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จากใจ บก.

ตอนทีไ่ด้อ่านเรือ่งย่ออลัมอนด์ครัง้แรกกน็กึสงสยัอยูว่่า ถ้าไม่มี
ความรู้สึกเจ็บปวด เสียใจ หรือเห็นอกเห็นใจจะเป็นยังไงกันนะ แต่
พอนยิายแปลเสรจ็ได้กลบัมาอ่านอย่างละเอยีด แล้วนกึภาพตามยนุแจ
ท่ียืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่และยายนิ่ง ๆ  โดยที่ไม่แสดง 
สีหน้าอะไร อ่านไปก็เศร้าไปเลยละค่ะ ส่วนเด็กอย่างโกนีก็มีชะตาชีวิต
ที่น่าเศร้า ทั้งที่จริงโดยเนื้อแท้โกนีเป็นเด็กที่จิตใจดีมากทีเดียว ดิฉัน
ชอบการบรรยายเหตุการณ์ส�าคัญแต่ละเหตุการณ์ในเร่ืองของผู้เขียน  
เรื่องนี้อาจจะหม่น ๆ  ไปหน่อย แต่ก็สะท้อนจิตใจและปัญหาสังคม 
ได้ดี โดยเฉพาะการบูลลีในสังคมที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น

ทางส�านกัพมิพ์ขอเชญิชวนผูอ่้านมาสมัผสัโลกของ “ซองยนุแจ” 
ด้วยกัน อยากให้มาลองพิสูจน์ว่า ท�าไมหนังสือเล่มนี้ถึงอยู่ในใจ 
ของผู้อ่านอีก 12 ประเทศทั่วโลก และชาวเกาหลีกว่า 300,000 คน

  กองบรรณาธิการ 
   ส�านักพิมพ์ฟูริน

  



• อเล็กซิไธเมีย (Alexithymia) คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถแสดง 
อารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นค�าพูดได้ เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่ 
ได้รับการรายงานถึงเป็นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1970 โดยทั่วไปเกิดจาก
กระบวนการพัฒนาทางอารมณ์ในตอนเด็กผ่านไปอย่างไม่ราบรื่น หรือ
ประสบกับความบอบช�้าทางจิตใจอย่างหนัก อาจเกิดจากขนาดของ  
‘สมองส่วนอะมิกดาลา’ (Amygdala) ซึ่งอยู่ตรงสมองส่วนกลางมี 
ขนาดเล็กผิดปกติก็ได้ ในกรณีที่เกิดจากอะมิกดาลาเล็ก มักจะไม่รับรู้
ความรูส้กึใด ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความกลวั แต่มรีายงานว่าอะมกิดาลา 
สามารถโตขึน้ได้ในภายหลงั นยิายเรือ่งนีไ้ด้กล่าวถงึอาการอเลก็ซไิธเมยี
ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนอะมิกดาลา และมีการเติมแต่ง
สีสันตามจินตนาการของนักเขียนลงไปด้วย

•	 หนังสือนิทานเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่กล่าวถึงในหน้า	 141	 คือหนังสือชื่อ	
‘The Littlest Dinosaurs’ ของเบอร์นาด โมสต์ นยิายเร่ืองนีพ้รรณนา
ถึงไดโนเสาร์ตามเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ แต่ขนาดของไดโนเสาร์อาจ
คลาดเคลื่อนจากขนาดจริงได้

ก่อนอ่าน



แด ่Dan...
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ในตัวผมมีอัลมอนด์อยู่
คุณเองก็มี
คนที่คุณคิดว่าเขาส�าคัญต่อคุณที่สุด
หรือคนที่คอยสาปแช่งคุณมากที่สุดก็มี
แต่ไม่มีใครรู้สึกถึงมันได้
แค่รู้ว่ามีมันอยู่เท่านั้น

พูดง่าย ๆ  ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในตัวผมที่ 
ได้ไปพบกับสัตว์ประหลาดตัวอ่ืน แต่ไม่อยากจะบอกว่าจุดจบเป็นเรื่องเศร้า 
หรือเรื่องสุข โดยมีเหตุผลอยู่สามข้อ ข้อแรก ทันทีท่ีบอกบทสรุปออกไป  
เร่ืองราวท้ังหมดจะดูไร้สาระ ข้อสอง (อาจจะฟังดูคล้ายกัน) การไม่บอกบทสรุป 
ชว่ยเพิม่ความเปน็ไปไดท้ีค่ณุจะยอมรว่มเดนิทางไปกบัเรือ่งราวนีข้ึน้อกีนดิหนึง่ 
ข้อสาม ถ้าจะให้แก้ตัวเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าคุณหรือผมหรือใครก็ไม่อาจรู้ 
ได้เลยว่า เรื่องราวไหนเป็นเรื่องเศร้า เรื่องราวไหนเป็นเรื่องสุข

บทน�า
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วันนั้น มีคนหนึ่งบาดเจ็บ และอีกหกคนเสียชีวิต สองคนในจ�านวนนั้น
คือแม่และยาย คนต่อมาเป็นนักศึกษาที่เข้ามาห้ามผู้ชายคนนั้น แล้วยังมี 
ต�ารวจหนึ่งคน กับชายวัยห้าสิบอีกสองคนที่เข้ามายืนดูเหตุการณ์อยู่แถวหน้า  
คนสุดท้ายคือตัวผู้ชายคนน้ันเอง เขาเลือกตัวเองเป็นเป้าหมายสุดท้ายใน 
การกวัดแกว่งมีดอย่างไร้สติ ผู้ชายคนนั้นเสียบมีดลึกลงไปในอกของตัวเอง  
และส้ินลมหายใจก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตคนอื่น  
ส่วนผมได้แต่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทั้งหมด

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย เหมือนทุกครั้ง

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นตอนผมอายุหกขวบ ความจริงก็มีเค้าลางมา 
ก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่เพิ่งจะโผล่พ้นน�้าขึ้นมาตอนอายุครบหกขวบนี่เอง  
ซึ่งช้ากว่าที่แม่คาดการณ์เอาไว้มาก มันเกิดขึ้นเพราะความประมาท...  
วันนั้นแม่ไม่ได้มารับผม ผมมารู้ภายหลังว่าแม่ไปหาพ่อหลังจากไม่ได้ไปมา 
หลายปี แม่ไปเช็ดผนังโรงเก็บกระดูกจนเงาวับแล้วบอกว่า “จากนี้ไปฉันจะ 
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ลืมคุณ ไม่ใช่ว่าจะมีคนใหม่ แต่ฉันต้องลืมคุณให้ได้” ในช่วงเวลาที่ความรัก
ของแม่ก�าลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดนั้น แม่ได้ลืมแขกไม่ได้รับเชิญซึ่งเกิดจาก
ความไร้เดียงสาในความรักอย่างผมไปเสียสนิท

หลังจากเด็ก ๆ  หายหน้าไปกันหมดแล้ว ผมเดินออกจากตึกของ 
โรงเรียนอนุบาลมาเงียบ ๆ  ในฐานะเด็กชายอายุหกขวบ ผมรู้เพียงว่า เมื่อข้าม 
สะพานลอยไปบ้านจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง ผมจึงขึ้นไปบนสะพานลอย แล้ว 
ก้มหน้ามองผ่านราวกัน้ลงมา ตรงด้านล่างนัน้ รถยนต์ต่างวิง่กนัขวกัไขว่ราวกบั 
ล่ืนไถลไปบนพื้นถนน ทันใดนั้น...ผมก็นึกถึงสิ่งที่เคยเห็นจากไหนสักแห่ง 
ขึน้มาได้ เลยรวบรวมน�า้ลายไว้จนเต็มปาก ก่อนจะถ่มลงไปให้โดนรถทีว่ิง่ผ่าน
มาด้านล่าง แต่น�้าลายของผมกลับหายไปในอากาศก่อนจะโดนพื้นเสียอีก  
หลงัจากเฝ้าดอูยูอ่ย่างน้ัน ผมก็ท�าซ�า้อกีสองสามรอบ จนรู้สกึตวัเบาหววิวงิเวยีน
เหมือนหน้าจะมืดขึ้นมา

“ท�าอะไรน่ะ! สกปรก”
ป้าที่เดินผ่านมาทางด้านล่างเงยหน้าขึ้นจ้องผม พอพูดเสร็จก็เดิน 

จากไป ไม่ต่างจากรถที่แล่นผ่านไปมา แล้วผมก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอีกคร้ัง 
บันไดทางลงไปด้านล่างสะพานลอยยื่นออกไปหลายทาง ซึ่งผมไม่รู้ว่าควร 
เดินไปทางไหน แถมภาพที่มองเห็นตรงด้านล่างสะพานก็เป็นสีเทาเหมือน 
กันหมดไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือขวา นกพิราบสองสามตัวส่งเสียงร้องแล้วบิน 
ข้ามหัวไป ผมจึงตัดสินใจเดินตามเส้นทางที่นกบินไป

ตอนรู้ตัวว่าผิดทางก็เดินมาไกลมากแล้ว ช่วงนั้นผมได้เรียนเพลง  
‘ไปข้างหน้า’ จากโรงเรียนอนุบาล จึงคิดว่าในเมื่อโลกมันกลม ถ้าเราเดิน 
ตรงไปข้างหน้าเรื่อย ๆ  ก็จะถึงบ้านตามที่เน้ือเพลงบอก ผมจึงดื้อเดินหน้า 
ต่อไปด้วยก้าวสั้น ๆ  เตาะแตะไปเรื่อย ๆ
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เม่ือเดินออกห่างจากถนนใหญ่ก็จะเจอซอยเล็ก ๆ  สองข้างทางเป็น 
บ้านเก่าดูไร้ผู้คน บนผนังซีเมนต์ที่หักพังมีตัวเลขสีแดงที่ผมไม่รู้ความหมาย
เขียนอยู่หลายจุด แล้วผมก็มองเห็นค�าว่า พื้นที่

อยู ่ๆ  ใครคนหนึง่กร้็องขึน้มา ได้ยนิเสยีงลอยมาแว่ว ๆ  ว่า... 
“เออ...เอาเลย! เออ...เอาเลย! เออ...เอาเลย! จะได้รูซ้ะบ้าง” เสยีงตะโกน

ไม่ดังนัก และได้ยินเพียงสั้น ๆ  แต่ผมก็ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไป เมื่อ 
เข้าใกล้ เสียงตะโกนนั้นก็กลายเป็น “เฮ!” แล้วก็ “ฮา!” ดูเหมือนเสียงจะดัง
จากมุมใดมุมหนึ่งในนั้น ผมจึงเลี้ยวเข้าไปอย่างไม่ลังเล

เด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ  คนหน่ึงนอนอยู่บนพื้น ดูไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่  
บนตวัเดก็คนนัน้มเีงามืดเข้ามาบงัแล้วถอยออกซ�า้ไปซ�า้มาเหมอืนก�าลงัโดนซ้อม 
เสียงตะโกนสั้น ๆ  ที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของเด็กคนนั้น แต่เป็นเสียงร้องประสาน
มาจากเงาทีล้่อมอยูร่อบ ๆ  พวกเขาเตะเดก็คนนัน้แล้วถยุน�า้ลายใส่ ในตอนหลงั 
ผมถึงได้รู้ว่า คนเหล่านั้นเป็นเพียงนักเรียนม.ต้น แต่เงาที่มองเห็นกลับดู 
สูงใหญ่ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ตัวโต ๆ  เลย

เด็กคนนั้นคงโดนซ้อมมานานมาก จนไม่สามารถต่อต้านหรือส่งเสียง
อะไรออกมาได้ ร่างเขาถูกเหวี่ยงไปทางโน้นทีทางนี้ทีเหมือนตุ๊กตาผ้า หนึ่ง 
ในคนเหล่านั้นเตะเข้าตรงสีข้างเพื่อเป็นการปิดเกม หลังจากนั้นพวกเขา 
ก็หายไป ร่างกายของเด็กคนน้ันเต็มไปด้วยเลือดราวกับถูกย้อมด้วยสีแดง  
ผมเดินเข้าไปหา ดูเหมือนเขาจะอายุมากกว่า น่าจะสักสิบเอ็ดหรือสิบสองปี  
คืออายุมากกว่าผมสองเท่า แต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพี่เลย เหมือนเขาเป็นแค ่
เด็กคนหนึ่ง หน้าอกของเด็กคนนั้นขยับขึ้นลงเป็นช่วงสั้น ๆ  ตื้น ๆ  แต่รัวเร็ว
เหมือนลูกหมาเกิดใหม่ รู้ได้เลยว่าเขาก�าลังตกอยู่ในอันตราย

ผมเดินออกมาจากมุมนั้น แต่ก็ยังไม่เห็นใคร มีแต่ตัวหนังสือสีแดงบน
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ผนังสีเทาเต็มไปหมด หลังจากเดินวนเวียนอยู่พักใหญ่ ก็เห็นร้านขายของช�า
เล็ก ๆ  จึงเดินตรงไปเปิดประตูร้าน พอเข้าไปด้านในก็พูดกับลุงเจ้าของร้าน

“ลุงครับ”
ในทีวีก�าลังฉายรายการ ‘ห้องบันเทิงของครอบครัว’ ลุงคนนั้นดูทีวีไป

แล้วหัวเราะไปด้วยจึงไม่ได้ยินเสียงผม ในทีวีมีผู ้ร่วมรายการคนหนึ่งใส่ 
ที่ปิดหูก�าลังเล่นเกมทายค�าด้วยการอ่านปากของคนข้างหน้า ค�าที่ต้องทายคือ
ค�าว่า ใจหายใจคว�่า ผมไม่รู้ว่าท�าไมตัวเองถึงไม่รู้จักค�านี้ น่าจะเป็นเพราะ 
ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าใจหายใจคว�่า แต่หญิงสาว 
ที่ร ่วมรายการนั้นเอาแต่พูดค�าแปลก ๆ  ออกมา ท�าเอาผู ้ชมรวมทั้งลุง 
เจ้าของร้านขายของช�าหัวเราะไปตาม ๆ  กัน สุดท้ายเมื่อหมดเวลา ทีมผู้หญิงก็
พลาดคะแนนจากปัญหาข้อนั้นไป แล้วลุงเจ้าของร้านก็ท�าปากจิ๊กจั๊กราวกับ
เสียดาย ผมจึงลองอีกที

“ลุงครับ” 
ผมเรียกออกไป
“หือ” 
ลุงหันมาหาผม
“ในซอยมีคนสลบอยู่ครับ” 
ผมบอกออกไป แล้วลุงก็พูดว่า
“งั้นเหรอ”
แกตอบออกมาอย่างไม่ใส่ใจ ตอนน้ันสถานการณ์ในทวีอีาจก�าลงัถงึจดุ

พลิกผัน เพราะทั้งสองทีมก�าลังแข่งกันด้วยปัญหาที่ได้คะแนนสูง
“อาจจะตายก็ได้นะครับ” 
ผมจับขนมคาราเมลที่เรียงอย่างเรียบร้อยอยู่บนชั้น
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“เหรอ?”
“ครับ ใช่ครับ”
ถึงตอนนี้ สายตาของลุงก็หันมาหาผม
“ขนาดพูดเรื่องน่ากลัว แต่ท่าทางเรายังดูสงบมากเลยนะ โกหกรึเปล่า 

ก็ไม่รู้”
ผมนิง่เงยีบเพือ่หาค�าพดูมาโน้มน้าวใจลงุอยูพ่กัใหญ่ แต่เพราะเป็นเดก็

จึงไม่ค่อยรู้ค�าศัพท์อะไรมากมาย ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็คิดหาค�าพูดอื่น
นอกจากค�าพูดที่เพิ่งพูดออกไปเมื่อกี้นี้ไม่ออก

“อาจจะตายก็ได้นะครับ”
ผมได้แต่พูดค�าเดิมซ�้าออกไป

ระหว่างที่ลุงแจ้งต�ารวจแล้วรอให้รายการจบ ผมก็เอาแต่ลูบ ๆ  คล�า ๆ  
ขนมคาราเมลจนลุงทนไม่ไหวจึงเอ่ยปากออกมาว่า “ถ้าไม่คิดจะซื้ออะไรก็ 
ออกไป” ผมเฝ้าคิดถึงเด็กที่นอนน่ิงอยู่บนพ้ืนเย็น ๆ  ระหว่างที่ต�ารวจก�าลัง
ต้วมเตี้ยมมายังที่เกิดเหตุ บางทีเด็กคนนั้นอาจสิ้นลมหายใจไปแล้วก็ได้

ปัญหาก็คือ เด็กคนนั้นเป็นลูกชายของลุงเจ้าของร้านขายของช�านั่นเอง

ผมนั่งอยู่บนม้านั่งภายในสถานีต�ารวจพลางแกว่งขาที่ลอยพ้นพื้น พอ 
แกว่งขาสลับไปมาแบบนั้นจะเกิดลมเย็น ๆ  ขึ้น ตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้ว ผมเริ่ม
รู้สึกง่วง ระหว่างที่ก�าลังจะผล็อยหลับไปนั้น แม่ก็ผลักประตูของสถานีต�ารวจ
เข้ามา พอเห็นผมก็ร้องไห้โฮพลางลูบหน้าผมจนเจ็บ แต่ก่อนที่ความยินดี 
ที่ได้พบกันจะจางหาย ประตูสถานีต�ารวจก็เปิดขึ้นมาอีกครั้ง ลุงเดินเข้ามา 
พร้อมใบหน้านองน�้าตา ปล่อยให้พวกต�ารวจลากตัวไปพร้อมกับเสียงร้องไห้
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คร�่าครวญ สีหน้าของแกดูต่างจากตอนดูทีวีเมื่อกี้มาก ลุงคนนั้นทรุดลง 
นั่งคุกเข่าด้วยร่างกายอันสั่นเทาก่อนจะก�าหมัดทุบลงไปบนพื้น แล้วลุกขึ้นมา 
ชี้หน้าตะโกนใส่ผม แม้ว่าผมจะฟังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ความหมายรวม ๆ   
ก็คือ

‘ถ้าแกพูดให้มันจริงจังกว่านี้สักหน่อย ทุกอย่างก็คงไม่สาย’
ต�ารวจที่ยืนอยู่ข้าง ๆ  พูดกลับไปว่า เด็กอนุบาลจะรู้อะไร ก่อนช่วย 

พยุงตัวลุงขึ้นเมื่อเห็นท่าทางแกเหมือนเข่าอ่อนจะล้มลงไปอีกคร้ัง ผมไม่อาจ
ยอมรับค�าพูดของลุงได้ ผมจริงจังมาก ผมไม่ได้ยิ้มออกมาสักนิด ไม่ได้แสดง
ท่าทางหลุกหลิกออกมาเลยด้วย แล้วท�าไมลุงถึงมาต�าหนิผม แต่ค�าในหัวของ
เด็กอายุหกขวบมีไม่มากพอจะกลั่นเอาความสงสัยออกมาเป็นค�าพูดได้ ผมจึง
ได้แต่นิง่เงยีบ แล้วแม่กข็ึน้เสยีงแทน จากนัน้ภายในสถานตี�ารวจกเ็ตม็ไปด้วย 
เสียงโวยวายของคนที่สูญเสียลูกกับคนที่มาตามหาลูกทันที

คืนนั้นผมยังคงเอาบล็อกของเล่นมาต่อเหมือนเคย มันเป็นบล็อก 
รปูยรีาฟ ถ้าหกัคอยาว ๆ  ลงจะกลายร่างเป็นช้างได้ด้วย แล้วผมก็รู้สกึถงึสายตา
แม่ที่มองส�ารวจไปทุกซอกทุกมุมของร่างกายผม

“ลูกไม่กลัวเหรอ?”
แม่ถามขึ้น
“ไม่”
ผมตอบ
เรื่องราวที่ผมไปเห็นคนถูกซ้อมจนตายแต่สีหน้ากลับไม่เปลี่ยนแปลง 

ถูกน�าไปบอกต่อจนแพร่กระจายไปในชั่วพริบตา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องที่
แม่กังวลก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อย ๆ

พอเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ปัญหาก็ยิ่งรุนแรงขึ้น วันหนึ่งระหว่าง
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ทางกลับบ้าน เด็กผู้หญิงที่เดินน�าหน้าผมสะดุดหินแล้วล้มลง เธอขวางทางผม
เอาไว้โดยไม่ยอมลุกข้ึน ผมจึงได้แต่จ้องมองไปยังยางรัดผมรูปมิกกีเมาส์ที่ 
ผกูผมตรงท้ายทอยของเธอไว้ รอให้เธอลกุขึน้มา แต่เดก็ทีห่กล้มเอาแต่ร้องไห้ 
แล้วแม่ของเดก็คนนัน้กป็รากฏตวัเข้ามาพยงุเธอลกุขึน้ ก่อนจะปรายตามองผม 
พร้อมกับจุ๊ปากใส่

“เห็นเพื่อนเจ็บ ไม่คิดจะถามเลยเหรอว่าเป็นอะไรไหม ฉันเคยได้ยิน
ข่าวลือมาบ้าง แต่ดูท่าทางจะไม่ปกติมากเลยนะเนี่ย”

พอคิดไม่ออกว่าควรพูดอะไรผมจึงไม่เปิดปาก เมื่อเด็กคนอื่นเห็นว่า 
เกิด เหตุการณ์ อะไรขึ้น ก็รีบกรูเข้ามากระซิบกระซาบกัน สิ่งที่ป้าคนนั้นพูด 
ดังเหมือนเสียงสะท้อนอยู ่ภายในหู แล้วคนที่ช ่วยผมในวันนั้นคือยาย  
ยายปรากฏตวัออกมาจากไหนไม่รู ้อย่างกบัเป็นวนัเดอร์วแูมนมาอุม้ผมไว้

“อย่ามาพูดอะไรมั่ว ๆ  แม่หนูคนนี้โชคไม่ดีล้มลงไปเอง จะโทษ 
คนอื่นได้ยังไง!”

ยายตวาดออกไปด้วยน�้าเสียงแหบห้าว โดยไม่ลืมที่หันไปหาพวก 
เด็ก ๆ  ที่มุงดูกันด้วย

“มายืนดูกันอยู่นี่มีอะไรสนุกนักเหรอ! พวกเด็กไม่ได้เรื่อง”
พอออกมาจากฝูงชนได้ระยะหนึ่งผมก็เงยหน้าขึ้นมองยาย ยายท�า 

ปากยื่นแล้วปิดปากเงียบ
“ยายครับ ท�าไมคนอื่นถึงว่าผมแปลกล่ะ?”
ยายเลิกยื่นปากหันมาบอกว่า
“คงเป็นเพราะลูกเป็นคนพิเศษ คนอื่นน่ะ เวลาเห็นใครแตกต่างจาก 

ตัวเองมักทนไม่ได้ โธ่เอ๊ย! พ่อสัตว์ประหลาดแสนน่ารักของยาย”
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ยายกอดผมแน่นจนกระดูกแทบหัก ยายเรียกผมว่าสัตว์ประหลาด  
อยู่บ่อย ๆ  บางทีค�านี้อาจไม่ได้มีความหมายในทางไม่ดีส�าหรับยายก็ได้

บอกตามตรงกว่าผมจะเข้าใจชื่อเล่นที่ยายมักเรียกด้วยความรัก 
ก็ใช้เวลานานอยู่ เพราะสัตว์ประหลาดท่ีเห็นในหนังสือมันดูไม่น่ารักเลย  
ไม่ใช่สิ สัตว์ประหลาดจะไปน่ารักได้ยังไง แล้วท�าไมยายถึงได้เรียกผมว่า 
สัตว์ประหลาดแสนน่ารักนะ พอผมได้รู้จักการแสดงออกที่เรียกว่า ย้อนแย้ง
ซึ่งมีความหมายขัดแย้งกับสิ่งที่พูดผมก็เริ่มสับสน ไม่รู้ว่ายายใช้การย้อนแย้ง
กับค�าว่า น่ารัก หรือค�าว่า สัตว์ประหลาด อย่างไรก็ตามยายเรียกผม 
แบบนั้นด้วยความรัก ผมจึงตัดสินใจจะเชื่อในตัวยาย

พอแม่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงมิกกีเมาส์จากยาย ก็ร้องไห้ 
ออกมาทันที

“คิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้... แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วอย่างนี้”
“ฉันไม่อยากได้ยิน! ถ้าจะคร�่าครวญ ก็เข้าไปคร�่าครวญในห้อง  

ล็อกประตูให้แน่นด้วย”
พอโดนตวาดแม่ก็หยุดร้องไห้ทันที แต่พอหันไปมองยาย แม่กลับยิ่ง 

ร้องดังกว่าเก่า ยายได้แต่จุ๊ปากส่ายหน้า ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้ว 
เงยหน้าขึ้นมองบนเพดาน นี่เป็นภาพของยายกับแม่ที่มักได้เห็นบ่อย ๆ

ค�าพูดว่า “คิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้” เป็นสิ่งที่แม่กังวลเกี่ยวกับผม 
มานานแล้ว เพราะผมแตกต่างจากเด็กคนอื่นตั้งแต่ตอนคลอดออกมาได้ 
ไม่นาน อยากรู้หรือว่าแตกต่างอย่างไร

‘ผมไม่ยิ้ม’
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ตอนแรกแม่ก็คิดว่า พัฒนาการอาจจะช้าไปเท่านั้น แต่ในต�าราเลี้ยงลูก
เขียนเอาไว้ว่า หลังคลอดสามวันเด็กทารกจะเริ่มยิ้ม แม่จึงคอยนับวันเวลา 
และจับตาดูจนครบร้อยวันนับจากวันที่คลอดผม

เมื่อผมยังคงนิ่งเหมือนเจ้าหญิงต้องค�าสาป แม่ก็หาวิธีต่าง ๆ  มาใช้
เหมือนเป็นเจ้าชายต่างแคว้นพยายามซื้อใจเจ้าหญิง ทั้งเต้นท่าตลก ๆ   
ตามเพลงเด็กน้อย ปรบมือไปด้วย เขย่ากรุ ๋งกริ๋งหลากสีไปด้วยแม่ก็ท�า 
มาแล้ว พอเหนื่อยแม่ก็ออกไปสูบบุหรี่สักมวนที่ระเบียง ตั้งแต่รู้ว่าจะมีผม   
แม่ก็พยายามเลิกบุหรี่จนส�าเร็จในที่สุด ผมเคยเห็นคลิปวิดีโอที่แม่ถ่าย 
ช่วงเวลานั้นเอาไว้ ผมได้แต่น่ังมองแม่น่ิงในขณะที่แม่เหงื่อไหลเป็นสายน�้า 
สายตาของผมดูลึกล�า้และเยือกเย็นเกินกว่าเด็กทารกปกติ

สุดท้ายแม่ก็ล้มเหลวในภารกิจท�าให้ผมยิ้ม พาไปโรงพยาบาลก็ไม่มี
อะไรดีขึ้น ผลตรวจการเจริญเติบโตบอกว่า ส่วนสูง น�้าหนัก และพัฒนาการ 
ด้านพฤติกรรมของผมอยู่ในค่าเฉลี่ยพอ ๆ  กับเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน  
เว้นแต่ไม่ยิ้มเท่านั้น กุมารแพทย์แถวบ้านพูดเหมือนปัญหานี้ไม่ส�าคัญ โดย
บอกแม่ว่า “ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้ว อย่าไปกังวลอะไร 
ให้มากเลย” แม่จงึพยายามปลอบใจตวัเองว่า ผมแค่ชอบท�าหน้าบึง้ตงึมากกว่า
เด็กคนอื่นเท่านั้นเอง แต่พออายุครบขวบได้ไม่เท่าไรก็เกิดเรื่องชวนวิตกขึ้น

วันหนึ่งแม่เอากาน�้าสีแดงใส่น�้าร้อนมาวางไว้บนโต๊ะวางของเตี้ย ๆ   
แล้วหันไปชงนม ระหว่างนั้นผมก็เอื้อมมือไปจับ จากนั้นกาก็หล่นลงมา 
กาคว�่าจนน�้าเลอะเต็มพื้น รอยแผลน�้าร้อนลวกที่หลงเหลืออยู่จาง ๆ  คือ 
บทเรียนจากตอนนั้น ผมร้องไห้ด้วยความตกใจ แม่คิดว่าต่อไปผมคงกลัว 
น�้าร้อนหรือกาน�้าสีแดงไปเลย เพราะปกติเด็กคนอื่นก็เป็นแบบนี้ แต่ผมไม่ใช่ 
ผมไม่กลัวทั้งน�้าและกาน�า้ ไม่ว่าน�้าในกาจะเป็นน�า้ร้อนหรือน�้าเย็น เมื่อไหร่ที่
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ผมเห็นกาน�า้ ผมจะเอื้อมมือไปหาทันที
ไม่ใช่แค่นั้น ชายแก่ตาบอดที่อยู่บ้านด้านล่างเนินเขาเลี้ยงหมาสีด�า 

ตัวใหญ่ เขาผูกมันไว้ที่สวนหย่อมหน้าบ้าน ผมไม่เคยกลัวหมาตัวนี้เลย  
ผมเงยหน้ามองดวงตาสีขาวขุ่นของชายแก่ ขณะที่แม่ละสายตาไปจากผม  
ผมก็ตรงไปหาหมาที่แยกเขี้ยวขู่ โชว์ฟันแหลม และเห่าข่มขวัญอย่างน่ากลัว  
ผมเอื้อมมือไปหามัน ถึงจะเคยเห็นเด็กข้างบ้านถูกมันกัดจนเลือดไหลมาแล้ว 
แต่ผมยงัคงท�าอย่างนัน้ จนแม่ต้องรบีวิง่มาคว้าตวัเอาไว้แทบไม่ทนัอยูห่ลายหน

หลังเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  ขึ้น แม่ก็เริ่มกังวลว่าผมจะเป็นเด็กระดับ 
สตปัิญญาต�า่ แต่ดจูากหน้าตาและพฤตกิรรมแล้วกไ็ม่มหีลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็
ว่า ระดับสติปัญญาของผมจะต�่าเลย แม่จึงสับสนไม่รู้ว่าควรมองลูกอย่างผม
อย่างไรดี แล้วก็วิเคราะห์ไปในแง่ดีตามวิธีของแม่ว่า

‘ลูกเยือกเย็นและไม่ขี้กลัว ต่างจากเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน’
ในไดอารี่ของแม่ แม่เขียนถึงผมเอาไว้แบบนั้น

เมื่อผมไม่ยอมยิ้มเลยจนอายุจะล่วงเลยมาถึงสี่ขวบ แม่ก็ไม่สบายใจ 
ถึงขีดสุด จึงจูงมือพาผมไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แล้ววันนั้นก็กลายเป็น 
วนัทีฝั่งลกึลงไปในความทรงจ�าของผมเป็นครัง้แรก ภาพทีเ่คยเลอืนรางเหมอืน
อยู่ในน�้ากลับชัดเจนขึ้น

ผู้ชายใส่ชุดกาวน์สีขาวนั่งอยู่ตรงหน้าผม เขายิ้มกว้างและเอาของเล่น
ต่าง ๆ  มาหลอกล่อผมทีละอย่าง บางชิ้นก็เอามาให้ผมลองเขย่าดูเองด้วย  
เขาเอาค้อนเล็ก ๆ  มาเคาะป๊อก ๆ  ตรงเข่าผม แล้วหน้าแข้งของผมก็แกว่ง 
เหมือนกับชิงช้าขึ้นมาโดยที่ผมไม่คาดคิด ผู้ชายคนนั้นเอานิ้วสอดเข้ามาใต้
รักแร้ผม ผมจักจี้เลยยิ้มออกมานิดหนึ่ง ทีนี้เขาก็เอารูปภาพมาให้ผมดูแล้ว 
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ถามค�าถาม ซึ่งผมจ�าหนึ่งในรูปภาพเหล่านั้นได้ดี
“เด็กในรูปก�าลังร้องไห้ เพราะแม่ไม่อยู่ เด็กคนนี้จะรู้สึกยังไงนะ?”
ผมไม่รูจ้ะตอบยงัไงเลยเงยหน้าขึน้มองแม่ท่ีอยูข้่าง ๆ  แม่ยิม้และยกมอื

ขึ้นมาลูบหัวผม จากนั้นก็กัดริมฝีปากล่าง

หลังจากนั้นไม่นาน แม่พาผมไปที่แห่งหนึ่งโดยบอกว่า จะพาไปท่อง 
จักรวาล สถานที่ที่เราเดินทางไปก็คือโรงพยาบาล ผมถามแม่ว่า “ไม่ได้ป่วย 
ตรงไหนสักหน่อยท�าไมถึงมาที่นี่” แม่ไม่ตอบ ผมนอนลงบนที่แห่งหนึ่ง 
ท่ีเย็นมากแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในท่อสีขาว ๆ  จากนั้นก็มีเสียงแปลก ๆ  ดังขึ้น  
ติ๊ด! ติ๊ด! ติ๊ด! แล้วการเดินทางท่องจักรวาลก็จบลงแบบไม่ทันรู้ตัว

จากนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไป เมื่อมีจ�านวนผู้ชายใส่ชุดกาวน์เพิ่ม 
มากขึ้น คนที่ดูอายุเยอะที่สุดในกลุ่มนั้นเอาภาพขาวด�ามัว ๆ  มาให้ดูแล้ว 
บอกว่า นี่เป็นภาพถ่ายภายในหัวของผม โกหก! ดูยังไงก็ไม่ใช่หัวของผม  
แต่ดูเหมือนแม่จะเชื่อค�าโกหกน่ัน เพราะพยักหน้าไม่หยุด ทุกคร้ังที่ผู้ชาย 
คนนั้นเอ่ยปากพูด พวกชายหนุ่มที่ยืนอยู่อยู่ข้าง ๆ  ก็จะจดอะไรกันไม่รู้ยุกยิก
ไปหมด พอรู้สึกเบ่ือผมก็แกว่งเท้าเล่นไปเรื่อย ๆ  จนเท้าไปโดนโต๊ะของ 
คุณหมออยู่หลายที แม่เอามือมาวางบนไหล่ผมแล้วบอกว่า “อย่าท�า” พอผม 
เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าบนแก้มของแม่มีน�า้ตาไหลเป็นทาง

ความทรงจ�าอื่น ๆ  เกี่ยวกับวันน้ันมีเพียงภาพของแม่ที่ก�าลังร้องไห้
เท่านั้น แม่ร้องแล้วร้องอีก แม้แต่ตอนออกมาจากห้องตรวจก็ยังคงร้องไห้  
ในทวีกี�าลงัฉายการ์ตนูอยู ่แต่ผมไม่สามารถตัง้ใจดไูด้เพราะแม่คนเดยีว ขนาด
นักรบแห่งจักรวาลก�าลังโจมตีพวกวายร้าย แม่ก็ยังเอาแต่ร้องไห้ สุดท้าย 
เลยโดนคุณตาทีน่ัง่สปัหงกอยูข้่าง ๆ  ตวาดใส่ “เลกิเศร้าได้แล้ว! เสยีงดงัตัง้แต่ 
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เมื่อกี้นี้ละนะ!” แม่เลยรีบหุบปากลงเหมือนนักเรียนม.ต้นถูกครูดุ แต่ยังสะอึก 
สะอื้นอยู่เหมือนเดิม

แม่เอาอัลมอนด์มาให้ผมกินเยอะเลย ถ้าเป็นอัลมอนด์ ผมได้ลองกิน
มาหมดทุกชนิดที่น�าเข้ามาขายในเกาหลีแล้วละ ไม่ว่าจะเป็นจากสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย จีน รวมทั้งรัสเซียด้วย ของจีนจะมีรสขมชวนหัวเสีย ของ
ออสเตรเลียจะมีกลิ่นดินและรสชาติเปรี้ยว ๆ  ฝาด ๆ  ในเกาหลีก็มีอัลมอนด์
เหมอืนกนั แต่ส�าหรบัผมแล้วของอเมรกิา โดยเฉพาะอลัมอนด์จากแคลฟิอร์เนยี
ดีที่สุด ผมจะบอกวิธีกินอัลมอนด์จากแคลิฟอร์เนียที่เติบโตขึ้นมาโดยได้รับ
แสงแดดอย่างเต็มที่จนมีสีน�า้ตาลอ่อนให้รู้ก็แล้วกัน

ก่อนอื่นหยิบถุงอัลมอนด์ขึ้นมาถือไว้ แล้วลองสัมผัสอัลมอนด์ที ่
อยู่ในนั้นดู เวลาจับเมล็ดถั่วแข็ง ๆ  ผ่านในถุงพวกมันจะดิ้นหนีไปมา ค่อย ๆ  
ฉีกส่วนบนของถุง จากนั้นก็เปิดซิปล็อกที่ปิดถุงเอาไว้อีกชั้นออก ตอนนี้ต้อง
หลับตาไว้นะ ยื่นจมูกเข้าไปในถุงแล้วค่อย ๆ  สูดลมหายใจเข้า หยุดหายใจ
แป๊บหนึ่งแล้วค่อยสูดต่อ เพ่ือให้กลิ่นเข้ามาอยู่ในตัวของเราได้มากที่สุด พอ 
สูดกลิ่นอัลมอนด์เข้าไปจนลึกที่สุดแล้ว ก็หยิบอัลมอนด์ออกมาใส่ปากสัก 
ครึ่งก�ามือ ใช้ลิ้นสัมผัสผิวของอัลมอนด์ ให้มันกลิ้งไปมาในปากสักพัก แม้จะ 
โดนส่วนแหลม ๆ  ของมันทิ่มปากบ้าง ให้ลองเอาลิ้นเลียไปตามผิวของ 
อัลมอนด์ดู แต่ท�านานเกินไปไม่ได้นะ เพราะถ้าเมล็ดอัลมอนด์ชุ่มน�้าลาย 
จะไม่อร่อย นี่เป็นเพียงกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปสู ่
จุดไคลแม็กซ์เท่านั้นเอง ถ้าท�าสั้นเกินไปก็จะดูไร้สาระ เพราะไม่เห็นว่า 
เกิดอะไรขึ้น ถ้าท�านานเกินไปอิมแพ็กของมันก็จะหายไปอีก คุณต้องค้นหา 
ระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยตัวคุณเอง แล้วเมล็ดอัลมอนด์ขนาดเท่าเล็บจะ 
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ค่อย ๆ  ใหญ่ขึ้นจนเท่าลูกองุ่น เท่าลูกกีวี เท่าลูกส้ม และเท่าลูกแตงโม พอ  
เมลด็อลัมอนด์ฟพูองจนเท่าลูกรกับ้ีเม่ือไหร่ แสดงว่าถงึเวลาแล้ว กดักร๊วบเลย 
แล้วแสงแดดจากแคลฟิอร์เนียท่ีอยูไ่กลแสนไกลจะเปล่งประกายขึน้ภายในปาก 
พร้อมกับเสียงกรุบ ๆ

ผมไม่ได้คิดวิธีน้ีขึ้นมาเพราะชอบอัลมอนด์หรอกนะ อัลมอนด์มักจะ 
อยู่บนโต๊ะอาหารเสมอไม่ว่าจะเป็นมื้อไหน และไม่มีทางหลบหนีไปจากมันได้  
จึงต้องหาวิธีกินมันก็เท่านั้นเอง แม่คิดว่าถ้ากินอัลมอนด์เยอะ ๆ  อัลมอนด ์
ทีอ่ยูใ่นหัวผมจะใหญ่ขึน้ น่ันเป็นหน่ึงในความหวงัเพียงไม่กีอ่ย่างทีแ่ม่สามารถ 
คาดหวังได้

ใคร ๆ  ต่างมีอัลมอนด์อยู่ในหัวคนละสองเมล็ด โดยจะอยู่ลึกเข้าไป
บริเวณหลังหู ขนาดและลักษณะของมันจะเหมือนเมล็ดอัลมอนด์เลย แต ่
บางคนก็บอกว่ามันเหมือนเมล็ดลูกท้อ ชื่อของมันคือ ‘อะมิกดาลา’

ถ้าได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอกเมล็ดอัลมอนด์จะมีไฟสีแดงสว่างขึ้น 
แล้วคุณก็จะรู้สึกกลัว อารมณ์ไม่ดี รู้สึกชอบ หรือรู้สึกเกลียดขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของแรงกระตุ้นแต่ละอย่าง

แต่ดูเหมือนเมล็ดอัลมอนด์ในหัวผมจะเสีย แม้จะเจอแรงกระตุ้นแต่  
ไฟสีแดงกไ็ม่ท�างาน ผมเลยไม่รูว่้าท�าไมคนอืน่ถงึได้ร้องไห้หรอืหวัเราะ ส�าหรบั
ผมแล้ว ความดีใจ ความเศร้า ความรัก และความกลัวมันเป็นสิ่งที่คลุมเครือ
มาก ค�าว่าความรูส้กึหรอืความรูส้กึร่วมส�าหรบัผมเป็นเพยีงตวัอกัษรทีเ่ลอืนราง 
แทบมองไม่เห็น
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พวกหมอลงความเห็นว่าผมไม่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
ออกมาได้ หรือเรียกง่าย ๆ  ว่า ‘อาการอเล็กซิไธเมีย’ เนื่องจากอาการเห็นชัด
และอายุยังน้อยมาก จึงไม่ใช่กลุ่มอาการแอสเพอร์เจอร์ ทั้งยังไม่มีปัญหา 
ในเรื่องพัฒนาการด้านอื่น จึงไม่ใช่โรคออทิซึมด้วย แม้จะบอกว่าไม่สามารถ
แสดงออกมาได้ แต่ความจริงต้องเรียกว่าไม่รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า 
เพราะไม่ได้มีปัญหาในการเข้าใจหรือสร้างค�าพูดออกมาเหมือนคนที่สมอง
บริเวณเวอร์นิเกหรือสมองบริเวณโบรคาที่เป็นสมองส่วนควบคุมด้านภาษา 
เสียหาย แต่แค่ไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึก อ่านอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น
ไม่ออก และไม่เข้าใจชื่อเรียกของอารมณ์ความรู้สึกแต่ละอย่าง พวกหมอ 
พากันพูดว่า ผมเป็นเช่นนี้เพราะเมล็ดอัลมอนด์ในหัวผมหรือสมองส่วน 
อะมิกดาลาเล็ก การเชื่อมต่อระหว่างระบบลิมบิกและสมองกลีบหน้าจึง 
ไม่ราบรื่น 

หนึง่ในอาการทีจ่ะปรากฏถ้าสมองส่วนอะมกิดาลาเลก็คอื จะไม่รูส้กึถงึ
ความกลวั ถ้าคิดว่ากด็กีล้าหาญด ีแสดงว่าคณุยงัไม่เข้าใจ เพราะความกลวัเป็น 
กลไกป้องกันตัวเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอดตามสัญชาตญาณมนุษย์ การไม่รู้จัก
ความกลวัไม่ใช่ความกล้าหาญ เพราะถ้ามีรถพุ่งเข้ามาหาคนทีไ่ม่รูจ้กัความกลวั 
เขาจะท�าตวัเหมอืนไอ้โง่ยนืนิง่อยูก่บัที ่คนทีไ่ม่รูจ้กัความกลวัและยงัไม่รูส้กึถงึ
อารมณ์ความรู้สึกอื่น ๆ  อย่างผมถือว่าหายากมาก แต่ในความโชคร้ายก็ยังมี
ความโชคดีอยู่นั่นคือ แม้สมองส่วนอะมิกดาลาจะเล็ก แต่ผมไม่มีปัญหาเรื่อง
ระดับสติปัญญาต�่า

พวกหมอบอกว่า สมองของแต่ละคนแตกต่างกัน ในกรณีของผมจึง
ต้องจับตาดูกันต่อไป หมอบางคนพูดได้น่าสนใจมากว่า ผมมีส่วนช่วยใน 
การเปิดเผยความลับของสมองมนุษย์ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนได้เยอะเลย ทีม
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วิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอร้องให้ผมเข้าร่วมโครงการระยะยาวเช่น  
เข้าร่วมการทดสอบทางคลินิก แล้วรายงานผลกับสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ  
โดยจูงใจว่า นอกจากจะได้ค่าเข้าร่วมการทดสอบทางคลินิกแล้ว ชื่อของผม
อาจถูกน�าไปตั้งเป็นชื่อส่วนหน่ึงในสมอง เช่น ‘สมองบริเวณซอนยุนแจ’  
เหมือนสมองบริเวณเวอร์นิเกหรือสมองบริเวณโบรคาก็ได้ แต่แม่ของผม 
ไม่ค่อยชอบการไปหาหมอ จึงปฏิเสธเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

ปัญหาคือแม่รูว่้า โบรคาและเวอร์นเิกไม่ใช่ชือ่ของผูเ้ข้าร่วมการทดสอบ
แต่เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ เพราะแม่มักจะไปหาหนังสือเกี่ยวกับสมอง 
ที่ห้องสมุดของแขวงแถวบ้านอ่านอยู่บ่อย ๆ  แล้วแม่ก็ไม่ชอบใจที่พวกหมอ 
ไม่ได้มองเห็นผมเป็นคน แต่เห็นเป็นเพียงก้อนเนื้อที่น่าสนใจเท่านั้น แม่จึง 
พับเก็บความหวังของพวกหมอที่คิดจะหาทางรักษาผมไปอย่างรวดเร็ว เพราะ
คิดว่าผมจะต้องโดนท�าการทดสอบแปลก ๆ  กินยาที่ไม่ได้รับการรับรองแล้ว
สังเกตผลที่เกิดขึ้น เพ่ือน�าผลที่ได้ไปน�าเสนอต่อสถาบันทางวิชาการเท่านั้น  
แม่จงึพดูในสิง่ทีไ่ร้ความน่าเชือ่ถอืเหมือนท่ีแม่คนอืน่ ๆ  ชอบพดูกนัเวลาตืน่ตวั

“ลูกฉัน! ฉันรู้จักเขาดีที่สุด!”
วันท่ีตัดสินใจเลิกไปโรงพยาบาล แม่ถึงกับถ่มน�้าลายใส่สวนดอกไม้ 

หน้าตึกโรงพยาบาลแล้วพูดว่า
“ไอ้พวกหัวหมอ! รู้หน้าไม่รู้ใจ!”
บางครั้งแม่ก็ชอบท�าตัวกล้าหาญแบบไร้สาระ

แม้แม่จะมานั่งเสียใจที่เครียดระหว่างตั้งท้อง แอบสูบบุหรี่ไปมวน 
สองมวน หรอืดืม่เบยีร์ไปไม่กีอ่กึตอนรูสึ้กจนตรอกหาทางออกไม่เจอ แต่สาเหตุ 
ท่ีหัวของผมเป็นแบบนี้คงเป็นเพราะความอับโชคมากกว่า ซึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่า 
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โชคนี่แหละมีอิทธิพลต่อโลกมากกว่าที่ใคร ๆ  คิด
บางทแีม่อาจจะคาดหวงัถงึสิง่เหล่านีก้ไ็ด้ หมายถงึคาดหวงัให้ผมวาดรปู 

ได้ในระดับอัจฉริยะด้วยเซนส์ที่ดีเยี่ยมจนน่าเหลือเชื่อ หรือไม่ก็มีความจ�าดี
เทียบเท่าคอมพิวเตอร์เหมือนที่ได้เห็นจากในหนังมาแทนความไร้อารมณ์ 
เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะได้ไปออกรายการทีวี หรือรูปภาพที่ดูเหมือนแค่
สะบัดสีลงไปบนผืนผ้าใบอาจขายได้ในราคาหลักล้านก็เป็นได้ แต่ผมไม่ม ี
ความสามารถระดับอัจฉริยะนั่น

หลังเกิดเหตุการณ์เด็กผู้หญิงมัดผมด้วยยางรูปตุ๊กตามิกกีเมาส์ แม่ก็
เริ่ม  สั่งสอน ผมอย่างจริงจัง เพราะการไม่รับรู้ถึงความรู้สึกไม่ได้เป็นเพียง 
ความโชคร้ายจนน่าเวทนา แต่มันอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

แม้ว่าจะตหีน้ายกัษ์สัง่สอนผมไปกไ็ร้ความหมาย เพราะผมไม่อาจเข้าใจ
ถึงความหมายของอาการต่าง ๆ  ได้ เช่น ตะโกนเสียงดัง โห่ร้อง หรือขมวดคิ้ว 
ผมไม่เข้าใจถงึความหมายทีแ่ฝงอยูอ่กีด้านหนึง่ของอาการเหล่านัน้ ผมรับรู้โลก
ในสิ่งที่โลกเป็นอยู่แบบตรงไปตรงมา

แม่เขียนประโยคต่าง ๆ  ลงในกระดาษสี แล้วน�ามาแปะลงบนกระดาษ 
แผ่นใหญ่ทุกวนั บนกระดาษแผ่นใหญ่ทีถ่กูตดิเอาไว้บนฝาผนงันัน้ จะมปีระโยค  
แบบนี้เขียนอยู่

ถ้ารถมาใกล ้ๆ    พาตัวเองหนี ถ้าใกล้มาก ๆ  ให้วิ่ง
ถ้าคนมาใกล้ ๆ    ให้หลบไปทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ชนกัน
ถ้าฝ่ายตรงข้ามยิ้ม   ให้ยิ้มเหมือนกัน








