว เสียดาย...ก�ำลัง
จูบกับหญิงสาวในฝันอย่างถึงพริกถึงขิง ถ้าฝันต่อคงมีหมุนร่างบางนอนบน
ท้องเรือเพื่อซ่อนเธอจากสายตาของทุกคน
เขาหัวเราะความฝันบ้าบอ...ท่าทางเขาคงจะท�ำงานหนักและต้องการ
ผู้หญิงสักคนมาปลดปล่อยความเครียดแน่ น่าขันที่มาถึงโรงแรมโบราณก็
ฝันถึงผู้หญิงโบราณทันที ในความฝัน เหมือนก�ำลังดูหนังย้อนยุคไม่มผี ิด
ชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนขลิบด้วยลูกไม้ตรงแขนและหน้าอก ชุดเป็นแบบ
หลวมๆ และมีแถบริบบิ้นสีเดียวกันรอบสะโพก แต่จูบของเธอนี่สิ...ท�ำไม
เขารู้สึกว่ามันเร่าร้อนรัญจวนใจเหมือนเป็นความจริง ไม่ใช่ในความฝัน
ริมฝีปากของเขายังร้อนวูบวาบรวมไปถึงร่างกายตื่นตัวอย่างห้ามไม่อยู่
เขาส่ายหน้า ข�ำตัวเอง และกระโดดผลุงเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน�ำ้
พอหายง่วงแล้วก็สวมกางเกงขาสัน้ หยิบกระเป๋าสตางค์แบบคาดเอวเดินออก
จากห้องไปส�ำรวจโรงแรม ซื้อแซนด์วิชกินเป็นอาหารเที่ยงง่ายๆ และคว้า
น�้ำแร่จากตู้เย็นเป็นเครื่องดื่มจากร้านค้าในโรงแรมซึ่งมีร้านอาหารให้แขก
เลือกหลายแบบ ทัง้ ห้องอาหารสุดหรู ผับ รวมไปถึงร้านค้าบริการตัวเอง ยัง
มีร้านค้าเล็กๆ ขายของที่ระลึก ของใช้ส่วนตัว อาหารว่าง ร้านขายเสื้อผ้า
สปา ท�ำเล็บและร้านเสริมสวย
มื้อแรกยังไม่อยากจ่ายเงินแพงนัก จึงเลือกร้านอาหารแบบบริการ
ตัวเอง หยิบอาหารใส่ถาดแล้วเดินมาจ่ายเงินที่แคชเชียร์ จากนั้นก็ไปเลือก
หาทีน่ งั่ โชคดีทมี่ โี ต๊ะว่าง เขาจึงนัง่ กินอย่างสบายอารมณ์ มองนักท่องเทีย่ ว
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ไปรอบๆ เห็นมีแต่มาเทีย่ วเป็นกลุ่มหรือมาทัง้ ครอบครัว คงมีแต่เขากระมัง
ที่มาเที่ยวตามล�ำพัง
ไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่มเี พือ่ นร่วมเดินทาง มีหลายคนสนใจจะมาด้วย
แต่พอรู้ว่าเขาตัง้ ใจจะพักยาวถึงหนึง่ เดือน เพือ่ นๆ ก็โบกมือลา บอกว่าอาจ
จะแวะมาร่วมเดินป่าสักอาทิตย์แทน เขาก็ไม่สนใจและวางแผนเดินทางตาม
ล�ำพัง ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตั้งแคมป์กลางป่าในเส้นทางเดินเขาระยะทางไกล
สักสองสามคืนโดยไม่ต้องกังวลความรู้สกึ ของใคร ทีส่ ำ� คัญ...เขารู้สกึ ว่าตน
รอคอยเวลานี้มานาน โดยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�ำไมจะต้องมาเที่ยวที่นี่ให้
ได้ตั้งแต่เห็นภาพบนปฏิทินตั้งโต๊ะ
เขากินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ไม่อ้อยอิ่ง ด้วยเห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่ม
หนาตาและก�ำลังมองหาที่นั่ง จึงลุกให้คนอื่นนั่งบ้าง ส่วนตัวเองก็เดินออก
ไปที่ล็อบบีอีกครั้งเพื่อดูทัวร์ที่ทางโรงแรมจัดให้บริการ จะได้วางแผนการ
ท่องเที่ยวให้ลงตัว
เขาเลือกแผ่นพับโฆษณาที่น่าสนใจหลายอย่าง หลังจากสอบถามก็
ทราบว่าโรงแรมมีบริการขีม่ า้ พายเรือ ตกปลา ส่วนเส้นทางเดินป่าก็มบี ริการ
แผนที่ให้นักท่องเที่ยวพร้อมสรรพ หรือถ้าต้องการซื้อทัวร์ท่ีมีไกด์นำ� ทาง
ส่วนทัวร์นอกสถานที่ก็มีบริการรถบัสข้ามเขาไปยังอุทยานทางฝั่งตะวันตก
ผ่านถนนเพียงสายเดียวในอุทยานก็คือถนนที่ชื่อว่า Going-to-the-Sun
บนภูเขาที่มีชื่อเดียวกัน อันเป็นสันเขาทวีปอเมริกา
โดยปกติสันเขาทวีปแบ่งทวีปออกเป็นสองฝั่ง ทางซ้ายและขวา ทว่า
ยอดเขาแห่งนีก้ ลับมีสามด้าน จึงท�ำให้แม่นำ�้ ทีไ่ หลจากภูเขาลงไปทางฝัง่ ซ้าย
ไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านขวาไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก
ส่วนแม่น�้ำที่ไหลลงทางด้านเหนือจะไหลลงสู่อ่าวฮัดสันและลงสู่มหาสมุทร
อาร์กติกต่อไป
ชื่อดั้งเดิมของภูเขามาจากชนพื้นเมืองเผ่าแบล็กฟุตที่ตั้งชื่อว่า ‘TheFace-of-Sour-Spirit-Who-Went-Back-to-the-Sun-After-His-Work-
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Was-Done’ แปลได้ว่า ‘ใบหน้าที่บูดบึ้งของจิตวิญญาณที่เดินทางกลับ
พระอาทิตย์หลังเสร็จสิ้นภารกิจ’ ทั้งนี้เนื่องจากหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา
ที่มองจากทางตะวันตกมองคล้ายรูปใบหน้าคนนั่นเอง ซึ่งชาวพื้นเมืองเชื่อ
ในเรื่องจิตวิญญาณที่มีภารกิจมาสอนพวกเขาให้รู้จักการล่าสัตว์และต่อสู้
พอเสร็จงานก็เดินทางกลับ และฝากใบหน้าไว้บนยอดเขาระหว่างทางกลับ
เป็นที่ระลึก ชาวแบล็กฟุตจึงตั้งชื่อให้ยอดเขาเพื่อเป็นการขอบคุณสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของพวกเขา
ในอุทยานเกลเชียร์ประกอบด้วยเทือกเขาถึงสามเทือก กินเนื้อที่ทั้ง
ในประเทศอเมริกาและแคนาดา มีภเู ขามากกว่าหนึง่ ร้อยห้าสิบลูก ซึง่ รถบัส
น�ำเที่ยวจะรับนักท่องเที่ยวตามโรงแรมต่างๆ ที่อยู่ในเขตอุทยาน จากนั้นก็
จะขับรถขึ้นเขาไปตามถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สร้างด้วยความยาก
ล�ำบากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องด้วยภูมิประเทศอันซับซ้อนท�ำให้ยาก
ล�ำบากต่อการท�ำงานและมีระยะเวลาท�ำงานเพียงสั้นๆ ในแต่ละปีคือช่วงที่
ไม่มีหิมะปกคลุม ถนนเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๒๑ ซึ่งเริ่มสร้าง
พร้อมกันจากทัง้ สองฝัง่ ของเทือกเขา จนกระทัง่ มาถึงตรงจุดทีเ่ ป็นเขาสูงชัน
ค.ศ. ๑๙๒๕ และเสร็จสิ้นลงในฤดูร้อน ค.ศ. ๑๙๓๓
บนเส้นทางนัน้ มีนกั ถ่ายภาพทีม่ ชี อื่ เสียงถ่ายภาพสวยๆ ไปขาย และ
ท�ำปฏิทินมานักต่อนัก ดังนั้นใครก็ตามที่ได้มาเที่ยวจะต้องไม่พลาดไฮไลต์
ของอุทยาน ซึ่งเขาก็ตั้งใจจะไปเที่ยววันจันทร์ นักท่องเที่ยวมีจ�ำนวนน้อย
คนขับจะได้ให้เวลาแวะตามจุดชมวิวสวยๆ ได้นาน ส่วนกิจกรรมอื่นค่อย
วางแผนกันต่อไป
ซื้อตั๋วรถบัสเรียบร้อย เขาก็คว้าแผ่นพับเพื่อกลับไปดูต่อที่ห้อง แต่
ก่อนที่เขาจะเดินไปถึงลิฟต์ก็ผ่านเส้นทางห้องโถงไปยังห้องอาหารและผับ
บนผนังสีขาวครีมมีภาพมากมายแขวนเป็นระยะอย่างมีระเบียบ ใต้ภาพ
มีค�ำบรรยายน่าสนใจ เขาอ่านที่ภาพแรก เป็นภาพไฟไหม้ป่าในปี ๑๙๓๖
พนักงานโรงแรมต่างช่วยกันป้องกันตัวอาคารอย่างกล้าหาญไม่ให้ไฟลามเลีย
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มาถึง และสามารถป้องกันโรงแรมจากไฟไหม้ป่าได้สำ� เร็จ
ถัดมาเป็นภาพพนักงานโรงแรมในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ นับตั้งแต่ชุด
ปัจจุบัน ย้อนไปจนถึงเริ่มก่อตั้ง และการแสดงที่พนักงานร่วมกันทั้งละคร
ทีเ่ ขียนบทและน�ำแสดงเอง รวมทัง้ ร้องเพลงและเต้นร�ำ เพือ่ ให้ความบันเทิง
แก่แขกทีม่ าพักเนือ่ งจากในอดีตแขกทีม่ าพักทีโ่ รงแรมแห่งนีเ้ ป็นเศรษฐีระดับ
ประเทศทีพ่ าครอบครัวมาพักผ่อนเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ โรงแรมจึงมี
การแสดงต่างๆ ให้แขกรับชมในแต่ละวัน ภายหลังผู้จัดการจ้างนักแสดง
มืออาชีพแทน ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมก็เปลี่ยนแปลงไป
แต่ละภาพเล่าเรื่องราวน่าสนใจ นักแสดงมือสมัครเล่นรวมกลุ่มกัน
ถ่ายภาพ แต่ละคนมีใบหน้าสดใส ยิ้มกว้างให้กล้อง ท่าทางมีความสุขที่ได้
เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโรงแรม
คริษฐ์เดินอ่านไปเรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ ด้วยไม่มีแผนการอะไรเป็นเรื่อง
เป็นราวในช่วงบ่าย เขาอาจจะออกไปพายเรือเล่นในช่วงแดดร่มลมตก จึงมี
เวลาอีกนาน ภาพอีกกลุ่มบนผนังเป็นภาพที่โรงแรมเริ่มก่อสร้าง แรกเริ่มมี
อาคารเพียงหลังเดียว และสองปีต่อมา อาคารหลังที่สองจึงแล้วเสร็จ ภาพ
แรกเห็นโรงเลื่อยไม้อยู่ไม่ไกลจากโรงแรม โน้ตข้างใต้เขียนว่า ‘หลังจาก
อาคารหลังที่สองแล้วเสร็จ หัวหน้าอุทยานมีคำ� สั่งให้รื้อถอนโรงเลื่อย และ
เมื่อมาเยี่ยมโรงแรมด้วยตัวเองเห็นแล้วรู้สึกร�ำคาญตา ก็ออกค�ำสั่งใช้
ไดนาไมต์ระเบิดจนราบคาบ’ ภาพถัดมาเป็นภาพโรงเลื่อยที่ถูกระเบิดราบ
เป็นหน้ากลอง เศษไม้กระจัดกระจายริมทะเลสาบและบนผิวน�ำ้
ผ่านไปอีกกลุ่มก็เริม่ เป็นภาพของผู้ก่อตัง้ โรงแรมแห่งนีส้ ร้างขึน้ โดย
บริษัทสร้างทางรถไฟ หลังจากส�ำรวจเส้นทางพบสถานที่แห่งนี้จึงตัดสินใจ
สร้างโรงแรมระดับห้าดาวขึ้น เพื่อดึงดูดเศรษฐีชาวอเมริกันให้ท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ด้วยในสมัยนั้นเศรษฐีอเมริกันชอบเดินทางไปพักผ่อนที่
ยุโรป เจ้าของบริษทั รถไฟจึงตัดสินใจสร้างอาคารให้เป็นสไตล์แอลไพน์แบบ
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาก็มีสถานที่สวยงาม
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ไม่ต่างไปจากยุโรป
ผูก้ อ่ ตัง้ ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั รถไฟถ่ายรูปหมูเ่ ป็นรูปใหญ่ ถัดมาเป็นภาพ
ครอบครัว แต่พอเดินต่อไปก็เห็นภาพหญิงสาวสองภาพติดถัดจากภาพ
ครอบครัว คิว้ ของคริษฐ์ขมวดเข้าหากันทันที...หนึง่ ในนัน้ เขาเพิง่ เห็นเมือ่ ครู่
ที่ผ่านมา หัวใจของเขาเต้นตึ้กตั้กรีบก้มมองชื่อข้างใต้ทันที
อะมานดา โรส หลุยส์
และภาพข้างๆ แม้จะอยูใ่ นวัยเดียวกัน แต่ความสวยเทียบเท่าอีกคน
ไม่ได้ เธอมีชื่อว่า แอนนา มารี โจนส์
เขาหันมามองภาพอะมานดาอีกครั้ง และอ่านประวัติจึงทราบว่าภาพ
นีต้ ดิ ไว้เพือ่ เป็นอนุสรณ์สำ� หรับครอบครัวหลุยส์ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
รถไฟ เนื่องด้วยหญิงสาวทั้งสองเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งนี้ในวันที่ ๖ เดือน
กันยายน ค.ศ. ๑๙๒๕
“วันเดียวกัน...” เขาพึมพ�ำ คิว้ ขมวดเข้าหากันแน่นเข้า มองหญิงสาว
ในภาพที่ยิ้มหวาน เธออายุเพียงยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้น โลกทั้งใบก�ำลังอยู่ในมือ
ของเธอ น่าเสียดายยิ่งนักที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เขายกมือขึ้นแตะริมฝีปาก มันยังคงอบอุ่นจากจูบเมื่อครู่ หัวใจของ
เขากระตุกแปลกๆ ทั้งสงสารและเห็นใจ
“ผมเสียใจด้วยนะอะมานดา แอนนา” คริษฐ์พมึ พ�ำบอก และถอนใจ
อีกครัง้ แล้วเขาก็รสู้ กึ ถึงความเย็นแปลกๆ ตรงท้ายทอย เขาหันไปมองด้าน
หลังทันที เพราะสัญชาตญาณบอกว่ามีบางสิ่งอยู่ตรงนั้น
แต่กเ็ ห็นแค่นกั ท่องเทีย่ วทีย่ นื ดูภาพและเพิง่ เดินจากไป ไม่มใี ครยืน
อยู่ใกล้ๆ แม้แต่คนเดียว
คริษฐ์ยกมือลูบท้ายทอย ขนลุกอย่างควบคุมไม่ได้ เพิม่ เติมมากกว่า
นั้นก็คือ...เสียงสะอื้นไห้แผ่วเบา ยิ่งท�ำให้เขาต้องเหลียวมองไปรอบตัว
เสียงเด็กที่ไหนร้องไห้
เขาเห็นแต่รอยยิม้ และได้ยนิ แต่เสียงหัวเราะ ในล็อบบีมผี คู้ นมากมาย
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แต่ไม่มีใครอยู่ในอาการโศกเศร้าแม้แต่คนเดียว แต่เสียงร้องไห้ดังมาจาก
ไหนกัน
บ้าน่า...เขาเตือนตัวเอง จะมีใครมาร้องไห้ตรงนี้
คริษฐ์เลิกสนใจความรูส้ กึ ไร้สาระนัน่ หันกลับไปดูภาพของอะมานดา
อีกครั้ง แล้วถอนใจออกมาอีกเฮือกใหญ่
ไม่อยากเชื่อเลยว่าหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่เมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีก่อนจะ
สวยถึงเพียงนี้ สวยจนท�ำให้เขาแทบลืมหายใจ ไม่ว่าจะเป็นคิ้วบางกันตาม
สมัยและเขียนด้วยดินสอสีเข้มกว่าสีผม ซึง่ ภาพขาวด�ำท�ำให้เขาดูไม่ออกว่า
ผมที่แท้จริงเป็นน�้ำตาลโทนไหน แต่ในความฝันท�ำให้เขาจ�ำได้ว่ามันสีอ่อน
คล้ายกับสีน�้ำผึ้ง ริมฝีปากทาสีเข้มในภาพคงจะเป็นสีแดงสดอย่างที่จำ� ได้
และเขาแอบเข้าข้างตัวเองว่าเธอก�ำลังยิ้มให้เขา เหมือนในความฝัน
ทีเ่ หมือนจริงจนน่าตกใจ...หากเธอมีชวี ติ อยูใ่ นปัจจุบนั เขาคงไม่รงั้ รอทีจ่ ะขอ
เบอร์โทรศัพท์ของเธอ
คริษฐ์หวั เราะความคิดของตน เพราะรูว้ า่ ไม่มที างเป็นไปได้ จึงยกมือ
ขึ้นโบกน้อยๆ
“สวัสดีนะครับเจ้าหญิง คุณคงจะได้เจอผมอีกหลายครัง้ เพราะผมพัก
อยู่ทนี่ ที่ งั้ เดือน” เขาบอกกลัว้ เสียงหัวเราะ ก่อนจะเดินจากไป แต่ยงั เหลียว
กลับมามองภาพนั้นอีกครั้งก่อนจะเดินผ่านลิฟต์ไปที่ระเบียง ก้มดูเวลาที่
ข้อมือ เห็นว่าเขาใช้เวลาอ่านเรื่องราวของรูปภาพบนผนังนานกว่าที่คิด จึง
เปลี่ยนใจลงไปเดินเล่นริมทะเลสาบแทน
ฟ้าวันนี้สดใสสมกับเป็นฤดูร้อนกลางเทือกเขารอกกี หุบเขาแห่งนี้
ขึ้นชื่อว่ามีลมพัดแรงเป็นปกติ แม้แดดจะร้อน แต่ลมที่พัดต้องกายก็ทำ� ให้
อุณหภูมคิ วามร้อนจากแสงแดดลดลง คริษฐ์สดู อากาศสดชืน่ เข้าไปเต็มปอด
มองยอดเขาแหลมเป็นรูปทรงพีระมิดของยอดเขาทัง้ ห้าเรียงรายเป็นภาพวิว
มุมกว้างรอบทะเลสาบ
กลางน�้ำสีฟ้าสดใสมีเรือพายหลายล�ำลอยละล่อง ชื่นชมทิวทัศน์
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สวยงามของโรงแรม ทะเลสาบ และภูเขารอบตัว คริษฐ์เดินเลียบชายหาด
ไปยังท่าเรือที่มีตู้บริการเช่าเรือ พนักงานชายหญิงช่วยรับนักท่องเที่ยวขึ้น
จากเรือหลังจากครบเวลาและคอยช่วยนักท่องเที่ยวชุดใหม่ลงเรือ
คริษฐ์ยังไม่อยากพายเรือตอนนี้ แม้อากาศจะเย็นสบาย แต่หากนั่ง
กลางแดดนานๆ ก็รอ้ นไม่นอ้ ย จึงเดินเลยตูบ้ ริการเช่าเรือไปยังชายป่าไม่หา่ ง
จากลานจอดรถ เขาเห็นกระท่อมหลังหนึ่งปลูกอยู่ใกล้ต้นวิลโลว์ที่ใบกวัด
แกว่งไปตามแรงลม ให้ความร่มรื่นทั่วบริเวณ หน้าบ้านจัดสวนสวยงาม
ดอกไม้หลากหลายชนิดเรียงรายเป็นแนวมาตั้งแต่หน้าโรงแรม ผ่านหน้า
กระท่อมไปจนถึงชายป่า และเลยไปจนถึงจุดที่ป้ายปักบอกเส้นทางเดินป่า
และระยะทาง เขาตั้งใจจะเดินไปดูที่ป้าย แต่ระหว่างที่เดินผ่านหน้าบ้าน
หลังเล็ก เขาก็เห็นชายชราคนหนึ่งก�ำลังก้มๆ เงยๆ อยู่หน้าแปลงดอกไม้
พอได้ยนิ เสียงฝีเท้าก็เงยหน้าขึ้นส่งยิ้มและทักทายโดยไม่ทันเห็นตัวด้วยซ�้ำ
“สวัสดีครับ วันนี้อากาศดีเหมาะส�ำหรับเดินป่ามากนะครับ”
“อ้อ...” คริษฐ์งงไปเสี้ยววินาที ก่อนจะตอบ “ครับ แต่ผมยังไม่คิด
จะไปเดินป่าวันนี้ เพราะมันสายมากแล้ว”
ชายชราลุกขึ้นยืน ผมบนศีรษะขาวโพลน เขาเดินเข้ามาใกล้โดยมี
แปลงดอกไม้เป็นแนวรั้วเตี้ยๆ คั่นระหว่างทั้งสอง
“เส้นทางเดินป่ามีแบบระยะใกล้ไม่กชี่ วั่ โมงไปจนถึงหลายวัน เส้นทาง
เลียบทะเลสาบก็ใช้เวลาประมาณสีถ่ งึ ห้าชัว่ โมง” ชายชราแนะน�ำ “อ้อ ผมชือ่
รอยครับ เคยเป็นคนสวนของโรงแรมตัง้ แต่โรงแรมเปิดได้ยสี่ บิ ปี ถึงตอนนี้
ผมจะเกษียณแล้ว แต่ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามผมได้ เพราะผมเคยเดินป่าทุก
เส้นทางในแถบนี้ เคยเป็นไกด์พาตกปลา ขี่ม้า และแคมปิงมาหลายสิบปี
ผมยินดีให้บริการครับ” เขาบอกด้วยความภาคภูมิใจ
คริษฐ์ยิ้มกว้างเมื่อเห็นไมตรีของอดีตพนักงานโรงแรมที่หยิบยื่นให้
และเขาก็ยินดีรับ
“ผมชือ่ คริษฐ์ แต่เพือ่ นๆ ชอบเรียกว่าคริส จะพักทีน่ หี่ นึง่ เดือนครับ
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เพิ่งมาถึงวันนี้เองก็เลยออกมาส�ำรวจรอบๆ ก่อน คิดว่าพรุ่งนี้จะเริ่มเดินป่า
เส้นทางใกล้ๆ แล้วค่อยไปไกลขึ้นครับ”
“ดีครับ นักท่องเที่ยวเพิ่งเดินทางมาถึงต้องค่อยๆ ปรับตัว อย่าเพิ่ง
รีบเลือกเส้นทางระยะไกล บางทีร่างกายปรับตัวไม่ทัน ผมเห็นมาหลายคน
แล้วที่มั่นอกมั่นใจว่าตัวเองไหว แต่สุดท้ายต้องเรียกพาราเมดิก๑ไปช่วย”
“ครับ ผมก็กลัวเหมือนกัน” คริษฐ์หวั เราะ “ถึงจะไปเดินป่าบ่อยๆ แต่
ก็ไม่คอ่ ยได้เดินระยะไกลแบบข้ามวันข้ามคืน อีกอย่างผมก็ทำ� งานในออฟฟิศ
เป็นส่วนใหญ่ เกรงว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อม”
“ครับ...” รอยตอบ ทว่าสายตาของเขาทีม่ องคริษฐ์ดเู ปลีย่ นไป ตัง้ แต่
เห็นชายหนุ่มหัวเราะ คิ้วสีขาวขมวดเข้าหากัน “คริส...”
“ครับ คริษฐ์” เขาพยักหน้า คิดว่ารอยถามชื่อเขาอีกครั้ง
“คุณเคยมาพักที่นี่มาก่อนหรือเปล่า ท�ำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณจัง”
“ผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับ ผมอยากมานานมากแล้วตั้งแต่เห็น
รูป จึงรวบรวมวันหยุดสองปีเพื่อจะได้มาพักยาว”
“อืม...ผมอาจจะจ�ำคนผิด เหมือนกับเคยเห็นคุณทีไ่ หนมาก่อน” รอย
ส่ายหน้าช้าๆ “แต่แก่แล้วยิง่ เลอะเลือน อีกอย่างผมก็เจอนักท่องเทีย่ วเยอะ
เหลือเกิน”
“ครับ”
“ว่าแต่คุณมาจากประเทศอะไรนะ”
“อ๋อ ผมเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกันครับ แม่เป็นคนไทย ผมเกิดและ
โตที่อเมริกา แต่ผมดูคล้ายคนเอเชียมากกว่าตะวันตก”
“ขอโทษทีถ่ ามนะครับ คือผมรูส้ กึ เหมือนเคยรูจ้ กั คุณมาก่อน อาจจะ
เป็นพ่อ หรือปู่ของคุณ”
“อืม...ผมไม่แน่ใจ พ่อกับแม่ชอบพากันไปเทีย่ วบ่อยๆ อาจจะเคยมา
๑ Paramedic เจ้าหน้าที่ประจ�ำรถพยาบาล หรือหน่วยปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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เที่ยวที่นี่ก็เป็นได้ครับ”
“ครับ” ชายชราพึมพ�ำ คิดว่าตนคงจะเลอะเลือนมากกว่า จึงรีบบอก
“ถ้างั้นเชิญคุณเดินเที่ยวตามสบายเถอะครับ ผู้จัดการโรงแรมคงไม่ชอบใจ
ถ้ารู้ว่าผมรบกวนแขก”
“ไม่ได้รบกวนเลยครับ ผมยินดีทไี่ ด้รจู้ กั คุณรอย และยังอดคิดไม่ได้
ว่าโรงแรมมีสวัสดิการให้พนักงานดีมากนะครับ คุณลุงยังได้พักที่นี่ถึงจะ
เกษียณไปแล้วก็ตาม”
“ก็สว่ นหนึง่ ครับ แต่จริงๆ แล้วเขตนีเ้ ป็นส่วนของพนักงาน ตรงโน้น
เขาสร้างหอพักขึ้นใหม่ให้แทนเมื่อก่อนที่เคยพักอยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรม
ตอนหลังก็ปรับปรุงเพื่อเป็นห้องพักแขก และพนักงานก็จะได้มีที่พักเป็น
สัดส่วน แต่บ้านหลังนี้พ่อของผมที่เป็นคนสวนของโรงแรมเป็นเจ้าของและ
พักอยู่ที่นี่จนตาย ผมที่ท�ำงานต่อมาก็เลยได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ ตอนนี้
ลูกชายของผมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็มาพักด้วยเวลามา
ท�ำงาน ส่วนวันหยุดก็กลับไปหาครอบครัวในเมืองใกล้สถานีรถไฟอีสต์เกต
นั่นแหละครับเพราะลูกต้องไปโรงเรียน และเป็นเพราะครอบครัวของเรา
ท�ำงานที่นี่มาหลายรุ่น เจ้าของโรงแรมก็เลยอนุญาตให้อยู่บ้านหลังนี้จนกว่า
ผมจะตายแล้วก็คงจะรื้อ”
“เจ้าของโรงแรมยังเป็นบริษัทรถไฟอยู่หรือเปล่าครับ” เขาสงสัย
“บริษัทเกรทนอร์ทยังถือหุ้นใหญ่อยู่ครับ” รอยตอบ
พอคริษฐ์ได้ยินชื่อบริษัท เขาก็นึกขึ้นได้ทันที
“คุณลุงท�ำงานที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ”
“ผมท�ำงานตัง้ แต่อายุสบิ แปด ตอนนัน้ ก็ปี ๑๙๓๕ ก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สองสักสามสี่ปี ผมจ�ำได้แม่นเพราะโรงแรมปิดไปสองปีระหว่างนั้น”
“ถ้างั้นตอนที่มิสหลุยส์กับมิสโจนส์เสียชีวิต คุณลุงยังไม่ได้ท�ำงาน
ที่นี่สินะครับ” เขาพึมพ�ำ รู้สึกผิดหวังที่คิดว่าจะได้ทราบเรื่องราวของหญิง
สาวทั้งสองจากคนเก่าแก่ของโรงแรม
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“อ้อ ตอนนัน้ พ่อของผมท�ำงานอยูค่ รับ ผมยังเด็ก แต่กพ็ อจะรูว้ า่ เกิด
เหตุฆาตกรรม”
“ฆาตกรรมหรือครับ”
“ครับ ฆาตกรรม ทางโรงแรมไม่อยากให้ใครพูดถึงเพราะจะท�ำให้
โรงแรมเสียหาย แต่ตอนนั้นข่าวก็ลงกันโครมๆ ถ้าสนใจ คุณก็ค้นจาก
อินเทอร์เน็ตหรือห้องสมุดได้”
“เรื่องมันเป็นยังไงหรือครับ” เขาซักทันที
“คือมีคนบุกเข้าห้องของมิสหลุยส์และฆ่าเธอกับพี่สาว มิสโจนส์น่ะ
ครับ พวกเขาตามล่าตัวฆาตกรทั้งคืน แทบจะพลิกป่าตามล่า แต่ก็ไม่เจอ
แม้แต่ศพ”
“แล้วพวกเขารู้ไหมครับว่าเป็นใคร”
รอยมองคนถามอีกครั้ง ก่อนจะพยักหน้าช้าๆ
“เขาเป็นเพือ่ นกับพ่อของผมเอง แต่พอ่ ของผมไม่เชือ่ ว่าเป็นฝีมอื ของ
เขา เขาเคยมาพักที่นี่กบั เราบ่อยๆ ทุกครั้งที่ติดตามมิสเตอร์มัวร์มาที่นี่”
“เขาเป็นใครหรือครับ”
“ผมจ�ำได้วา่ เขาเป็นผูช้ ว่ ยวิศวกรทีท่ ำ� งานให้บริษทั ทีท่ ำ� ถนน Goingto-the-Sun น่ะครับ พ่อของคุณอะมานดาพักอยู่ทนี่ เี่ พราะว่าผู้ถอื หุ้นใหญ่
ของบริษัทรถไฟและบริษัทท�ำถนนเป็นแขกกิตติมศักดิ์พาครอบครัวมา
พักผ่อนตลอดฤดูรอ้ นในปีนนั้ พ่อเล่าว่าผูช้ ายคนนัน้ เป็นผูช้ ว่ ยหัวหน้าวิศวกร
มาท�ำงานกับเจ้านาย และชอบพอกับมิสหลุยส์ แต่มสิ หลุยส์กม็ คี หู่ มายอยู่
แล้ว ใครๆ ก็พดู ว่าหากเธอไม่เสียชีวติ ไปเสียก่อน ทัง้ สองอาจจะได้แต่งงาน
กัน”
“น่าเสียดายนะครับ ที่พวกเธอต้องมาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย”
“ครับ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน ผมว่าถ้าคุณอยากรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ ว
กับโรงแรม ผมมีเรื่องเล่าเยอะแยะ และถ้าคุณมีเวลาว่างก็เชิญมาดื่มน�ำ้ ชา
กับผมได้นะครับ ผมว่าง ช่วงบ่ายๆ นอกจากปลูกดอกไม้ ตัดดอกไม้ไปปัก
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แจกันในห้องอาหารกับแต่งล็อบบีแล้ว ผมก็ไม่ได้ทำ� อะไร ได้คุยบ้าง อัลไซเมอร์จะได้ไม่ถามหาน่ะครับ” ชายชราบอกกลั้วเสียงหัวเราะ
“ได้ครับคุณลุง ถ้างั้นวันนี้ผมขอตัวไปเดินดูเส้นทางแถวนี้ก่อนนะ
ครับ แล้วว่าจะไปพายเรือออกก�ำลังกายสักหน่อย”
“ได้ครับ แต่ถา้ จะตกปลาก็ไปกับผมได้ ผมชอบออกเรือไปตอนเช้าๆ
เผื่อคุณสนใจ”
“จริงหรือครับ” คริษฐ์ตื่นเต้น
“ครับ ผมไปตกปลาบ่อยๆ ปกติก็ไปคนเดียว ลูกไม่ค่อยว่างหรอก
ครับ ถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็เยี่ยมเลย”
“ดีครับ แล้วคุณลุงจะไปเมื่อไหร่หรือครับ”
“ผมดูท้องฟ้าแล้วคิดว่าอากาศคงดีแบบนี้ไปอีกสองสามวัน ตกปลา
มันก็ต้องดูอากาศด้วย คิดว่าพรุ่งนี้คงจะเป็นวันที่ดี”
“ได้ครับ งั้นผมจะเปลี่ยนแพลนมาตกปลาก่อน ว่าแต่คุณลุงจะออก
เรือกี่โมงครับ”
“สักแปดโมงเป็นไง เช้าเกินไปไหมคุณ”
“ไม่เช้าครับ ผมตื่นเช้าประจ�ำ ไม่มีปัญหาเลยครับ ผมจะรีบกินข้าว
แล้วมาเจอลุงที่นี่ตอนแปดโมงนะครับ”
“ได้ครับ ถ้างั้นพบกันพรุ่งนี้ พายเรือให้สนุกนะครับ”
รอยโบกมือ แล้วเดินกลับไปยังแปลงดอกไม้ที่ทำ� ค้างไว้ คริษฐ์จึง
ออกเดินต่อไปจนถึงป้ายบอกเส้นทางเดินป่า แล้วจึงเดินย้อนกลับมาเช่าเรือ
อารมณ์ของเขาสดใสจากการได้พกั ผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทสี่ วยงาม
และแสนสงบสุข เขาเลือกกินอาหารเย็นทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม แม้จะแพง
แต่อาหารก็อร่อยถูกใจ พร้อมอวดอ้างว่าใช้ผักที่ปลูกจากแปลงออร์แกนิก
เพื่อสนับสนุนสินค้าจากชาวบ้านในย่านนี้ และน�ำมาเป็นส่วนประกอบปรุง
อาหารได้อย่างยอดเยี่ยม
คริษฐ์กลับขึน้ ห้องอีกครัง้ ในตอนหัวค�ำ่ หลังจากไปเดินย่อยอาหารที่

26

l

G O I N G T 0 T H E S U N ทั ณ ฑ์ รั ก พ ย า บ า ท

ริมทะเลสาบ ฟ้ายังสว่างเพราะเป็นกลางฤดูรอ้ น จึงเดินออกไปนอกระเบียง
ที่ใช้ร่วมกับห้องพักที่อยู่ติดกัน แต่มีราวไม้ขวางไว้ ความสูงเพียงแค่ระดับ
เดียวกันกับราวระเบียงคือประมาณเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร บนระเบียงมีเก้าอี้
ชุดส�ำหรับนั่งพักผ่อน เขานอนอ่านหนังสือที่หยิบติดมือมาด้วย ชมวิวไป
พร้อมกัน ระหว่างอ่านไปก็รู้สึกง่วงงุน...
เสียงฮัมเพลงแผ่วเบาท�ำให้เขาตาปรือลืมตาแทบไม่ไหว...และหลับไป
โดยไม่รู้ตัว

๒
“คุณ...”

คริษฐ์มองเห็นวิวภูเขาติดทะเลสาบคุ้นตา เขาก�ำลังเดินท่อมๆ ไป
ระหว่างต้นสนห่างจากโรงแรมไปไกล ปากก็ร้องเรียก “คุณ...ผมมาแล้ว”
ร่างบางโผล่ออกมาจากเบือ้ งหลังต้นไม้ใหญ่ แล้วกระโดดเข้ากอดเอว
เขาจนสองร่างล้มลงไปด้วยกัน
“คุณมาแล้ว”
“โธ่...” เขาครางอย่างไม่จริงจังนัก ออกจะข�ำท่าทางแก่นๆ ของหญิง
สาวมากกว่า ก่อนจะพลิกตัวขึ้นแล้วดึงเธอลุก แลเห็นสายตาของหญิงสาว
อีกคนที่ยืนอยู่ข้างต้นไม้กำ� ลังมองพวกเขาอยู่ เขาเกรงใจสายตาคู่นั้นจึงรีบ
ก้าวถอยหลัง แต่คนตรงหน้ายังตามเข้ามากอด
“คิดถึงคุณจัง”
“ผมก็คิดถึงคุณเหลือเกิน” เขากอดเธอแนบอก “คิดถึงคุณทุกลม
หายใจ”
“กลับมาคราวนี้แล้ว ไม่กลับไปไม่ได้หรือคะ”
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“คุณฟิลลิปอยากให้ผมช่วยงานทางโน้น มีปัญหาหลายอย่างที่ต้อง
แก้ไขครับ”
“แล้วอาทิตย์หน้าคุณจะได้กลับมาอีกไหมคะ” เธอถาม ตาโตด้วย
ความคาดหวัง
“ถ้าคุณฟิลลิปเรียก ผมก็คงได้ตามมาครับ”
“ฉันอยากให้คณ
ุ มาท�ำงานทีน่ มี่ ากกว่า เราจะได้เจอกันทุกวัน แทนที่
จะนับวันรอคอยแบบนี้ ฉันไม่มั่นใจเลย” เธอถอนใจเฮือกใหญ่ “ฉันมีเรือ่ ง
อยากจะคุยกับคุณเยอะแยะเลย ถ้างัน้ พรุง่ นีเ้ ราไปเจอกันทีน่ �้ำตกดีไหม ฉัน
จะขอพี่แอนนาช่วยหลอกโอเวนไปที่อื่น”
“ได้ครับ กินอาหารเช้าเสร็จผมจะรีบไปรอคุณที่นั่น”
“ค่ะ” เธอยิ้มรับก่อนจะหันไปด้านหลัง เห็นหญิงสาวอีกคนหยุดเดิน
นานแล้ว เพื่อปล่อยให้หนุ่มสาวพูดคุยกันตามล�ำพัง
หญิงสาวข้างตัวจับมือของเขาแล้วพาเดินห่างออกไปอีก ก่อนจะดึง
เขาหลบหลังต้นสนต้นใหญ่แล้วดึงเขาเข้าไปกอด
คริษฐ์ยิ้มก่อนจะก้มลงจูบเธอด้วยความคิดถึง วงแขนเล็กโอบรอบ
ล�ำคอและจูบตอบเขาด้วยความคิดถึงทัดเทียมกัน พอเขาถอนจูบ เธอก็แตะ
นิ้วลงบนริมฝีปากของเขา ดวงตาสีฟ้ามองเขาด้วยความเสน่หา แล้วเสียง
กระซิบก็ดังขึ้น
“อะมานดา...ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้ว เราต้องรีบกลับ อย่าลืมนะว่า
คืนนี้คุณพ่อมีแขกร่วมโต๊ะ”
ทั้งคู่หันไปตามเสียง หญิงในอ้อมกอดของเขาตาโต และหันมาบอก
“ฉันต้องรีบไปแล้ว พรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะ”
“ครับ” เขายิ้ม มองใบหน้าสดใสด้วยสายตาเปี่ยมรักก่อนที่เธอจะ
เขย่งตัวขึ้นหอมแก้มของเขา แล้วหมุนตัววิ่งไปตามเสียงเรียก โบกมือและ
ส่งยิ้มให้เขาไปพร้อมกัน
เขามองตามร่างสองสาวที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับไปโรงแรม ก่อนจะถอน
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หายใจออกมาเฮือกใหญ่ ออกเดินตามหลังทัง้ สองไปห่างๆ เพือ่ ไม่ให้ใครผิด
สังเกต แล้วแยกเดินไปยังกระท่อมของโรเบิร์ตหลังจากเห็นสองสาวเดิน
เข้าไปในเขตโรงแรมเรียบร้อย

คริษฐ์ถอนหายใจยาวเหยียด...เสียงฝีเท้าท�ำให้เขาตื่นจากความฝัน

ลืมตาขึ้นก็เห็นประตูระเบียงห้องติดกันเปิดออก และเด็กสองคนวิ่งออกมา
เขาลุกขึ้นนั่ง เห็นนิยายตกอยู่บนพื้นก็หยิบขึ้นมาอย่างเหม่อลอย
เด็กน้อยโบกมือทักทาย เขายิม้ และส่งยิม้ เลยไปถึงมารดาของเด็กทัง้
สองที่ตามออกมา ก่อนจะเดินกลับเข้าห้องที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
ระหว่างอาบน�้ำ สมองก็ทบทวนความฝันเมื่อครู่ ท�ำไมเขาถึงจูบ
ผู้หญิงในภาพอย่างสนิทสนมราวกับเป็นคนรักกัน และผู้หญิงอีกคน...
แอนนา...เขาจ�ำไม่ผิดแน่
เขาเปิดน�ำ้ เย็นล้างหน้า...ท่าทางจะดูภาพและอ่านประวัตคิ วามเป็นมา
ของโรงแรมมากเกินไปถึงเก็บเอามาฝันเป็นตุเป็นตะ พอกลับมานอนบน
เตียง เขาก็ตาสว่างเกินกว่าจะหลับลง จึงเปิดคอมพิวเตอร์เขียนอีเมลถึงบิดา
และมารดา บอกเล่าว่าถึงที่พักเรียบร้อยดี และชอบบรรยากาศกับทิวทัศน์
ของทีน่ มี่ าก ก่อนจะส่งรูปทีถ่ ่ายตัวเองในตอนบ่ายแนบไปกับอีเมล จากนัน้
ก็อ่านนิยายต่ออีกพักใหญ่ พอเห็นเวลาก็ตกใจ รีบปิดไฟเข้านอน เพราะมี
นัดกับรอยตอนเช้าตรู่ แถมเขาจะต้องเผือ่ เวลาส�ำหรับซือ้ อาหารเช้าและกลาง
วันอีกด้วย
เขาหลับไปในเวลาไม่นาน แม้จะคิดถึงหญิงสาวคนสวยที่จูบเขาใน
ความฝัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะเคลิ้มหลับไปขณะริมฝีปากยัง
คลี่ยิ้มบาง

คริส...คริส...

คริษฐ์หายใจเข้าลึก...ไม่ชอบใจที่การหลับลึกถูกรบกวน
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ฮือๆๆ คริส...ช่วยฉันด้วย...
ใครเรียก...จะให้ช่วยอะไร
คริษฐ์อยู่ในอาการกึ่งหลับกึ่งตื่น เขารู้สึกคล้ายกับยืนอยู่กลางห้อง
ตรงหน้าของเขามีเงาตะคุม่ ทีน่ งั่ หันหลังและก�ำลังร้องไห้สะอึกสะอืน้ ไหล่บาง
สั่นสะท้าน
‘คุณเรียกผมใช่ไหม’ เขาถาม แต่เสียงนัน้ สะท้อนราวกับอยูใ่ นหุบเขา
‘ช่วยฉันด้วย...ฮือๆๆ’
‘คุณจะให้ผมช่วยอะไร’ เขาถาม
‘ทรมานเหลือเกิน...ได้โปรด...ช่วยฉันด้วย’
‘คุณเป็นใคร’ เขาก้าวเข้าไปหา เงาด�ำบนเตียงหายวับ เขาหมุนไปรอบ
กาย ได้ยนิ เสียงจากมุมห้อง และเห็นเงาจากตรงนัน้ ‘คุณเป็นใคร จะให้ผม
ช่วยได้ยังไง’
‘ช่วยด้วย...ฆาตกร...ฆาตกร...’
เสียงประโยคสุดท้ายโหยหวนและเล็กแหลมจนคริษฐ์สะดุง้ เฮือก เขา
ลุกขึน้ นัง่ กลางเตียง รีบเปิดไฟตรงหัวเตียงและมองไปตรงมุมห้องทีม่ เี งาด�ำ
เคยอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่เห็นใคร นอกจากเงาตะคุ่มจากโคมไฟที่ตั้งอยู่ติดกับ
เก้าอี้พักผ่อนและแสงไฟที่ส่องไม่ถึง
เขายกมือลูบหน้าแล้วพบว่ามีเหงือ่ ผุดขึน้ เต็ม ไม่ใช่แค่บนหน้า แม้แต่
เสือ้ นอนก็ยงั ชืน้ เหงือ่ เขาถอดเสือ้ โยนทิง้ ข้างเตียงและทิง้ ตัวลงนอนอีกครัง้
เขาไม่ใช่คนกลัวผี และไม่เคยพบเหตุการณ์ประหลาดใดๆ มาก่อน
ในชีวิต แม้จะได้ฟังเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกมานักต่อนัก แต่ก็ไม่เคยเจอกับ
ตัว คิดเสมอว่ามันเป็นเรือ่ งไร้สาระ วิญญาณก็เป็นเพียงพลังงานของคนตาย
ที่ยังคงอยู่หลังร่างกายเน่าเปื่อย แค่พลังงานนั้นคงยังวนเวียนอยู่ที่นี่
เกือบสามนาฬิกา คริษฐ์เอือ้ มมือไปปิดไฟหัวเตียงอีกครัง้ แล้วเอนตัว
ลงนอน แต่ทันทีที่เขาเคลิ้มหลับ เสียงร้องไห้คร�ำ่ ครวญก็ดังขึ้นอีกครั้ง
‘ฆาตกร...ไอ้ฆาตกร...คนสารเลว...’
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พอลืมตา เสียงก็เงียบไป คริษฐ์ถอนใจเฮือก ก่อนจะลุกเปิดไฟ และ
เดินไปเปิดประตูระเบียงให้อากาศเย็นจากด้านนอกเข้าไปในห้อง เขารูดม่าน
เปิดให้เห็นทิวทัศน์ภายนอก
แสงจันทร์สว่างส่องสะท้อนผืนน�้ำและภูเขา เขานัง่ บนเตียงเหม่อมอง
เงาตะคุม่ ของภูเขาด้านนอกอยูห่ ลายนาที...ก่อนจะทิง้ ตัวลงนอน สงสัยเหลือ
เกินว่าถ้าไม่หลับจะได้ยินเสียงร้องไห้อีกหรือไม่
เงียบ...ทุกอย่างเงียบสงบ ได้ยินแต่เสียงแมลงจากด้านนอก...นอน
ฟังเสียงของมันเพลินจนหลับไปอีกครัง้ คราวนีเ้ ขานอนหลับลึกจนถึงเช้าและ
ไม่ได้ยนิ เสียงร้องไห้อีกเลย

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึน้ คริษฐ์ลกุ พรวดพราด จ�ำได้วา่ ต้องรีบไปพบชาย

ชราตามนัดจึงวิง่ เข้าห้องน�ำ้ ท�ำธุระส่วนตัวและแต่งตัวในเวลาอันรวดเร็ว เขา
วิง่ ลงไปซือ้ แซนด์วชิ หลังจากเติมน�้ำลงในขวดพลาสติกส�ำหรับเดินป่าเสียบ
ติดช่องข้างเป้แล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่บ้านของรอย ก็เห็นชายชรายืนรออยู่
“อรุณสวัสดิ์ครับ” รอยทัก
“อรุณสวัสดิ์ครับ หวังว่าผมคงยังไม่สาย” เขากระหืดกระหอบพลาง
มองนาฬิกาข้อมือ เหลือเวลาอีกไม่ก่นี าทีก็จะถึงเวลานัด
“ไม่ตอ้ งรีบหรอกครับ ไปกันเองสบายๆ” รอยบอกยิม้ ๆ ก่อนจะหยิบ
ข้าวของที่วางไว้ข้างตัว แล้วออกเดิน “เรือจอดด้านหลังครับ เราจะไม่ลงที่
ท่าของโรงแรม แต่ไปลงที่ท่าเรือสาธารณะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่
ไม่ได้พกั ที่โรงแรมครับ”
“อ้อ ครับๆ” เขารีบช่วยชายชราหิ้วถังและอุปกรณ์ตกปลา
รอยพึมพ�ำขอบคุณแล้วทัง้ สองก็เดินไปตามเส้นทาง ผ่านแยกทีม่ ปี า้ ย
ติดบอกเส้นทางเดินป่า เดินเลยไปอีกนิดก็มองเห็นป่าสนคุ้นตา
“ท่าเรืออยู่อีกไกลไหมครับ”
“เลยป่าสนนีไ้ ปอีกนิดก็จะเจอเส้นทางทีข่ บั รถเข้ามาได้ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
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เอาเรือมาลงที่ท่าสาธารณะครับ”
“ครับ” เขาพึมพ�ำและมองไปรอบตัว คิว้ หนาขมวดเข้าหากัน...ต้นไม้
ตรงโน้นที่เขาจูบกับหญิงสาวในฝัน ไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริง
“มีอะไรหรือเปล่าครับ” ชายชราหันกลับมาถามเมือ่ เห็นชายหนุม่ ชะลอ
ฝีเท้าลง และมองไปที่ต้นสนต้นใหญ่
“เปล่าครับ พอดีผมก�ำลังคิดว่าเหมือนเคยเห็นต้นสนต้นนัน้ มาก่อน”
“อ้าว ผมนึกว่าคุณเพิง่ มาเทีย่ วครัง้ แรกเสียอีก ป่าสนซีดาร์ทนี่ เี่ ป็นป่า
ที่มีอายุเกือบแปดร้อยปีแล้วกระมัง อุทยานจึงไม่ยอมให้ตัดถนนผ่าน และ
ต้นนั้นเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุด”
“ผมเหมือนกับเคยเห็นมันในความฝันครับ”
“ขนาดนัน้ เชียวหรือครับ” รอยหัวเราะชอบใจ ท�ำให้คริษฐ์หวั เราะตาม
“ขนาดนั้นเชียวละครับ ไม่อยากบอกเลยว่าตั้งแต่มาถึงที่นี่ ผมฝัน
มากกว่าที่เคยฝันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเสียอีก”
รอยส่ายหัวและยังหัวเราะชอบใจ
คริษฐ์ลืมต้นไม้ใหญ่นั้นไปเมื่อเดินเกือบจะทะลุป่าไปถึงท่าเรือ แล้ว
สนใจสิ่งอื่นแทน ชายชราผูกเรือไว้ที่ท่า เป็นเรือไม้ขนาดนั่งได้สามถึงสี่คน
รอยบอกให้เขานั่งตรงหัวเรือ ขณะที่เจ้าตัวนั่งตรงท้ายเรือ แล้วพายออกไป
จากท่า
สักพักทัง้ สองจึงลอยนิง่ อยู่กลางทะเลสาบ ช่วงเวลาเช้าหมอกบางยัง
อ้อยอิง่ เหนือผิวน�ำ้ พอมองไปทีโ่ รงแรมก็เห็นหมอกบดบังอาคารไปเกือบครึง่
ภาพนัน้ คล้ายกับสะท้อนให้คริษฐ์สมั ผัสได้ถงึ ปริศนาทีซ่ อ่ นเร้นอยูเ่ บือ้ งหลัง
“คุณลุงพอจะจ�ำรายละเอียดคดีฆาตกรรมแอนนากับอะมานดาได้หรือ
เปล่าครับ” เขาตัดสินใจถามขึ้นหลังจากทั้งสองหย่อนเบ็ดลงในน�ำ้ แล้ว รอ
เวลาปลากินเหยื่อ
“จ�ำได้สคิ รับ เพราะผมต้องคอยเล่าให้นกั ท่องเทีย่ วฟังมาหลายปี และ
ผมก็เล่าให้คุณฟังเมื่อวาน”
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“ครับ ผมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อย หวังว่าคุณลุง
คงจะไม่รังเกียจ”
“ไม่เลย คุณอยากรู้เรื่องอะไรล่ะ ถ้าตอบได้ผมก็ยินดี”
“ก็เรื่องราวของทั้งคู่ที่คุณลุงทราบน่ะครับ อย่างเรื่องส่วนตัว ความ
เป็นมาของครอบครัวอะไรท�ำนองนั้น”
“ได้สิ...ผมมีเวลาทั้งวัน” รอยหัวเราะ ยินดีที่ได้คุย หลังเกษียณก็มี
โอกาสได้โม้นอ้ ยเต็มที “เรือ่ งครอบครัวหลุยส์ ผมจ�ำได้ดี หัวหน้าครอบครัว
คือมิสเตอร์อเล็กซ์ หลุยส์ เป็นเศรษฐีจากซีแอตเทิล เป็นพ่อของอะมานดา
และแอนโทนี ขณะที่แอนนาเป็นลูกติดของจูเลียกับสามีเก่า แต่มิสเตอร์
อเล็กซ์ก็รักเหมือนลูกในไส้
“ตอนนัน้ แอนนาหมัน้ หมายอยูก่ บั นายธนาคารอายุมากกว่าเธอหลาย
ปี และตามมาเที่ยวพักผ่อนด้วย อเล็กซ์จองห้องพักให้แก่ครอบครัวและ
พนักงานตลอดฤดูรอ้ น จริงๆ พวกเขาก็มาหลายครัง้ แล้ว แต่ปนี นั้ บริษทั ของ
อเล็กซ์เริ่มต้นก่อสร้างถนน จึงเช่าห้องตลอดฤดูร้อนเพื่อจะได้ท�ำงานไป
ด้วย ส่วนแอนนาและอะมานดาก็โตเป็นสาวเต็มตัว คนน้องเพิ่งเรียนจบ
มหาวิทยาลัย สวยและเก่ง ใครเห็นก็หลงรัก พีส่ าวเป็นคนเงียบๆ นานๆ ถึง
จะได้ยินเธอพูดเสียที ส่วนแอนโทนีตอนนั้นอายุใกล้เคียงกับผม เรามักจะ
ออกไปเล่นด้วยกันบ่อยๆ”
“ครับ แล้วเมื่อวานคุณบอกคลับคล้ายคลับคลาว่าอะมานดาก็มี
คู่หมั้นคู่หมายเหมือนกัน”
“ตอนนั้นการหมั้นยังไม่ประกาศออกมา แต่ใครๆ ก็พูดเป็นเสียง
เดียวกันว่าทั้งสองเหมาะสมกันมาก และวางแผนว่าจะแต่งงานกัน เพราะ
โอเวน มัวร์ วิศวกรของบริษัทเป็นทายาทของตระกูลเก่าแก่จากอังกฤษ
พ่อเป็นเชื้อพระวงศ์ หน้าที่การงานก็ดี เป็นมือขวาของฟิลลิปผู้ควบคุม
การก่อสร้างถนน เขามาทีโ่ รงแรมแทบทุกอาทิตย์เพือ่ ประชุมงานกับมิสเตอร์
อเล็กซ์ แต่อะมานดากลับมาตายเสียก่อน”
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“หลังจากนัน้ ล่ะครับ คุณลุงทราบข่าวพวกเขาอีกหรือเปล่า หมายถึง
ครอบครัวหลุยส์หรือแม้แต่คู่หมั้นของทั้งสอง”
“ครอบครัวหลุยส์ไม่กลับมาที่นี่อีกเลย ถึงครอบครัวจะถือหุ้นอยู่
ก็ตาม ภายหลังแอนโทนีพาครอบครัวมาเทีย่ วบ้าง แต่หลังสงครามโลกครัง้
ทีส่ อง เศรษฐีอเมริกนั ก็ไม่ได้ฟฟ่ ู า่ เหมือนก่อนหน้าแล้ว ไม่มงี านปาร์ตที กุ คืน
ไม่จองโรงแรมทัง้ ชัน้ ส�ำหรับเพือ่ นและญาติอกี ทุกอย่างเปลีย่ นไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ”
คริษฐ์ถอนใจ เสียงร้องไห้เมื่อคืนท�ำให้เขาลืมไม่ได้ง่ายๆ เพราะมัน
เป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้เขานอนหลับๆ ตืน่ ๆ เกือบตลอดทัง้ คืน แล้วเขาก็พมึ พ�ำ
“ปกติผมไม่ใช่คนเชื่อเรื่องวิญญาณ...”
ค�ำพูดนั้นท�ำให้รอยเงยหน้าขึ้นสบตาเขาทันที
“คุณเจออะไรอย่างนั้นรึ”
“อ้อ...แค่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้น่ะครับ พอตื่นก็เงียบไป”
“คุณพักอยู่ที่ห้องหมายเลขอะไร”
“ห้อง ๔๐๔ ครับ”
รอยนิ่งงัน...หลายวินาทีกว่าเขาจะถามขึ้นอีกครั้ง
“แล้วเมื่อคืนคุณนอนได้หรือเปล่า”
“ก็มาหลับได้นานขึ้นตอนใกล้สว่างครับ ก่อนหน้าก็ฝันแปลกๆ แล้ว
ก็ได้ยินเสียงร้องไห้”
“แล้วคุณไม่กลัวรึ”
“อืม...ก็ไม่ค่อยชอบครับ มันท�ำให้ผมพักผ่อนไม่เต็มที่ แต่ผมก็
ไม่เห็นอะไรนอกจากได้ยนิ เสียง บางทีผมอาจจะหูฝาดก็ได้ครับ หรือว่าเป็น
แค่เสียงในความฝัน พอตืน่ ก็หายไป คุณลุงก�ำลังจะบอกผมว่ามีผที โี่ รงแรม
อย่างนั้นหรือครับ”
รอยหัวเราะ เสียงนั้นไม่ฟังขบขันเหมือนก่อนหน้า
“ผมตอบไม่ได้หรอก เพราะไม่เคยเจอเหมือนกัน ได้ยินแต่แขกเล่า
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ให้ฟัง ส่วนใหญ่กเ็ ป็นเสียงร้องไห้นแี่ หละคุณ แต่หนักหน่อย บางคนก็เห็น
วิญญาณ”
“ของใครหรือครับ”
“เขาบอกว่าเป็นวิญญาณของอะมานดา เพราะห้องนัน้ เป็นห้องพักของ
เธอ”
“ห้อง ๔๐๔?”
“ครับ”
คริษฐ์สูดลมหายใจเข้าลึก รอยจึงบอก
“ผมไม่คดิ ว่าจะมีห้องว่างเหลือตลอดทัง้ ซัมเมอร์...คุณอาจจะขอย้าย
ไม่ได้”
“ผมเช่าห้องนี้ในราคาที่ถูกมาก เพราะมีเงื่อนไขห้ามย้ายและห้ามคืน
เงิน ถ้าย้ายออก เงินที่ผมจ่ายไปก็ถูกยึด”
“คุณกลัวหรือเปล่าล่ะครับ”
“อืม...ผมเชือ่ ว่าวิญญาณเป็นเพียงพลังงาน” เขาส่ายหน้าช้าๆ “แต่ท�ำ
อะไรเราไม่ได้ ถ้าบอกให้แม่ฟัง แม่จะต้องบอกว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญ
ตามความเชื่อของคนไทยในทางศาสนาพุทธ”
“บางทีสาเหตุทเี่ ธอยังอยูต่ รงนัน้ ก็เพราะคนร้ายยังไม่ได้รบั โทษ จิตที่
อาฆาตแค้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่น”
“ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาเยอะครับ” เขาหัวเราะเบาๆ “แต่ก็
ไม่เคยเจอกับตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นคนจิตแข็งมาตลอด”
“มีแขกหลายคนที่ทนไม่ได้ขอคืนห้อง ขอเงินคืนและโวยวายเยอะ
ครับ ผู้จัดการถึงต้องใช้วิธีนี้”
“ก็มีเหตุผลครับ”
“แล้วคุณคิดว่าจะพักอยู่ที่ห้องนั้นต่อไหวไหม” รอยห่วง
“น่าจะไม่มปี ญ
ั หาครับ อาจจะบอกเธอดีๆ ว่าป่านนีค้ นร้ายคงจะตาย
ไปแล้ว เหตุการณ์มันผ่านไปตั้งเจ็ดสิบห้าปี เธอก็ควรจะไปเกิดได้แล้ว
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เพราะแม่ของผมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด”
รอยหัวเราะเสียงดัง
“คุณเชื่อไหมว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีผู้จัดการโรงแรมคนหนึ่ง พา
บาทหลวงไปพักทีห่ อ้ งนัน้ เพือ่ ให้ชว่ ยขับไล่วญ
ิ ญาณ ยังไม่ถงึ เช้า บาทหลวง
ก็วิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วขับรถออกจากโรงแรมไปเลย แต่ไม่เคยเล่า
ว่าเจออะไร”
“ไม่นา่ เชือ่ เลย อะมานดาเป็นคนสวยน่ารักอารมณ์ดี ไม่นา่ เชือ่ เลยว่า
จะอาฆาตแค้นได้ขนาดนี้”
“สวยน่ารักน่ะพอเข้าใจ แต่คุณรู้ได้ไงว่าเธออารมณ์ดี”
“เออ นั่นสิครับ” เขาหัวเราะเก้อๆ “ผมเห็นรูปเธอที่โรงแรมเมื่อวาน
เธอสวยมากนะครับ”
“ครับ สวยมาก ผมจ�ำได้ว่าหนุ่มๆ ติดกันเกรียว เดินไปทางไหน
ผู้ชายก็มองจนเหลียวหลัง”
“คุณลุงเคยเจอเธอหรือเปล่าครับ”
“เจอสิ นอกจากจะสวยแล้ว เธอยังมีอัธยาศัยดี ใครๆ ก็รัก ตอน
เด็กๆ ผมออกไปตกปลากับเธอหลายครัง้ เธอมักมีขนมอร่อยๆ จากในครัว
มาฝากเสมอ เพราะถ้าไม่ใช่แขกไม่มีทางได้กิน และเธอกับเพื่อนของพ่อ...
สนิทสนมกันมาก ผมเห็นเธอคุยกับเขาบ่อยๆ”
“คนที่ฆ่าเธอน่ะหรือครับ”
“ใช่ ซึ่งมันก็น่าแปลกนะ สองคนนั้นคุยกันถูกคอมาก ดูเธอมีความ
สุข แต่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เขาถึงลงมือฆ่าเธอได้”
เป็นค�ำถามทีไ่ ม่มใี ครตอบได้ คริษฐ์ได้แต่คดิ ถึงหญิงสาวในความฝัน
และจูบของเธอก็ทำ� ให้หัวใจของเขาสั่นไหวยิ่งกว่าจูบของหญิงสาวคนไหนๆ
ในอดีตด้วยซ�ำ้
รอยมองชายหนุ่มที่นั่งเหม่อลอยมองแผ่นน�้ำด้วยสายตาครุ่นคิด มี
อะไรหลายอย่างในตัวชายหนุม่ ทีเ่ ขารูส้ กึ คุน้ เคย ไม่อยากเชือ่ เลยว่าเวลาผ่าน
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ไปนานถึงเจ็ดสิบห้าปีแล้ว...จะได้เห็นคนที่มีหน้าตาราวกับเป็นคนเดียวกัน
นั่งอยู่ตรงหน้า
ตอนนั้นเขาอายุแปดขวบ...เมื่อบิดาพาเพื่อนใหม่เข้ามาในบ้าน ภาย
หลังก็มาค้างกับพวกเขาบ่อยๆ เวลาที่เขาตามฟิลลิปมาที่โรงแรม แต่หลัง
จากคืนวิปโยคเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่เจอแม้แต่ศพ
และถึงบิดาจะไม่คิดว่าเพื่อนของท่านเป็นฆาตกร แต่หลักฐานทุก
อย่างก็มดั ตัวเขาแน่นหนา ต�ำรวจตามหาตัวเขาแทบจะพลิกทุกตารางนิว้ ของ
อุทยาน มีเพียงรอยเท้าอยูใ่ กล้เขือ่ นของโรงผลิตไฟฟ้า แต่ไม่เจอตัว ทุกคน
เชือ่ ว่าเขาหนีการตามล่าจนตกน�ำ้ ตาย ผ่านไปหลายสิบปีกไ็ ม่เคยพบศพของ
เขาจนกระทัง่ เรือ่ งฆาตกรค่อยๆ ถูกลืมเลือนไป และวิญญาณของอะมานดา
ที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมก็กลายเป็นความโด่งดังของโรงแรมมาจน
กระทั่งทุกวันนี้

ชายต่างวัยกลับบ้านพร้อมกับปลานับสิบตัว รอยตกปลาแต่พอกินและ

เก็บเข้าตูแ้ ช่แข็งไว้สำ� หรับอีกหลายวันข้างหน้า บ่ายนัน้ เขาชวนคริษฐ์ยา่ งปลา
ที่สวนหลังบ้าน หลังจากพูดคุยกันจนได้ข้อมูลท่องเที่ยวมากมาย คริษฐ์ก็
ตัดสินใจว่าวันพรุง่ นีจ้ ะไปทัวร์ถนน Going-to-the-Sun และวันต่อไปค่อย
ออกไปเดินป่าแบบไปเช้า-เย็นกลับเป็นการเริม่ ต้น รอยจึงแนะน�ำเส้นทางเดิน
รอบทะเลสาบ และจะผ่านเขื่อนผลิตไฟฟ้าของโรงแรม ก่อนจะวนกลับมา
ถึงโรงแรมใกล้ค�่ำส�ำหรับการออกเดินป่าวันแรก
หลังจากดูเส้นทางบนแผนที่ของรอยเรียบร้อยแล้ว เขาก็ลากลับ
พร้อมความอิ่ม จนเขาคิดว่าไม่ต้องการอาหารเย็นอีกแล้วในคืนนี้ เขาย่อย
อาหารด้วยการเดินย้อนกลับไปชมสวนสนโบราณ เส้นทางที่เป็นวงกลมให้
วกกลับไปทีโ่ รงแรมหลังเดินชมรอบบริเวณ ต้นสนทีม่ ขี นาดเส้นรอบวงของ
ล�ำต้นใหญ่ที่สุดกลางสวนยังให้ความรู้สึกคุ้นเคย...เขาเดินเข้าไปใกล้
เสียงหัวเราะสดใสราวกับจะดังสะท้อนอยู่ในป่า
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เรียวแขนที่โอบรอบคอ ดึงเขาเข้าไปจูบ...
ท�ำไม...แค่ความฝัน เขายังรู้สึกถึงความอบอุ่น ราวกับเธออยู่ใน
อ้อมกอดของเขาจริงไม่ใช่แค่ในจินตนาการ...

คริษฐ์กลับไปถึงห้องหลังพระอาทิตย์คล้อยต�่ำจนเกือบแตะเหลีย่ มเขา

และใช้เวลาอาบน�้ำล้างคราบเหงื่อจากการนั่งตากแดดมาเกือบตลอดทั้งวัน
ไม่ถึงสิบนาทีก็กลับมานั่งที่หน้าโต๊ะท�ำงาน
เขาค้นอินเทอร์เน็ตที่แสนจะเชื่องช้าราวกับหอยทากและนั่งอ่าน
ประวัติของโรงแรม ตามด้วยเรื่องราวของครอบครัวหลุยส์ที่ปัจจุบันเป็น
เจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในรัฐวอชิงตัน และยังถือหุ้นของบริษัท
มากมายทั่วทั้งอเมริกา
แอนโทนี หลุยส์ ลูกชายคนเดียวของอเล็กซ์เกษียณแล้ว ปัจจุบนั ลูก
สองคนของแอนโทนีถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยมีอลัน บุตรชายคนโตเป็น
กรรมการผู้จัดการ
เขาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ลง ไม่มีข้อมูลใดที่ช่วยไขข้อข้องใจใน
ค�ำ่ คืนนัน้ ได้ ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนา แม้แต่รอยก็อายุเพียงแปดขวบ ไม่รู้
เรือ่ งราวของผูใ้ หญ่ และคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในตอนนัน้ ป่านนีก้ เ็ สียชีวติ กัน
ไปหมดแล้ว คดีถูกเก็บลงในแฟ้มปริศนาที่ยังหาฆาตกรไม่พบ วิญญาณ
ของอะมานดาจึงวนเวียนอยู่เพื่อตามทวงความยุติธรรม
คริษฐ์ขึ้นเตียง...หมดปัญญาไม่รู้จะช่วยอย่างไร จึงได้แต่เอ่ยขึ้น
“คุณอะมานดา...ถ้าคุณได้ยนิ ก็ขอให้รวู้ า่ ผมได้พยายามแล้ว เวลาผ่าน
ไปเจ็ดสิบห้าปี ป่านนี้ฆาตกรที่ฆ่าคุณก็คงจะตายไปแล้ว คุณอย่าจองเวร
อาฆาตแค้นเขาอีกเลยนะ วิญญาณของคุณจะได้สงบสุข หรือถ้าอโหสิกรรม
เขาได้ คุณก็จะได้ไปเกิดภพชาติใหม่เสียที”
พอบอกแล้วก็สบายใจ และปิดไฟเข้านอน
ทว่าใกล้สามนาฬิกาของวันใหม่ เสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้ง...

๓
คริษฐ์เดินตามหาเสียงร้องไห้ในความฝัน ต้นสนสูงใหญ่เป็นเงา

ตะคุ่มตรงหน้า เขาไม่กล้ากดสวิตช์เปิดไฟฉายในมือ ด้วยตนก็มีชนักติด
หลัง เสียงคนทะเลาะกันเงียบไปแล้ว หลงเหลือแต่เสียงร้องไห้แผ่วเบา เขา
เดินไปจนถึงต้นไม้ที่มีเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่
เธอสวมเสือ้ คลุมสีดำ� ก�ำลังเช็ดน�ำ้ ตาออกจากใบหน้า เขารีบซ่อนตัว
อยู่ด้านหลังต้นไม้ แต่เสียงกิ่งไม้หักก็ทำ� ให้เธอหันมาทันที
“ใคร”
“เอ่อ...ขอโทษครับ ผมเอง” เขาก้าวออกไปจากที่ซ่อน “ผมขอโทษ
ไม่ได้คิดจะละลาบละล้วงครับ แค่ได้ยินเสียงร้องไห้จึงมาตรวจดูความ
เรียบร้อย...เอ่อ...คุณโอเคหรือเปล่าครับ”
“ฉันสบายดี” เธอสูดจมูก เชิดคางขึ้นคล้ายกับไม่อยากเสวนากับเขา
คริษฐ์ก้าวถอยหลัง และก้มศีรษะ
“ครับ ถ้าอย่างนั้นคุณจะกลับโรงแรมเลยหรือเปล่าครับ ผมจะคอย
ดูแลความปลอดภัยให้คุณ”
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เธอสะบัดหน้าพรืดแล้วออกเดิน คริษฐ์เดินตามหลังไปห่างๆ จน
กระทัง่ เข้าเขตแสงไฟ เขาก็แยกไปอีกทาง...แต่ในใจสงสัยยิง่ นักว่าใครกันที่
ท�ำให้เธอต้องร้องไห้...
ความฝั น ยั ง ไม่ จ บเพี ย งเท่ า นั้ น ภาพต่ อ มาที่ เ ห็ น คื อ เขายื น อยู ่
ท่ามกลางคนงานชายนับร้อย รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรส�ำหรับการ
ก่อสร้าง ทุกคนสวมเสื้อผ้ามอมแมมฝุ่นเขรอะไปทั้งตัว พอมองไปข้างหน้า
ถึงรู้เหตุผลที่ต้องมายืนรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
รถยนต์สองคันแล่นมาจอดตรงหน้ากระท่อมอันเป็นที่ตั้งส�ำนักงาน
ชั่วคราวของทีมงานก่อสร้างถนนจากฝั่งตะวันออก ชายและหญิงอายุราว
ห้าสิบปีก้าวลงจากรถลินคอล์นสีด�ำ ที่บัดนี้ข้างรถและล้อเต็มไปด้วยฝุ่น
เสือ้ สูทและชุดกระโปรงทีต่ ดั เย็บอย่างดีของทัง้ สองยังคงสะอาดสะอ้าน ส่วน
รถคันที่ตามมานั้นหลังจากจอดสนิทก็มีหญิงสาวสองคนและเด็กชายอายุ
ราวสิบขวบก้าวลงมาท่าทางกระตือรือร้น
สายตาของหญิงสาวในชุดสีฟ้ากวาดมองกลุ่มพนักงาน คริษฐ์ยืน
ตะลึงไปหลายวินาที ก่อนที่คนข้างๆ จะถองศอกเข้าข้างเอว ตามด้วยเสียง
หัวเราะครืนใหญ่ เขาจึงรีบหลบตา แก้มร้อนผ่าวเมื่อได้ยินเสียงกระเซ้าว่า
ไม่รู้จักเจียมตัว
หญิงสาวอีกคนในชุดสีนำ�้ เงินเข้มยืนอยูข่ า้ งกายน้องสาว สายตามอง
ไปทางกลุ่มหัวหน้าผู้คุมงาน ใบหน้าที่มักดูเฉยเมยมีรอยยิ้มคลี่ออกบางๆ
ดวงตาสีนำ�้ ตาลอ่อนโยนลง แต่เขาไม่เห็นชายคนไหนยิม้ ตอบเธอเลยสักคน
แขกผูม้ าเยือนทักทายหัวหน้างาน ก่อนจะเดินมาทักทายคนงานทีย่ นื
รวมกลุ่มอยู่ตรงนั้นพอเป็นพิธี จากนั้นหัวหน้าก็โบกมือไล่คนงานกลับไป
ท�ำงานตามเดิม ส่วนแขกทั้งห้าก็เดินไปตรวจดูสถานที่ราวกับก�ำลังเดิน
อยู่ในสวนหลังบ้านก็ไม่ปาน
คริษฐ์เดินกลับไปท�ำงานที่ละมือมาเมื่อครู่ เครื่องไม้เครื่องมือถูก
ส่งมาเพิ่มเติม ทั้งรถบรรทุก รถแทรกเตอร์จอดเรียงราย คนงานช่วยกัน
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ล�ำเลียงอุปกรณ์ลงจากรถบรรทุกอย่างแข็งขัน
คนงานบางส่วนก�ำลังปรับหน้าดินเพื่อสร้างถนนต่อจากทางราบที่มา
สิ้นสุดตรงเชิงเขา ขณะที่เส้นทางตัดขึ้นไปบนเขาจะต้องรอการตัดต้นไม้
ระเบิดเขา และวัดระดับ ก่อสร้างตามแบบต่อไป
ครอบครัวหลุยส์เดินดูงาน แต่พอเวลาผ่านไปพักใหญ่ เหล่าผู้หญิง
ก็เริ่มเบื่อ จึงไปนั่งในเต็นท์ที่จดั เตรียมไว้พร้อมมีขนมและเครื่องดื่มเย็นฉ�ำ่
ไว้คอยบริการ
คริษฐ์คอยเหลียวมองไปทางครอบครัวผู้บริหารหลายครั้งอย่างห้าม
ใจไม่อยู่ หญิงสาวคนสวยเป็นเป้าสายตาของผูช้ ายทุกคนรอบกาย เธอน่ารัก
สดใส ส่งยิม้ ให้ทกุ คนอย่างเป็นมิตร หัวใจของเขารูส้ กึ แกว่งๆ ทีเ่ ห็นรอยยิม้
นั้นแม้จะรู้ว่าเธอไม่ได้ยิ้มให้เขาก็ตาม
สักพักฟิลลิปก็ให้คนงานมาเรียกให้พาลูกสาวและลูกชายเจ้านายไป
ดูการท�ำงานของรถตักและรถบดถนนที่ถูกส่งมาใหม่ล่าสุด เด็กชายอยาก
ขึ้นไปขับ ขณะที่หญิงสาวในชุดสีฟ้าก็สนใจอยากรู้เช่นกัน ส่วนหญิงสาว
อีกคนไม่มีท่าทีสนใจ นั่งกับมารดาในที่พักรับรองแทน
ฟิลลิปแนะน�ำตัวเขาสั้นๆ ก่อนที่จะให้คริษฐ์พาทั้งสองไปยังรถคัน
ใหม่เอี่ยม แล้วพาเด็กชายแอนโทนีขึ้นไปนั่งข้างๆ เพื่อสาธิตการใช้งาน
“ขอบคุณมากนะคะทีไ่ ม่เบือ่ พวกเรา” หญิงสาวบอกหลังจากแอนโทนี
ได้ทดลองควบคุมภายใต้การดูแลของเขาอย่างใกล้ชิดอยู่นาน พอเบื่อแล้ว
ก็กระโดดลงจากรถ วิ่งไปหาพี่สาวที่ยืนคอยอยู่ใกล้ๆ
“ไม่เป็นไรครับ ผมยินดี” เขาก้มศีรษะลงเล็กน้อย “หากไม่มีอะไร
แล้ว ผมขอตัวไปท�ำงานก่อน”
“เดี๋ยวค่ะ”
“ครับ” เขาชะงักเท้าที่กำ� ลังจะออกเดิน
“คุณเคยขึ้นไปบนเขาโน่นหรือเปล่าคะ”
เขามองตามมือของหญิงสาว ก่อนจะพยักหน้ารับ “ครับ เคยขึ้นไป
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บนแคมป์กับคุณฟิลลิปหลายครั้ง”
“ฉันอยากเป็นผูช้ ายจัง ถ้าฉันเป็นผูช้ าย ฉันคงจะเลือกเรียนวิศวะ จะ
ได้มาช่วยงานบริษัทของพ่อ และคงจะได้ขึ้นไปส�ำรวจบนเขานั่นด้วยตัวเอง
ฉันได้ยินพนักงานที่โรงแรมบอกว่าข้างบนสวยมาก ราวกับอยู่บนสวรรค์”
“สวยครับ เอาไว้ถนนสร้างเสร็จแล้ว คุณก็คงจะได้เห็นด้วยตัวเอง”
เขาตอบยิ้มๆ
“ถ้าอีกหน่อยผมโต ผมจะเรียนวิศวะ ผมจะพาพี่ขึ้นไปเที่ยวเอง”
แอนโทนีตอบ ท�ำเอาผู้ใหญ่ทั้งสองหัวเราะท่าทางจริงจังของเขา
“จ้า พ่อคนเก่ง โตมาแล้วอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพี่ก็แล้วกัน”
แอนโทนียิ้ม
คนเป็นพี่สาวยีหัวเด็กชายเบาๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นบอก “อาฟิลลิป
บอกพ่อว่ามีคนงานใหม่ที่เก่งมากคอยช่วยงาน ท่าทางคงจะเป็นคุณนี่เอง
สินะคะ”
“เออ...คงไม่ใช่มั้งครับ ที่นี่มีหลายคนที่เก่ง”
ดวงตาสีฟา้ มองเขาอย่างไม่เชือ่ ในค�ำถ่อมตัวนัน้ พลางเอ่ยต่อ “ท�ำไม
ฉันรู้สึกว่า...คุณดูเก่งกว่าที่พูดนะ”
เขาได้แต่ยมิ้ แต่ไม่ตอบกระไร เสียงเรียกหญิงสาวจากด้านหลังท�ำให้
เธอหันกลับไปพร้อมเด็กชาย บอกว่ารถม้าที่จะพาขึ้นไปบนเขาพร้อมแล้ว
เธอจึงหันกลับมาบอก
“ฉันไปก่อนนะคะ ขอบคุณอีกครั้ง” แล้วเธอก็จับมือน้องชายวิ่งไปที่
รถเทียมม้าสองตัว ด้านหลังเป็นที่นั่งสองแถว มีแผงไม้กั้นกันตก ปกติใช้
ขนเสบียงกรังขึ้นไปบนเขา แต่วันนี้ได้บริการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทไปชม
สถานที่
คันด้านหน้าอเล็กซ์นั่งกับคณะท�ำงาน คันหลังส�ำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว หญิงสาวชุดฟ้าโบกมือให้เขาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มหวาน...คริษฐ์
ยิม้ ตอบ...หัวใจของเขาฟูฟ่องด้วยความสุขใจ มองรถม้าของเธอแล่นขึน้ เขา
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ไปตามถนนลูกรังและเลี้ยวโค้งไปตามเส้นทาง...

ประวัตขิ องถนนอยูใ่ นมือของคริษฐ์ แต่หลังจากฟังไกด์อธิบายแล้วหาก

ยังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็อ่านได้ในเอกสารที่แจกให้แก่ลูกทัวร์ เขา
นัง่ อยูด่ า้ นหลังสุดของรถบัสสีแดงสดเปิดประทุน เป็นรถบัสน�ำเทีย่ วบนถนน
สายนี้ ทัง้ ออกจากฝัง่ ตะวันตกและตะวันออกของอุทยานแบบไปเช้ากลับเย็น
วันละหลายเที่ยว
รถบัสรับผูโ้ ดยสารจากโรงแรมได้รบั แจ้งไว้ตอนจองตัง้ แต่เช้าตรู่ และ
ไล่แวะไปรับนักท่องเที่ยวอีกหลายโรงแรมก่อนจะมุ่งหน้าขึ้นเขา
เส้นทางช่วงแรกเป็นทางราบ หากมองไปข้างหน้าก็เห็นภูเขาสูงอยู่ไม่
ไกล ผ่านไปสักพักก็เริ่มเข้าสู่เขตเขาสูง ซึ่งไกด์สาวก็อธิบายว่าถนนบนเขา
มีระยะทางยาวถึงยี่สิบเอ็ดไมล์ ซึ่งเป็นการตัดถนนที่ยาวนานมากและมี
อุปสรรคมากมาย เริ่มต้นส�ำรวจเส้นทางภูเขาใน ค.ศ. ๑๙๒๔ และเริ่มต้น
ก่อสร้างในฤดูรอ้ นปีถดั มา แต่ดว้ ยฤดูหนาวอันยาวนานและมีชว่ งเวลาท�ำงาน
เพียงไม่กี่เดือนต่อปี กว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็อีกแปดปีต่อมา
พอขึ้นเขาไปแล้ว เขาก็มองเห็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามริมหน้าผา
และมีแนวก้อนหินเป็นแผงกั้น สลับกับไม้ท่อนแข็งแรงกันรถไถลตกลงไป
ในเหวลึกตลอดแนวถนนขนาดสองเลนซึ่งไม่กว้างไปกว่ายี่สิบฟุต แน่นอน
ว่ามีการจ�ำกัดขนาดและน�ำ้ หนักของรถทีแ่ ล่นบนถนนสายนี้ และพอเข้าโค้ง
ก็เห็นว่ามีแนวหินแข็งแรงช่วยรับน�้ำหนักถนนและป้องกันดินถล่มในช่วงที่
เป็นหน้าผาสูงชัน และยังต้องสร้างสะพานเพื่อเป็นทางให้นำ�้ ตกที่มีมากมาย
ตลอดเส้นทางลอดผ่านใต้ถนน ถือว่าเป็นการตัดถนนอันสุดแสนวิบากอย่าง
ที่ไกด์พูดจริงๆ
หูของเขาฟังบรรยาย ตามองไปข้างหน้าเห็นภูเขาสูง บนยอดเขามี
หิมะปกคลุม ทางขวามือก็เห็นหุบเหวลึก จนคริษฐ์นึกชมความมานะของ
ผู้คนในอดีตว่าด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นคงท�ำงานด้วยความยากล�ำบาก
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แต่ยังได้ถนนที่สวยงามและรักษาธรรมชาติเอาไว้อย่างเต็มที่แบบนี้ได้
เมื่อถึงจุดชมวิวและเส้นทางเดินป่ายอดนิยม ไกด์ก็ชี้ชวนให้ลูกทัวร์
ดู รวมถึงยอดเขา Going-to-the-Sun อันเป็นทีม่ าของชือ่ ถนนทีม่ องคล้าย
ใบหน้าบูดบึง้ ทีช่ าวอินเดียนแดงเผ่าแบล็กฟุตเชือ่ ว่า Sour Spirit ฝากภาพ
ใบหน้าไว้ตรงนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์ยังคอยคุ้มครอง ดูแล
พวกเขาแม้จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ตาม
ตรงจุดจอดรถ ไกด์ยงั บอกอีกว่า Sour Spirit เป็นเทพเจ้าทีช่ าวเผ่า
แบล็กฟุตนับถือมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วย และยังมี
เรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ ค�ำ
บอกเล่าของไกด์คงพูดเพือ่ ไม่ให้การเดินทางอันยาวนานน่าเบือ่ เกินไป พอมี
เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เข้ามาผสมโรง ก็เรียกเสียงฮือฮาจาก
ลูกทัวร์ได้เป็นพักๆ ตบท้ายด้วยการบอกเล่าว่า ลูกทัวร์บางคนขอพรแล้วก็
ส�ำเร็จตามต้องการ...
หลังจากนักท่องเที่ยวแยกย้ายกันไปเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
คริษฐ์ยังยืนอยู่ตรงนั้น มองไปยังภาพใบหน้าของเทพเจ้า คิดในใจว่ามี
สิ่งเดียวที่เขาอยากจะขอพรจากท่านก็คือ...เขาอยากรู้เรื่องฆาตกรรมใน
คืนนั้น...และหากเป็นไปได้ เขาก็อยากหาวิธีท�ำให้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ใน
ห้องพักของเขาหลุดพ้นจากความทรมาน...
แล้วเขาก็ตอ้ งหัวเราะออกมา...ทีง่ มงายกับเรือ่ งไร้สาระเพียงเพราะฟัง
ค�ำบอกเล่าของไกด์ทัวร์มากเกินไป
การเดินทางทีเ่ หลือ รถได้จอดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินชมป่าซีดาร์โบราณ
ที่มีเส้นทางเดินในระยะสั้นๆ และน�้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากถนนมากนัก
เขาจดจ�ำเส้นทางเดินป่าไว้หลายเส้นทาง ตั้งใจว่าจะเดินส�ำรวจให้ได้
โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าไปสู่กรินเนลล์ เกลเชียร์ซึ่งระดับความยากขั้น
สูงสุด ไกด์แนะน�ำว่าจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะมีระยะทางไกล
และสูงชัน มิเช่นนั้นจะเดินไปไม่ถึงภูเขาน�้ำแข็งอันเป็นจุดหมายปลายทาง
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แล้วเขาก็หวนคิดถึงความฝันเมือ่ คืนอีกครัง้ เขาคลับคล้ายคลับคลา
ว่าได้ยนิ เสียงร้องไห้ แต่กไ็ ม่ดงั จนปลุกเขาตืน่ แต่กท็ ำ� ให้ฝนั ถึงเรือ่ งราวของ
สองพี่น้องและไม่เข้าใจอีกเช่นกันว่าท�ำไมถึงได้ฝันเห็นพวกเธอทุกค�่ำคืน
แถมยังรูส้ กึ ราวกับตัวเองอยูใ่ นช่วงเวลานัน้ จริง หรือว่าเขาจะเป็นคนในอดีต
กลับชาติมาเกิด...
ไร้สาระน่า...เขาเถียงตัวเองในใจ แต่กต็ อบตัวเองไม่ได้วา่ ท�ำไมถึงได้
ฝันเรือ่ งราวในอดีตไม่หยุดหย่อนนับตัง้ แต่เข้าพักทีโ่ รงแรม ใช่วา่ เขาไม่สนใจ
เพราะยิ่งฝันก็ทำ� ให้อยากรู้ยิ่งขึ้นไปอีก แต่ก็ไม่รู้จะไปหาค�ำตอบทั้งหมดได้
จากใคร จึงกลายเป็นความอึดอัดและหงุดหงิดร�ำคาญใจ แม้เขาจะมีความ
สุขและหัวใจเบิกบานที่ฝันเห็นอะมานดา แต่พอคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ
ก็ท�ำให้หัวใจห่อเหี่ยวขึ้นมาทันที
ในความฝันเขารูส้ กึ ถึงความแตกต่าง...เขาช่างต�่ำต้อยเมือ่ เทียบกับลูก
มหาเศรษฐีอย่างครอบครัวหลุยส์ แต่มันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างเขากับ
อะมานดากันล่ะ ถึงท�ำให้ฝันเห็นเธอทุกคืน หรือเพราะเธอเป็นวิญญาณที่
คอยหลอกหลอนผู้ชายและท�ำให้เขาหลงรักภาพในจินตนาการ
คริษฐ์ยอมรับว่าเขาคิดถึงเธอแทบตลอดเวลานับตัง้ แต่ฝนั ในครัง้ แรก
นับวันก็ยงิ่ ผูกพันทัง้ ทีเ่ ธอไม่มตี วั ตนอยูใ่ นโลกปัจจุบนั แล้วเขาจะฝันถึงเธอ
ไปเพื่ออะไร
ไกด์น�ำเที่ยวจอดรถให้เดินไปที่น�้ำตกระยะใกล้ๆ เขาพยายามปัด
ความคิดเกีย่ วกับอะมานดาออกจากหัวและสนใจทิวทัศน์ตรงหน้า แต่หลาย
ครั้งตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน จิตใจก็ยังว่อกแว่กไปคิดถึงอะมานดา
จนได้

พอรถบัสมาจอดส่งผูโ้ ดยสารทีห่ น้าโรงแรม เขาก็ตดั สินใจเดินไปหารอย

แต่พอมองเวลาก็ชกั ไม่สบายใจว่าอาจจะค�ำ่ เกินไปทีจ่ ะมารบกวนชายชรา เขา
เกือบจะเดินกลับแล้ว แต่หางตาแลเห็นชายชราเพิ่งเดินกลับจากท่าเรือของ
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โรงแรม แถมยังโบกมือทักทาย
“อ้าว คุณคริส ไปเที่ยวบนเขา สนุกไหม”
“สนุกครับ สวย อากาศดี ผมถ่ายรูปมาเพียบเลย” เขาบอกพร้อมกับ
ยิ้ม
“ดีครับ คงจะได้ไอเดียว่าจะเดินป่าเส้นทางไหนบ้าง”
“ครับ” เขาพยักหน้ารับ และยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาอยากเจอรอย
เพราะเหตุใด อาจเป็นเพราะสิ่งที่กังวลอยู่ในใจมีเพียงรอยคนเดียวเท่านั้น
กระมังที่พอจะระบายให้ฟังได้ จึงชวนคุย “คุณลุงไปพายเรือหรือครับ”
“เปล่า ผมออกไปเดินเล่น ดูตน้ ไม้ดอกไม้ เห็นแขกเห็นนักท่องเทีย่ ว
มีความสุขผมก็พลอยมีความสุขไปด้วย ว่าแต่คุณเถอะ จะเดินไปหาผม
ที่บ้านหรือเปล่าถึงมาทางนี้”
“อ้อ...ครับ” เขายิม้ เจือ่ นๆ “ผมอยากหาเพือ่ นคุยน่ะครับ เลยลองเดิน
มาดูเผื่อว่าคุณลุงจะว่าง”
“ว่างสิ ไม่ได้ไปไหน เดินเล่นเสร็จแล้วก�ำลังจะเดินกลับ ถ้าคุณไม่มี
แผนที่จะท�ำอะไรเย็นนี้ ก็ไปนั่งคุยกับผมที่บ้าน”
รอยเชื้อเชิญ คริษฐ์ดีใจรีบตอบรับ และเดินเคียงข้างชายชราที่ยัง
แข็งแรงไปยังกระท่อมหลังน้อย
คราวนี้รอยเชิญแขกเข้าไปนั่งในบ้านแทนการบาร์บิคิวที่สวนเหมือน
ครั้งก่อน พร้อมกับรินไวน์มาต้อนรับ “ดื่มสักหน่อยนะครับ ไวน์เย็นๆ กิน
กับสเต๊กปลากับมันบด ผมท�ำไว้ มากินด้วยกัน”
“ขอบคุณมากครับ คราวหน้าผมซื้อไวน์มาด้วยดีกว่า มากินของ
คุณลุงบ่อยๆ รู้สึกไม่สบายใจเลย”
“อย่าคิดมากครับ ผมดีใจเสียอีกที่มีเพื่อนคุย ยิ่งวันนี้ลูกชายไม่อยู่
อยู่คนเดียวก็เบื่อ”
“ขอบคุณอีกครัง้ ครับ ผมก�ำลังคิดว่าบางทีผมอาจจะคิดผิดก็ได้ทมี่ า
เที่ยวคนเดียว” เขาถอนใจเฮือก
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“อ้าว ท�ำไมล่ะ”
“อืม...ผมรู้สกึ เหงาๆ จิตใจห่อเหีย่ วยังไงก็ไม่ร้คู รับ บอกไม่ถกู ทัง้ ที่
เมื่อก่อนก็แบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆ ก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย
ครับ”
“ถ้าคุณเหงาก็แวะมาหาผมได้เลยครับ ผมยินดีเป็นเพื่อนคุยเสมอ”
“ขอบคุณคุณลุงอีกครัง้ ครับ” เขายิม้ ให้ชายชราด้วยความตืน้ ตัน และ
ช่วยยกจานที่เจ้าบ้านคีบปลาจากในเตาอบและตักมันบดกับผักหลายชนิด
ราดน�้ำเกรวีไปวางบนโต๊ะ “ว่าแต่ผมมาแย่งอาหารของคุณลุงหรือเปล่าครับ
ผมเกรงใจ”
“อย่าคิดมาก ปลาทีเ่ ราไปตกด้วยกันนัน่ แหละ ปกติเวลาผมท�ำสเต๊ก
ก็ชอบอบไว้หลายๆ ชิ้นไว้กินหลายมื้อ แก่แล้ว ไม่อยากเสียเวลาท�ำบ่อย”
“กินปลาเยอะๆ ดีต่อสุขภาพครับ ดูคุณลุงสิ ยังแข็งแรงราวกับ
หกสิบ เดินเหินยังคล่องแคล่ว”
รอยหัวเราะชอบใจค�ำชม เขานั่งที่โต๊ะอาหาร คริษฐ์จึงนั่งฝั่งตรงข้าม
ตามหลังเจ้าบ้าน
“ก็เป็นเพราะผมท�ำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก พาทัวร์ขี่ม้า เดินเขา พาย
เรือสารพัด ถือว่าเป็นความโชคดีทงี่ านท�ำให้ได้ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
ดูอย่างคุณแอนโทนี อายุมากกว่าผมแค่สองปี แต่เป็นเพราะท�ำงานอยูแ่ ต่ใน
ออฟฟิศ หลังๆ มาก็เจ็บออดๆ แอดๆ ครั้งล่าสุดที่มาเที่ยวก็ต้องนั่งรถเข็น
เสียแล้ว”
“ครับ ผมก็อ่านเจอข่าวนั้นเหมือนกัน”
“คุณสนใจข่าวของคุณแอนโทนีเหมือนกันหรือครับ”
“ผมก็แค่อยากรู้เรื่องครอบครัวหลุยส์น่ะครับ หลังจากที่คุยกับ
คุณลุงในวันนั้น”
“อ้อ ครับ ผมสงสัยจริงๆ ว่าอะไรท�ำให้คณ
ุ สนใจเรือ่ งของครอบครัว
หลุยส์ขนาดนั้น ตั้งแต่ผมท�ำงานมา ส่วนใหญ่แขกก็ถามเรื่องการเสียชีวิต
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ของพีน่ ้องหลุยส์ แต่ไม่เห็นมีใครเจาะลึกถึงครอบครัวของพวกเขามาจนถึง
ปัจจุบันเลยนะครับ”
คริษฐ์อดหัวเราะไม่ได้ เพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาตลอดทั้งวัน
เช่นกัน
“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�ำไมผมถึงได้อยากรูเ้ รือ่ งของพวกเขานัก”
“ว่าแต่คุณยังนอนหลับสบายดีทุกคืนไหมที่ห้องนั้น”
“คือ...บอกไม่ถกู ครับ ผมก็นอนหลับนะครับ แต่ยงั ได้ยนิ เสียงร้องไห้
และยังฝันแปลกๆ”
“แปลกยังไงหรือครับ”
“ผมฝันเห็นอะมานดาและเรื่องราวของเธอ เหมือนตัวเองเป็นส่วน
หนึ่งในช่วงเวลานั้นครับ”
“อย่างนั้นเชียวรึ”
คริษฐ์ยิ้มแห้งๆ
“ผมก็ไม่คอ่ ยสบายใจหรอกครับ เลยอยากหาเพือ่ นคุย และคุณลุงก็
เป็นคนเดียวที่จะคุยกับผมเรื่องนี้ได้”
“ก็เอาสิ ผมก็ชอบเล่าเรื่องในอดีต แต่ลูกๆ ผมบ่นว่าเบื่อ” รอย
หัวเราะชอบใจ “ว่าแต่คุณฝันเห็นอะไรงั้นรึ”
“ผมฝันว่าครอบครัวหลุยส์เดินทางไปเยี่ยมที่ไซต์งานก่อสร้างถนน
ครับ มีการเลี้ยงอาหารต้อนรับ อะมานดากับน้องชายก็ไปดูการท�ำงานของ
รถบดถนน และผมเป็นคนสาธิตการท�ำงานของมันให้น้องชายเธอครับ”
“คุณคิดมากเกินไปหรือเปล่า อาจจะอ่านประวัตกิ ารก่อสร้างถนนก่อน
นอนแล้วก็เก็บไปฝัน หรือไม่ก็ดูภาพที่โรงแรม เพราะมีภาพของการสร้าง
ถนนในตอนนั้นด้วย”
คริษฐ์นิ่งคิด ก่อนจะพยักหน้า
“นั่นสิครับ เป็นไปได้ เลยเอาตัวเองเข้าไปฝันด้วยเป็นตุเป็นตะ”
“เอางี้ดีกว่าถ้าคุณสนใจ กินข้าวเสร็จแล้วผมจะค้นอัลบัมภาพถ่าย
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ของพ่อมาให้ดู ผมก�ำลังเก็บข้าวของและรื้อข้าวของเก่าๆ จะเอาไปบริจาค
พวกรูปภาพก็จะเอาไปให้อุทยานเผื่อจะมีประโยชน์บ้าง และเก็บไว้ให้ลูก
หลานดูต่างหน้านิดหน่อย ไม่อยากให้พวกเขาต้องมาคอยเก็บตอนผมตาย
ไปแล้ว”
“เป็นความคิดที่ดีครับ บ้านของคุณลุงหลังเล็กก็จริง แต่ก็จัดเป็น
ระเบียบมาก”
“ผมไม่ค่อยมีสมบัติพัสถานเท่าไหร่หรอก เมียผมตาย ผมก็บริจาค
ไปเยอะ เหลือของใช้สว่ นตัวไม่มาก ก็มรี ปู ถ่ายของพ่อทีน่ า่ จะมีประโยชน์กบั
คนรุ่นหลังที่สนใจไว้ศึกษา พยายามอยู่อย่างเรียบง่ายที่สุดเพราะไม่อยาก
เป็นภาระของลูก อายุขนาดนี้แล้ว คืนนี้อาจจะหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกก็ได้
ใครจะรู้ ใช่ไหม”
“ครับ” คริษฐ์ชื่นชมความคิดของชายชราที่ปล่อยวางความยึดติดใน
ชีวิตลงไปมาก และดูพร้อมรับมือวาระสุดท้ายของชีวิตได้ดี
ทัง้ สองกินอาหารไม่ออ้ ยอิง่ เสร็จแล้วคริษฐ์ชว่ ยเก็บจานไปล้าง ขณะ
ทีเ่ จ้าของบ้านเดินไปทีต่ เู้ ก็บของตรงห้องรับแขก และเปิดตูไ้ ม้ดงึ อัลบัมออก
มาหลายเล่ม พอคริษฐ์เดินมาสมทบก็บอก
“พ่อของผมจัดภาพเป็นระเบียบมาก ท่านเขียนด้านหลังรูปทุกใบว่า
ถ่ายวันทีเ่ ท่าไหร่ คนในภาพเป็นใคร และอัลบัมในช่วงปีหนึง่ พันเก้าร้อยยีส่ บิ
ถึงสามสิบอยู่ในเล่มนี้”
รอยยื่นอัลบัมปกสีแดงที่สันซีดจางเพราะความเก่าให้คริษฐ์ บนปก
เขียน ค.ศ. จัดหมวดหมู่ สิบปีมีภาพถ่ายเพียงแค่นี้ เป็นเพราะสมัยก่อน
โน้นกว่าจะตั้งกล้องถ่ายภาพแต่ละทียุ่งยากและวุ่นวาย กล้องกับฟิล์มก็มี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร กว่าจะตัง้ กล้องถ่ายรูป ทัง้ ล้างฟิลม์ แต่งภาพ สารพัด
ถือเป็นงานใหญ่ ดังนั้นพ่อของรอยมีภาพแค่นี้ก็นบั ว่ามากแล้ว
รอยถืออัลบัมภาพอีกเล่มมานั่งข้างๆ และบอก
“นีเ่ ป็นภาพสมัยก่อนหน้า หายากมากๆ ตัง้ แต่โรงแรมเริม่ ก่อตัง้ ภาพ
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โรงเลือ่ ยถูกระเบิดราบเป็นหน้ากลองทีต่ ดิ ไว้ทโี่ รงแรม พ่อก็เก็บไว้ในนีด้ ว้ ย”
“ครับ” เขาตอบรับ และมองภาพตั้งแต่แรกเริ่มก่อสร้าง
“นี่เป็นผู้บริหารของเกรทนอร์ท มาที่ทะเลสาบแห่งนี้ขณะก่อสร้าง
ทางรถไฟเส้นทางเอ็มไพร์ บิลเดอร์ (Empire Builder) ก็ตัดสินใจสร้าง
โรงแรมที่นี่ทันที เพราะเห็นวิวสวยเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงกับ
เรียกที่นี่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ออฟอเมริกา”
“เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเลยครับ เพราะมันสวยมากจริงๆ”
รอยยิ้ม และเปิดอัลบัมอีกหน้า
“นี่เป็นคณะผู้บริหารบริษัทก่อสร้างถนนและกรมอุทยานมาประชุม
ทีน่ ี่ ก่อนจะเริม่ ต้นก่อสร้างถนนในอีกไม่กปี่ ตี อ่ มา ตอนนัน้ ลูกๆ คุณอเล็กซ์
ยังเด็กมาก มีภาพถ่ายครอบครัวของผู้บริหารที่หน้าทะเลสาบด้วย แต่พ่อ
ของผมถ่ายกับพนักงานโรงแรมในวันเดียวกัน”
จบอัลบัมเล่มแรก คริษฐ์ก็ยื่นเล่มที่อยู่ในมือให้รอย เพราะชอบฟัง
เขาเล่าเบื้องหลังของรูปภาพเหล่านั้น
“ปี ๑๙๒๐ การก่อสร้างก็เริ่มต้น แต่ส่วนที่ยากที่สุดคือถนนบนเขา
คุณฟิลลิปเป็นหัวหน้าโครงการ ภาพนี้เขาถ่ายกับพ่อตอนออกไปขี่ม้าด้วย
กัน”
คิ้วของคริษฐ์ขมวดเข้าหากันทันทีที่เห็นชายสองคนบนหลังม้า
“มีอะไรหรือครับ” รอยเห็นแขกเงียบไป ก็เงยหน้าจากภาพ
“ผมเคยเห็นเขาในความฝัน หน้าตาท่าทางแบบนี้เลย”
“งั้นรึ ภาพที่โรงแรมไม่น่าจะมีรูปของคุณฟิลลิป หรือถ้ามีก็เป็นภาพ
หมู่ ไม่น่าจะเห็นหน้าตาชัด คุณแน่ใจหรือว่าฝันเห็นคนในภาพนี้”
“ครับ เขาตัวผอมสูง หน้าตาเคร่งขรึม จริงจัง” เขามองภาพชายทีไ่ ว้
หนวดเหนือริมฝีปากและขริบเป็นระเบียบ เหมือนที่เห็นในฝันไม่มีผิด
“น่าแปลก...” รอยพึมพ�ำ และเปิดหน้าต่อๆ ไป จนกระทั่งถึงภาพ
ชายสามคนถือปลาตัวโตยืนที่ท่าเรือ ทั้งสามฉีกยิ้มกว้าง ภูมิใจผลงานของ
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ตน แล้วรอยก็เงยหน้าขึ้นมองเขาสลับกับชายในภาพ “คุณว่า...เขาเหมือน
คุณไหม”
ค�ำถามนัน้ ท�ำให้คริษฐ์ตอ้ งเพ่งมองภาพขาวด�ำ...เส้นผมตรงท้ายทอย
ลุกซู่...เมื่อเห็นชายที่ยืนเคียงข้างฟิลลิปและโรเบิร์ตมีใบหน้าเหมือนเขา
ราวกับคนเดียวกัน
รอยดึงภาพออกจากอัลบัม และพลิกดูด้านหลัง
โรเบิร์ต ฟิลลิป และคริส เดือนสิงหาคม ๑๙๒๕
รอยอุทาน
“ไม่ใช่แค่หน้าเหมือน เขายังชื่อเดียวกับคุณอีกด้วย!”

๔
ชายทั้งสองอึ้ง ไม่มีใครตอบได้ว่าท�ำไมชายในภาพจึงมีใบหน้า

เหมือนคริษฐ์ราวกับแกะ มินา่ รอยถึงได้ถามตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ บกันว่าคุน้ หน้า
เขามาก
คริษฐ์สอบถามรอยเกี่ยวกับคริส ชายที่อยู่ในภาพ และรอยในวัย
แปดขวบเวลานั้นจ�ำได้แค่อีกฝ่ายเป็นแขกของบิดาที่มาพักกับครอบครัว
บ่อยๆ และเป็นคนงานก่อสร้างถนนที่ติดตามเจ้านายมาท�ำงานกับอเล็กซ์
หลังท�ำงานก็พกั ผ่อนเหมือนแขกคนอืน่ จึงมีเวลาขีม่ ้าตกปลากับโรเบิร์ตจน
สนิทสนมกัน
เขารูว้ า่ ไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะไปคาดคัน้ รอย ด้วยยังเด็กเกินกว่าจะรูเ้ รือ่ ง
อะไรของผูใ้ หญ่ เขาขออนุญาตยืมภาพถ่ายใบนัน้ กลับโรงแรม และไม่วา่ จะ
ดูกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังคิดว่าชายคนนั้นหน้าตาเหมือนเขาราวกับคนเดียวกัน
พอไม่รจู้ ะหันหน้าไปหาใคร เขาก็ตดั สินใจโทรศัพท์ถงึ มารดา และรอไม่นาน
เลย ท่านก็รับสาย ทักทายเสียงสดใส
“เป็นไงบ้างลูก เที่ยวสนุกไหม”
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“สนุกครับแม่ วิวสวย อากาศดี” เขาตอบ แต่รสู้ กึ เลยว่าเสียงไม่คอ่ ย
ร่าเริงอย่างที่ควรจะเป็น
“มีอะไรหรือเปล่าลูก” คนเป็นแม่รู้สึกในน�้ำเสียงทันที “ท�ำไมแม่ฟัง
เหมือนลูกก�ำลังไม่สบายใจยังไงไม่รู้”
“นิดหน่อยนะครับแม่ แค่มีเรื่องกวนใจ แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไง”
“เรือ่ งอะไรรึ เล่าให้แม่ฟงั หน่อยสิ เผือ่ จะช่วยให้ลกู ได้ระบายออกมา
บ้าง”
“ครับ คือผมตั้งใจโทร. หาแม่ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ จ�ำได้ว่าแม่
เคยเล่าเรื่องคนไทยเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใช่ไหมครับ”
“ใช่ คนไทยเชื่อแบบนั้น ว่าแต่อะไรท�ำให้ลูกสนใจเรื่องนี้ได้ล่ะ”
“คือเรื่องมันแปลกมากครับแม่ จนผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง”
“ไม่เป็นไร ใจเย็นๆ ค่อยๆ เล่า แม่ไม่ได้รีบไปไหน” ปลายสาย
หัวเราะคล้ายปลอบใจ ท�ำให้คริษฐ์ต้องหัวเราะตาม
“ครับแม่” เขาพึมพ�ำ ก่อนจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เดินทาง
มาถึงโรงแรมให้มารดาฟัง จนกระทั่งเรื่องรูปภาพที่ยังถืออยู่ในมือ “แม่ว่า
มันแปลกไหมล่ะครับ ทีฝ่ นั เห็นตัวเองอยูใ่ นอดีต สวมเสือ้ ผ้าสมัยโน้น และ
ยังมีภาพถ่ายยืนยันอีก”
“ก็แค่คนที่หน้าตาเหมือน มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกนะ”
“ถ้าแค่เหมือนและไม่มีความผูกพันกัน ท�ำไมผมถึงต้องฝันคืนแล้ว
คืนเล่า ผมคิดว่าผมจะต้องเกีย่ วข้องกับพวกเขาทางใดทางหนึง่ แน่ๆ ผมอาจ
จะเป็นคนในสมัยโน้นที่กลับชาติมาเกิด เพราะรอยบอกว่าคนงานก่อสร้าง
ถนนจ้างคนจีนมาท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก ผมอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้น”
ปลายสายถอนใจแผ่วเบา
“เอางี้ ถ้าลูกไม่สบายใจ แม่จะไปท�ำบุญที่วัดให้ดีไหม ท�ำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่วญ
ิ ญาณของผูห้ ญิงคนนัน้ หากว่าบังเอิญมาเกีย่ วข้องกับลูก
ทางใดก็ตาม ก็ขอให้เธออโหสิกรรมให้ลกู และถ้าไม่สบายใจมากๆ ก็ไปพัก
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ที่อื่นแทน ไม่อยู่ที่นั่น คงจะไม่ฝัน”
“แต่ผมจ่ายเงินไปแล้ว”
“แล้วลูกคิดว่ามันคุ้มกับความไม่สบายใจหรือเปล่าล่ะจ๊ะ”
“แต่ผม...” เขางึมง�ำ แต่รีบปิดปาก หากท่านรู้ว่าเขาคิดถึงอะมานดา
และยังอยากฝันเห็นเธออีก มารดาจะต้องไม่ชอบใจ
“เอาเถอะ เดี๋ยวแม่จะเตรียมอาหารไปท�ำบุญที่วัดวันพรุ่งนี้ให้ดวง
วิญญาณทีย่ งั วนเวียนทีน่ นั่ หวังว่าผลบุญจะช่วยลดความอาฆาตแค้นลงไป
ได้บ้าง”
“ครับแม่ แล้วแม่เชื่อไหมล่ะครับว่าผมเป็นคนสมัยโน้นกลับชาติมา
เกิด”
“แม่ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ ลูกถึงได้มาเกี่ยวข้องกับที่นี่อีก เอาเป็น
ว่านะ เราท�ำบุญให้พวกเขา คงจะอโหสิกรรมให้กนั ได้บ้าง...”
“แต่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะฆ่าคนได้...” เขาพูดเสียงอ่อย
“โธ่...ท�ำไมลูกพูดแบบนัน้ เราไม่มที างรูห้ รอกว่ามีอะไรเกิดขึน้ ในอดีต
เขาจะใช่ลกู ในอดีตชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ หรือถ้าจริง เรือ่ งมันก็เกิดไปแล้ว จะ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ เขาอาจจะมีเหตุผลของเขา”
“ผมไม่เข้าใจ...”
“คริส...ฟังแม่นะลูก” คนเป็นแม่ไม่สบายใจเลย น�ำ้ เสียงของบุตรชาย
ท�ำให้หล่อนกังวล “แม่วา่ ลูกกลับมาพักผ่อนทีบ่ า้ นดีไหม ไม่วา่ ในอดีตจะเกิด
อะไรขึน้ มันก็ผา่ นไปแล้ว แม่ไม่อยากให้ลกู คิดถึงและท�ำให้วนั พักผ่อนของ
ลูกต้องพังลงเพราะเรื่องที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้”
คริษฐ์ยังเงียบ
“อย่าห่วงเรื่องเงินเลยนะ เดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง ถ้าลูกยังอยู่ที่นั่นก็จะ
ต้องวนเวียนอยูก่ บั ความฝันและความกังวล ลูกไม่มที างจะได้พกั ผ่อนอย่าง
ที่ตั้งใจแน่ เชื่อแม่นะลูก”
“อย่าห่วงเลยครับ” เขาพูดออกมาในทีส่ ดุ “ผมจะพยายามคิดเรือ่ งนี้
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ให้น้อยลง แม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ”
“แม่ว่าลูกหมกมุ่นกับมันมากเกินไปหรือเปล่า ถ้าออกมาจากที่นั่น
อาจจะท�ำให้ลกู ลืมมันไป อย่างน้อยก็ไปพักทีโ่ รงแรมอืน่ ก็ได้ ไม่ตอ้ งเสียดาย
เงินหรอก”
“ครับแม่ ผมขอคิดดูก่อน ถ้าผมไม่สบายใจจริงๆ ก็คงจะเปลี่ยน”
เขาบอกเพื่อให้มารดาสบายใจ
“คริส...”
“ครับแม่”
“แม่รวู้ า่ ลูกไม่สบายใจ แต่อย่าปล่อยให้เรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วกับเรามาท�ำลาย
การพักผ่อนของลูก แม่ไม่สนหรอกว่าในอดีตจะเกิดอะไรขึ้น หรือลูกจะ
เกี่ยวข้องหรือไม่ แม่แค่ต้องการให้ลูกของแม่มีความสุขเท่านั้น เข้าใจไหม
ลูก”
“ครับแม่ ขอบคุณมากครับ”
“กลับไปนอนคิดให้ดีนะลูก เรามาพักผ่อน เราก็ควรจะต้องหาวิธี
พักผ่อนอย่างเต็มที่ จิตใจจะได้สดชื่นสดใสเวลากลับมาท�ำงานอีกครั้ง”
“ครับแม่ ถ้างั้นผมควรจะรีบเข้านอน เพราะพรุ่งนี้จะเดินป่าเส้นทาง
รอบทะเลสาบ ต้องออกแต่เช้า”
“ดีลูก จิตใจจะได้ปลอดโปร่ง ราตรีสวัสดิ์ แม่รักลูกนะ”
“ผมก็รักแม่ครับ ราตรีสวัสดิ์ครับแม่” คริษฐ์วางสาย รู้สึกสบายใจ
ขึ้นหลังได้คุยกับมารดา...ท่านพูดถูก เรื่องในอดีตเกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว
เขาไม่มที างแก้ไขได้ และชายทีม่ หี น้าตาเหมือนเขาจะเป็นฆาตกรหรือไม่ และ
ฆ่าคนด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาในเวลานี้
ดังนั้นก่อนนอน คริษฐ์จึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งในความมืดมิด
“อะมานดา...ถ้าคุณได้ยนิ ก็ขอให้รไู้ ว้วา่ ผมไม่ได้สบายใจกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นในอดีต ผมไม่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไร หากผมเป็นคนที่ฆ่าคุณจริง ผม
ก็ตอ้ งขอโทษคุณด้วย และได้โปรดยกโทษให้ผม อย่าเป็นวิญญาณทีจ่ มอยู่
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ในความแค้นจนไม่ยอมไปเกิดเลยนะ”
ลมวูบหนึง่ พัดผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาจนม่านปลิว คริษฐ์คล้ายได้ยนิ
เสียงร้องไห้ดังลอยตามลม เสียงนั้นเย็นยะเยือกจนเขาขนลุกไปทั้งตัว
“ผมจะต้องท�ำอย่างไร ถึงจะท�ำให้คุณคลายความแค้นลงได้”
ลมพัดเข้ามาในห้องแผ่วเบา เสียงร้องไห้เปลี่ยนเป็นเสียงฮัมเพลง
แทน เขาจึงบอกอีกครั้ง
“ผมจะนอนแล้วนะ ถ้าคุณอยากให้ผมช่วยท�ำอะไรให้คณ
ุ หลุดพ้นไป
จากตรงนี้ก็มาเข้าฝันผมดีๆ ก็แล้วกัน ถ้ามาหลอกหลอน ผมก็อาจจะต้อง
วิ่งหนีเหมือนคนอื่นๆ”
เขาขู่ไปในตัวเสร็จสรรพ หากหูไม่ฝาด เขาได้ยินคล้ายเสียงหัวเราะ
คิกคักแทน
คริษฐ์สา่ ยหน้าพร้อมกับถอนหายใจ เมือ่ ตนอาจจะคิดและกังวลมาก
ไปจนได้ยนิ เสียงลมและหรีดหริง่ เรไรกลายเป็นเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะ
ไปเสียอย่างนัน้ เขาตบหมอนให้ฟแู ล้วทิง้ ตัวลงนอน หลับตาและบอกตัวเอง
ให้หลับ มิเช่นนั้นวันพรุ่งนี้จะไม่มีแรงเดินขึ้นเขาตลอดทั้งวัน
น่าแปลกทีค่ นื นีไ้ ม่มเี สียงร้องไห้ คริษฐ์นอนหลับสนิทตลอดทัง้ คืน มี
ฝันเพียงเล็กน้อยว่าเขาก�ำลังเดินป่าชมภูเขาและทิวทัศน์ด้วยความสุขใจ
ภายในห้องทีม่ ดื มิด เงาด�ำเคลือ่ นมาใกล้เตียง และก้มมองคนทีก่ ำ� ลัง
นอนหลับสนิท...ดวงตาแดงก�่ำจ้องร่างบนเตียงนิ่ง น�้ำตาสีเลือดค่อยๆ ริน
ไหล
ช่วยด้วย...ช่วยฉันด้วย...ช่วยฉันด้วย...คริส คุณเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยฉัน
ได้...

คริษฐ์ตนื่ แต่เช้าด้วยความกระปรีก้ ระเปร่า เป็นค�ำ่ คืนทีน่ อนหลับสบาย

กว่าหลายๆ คืนที่ผ่านมา จึงรู้สึกสดชื่นและเตรียมตัวส�ำหรับเดินป่าด้วย
อารมณ์ทสี่ ดใสยิง่ หลังเก็บข้าวของลงเป้เรียบร้อย ก็ลงไปซือ้ อาหารเช้าและ
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แซนด์วิชส�ำหรับกลางวัน แอปเปิล ส้ม และกล้วยอย่างละลูกส�ำหรับเป็น
อาหารว่างช่วงพัก น�้ำบรรจุในกระติกเต็มสองขวดเสียบไว้ทชี่ อ่ งด้านข้างของ
เป้ หลังจากส�ำรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็ออกเดินทาง
ก่อนเข้าสูถ่ นนเส้นทางเดินเท้า เขาผ่านไปทางบ้านของรอย ก็เห็นชาย
ชราก�ำลังตัดดอกไม้ในสวนอันเป็นกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อน�ำไปประดับแจกัน
ในโรงแรม พอรอยเงยหน้าเห็นเขา ก็โบกมือ
“เฮ้ อรุณสวัสดิ์คริส ออกแต่เช้าเลยนะ”
“ครับ ผมไม่อยากกลับมาเย็นเกินไป หรือถ้าชอบตรงไหนก็อาจจะ
ชมวิวนานหน่อยครับเพราะเผื่อเวลาไว้แล้ว”
“ดีครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ”
“ขอบคุณครับ”
“อ้อ อย่าลืมพกสเปรย์ไล่หมีไปด้วยนะ ได้ยินว่าพักนี้นักท่องเที่ยว
สองสามคนเห็นมันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้”
“ไม่ลมื ครับคุณลุง ทัง้ กระดิง่ ทัง้ สเปรย์” เขายกไม้ทมี่ กี ระดิง่ ห้อยติด
ตรงใกล้มอื จับให้ชายชราดู ด้วยธรรมชาติของหมีกอ็ ยากหลีกหนีจากมนุษย์
เช่นกัน พอได้ยินเสียงคุยหรือเสียงกระดิ่ง ก็มักจะหลบไปให้ไกลจากเสียง
นักท่องเที่ยวจึงต้องมีอุปกรณ์เตรียมพร้อม
“ครับ” รอยพอใจที่เห็นชายหนุ่มเตรียมพร้อมจึงโบกมือให้ชายหนุ่ม
อีกครั้ง
คริษฐ์ก้มศีรษะแล้วออกเดินเข้าสู่เส้นทางเท้ารอบทะเลสาบ ระหว่าง
ทางยังมีทางที่สามารถแยกไปเส้นทางอื่นได้หลายทางให้เลือกทั้งระยะใกล้
และไกล
ช่วงแรกเขาเห็นนักท่องเที่ยวเดินร่วมไปบนเส้นทางเดียวกันอยู่
ประปราย พอเจอทางแยก นักท่องเที่ยวก็แยกไปอีกทางที่เป็นเส้นทางที่
ระยะสั้นกว่า ยิ่งเดินไกลออกไปเท่าไหร่ ก็เห็นนักท่องเที่ยวน้อยลงเท่านั้น
ผ่านไปครึ่งวัน เขาก็รับรู้ว่าเดินอยู่ตามล�ำพังบนเส้นทางเหนือยอดเขาเล็กๆ
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ริมทะเลสาบ จากมุมนีม้ องเห็นโรงแรมทีอ่ ยู่ฝั่งตรงข้ามชัดเจน เขาจึงนัง่ พัก
เหนื่อยและกินอาหารกลางวันตรงนั้นเอง เสร็จแล้วจึงมองหามุมถ่ายภาพ
สวยๆ รวมทั้งภาพของโรงแรมที่อยู่ไกลออกไป
พักจนหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางต่อ เพราะยังต้องเดินอีกหลาย
ชั่วโมงจนกว่าจะถึงโรงแรม วิวสวยๆ บวกกับลมเย็น อากาศสดชื่น ท�ำให้
เขาหลงลืมสิง่ ทีห่ มกมุน่ อยูใ่ นความคิดมาตลอดหลายวันทีผ่ า่ นมา ทะเลสาบ
สีฟ้าใสแจ๋ว ผืนน�้ำสะท้อนภูเขาฝั่งตรงข้ามราวกับกระจก ช่างสวยงามอะไร
เช่นนี้ นีแ่ หละคือสิง่ ทีค่ ริษฐ์ตอ้ งการในช่วงวันพักผ่อน นอกจากจุดนีแ้ ล้วยัง
มีอีกหลายเส้นทางที่เขาเคยเห็นในรูป เช่นทางที่เดินขนานไปกับทะเลสาบ
กลางหุบเขาบนเส้นทางที่พาเดินขึ้นไปจนถึงธารน�ำ้ แข็งหรือเกลเชียร์ที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ แต่เวลาผ่านไป อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกปีก็ท�ำให้ธารน�้ำแข็ง
ลดขนาดลงอย่างน่าใจหาย ในอุทยานแห่งนี้ยังคงเหลืออีกสองแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมได้ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยม
และเขาก็วางแผนที่จะไปในอาทิตย์หน้าหลังจากเก็บเส้นทางใกล้ๆ โรงแรม
จนครบแล้ว
เส้นทางลงเขายังคงเงียบสงบ นานๆ จึงจะมีนกั ท่องเทีย่ วสวนทางมา
สักกลุ่ม ผ่านไปหลายชั่วโมง พอมองจากเส้นทางและทิศของดวงอาทิตย์ที่
ลดต�ำ่ ลง ก็บอกให้รู้ว่าเขาก�ำลังเดินเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเส้นทางทีจ่ ะวนไปสู่
โรงแรมทางฝั่งตรงข้ามจุดเริ่มต้นของเขาในตอนเช้า รอยบอกว่ามีโรงผลิต
ไฟฟ้าซึ่งใช้ความแรงของกระแสน�ำ้ ตกปั่นไฟ เป็นโรงผลิตไฟฟ้าที่สร้างขึ้น
ตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้างโรงแรมเพือ่ ผลิตไฟฟ้าทีใ่ ช้ในบริเวณหุบเขา เห็นป้ายชีบ้ อก
ทาง คริษฐ์มองนาฬิกา เขายังมีเวลาเพราะเดินได้เร็วกว่าที่คิด จึงตัดสินใจ
เลีย้ วไปชมโรงผลิตไฟฟ้าและน�ำ้ ตกทีร่ อยบอกว่าสวย จะได้ไม่ตอ้ งย้อนกลับ
มาเที่ยวเส้นทางนี้อีก
เส้นทางมุง่ หน้าเข้าสูเ่ ขตล�ำธารมีปา่ ทีห่ นาแน่นกว่าตลอดเส้นทางทีผ่ า่ น
มา อากาศเย็นสดชืน่ ใต้รม่ ไม้หนา กลิน่ หอมของธรรมชาติโชยเข้าจมูก เขา
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สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดติดกันหลายครั้ง อารมณ์ดีและสมองปลอดโปร่ง
ด้วยธรรมชาติบ�ำบัด พอใกล้ถึงโรงผลิตไฟฟ้า เขาเห็นป้ายบอกทางขึ้นไป
เหนือน�้ำตก มีภาพถ่ายพร้อมระยะทาง พร้อมค�ำอธิบายว่ามีนำ�้ ตกสวยงาม
อีกหลายชั้น ความโลภของคนโหยหาธรรมชาติทำ� ให้เขาตัดสินใจก้าวขึ้นไป
ยังทางแยกทันที เส้นทางคราวนีน้ อกจากจะเป็นป่าทีห่ นาทึบขึน้ แล้ว เส้นทาง
ยังแคบและต้องปีนก้อนหินขนาดใหญ่บางช่วง เฟิร์นและตะไคร่นำ�้ เกาะอยู่
บนก้อนหินและต้นไม้ที่ล้มลงสองข้างทางหนาแน่น เขาก้าวขึ้นไปตามเส้น
ทางเรื่อยๆ นับก้าวที่สม�่ำเสมอ ค�ำนวณคร่าวๆ ว่าอีกไม่ถึงสิบนาทีก็คงจะ
ถึงน�้ำตกชั้นแรก
เสียงสวบสาบตรงข้างตัวท�ำให้คริษฐ์ชะงักงัน พอหันมองก็เห็นลูกหมี
โผล่หน้าออกมาจากพุม่ ไม้ วินาทีนนั้ เขาตัวเย็นวาบ...หากลูกหมีอยูต่ รงนี้ แม่
ของมันจะต้องอยู่ไม่ไกล เขารีบเขย่ากระดิ่งในมือ ลูกหมีผลุบหัวหายไป
แล้วหมุนตัววิ่งหนี คริษฐ์โล่งใจ วางไม้ลงเพื่อจะได้หยิบสเปรย์ไล่หมีออก
จากเป้เผื่อจะต้องใช้ยามจ�ำเป็น
เขาเพิ่งวางเป้ลงบนพื้น ยังไม่ทันจะเปิดซิปเมื่อได้ยินเสียงค�ำรามดัง
ลัน่ พอหันไปด้านหลัง คริษฐ์กผ็ งะทีเ่ ห็นแม่หมีกริซลียดื ตัวยืนสองขาสูงค�้ำ
ศีรษะ ส่งเสียงดังกึกก้องมาจากทิศทางที่ลูกของมันเพิ่งวิ่งหนีไป เขี้ยวของ
มันแหลมโค้ง น�้ำลายเหนียวไหลย้อยลงมาข้างปาก มันคงเข้าใจว่าลูกถูก
ท�ำร้ายถึงได้วิ่งหนี และสัญชาตญาณของความเป็นแม่ก็รีบปกป้องลูกทันที
แม่หมีท�ำไปตามสัญชาตญาณ และไม่เข้าใจว่าคริษฐ์ไม่ได้คิดจะ
ท�ำร้ายลูกของมัน พอลดสองขาหน้าลงแล้ว ก็วงิ่ ตะกุยสีเ่ ท้าพุง่ ตรงเข้ามาหา
คริษฐ์ทันที
ชายหนุ่มไม่ทันแม้แต่จะหยิบสเปรย์ออกจากเป้ หรือแม้แต่เสียง
กระดิ่งก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเวลานี้ เขาทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนั้นและออก
วิ่งอย่างไม่คิดชีวิต เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา เสียงน�้ำหนักเท้าของแม่หมี
กระแทกลงบนพื้นดังก้องอยู่ในหู หรืออาจจะเป็นเสียงฝีเท้าของตัวเองก็ได้
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เพราะโสตประสาทของเขาที่ก�ำลังตื่นตระหนกสุดขีดแยกแยะไม่ออก ลม
หายใจของคริษฐ์หอบฮัก แต่ก็หยุดวิ่งไม่ได้ หากช้าไปเพียงแค่ก้าวเดียว
ก็หมายถึงชีวิตที่ต้องจบลง
คริษฐ์เหลียวมองด้านหลัง เห็นหมีตัวสีน�้ำตาลเข้มตะกุยพื้นอยู่ห่าง
จากตัวของเขาไปไม่ถึงเมตร ตรงหน้าเป็นช่องทางโล่งที่เขารู้แก่ใจว่ามันคือ
อะไร แต่เขาไม่มเี วลาแม้แต่จะคิด เมือ่ กระโดดลอยละลิว่ ลงไปกลางช่องทาง
น�้ำตกที่ไหลจากหน้าผา เขาได้ยินเสียงแม่หมีคำ� รามด้วยความโกรธแค้นที่
อุ้งมือที่ฟาดออกมาพลาดโอกาสตะครุบเหยื่อไปแค่เสี้ยววินาที และได้แต่
มองร่างที่ร่วงหล่นลงสู่ผืนน�้ำบ้าคลั่งด้วยความเสียดาย
ทว่า...มีสงิ่ หนึง่ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีค่ วรจะเป็น เพราะไม่มเี สียงร่างตก
กระแทกน�้ำ ทุกอย่างเงียบกริบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่สัตว์เดรัจฉาน
อย่างแม่หมีไม่ได้รเู้ รือ่ งรูร้ าว มันค�ำรามเป็นการส่งท้าย ก่อนจะหมุนตัวกลับ
ไปหาลูกมันแล้วพากันเดินกลับเข้าป่าด้วยอารมณ์ขุ่นมัว

ร่างของคริษฐ์ร่วงหล่นจากที่สูงราวกับไม่มีวันสิ้นสุด เขามองแอ่งน�้ำ
สีเขียวมรกตใต้ร่าง คิดว่าชีวิตคงจะจบสิ้นเพียงแค่นี้แน่ แต่ระหว่างที่ร่าง
ก�ำลังร่วงลงเกือบแตะผิวน�้ำ เขารู้สึกคล้ายก�ำลังพุ่งผ่านแรงอัดอากาศบาง
อย่างทีม่ องไม่เห็นด้วยสายตา มันช่วยผ่อนความเร็วและแรงจากการตกจาก
หน้าผาลงอย่างน่าประหลาด มันหนาแน่นจนรู้สึกถึงล�ำตัวที่ถูกบีบรัดและ
อึดอัด แล้วเพียงเสี้ยววินาที ร่างของเขาก็กระแทกผิวน�ำ้ และจมดิ่งลงไปใต้
น�้ำอย่างรวดเร็ว
ร่างหมุนคว้างราวกับเศษผ้ากลิ้งหลุนๆ ใต้กระแสน�้ำที่เชี่ยวกราก
สองมือพยายามไขว่คว้าหาหลักยึดเหนีย่ ว สายตามองไม่เห็นสิง่ ใดนอกจาก
น�้ำและก้อนหินมากมาย แต่เขาหยุดตัวเองไม่ให้ไหลไปตามกระแสน�ำ้ ไม่ได้
แล้วทันใดนั้นศีรษะก็กระแทกเข้ากับก้อนหินใต้นำ�้ และสลบไปในทันที
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“เฮ้ย! มีคนลอยมา”
ชายคนหนึ่งตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นเสื้อสีขาวผลุบๆ โผล่ๆ อยู่กลาง
น�้ำที่เชี่ยวกราก...หิมะละลายเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นกว่าปกติในช่วงปลายฤดู
หนาว แต่แล้วจู่ๆ ก็ลดลงฮวบจนท�ำให้หิมะตกนอกฤดูอีกรอบ ท�ำให้มี
ปริมาณน�ำ้ ไหลลงมาทีเ่ ขือ่ นเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จนต้องรีบปล่อยน�้ำให้ไหล
ลงไปสู่ทะเลสาบมากขึ้น มิเช่นนั้นแหล่งผลิตไฟฟ้าอาจเสียหายได้
ขณะทีค่ นงานก�ำลังตรวจดูตน้ น�ำ้ ทีจ่ ะไหลลงสูอ่ า่ งเก็บน�ำ้ เพือ่ ใช้ปน่ั ไฟ
คนงานคนหนึ่งเห็นร่างของใครคนหนึ่งลอยผลุบๆ โผล่ๆ มาแต่ไกล
“ศพหรือเปล่า” คนหนึ่งถาม
“แกสองคนไปดูซิว่าเขาตายหรือยัง” หัวหน้าคนงานสั่ง ชายสองคน
จึงกระโดดข้ามก้อนหินไปใกล้ร่างที่กำ� ลังไหลมาตามน�ำ้ ที่มีปริมาณมากกว่า
ปกติ คนหนึง่ จับกิง่ ไม้ใกล้ๆ และจับมือเพือ่ นทีเ่ อือ้ มลงไปคว้าเสือ้ ของคนที่
ลอยน�ำ้ มา พอคว้าเสือ้ ได้กด็ งึ ขึน้ มาบนก้อนหินทีก่ ำ� ลังเหยียบ ใช้แรงส่งของ
น�้ำดันร่างหมดสติพ้นน�้ำ แล้วชายที่จับกิ่งไม้ก็ช่วยกันยกร่างขึ้นมาบนฝั่ง
ก่อนคนหนึ่งจะแตะนิ้วเข้ากับชีพจรตรงข้างล�ำคอ
“ยังไม่ตายครับ แต่หัวแตก คงจะกระแทกหิน”
“พวกนายเคยเห็นเขาแถวนี้หรือเปล่า” หัวหน้าถาม ชายทั้งสองจับ
ใบหน้าของเขาพลิกไปมา และสบตากัน ก่อนคนหนึ่งจะบอก
“ไม่เคยครับ พวกเราไม่เคยเห็นเขามาก่อน”
หัวหน้าคนงานพยักหน้ารับ ก่อนยกมือส่งสัญญาณให้พาคนเจ็บไปที่
โรงแรม เพื่อส่งไปให้พยาบาลประจ�ำโรงแรมตรวจดูอาการต่อไป

คริษฐ์ลมื ตามองเพดานสีขาวอย่างงงๆ กลิน่ ยาและน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีอ่ บอวล

ในจมูกบอกให้รู้ว่าเขาก�ำลังนอนอยู่โรงพยาบาลที่ไหนสักแห่ง ฉากผ้าที่กั้น
ระหว่างเตียงดูโบราณกว่าโรงพยาบาลทีเ่ ขาเคยเห็นทัว่ ไปทีป่ กติจะใช้มา่ นรูด
รอบเตียง
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เสียงคุยกันดังขึ้นพร้อมเสียงประตูเอี๊ยดอ๊าดประหนึ่งบานพับเก่าจน
ขึน้ สนิม แล้วคนกลุ่มหนึง่ ก็เดินอ้อมฉากมายืนตรงปลายเตียง จ้องเขาด้วย
สายตาที่อ่านไม่ออก
“ตืน่ แล้วหรือพ่อหนุ่ม” พยาบาลร่างเล็กใบหน้ายิม้ แย้มดูใจดีทกั ทาย
เขากระซิบตอบ “ครับ”
เสียงนัน้ แหบแห้งในล�ำคอ หล่อนหยิบขวดแก้วตรงหัวเตียงรินน�ำ้ ใส่
แก้ว และช่วยประคองเขาดื่มน�้ำ
“ค่อยๆ ดื่มนะ เดี๋ยวส�ำลัก”
คริษฐ์จบิ น�ำ้ ไปสองสามอึก มองชายสามคนทีย่ นื ปลายเตียง ก่อนจะ
พึมพ�ำขอบคุณพยาบาล
“คุณไม่ใช่แขกของโรงแรม” ชายคนหนึ่งมีหนวดหนาเหนือริมฝีปาก
ดูแปลกตากว่าทีเ่ คยเห็นคนทัว่ ไปไว้หนวดแบบนี้ สวมเครือ่ งแต่งกายแบบนี้
“ผมเป็นแขกของโรงแรมครับ” เขาค้าน เสียงแหบจนแทบไม่ได้ยิน
“คุณพักห้องไหน”
“ห้อง ๔๐๔ ครับ ผมชื่อคริษฐ์”
“วันนี้ชั้นสี่ไม่มีคนพักนะครับ” ชายคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่า แต่งกาย
ในชุดยูนิฟอร์มบอก
คริษฐ์จ�ำไม่ได้ว่าเป็นชุดของพนักงานที่เขาเคยเห็นหรือไม่ และไม่ได้
สนใจเรื่องชุดมากไปกว่าสิ่งที่ได้ยิน
“เป็นไปไม่ได้ ผมจองห้องนั้นตลอดเดือนสิงหา ไม่มีชื่อผมได้ยังไง”
สายตาของชายเหล่านัน้ มองเขาคล้ายดูแคลน...คริษฐ์สมั ผัสได้ ก่อน
คนที่มีหนวดโง้งจะบอก
“นี่เพิ่งจะเดือนเมษา คุณจองเดือนสิงหาก็ยังไม่ถึงเวลาอยู่ดี”
“คุณว่าอะไรนะ!” คริษฐ์ลุกพรวดพราด แทบไม่ใส่ใจอาการปวดตุบ
ตรงข้างศีรษะเพราะตกใจสิ่งที่ได้ยิน
“ท�ำไมจะเป็นไปไม่ได้” ชายคนเดิมท�ำเสียงหงุดหงิด และชี้ไปทาง
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หน้าต่าง “ข้างนอกหิมะยังตก มันจะเป็นเดือนสิงหาไปได้ยังไง”
คริษฐ์มองตาม เห็นหิมะก�ำลังโปรยปราย...เขาใจหายวาบ
“จริงค่ะ ฉันยืนยัน วันนี้วันที่ ๗ เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๒๕”
พยาบาลร่างเล็กช่วยตอบ
หากคริษฐ์ไม่ได้อยูบ่ นเตียง เขาคงจะเข่าทรุด...ใครก�ำลังเล่นตลกกับ
เขา หรือมีกล้องซ่อนอยู่แถวนี้และเขาก�ำลังอยู่ในรายการล้อกันเล่นแน่ๆ
“เอาละ เมื่อฟื้นแล้ว คุณก็ออกไปจากที่นี่ได้” ชายหนวดโง้งไล่อย่าง
ไม่เกรงใจ
“แต่ผมเป็นแขกของที่นี่ ผมจ่ายเงินแล้ว คุณจะไล่ผมไม่ได้”
“เอ๊ะ คุณนี่ยังไง ก็ผมบอกแล้วว่าห้อง ๔๐๔ ไม่มีคนพัก ห้องราคา
แพงขนาดนั้น คนจะพักต้องเป็นระดับเศรษฐี...” ชายผู้นั้นปรายตามอง
คราวนี้เหยียดหยามอย่างไม่ปิดบัง
“ผมมีเงินจ่าย ผมจะกลับไปเอาบัตรเครดิตที่ห้อง แพงแค่ไหนผมก็
จ่ายไหว” เขาเหวี่ยงขาลงจากเตียง พยาบาลเข้ามาประคองเมื่อเห็นเขาเดิน
เซไปหลายก้าว
ชายสามคนหันมองหน้ากัน เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มพูด
แต่พยาบาลก็แทรกขึ้น
“ให้เขาพักที่นี่ก่อนเถอะคุณทิม เขายังเดินไม่ไหวเลย”
“เขาไม่ใช่แขกของโรงแรม และไม่ใช่พนักงานที่นี่” ชายที่ชื่อทิมบอก
“ผมให้เขารักษาตัวที่นี่ไม่ได้หรอก”
“ถือว่าฉันขอร้องเถอะนะ แค่คืนนี้คืนเดียว พอเขาดีขึ้นฉันจะให้เขา
ไปจากที่นี่” พยาบาลบอก เสียงเข้มงวดขึ้น ใบหน้าอ่อนโยนเปลี่ยนไป
ดวงตาแข็งกร้าวจนอีกฝ่ายต้องอ่อนลง
“ก็ได้ครับ แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นนะครับ”
พยาบาลพยักหน้ารับ และบอก “งั้นถ้าพวกคุณหมดธุระกับเขาแล้ว
ก็กลับไปท�ำงานต่อเถอะ ตรงนี้ฉันจัดการเอง”
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ทิมโบกมือพาลูกน้องออกไป พยาบาลดันคริษฐ์กลับไปนั่งบนเตียง
“นอนพักก่อนเถอะนะพ่อหนุ่ม คุณหัวแตก อย่าเพิ่งขยับมาก เดี๋ยว
แผลจะปริ”
เขานอนลงอย่างว่าง่าย เพราะเชือ่ ว่าหล่อนหวังดีตอ่ เขาจากใจจริง แต่
ก่อนที่หล่อนจะจากไป เขาก็เรียกไว้
“คุณครับ ช่วยบอกผมอีกครั้งเถอะครับว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่”
“ได้สิ วันนี้วันที่ ๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๒๕ ว่าแต่คุณไปท�ำอะไรที่
น�้ำตก เส้นทางนั้นยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในช่วงนี้”
“ผม เอ่อ...” เขายังมึนกับค�ำตอบ หิมะนอกหน้าต่างเป็นหลักฐานว่า
เขาไม่ได้ก�ำลังอยู่ในรายการล้อกันเล่น และรอบตัว ข้าวของเครื่องใช้ก็เป็น
แบบสมัยโบราณเหมือนอยู่ในฉากหนัง แต่เขาจะยังไม่ด่วนสรุปจนกว่าจะ
ออกไปจากห้องนี้
“คุณเป็นคนก่อสร้างถนนหรือเปล่า” หล่อนถาม “ฉันรู้ว่าบริษัท
ก่อสร้างรับสมัครคนงานเพิ่มอีกเท่าตัวจากปีก่อน เพราะก� ำลังจะเริ่มต้น
ก่อสร้างเส้นทางบนเขา คุณมาสมัครงานใช่ไหม”
เขาได้แต่ส่ายหน้า ไม่เข้าใจที่หล่อนพูดเลยสักอย่าง
“เอาเถอะ คุณนอนพักก่อนดีกว่า ฉันจะลงไปเอาอาหารมาให้ จะได้
กินยา พรุ่งนี้ค่อยหาทางกันต่อไป”
เขาได้แต่พยักหน้า พยาบาลสาวใหญ่ดงึ ผ้าห่มขึน้ มาคลุมอก และก้ม
มองพร้อมรอยยิ้มให้ก�ำลังใจ
“คุณจะต้องพักผ่อนมากๆ แผลจะได้หายเร็วๆ”
เขายิม้ ตอบ และหล่อนก็หมุนตัวเดินอ้อมฉากกัน้ เตียงจากไป ปล่อย
ให้เขานอนมองรอบกาย สมองอันมึนงงค่อยๆ รับรูอ้ ย่างไม่เต็มใจว่าเขาอาจ
ย้อนเวลากลับมาในปี ๑๙๒๕ แล้วจริงๆ

