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ในช่่วงสองปีีแรกของช่วิีตสมรส ณ วนันี�ผมกล่่าวได้้อย่่างหนกัแน่นว่า 

ความสัมพัันธ์์ระหว่างผมกับภรรย่าเป็นไปีอย่่างสมบูรณ์แบบ  กล่่าวคือ 

ในช่ว่งเวล่าสองปีีนั�นความรู้สกึเหน็พัอ้งตอ้งกนัอย่า่งล่กึซึ้ึ�งแล่ะเตม็เปีี�ย่ม

มีอยู่ค่วบคูกั่นไปีกบัการปิีด้บัง หรืออาจเรีย่กอกีอย่่างหนึ�งว่า ความน่�งเงีย่บ 

ของจิตใจ ซึ้ึ�งในสถานการณ์เช่่นนั�น การพั่พัากษาตัด้ส่นใด้ๆ จะหยุ่ด้น่�ง 

แล่้วให้เพัีย่งความรักเป็นเครื�องปีระเม่นคนที่ี�เรารัก  พูัด้ง่าย่ๆ คือผม 

เห็นว่าเอม่เล่ีย่ไร้ข้อบกพัร่องทีุ่กปีระการ แล่ะเช่ื�อว่าเธ์อเองก็เห็นผมเป็น

แบบนั�นเหมอืนกนั  หรืออาจเป็นไปีได้ว้า่ผมมองเหน็ขอ้บกพัรอ่งของเธ์อ 

แล่ะเธ์อกม็องเห็นข้อบกพัร่องของผม  แต่ด้้วย่การแปีรสภาพัอย่า่งล่กึล่บั

อันเกด่้จากความรู้สกึรกั  เราสองคนไม่เพัยี่งเหน็ขอ้บกพัรอ่งด้งักล่า่วเป็น

ส่�งที่ี�ให้อภัย่ได้้เที่่านั�น ที่ว่าย่ังน่ารักใคร่อีกด้้วย่ ปีระหนึ�งเป็นคุณล่ักษณะ 

มใ่ช่ข้่อบกพัร่อง แมจ้ะเป็นปีระเภที่พ่ัเศษก็ตาม  อย่า่งไรก็ด้ ีเราไมต่ดั้ส่นกัน 

เรารักกัน  เรื�องราวต่อไปีนี�ปีระสงค์จะเล่่าถึงความเป็นไปีว่า ในขณะที่ี�ผม

ยั่งคงรกัเธ์อแล่ะไมต่ดั้ส่นเธ์อ แตเ่ธ์อ เอมเ่ล่ยี่ ได้ค้น้พับ หรอืคด่้วา่ตวัเอง 

ค้นพับข้อบกพัร่องบางปีระการของผม แล้่วตัด้ส่นผม แล่ะเป็นเหตุให้

เธ์อเล่่กรักผม

อันว่าความสุขนั�น ย่่�งมีมาก เราก็ย่่�งไม่รู้สึกถึงมัน  ในช่่วงสองปีีแรก

บางครั�งผมรู้สึกเบื�อเสีย่ด้้วย่ซึ้ำ�า ซึ้ึ�งอาจฟังดู้แปีล่ก  เป็นธ์รรมด้าว่าผมไม่

ตระหนักว่าตัวเองมีความสุข  ผมรู้สึกว่ากำาล่ังที่ำาส่�งทีี่�ทีุ่กคนที่ำา นั�นคือ 

รักภรรย่าของเรา แล่ะภรรย่าก็รักเรา  ความรักด้ังกล่่าวนี�ผมเห็นเป็นเรื�อง

ธ์รรมด้าสามัญ หรือพัูด้อีกอย่่างหนึ�งคือ ไม่ได้้มีค่าอะไร เช่่นเด้ีย่วกับ 
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อากาศทีี่�เราหาย่ใจ ซึึ้�งมีมากมาย่ล้่นเหล่อื แล่ะจะกล่าย่เป็นส่�งมค่ีากต็อ่เมื�อ

มันขาด้หาย่ไปี  หากมีใครมาบอกผมในตอนนั�นว่าผมมีความสุข ผมคง

ปีระหล่าด้ใจเอาเล่ย่ทีี่เดี้ย่ว คงตอบไปีอย่่างแน่นอนว่าผมไม่มีความสุข 

หรอก เพัราะถึงผมจะรักภรรย่า แล่ะเธ์อเองก็รักผม แต่ผมย่ังขาด้ความ

มั�นคงในอนาคต  นั�นเป็นความจรงิ เพัราะเราอยู่ก่นัอย่า่งอตัคดั้ด้ว้ย่ราย่ได้้ 

จากงานวิจารณ์ภาพัย่นตร์อันย่ากเข็ญทีี่�ผมเขีย่นให้หนังสือพั่มพั์ช่ั�นสอง

ฉบับหนึ�ง แล่ะงานหนังสือพั่มพั์อื�นๆ ในล่ักษณะเด้ีย่วกันนั�น  เราสองคน

อาศยั่อยู่่ในห้องเช่า่ปีระเภที่ที่ี�มีเครื�องเรอืนใหเ้สร็จสรรพั  บ่อย่ครั�งไมมี่เงิน

ซืึ้�อของฟุุ่�มเฟุ่อืย่ บางครั�งแมก้ระทัี่�งของจำาเป็น  เช่น่นั�นแล่ว้ผมจะมคีวามสขุ 

ได้้อย่่างไรกัน  จึงไม่มีคราวไหนเล่ย่ที่ี�ผมโอด้ครวญเที่่าในช่่วงช่ีวิตนั�น  

ซึ้ึ�งผมกล่บัตระหนกัในภาย่หล่งัว่า ล่กึๆ แล่ว้ผมมคีวามสุขอย่า่งเต็มเปีี�ย่ม

ในช่ว่งที่า้ย่ของสองปีีแรกแหง่ช่วีติสมรส ในทีี่�สดุ้ฐานะเป็นความอยู่่

ของเราก็กระเตื�องขึ�น  ผมได้้รู้จักกับบัตต่สตา ซึ้ึ�งเป็นผู้อำานวย่การสร้าง-

ภาพัย่นตร์ แล่ะผมก็เขีย่นบที่ภาพัย่นตร์เรื�องแรกของผมให้เขา  งานนี� 

ในตอนนั�นผมถือว่าเป็นงานช่ั�วคราว โด้ย่เฉพัาะอย่่างย่่�งเมื�อคำานึงถึงว่า

ผมมีความที่ะเย่อที่ะย่านในที่างวรรณกรรมที่ี�สงูสง่กว่านั�น ที่ว่าโช่คช่ะตา

กล่ับที่ำาให้มันกล่าย่เป็นอาช่ีพัของผม  อย่่างไรก็ตาม ในเวล่าเด้ีย่วกันนั�น

ความสัมพัันธ์์ของผมกับเอม่เล่ีย่เริ�มเปีล่ี�ย่นแปีล่งไปีในที่างที่ี�แย่่ล่ง  เรื�อง

ที่ี�ผมจะเล่า่จึงเริ�มต้นตรงนี� ตรงก้าวแรกของอาชี่พันกัเขีย่นบที่ภาพัย่นตร์ 

แล่ะตรงรอย่ร้าวรอย่แรกในความสัมพัันธ์์ของผมกับภรรย่า  เหตุการณ์

สองเหตุการณ์เก่ด้ขึ�นแที่บจะพัร้อมๆ กัน  แล่ะตามทีี่�จะปีรากฏให้เห็น  

มันเกี�ย่วข้องกันโด้ย่มีส่�งหนึ�งเป็นตัวเช่ื�อมโย่งโด้ย่ตรง

เมื�อนกึย่อ้นกล่บัไปี ผมจำาได้อ้ย่า่งสบัสนวา่มเีหตขุดั้ขอ้งปีระการหนึ�ง 

ซึึ้�งในตอนนั�นผมเห็นว่ามันไร้ความหมาย่ ที่ว่าภาย่หล่ังกล่ับจำาต้องให้ 

ความสำาคญัช่ี�ขาด้ตอ่มนั  ตอนนั�นผมย่นือยู่บ่นบาที่วถิรีมิถนนสาย่หนึ�งใน

ย่า่นกล่างเมอืง  เอมเ่ล่ยี่ บัตตส่ตาแล่ะผมได้ร้บัปีระที่านอาหารคำ�าด้ว้ย่กนั 

ในร้านอาหารแห่งหนึ�ง จากนั�นบัตต่สตาก็ช่วนไปีสนุกกันต่อทีี่�บ้านเขา  
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แล่ะเรากต็อบตกล่ง  ที่ี�นี�เราทัี่�งสามกม็าอยู่เ่บื�องหนา้รถย่นตข์องบตัต่สตา 

เป็นรถคันสีแด้ง หรูมาก แต่แคบแล่ะมีเพัีย่งสองที่ี�นั�งเที่่านั�น  บัตต่สตา

เข้าไปีนั�งหลั่งพัวงมาล่ัย่ แล่้วช่ะโงกหน้าออกมาพัร้อมกับเปิีด้ปีระตูรถ  

แล่ะพัูด้ว่า “ขอโที่ษนะ มีที่ี�นั�งเพัีย่งที่ี�เด้ีย่ว โมล่แตนี คุณคงต้องหารถนั�ง

ไปีเองแล้่วล่ะ... เว้นเสีย่แต่วา่คุณจะรอผมอยู่ต่รงนี� แล่ว้ผมจะกลั่บมารับ”  

เอมเ่ลี่ย่ย่นือยู่ข้่างๆ ผม  เธ์อสวมช่ดุ้ราตรชี่ดุ้เด้ยี่วที่ี�เธ์อม ี เป็นช่ดุ้ผา้ไหม

สีด้ำา คอกวา้ง แขนกดุ้  มีเสื�อคล่มุขนสัตวพ์ัาด้แขนไว ้ ตอนนั�นอยู่่ในเด้อืน

ตุล่าคม  อากาศย่ังไม่หนาวมาก  ผมมองเธ์อ  แล่้วไม่รู้เพัราะเหตุใด้ ผม

สัมผัสรับรู้ได้้ว่าในความงามของเธ์อซึ้ึ�งปีกต่จะสงบน่�งนั�น คำ�านี�กล่ับมีส่�ง

หนึ�งคล่้าย่เป็นความกระวนกระวาย่ใจแบบใหม่ กึ�งกระสับกระส่าย่  ผม

พูัด้ออกไปีอย่่างอารมณ์ด้ีว่า “เอม่เล่ีย่ คุณไปีกับบัตต่สตานะ... ผมจะ

นั�งแที่็กซึ้ี�ตามไปี”  เอม่เล่ีย่มองหน้าผม แล่้วอ่ด้เอื�อนตอบช่้าๆ ว่า “ให้

คุณบตัตส่ตาล่ว่งหน้าไปีกอ่นไม่ด้กีวา่เหรอคะ แล่ว้เราสองคนกน็ั�งแที่ก็ซีึ้� 

ไปีด้้วย่กัน”  บัตต่สตาย่ื�นหน้าออกมาจากหน้าต่างรถพัร้อมกับพูัด้ด้้วย่

นำ�าเสีย่งต่ด้ตล่กว่า “ด้ีมากนะ จะให้ผมไปีคนเด้ีย่ว”  เอม่เล่ีย่จึงว่า “ไม่ใช่่

อย่่างนั�นค่ะ คือ...” แล่้วพัล่ันผมก็สังเกตเห็นว่าด้วงหน้างด้งามของเธ์อ 

ซึึ้�งปีกต่ช่่างแสนสงบแล่ะนุ่มนวล่ตา ขณะนี�กล่ับดู้หมองหม่น ราวกับ 

แปีรสภาพัไปีเพัราะความสับสนระคนปีวด้ร้าว  แต่ในระหว่างนั�นผมก็ได้้

พูัด้ออกไปีแล่ว้วา่ “ถูกของบตัต่สตาเขานะ น่า คุณไปีกบัเขาเถอะ  ผมจะ

นั�งแที่็กซึ้ี�ไปีเอง”  ครั�งนี�เอม่เล่ีย่ย่อม หรือพัูด้ให้ถูกคือ เช่ื�อฟัง แล่้วก็ขึ�น

รถไปี  ที่ว่าความรูสึ้กอีกอย่า่งหนึ�ง ซึ้ึ�งผมนกึได้ก็้เพัยี่งขณะกำาลั่งนั�งเขีย่น 

อยู่่นี� คือเมื�อเธ์อขึ�นไปีนั�งอยู่่ข้างๆ บัตต่สตาแล่้ว ขณะที่ี�ปีระตูรถย่ังเปีิด้

อยู่ ่เธ์อมองผมด้ว้ย่สาย่ตาวา้วุน่ใจ เจือคำาวงิวอนแล่ะความรงัเกีย่จ  แต่ผม

มองขา้มความรู้สกึนั�นไปี แล่ะด้ว้ย่ที่า่ที่างอนัเฉยี่บขาด้แบบคนปิีด้ตู้นร่ภยั่  

ผมผล่ักปีระตูรถบานหนักนั�นปิีด้โด้ย่แรง  รถออกตัว ส่วนผมก็แสน 

เริงรื�น ผ่วปีากอยู่่คนเด้ีย่ว เด้่นไปีย่ังที่ี�จอด้แที่็กซึ้ี�ในบริเวณนั�น

บ้านผูอ้ำานวย่การสร้างภาพัย่นตร์อยู่่ไม่ไกล่จากร้านอาหาร  ปีกตแ่ล้่ว
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แท็ี่กซึ้ี�นา่จะพัาผมไปีถึงในเวล่าเด้ยี่วกนั หรอืไล่เ่ล่ี�ย่กนั  แตป่ีรากฏวา่เมื�อ

ไปีได้้ครึ�งที่างกเ็กด่้อุบต่ัเหตบุนสี�แย่ก  แที่ก็ซีึ้�ช่นกบัรถย่นตส์ว่นตวัคนัหนึ�ง   

เสยี่หาย่ทัี่�งคู่  แท็ี่กซีึ้�บังโคล่นเบี�ย่วแล่ะสถีล่อก  รถย่นตด้์้านขา้งบบุ  คนขับ 

ที่ั�งสองล่งจากรถไปีปีระจันหน้ากันที่ันที่ี  โต้เถีย่งกัน ด้่ากัน  มีคนวิ�งเข้า

มาดู้ ตำารวจเข้าแที่รก แย่กทัี่�งคู่ออกจากกันอย่่างย่ากล่ำาบาก  ในที่ี�สุด้ 

ก็ได้้ช่ื�อแล่ะทีี่�อยู่่ของทัี่�งสองคน  ตล่อด้เวล่านั�นผมรออยู่่ในแที่็กซีึ้�อย่่าง 

ไมร้่อนรน กล่บัรู้สกึมคีวามสขุเสีย่ด้ว้ย่ซึ้ำ�า เพัราะผมได้ด้้ื�มกน่อาหารอย่า่ง

อ่�มหนำาสำาราญ แล่ะหล่ังรับปีระที่านอาหารบัตต่สตายั่งได้้เสนอให้ผมไปี

ช่่วย่เขีย่นบที่ภาพัย่นตร์ให้เขาด้้วย่  เหตุการณ์รถช่นกันแล่ะคำาช่ี�แจงที่ี�

เก่ด้ขึ�นตามมานั�นน่าจะก่นเวล่าราวส่บนาที่ี หรืออาจจะส่บห้านาที่ี ที่ำาให้

ผมไปีถึงบ้านผู้อำานวย่การสร้างล่่าช่้า  เมื�อเข้าไปีในห้องรับแขก ผมเห็น

เอมเ่ล่ยี่นั�งไขวห่า้งอยู่บ่นเกา้อี�  ส่วนบัตต่สตาย่นือยู่่ในมุมหนึ�ง เบื�องหนา้

ตู้เครื�องด้ื�มต่ด้ล่้อ  บัตต่สตาที่ักที่าย่ผมอย่่างอารมณด์้ี  สว่นเอม่เล่ีย่กล่ับ

ถามด้้วย่นำ�าเสีย่งโอด้ครวญ ปีานเศร้าสร้อย่ ว่าผมไปีอยู่่ที่ี�ไหนมาตั�งนาน  

ผมตอบไปีอย่่างไม่ได้้ค่ด้อะไรมากว่าเก่ด้อุบัต่เหตุ แล่ะรู้สึกว่าตัวเองใช่้

นำ�าเสีย่งหล่บเล่ี�ย่ง ราวกับมีอะไรให้ปิีด้บัง  ความจริงแล้่วมันคือนำ�าเสีย่ง

ของคนที่ี�ไม่ได้้ให้ความสำาคัญใด้ๆ ต่อส่�งที่ี�ตนพัูด้  แต่เอม่เล่ีย่ย่ังถามต่อ  

ด้้วย่นำ�าเสีย่งแปีล่กๆ นั�นอีก “อุบัต่เหตุ... อุบัต่เหตุอะไรคะ” ผมจึง

ปีระหล่าด้ใจ แล่ะคงถึงกับตกใจเล่็กน้อย่ด้้วย่ จึงเล่่าเหตุการณ์ทีี่�เก่ด้ขึ�น

ให้เธ์อฟัง  ที่ว่าครั�งนี�เห็นจะล่งราย่ล่ะเอีย่ด้มากเก่นไปี ราวกับเกรงว่าเธ์อ

จะไม่เช่ื�อ  คืออย่า่งไรเสยี่ผมกท็ี่ำาอะไรผ่ด้ไปีสกัอย่า่ง ไม่วา่จะในตอนแรก

ที่ี�เก็บงำา แล่ะตอนหลั่งทีี่�แจกแจงราย่ล่ะเอีย่ด้เสีย่ชั่ด้เจน  อย่่างไรก็ตาม  

เอมเ่ลี่ย่ไมซั่ึ้กไซ้ึ้  ส่วนบัตตส่ตาก็ย่่�มร่าเริงแล่ะเป็นกันเอง วางแก้วสามใบ

บนโต๊ะแล่้วช่วนผมไปีด้ื�ม  ผมนั�งล่ง เราพัูด้คุย่กันอย่่างสนุกสนาน โด้ย่

เฉพัาะอย่่างย่่�งผมกับบัตต่สตา จนเวล่าล่่วงเล่ย่ไปีสองช่ั�วโมง  บัตต่สตา

คึกคักแล่ะเบ่กบานใจมากจนผมแที่บไม่สังเกตเห็นว่าเอม่เลี่ย่ไม่ได้้เป็น

เช่่นนั�นเล่ย่  อีกอย่่างเธ์อก็ค่อนข้างเงีย่บแล่ะเก็บตัวอยู่่แล่้ว เพัราะเธ์อ 
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ขี�อาย่ ผมเล่ย่ไมแ่ปีล่กใจที่ี�เธ์อสงบเสงี�ย่ม  ปีระหล่าด้ใจอยู่เ่ล็่กนอ้ย่กต็รง

ที่ี�เธ์อไม่ร่วมวงสนที่นากับเราเล่ย่ แม้ด้้วย่รอย่ย่่�มหรือสาย่ตาด้ั�งที่ี�เธ์อเคย่

ที่ำา  เธ์อไม่ย่่�ม ไม่มองเรา เพัีย่งสูบบุหรี�แล่ะด้ื�มเงีย่บๆ ราวกับอยู่่คนเด้ีย่ว   

ในตอนท้ี่าย่ของคำ�าคืนนั�น บัตต่สตาคุย่กับผมอย่่างเป็นการเป็นงาน 

เกี�ย่วกับภาพัย่นตร์ที่ี�ผมต้องช่่วย่เขีย่นบที่  เขาเล่่าเรื�องราวให้ผมฟัง ให้

ข้อมูล่เกี�ย่วกับผู้กำากับ แล่ะผู้ร่วมเขีย่นบที่ แล่ะจบด้้วย่การเช่่ญผมไปีที่ี�

ออฟุ่ฟุ่ิศของเขาในวันรุ่งขึ�นเพัื�อเซึ้็นสัญญา  เอม่เล่ีย่ถือโอกาสในช่ั�วขณะ

แหง่ความเงีย่บหลั่งการเช่ื�อเช่ญ่นั�นล่กุขึ�นย่นื บอกว่าเธ์อรู้สึกเพัลี่ย่ อย่าก

กล่ับบ้าน  เรากล่่าวล่าบัตต่สตาแล่้วออกจากบ้านของเขา ล่งช่ั�นล่่าง ไปี

อยู่่บนถนน  เด้่นไปีโด้ย่ไม่พัูด้จากันกระที่ั�งถึงที่ี�จอด้รถแที่็กซึ้ี�  เราขึ�นรถ 

แที่็กซึ้ี�เคล่ื�อนตัวออก  ผมตื�นเต้นด้ีใจไปีกับข้อเสนออันเก่นคาด้ฝันของ 

บัตต่สตา จนอด้บอกเอม่เล่ีย่ไม่ได้้ว่า “บที่ภาพัย่นตร์เรื�องนี�มาได้้จังหวะ

พัอด้ีเล่ย่... ไม่งั�นผมก็คงไม่รู้ว่าเราจะที่ำาย่ังไงกันต่อไปี  คงต้องเป็นหนี�

เป็นส่นเขา”  เอม่เล่ีย่เพัีย่งถามว่า “งานเขีย่นบที่ เขาได้้ค่าจ้างกันเที่่าไหร่

เหรอคะ”  ผมบอกตวัเล่ขไปี แล่ว้เสริมวา่ “ทีี่นี�เรากห็มด้ปัญหา อย่า่งนอ้ย่

กถ็งึฤดู้หนาวปีีหนา้” ระหว่างนั�นผมเอื�อมมอืไปีจับมอืเอมเ่ล่ยี่  เธ์อปีล่อ่ย่

ให้ผมกุมมือ  เราไม่พัูด้อะไรกันอีกจนถึงบ้าน
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หล่งัจากคำ�าวนันั�น เรื�องงานด้ำาเนน่ไปีในที่างที่ี�ด้ขึี�น  ผมไปีหาบตัต่สตา 

ในเช่้าวันต่อมา เซึ้็นสัญญาเขีย่นบที่ภาพัย่นตร์ แล่ะได้้รับค่าจ้างล่่วงหน้า 

กอ้นแรก  เที่า่ที่ี�ผมจำาได้้เป็นภาพัย่นตรท์ี่ี�ไมค่อ่ย่สล่กัสำาคญัอะไร ปีระเภที่

ภาพัย่นตร์รัก-เบาสมอง ซึ้ึ�งด้ว้ย่ความทีี่�ผมเป็นคนจริงจงั จงึคด่้ว่าตนเอง

ไม่เหมาะกับมัน แต่ครั�นได้้ที่ำา กล่ับพับว่าผมมีพัรสวรรค์ที่างนี�อย่่างไม่

คาด้คด่้  ในวันเดี้ย่วกันนั�นเองผมได้เ้ข้าปีระชุ่มกับผูก้ำากับแล่ะผูเ้ขีย่นบที่ 

อีกคนเป็นครั�งแรก

ในขณะที่ี�ผมบอกได้้อย่่างแน่ช่ัด้ว่า ตรงไหนคือจุด้เริ�มต้นในอาช่ีพั

นักเขยี่นบที่ภาพัย่นตรข์องผม ซึึ้�งกค็อืคืนนั�นทีี่�บา้นของบตัตส่ตา แตก่ล่บั 

บอกให้แน่ชั่ด้เท่ี่ากันได้้ย่ากย่่�งว่า ความสัมพัันธ์์ของผมกับภรรย่าเริ�ม 

ร้าวฉานเมื�อใด้  จริงอยู่่ว่าผมจะกำาหนด้ให้เป็นคำ�าวันนั�นก็ได้้ แต่ก็คงเป็น

อย่่างที่ี�พัูด้กันว่า ที่ำาเป็นรู้ด้ีเมื�อเรื�องมันผ่านไปีแล่้ว  ย่่�งไปีกว่านั�น ในช่่วง

แรกๆ เอมเ่ล่ยี่ไม่ได้แ้สด้งออกใหเ้หน็ถงึที่า่ที่ทีีี่�เปีล่ี�ย่นไปี  การเปีล่ี�ย่นแปีล่ง 

ปีรากฏแจ่มช่ดั้หนึ�งเดื้อนหล่งัจากคืนนั�น แตผ่มบอกไม่ได้จ้ริงๆ วา่ เมื�อใด้ 

กันทีี่�จานตาช่ั�งในหัวใจของเอม่เล่ีย่เอีย่งแท้ี่แน่นอนแล้่ว หรือส่�งใด้กัน

ที่ี�ที่ำาให้เก่ด้การสูญเสีย่ความสมดุ้ล่ด้ังกล่่าวไปี  ในช่่วงนั�นเราพับปีะกับ 

บัตต่สตาเกือบทุี่กวัน  จะให้ผมเล่่าอย่่างล่ะเอีย่ด้ย่่บก็ได้้ถึงเหตุการณ์

คล่้าย่ๆ กันกับที่ี�เก่ด้ขึ�นในคืนแรกที่ี�บ้านเขา   เป็นเหตุการณ์ที่ี�ไม่มีอะไร

แตกต่างไปีจากล่ักษณะที่ั�วไปีของช่ีวิตผมเล่ย่ อย่่างน้อย่ก็ในสาย่ตาของ

ผม แต่ที่ว่า ในเวล่าต่อมา มันกล่ับโด้ด้เด้่นแล่ะมีความสำาคัญพั่เศษบาง

ปีระการ  ผมอย่ากตั�งข้อสังเกตเพัีย่งเรื�องหนึ�ง นั�นคือ ทีุ่กครั�งที่ี�บัตต่สตา 
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เช่ื�อเช่่ญเรา ซึ้ึ�งเก่ด้ขึ�นบ่อย่มากเสีย่แล้่ว เอม่เลี่ย่มักจะอ่ด้ออด้ก่อนเล่ย่ 

แสด้งอาการว่าไม่ค่อย่เต็มใจจะไปีกับผม  จริงอยู่่ว่าไม่ได้้หนักแน่นหรือ 

เด็้ด้ขาด้มากนกั แต่กมี็ความด้ื�อดึ้งแปีล่กๆ อยู่่ในสีหนา้ท่ี่าที่างแล่ะขอ้อ้าง 

ของเธ์อ  ทีุ่กครั�งเธ์อจะอ้างเหตุผล่ที่ี�ไม่เกี�ย่วกับบัตต่สตา แล่ะทีุ่กครั�ง

อีกเช่่นกันที่ี�ผมแสด้งให้เธ์อเห็นอย่่างง่าย่ด้าย่ว่าข้ออ้างนั�นฟังไม่ขึ�น แล่ะ

ผมก็ด้ึงด้ันจะรู้ให้ได้้ว่าเธ์อไม่ช่อบบัตต่สตาหรือมีเหตุผล่อื�น  สุด้ที่้าย่ก็

เหมอืนเด่้ม คือพัอผมถามไปีแบบนี� เธ์อจะตอบอย่า่งสับสนล่งัเล่เล่ก็นอ้ย่

ว่า เธ์อไม่ได้้รังเกีย่จอะไรบัตต่สตา  เขาไม่มีอะไรให้ตำาหน่  เพัีย่งแต่เธ์อ

ไม่ปีรารถนาจะไปีกับพัวกเราเพัราะไปีแล้่วที่ำาให้เธ์อเหนื�อย่ล่้า แล่ะลึ่กๆ 

แล่้วเธ์อก็เบื�อ  คำาชี่�แจงพืั�นๆ นี�ไม่เพัีย่งพัอสำาหรับผม แล่ะผมก็ระแวง

อีกวา่คงมอีะไรเกด่้ขึ�นระหวา่งเธ์อกบับัตตส่ตา แมบั้ตตส่ตาจะไม่รูตั้วหรอื

ไมเ่จตนา  แตย่่่�งผมพัย่าย่ามแสด้งให้เธ์อเห็นวา่เธ์อไมช่่อบบัตตส่ตา เธ์อ

กล่บัดู้จะปีฏเ่สธ์อย่า่งหนกัแนน่ย่่�งกว่าเด้ม่  ในที่ี�สุด้ความสบัสนลั่งเล่ของ

เธ์อก็มล่าย่หาย่ไปีส่�น  มีความดึ้งดั้นแล่ะแน่วแน่เก่ด้ขึ�นแที่นทีี่�  ด้ังนั�น  

เมื�อผมสบาย่ใจเกี�ย่วกับความรู้สึกของเธ์อที่ี�มีต่อบัตต่สตา แล่ะเกี�ย่วกับ

พัฤตก่รรมของบัตตส่ตาทีี่�มีตอ่เธ์อแล่ว้ ผมกหั็นไปีสาธ์ย่าย่ใหเ้ธ์อเห็นถึง

เหตุผล่ทีี่�หนุนให้เธ์อไปีร่วมวงกับเรา กล่่าวคือผมยั่งไม่เคย่ออกไปีเทีี่�ย่ว

ไหนโด้ย่ไม่มีเธ์อไปีด้้วย่เล่ย่ แล่ะบัตต่สตาก็รู้ข้อนี� เขาช่อบให้เธ์อไปีด้้วย่  

เห็นได้จ้ากการทีี่�เขากำาชั่บที่กุครั�งที่ี�เช่ื�อเช่ญ่เราว่า “เขา้ใจนะ พัาภรรย่าคุณ

มาด้้วย่” แล่้วจู่ๆ เธ์อจะไม่ไปีด้้วย่ข้ออ้างที่ี�ย่ากจะฟังขึ�น ก็อาจดู้เหมือน

จงใจแกล้่ง หรือร้าย่กว่านั�น อาจดู้เป็นการด้หูม่�นบตัต่สตา ผูซึ้ึ้�งตอนนี�เป็น

ที่ี�พึั�งในชี่วิตของเรา  สรุปีก็คือ เนื�องจากว่าเธ์อหาเหตุผล่ทีี่�ฟังขึ�นไม่ได้้

เล่ย่สักข้อว่าที่ำาไมถึงจะไม่ไปี ในขณะที่ี�ผมกล่ับหาได้้หล่าย่ข้อว่าเธ์อควร

ไปี แถมย่ังเป็นเหตุผล่ที่ี�ด้ีมากด้้วย่ เธ์อก็น่าจะอด้ที่นกับความเหนื�อย่ล่้า

แล่ะความเบื�อในคำ�าคืนเหล่่านั�น  ปีกต่แล่้วเอม่เล่ีย่จะฟังผมช่ี�แจงเหตุผล่

ต่างๆ เหล่่านี�ด้้วย่ที่่าที่างเหม่อล่อย่ ราวกับกำาล่ังครุ่นค่ด้อะไรอยู่่  อาจ

กล่า่วได้ว้า่ เธ์อสนใจสหีนา้ที่า่ที่างของผมขณะพัดู้มากกวา่สนใจฟังเหตผุล่  
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แล่ะสุด้ที่้าย่เธ์อก็ย่อมเช่่นเคย่ แล่ะไปีแต่งตัวเงีย่บๆ  ครั�นเธ์อพัร้อมแล่้ว 

แล่ะจวนได้้เวล่าไปี ผมจะถามเธ์ออีกครั�งว่าเธ์อไม่อย่ากไปีเป็นเพัื�อนผม

จริงๆ หรือ  ตอนนี�ไม่ใช่่เพัราะผมแคล่งใจในคำาตอบของเธ์อ แต่เพัื�อไม่

ให้เธ์อมีความข้องใจใด้ๆ เกี�ย่วกับเสรีภาพัในการตัด้ส่นใจของตน  เธ์อ

ตอบช่ัด้เจนว่าอย่ากไปี  เราจึงออกจากบ้าน

อย่่างไรก็ตาม ตามที่ี�ผมได้้เกริ�นไปีแล่้ว ทัี่�งหมด้นี�ผมปีระกอบกัน

ขึ�นในเวล่าต่อมา โด้ย่ค่อย่ๆ ย่้อนนึกถึงเหตุการณต์่างๆ มากมาย่ที่ี�ไม่ได้้ 

สล่กัสำาคญัอะไร อย่า่งนอ้ย่ก็ในตอนนั�น  เป็นเหตกุารณท์ี่ี�ผมแที่บไมส่งัเกต

เห็นในช่ั�วขณะที่ี�มันกำาล่ังเก่ด้ขึ�น  ช่่วงเวล่านั�นผมรู้ก็แต่เพัีย่งว่าที่่าที่ีของ

เอม่เล่ีย่ที่ี�มีต่อผมเปีล่ี�ย่นแปีล่งไปีในที่างแย่่ล่ง แต่ผมก็ไม่ได้้ที่ำาความ

เข้าใจ หรือหาว่ามันคืออะไร แบบเด้ีย่วกับที่ี�เรารู้ได้้จากการเปีล่ี�ย่นแปีล่ง

ของอากาศแล่ะความอบอ้าวทีี่�เพ่ั�มขึ�น วา่กำาลั่งจะเกด่้พัายุ่ฝนแม้ท้ี่องฟุ้่ายั่ง

สงบก็ตาม  ตอนนั�นผมเริ�มคด่้วา่เธ์อรักผมนอ้ย่ล่ง เพัราะผมสงัเกตเหน็วา่ 

เธ์อไม่ได้ก้ระวนกระวาย่อย่ากอยู่่ใกล้่ๆ ผมเหมือนในช่ว่งแรกๆ ของชี่วติ-

สมรส ซึ้ึ�งหากผมพัูด้ว่า “นี�คุณ ผมต้องออกไปีข้างนอกสักสองช่ั�วโมงนะ 

จะพัย่าย่ามกล่ับมาให้เร็วที่ี�สุด้” เธ์อจะไม่ที่ักที่้วง แต่แสด้งออกให้เห็นว่า 

เธ์อเสีย่ใจที่ี�ผมจะไม่อยู่่ ด้้วย่สีหน้าเศร้าสร้อย่แม้จะย่่นย่อม  กระทัี่�ง 

บ่อย่ครั�งผมจะหาที่างเปีล่ื�องธุ์ระเพัื�อจะได้้ไม่ต้องออกไปีข้างนอก หรือหาก

เป็นไปีได้้กพ็ัาเธ์อไปีด้ว้ย่  สมัย่นั�นเธ์อต่ด้ผมถึงขนาด้ทีี่�วา่ วนัหนึ�งระหว่าง

ไปีส่งผมทีี่�สถานีรถไฟุ่ อันเป็นจุด้ทีี่�ผมตอ้งออกเด้น่ที่างสั�นๆ ไปีตอนเหนอื

ของอ่ตาล่ี ในช่ั�วขณะล่ำ�าล่ากันนั�นผมเห็นเธ์อผ่นหน้าไปีที่างอื�นเพัื�อไม่ให้

ผมเห็นว่าเธ์อนำ�าตาคล่อ  ครั�งนั�นผมแสร้งที่ำาเป็นไม่รับรู้ถึงความปีวด้ร้าว 

ของเธ์อ แต่ตล่อด้การเด่้นที่างผมเฝ้าเสีย่ใจไปีกับการร้องไห้อย่่าง 

กระม่ด้กระเมี�ย่นแล่ะเก่นอด้กล่ั�นนั�น แล่ะนับแต่นั�นผมก็เล่่กเด้่นที่างไปี

ไหนโด้ย่ไม่มีเธ์อไปีด้้วย่  ที่ว่าตอนนี�เมื�อผมบอกว่าจะไม่อยู่่ แที่นที่ี�เธ์อ

จะที่ำาหน้าช่วนให้รักใคร่ เคล่ือบจางๆ ด้้วย่ความหม่นเศร้าแล่ะไม่ช่อบใจ

เหมือนเคย่ เธ์อกล่ับตอบอย่่างสงบ บ่อย่ครั�งไม่เงย่หน้าขึ�นจากหนังสือ
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ที่ี�กำาล่ังอ่านด้้วย่ซึ้ำ�าว่า “ค่ะ ได้้ค่ะ งั�นก็เจอกันตอนอาหารคำ�า... ตรงเวล่า 

ด้ว้ย่นะคะ”  บางครั�งถึงขั�นวา่เธ์อดู้จะปีรารถนาให้ผมอยู่น่อกบ้านนานกว่า 

ที่ี�ผมตั�งใจไว้เสีย่อีก  เช่่นเมื�อผมบอกว่า “ผมต้องออกไปีข้างนอก... จะ

กล่ับตอนห้าโมง” เธ์อก็จะตอบว่า “ตามสบาย่เล่ย่ค่ะ จะไปีนานแค่ไหน

ก็ได้้... เพัราะฉันมงีานต้องที่ำา”  วนัหนึ�งผมกล่า่วด้ว้ย่นำ�าเสยี่งที่เีล่น่ทีี่จริงว่า  

ดู้เหมือนเธ์อจะอย่ากให้ผมไม่อยู่่บ้านมากกว่า  เธ์อไม่ได้้ตอบตรงๆ แค่

บอกว่า อย่่างไรผมก็ไม่ว่างเกือบที่ั�งวันอยู่่แล่้ว เจอกันแค่ตอนก่นอาหาร

ด้ีกว่า เธ์อจะได้้ที่ำางานบ้านให้เสร็จโด้ย่ไม่ต้องคอย่พัะวง  เรื�องนี�เป็นจริง

เพัยี่งบางสว่นเที่า่นั�น คืองานเขยี่นบที่ภาพัย่นตรท์ี่ำาใหผ้มตอ้งอยู่น่อกบา้น

เพัยี่งในตอนบ่าย่  เวล่าทีี่�เหลื่อผมก็พัย่าย่ามอยู่กั่บเธ์อมาโด้ย่ตล่อด้  ที่วา่

นับแต่วันนั�นผมก็เริ�มไปีข้างนอกในตอนเช่้าด้้วย่

ในช่ว่งทีี่�เอมเ่ล่ยี่แสด้งออกให้เห็นวา่เธ์อเศร้าใจเวล่าผมไม่อยู่ ่ผมจะ

ออกจากบ้านอย่่างสบาย่ใจ พัอใจอยู่่ลึ่กๆ ทีี่�เธ์อเศร้า เพัราะเป็นเสมือน

ข้อพั่สูจน์อีกปีระการหนึ�งว่าเธ์อรักผมอย่่างที่่วมที่้น แต่ที่ันที่ีที่ี�ผมสังเกต

เห็นว่า ไม่เพัีย่งแต่เธ์อไม่แสด้งความผ่ด้หวังใด้ๆ เที่่านั�น แต่ย่ังดู้เหมือน

อย่ากอยู่่คนเดี้ย่วมากกว่าด้้วย่ ผมก็เริ�มรู้สึกไม่สบาย่ใจอย่่างบอกไม่ถูก 

คล่้าย่คนที่ี�จู่ๆ ก็รู้สึกว่าผืนด้่นใต้เที่้าหาย่ไปี  ตอนนี�ผมออกจากบ้านไปี

ที่ำางานเขีย่นบที่ไม่เฉพัาะตอนบ่าย่เที่่านั�น แต่ยั่งตอนเช่้าด้้วย่ ตามที่ี�ผม

บอกไปีแล่้ว แล่ะบ่อย่ครั�งก็ไม่มีจุด้หมาย่อื�นใด้นอกจากเพัื�อล่่�มรสช่าต่

ความหมางเม่นของเอม่เลี่ย่ที่ี�ไม่เคย่มีมาก่อนแล่ะน่าขมขื�นย่่�ง  แต่เธ์อ

ก็ไม่ได้้แสด้งออกให้เห็นว่าไม่พัอใจ  เธ์อย่อมรับการขาด้หาย่ไปีของผม

อย่่างสงบน่�ง หรือบางที่ีผมก็รู้สึกว่าเธ์อถึงกับโล่่งอกจนปิีด้ไม่ม่ด้เล่ย่ 

ที่เีด้ยี่ว  เกี�ย่วกบัความเย่น็ช่านี� ในเบื�องแรกผมพัย่าย่ามคด่้ปีล่อบใจตวัเอง 

วา่ หลั่งจากอยู่ก่่นกันมาสองปีี ความเคย่ช่่นซึึ้�งถึงแม้จะเป็นไปีอย่า่งอบอุน่

อ่อนโย่น จะเข้าแที่นทีี่�ความรักอย่า่งหลี่กเล่ี�ย่งไม่ได้ ้แล่ะความมั�นใจว่าอีก

ฝ�าย่รักตนจะล่บความพ่ัศวาสอันเร่าร้อนให้หมด้ส่�นไปีจากความสัมพัันธ์์

ของคูช่่วีติ  แตผ่มรูส้กึว่าเรื�องนี�ไมเ่ป็นความจรงิ ผมรูส้กึ ไม่ได้ค้ด่้ เพัราะ
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ความค่ด้นั�นแม้ดู้เหมือนจะแม่นย่ำาที่ว่ากลั่บผ่ด้พัล่าด้ได้้มากกว่าความ

รู้สึกอันคลุ่มเครือเสมอ  ผมรู้สึกว่าเอม่เล่ีย่เล่่กเสีย่ใจที่ี�ผมไม่อยู่่  ไม่ใช่่

เพัราะเธ์อเห็นว่าเป็นส่�งที่ี�หล่ีกเล่ี�ย่งไม่ได้้ แล่ะไม่มีผล่กระที่บต่อความ

สัมพันัธ์์ของเรา แตเ่พัราะเธ์อรกัผมน้อย่ล่ง หรอืไม่ได้ร้กัเล่ย่  แล่ะคงตอ้ง

มีอะไรบางอย่า่งเกด่้ขึ�น อารมณ์ความรู้สึกของเธ์อซึึ้�งครั�งหนึ�งแสนโหย่หา

แล่ะหวงแหน ถึงได้้เปีล่ี�ย่นไปี 


