ค� ำ นิ ย มที่ มี ต ่ อ หนั ง สื อ The Kindness Diaries และ
ลีออน โลโกเททิส
“การเดินทางของลีออนสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก ซึ่งเขาได้
แบ่งปันเรือ่ งราวให้เราไว้ในหนังสือ The Kindness Diaries สอนให้เราทุกคน
รู้ถึงคุณค่าของจิตวิญญาณมนุษย์”
• ลิส สเติร์น, ผู้ก่อตั้งและซีอีโอเว็บไซต์ Divalysscious Moms,
ผู้เขียนหนังสือขายดี และคอลัมนิสต์

“The Kindness Diaries และความหมายของการเดินทางได้อย่าง
แท้จริง ในความทรงจ�ำที่น่าสนใจอย่างยิ่งนี้ ผู้อ่านจะสามารถเห็นถึง
ของขวัญที่แลกเปลี่ยนกันและประสบการณ์ชีวิตที่คนคนหนึ่งได้รับผ่าน
การเดินทางรอบโลกด้วยใจที่เปิดกว้างและหัวใจที่บริสุทธิ์”
• เดน สตีล กรีน, ประธานและซีอีโอของ Steele Luxury Travel

ค�ำนิยมทีม่ ตี อ่ หนังสือ Amazing Adventures of a Nobody
“หนังสือที่สุดแสนพิเศษ ทั้งน่าดึงดูด น่าติดตาม และสร้างแรง
บันดาลใจ”
• หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times
“เรื่องเล่าของลีออนในการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาคนอื่นนั้นอบอุ่น ตลก
และสนุก หากคุณก�ำลังมองหาความหมายในโลกที่เราต่างคนต่างอยู่นี้
หนังสือเล่มนี้ก็ชี้หนทางได้มากมาย”
• นิตยสาร Psychology Today
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“ลีออน โลโกเททิสผูไ้ ม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยดึงเอาความเอือ้ เฟือ้ ความ
มีน�้ำใจ และบางครั้งก็เป็นความแปลกประหลาดออกมา...ในการเดินทาง
อย่างประหยัดที่น่าติดตามของเขา”
• หนังสือพิมพ์ Denvor Post
“เป็นการเล่าเรื่องที่เยี่ยมยอด! ลีออนเริ่มต้นการเดินทางของเขา
ในฐานะคนเล่นพิเรนทร์ผู้สนุกสนานและลงท้ายด้วยการเป็นปราชญ์ที่มี
ความสุข มันตลกมากๆ และเต็มไปด้วยข้อคิดเช่นกัน”
• คาเรน แซลแมนซอห์น, ผู้เขียนหนังสือขายดี Instant Happy
“หนังสือที่ดี และใครจะรู้ คุณอาจเจองานที่ใช่ของคุณจริง ๆ ใน
ตอนจบก็เป็นได้”
• สตีเฟน วิสกูซี, ผู้เขียนหนังสือขายดี Bulletproof Your Job
“เป็นมากกว่าบันทึกการเดินทางที่น่าสนใจ หนังสือ Amazing
Adventures of a Nobody คือช่วงเวลาแห่งการเดินทางพักแรมเข้าไปใน
จิ ต วิ ญ ญาณของอเมริ ก า ในการเดิ น ทางเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจของเขา
ลีออนจ�ำเป็นต้องเสี่ยงกับคุณงามความดีของมนุษย์ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่สร้าง
แรงบันดาลใจ”
• แบรด คลอนตซ์, ผู้เขียนหนังสือร่วมเรื่อง
The Financial Wisdom of Ebenezer Scrooge
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ผ

มไม่แน่ใจว่ำเพรำะเสียงร้องตะโกนท�ำให้ผมตื่น หรือเป็นเพรำะชำย
ตัวค่อนข้ำงใหญ่ที่ยืนค�้ำหัวผมอยู่กันแน่ แต่ไม่ว่ำจะเพรำะอะไร ผม
ก็ตื่นแล้ว ในตอนนั้นผมรู้แล้วว่ำกำรที่ผมตัดสินใจนอนบนถนนสกปรก
ของเมืองพิตต์สเบิร์กอำจไม่ใช่เรื่องฉลำดที่สุด แต่บ่อยครั้งกำรตัดสินใจ
ที่ย�่ำแย่ที่สุดของผมก็น�ำประสบกำรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมำให้ เป็นเพรำะ
กำรตอบตกลงผจญภัย (โดยเฉพำะเรื่องบ้ำบอ) นั่นแหละที่ท�ำให้ผมพบ
ตัวเองอยู่ในชั่วขณะของชีวิตเหล่ำนั้น ซึ่งท�ำให้เลือดสูบฉีดและแผ่ขยำย
จิตวิญญำณของตัวเอง
ผมมองไปรอบ ๆ ทำงเดินที่สกปรกมีรอยเปื้อนหมำกฝรั่ง ซึ่งผมได้
รับกำรเชือ้ เชิญให้นอนลงตรงนัน้ ตอนนีโ้ ทนีเพือ่ นใหม่และเจ้ำบ้ำนของผม
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ก็ตื่นแล้วเช่นกัน เพรำะริชำร์ดชำยผู้เดินไปมำระหว่ำงเตียงนอนแก้ขัด
ของเรำ ตะโกนใส่ใครสักคนอย่ำงไม่ได้เจำะจงว่ำ “อยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้รู้สึก
ปลอดภัยเลย!”
ผมเพิ่งมำถึงเมืองพิตต์สเบิร์กในบ่ำยวันนั้น ผมไม่มีอะไรอยู่ใน
กระเป ำของตัวเองเลย อำศัยแค่ควำมเอื้อเฟื้อของคนแปลกหน้ำเท่ำนั้น
ที่จะให้อำหำร ที่พักพิง และน�้ำมันเพื่อให้ผมเดินทำงรอบโลกได้ส�ำเร็จ
ใช่แล้ว รอบโลก หลังจำกมองหำที่นอนตลอดทั้งวัน ผมก็มุ่งหน้ำไปยัง
สวนสำธำรณะของเมื อ งนั้ น สวนประเภทที่ มี ช ำยแก่ ม ำเล่ น หมำกรุ ก
ส่วนคนวัยหนุ่มสำวขึ้นมำหน่อยก็ค้ำยำกัน แต่โทนีไม่ใช่ทั้งสองอย่ำง
เขำเป็นแค่ชำยนิสัยดีคนหนึ่งซึ่งตกอยู่ในช่วงเวลำยำกล�ำบำก เมื่อผม
ถำมว่ำผมจะขออำศัยพักกับเขำคืนนั้นได้หรือไม่ เขำก็ตอบพร้อมรอยยิ้ม
เศร้ำ ๆ ว่ำ “ได้สิ ถ้ำผมดันไม่ใช่คนไร้บ้ำนน่ะ”
และผมก็ ตื่ น นอนบนถนนแบบนั้ น ท่ ำ มกลำงฝนตก พร้ อ มชำย
คนหนึ่งที่ยืนค�้ำที่นอนของผม ก�ำลังร้องตะโกนว่ำเขำรู้สึกไม่ปลอดภัย
เขำไม่ได้อยู่ล�ำพัง ผมดึงผ้ำห่มผืนเก่ำสกปรกขึ้นมำเพื่อต่อสู้กับควำม
หนำวเย็น ไข้หวัด และควำมเหนื่อย และอืม ยอมรับเถอะ ควำมกลัว
ที่ล้นปรี่ด้วย คุณอำจเอำกล้องมำจ่อหน้ำของผมและได้ยินเสียงกรีดร้อง
ในใจของผมตะโกนด้วยก็ได้ว่ำ “ฉันท�ำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกัน”
ซึ่งผมต้องยอมรับว่ำนั่นเป็นค�ำถำมที่ไม่เลว ควำมจริงก็คือกำรที่
ผมเจอวิกฤติเกี่ยวกับกำรมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ครั้งแรก อันที่จริงก็ไม่ใช่ครั้งที่
สองด้วยซ�้ำ ผมมักเจอวิกฤติเรื่องกำรมีชีวิตอยู่บ่อยพอ ๆ กับที่คนอื่น
ท�ำเรื่องส่งภำษีเลย ประมำณปละครั้งผมเหมือนจะติดอยู่กับควำมรู้สึก
นั้น แม้ว่ำชีวิตอำจดูสวยงำมจำกภำยนอก ทั้งเรื่องสุขภำพ กำรเงิน และ
เพื่อนฝูง แต่สิ่งต่ำง ๆ ก็ให้ควำมรู้สึกมืดมนทับถมอยู่ภำยใน
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ตอนนี้ เ ป็ น เวลำสองสำมป แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ผ มทนทุ ก ข์ จ ำกวิ ก ฤติ
“ครัง้ ใหญ่” ของกำรมีชีวิตอยู่ คุณรู้ไหมผมเคยเป็นคนอื่นมำก่อน ผมเคย
อำศัยอยู่ในลอนดอน ท�ำงำนเป็นโบรกเกอร์ที่ประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจ
ครอบครัว ผมขำดแรงจูงใจอย่ำงสิ้นเชิง ซึมเศร้ำอย่ำงสุด ๆ และแม้ว่ำ
มันยำกที่จะยอมรับแค่ไหนก็ตำม แต่ในช่วงที่มืดมนที่สุด ผมรู้สึกอยำก
ฆ่ำตัวตำย ผมเหลือควำมหวังน้อยนิดให้ตัวเอง และยิ่งน้อยลงไปอีก
ส�ำหรับโลกนีท้ ผี่ มเรียกว่ำบ้ำน แล้วมันก็เกิดขึน้ ผมบังเอิญได้ดภู ำพยนตร์
เรื่ อ ง The Motorcycle Diaries ซึ่ ง บั น ทึ ก เรื่ อ งรำวกำรเดิ น ทำงสร้ ำ ง
แรงบันดำลใจของเช เกวำรำ ขณะที่เขำเดินทำงข้ำมทวีปอเมริกำใต้ โดย
พึ่งพำเพียงแค่ควำมเอื้อเฟื้อของคนแปลกหน้ำเท่ำนั้น เรื่องรำวของเขำ
จุดไฟแห่งกำรมีชีวิตอยู่ทำงโลกของผมขึ้นมำ
เรื่ อ งรำวในภำพยนตร์ คื อ กำรเปลี่ ย นแปลงอั น เป็ น ต� ำ นำน ใน
กำรเชื่ อ มโยงกั บ ผู ้ ค นในรู ป แบบที่ เ ป็ น อุ ด มคติ นั่ น คื อ กำรมี ชี วิ ต และ
กำรส�ำรวจ ผมไม่ค่อยพร้อมที่จะโค่นล้มรัฐบำลคิวบำหรอก แต่ผมอยำก
เริ่มกำรปฏิวัติในท�ำนองนั้น ผมอยำกเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงชีวิตของผม
ที่ถูกก�ำหนดไว้ก่อนล่วงหน้ำ กับเชนั้นผมเห็นผู้ชำยคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตตำม
ควำมฝันของตน เป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวเต็มที่และเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง
เป็นใครคนหนึ่งที่ผมปรำรถนำจะเป็น ในชั่วขณะหลังเครดิตภำพยนตร์
จบลง ผมก็รู้ว่ำมีบำงสิ่งในตัวผมเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม เชคือ
ข้อพิสูจน์ของผมว่ำมีบำงสิ่งที่มำกกว่ำกำรเดินทำงเล็ก ๆ บนโลกนี้ มันมี
มำกกว่ำนั้นมำก
ช่วงไม่กสี่ ปั ดำห์ตอ่ มำ ผมก็พบควำมกล้ำทีจ่ ะตืน่ จำกกำรหลับใหล
ของผม ผมทิ้ ง ชี วิ ต สะดวกสบำยของตั ว เองเพื่ อ เดิ น ทำงรอบโลก จุ ด
สูงสุดของกำรเดินทำงเหล่ำนั้นคือกำรเดินเท้ำทั่วอเมริกำด้วยเงินเพียงห้ำ
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ดอลลำร์สหรัฐในกระเปำของผม และด้วยควำมมีนำ�้ ใจจำกคนแปลกหน้ำ
มำช่วยเหลือ สุดท้ำยแล้วสิ่งนี้ก็น�ำไปสู่รำยกำรโทรทัศน์รำยกำรแรกและ
หนังสือเล่มแรกของผมที่ชื่อว่ำ Amazing Adventures of a Nobody (กำร
ผจญภัยอันน่ำทึง่ ของคนธรรมดำคนหนึง่ ) ผมลำจำกถนนทีท่ บึ ทึมเย็นเยียบ
ในลอนดอนและย้ำยมำลอสแอนเจลิส เมืองแห่งควำมฝัน และในแง่หนึ่ง
ผมได้ใช้ชีวิตตำมควำมฝันของผม หรืออย่ำงน้อยก็ได้ท�ำมำกกว่ำที่เคย
ท�ำมำก่อน ผมมีคนรักทีน่ ำ่ รัก (ลีนำ) สุนขั ขีเ้ ล่นเป็นมิตรหนึง่ ตัว (วินสตัน)
และงำนที่ท�ำให้ผมมีอะไรท�ำในวันส่วนใหญ่ ผมคิดว่ำวิกฤติของกำรมี
ชีวิตของผมได้รับกำรแก้ไขแล้ว แต่บำงทีมันก็อำจแค่เปลี่ยนหน้ำตำเป็น
รูปแบบใหม่ก็ได้
แม้ว่ำผมได้ออกส�ำรวจโลก เปลี่ยนชีวิตตัวเอง และเอำเรื่องรำว
บำงเรื่องกลับมำ แต่ก็ยังมีบำงสิ่งภำยในตัวผมที่รู้สึกเหมือนติดขัดไปไหน
ไม่ได้ ผมรูส้ กึ เหมือนตืน่ มำทุกเช้ำเพือ่ ใช้ชวี ติ ของคนอืน่ ท�ำงำนของคนอืน่
ผมกลับมำสวมหน้ำกำกเก่ำที่คุ้นเคยอีกครั้ง
ผมมีหน้ำกำกพวกนั้นอยู่เป็นชุด เรำทุกคนมีกันหมด ไม่ว่ำคุณ
จะเป็นแม่อำยุยังน้อยที่อำศัยอยู่ในปำของประเทศเบลีซ หรือเป็นหนุ่ม
นักธุรกิจบนถนนในเมืองแมนแฮตตัน เรำแต่ละคนต่ำงมีควำมคิดอยู่ก่อน
หน้ำว่ำเรำควรจะใช้ชีวิตแบบไหน จำกนั้นเรำก็ตกอยู่ในกับดักควำมคิด
นั้น เรำละทิ้งควำมฝันวัยเด็ก หรือเรำแลกเปลี่ยนมันกับบำงอย่ำงที่รู้สึก
ปลอดภัยกว่ำ เป็นผู้ใหญ่กว่ำ ผมก็ไม่ต่ำงกัน แม้กระทั่งหลังจำกผมสลัด
หน้ำกำกอันแรกในลอนดอนออกไปแล้ว ซึ่งเป็นหน้ำกำกปลอดภัยไว้ก่อน
และเดินทำงทั่วอเมริกำด้วยเงินห้ำดอลลำร์ต่อวัน ผมก็ได้เรียนรู้ว่ำยัง
มีหน้ำกำกอีกมำกมำยซ่อนอยู่ข้ำงใต้นั้น จำกนั้นตอนบ่ำยวันหนึ่ง ผมพบ
ว่ำตัวเองเดินอยู่บนถนนฮอลลีวูด แล้วทั้งชีวิตของผมก็เปลี่ยนไป...อีกครั้ง
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ผมออกไปกินข้ำวกลำงวันและก�ำลังเดินกลับมำที่รถตอนมันเกิด
ขึ้น ต้นปำล์มยืนตั้งตระหง่ำนอยู่ไกล ๆ ดวงอำทิตย์ส่องสว่ำงบนทำงเท้ำ
ที่มีดำวเรียงต่อกัน แล้วผมก็เห็นเขำ เขำก�ำลังยืนอยู่ข้ำง ๆ รถเข็นที่มีของ
ใส่อยู่จนล้น มีหมวกเบสบอลสกปรกสวมอยู่บนศีรษะ ใส่ยีนขำด ๆ และ
ใบหน้ำสกปรกเปรอะเปื้อน แต่ในมือของชำยไร้บ้ำนมีปำยที่ท�ำให้ผม
นิ่ ง งั น อยู ่ ต รงทำงเดิ น บำงคนอำจเรี ย กชั่ ว ขณะเหล่ ำ นี้ ว ่ ำ จุ ด เปลี่ ย น
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น และผมก็รู้ตัวเสมอเมื่อมันเกิดขึ้น รำวกับว่ำโลกถึง
จุดหยุดนิ่ง วงดนตรีแห่งสรรพเสียง ค�ำพูด รถ และชีวิตค่อย ๆ กลำยเป็น
เสียงเบำทุ้มต�่ำ ชั่วขณะนั้นซึมลึกเข้ำไปอยู่ในควำมทรงจ�ำ ผมรู้สึกได้
เสมอว่ำมันอยู่ตรงนั้น ตรงใต้ผิวหนังของผม ใบหน้ำของผมอ่อนโยนลง
ขณะอ่ำนปำยที่อยู่ในมือของชำยไร้บ้ำนผู้นั้นซึ่งเขียนว่ำ “ควำมเอื้อเฟื้อ
คือยำรักษำที่ดีที่สุด”
นี่คือเรื่องตลกเกี่ยวกับกำรได้ทุกสิ่งที่คุณคิดว่ำอยำกได้ คุณมัก
ต้องกำรอีกเสมอ แต่ส�ำหรับผม ผมไม่ต้องกำรเงินเพิ่มขึ้นหรือชื่อเสียง
เพิ่มขึ้น ตลอดช่วง “กำรผจญภัยอันสุดยอด” ก่อนหน้ำนี้ของผม ผมได้
รับรู้รสชำติของกำรเชื่อมโยงกับผู้คนในแบบที่ผมไม่คิดว่ำจะเป็นไปได้
ผมได้สร้ำงมิตรภำพ มิตรภำพลึกซึ้งอย่ำงแท้จริง กำรเชื่อมโยงของเรำ
ตั้งอยู่บนสิ่งที่เป็นมำกกว่ำสถำนที่ที่เรำอำศัยหรือสิ่งที่เรำท�ำเพื่อกำรงำน
มันเป็นเรื่องของมนุษย์สองคนที่พยำยำมใช้ชีวิตให้ผ่ำนพ้นโลกบ้ำบอนี้
ไปด้วยกัน
ผมตระหนักว่ำผมพลำดสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ผมมำถึงตรงนี้ นั่นคือกำร
เชื่อมโยงกับผู้คนผ่ำนภำษำของควำมเอื้อเฟื้อ และผมไม่ได้หมำยถึงแค่
ควำมเอื้อเฟื้อประเภทที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตแบบว่ำ “ว้ำว นั่นเพิ่งเกิดขึ้น
จริง ๆ เหรอ” แต่ยังหมำยถึงเสียงกระซิบเบำ ๆ สิ่งย�้ำเตือนเงียบ ๆ ที่เกิด
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ขึ้นทุกวันเมื่อผู้คนถอดหน้ำกำกของตนและเผยให้เห็นหัวใจของพวกเขำ
สำยน�้ำแห่งควำมเอื้อเฟื้อไหลผ่ำนเรำทุกคน และเชื่อมโยงเรำเข้ำหำกัน
เพรำะควำมเอื้อเฟื้อเป็นมำกกว่ำแค่ยำรักษำโรค กำรให้และกำร
รับคือตอนที่ควำมมหัศจรรย์แท้จริงจำกกำรเชื่อมโยงกันของมนุษย์เกิด
ขึ้น มันเกิดขึ้นเมื่อผู้คนก้ำวผ่ำนเรื่องบ้ำบอน่ำเบื่อของสิ่งที่เรำท�ำเพื่องำน
หรือกำรที่เรำรู้สึกอย่ำงไรกับสภำพอำกำศ ไปสู่โลกส่วนตัวภำยในตัวเรำ
หรือที่บำงคนเรียกว่ำ จิตวิญญำณของเรำ เพื่อเชื่อมโยงถึงกันและกัน
และเพื่อเยียวยำรักษำ และผมก็ต้องกำรมันอีก ต้องกำรมำกมำยกว่ำนั้น
สิ่งที่ผมค้นพบระหว่ำงกำรเดินไปทั่วอเมริกำก่อนหน้ำนี้ก็คือ มีควำม
มหัศจรรย์อันดีเลิศและหำได้ยำกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนแปลกหน้ำคนหนึ่งเดิน
เข้ำมำในเมือง มนุษย์ต้องกำรรู้เรื่องกันและกัน พวกเขำต้องกำรเชื่อมโยง
กัน ผมเลยคิดเอำว่ำจะมีวิธีไหนที่จะหำควำมมหัศจรรย์นั้นอีกครั้งได้ดี
เท่ำกำรเริ่มภำรกิจควำมเอื้อเฟื้อจำกทั่วทั้งโลกกันล่ะ
ผมยืนอยู่ตรงนั้นบนถนนฮอลลีวูดและเริ่มร้องไห้ แบบร้องไห้จริง ๆ
เลยนะ ร้องไห้แบบทีผ่ ชู้ ำยเขำไม่รอ้ งกัน อย่ำงน้อยก็ไม่ใช่รอ้ งตอนกลำงวัน
บนถนนที่วุ่นวำยสำยหนึ่ง มันคือน�้ำตำในอดีต น�้ำตำจำกกำรเติบโตขึ้น
บนโลกที่ผู้คนรอบตัวผมมักจะสนใจเก็บควำมรู้สึกของตัวเองมำกกว่ำ
เชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัว รวมถึงผมด้วย และวิธีเดียวที่จะรักษำอำกำร
นั้นได้ วิธีเดียวที่เรำทุกคนจะเยียวยำได้ คือท�ำผ่ำนคนอื่น ๆ ตอนนั้น ทั้ง
หมดดูสมเหตุสมผล ผมเข้ำไปใกล้ชำยไร้บ้ำนคนนั้นที่ถือปำยซึง่ น�ำควำม
โชคดีโดยบังเอิญมำให้ และหย่อนธนบัตรยีส่ บิ ดอลลำร์สองใบลงในหมวก
ใบเก่ำของเขำ กำรให้ครั้งหนึ่งในตอนนั้นท�ำให้ผมรู้สึกถึงสิ่งที่ผมไม่ได้
รู้สึกมำเป็นป ๆ ได้ นั่นคือกำรแบ่งปันเชื่อมโยงกับใครอีกคน แน่นอนว่ำ
ผมรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนในชีวิตผม ทั้งคนรัก ครอบครัว คนที่ผมท�ำงำน
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ด้วย แต่สิ่งที่ขำดหำยไปคือควำมรู้สึกลึกซึ้งยำกจะเข้ำใจที่ผมรู้สึกกับ
คนอื่น ชำยบนถนนคนนั้นยิ้มให้ผม ผมยิ้มกลับ จำกนั้นก็รีบกลับบ้ำน
โดยรู้แน่ชัดถึงสิ่งที่ผมต้องท�ำ
และที่ว่ำ “รีบกลับบ้ำน” นั้น จริง ๆ แล้วผมหมำยถึง “ค่อย ๆ
คลำนอยู่บนกำรจรำจรอันติดขัดขนำดหนักของเมืองลอสแอนเจลิส”
ต่ำงหำก แต่ด้ำนดีของกำรจรำจรติดขัดคือ มันท�ำให้คุณมีเวลำใช้ควำม
คิด ตอนนั้นเองที่ผมครุ่นคิดถึงแผนกำรของตัวเอง ผมตระหนักว่ำกำร
เดินทำงช่วงสั้น ๆ ครั้งแรกของผมทั่วอเมริกำเป็นเรื่องของกำรได้รับควำม
เอือ้ เฟื้อทัง้ หมด (ด้วยกำรเดินทำงเพียงห้ำดอลลำร์ต่อวัน) แต่กำรเดินทำง
เพื่อได้รับในครั้งถัดไปของผมจะไม่เพียงแค่นั้น ครั้งนี้ผมต้องกำรให้สิ่ง
ต่ำง ๆ กลับไปสู่จุดเริ่มต้น ผมต้องหยิบยื่นควำมเอื้อเฟื้อพร้อม ๆ กับที่จะ
รับมันไป
เมื่อผมหลุดจำกกำรจรำจรนรกได้ ผมก็ตัดสินใจได้แล้วว่ำผมจะ
เดินทำงรอบโลก และผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนยุคคันเก่ำไปเหมือนกับเช
รถมอเตอร์ไซค์ต้องมีรถพ่วงข้ำง ๆ เพรำะคุณไม่มีวันรู้ว่ำใครจะต้องกำร
ควำมช่ ว ยเหลื อ บ้ ำ ง และมั น ต้ อ งเป็ น สี เ หลื อ ง ใช่ สี เ หลื อ ง เพรำะ
มอเตอร์ไซค์สีเหลืองนั้นเจงกว่ำมำก ผมจะไม่มีเงินติดตัว ไม่มีอำหำร
ไม่มีที่พัก และส่วนที่น่ำกลัวคือ ไม่มีเชื้อเพลิง ผมยังตัดสินใจได้ทันทีด้วย
ว่ำผมจะไม่รับเงิน ผู้คนอำจหยิบยื่นอำหำรและที่พักให้ผมก็ได้ แต่พวก
เขำจะมอบเงินให้ผมไปจ่ำยเองไม่ได้ ผมไม่ได้มองหำทำงเอำสิ่งต่ำง ๆ
แบบฟรี ๆ ผมก�ำลังหำทำงแบ่งปันกันต่ำงหำก
ผมนึกขึ้นได้เป็นครั้งแรกว่ำผมอำจอยู่ในขั้นตอนกำรสร้ำงพำหนะ
คันแรกที่ขับเคลื่อนได้ด้วยควำมเอื้อเฟื้อเพียงอย่ำงเดียว เหมือนที่กำรขอ
ควำมช่วยเหลือท�ำให้ผมเชื่อมโยงได้ในครั้งล่ำสุดที่ผมเดินทำงทั่วอเมริกำ
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ผมก็คิดว่ำครั้งนี้จะท�ำได้เหมือนเดิม “จะเปลี่ยนสูตรส�ำเร็จไปท�ำไมล่ะ”
ผมถำมตัวเอง
แต่กำรเดินทำงครั้งนี้ผมจะไม่ท�ำแค่ขอควำมช่วยเหลือ แต่ผม
จะหยิบยื่นบำงอย่ำงเป็นกำรตอบแทนในตอนท้ำย บำงสิ่งที่เปลี่ยนชีวิต
ผมอยำกเชื่อมโยงกับโลกอีกครั้ง และหวังว่ำด้วยวิธีกำรเล็ก ๆ บำงอย่ำง
ผมจะเชื่อมโยงพี่น้องชำยหญิงบนโลกนี้เข้ำหำกันอีกครั้ง ทั้งกับตนเอง
และกับกันและกัน ผมจะใช้เงินของตัวเองเพื่อตอบแทนควำมเอื้อเฟื้อ
ของคนที่ช่วยผม จะไม่มีใครรู้เจตนำของผมมำก่อน ผมไม่อยำกให้ผู้คน
รู้ว่ำหำกพวกเขำแสดงควำมมีน�้ำใจไปตำมเรื่อง พวกเขำจะได้รับอะไร
ก็ตำมเป็นกำรตอบแทน วิธีกำรไม่ใช่แบบนั้น เรำไม่ได้ให้เพื่อจะได้รับ
เรำให้เพื่อให้ ผมไม่สำมำรถช่วยทุกคนที่มีน�้ำใจและเมตตำ แต่ผมจะช่วย
ให้มำกเท่ำที่ท�ำได้ และผมจะท�ำแบบนั้นด้วยวิธีกำรที่จะเปลี่ยนชีวิตแบบ
ว่ำ “ว้ำว นั่นเพิ่งเกิดขึ้นจริง ๆ เหรอ”
ผมกลับถึงบ้ำนและวิ่งขึ้นบันไดเข้ำบ้ำน สำมขั้นในก้ำวเดียว ผม
รีบเข้ำไปในห้องนั่งเล่นและเห็นว่ำแฟนของผมก�ำลังนั่งอยู่บนโซฟำกับ
คอมพิวเตอร์ของเธอ ลีนำยิ้มให้ผมจำกฝังตรงข้ำมห้อง และเหมือนที่มัน
เป็นบ่อย ๆ ตอนเจอเธอ หัวใจของผมผ่อนคลำยลงเล็กน้อย
ผมมุ่ ง ตรงไปหำเธอ และโดยไม่ รู้ ตัว ด้ ว ยซ�้ำ ผมก็พ บว่ ำ ตัว เอง
คุกเข่ำอยู่ตรงหน้ำเธอ “ที่รัก” ผมเริ่มพูด “ผมต้องบอกคุณบำงอย่ำง”
ผมเห็นควำมยินดีแวบหนึ่งจำกดวงตำของเธอ และจำกนั้นผมก็
ตระหนักว่ำลีนำก�ำลังคำดหวังกำรขอแต่งงำนที่น่ำประทับใจยิ่งกว่ำนั้น
ช่วงสองเดือนที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่เรำย้ำยเข้ำมำอยู่ด้วยกัน) เธอก็เริ่มบอกใบ้
ด้วยกำรส่งสัญญำณอย่ำงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ว่ำเธอต้องกำรบำงสิ่งที่คล้ำย
กับค�ำสัญญำจำกผม ค�ำสัญญำที่จะน�ำไปสู่กำรผูกมัด สู่กำรมีลูก สู่กำร
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มีชีวิตที่เธอและผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ตลอดกำล
ด้วยรู้ว่ำกำรคุกเข่ำอำจเป็นท่ำที่ไม่เหมำะสมนัก ผมจึงรีบยืนขึ้น
ประกำศว่ำ “ผมจะออกเดินทำง”
“เยี่ยมเลย” เธอพูด ผมสีบลอนด์ของเธอตกลงมำปรกหน้ำนิด ๆ
ในขณะที่เธอหันกลับไปมองที่คอมพิวเตอร์ ซ่อนควำมผิดหวังฉับพลันซึ่ง
ผมเห็นมันปรำกฏอยู่ในดวงตำของเธอ “คุณจะไปไหนล่ะ”
“ลอสแอนเจลิส”
“เรำอยู่ในลอสแอนเจลิสนะ เพี้ยนเหรอ” เธอหัวเรำะ “คุณจะไป
ร้ำนขำยของหรือไง”
เอำละ ผมคิดในใจ ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้ว “ไม่เชิงหรอก ผมจะ
ไปลอสแอนเจลิสจำกลอสแอนเจลิส ผมจะท่องโลกด้วยมอเตอร์ไซค์
ย้อนยุคคันเก่ำสีเหลือง”
เงียบ
เงียบกว่ำเดิม
“ที่รัก” ผมเริ่มกังวลเรื่องควำมปลอดภัยของตัวเองนิดหน่อย
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปถูกพับปิดลงมำ แล้วเธอก็กลับมำมีชีวิต
อีกครั้ง “ถำมจริง” ใบหน้ำของเธอจริงจังขึ้นขณะเอ่ยวิงวอน “ลีออน
ขอร้องเถอะ บอกฉันสิวำ่ นีเ่ ป็นแค่ควำมคิดเพีย้ น ๆ ของคุณอีกอย่ำงหนึง่ ”
อืม ก็จริงนะที่มันเพี้ยน
ผมลังเล ผมต้องกำรเอำควำมสัมพันธ์กบั อำชีพของตัวเองไปเสีย่ ง...
เพื่อควำมเอื้อเฟื้อจริง ๆ หรือ
“ฉันจริงจังมำกเลยนะ”
จำกนั้นก็เริ่มมีกำรร้องไห้โดยไม่หยุด
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“ที่รัก ผมต้องท�ำแบบนี้จริง ๆ” ผมอธิบำย ควำมมุ่งมั่นปรำรถนำ
ที่เคยหำยไปจำกชีวิตของผมจู่ ๆ ก็กลับคืนมำ ผมรู้สึกเหมือนเช ซึ่งก�ำลัง
ออกมำจำกฉำกสุดท้ำย และเข้ำสู่กำรเดินทำงที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขำ
และคนอื่นอีกหลำยคนไปตลอดกำล นี่ไม่ใช่แค่กำรออกไปดูโลกอีกต่อไป
แต่เป็นเรื่องของกำรอำบซึมซับชีวิตบนโลกใบนี้
“ท�ำไมล่ะ” เธอร้องไห้ “คุณยังกระโดดหน้ำผำเพื่อกำรมีชีวิตอยู่
ไม่พออีกเหรอ”
“พอสิ แต่ครั้งที่แล้วผมท�ำเพื่อตัวเอง”
ผมหยุด ผมคิดว่ำตัวเองยังไม่ค่อยรู้เท่ำไหร่หรอก แต่ผมไม่อยำก
ให้กำรเดินทำงครั้งนี้เป็นเรื่องของผม บอกตำมตรง ผมพอแล้วกับตัวเอง
ผมต้องกำรให้มันเป็นส่วนหนึ่งของบำงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ำมำก บำงสิ่งที่
ส�ำคัญกว่ำมำก ผมอยำกให้มันเป็นเรื่องของคุณ ใช่ คุณ
เป็นเรื่องของเรำทุกคน
ขณะที่ผมยืนตรงนั้นเพื่อพยำยำมอธิบำยต่อแฟนสำว ผู้ซึ่งเพิ่ง
ย้ำยเข้ำมำอยู่ว่ำท�ำไมผมถึงต้องไป ผมก็คิดจริง ๆ ว่ำผมไม่ต้องกำร
ปฏิวัติชีวิตของผมอีกต่อไป แต่ปรำรถนำจะสร้ำงแรงกระเพื่อมจำกจิต
วิญญำณกำรปฏิวัติของเชในตัวคนอื่น มันคือกำรหยิบยื่นของขวัญให้แก่
ผู้คน ของขวัญประเภทที่ไม่เพียงจะเปลี่ยนพวกเขำ แต่ยังเปลี่ยนแปลง
พวกเขำในแบบที่ควำมเอื้อเฟื้อเท่ำนั้นที่จะท�ำได้ และในช่วงของกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น พวกเขำก็จะส่งต่อคบเพลิงไปให้คนอื่น ให้แสงสว่ำง
แก่โลกผ่ำนกำรเชื่อมโยงของเรำ “กำรเดินทำงของผมเป็นแค่ประกำยไฟ
เริ่มต้นเท่ำนั้น” ผมพยำยำมอธิบำยกับลีนำ
เธอไม่ได้ตอบในตอนแรก ซึ่งก็น่ำกังวล บอกตำมตรงผมไม่คิดว่ำ
จะมีกำรลงโทษแบบไหนบนโลกโหดร้ำยกว่ำกำรเงียบใส่แล้ว แต่ในที่สุด
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เธอก็เงยหน้ำมองผม และถำมในสิ่งที่ผมพยำยำมอย่ำงหนักที่จะไม่ถำม
ตัวเอง “โธ่ ลีออน คุณจะหยุดวิ่งได้บ้ำงหรือเปล่ำ”
ผมไม่มีค�ำตอบให้เธอ
หลังจำกร้องไห้และกล่ำวโทษกันไปมำถึงหนึง่ ชัว่ โมง ผมก็โน้มน้ำว
เธอว่ำแม้ผมจะไม่อยู่เกินกว่ำหกเดือน แต่ผมจะเดินทำงให้เร็ว เธอเห็นได้
ในดวงตำผมและในน�้ำตำครั้งนี้ของผมว่ำผมรู้สึกถูกก�ำหนดให้เดินทำงนี้
ผมรู้ว่ำสองเท้ำจะพำผมไปที่นั่น นี่ไม่ใช่ทำงเลือกอีกต่อไป
“บอกฉันทีส”ิ ในทีส่ ดุ ลีนำก็ถำมขึน้ มำ พร้อมปำดน�ำ้ ตำของตัวเอง
“คุณคิดว่ำคุณจะมีควำมสุขได้บ้ำงไหม...กับที่นี่น่ะ”
“แน่นอน” ผมตอบด้วยควำมจริงใจเต็มที่เท่ำที่ผมจะรวบรวมได้
ลีนำมองผมและถอนหำยใจ “ฟังนะ ฉันภูมิใจในตัวคุณที่ต้องกำร
เปลีย่ นโลกนี้ ลีออน ฉันแค่หวังว่ำครัง้ หน้ำคุณจะท�ำมันใกล้ ๆ บ้ำนหน่อย
ก็ดี”
เปลี่ยนโลกเหรอ ชัดเลยว่ำลีนำคำดหวังไว้สูงมำก

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรผจญภัยครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น ผมต้องจัดกำร
เรื่องกำรขนส่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อควำมฝันล�้ำค่ำใด ๆ ก็ตำม ผม
จ�ำเป็นต้องหำมอเตอร์ไซค์ที่จะรอดจำกถนนขรุขระและช่วงเวลำหฤโหดที่
จะเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอนในกำรเดินทำง ผมตัดสินใจตั้งชื่อมันว่ำ Kindness
One ซึ่งคล้ำยกับ Air Force One เพรำะมันจะเป็นตัวแทนต่อโลกใบนี้...
เพียงแค่มีสีเหลืองหน่อยเท่ำนั้นเอง ผมต้องวำงโครงร่ำงเส้นทำงรอบโลก
ของผม ผมยังต้องหำวิธีข้ำมสองมหำสมุทร ทวีปหลำยทวีป เมืองต่ำง ๆ
มำกมำย และรัฐสองสำมแห่งที่ไม่เป็นมิตรด้วยควำมเอื้อเฟื้อเพียงอย่ำง
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เดียว ทั้งหมดโดยมีมอเตอร์ไซค์สีเหลืองที่ติดตำมไปและผมก็ต้องขอวีซ่ำ
หลำยประเทศด้วย
จำกนั้นก็มีเรื่องรำยละเอียดเล็กน้อยว่ำผมจะท�ำมันอย่ำงไร ผม
จะพำทีมงำนโทรทัศน์ไปด้วยเพื่อเก็บประสบกำรณ์ของผม หรือผมจะ
บันทึกกำรผจญภัยของผมด้วยตัวเองดีล่ะ ผมต้องกำรให้กำรเดินทำง
เป็นส่วนตัวเท่ำที่จะท�ำได้ แต่ผมก็ยอมรับด้วยว่ำผู้คนจะมีโอกำสซำบซึ้ง
กับเรื่องรำวผ่ำนสื่อโทรทัศน์ได้มำกแค่ไหน ผมจึงตกลงใจที่จะไปกับทีม
งำนโทรทัศน์ แต่ด้วยเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียว คือพวกเขำต้องหลบอยู่ข้ำง
หลังจนกว่ำผมจะให้พวกเขำเข้ำมำบันทึกเรื่องรำวหรือชีวิตใดก็ตำมที่ผม
ก�ำลังมีส่วนร่วมอยู่ ผมอยำกเดินทำงครั้งนี้เพียงล�ำพัง และผมต้องกำร
เชือ่ มโยงกับผูค้ นเป็นล�ำดับแรกก่อนทีจ่ ะมีกล้องโผล่มำอยูด่ ำ้ นหลัง ทีมงำน
จะเป็นเพื่อนผู้อยู่เงียบ ๆ ในกำรผจญภัยของผม แต่ในหลำย ๆ ทำงแล้ว
พวกเขำก็จะเป็นพยำนของผมด้วย เช่นเดียวกับคุณ
เมื่อกำรเดินทำงสิ้นสุดลง ผมหวังว่ำคุณจะเห็นว่ำกำรแสดงถึง
ควำมเอือ้ เฟือ้ สำมำรถเปลีย่ นโลกได้จริง ๆ คุณจะเจอกับโทนี ชำยไร้บำ้ น
ผู้สอนผมว่ำควำมร�่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกระเป ำสตำงค์ แต่อยู่ใน
หัวใจของเรำ คุณจะเห็นควำมกล้ำหำญทีเ่ พือ่ นของผมในประเทศกัมพูชำ
แสดงออกมำ ซึ่งชีวิตของเธอโดนท�ำร้ำยจำกควำมเจ็บไข้ ควำมสูญเสีย
และภัยธรรมชำติ คุณจะเจอกับคุณหมอที่จะฟื้นฟูสำยตำให้คนจนด้วย
ควำมรักในกำรช่วยเหลือ คุณจะเห็นว่ำมนุษย์คนหนึ่งที่มีเจตนำดี แต่มี
จุดบกพร่องสำมำรถเดินทำงรอบโลกด้วยควำมเอื้อเฟื้อของคนอื่นและมี
ชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง และมีอีกหลำยคนที่คุณจะไม่ได้เจอ ทั้งคนแปลกหน้ำ
ทีก่ ลำยมำเป็นเพือ่ นกันในช่วงเวลำหนึง่ ซึง่ ผ่ำนมำอย่ำงรวดเร็วในแต่ละวัน
เพื่อหยิบยื่นอำหำร น�้ำมัน และหนทำงที่จะท�ำให้ผมไปต่อได้
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แซลมำน รัชดีเคยเขียนไว้ว่ำ “กำรจะเข้ำใจชีวิตหนึ่งได้ คุณต้อง
กลืนกินทั้งโลกเข้ำไป” เรำไม่จ�ำเป็นต้องเดินทำงรอบโลกใบสีฟำของเรำนี้
เพื่อให้ได้ประสบกำรณ์นั้น เรำแค่ต้องเต็มใจมองเห็นกันและกัน ผมเห็น
คุณ และคุณเห็นผม จำกนั้นหน้ำกำกของคนที่เรำคิดว่ำเรำควรเป็นก็จะ
หลุดออก และเรำก็ทักทำยกันและกันในแบบที่ไม่ต้องใช้ภำษำ ไม่ต้องใช้
หน้ำกำก เรำเริม่ ต้นกำรเดินทำงแห่งชีวติ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรผจญภัย
ที่แสนสั้นแต่งดงำมนี้ด้วยกัน
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บทที่หนึ่ง
“¤Ø³¢Ñ´¢ÇÒ§¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¤Ø³àÁ×èÍ¤Ø³»Å‹ÍÂãËŒ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ¢Í§µÑÇàÍ§
àµÔºâµà¡Ô¹¡Ç‹Ò¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§µÑÇàÍ§”
áÁÃÕ àÁ¹Ô¹ ÁÍÃÃÔÊ«ÕÂ

ช่

วงเวลำนั้นมักจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลำส�ำคัญอยู่เสมอ หกสิบวินำที
สุดท้ำยก่อนที่นักแสดงจะออกมำบนเวทีในตอนที่เขำลืมบทของ
ตัวเอง เหงื่อแตกซึมเสื้อผ้ำ และเขำก็สงสัยว่ำท�ำไมตอนแรกเขำถึงคิดว่ำ
สิ่ ง นี้ เ ป็ น ควำมคิ ด ที่ ดี กั น นะ แต่ เ มื่ อ เขำออกไปแล้ ว เขำก็ รู ้ ไ ด้ จ ำกใน
ใจกลำงตัวตนของเขำเลยว่ำ นี่คือสิ่งที่เขำควรต้องท�ำ
คืนก่อนออกเดินทำง ผมสงสัยว่ำกำรไปจำกแอลเอคือควำมคิด
ที่ดีหรือเปล่ำ ทั้งกำรงำน ควำมสัมพันธ์ กิจวัตรต่ำง ๆ ทั้งหมดนี้มีสิ่งที่เรำ
จะได้ตำมมำมำกพอ ๆ กับที่มันท�ำให้คนคนหนึ่งติดกับได้
“งั้นอย่ำไปสิ” ลีนำแนะเล่น ๆ แต่ผมจับควำมตึงเครียดในน�้ำเสียง
ของเธอได้แม้เธอพยำยำมจะท�ำเป็นนิ่งก็ตำม นั่นคือข้อเสียอย่ำงหนึ่ง
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ของกำรรักใครสักคน คือคุณรู้เสมอว่ำพวกเขำคิดอะไรอยู่ หรืออย่ำงน้อย
คุณก็คิดว่ำตัวเองรู้
มันอำจดูเหมือนเป็นกำรชี้แนะที่ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร แต่ในถ้อยค�ำ
นั้น ผมได้ยินว่ำ “แต่งงำนกับฉันเสียตอนนี้ ไม่งั้นฉันจะทิ้งคุณไปตลอด
กำล”
ไม่น่ำสงสัยเลยว่ำผมเป็นนักอ่ำนใจที่สอบตก เพรำะแม้ว่ำลีนำ
ไม่ได้อยำกให้ผมไป แต่เธอเชื่อในควำมฝันของผม แค่ว่ำตอนนั้นผมยัง
ไม่รู้ก็เท่ำนั้น สิ่งที่ตำมมำหลังจำกค�ำแนะน�ำของลีนำคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ซึ่งอยู่ในควำมสัมพันธ์เรียกว่ำกำรทะเลำะ แม้ผมจะชอบเรียกว่ำ “กำร
ไม่ลงรอยกันเล็กน้อย” มำกกว่ำก็ตำม เมื่อเรำเข้ำนอน เรำพยำยำมจะ
คืนดีกนั แต่เท่ำทีผ่ มคิดถึงก็คอื “พรุง่ นีจ้ ะมีแค่ผมกับเจ้ำ Kindness One”
เช้ำวันถัดมำ ผมได้ยนิ เสียงลีนำในครัวขณะผมแต่งตัว เจ้ำวินสตัน
สุนัขของผม วิ่งไล่ผมทั่วบ้ำนขณะผมเก็บของชุดสุดท้ำยลงในกระเปำ
สีด�ำใบเล็ก ทั้งคอมพิวเตอร์ ชุดไว้เปลี่ยนสองสำมชุด และเครื่องมือ
บำงอย่ำงส�ำหรับมอเตอร์ไซค์ ผมยัดโปสต์กำร์ดใบหนึง่ ทีไ่ ด้จำกกำรเดินทำง
ทัว่ อเมริกำก่อนหน้ำนีใ้ ส่ในซอกหลังกระเปำ ซึง่ มีข้อควำมว่ำ “ชีวติ เริม่ ต้น
เมื่อคุณออกมำจำกพื้นที่สะดวกสบำยของคุณ” นอกเหนือจำกกระปอง
บรรจุน�้ำมันสีเหลืองสดใส ทั้งหมดก็คือสัมภำระที่ผมจะเอำไปด้วย
ผมมีโลกที่ต้องเดินทำงข้ำม และมีมอเตอร์ไซค์ที่ต้องขี่ ซึ่งจอดอยู่
นอกบ้ำน และก�ำลังเย้ยหยันที่ผมไม่มีทักษะเครื่องยนต์อะไรเลย
ผมซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เมืองเวกัสเพียงก่อนหน้ำนี้สองสัปดำห์
โชคร้ำยที่มันวิ่งมำถึงบ้ำนโดยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ ในเมืองแพซำดีนำ
ห่ำงไปแค่สำมสิบไมล์จำกบ้ำนของผม เจ้ำมอเตอร์ไซค์ก็ดันขัดขืนหยุดวิ่ง
บนทำงด่วนเส้นที่วุ่นวำยที่สุดเส้นหนึ่งในอเมริกำ ถูกต้อง คุณได้ยินถูก
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แล้ว วันแรกที่ผมขี่เจ้ำบ้ำนั่น มันวิ่งจำกเวกัสไปไม่ถึงแอลเอด้วยซ�้ำ และ
นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ผมไว้ใจจะให้มันพำไปรอบโลก ผมต้องจ่ำยเงินสี่ร้อย
ห้ำสิบดอลลำร์เพื่อลำกมันจำกเมืองแพซำดีนำไปยังลอสแอนเจลิส ตอน
นั้นผมไม่มีเงินสี่ร้อยห้ำสิบดอลลำร์บนถนนนั่น แค่หนึ่งดอลลำร์ยังไม่มี
ด้วยซ�้ำ
แต่บำงทีสิ่งที่น่ำกวนใจยิ่งกว่ำคือเรื่องที่ว่ำ แม้เจ้ำ Kindness One
จะดูดี (แถมมีเครื่องยนต์ใหม่) แต่ส่วนที่เหลือนั้นประกอบขึ้นในป 1978
บำงทีเรื่องเดียวที่รับประกันได้ในกำรเดินทำงครั้งนี้ก็คือเจ้ำมอเตอร์ไซค์
นั่นจะพังลงแน่ ผมลงเรียนคอร์สซ่อมมอเตอร์ไซค์สองชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้
เข้ำใจอะไรเลย ผมซื้อหนังสือตำมค�ำแนะน�ำของครูผู้สอน แต่ก็ไม่เคยได้
อ่ำนตำมที่ตั้งใจ น่ำเศร้ำที่กำรลงเรียนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมำกเช่นกัน
นอกเหนือจำกควำมกังวลเรือ่ งกำรท�ำงำนทีไ่ ม่ปกติของมอเตอร์ไซค์
แล้ว ผมยังไม่ได้รับกำรยืนยันเรื่องเรือที่จะข้ำมมหำสมุทรแอตแลนติก
(และผมก็เริ่มคิดเรื่องกำรข้ำมมหำสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ด้วยซ�้ำ) ทุก ๆ วัน
ผมโทรศัพท์หำบริษัทขนส่งทำงเรือทั่วโลก ผมต้องรอสำยเป็นชั่วโมง ๆ
ผมขอร้องผู้คนเป็นภำษำต่ำงประเทศ ผมให้เพื่อนขอร้องผู้คนเป็นภำษำ
ต่ำงประเทศ ผมโน้มน้ำว และครั้งหนึ่ง เพียงเล็กน้อย ในเสี้ยววินำที
ผมก็ร้องไห้
จำกนั้นผมได้คุยกับรอเบิร์ต ซึ่งท�ำงำนในบริษัทขนส่งทำงเรือที่
ประจ�ำอยู่ต่ำงประเทศ เขำไม่ได้บอกว่ำผมได้ตั๋วเดินทำงอย่ำงแน่นอน
แต่เขำบอกผมค�ำหนึ่งซึ่งเกือบดีเท่ำค�ำว่ำแน่นอน นั่นคือค�ำว่ำอำจจะ
“คุณหมำยควำมว่ำถ้ำผมโทรหำคุณอีกสองสัปดำห์ ผมอำจได้ขึ้น
เรือใช่ไหม” ผมถำม
“ใช่ เป็นเรือที่จะออกจำกนิวยอร์กไปเมืองตำร์รำโกนำ ประเทศ
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สเปน....อำจจะนะ” รอเบิรต์ ย�ำ้ ค�ำนัน้ รำวกับผมไม่ได้ยนิ เขำพูดในตอนแรก
ลีนำเปิดประตูห้องนอนมำและยืนอยู่ตรงหน้ำประตูสักครู่หนึ่ง
แสงแดดส่องหน้ำเธอ และสะท้อนผมสีบลอนด์เป็นแสงวงกลม ผมบอก
ได้เลยว่ำเธอร้องไห้มำ
เรำทั้งคู่เอ่ยค�ำพูดพร้อมกัน “ขอโทษนะ”
ผมคว้ำตัวเธอมำกอดแน่นและกระซิบว่ำ “อย่ำห่วงนะ อีกไม่นำน
ผมก็กลับบ้ำน”
ผมเข้ำใจควำมรู้สึกของเธอขณะเธอพยักหน้ำลงตรงบ่ำของผม
และผมก็รู้สึกแย่ที่ผุดกำรผจญภัยอีกครั้งหนึ่งขึ้นมำทันทีหลังจำกเรำย้ำย
เข้ำมำอยู่ด้วยกัน ผมรู้ว่ำลีนำหวังถึงกำรผจญภัยซึ่งมุ่งไปที่ระฆังแต่งงำน
มำกกว่ำจะเป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลือง ในที่สุดเรำก็ผละออกจำกกันขณะที่
เธอมองไปรอบห้อง และเอ่ยว่ำ “งั้นคงถึงเวลำแล้วสินะ”
ตอนนี้ถึงตำผมบ้ำงแล้วที่จะพยักหน้ำ ผมจะพูดอะไรได้ล่ะ ผม
จะไม่อยู่หกเดือน เมื่อเธอเดินออกไปและกลับลงไปข้ำงล่ำง ผมก็ได้แต่
หวังว่ำเธอจะยังคงอยู่ตรงนั้นตอนผมกลับมำ เพรำะส่วนหนึ่งในตัวผม
ต้องกำรตอบตกลงกำรผจญภัยนั้นกับเธอ ปัญหำเดียวคือ ทุกครั้งที่ผม
กลับบ้ำน ผมก็อดไม่ได้ที่จะฝันถึงสถำนที่ถัดไปที่ผมอำจจะไป
แต่ก่อนที่ผมจะไปไหน ผมต้องหำน�้ำมันถังหนึ่งก่อน ผมรู้ว่ำน�้ำมัน
น่ำจะเป็นเรื่องท้ำทำยที่สุดของผม อันที่จริงอำหำรและน�้ำนั้นหำได้ง่ำย
กว่ำที่คนส่วนใหญ่รู้ และหำกเจอสถำนกำรณ์ที่แย่สุดๆ ผมก็สำมำรถ
นอนบนรถพ่วงข้ำงๆ เจ้ำ Kindness One ได้เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้กำร
เดินทำงของผมหยุดชะงักได้แน่ ๆ ไม่วำ่ จะวันไหน ไม่วำ่ จะทีไ่ หน ก็คือกำร
ขำดน�้ำมันนั่นแหละ
ลี น ำอำจเรี ย กว่ ำ เป็ น กำรวิ่ ง หนี แต่ เ มื่ อ ผมออกจำกบ้ ำ นมุ ่ ง สู ่
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ท้องถนน พลังงำนที่ไหลผ่ำนตัวผมเอ่ยค�ำที่ต่ำงไปจำกนั้นมำก นั่นคือ
อิสรภำพ อิสรภำพที่ไม่รู้ว่ำมีอะไรอยู่เบื้องหน้ำ ใครที่ผมจะเจอ ใครที่
อำจช่วยผม และกำรรับรู้อันน่ำตกใจว่ำควำมคิดที่ประหลำดอย่ำงแท้จริง
นั้นก�ำลังจะเป็นจริงขึ้นมำ
ผมมุ ่ ง หน้ ำ ไปถนนฮอลลี วู ด ไม่ ไ กลจำกที่ ที่ ผ มเห็ น ชำยไร้ บ ้ ำ น
ครั้งแรก ชำยผู้จุดประกำยชั่วขณะแห่งกำรตระหนักรู้ในตอนเริ่มแรก
แต่เขำไม่รู้อยู่ไหนแล้ว ผมกลับเจอคนที่เอื้อเฟื้อน้อยกว่ำมำก บำงทีพวก
เขำอำจไม่เคยเห็นปำย “ควำมเอื้อเฟื้อคือยำรักษำที่ดีที่สุด” ก็เป็นได้
คนกลุ่มแรกที่ผมเข้ำหำคือชำยหนุ่มสองคนที่สวมหมวกฟโดรำ
และสิ่งที่ดูเหมือนเป็นยีนของน้องสำวพวกเขำ
“เพื่อน” คนตัวสูงกว่ำแนะน�ำผม “นำยต้องเลิกฝันซะ กลับบ้ำน
ไปเถอะ นำยก�ำลังท�ำให้ฉันเสียเวลำและตัวเองเสียเวลำ”
จริงเหรอเพื่อน นำยก�ำลังสวมหมวกฟโดรำช่วงกลำงหน้ำร้อนนะ
แต่ ผ มก็ ไ ปต่ อ เจอกั บ คู ่ รั ก หนุ ่ ม สำวที่ ก� ำ ลั ง เดิ น มำพร้ อ มถุ ง ช็ อ ปปิ ง
หลุยส์วติ ตองสองใบในมือ นัน่ ไงล่ะ ผมคิด วันนีพ้ วกเขำควักกระเปำสตำงค์
แล้ว และดูเหมือนจะเป็นกระเป ำสตำงค์ที่ค่อนข้ำงใหญ่ด้วย บำงทีพวก
เขำอำจควักให้ผมบ้ำงก็ได้
“โทษที” พวกเขำตอบ คงคิดเอำว่ำผมก�ำลังขอเงิน ซึ่งในตอนนั้น
ผมก็คล้ำยจะท�ำจริง ๆ “พวกเรำไม่มีอะไรเลย”
น่ำเศร้ำ ผมก็เคยตอบแบบนี้กับคนไร้บ้ำนบนถนนเช่นกัน โดย
ปฏิเสธไม่ช่วยเมื่อผมรู้ว่ำตัวเองช่วยได้
ชำยคนถัดมำทีผ่ มร้องขอดูเหมือนเป็นนักท่องเทีย่ ว หรืออย่ำงน้อย
ผมก็หวังว่ำเขำจะใช่ เพรำะเขำก�ำลังจ่ำยเงินไอรอนแมนเพื่อขอถ่ำยรูป
ไม่ใช่ไอรอนแมนจริง ๆ หรอก แค่เป็นนักแสดงที่ดิ้นรนคนหนึ่งซึ่งแต่งตัว
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เป็นตัวละครและเดินแล่นไปทั่วถนนฮอลลีวูด เมื่อภำรกิจถ่ำยรูปเสร็จสิ้น
ผมก็อธิบำยถึงกำรเดินทำงของผม
เขำแค่ส่ำยหัวใส่ผมเหมือนพ่อผู้ผิดหวัง “เลิกขอแถวนี้เถอะ ไอ้
น้อง!”
โอเค ก็ได้ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ำท�ำไมคืนก่อนหน้ำผมถึงสงสัยตัวเอง
ผมรู้สึกเหมือนคนโง่ ผมเดินไปมำทั่วถนนฮอลลีวูดกับกระป องน�้ำมัน
สีเ หลือ งสด เที่ย วบอกทุก คนเรื่อ งกำรเดิน ทำงของผม และพวกเขำก็
หัวเรำะเยำะผม นี่ไม่ได้อยู่ในบทซะหน่อย หรืออย่ำงน้อยก็ไม่ใช่บทที่ผม
เขียน
ผมออกจำกปำที่เป็นถนนฮอลลีวูดและลงควำมเห็นว่ำผมอำจ
โชคดีขึ้นที่ปัมน�้ำมันใกล้ ๆ ผมนั่งลงตรงม้ำนั่งปำยรถเมล์ข้ำงหน้ำปัมที่
ใกล้ที่สุด และพยำยำมผ่อนคลำย กำรผ่อนคลำยนี้ ผมหมำยถึงนั่งลง
ตั้งค�ำถำมว่ำผมจะเดินทำงรอบโลกส�ำเร็จได้อย่ำงไรในเมื่อผมยังออก
จำกลอสแอนเจลิสไม่ได้ด้วยซ�้ำ ลีนำพูดถูกใช่ไหม แผนกำรทั้งหมดนี้
ก็แค่วิธีกำรหนีอีกหนึ่งอย่ำงเท่ำนั้น
หลำยปก่อนที่ผมจะเจอลีนำ ผมเดตกับผู้หญิงแสนสวย ฉลำด
รอบรู้ และใจดีคนหนึ่งที่ชื่อมิเชลล์ อันที่จริงผมโชคดีที่พบคุณลักษณะทั้ง
หลำยนัน้ เหมือนกันในตัวลีนำ แต่กำรเปรียบเทียบไม่จบแค่นั้น มิเชลล์กับ
ผมคบกันห้ำป เรำอยู่ด้วยกัน เรำท�ำอำหำรเย็นด้วยกัน เรำรับเลี้ยงสุนัข
ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรำไม่ได้ท�ำ หรือพูดอย่ำงนี้ดีกว่ำ สิ่งหนึ่งที่ผมท�ำ
ไม่ได้ก็คือแต่งงำน
หลังจำกห้ำป มิเชลล์กไ็ ม่ทน เธอขูว่ ำ่ จะจำกไป ผมจัดแจงโน้มน้ำว
เธอว่ำก่อนทีเ่ รำจะทิง้ ทุกอย่ำงไป เรำน่ำจะไปเจอนักบ�ำบัด คนทีจ่ ะเข้ำใจ
เหตุผลของผมได้เอง ผมคิด และอธิบำยให้มิเชลล์เข้ำใจว่ำท�ำไมกำร
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แต่งงำนถึงไม่ได้เป็นกำรรับประกันถึงกำรผูกมัด
เมื่อกำรไปหำครั้งที่สี่ของเรำสิ้นสุด มิเชลล์กับผมก็ปฏิเสธไม่พูดจำ
กั น และนั ก บ� ำ บั ด ก็ เ หนื่ อ ยที่ จ ะพู ด เธอนั่ ง ผ่ อ นคลำยและแนะให้ เ รำ
พยำยำมในส่วนของตัวเองสักหน่อยก่อนจะกลับไปหำเธอที่ส�ำนักงำน
“คุณจะทิ้งเรำเหรอ” ผมถำมเธอ
“เปล่ำ” นักบ�ำบัดหัวเรำะอย่ำงประหม่ำ “ฉันแค่คดิ ว่ำคุณไม่พร้อม
ที่จะท�ำสิ่งที่ต้องท�ำน่ะ กำรแต่งงำนไม่ใช่แค่กำรจัดพิธี มันเป็นเรื่องของ
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่สำมำรถทนต่ออะไรก็ตำมที่ชีวิตจะโยนใส่เรำ
นั่นต้องใช้กำรผูกมัดอย่ำงมำก ต้องใช้ควำมพยำยำมมำก ๆ และต้องใช้
ควำมอดทน”
ขณะผมนั่งบนม้ำนั่งนั้น ผมสงสัยว่ำตัวเองก็แค่ไม่อดทนหรือเปล่ำ
บำงอย่ำงในชีวิตผมไม่ประสบควำมส�ำเร็จ ผมเลยหำอย่ำงอื่นแทน ผม
ไม่ได้ทนอยูน่ ำนพอทีจ่ ะแก้ไขมัน ผมแค่แทนทีม่ นั ผมสงสัยว่ำกำรเดินทำง
ครั้งนี้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่ำงรวดเร็วหรือไม่ ผมจะมีควำมอดทน
พอที่จะรอควำมเอื้อเฟื้อหรือเปล่ำ
ผมเงยหน้ำขึ้นมองชำยคนหนึ่งที่ก�ำลังเดินมำทำงผม ชำยคนนั้น
คือดไวต์ ผมจะบอกไว้ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำดไวต์คือเทวดำ
คนแรกของผม เขำคล้ ำ ยเจมี ฟอกซ์ ใ นวั ย หนุ ่ ม สวมแว่ น ตำกั น แดด
สะท้อนเงำดูโก้ และมีผำ้ ขนหนูสขี ำวพำดไว้บนบ่ำของเขำอย่ำงไม่รเู้ หตุผล
รำวกั บ เป็ น โค้ ช สอนมวย (ซึ่ ง ส� ำ หรั บ ผม เขำเป็ น แบบนั้ น ในหลำย ๆ
ด้ำน) ดไวต์สังเกตเห็นผมนั่งอยู่บนม้ำนั่งปำยรถเมล์และผงกศีรษะมำ
ทำงผม
ปฏิกิริยำตอบสนองแค่นี้ก็เพียงพอส�ำหรับผมแล้ว ผมกระโดด
ลุกขึ้นและรีบเล่ำถึงกำรผจญภัยของตัวเอง “ผมก�ำลังขี่รถรอบโลกบน
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มอเตอร์ไซค์สีเหลือง หลัก ๆ ก็อำศัยควำมเอื้อเฟื้อของคนแปลกหน้ำ นี่
คือกระปองน�้ำมันของผม ผมต้องกำรน�้ำมัน แต่ผมไม่สำมำรถออกจำก
บ้ำนได้ถ้ำผมไม่ได้ถังน�้ำมันถังแรก”
ผมมัน่ ใจว่ำกำรพูดเร็วระดับควำมเร็วของลิฟต์จะท�ำให้ผมได้ “เอฟ”
ในวิชำกำรตลำด 101 ใด ๆ ก็ตำม แต่นั่นดันท�ำให้ดไวต์สนใจได้ “คุณ
ก�ำลังเดินทำงรอบโลกด้วยควำมเอื้อเฟื้อเหรอ บนมอเตอร์ไซค์สีเหลือง
เนี่ยนะ จริงเหรอ” เขำถำม พร้อมทวนซ�้ำเรื่องของผม
“จริงครับ” ผมยืนยัน
“จริงดิ จริงเหรอ”
“จริงสิ ผมรู้ว่ำมันฟังดูบ้ำบอ แต่ผมพูดจริง และผมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ” จำกนั้นผมก็รอคอย
“ก็ได้” เขำพูดพลำงยักไหล่
ผมกระโดดกอดเขำ จนแทบจะท�ำเรำทั้งสองล้มเซ
“ผมจะจูบคุณเลยก็ได้” ผมตะโกนร้อง
“ขอร้องว่ำอย่ำ” ดไวต์หัวเรำะขณะเรำเดินไปยังเครื่องจ่ำยน�้ำมัน
พร้อมกระป องเปล่ำใส่น�้ำมัน เรื่องตลกคือดไวต์ไม่ได้จะมำเอำน�้ำมัน
ด้วยซ�้ำ เขำไม่มีแม้กระทั่งรถยนต์ แต่สิ่งที่เขำมีคือควำมฝัน ผมรู้มำว่ำ
ดไวต์เคยท�ำงำนเป็นคนขับรถบรรทุกมำก่อน โดยขับรถไปทั่วประเทศ แต่
ไม่เคยได้มโี อกำสหยุดท�ำควำมรูจ้ กั เมืองใหญ่เมืองเล็กต่ำง ๆ ตำมเส้นทำง
เดินรถของเขำเลย
“ให้ตำยสิ” เขำเอ่ยอย่ำงตื่นเต้น “ผมละอยำกท�ำแบบที่คุณท�ำ
ผมอยำกเสมอที่จะออกไปจำกที่นี่ รู้ไหม แค่ออกเดินทำงไป ไปเห็นโลก”
“แล้วท�ำไมไม่ทำ� ล่ะ” ผมถำม แม้ผมจะรูค้ ำ� ตอบแล้วก็ตำม ส�ำหรับ
หลำยคน กับดักทำงกำรเงินท�ำให้เรำติดอยู่ในโลกที่เรำหนีไม่ได้ และ
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ปฏิเสธโลกที่เรำอำจไม่เคยได้มีโอกำสท�ำควำมรู้จัก
“ก็แค่มนั ยำกน่ะ คุณก็ร”ู้ เขำอธิบำย “คุณต้องท�ำงำนเพือ่ เดินทำง
แล้วจำกนั้นคุณก็เดินทำงไม่ได้เพรำะต้องท�ำงำน”
ดไวต์สลัดถ้อยค�ำพวกนัน้ ออกไปรำวกับว่ำมันไม่สำ� คัญอะไรต่อเขำ
แต่ผมเห็นได้ว่ำหน้ำกำกของเขำหลุดออกไปครู่หนึ่ง นำนพอที่จะเห็น
ควำมปรำรถนำวิ่งผ่ำนดวงตำของเขำไปอย่ำงรวดเร็ว ควำมปรำรถนำที่
อยำกมีอิสระซึ่งผมก�ำลังจะได้รับ โดยเฉพำะตอนนี้เมื่อผมมีน�้ำมันถังแรก
แล้ว
ผมบันทึกรำยละเอียดของดไวต์เอำไว้เพื่อจะได้แบ่งปันเรื่องรำว
กำรเดิน ทำงทั่ว โลกของผมให้ เ ขำรู ้ ด้ ว ยเหตุนี้ผ มถึง เอำคอมพิว เตอร์
มำด้วย เพื่อเขียนบันทึกให้ทุกคนที่ต้องกำรฟัง และเพื่อให้ลีนำ เพื่อน ๆ
และครอบครัวของผมรู้ข่ำว และยังเอำไว้ติดต่อกับเพื่อนใหม่ทุกคนที่ผม
เจอระหว่ำงทำงด้วย
หลังจำก Kindness One กับผมออกจำกถนนของบ้ำนเรำ ผมก็ใช้
เวลำประมำณสี่สิบห้ำนำทีเพื่อผ่ำนกำรจรำจรของแอลเอไปได้ก่อนที่ถนน
จะเปิดโล่งและผมก็ได้เจอจังหวะของตัวเอง ผมคิดถึงดไวต์ระหว่ำงขี่รถ
หวังว่ำวันหนึ่งเขำจะรู้สึกถึงควำมเบิกบำนใจนี้ เป็นควำมรู้สึกที่ทุกเซลล์
ในร่ำงกำยเขำตื่นเต้นเพรำะควำมหวัง แน่ละ ผมทิ้งชีวิตตัวเองไว้ข้ำงหลัง
อีกครั้งและออกไปหำดวงอำทิตย์อัสดง และแน่นอนว่ำนี่คือควำมคิดที่
บ้ำบอสุด ๆ กับควำมเป็นไปได้ที่บ้ำบอสุด ๆ แต่เมื่อดวงอำทิตย์ส่อง
สะท้อนทะเลทรำยรอบตัวผม และผมมองดูเหยี่ยวสองตัวบินอยู่เหนือ
ศีรษะ โลกนี้ก็ดูสมบูรณ์แบบไปกว่ำนี้ไม่ได้แล้ว
ผมจอดพักที่ทะเลทรำยโมฮำวี เกือบครึ่งทำงสู่เวกัส เพรำะน�้ำมัน
ในถังของผมลดต�่ำลงเรื่อย ๆ ที่นั่นเองผมเจอกับผู้ให้ควำมช่วยเหลืออีก
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หนึ่งคนที่ช่วยเติมน�้ำมันให้ผม ท่ำมกลำงอำกำศร้อนสุดขีด ผมกลับมำที่
ถนนสำยเดิมอีกครั้ง และก่อนที่ผมจะรู้ตัว ผมก็ก�ำลังยืนอยู่ข้ำงปำยเมือง
ลำสเวกัสอันโด่งดังแล้ว ใช่จริง ๆ ขอต้อนรับสู่ลำสเวกัส
ผมได้กระท�ำควำมผิดบำปครัง้ แรกของผมด้วยกำรจอดรถมอเตอร์ไซค์อย่ำงผิดกฎหมำย ภำวนำว่ำจะไม่มีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจอดรถ
ก�ำลังตรวจตรำอยู่ ผมเดำว่ำคุณจะไปไม่ถึงเวกัสหำกไม่ได้ท�ำผิดอะไร
สักอย่ำง คนแรกทีผ่ มเข้ำไปหำเพือ่ หำทีพ่ กั ค้ำงคืนคือจีน ซิมมอนส์ โอเค
อำจไม่ใช่จีน ซิมมอนส์คนนั้นแต่ก็เป็นคนที่หน้ำตำค่อนข้ำงเหมือนทีเดียว
ผมคิดอย่ำงมั่นใจว่ำชำยผู้มีชื่อเสียงเรื่องห้องนอนคนนี้อำจมีห้องหนึ่ง
แบ่งให้ผมแต่ผมคิดผิด ผมยังคิดผิดเรื่องนักมวยปล�้ำสวมหน้ำกำกชำว
เม็กซิโกสำมคนอีกด้วย บ่ำยนั้นก�ำลังจะสิ้นสุดลง และผมก็ก�ำลังสิ้นหวัง
ผมเดินลงมำที่ถนนฟรีมอนต์ ซึ่งลือกันว่ำคนท้องถิ่นชำวเวกัสจะ
มำเที่ยวกันแถวนี้ ผมพบว่ำตัวเองอยู่ในสถำนที่เดินเล่นช็อปปิงกลำงแจ้ง
แห่งใหญ่ ก�ำลังจ้องฝำฝูงชนที่เดินผ่ำนผมไปมำเพื่อหำคนคนเดียวที่
โดดเด่น แล้วผมก็เห็นเขำ ผมไม่แน่ใจว่ำเป็นเพรำะหนวดโดดเด่นหรือ
เสื้อกั๊กสีส้มสดใสกันแน่ แต่ชำยคนนี้ร้องตะโกนว่ำ “คุยกับผม!”
ผมสูดหำยใจลึกและรู้สึกว่ำอีกส่วนในตัวผมปรำกฏขึ้นมำ นั่นคือ
ตัวสร้ำงควำมบันเทิง ตัวตลกในห้อง เด็กชำยผู้ค้นพบว่ำตรำบใดที่เขำท�ำ
ให้ผู้คนหัวเรำะได้ เขำก็สำมำรถท�ำให้คนพวกนั้นชอบเขำได้สักนิด มัน
คือหน้ำกำก แต่หน้ำกำกก็เป็นแบบนั้น มันบรรลุหน้ำที่ตำมจุดประสงค์
ของมัน
“เพื่อน หนวดนั่นสวยทีเดียว ของจริงหรือเปล่ำ” ผมถำม หวังว่ำ
ควำมสนใจของผมจะท�ำให้เกิดบทสนทนำขึ้นได้
“แน่นอน ของจริงสิ” เขำยิ้ม
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“จริงเหรอ” ผมท�ำเป็นสงสัย “ขอจับได้ไหม”
ต้องขอบคุณที่เพื่อนใหม่ของผมไม่ได้ตกใจกลัวไปเลยจำกกำรขอ
ครั้งนั้น เขำหัวเรำะพลำงบอกผมว่ำ “อืม ปกติแล้วผู้หญิงเท่ำนั้นนะที่จะ
จับได้ แต่คุณก็จับได้ เร็ว ๆ ล่ะ”
เนื่องจำกชำยคนนี้เปิดใจพอที่จะให้ผมสัมผัสหน้ำของเขำในไม่
กี่นำทีแรกที่เรำคุยกัน ผมจึงคิดว่ำเขำอำจเป็นคนประเภทที่จะซำบซึ้ง
ในเรื่ อ งรำวดี ๆ เช่ น กั น หลั ง จำกเล่ ำ เรื่ อ งของผมให้ เ ขำฟั ง นิ ด หน่ อ ย
เขำก็หัวเรำะขัดขึ้นมำอย่ำงเป็นมิตร “ผมก็เชื่อในควำมเอื้อเฟื้อของคน
แปลกหน้ ำ เหมื อ นกั น ” หนวดของมอริิ ซ เคลื่ อ นไหวอย่ ำ งสอดคล้ อ ง
สมบูรณ์เข้ำกันกับปำก เหมือนนักว่ำยน�้ำสองคนที่แหวกว่ำยประสำนกัน
ในสระ “สุดท้ำย ควำมเอื้อเฟื้อเท่ำนั้นที่ส�ำคัญ”
จำกนัน้ เขำก็สร้ำงควำมประหลำดใจให้ผม ด้วยกำรให้ทพี่ กั ค้ำงคืน
แก่ผม
“คุณแน่ใจเหรอ” ผมถำม ทั้งตื่นเต้นและช็อกกับข้อเสนอของเขำ
“แน่สิ ผมแน่ใจ” เขำตอบอย่ำงเป็นมิตร
ในทัน ใด ทั้ง ชั่ว ขณะบนม้ ำ นั่ง ชั่วขณะที่อยู่ กับลีน ำในคืน ก่ อน
ชั่วขณะในส�ำนักงำนของนักบ�ำบัดเมื่อหลำยปก่อน ทั้งหมดนี้ดูห่ำงไกล
ออกไป นี่คือกำรผจญภัยที่ผมควรจะไปเจอ เหมือนที่ผมได้รับน�้ำมันใน
แอลเอ ผมหำที่พักได้ในลำสเวกัส ควำมเอื้อเฟื้อก็ย�้ำเตือนผมว่ำทุกอย่ำง
ก�ำลังเป็นไปตำมแผน มอริซแนะให้ผมไปที่บ้ำนของเขำตอนสองทุ่มครึ่ง
เขำบอกแผนที่ผมแบบด้นสดก่อนที่ผมจะกลับไปหำเจ้ำ Kindness One
โดยมีเวลำไว้ให้ผลำญอยู่ไม่กี่ชั่วโมง
ผมเดินไปรอบเมืองเวกัสขณะที่อุณหภูมิเริ่มเย็นลง ลดลงมำแบบ
สบำย ๆ เหลือหนึ่งร้อยองศำฟำเรนไฮต์ ผมมองดูนักเล่นสเกตบอร์ด
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วัยรุ่นหยุดตรงซุ้มขำยเคบับ เดี๋ยวนะ ซุ้มขำยเคบับเหรอ ทุกอย่ำงที่ผม
กินวันนั้นมีแค่อำหำรเช้ำของลีนำ ผมเดินไปหำเด็กหนุ่มคนนั้น หวังว่ำ
เขำจะช่ ว ยได้ แม้ ผ มจะมี โ ชคย�่ ำ แย่ กั บ พวกฮิ ป สเตอร์ วั ย ประมำณ
ยี่สิบกว่ำ ๆ ในฮอลลีวูด แต่ผมก็หวังว่ำฮิปสเตอร์ในเวกัสจะใจดีกว่ำ และ
แน่นอน ฮิปสเตอร์เวกัส: 1 คะแนน ฮิปสเตอร์ฮอลลีวูด: 0 คะแนน
ริชำร์ดประทับใจกับกำรเดินทำงรอบโลกของผม
“ให้ตำยสิ” เขำค�ำรำมในคอ พร้อมจ้องออกไปยังดวงอำทิตย์อสั ดง
ที่ก�ำลังเคลื่อนเข้ำใกล้ท้องฟำเมืองเวกัส “ผมอยำกท�ำอะไรแบบนั้นบ้ำง”
“จริงเหรอ” ผมถำม
“ช่ำย คือแบบว่ำผมก�ำลังพยำยำมเล่นเป็นมืออำชีพ” เขำผงก
ศีรษะไปทำงสเกตบอร์ดข้ำงเท้ำของเขำ “ผมเลยหวังไว้ แบบว่ำวันหนึ่ง
ผมอำจได้ไปทัวร์อะไรแบบนั้น”
“นำยอยำกไปไหนล่ะ”
“ผมไม่รู้หรอก” ริชำร์ดยักไหล่ “ผมไม่เคยออกจำกเนวำดำเลย
เพรำะงั้นเป็นที่ไหนก็ได้มั้งผมว่ำ เม็กซิโก จำเมกำ คุณจะไปไหนล่ะ”
นั่นเป็นค�ำถำมที่ตอบยำก ผมรู้ว่ำท้ำยสุดผมจะกลับไปที่ลอสแอนเจลิ ส ผมมี วี ซ ่ ำ หลำยประเทศเป็ น หลั ก ประกั น แต่ ผ มก็ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ผน
รูปธรรมไปมำกกว่ำนี้
“ฉันรูว้ ำ่ จะต้องไปนิวยอร์ก” ผมบอกเขำ “ฉันวำงแผนไปต่ำงประเทศ
จำกที่นั่นละ”
“โอ้ ว้ำว คงเจงมำกแน่ที่จะได้ไปนิวยอร์ก”
เขำก้มกลับไปมองที่สเกตบอร์ด เตะมันขึ้นมำเอำไว้ในมือของ
เขำ “แต่ผมก็คงจะลงเอยอยู่ที่นี่นั่นแหละ”
เมื่อผมกินเคบับที่ริชำร์ดเอำมำให้ผมเสร็จ ผมหวังว่ำวันหนึ่งเขำ

38

The kindness Diaries final.indd 38

1/28/17 5:07 PM

จะเรียนรู้ว่ำเรำจะก้ำวไปไหนไม่ได้หำกไม่เชื่อในตัวเองก่อน หำกเรำไม่
ตัง้ ใจท�ำสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ ไม่สร้ำงข้อผูกมัด ไม่ลงมือพยำยำม ไม่มคี วำมอดทน
สุดท้ำยเรำก็จะติดแหง็กอยู่ที่เดิม บำงทีนักบ�ำบัดอำจพูดถูก มันไม่ใช่
เรื่องของกำรแต่งงำน มันเป็นเรื่องที่ว่ำกำรใช้ชีวิตตำมควำมฝันของเรำ
นั้นต้องแลกมำด้วยอะไรบ้ำง
แต่ผมรู้ว่ำกำรอยู่ในวัยเยำว์และกำรหลงทำงมันเป็นอย่ำงไร ทั้ง
กำรได้อยู่กับควำมปรำรถนำอยำกออกเดินทำง แต่ไม่สำมำรถตัดสินใจ
อย่ำงเหมำะสมเพื่อจะปล่อยให้ตัวเองท�ำแบบนั้นได้ โลกนี้เต็มไปด้วยคน
ที่ฝันอยำกเป็นเฮมิงเวย์ แต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับอยู่กับสิ่งที่ห่ำงไกลกว่ำ
มำก และนั่นไม่ใช่ควำมผิดของพวกเขำ เรำต้องจ่ำยค่ำโน่นนี่ มีลูกต้อง
เลี้ยงดู และมีพ่อแม่ต้องดูแล แล้วเรำก็หลงลืมควำมฝันที่ลุกไหม้อย่ำง
เงีย บเชีย บอยู ่ ภ ำยในซึ่ง โหยหำบำงสิ่ง ที่ม ำกกว่ ำ นั้น เพรำะควำมฝั น
นั่นแหละที่กระชำกผมออกจำกเตียงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้ำ และจะ
ผลักดันผมไปสู่คืนวันอันยำกล�ำบำกกว่ำนี้มำกซึ่งมันก�ำลังจะมำถึง
หลังเรำกินเคบับเสร็จ ริชำร์ดก็เดินมำส่งผมตรงเจ้ำ Kindness One
เพื่อมำดูมอเตอร์ไซค์สีเหลืองที่น่ำอับอำยตัวเป็น ๆ ผมเสนอไปส่งเขำโดย
ให้นั่งบนรถพ่วง แล้วมันก็เกิดขึ้น มอเตอร์ไซค์หยุดวิ่งอีกครั้งเหมือนใน
วันแรก ริชำร์ดช่วยผมดันมันไปตรงข้ำงถนน แต่เขำเห็นได้ว่ำผมไม่ได้อยู่
ในสภำพที่ดีนัก
“เฮ้ เพื่อน มอเตอร์ไซค์คุณดูไม่ดีเลยนะ” เขำบอก
ชัดเจนเลยละเพื่อน ผมนึกในใจ
เมือ่ กลุม่ ควันโชยออกมำจำกเครือ่ งยนต์ ริชำร์ดมองผมด้วยสำยตำ
ที่ไม่ว่ำใครก็เข้ำใจได้ว่ำ “คือผมก็อยำกจะช่วยคุณนะ แต่คุณพึ่งตัวเอง
ไปก่อนละกัน...”
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เรื่องยิ่งแย่เข้ำไปใหญ่เมื่อตอนนี้เป็นเวลำ 20.18 น. และผมก็อยู่
ในสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงจะสูญเสียที่พักส�ำหรับคืนนี้ ครู่หนึ่งจำกภำยนอก
ผมดูสงบนิ่ง แต่จำกนั้นก็เหมือนกับภูเขำไฟระเบิดจำกเบื้องล่ำง ควำม
วิ ต กกั ง วลภำยในเริ่ ม หลั่ ง ไหลออกมำ และผมก็ เ กิ ด อำกำรที่ เ รี ย กว่ ำ
“สติแตก”
“จะเป็นอย่ำงนี้ไม่ได้นะ!” ผมตะโกน สร้ำงควำมตกใจให้ริชำร์ด
และตัวผมเองกับภำวะระเบิดลง “วันแรกของฉัน วันแรกของฉัน!”
แน่นอน ผู้คนหยุดและมองมำ แน่นอน ผมเตะขอบถนนไปสอง
ครั้งได้ (หรือสิบสองนี่แหละ) แต่ผมไม่สนหรอก มอเตอร์ไซค์ของผมเป็น
บ้ำอะไรอีก ผมพังแล้ว มอเตอร์ไซค์สตำร์ตไม่ติด และควำมหวังที่ผมจะ
ไปนอนที่ไหนสักแห่งในคืนนี้ก็ห่ำงออกไปพร้อมดวงอำทิตย์ของเนวำดำ
ในที่สุดผมก็เลิกตะโกนและจ�ำสิ่งที่ช่ำงยนต์บอกผมในแอลเอได้
“จ�ำไว้นะ อย่ำขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่เปิดวำล์วน�้ำมัน อย่ำเด็ดขำด!” ผม
ไม่หวังว่ำคุณจะรู้จักวำล์วน�้ำมันหรอก แต่ถ้ำคุณรู้จัก คุณก็คงจะรู้ว่ำห้ำม
ปิดวำล์วน�้ำมันขณะขี่รถเด็ดขำด ห้ำม! ผมเปิดเจ้ำวำล์วน�้ำมันอันเล็ก
น่ำร�ำคำญนี้และสตำร์ตเครื่องยนต์
ผมต้องรีบไปบ้ำนของคนหนวดใหญ่ทสี่ ดุ ในเนวำดำ ขอบคุณริชำร์ด
และคนผ่ำนไปมำทุกคนที่เป็นพยำนรู้เห็นชั่วขณะที่ควบคุมอะไรไม่ได้
ของผม จำกกระจกมองหลัง ผมเห็นริชำร์ดมองผมขณะจำกไป และผม
หวังว่ำสักวันหนึ่งเขำจะเป็นคนที่ขี่รถออกไปหำดวงอำทิตย์อัสดงนี้
แม้ว่ำบ้ำนหลังอื่น ๆ ส่วนใหญ่บนถนนชำนเมืองของบ้ำนมอริซจะ
เปิดไฟอยู่ แต่บ้ำนของเขำกลับมืดสนิทจนดูเหมือนไม่มีใครอยู่บ้ำน ผม
รับรู้ถึงควำมกลัวที่สุดของผม ผมมำถึงช้ำไปสี่สิบห้ำนำที และมอริซก็เข้ำ
นอนแล้ว บำงทีเขำอำจคิดได้และตัดสินใจแล้วว่ำกำรเชิญคนอังกฤษที่

40

The kindness Diaries final.indd 40

1/28/17 5:07 PM

เป็นใครก็ไม่รู้เข้ำมำในบ้ำนไม่ใช่ควำมคิดที่ดีเลย
ผมกดกริ่งหน้ำประตูอย่ำงบ้ำคลั่งและคิดจะกระโดดข้ำมรั้ว แต่ผม
ก็นึกขึ้นได้ว่ำที่นี่คืออเมริกำและคนส่วนใหญ่ก็มีปืน โดยเฉพำะคนที่มี
หนวดใหญ่ (ผมสัญญำว่ำนั่นคือมุกสุดท้ำยที่ผมจะเล่น) ผมอดไม่ได้ที่จะ
สงสัยว่ำผมท�ำทุกอย่ำงนี้ไปเพื่ออะไร ผมหมำยถึงผมอยำกท�ำให้เห็นว่ำ
โลกนี้มีควำมเอื้อเฟื้อ ผมอยำกเป็นส่วนหนึ่งของควำมเอื้อเฟื้อนั้น แต่นี่
คือวิธีเดียวที่ผมจะท�ำได้จริง ๆ หรือ ผมต้องออกจำกบ้ำนอยู่เสมอเพื่อ
พิสูจน์ประเด็นนี้หรือ ว่ำแต่ผมพยำยำมจะพิสูจน์อะไรกันแน่ล่ะ ชำย
แปลกหน้ำหนวดเบิ้มจะเปิดประตูบ้ำนให้ชำยแปลกหน้ำพร้อมมอเตอร์ไซค์สีเหลืองหรือเปล่ำ ผมจ�ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมโลกเพื่อหำค�ำตอบเลย
หรือ
“เรำไม่รู้ว่ำคุณจะมำถึงหรือเปล่ำ” มอริซตะโกนขึ้นขณะที่ผมเริ่ม
เดินออกไป
มอริซก�ำลังเดินมำที่ประตูขณะผมตอบว่ำ “ผมก็เกือบมำไม่ถึง
แล้วละครับ”
“เข้ำมำสิ เจ้ำลูกชำย” เขำตอบขณะเรำเดินเข้ำไปในบ้ำนของเขำ
ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนและสัตว์ต่ำง ๆ และอีกหลำยอย่ำงเกินกว่ำสมองอัน
เหนื่อยล้ำของผมจะจ�ำได้ เท่ำที่ผมรู้คือวันแรกของกำรเดินทำงรอบโลก
ของผมก�ำลังจะสิ้นสุดลงบนเตียงนอน

สองวันถัดมำถูกใช้ไปกับกำรขี่รถไกลออกไปทำงทิศตะวันออก
ข้ำมควำมกว้ำงใหญ่ของอเมริกำ Kindness One ออกจะกลำยเป็นคนดัง
ไปอย่ำงรวดเร็ว โดยมีคนท้องถิ่นช่วยจ่ำยค่ำน�้ำมันให้ผม หยิบยื่นขวด
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น�้ำดื่ม อำหำรกลำงวันจำนด่วน หรือรอยยิ้มใจดีก่อนจะไปตำมทำงของ
พวกเขำ
ดูเหมือนว่ำทุกวันเรำโดนถำโถมด้วยเรือ่ งชวนใจสลำยของสงครำม
มะเร็ง และควำมตำย มันท�ำให้งำ่ ยทีจ่ ะเชือ่ ว่ำผูค้ นรูจ้ กั แต่กำรปฏิบตั แิ ย่ ๆ
ใส่กัน แต่ผมไม่เชื่อว่ำนั่นคือนิสัยที่แท้จริงของเรำ ควำมเอื้อเฟื้อที่วิ่งอยู่
ในตัวเรำคือสิ่งเที่ยงแท้ มันปะปนอยู่ในเจตนำกำรกระท�ำที่เล็กน้อยที่สุด
เช่น ค�ำพูดว่ำ “โชคดีนะ!” หรือ “ได้เลยเพื่อน!” ที่ออกมำจำกปำกคน
แปลกหน้ำ และในเจตนำใหญ่ ๆ อันเป็นกำรกระท�ำที่พำทุกคนออกมำ
จำกพื้นที่สะดวกสบำยของตัวเอง เป็นกำรหลอมรวมพวกเขำเข้ำด้วยกัน
ผ่ำนควำมรักหรือควำมเห็นอกเห็นใจ หรือเป็นแค่คนแปลกหน้ำสองคน
ที่ถอดหน้ำกำกของตัวเอง เพื่อเชื่อมโยงกันและกันในชั่วขณะอันน่ำจดจ�ำ
ขณะที่ผมขี่รถเคลื่อนออกจำกรัฐยูทำห์เข้ำสู่รัฐโคโลรำโด ผมมอง
ขึ้นไปเห็นสำยรุ้งสองเส้นเหยียดตัวข้ำมเส้นขอบฟำตรงเทือกเขำร็อกกี
สูงตระหง่ำน อำจเพรำะผมไม่ค่อยกลัวสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ำ ผมจึงท�ำได้
แค่ ซ ำบซึ้ ง อยู ่ กั บ ชั่ ว ขณะปั จ จุ บั น ผมไม่ มี ไ อโฟนมำกวนสมำธิ ไม่ มี
อินเทอร์เน็ตมำท�ำให้ผมว่อกแว่กจำกช่วงเวลำสงบ ในช่วงเวลำนั้นที่
ควำมงำมอันยิ่งยวดของธรรมชำติได้โอบล้อมตัวไว้ ผมก็ตระหนักได้ว่ำ
ในช่ ว งเวลำที่ ย ำวนำนไม่ สิ้ น สุ ด ของกำรโทรศั พ ท์ ส่ ง ข้ อ ควำม และ
อินสตำแกรม ทุกอย่ำง เรำคิดว่ำเรำเชื่อมถึงกัน แต่มันคือกำรเชื่อมโยงที่
ไม่จริง สิง่ ทีเ่ รำมักสูญเสียคือควำมสัมพันธ์กับสำยใยชีวิตที่ล�้ำลึกกว่ำนั้น
ขณะผมขี่รถผ่ำนเทือกเขำร็อกกีที่อำกำศเย็นสบำย เช้ำฤดูร้อนขยำยตัว
ตรงหน้ำผม ผมก็รู้ว่ำนี่คือเครือข่ำยที่แท้จริง นี่คือกำรเชื่อมถึงกันจริง ๆ
และตอนนั้นเองที่ผมเห็นรถแท็กซี่คันเก่ำสไตล์อังกฤษ อีกครั้งที่
ควำมโชคดีโดยบังเอิญมำแตะบนไหล่ผมเบำ ๆ ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้
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เห็นรถแท็กซีส่ ไตล์องั กฤษในชนบทห่ำงไกลของรัฐโคโลรำโดคือเท่ำไหร่กนั
ผมจะบอกคุณให้ มันแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ผมขีร่ ถไปยังเมืองทีใ่ กล้ทสี่ ดุ และพบว่ำตัวเองอยูท่ หี่ อกำรค้ำ ทีน่ นั่
ผมได้รู้ว่ำไม่เพียงแต่ผมน่ำจะอยู่ในเมืองเดียวของรัฐโคโลรำโดที่มีรถ
แท็กซี่สไตล์อังกฤษ แต่ผมยังน่ำจะอยู่ในเมืองเดียวของรัฐโคโลรำโดที่มี
ชำยชำวสกอตแลนด์อีกด้วย สุภำพสตรีที่หอกำรค้ำให้ผมคุยโทรศัพท์กับ
วิลลี ซึ่งสุภำพสตรีคนนั้นหวังชัดเจนว่ำเขำจะช่วยผมได้เพรำะเรำทั้งคู่
พูดส�ำเนียงแปร่งประหลำด เธอคิดถูก
หลังคุยกันไม่กนี่ ำที วิลลีกต็ กลงให้ผมไปพักด้วยคืนนัน้ ผมขอบคุณ
เหล่ำสุภำพสตรีทหี่ อกำรค้ำและบึ่งรถไปทีบ่ ้ำนของวิลลี เช่นกันทีผ่ มเกือบ
จะไปถึงที่นั่นแล้ว แต่กระจกข้ำงด้ำนซ้ำยของผมดันหลุดซะก่อน เป็น
กระจกข้ำงที่บอกว่ำมีรถวิ่งอยู่ทำงด้ำนซ้ำยของผมหรือเปล่ำนั่นแหละ
นี่คือวันที่สอง และมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มพังแล้ว
ลีนำถำมผมว่ำจะเป็นยังไงถ้ำมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้ และผมก็ไม่มี
ค�ำตอบ ผมยังคงจ�ำค�ำถำมของเธอได้
“คุณจะไม่มีทำงกลับบ้ำนเลยใช่ไหม”
“อะไรนะ อย่ำเหลวไหลสิ” นั่นคือค�ำตอบที่ไม่รู้สึกรู้สำของผม
แต่ค�ำถำมนั้นก็ยังอ้อยอิ่งอยู่ในใจ ผมจะกลับไปได้หรือเปล่ำ
ผมเดำว่ำกระจกของผมน่ำจะต้องเจ๊งไปอีกสักพัก ซึ่งปรำกฏว่ำ
มันนำนสักพักเลยทีเดียว ผมเอำมันใส่กระเปำเปแล้วขี่ออกไปต่อ
ทั น ที ที่ ผ มมำถึ ง บ้ ำ นวิ ล ลี ซึ่ ง มี ห น้ ำ ต่ ำ งบำนเกล็ ด สี ข ำวและมี
ดอกไม้เรียงรำยตำมทำงเดินไปถึงประตูหน้ำบ้ำน ผมก็ผ่อนคลำยลง
ทั้งกำรขี่รถมำไกล ควำมเครียดจำกกำรหำที่นอน ควำมกลัวว่ำผมอำจ
น�้ำมันหมดและหำใครที่เต็มใจช่วยไม่ได้ ทั้งหมดสลำยไปเมื่อวิลลีเชิญ
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ผมไปยังสวนหลังบ้ำนของเขำ ซึ่งเต็มไปด้วยสวนสมุนไพร ดอกกุหลำบ
และน�้ำตกสำยเล็ก ๆ ที่ไหลรินลงบ่อน�้ำ
เมื่อเรำนั่งคุยกัน วิลลีอธิบำยว่ำเขำอำศัยอยู่ในรัฐโคโลรำโดมำ
หลำยปแล้ว จำกนั้นเขำก็มีสิ่งที่ท�ำให้ผมตระหนักในไม่ช้ำว่ำเป็นกำร
ตอบสนองที่เกิดขึ้นต่อกำรเดินทำงของผม นั่นคือกำรถอดหน้ำกำกออก
และแบ่งปันเรื่องรำวชีวิตของเขำให้ผมฟัง
วิลลีโตขึ้นมำในเหมืองถ่ำนหินที่ประเทศสกอตแลนด์ เขำท�ำงำน
ที่นั่นสิบเอ็ดปก่อนหลุดออกจำกอุโมงค์มืดด�ำสุดแสนล�ำบำกเหล่ำนั้นมำ
ได้ในที่สุด ลูกพี่ลูกน้องของเขำสูญเสียแขนในนั้น และครั้งหนึ่งเขำเคย
เห็นคนตำย เมื่อเขำจำกบ้ำนมำอเมริกำ เขำก็ฝันถึงชีวิตที่ต่ำงไป
ขณะเขำชี้มือ ชี้ไ ม้ ไ ปยัง สวนหลัง บ้ ำ นอัน แสนสงบ เขำก็เอ่ ย ว่ ำ
“ผมฝันถึงสิ่งนี้”
แต่วิลลีจินตนำกำรมำกกว่ำสวนของเขำ เขำฝันถึงกำรช่วยผู้คน
เขำนั่งผ่อนคลำยบนเก้ำอี้พร้อมอธิบำย “รู้ไหม เรำมีโอกำสได้เป็น
ใครตั้งหลำยคนในชีวิต ส�ำหรับผม ทุกอย่ำงเปลี่ยนไปในป 1984...”
เขำหยุดก่อนอธิบำยต่อ “คือว่ำผมไปฟังบิลลีี แกรมพูด รู้จักไหม
บำทหลวงชื่อดังน่ะ”
“ครับ” ผมตอบ ผมเคยได้ยินชื่อบิลลี แกรมมำนำนก่อนจะมำ
อเมริกำ
“ผมคิดว่ำก่อนวันนั้นผมรู้สึกสับสนนิด ๆ อยู่เสมอ คือแบบผมจะ
ไปท�ำงำน ผมเลี้ยงลูก แต่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ผมคิดว่ำควรจะใช้เลย
มันเข้ำท่ำเหรอ”
ผมพยักหน้ำ บำงคนเรียกว่ำภำวะเบื่อหน่ำย ผมเรียกมันว่ำโศกนำฏกรรมที่รุน แรงที่สุด อย่ ำ งหนึ่ง ในชีวิต แต่ วิล ลีพบหนทำงออกจำก
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ภำวะเบื่อหน่ำยนั้นอย่ำงแน่นอนแล้ว พอ ๆ กับที่เขำพบทำงออกจำก
เหมืองพวกนัน้
วิลลีพูดต่อไปว่ำ “หลังได้ฟังบำทหลวงแกรมที่น่ำนับถือ ผมก็
เอ่อ ผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองรู้แล้วว่ำท�ำไมผมถึงถูกส่งมำที่นี่ ผมมำที่นี่
เพื่อช่วยเหลือผู้คน”
ผมพบว่ำหลังจำกวันนั้นเขำเริ่มท�ำงำนกับคนไร้บ้ำน จำกนั้นเขำ
ก็ไปท�ำงำนสำยด่วนให้ค�ำปรึกษำแก่คนที่อยำกฆ่ำตัวตำย และตอนนี้เขำ
ท�ำงำนกับคนชรำ เขำยิ้มอ่อนโยนขณะเล่ำให้ผมฟัง “แม่ผมเคยบอกว่ำ
‘เรำทุกคนพบว่ำตัวเองตัดขำดจำกควำมรักได้ทั้งนั้น’ ”
ใช่แล้ว และบำงครัง้ สิง่ ทีต่ อ้ งใช้กแ็ ค่นำ�้ เสียงเป็นมิตรของคนสกอตแลนด์จำกปลำยสำยหรือนั่งอยู่ตรงข้ำมเรำ เพื่อท�ำให้เรำรู้สึกต่อติดได้อีก
ครั้ง เขำบอกผมว่ำตอนนี้ลูกชำยของเขำอยู่ที่อังกฤษ และเรำทั้งคู่ก็พูด
ถึงเรื่องว่ำมันยำกเย็นแค่ไหนที่ต้องจำกคนที่เรำรักมำ ผมเข้ำใจควำม
ปรำรถนำแรงกล้ำนั้น ผมรู้สึกถึงมันตอนไปนอนบนที่นอนของมอริซเมื่อ
คืนก่อน ซึ่งห่ำงไปแค่หกชั่วโมง (อย่ำงน้อยนั่นก็คือระยะทำงกำรเดินทำง
โดยอำศัยเจ้ำ Kindness One แสนดีคันเก่ำ) แต่ก็ไกลจำกบ้ำนเหลือเกิน
แม้ผมได้เจอคนดี ๆ หลำยคนแล้วในกำรเดินทำงครั้งนี้ แต่ผมรู้ได้ว่ำ
ส�ำหรับวิลลีนั้น ผมก�ำลังเจอเพื่อน
ไม่ช้ำ
ภรรยำของวิลลีก็กลับถึงบ้ำน และเขำบอกผมว่ำวันนี้
คือวันเกิดครบรอบเก้ำสิบหกปของเพื่อนคนหนึ่งของเขำที่ชื่อเคย์
เขำยิ้มเศร้ำสร้อย “ถ้ำเรำไม่เอำเค้กไปให้เธอ ผมเกรงว่ำคงไม่มี
คนอื่นเอำไปให้”
เมื่อ
น�ำเค้กไปให้เคย์ เพื่อนใหม่ชำวสกอตแลนด์ของผมก็
บอกว่ำลูกชำยเขำก�ำลังจะแต่งงำนช่วงฤดูร้อนนั้น แต่ไม่ช้ำผมก็ได้รู้ว่ำ

45

The kindness Diaries final.indd 45

1/28/17 5:07 PM

พวกเขำไม่สำมำรถไปร่วมงำนได้ งำนแต่งจะจัดขึ้นที่สหรำชอำณำจักร
และวิลลีกับ
ก็จ่ำยเงินค่ำตั๋วเครื่องบินไม่ไหว
ปำกของวิลลียิ้มอยู่ แต่ดวงตำของเขำมีประกำยควำมเจ็บปวดที่
ไม่ได้พูดออกมำพลำงกล่ำวอย่ำงหงุดหงิด “เพรำะพวกเขำดันเลือกช่วง
แพงที่สุดของปเลยน่ะสิ”
“คุณไปไม่ได้งั้นเหรอ” ผมถำม เศร้ำใจแทนชำยใจดีที่เชื่อมโยงกับ
คนแปลกหน้ำมำกมำยได้ แต่กลับไม่สำมำรถไปหำคนที่เขำรักที่สุดได้
วิลลีไม่ได้เอ่ยอะไรตอนแรก แต่หลังจำกนั้นเขำก็ยอมรับ “เรำแค่
จ่ำยไม่ไหวน่ะ”
เขำพูดเสริมแกมควำมหยิง่ ทะนงแบบคนสกอตแลนด์วำ่ “อีกอย่ำง
ผู้คนที่นี่ต้องกำรเรำ”
ผมเห็นควำมเศร้ำบนใบหน้ำเขำ เขำมองไปที่
ซึ่งส่งสำยตำ
ให้เขำคลำยกังวล สำยตำที่แทนค�ำพูดนับพัน ทุกอย่ำงจะผ่ำนไปได้นะ
ที่รัก
ผมสงสัยว่ำถัดจำกบิลลีี แกรม ช่วงเวลำอื่นที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต
ของวิลลีก็คือตอนที่เขำเจอกับ
ผมรู้ว่ำนั่นคือสิ่งที่ผมมีกับลีนำ คือ
สำยตำที่มองอย่ำงมีควำมหมำย กำรสนับสนุนอย่ำงรักใคร่ ค�ำพูดว่ำ
“ฉันเข้ำใจคุณนะที่รัก” ที่เรำแทบไม่คืบหน้ำไปที่อื่นใดเลยในชีวิต
ผมทิ้งเจ้ำ Kindness One ไว้ตรงโรงรถของวิลลี และนั่งตรงท้ำย
กระบะของเขำไปที่บ้ำนของเคย์ วิลลีพำเรำเข้ำไปในบ้ำน เธอนั่งอยู่ท่ำม
กลำงแสงสุดท้ำยของบ่ำยวันนั้นโดยไม่ได้เปิดไฟใด ๆ แสงจำกโทรทัศน์
สะท้อนบนใบหน้ำของเธอ แล้วเมื่อเธอหันมำ ทั้งห้องก็ส่องสว่ำง
ทุกคนบนโลกควรจะรู้จักผู้หญิงอย่ำงเคย์ ในวัยเก้ำสิบหกป เคย์มี
พลังมำกกว่ำคนส่วนใหญ่ในวัยที่อ่อนกว่ำเธอครึ่งหนึ่ง เธอหัวเรำะคิกคัก
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กับมุกตลกของผมและเอำแต่ขอบคุณวิลลีกับ
ที่เอำเค้กมำให้ แม้ว่ำ
เรำจะเป็นแขกงำนวันเกิดกลุ่มแรกของเธอ แต่เธอก็ดูไม่สนใจ เธอแค่มี
ควำมสุขที่วิลลีอยู่ที่นั่น
เธอขดตัวบนเก้ำอี้นั่ง ดึงผ้ำห่มผืนหนักมำห่มตัว และบอกผมว่ำ
“มีแต่เด็ก ๆ เท่ำนั้นแหละที่แก่!”
เธอหัวเรำะให้มุกตลกนิด ๆ หน่อย ๆ ของตัวเองก่อนจะจริงจังขึ้น
“แต่ก็จริงนะ คุณแก่ขึ้นแล้ว จู่ ๆ ทุกคนที่คุณรู้จักก็จำกไปกันหมด แล้ว
คุณก็ตระหนักว่ำพวกเขำก็แค่อยู่ได้ไม่นำนพอ”
วิลลีหวั เรำะ “แหม เคย์ เรำหวังว่ำเรำทุกคนจะอยูถ่ งึ เก้ำสิบหกนะ”
เธอหลิ่วตำให้เขำ “เพรำะงี้น่ะสิฉันถึงรักชำยคนนี้ เขำท�ำให้ฉัน
รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ ไม่ใช่แค่กระเป ำเดินทำง
เก่ำ ๆ ที่เหลือทิ้ง”
เธอหัวเรำะเบำ ๆ ซึ่งท�ำให้ผมนึกได้ว่ำบ่อยแค่ไหนกันที่เรำทิ้งผู้สูง
อำยุ ข องเรำไว้ ลื ม ที่ จ ะรั ก พวกเขำตอนที่ พ วกเขำต้ อ งกำรเรำที่ สุ ด ก็
เหมือนที่วิลลีบอก ผู้คนพบว่ำตัวเองตัดขำดจำกควำมรัก เขำจึงได้กลับ
มำหำเคย์อยู่นี่ไง
ตอนเรำก�ำลังจะกลับ ผมเข้ำไปหอมแก้มเคย์
เธอหัวเรำะคิกคักในท่ำทำงนั้น “ฉันยื่นแก้มให้เธออีกข้ำงก็ได้นะ”
เสียงหัวเรำะดังไปทั่วบ้ำนและตำมผมมำด้วยขณะผมนั่งอยู่ตรง
ด้ำนหลังของรถบรรทุก ระหว่ำงที่วิลลีขับรถพำเรำกลับบ้ำนในคืนนั้น
เมื่อคืนฤดูร้อนเย็นสบำยพัดผ่ำน ผมก็เริ่มคิดถึงของขวัญที่ผมอยำกให้
แน่นอนว่ำผมวำงแผนกำรเดินทำงให้มำกเท่ำที่ท�ำได้ ขอวีซ่ำมำกมำย
พยำยำมหำตั๋วข้ำมมหำสมุทรแอตแลนติก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังคิดไม่ออก
คือผมจะให้ของขวัญแก่ใคร และของขวัญพวกนั้นควรจะเป็นอะไร ผม
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เฝำรอให้เกิดแรงบันดำลใจในช่วงสองวันที่ผ่ำนมำ และจู่ ๆ ขณะนั่งอยู่
บนกระบะหลังของวิลลี แรงบันดำลใจก็แล่นเข้ำมำ หรือเรียกว่ำบินผ่ำน
มำมำกกว่ำ เครื่องบินไงล่ะ
ใช่ เครือ่ งบิน นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มให้วลิ ลีได้ ผมสำมำรถมอบกำรเดินทำง
แก่เขำกับ
เพื่อให้ไปร่วมงำนแต่งงำนของลูกชำยพวกเขำได้ ผมส่ง
พวกเขำกลับบ้ำนได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมตอบสนองควำมฝันที่ยังไม่เติม
เต็มของพวกเขำได้ สิ่งหนึ่งที่พวกเขำต้องกำรเหลือเกิน สิ่งที่พวกเขำกลัว
ที่จะยอมรับว่ำตัวเองต้องกำรด้วยซ�้ำ
นั่นคือกลวิธี คือกำรเข้ำไปรู้จักผู้คนในระดับหนึ่ง เชื่อมโยงกับพวก
เขำในแบบที่ไม่ได้จะคิดถึงตัวผม แต่ผมจะให้ควำมสนใจพวกเขำแทน
ซึ่งมันอำจเป็นกำรเชื่อมโยงกันในแบบที่ลึกซึ้งที่สุด ผมพยำยำมจะรับฟัง
ระหว่ำงถ้อยค�ำที่พวกเขำเอ่ย ว่ำอะไรคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับพวกเขำ
ผมต้องกำรมอบของขวัญที่จะเติมเต็มควำมฝันที่พวกเขำเก็บเงียบไว้
และผมอยำกเรียนรู้ที่จะรับฟังให้ใกล้พอที่จะท�ำให้ผมได้ยินได้
หลังจำกเรำทุกคนถึงบ้ำน เรำก็นงั่ อยูใ่ นห้องนัง่ เล่น ผมรูส้ กึ เหมือน
อยู่บ้ำนมำก ๆ แม้ว่ำในอนำคตผมอำจมีคืนที่แปลกอยู่หลำยคืน ที่ที่ผม
จะลงจำกเตียงนอนอย่ำงเก้ ๆ กัง ๆ และพยำยำมไม่ทำ� ให้ใครตืน่ ตอนออก
จำกบ้ำนตอนเช้ำ แต่ส�ำหรับวิลลีไม่เป็นแบบนั้น
“คงท�ำใจล�ำบำกมำกที่จะต้องอยู่ไกลจำกลูกชำยของคุณ” ผมเริ่ม
เตรียมพร้อมส�ำหรับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของผม
“ใช่ ผมไม่ได้เจอพวกเขำมำสักพักหนึ่งแล้ว” วิลลีบอกผมอย่ำง
ละห้อย
ขัดขึน้ มำ โดยรู้ชดั เจนว่ำวิลลีจะไม่พดู ออกมำ “โอ้ เขำคิดถึง
พวกเขำทุกวันนั่นแหละ ไม่ว่ำพวกเขำจะอำยุเท่ำไหร่ คุณก็จะรู้สึกอยู่
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เสมอว่ำส่วนหนึ่งของคุณขำดหำยเมื่อพวกเขำจำกไป”
ผมพยักหน้ำ “อืม นั่นละคือเหตุผลจริง ๆ ที่ผมอยำกคุยกับคุณ
เพรำะอย่ำงแรกเลย ผมอยำกขอบคุณคุณทั้งคู่ที่ให้ผมมำพักในบ้ำน
แนะน�ำให้ผมรู้จักเคย์ ทั้งหมดเป็นกำรกระท�ำที่มีน�้ำใจเหลือเชื่อ”
พวกเขำยิ้มให้ผม ไม่แน่ใจว่ำจะตอบอย่ำงไร
ผมลุยต่อพลำงอธิบำย “แต่ส�ำหรับผมมันไม่ใช่แค่ควำมเอื้อเฟื้อ
ที่คุณแสดงออก แต่เป็นควำมเอื้อเฟื้อที่มีอยู่ชัดเจนทุกที่ในชีวิตของคุณ
ทั้งกับครอบครัวคุณ กับกันและกัน และกับผู้คนที่คุณช่วยเหลือ ผมรู้ว่ำ
คุณให้บำงอย่ำงแก่ผมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ดูเหมือนว่ำคุณใช้ชีวิต
แบบนั้น ซึ่งหำยำกมำก แต่ผมอยำกหยิบยื่นบำงอย่ำงให้คุณเป็นกำร
ตอบแทน”
ผมหยุดชั่วครู่ขณะเตรียมจะบอกพวกเขำ “ผมอยำกรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยให้คุณไปงำนแต่งของลูกชำย”
หลั ง จำกหลำยป ที่ ห ยิ บ ยื่ น ควำมรู ้ สึ ก เป็ น ครอบครั ว ให้ แ ก่ ค นที่
ตัดขำดจำกครอบครัวของตน ถึงเวลำแล้วที่วิลลีจะได้เจอครอบครัวจริง ๆ
ของเขำ ใบหน้ำของวิลลีซีดเผือด และขณะน�้ำตำเอ่อรื้นในดวงตำของเขำ
ผมก็เห็นว่ำมันคือสิ่งนั้น เป็นควำมฝันเล็ก ๆ แสนพิเศษที่เรำหล่อเลี้ยงให้
มันมีชีวิต แม้เรำไม่รู้ว่ำจะท�ำให้มันเป็นจริงได้อย่ำงไร หลังจำกชั่วขณะ
แห่งควำมเงียบอันงงงัน ค�ำพูดเดียวที่เขำหลุดออกมำคือ “คุณล้อเล่น
เหรอ”
“ผมไม่ได้ล้อเล่นเลยครับ” ผมตอบ
“ถำมจริง?” วิลลีถำมด้วยหน้ำตำไร้อำรมณ์
“ผมจริงจังมำก”
ปำกของเขำสั่นระริก ในที่สุดชำยผู้แข็งแกร่งคนนี้ก็ยอมละศักดิ์ศรี
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แห่งสกอตแลนด์ของตนเพื่อยอมรับควำมมีน�้ำใจที่มีให้กันทั้งสองฝำยได้
มันควรเป็นเช่นนั้นเสมอ
“ผมพูดไม่ออกเลย” วิลลีตอบในที่สุด รอยยิ้มกว้ำงปรำกฏบน
ใบหน้ำ “ชำยชำวอังกฤษท�ำผมพูดไม่ออกเลย!”
“และนั่นคือครั้งแรกที่ชำยชำวสกอตต์พูดไม่ออกสินะ” ผมแหย่
ตอบ
“นี่คื อ ค� ำ ตอบของค� ำ สวดอ้ อ นวอนของผม” วิ ล ลี ก ระซิ บ เบำ ๆ
น�้ำตำเริ่มไหล เขำกอดผมแน่น และครั้งนี้เป็นคนอื่นที่ไม่ยอมปล่อย ผม
รู้สึกได้ว่ำตัวของเขำสั่นเมื่อควำมรู้สึกท่วมท้นใส่เขำ ชำยใจกว้ำงคนนี้
ถอดหน้ำกำกของตนออกในที่สุด หน้ำกำกที่แสร้งท�ำเป็นว่ำเขำสบำยดี
กับกำรที่ไม่ได้เห็นลูกชำยตัวเองแต่งงำน หน้ำกำกที่ท�ำเหมือนว่ำกำรช่วย
เหลือคนอื่นจะช่วยทดแทนควำมรักที่เขำมีต่อครอบครัวได้ เขำผละตัว
ออกในที่สุดและกล่ำวว่ำ “นี่แหละคือสิ่งที่ศรัทธำน�ำมำให้”
ผมขอตัวไปนอนในห้อง ผมเอำคอมพิวเตอร์ออกมำก่อนเข้ำนอน
และส่งอีเมล มันสั้นและอ่อนหวำน ข้อควำมเล็กน้อยในควำมมืดส่งถึง
บ้ำนที่ผมจำกมำ มันส่งถึงลีนำ และมันเอ่ยค�ำสำมค�ำที่ส�ำคัญยิ่งยวดที่
มนุษย์คนหนึ่งจะพูดกับใครอีกคนได้ว่ำ “ผมรักคุณ”

50

The kindness Diaries final.indd 50

1/28/17 5:07 PM

บทที่สอง
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มจ�ำไม่ได้ว่ำมันเป็นแค่วันจันทร์ธรรมดำวันหนึ่งหรือเป็นวันจันทร์
หลำย ๆ วันที่น�ำมำสู่จุดต�่ำสุดของชีวิตผมในลอนดอน เท่ำที่ผม
จ�ำได้คือผมก�ำลังนั่งอยู่ตรงนั้น ในส�ำนักงำนที่สร้ำงจำกไม้โอ๊ก กับโต๊ะ
ท�ำงำนที่ท�ำจำกไม้โอ๊ก ตู้เก็บหนังสือโลหะแผ่ยำวไปทั่วผนังด้ำนหนึ่ง
ส่วนอีกด้ำนก็แขวนภำพวำดล่ำสัตว์โบรำณที่คุณคำดหวังว่ำจะเจออยู่
ในส�ำนักงำนกฎหมำยเก่ำแก่ ผนังสีขำวโดดเด่นตัดกับท้องฟำสีเทำของ
ลอนดอนอย่ำงชัดเจนอยู่นอกหน้ำต่ำง ผมกะพริบตำแรงจับจ้องอยู่ตรง
เคอร์เซอร์ทกี่ ะพริบอยูบ่ นจอคอมพิวเตอร์ และเอือ้ มมือออกไปรับโทรศัพท์
ที่ก�ำลังดัง และผมอยำกให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจริง ๆ ตำมตัว
อักษร ทุกอย่ำงเลย
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แน่นอน ผมท�ำงำนในย่ำนเมย์แฟร์ เบเวอร์ลีฮิลส์แห่งลอนดอน
และแหงละ ผมท�ำเงินได้ แต่ส�ำหรับผมทั้งหมดนั้นไร้ควำมหมำย เพรำะ
เป็นเวลำหลำยปที่ผมคิดว่ำหำกผมท�ำเงินได้มำกกว่ำนี้ หำกผมส�ำเร็จ
มำกกว่ำนี้ บำงทีผมอำจเป็นได้มำกกว่ำนีก้ ไ็ ด้ แต่จะเป็นอะไรได้มำกกว่ำนี้
ผมก็ไม่รู้ เพรำะไม่ว่ำผมจะฝำกเงินไว้ในบัญชีธนำคำรเป็นจ�ำนวนกี่หลัก
แต่ผมก็รู้สึกล้มละลำยอยู่ภำยในเสมอ
หลังมำถึงลอสแอนเจลิส ผมท�ำงำนหนักเพื่อก�ำจัดส่วนนั้นในชีวิต
ของผม ผมใช้เวลำเชื่อมโยงกับผู้คน และใช้เวลำในส�ำนักงำนให้น้อยนิด
เท่ำที่ท�ำได้ แต่จำกนั้นสิ่งต่ำง ๆ ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่ำงช้ำ ๆ
ผมเริ่มท�ำงำนโครงกำรใหม่ในธุรกิจโทรทัศน์ ช่วงกลำงวันของผม
ในส�ำนักงำนยำวนำนขึ้น ส่วนช่วงกลำงคืนที่บ้ำนก็สั้นลง หำกผมไม่ได้
อยูท่ ที่ ำ� งำน ผมก็จะคิดถึงเรือ่ งงำน ผมมีชวี ติ อยูก่ บั คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
ของผม และเมื่อไม่ได้อยู่กับแล็ปท็อป ผมก็ใช้ชีวิตไปกับกำรคุยโทรศัพท์
ผมคิดอย่ำงมัน่ ใจว่ำหำกผมท�ำให้รำยกำรโทรทัศน์นปี้ ระสบควำมส�ำเร็จได้
ทุกอย่ำงก็จะถูกต้องเหมำะสมกับโลกใบนี้ ผมเอำงำนผิวเผินงำนหนึ่งไป
แทนอีกงำนหนึ่ง แต่ผมไม่ทันรู้ตัว ผมกลับเชื่อว่ำผมก�ำลังเดินตำมควำม
ฝัน ผมก�ำลังท�ำสิ่งต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้น และผมก็กลำยเป็นเพื่อนร่วมงำน
เพื่อน และคู่รักที่น่ำร�ำคำญในระหว่ำงทำง
ลีนำจะขอให้ผมท�ำบำงสิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ แล้วผมก็สำย
ไปหนึ่งชั่วโมงอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ เธอจะหัวเสีย แต่ผมก็จะอธิบำยว่ำ “ที่รัก
โครงกำรนี้ก�ำลังจะเป็นรูปร่ำง ผมสำบำนได้ แล้วจำกนั้นมันก็จะจบ”
ผมช่ำงคิดถูกเสียจริง เพรำะสองสัปดำห์ก่อนที่ผมควรจะได้ออก
รำยกำรโทรทัศน์รำยกำรใหม่ที่ผมเป็นผู้ผลิต ผมได้รับโทรศัพท์ ไฟเขียว
กลำยเป็นไฟแดง รำยกำรถูกยกเลิก
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ชั่วโมงท�ำงำนทั้งหลำย งำนหนักทั้งหลำย ข้อควำมเสียงบ่งบอก
ควำมโกรธจำกแฟนผม ทั้งหมดเสียเปล่ำหมดสิ้น และอีโก้ของผมก็ตก
ฮวบลงตรงนั้น ผมปิดตำยกับตัวเอง ผมไม่ได้คุยกับลีนำเรื่องนี้ ผมไม่ลุก
ออกจำกเตียงนอน ลีนำไปท�ำงำน และผมก็จะดึงม่ำนและซ่อนตัว
จนกระทั่งวันหนึ่งเธอกลับบ้ำนมำและเปิดม่ำนให้ผม เอ่ยโดยไม่
ต้องใช้ค�ำพูดว่ำ “พอแล้ว” วันนั้นเองที่ผมไปที่ถนนฮอลลีวูด วันที่เห็น
ชำยไร้บ้ำน และผมก็ได้รู้เหมือนที่ผมรู้ในวันฝนตกที่ลอนดอน ว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงไม่ได้มำหำเรำ เรำต้องออกไปเสำะหำมันเอง
หลังจำกขี่รถผ่ำนฝุนควันสีทองของใจกลำงพื้นที่ในอเมริกำมำสำม
วัน ผ่ำนทุ่งข้ำวสำลีแดดจ้ำและอำทิตย์อัสดงสะกดใจ ในที่สุดผมก็มำถึง
ชำนเมืองของเมืองเลกซิงตันอันหลับใหล ในรัฐเนแบรสกำ ด้ำนหนึ่งของ
รัฐเนแบรสกำที่ผมไม่ได้เตรียมตัวมำเจอคือไร่ข้ำวโพดเยอะแยะมหำศำล
ไร่ข้ำวโพดมำกมำยเต็มไปหมด มำกเสียจนผมลืมจ�ำนวนนับไปหลังจำก
ถึงจ�ำนวนหนึ่งร้อยสิบหกไร่ที่นับตอนแรก
ผมจอดรถตรงทำงหลวงและพบว่ำตัวเองอยู่บนถนนตรงไร่เก่ำ ๆ
แห่งหนึ่ง นี่คือภำพอเมริกำที่ผมนึกถึงบ่อย ๆ โดยไม่รู้ว่ำมันมีอยู่จริง
ด้วยซ�้ำ ภำพผืนไร่ดูไม่มีที่สิ้นสุด มีโรงนำใหญ่สีแดง หอคอยถังน�้ำสูง
ตระหง่ำน และฉำงเก็บเมล็ดพืชกระจำยอยู่ตำมภูมิทัศน์พื้นรำบ ผมหยุด
เพื่อมองไปรอบ ๆ ด้วยหลำย ๆ เหตุผล นี่คือสิ่งที่ผมจำกลอนดอนมำ
เพื่ออำกำศบริสุทธิ์ของผืนดินโล่งกว้ำง ควำมงำมของจุดหมำยที่ไม่รู้จัก
และด้วยหลำยเหตุผลที่ท�ำให้ผมจำกแอลเอมำ เพรำะไม่ว่ำผมจะรักลีนำ
และชีวิตของเรำมำกแค่ไหน แต่ผมก็รักสิ่งนี้ด้วย ผมรักกำรเป็นอิสระ
ผมกลับมำทีม่ อเตอร์ไซค์ของผม หมำปำเดียวดำยขีร่ ถผ่ำนทุง่ หญ้ำ
คนแปลกหน้ำในเมืองแปลกถิ่น ชำยหนุ่มผู้สิ้นหวังซึ่งน�้ำมันก�ำลังจะหมด
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แต่ก็นั่นแหละ ผมมักน�้ำมันหมดเสมอ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อคุณเดินทำงไปทั่วโลกโดยไม่มีเงิน แต่มันก็เป็นพลังขับเคลื่อนของ
กำรผจญภัยนี้ด้วย กำรไม่รู้ว่ำถนนสำยนี้อำจพำผมไปที่ไหน ก�ำลังพำผม
ไปสู่ถนนสวยงำม คดเคี้ยว และไม่คำดฝัน ผมจอดรถในเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อ
เลกซิงตัน พร้อมเจอกับอะไรก็ตำมที่อำจเกิดขึ้นต่อไป
ผมเห็นพวกผู้ชำยเหล่ำนั้นแทบจะทันที พวกเขำอยู่ในรถกระบะ
คันใหญ่มโหฬำร สวมหมวกเขรอะฝุน แถมหนึ่งในนั้นมีบุหรี่คำบอยู่ใน
ปำกด้วยซ�้ำ ใช่แล้ว พวกคำวบอย
“ขอโทษทีค รับ ” ผมถำมคนมีอ ำยุห น่ อยหลัง จำกเขำปิ ดประตู
รถกระบะ “ค�ำถำมทั่วไปมำก ๆ คุณใช่คำวบอยหรือเปล่ำ”
โดยไม่กะพริบตำ เขำตอบผมแบบไร้อำรมณ์ “ใช่”
ดำร์เรลสวมเสือ้ เชิต้ คำวบอยสีแดงเข้ม กำงเกงยีนคำวบอย เข็มขัด
คำวบอย และโอ้พระเจ้ำ ผมอดไม่ได้ที่จะอุทำน “คุณมีกระทั่งรองเท้ำ
คำวบอยด้วยเหรอ!”
(ใช่ ผมพูดไปแบบนั้น)
ไม่ใช่กำรเกริ่นน�ำที่ดีที่สุดนัก ผมรู้ แต่มันเป็นควำมฝันยำวนำน
ของผมที่อยำกเป็นคำวบอย และหำกกำรเดินทำงครั้งนี้เป็นเรื่องกำรท�ำ
ฝันของผู้คนให้เป็นจริง ผมเดำว่ำมันคงไม่เสียหำยหำกหนึ่งในพวกเขำ
เป็นผมเอง ผมถำมว่ำพวกเขำมีไร่หรือเปล่ำ และเมื่อรู้ว่ำพวกเขำมี ผม
ก็เสนอควำมช่วยเหลือเพื่อแลกกับที่นอนพัก
ดำร์เรลกับเซท ผู้ช่วยในไร่ของเขำ เข้ำมำในเมืองเพื่อเอำของบำง
อย่ำง ผมคิดเอำว่ำหำกเซทเป็นลูกมือฝกงำนในไร่ได้ ท�ำไมผมจึงท�ำไม่ได้ละ่
ดำร์เรลตอบผมนิ่ง ๆ เหมือนก่อนหน้ำ รำวกับว่ำเขำโดนถำมค�ำถำมนี้
ทุกวัน “ได้สิ เอำงั้นก็ได้”
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ผมตำมพวกเขำไปตำมทำงหลวงและเข้ำสู่ถนนสำยหนึ่งที่สวยงำม
ที่สุดเท่ำที่ผมเคยเห็น เหมือนกับว่ำผมก�ำลังขี่รถอยู่ท่ำมกลำงหนังเรื่อง
Field of Dreams (เขยิบใจให้ใกล้ฝัน)
อย่ำงแรกที่ดำร์เรลท�ำคือแนะน�ำผมกับครอบครัวของเขำ ทั้งหมด
สิบคน พวกเขำทุกคนดูดีใจจริง ๆ ที่ได้เจอผม ด้วยควำมสนุกที่เห็นผม
ตื่นเต้นกับข้ำวของคำวบอยทุกอย่ำง พวกเขำเลยเต็มใจที่จะปล่อยให้ผม
เพลิดเพลิน กระทั่งให้ผมแต่งตัวแบบคำวบอย และพำผมไปเที่ยวในไร่
น�ำโดยเด็กหญิงวัยแปดขวบซึ่งขับรถเอทีวีพำผมตะลอนไปรอบ ๆ ผมเดำ
ว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นในเนแบรสกำก็จะอยู่ในเนแบรสกำ ยกเว้นคุณเจอชำยชำว
อังกฤษน่ำร�ำคำญซึ่งบอกควำมลับของคุณแก่ทุกคน
ผมจะบอกคุณตอนนี้แหละ เผื่อคุณคิดว่ำผมมีทักษะทำงด้ำนนี้
มำบ้ำง แต่ผมไม่เคยใช้บ่วงบำศมำก่อนในชีวิต ไม่เคยเลย ดังนั้นเมื่อ
ดำร์เรลยื่นเชือกเส้นหนึ่งให้ผม และขอให้ผมใช้บ่วงคล้องคอวัวตัวหนึ่ง
ของเขำ ซึ่งก�ำลังท�ำอะไรของมันอยู่ตรงทุ่งหญ้ำข้ำง ๆ ผมรู้สึกกังวลนิด ๆ
คือแบบเปำที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยนะ แน่นอนว่ำมันเคลื่อนไหวอย่ำงสุด
แสนจะช้ำ แต่ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ดีใช่ไหมล่ะ สิ่งที่แย่กว่ำควำมท้ำทำยคือ
ควำมกลัวว่ำผมอำจท�ำไม่ได้ และเป็นตัวตลกต่อหน้ำเพื่อนใหม่ของผม
ตลอดชีวิต ผมกลัวควำมล้มเหลว บำงทีนั่นอำจเป็นเหตุผลที่ผม
ตกลงใจว่ำมันง่ำยกว่ำที่จะเป็นตัวตลก ทุกคนคำดหวังว่ำตัวตลกจะท�ำ
ทุกอย่ำงพลำด เมื่อผมโยนเชือกไปข้ำงหน้ำเพียงเพื่อจะมองมันพลำด
ตกจำกเปำหมำยห่ำงไปเป็นฟุต ๆ ผมก็รู้สึกว่ำหน้ำกำกแห่งควำมเซ่อซ่ำ
ปรำกฏขึน้ และห้อมล้อมตัวตนผมไว้ ทันใดนัน้ ผมก็ไม่อยำกท�ำสิง่ นีพ้ ลำด
เมื่อดำร์เรลเดินเข้ำมำเพื่อเอำเชือกคืน ผมก็ยั้งเขำไว้เบำ ๆ
“ไม่ ขอผมพยำยำมอีกครั้งเถอะ” ผมหำยใจเข้ำลึก ละทิ้งตัวตลก
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ไป และเหวี่ยงเชือกขึ้นสูง ซึ่งตกลงบนคอของเบสซีอย่ำงสวยงำม (จริง ๆ
มันไม่ได้มีชื่อหรอก แต่เรำจะเรียกมันว่ำเบสซีเพื่อให้คนรุ่นหลังเรียก)
ดำร์เรลกับบรรดำหลำนชำยของเขำส่งเสียงเชียร์ ผมคิดว่ำผมต้อง
ได้ควำมเคำรพ ควำมชื่นชมจำกพวกเขำแน่ ๆ แต่ไม่กี่นำทีให้หลัง ขณะ
ผมก�ำลังขึ้นหลังม้ำเป็นครั้งแรก ผมก็ได้ยินเซทบอกลูกคนหนึ่งของเขำ
ว่ำ “เขำเหมือนคำวบอยอำยุแปดขวบ แต่เขำก็เรียนรู้ได้”
หลังจำกล้อเลียนผมเป็นชัว่ โมง ๆ แล้ว ดำร์เรลกับคนอืน่ ในครอบครัว
ที่เหลือก็ตัดสินใจได้ในที่สุดว่ำถึงเวลำให้ชำยชำวอังกฤษผู้ขำยหน้ำและ
บอบช�้ำคนนี้ได้กินเบอร์เกอร์ดี ๆ ของคำวบอยเสียหน่อย ชีสเบอร์เกอร์
เหรอ เรื่องนี้แหละ ผมถนัดเลย
ขณะดวงอำทิตย์ตกอยู่ไกล ๆ ท้องฟำสะท้อนแสงก็ค่อย ๆ จำงลง
ผ่ำนทุ่งหญ้ำ ผมขอบคุณครอบครัวที่แสนดีนี้ที่สละเวลำวันหนึ่งในชีวิต
เพื่อพำผมดูวิถีชีวิตของพวกเขำ เรำนั่งอยู่ด้วยกันท่ำมกลำงควำมเงียบ
ของค�่ำคืน และผมก็ตระหนักได้ว่ำนี่คือแง่มุมที่ดีจริง ๆ ของชีวิตคำวบอย
ชั่วขณะเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เติมเต็มชีวิตของพวกเขำ สิ่งใหญ่โต ชั่วขณะที่
ยิ่งใหญ่มักจะมำและผ่ำนไป แต่ชั่วขณะเล็ก ๆ ต่ำงหำกที่มีศักยภำพ
จริง ๆ ที่จะเปลี่ยนเรำได้
ผมพัก ค้ ำ งคืน กับเพื่อ น ๆ คำวบอยของผม และรู้ สึก ได้ ถึง สำย
สัมพันธ์กับชีวิตที่งำนมอบให้พวกเขำ ตอนผมยังเป็นเด็ก เรำได้ไปเยือน
เกำะเล็ก ๆ เกำะหนึง่ ทีช่ อื่ ว่ำคีออส ในประเทศกรีซ แม่ของผมมำจำกทีน่ นั่
ส่วนยำยของผมก็ยังอำศัยอยู่ที่นั่น ด้วยควำมที่โตมำในเมือง ผมจึงว่ำ
มันน่ำตื่นเต้นมำกที่ได้อยู่บนเกำะที่เรำรู้สึกปลอดภัย และสำมำรถไปไหน
และท�ำอะไรก็ได้ตำมที่จินตนำกำรน้อย ๆ ของเรำปรำรถนำ เรำกระโดด
จำกหน้ำผำโขดหินและวิ่งอย่ำงบ้ำคลั่งไปทั่วหมู่บ้ำน แต่มันไม่ใช่เพรำะ
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กำรไปเที่ยวกับเด็ก ๆ รุ่นเดียวกันที่มีส�ำเนียงกรีกตลก ๆ ซึ่งท�ำให้ผมรัก
ช่วงฤดูร้อนเหล่ำนั้น แต่เป็นเพรำะควำมอิสระที่ได้เชื่อมโยงกับผืนดินแห่ง
นี้ ส�ำหรับดำร์เรล ครอบครัวของเขำและเซท ทุกวันน�ำควำมเชื่อมโยง
แบบนั้นมำให้ ผมรู้สึกได้ในตัวพวกเขำ และเป็นครั้งแรกในระยะเวลำ
ยำวนำนที่ผมรู้สึกได้ในตัวผม
ผมจำกฟำร์มนี้ไปในเช้ำวันถัดมำและย้อนกลับไปยังเมืองใหญ่
ขี่รถมุ่งสู่เมืองชิคำโก หัวใจของผมเปยมด้วยควำมรัก ผมใช้เวลำค�่ำคืน
นั้นในชิคำโก และหลังจำกรบรำกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียอีกครั้งจนส�ำเร็จ
ผมก็ได้รับข่ำวดีอย่ำงมำก บริษัทขนส่งได้ส่งอีเมลมำยืนยันว่ำกำรขนส่ง
ทำงเรือไปยุโรปของผมเรียบร้อยทั้งหมด! ผมจะต้องไปถึงนิวยอร์กใน
เวลำอีกไม่กี่วัน เจ้ำมอเตอร์ไซค์จะได้ถูกบรรจุใส่ลังเพื่อเดินทำงข้ำม
มหำสมุทรแอตแลนติก ผมยังอยู่ห่ำงจำกนิวยอร์กถึงเจ็ดร้อยเก้ำสิบสำม
ไมล์ และจู่ ๆ ก็ก�ำลังเดินทำงแข่งกับเวลำ
ผมมุ่งหน้ำไปยังทิศตะวันออก ตรงผ่ำนใจกลำงชุมชนอำมิช ผม
คิดว่ำชำวอำมิชน่ำจะเป็นกลุ่มที่ขอควำมช่วยเหลือได้ง่ำยที่สุด แต่เมื่อ
ผมบอกเจ้ำของร้ำนค้ำท้องถิ่นคนหนึ่งเกี่ยวกับทีมงำนกล้องที่รออยู่ด้ำน
นอก เขำก็ตอบว่ำ “คนท้องถิ่น พวกเขำจะมีปัญหำกับกล้องพวกนั้น”
ใช่แล้ว ทีมงำนโปรดิวเซอร์ที่ไว้ใจได้ของผม ซึ่งปวนเป้ยนอย่ำง
เงียบเชียบอยู่ด้ำนหลัง ฝำฝืนพันธสัญญำส�ำคัญข้อหนึ่งของชำวอำมิช
นั่นคือห้ำมสร้ำงรูปจ�ำลอง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อปิดกล้องแล้ว ครอบครัว
ชำวอำมิชครอบครัวหนึง่ ก็ชว่ ยผมเรือ่ งน�ำ้ มันหนึง่ ถัง และผมก็พบบำทหลวง
รูปหนึ่ง ซึ่งครอบครัวอันสมถะและเมตตำของเขำเต็มใจจะให้ที่พักพิง
คืนนั้นแก่ชำวอังกฤษผู้เหนื่อยล้ำและมอมแมม
วันถัดมำ ผมกลับไปใส่ชดุ เก่ำสภำพแย่ตวั เดิม ได้กนิ อะไรนิดหน่อย
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และสูดอำกำศตอนเช้ำแสนสดชื่น ช่ำงเป็นชั่วขณะอันเล็กน้อยจริง ๆ
และจำกนั้นผมก็โดนบอกให้หยุดรถ
“เห็นไหมครับคุณ” ผมอธิบำยให้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย
ฟัง “ผมอยูใ่ นภำรกิจควำมเอือ้ เฟือ้ ผมกับเจ้ำ Kindness One มอเตอร์ไซค์
คันนี้ เหมือนกับ Air Force One ของประธำนำธิบดี...”
เขำส่งเสียงต�่ำในล�ำคอ “อำฮะ”
“โอ้ โอเค งั้นแม้ว่ำกำรขี่รถที่ควำมเร็วห้ำสิบสอง ในเขตจ�ำกัด
สี่สิบห้ำ บนมอเตอร์ไซค์สีเหลือง โดยเทคนิคแล้วอำจผิดกฎหมำย แต่ผม
ไม่ได้ตั้งใจจะท�ำผิดกฎหมำยนะครับ”
ผมรอคอย ผมแน่ใจว่ำเขำก�ำลังชี้ชะตำโอกำสในกำรที่จะได้เห็น
ชำยชำวอังกฤษบนมอเตอร์ไซค์คันสีเหลืองจ่ำยค่ำปรับตำมใบสั่ง เขำ
มองผมจำกบนลงล่ำง จำกนั้นก็ปล่อยผมไปพร้อมค�ำตักเตือน ควำม
มหัศจรรย์ของสีเหลือง ผมบอกแล้ว!
ถึงเวลำที่จะตัดสินใจว่ำจะไปไหนต่อ และผมก็เลือกเมืองพิตต์สเบิรก์ เพรำะว่ำ อืม แล้วท�ำไมถึงไม่เลือกล่ะ ผมขีร่ ถเข้ำไปในใจกลำงเมือง
และจอดรถไว้ใกล้ ๆ ที่จอดรถของสวนสำธำรณะแห่งหนึ่ง
ข้อเสียเดียวของสวนสำธำรณะในเมืองใหญ่ ๆ คือมันอำจเป็น
สถำนที่ดีเยี่ยมในกำรพบปะผู้คนมำกมำยที่บ่อยครั้งก็มีด้ำนที่น่ำเศร้ำ
ของชีวิตแฝงอยู่ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของคนจรจัดและคนไร้บ้ำน และ
อำชญำกรรม ขึ้นอยู่กับว่ำคุณอยู่ที่ไหน
อย่ำงไรก็ดี ก่อนที่ผมจะเข้ำไปในสวน ผมสังเกตเห็นรถเข็นขำย
อำหำรคันเก่ำอยู่ตรงทำงเท้ำ โดยมีชำยแก่ผิวขำวดูแลอยู่ ผมได้รู้ว่ำกัส
ท�ำน�้ำแข็งไสอยู่ในสวนในช่วงหกสิบห้ำปที่ผ่ำนมำ ได้เห็นพื้นที่รวมตัวอัน
เงียบสงบในย่ำนนี้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ค้ำยำและมีควำมรุนแรงในหมู่แก๊ง แต่
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ผมก็รู้ภำยหลังว่ำบรรดำแก๊งทั้งหลำยได้สงบศึกกันชั่วครำวเพื่อปกปอง
กัส ไม่มีใครมีสิทธิ์ท�ำร้ำยเขำ
ผมสร้ำงควำมเพลิดเพลินให้กัสด้วยเรื่องรำวกำรเดินทำงของผม
ขณะที่เขำโกยน�้ำแข็งไสมำใส่ถ้วยกระดำษให้ ขณะผมก�ำลังอร่อยเพลิน
กับของกินเล่นยำมบ่ำย ก็ถึงตำเขำที่จะท�ำให้ผมเพลิดเพลินบ้ำง ไม่ใช่
ด้วยเรื่องเล่ำ แต่เป็นข้อคิดให้ปัญญำ “อย่ำยอมแพ้ ลีออน บำงครั้งใน
ชีวิต ไม่ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น เรำก็แค่ต้องเดินหน้ำต่อไป”
ผมเข้ ำ ไปในสวนเพี ย งเพื่ อ จะพบว่ ำ หลำยคนที่ อ ยู ่ ใ นนั้ น คื อ คน
ไร้บ้ำน ซึ่งนั่งอยู่ข้ำงผ้ำห่มกองใหญ่และกระเป ำที่มีแต่ข้ำวของของพวก
เขำอยู่ในนั้น ผมมองดูชำยคนหนึ่งเดินเข้ำมำจำกถนน และผมรู้สึกว่ำ
ต้องคุยกับเขำ เขำเป็นชำวอเมริกันเชื้อสำยแอฟริกันล�่ำเตี้ย มีใบหน้ำเป็น
มิตรอย่ำงเปิดเผย เขำเดินอย่ำงสงบเข้ำมำหำผม รำวกับว่ำเขำมำเดิน
เล่นยำมเย็นแค่นั้น
“ผมขอรบกวนคุณด้วยเรื่องรำวเรื่องหนึ่งได้ไหมครับ” ผมเริ่ม
ชำยคนนั้นหยุดและยิ้มให้ “ได้สิ”
ผมพล่ำมเรื่องที่เรำรู้กันดีหมดแล้วในตอนนี้ให้เขำฟัง ทั้งเรื่องกำร
เดินทำงรอบโลก เจ้ำ Kindness One ไม่มีเงิน ไม่มีอำหำร ไม่มีน�้ำมัน
ไม่มีที่พักค้ำงคืน แล้วจำกนั้นผมก็ปล่อยมุกเด็ดของผม “ผมขออำศัยพัก
บ้ำนของคุณหนึ่งคืนได้ไหมครับ”
ผมขออำศัยพักบ้ำนของคุณหนึ่งคืนได้ไหม! คิดอะไรอยู่น่ะเพื่อน
ค�ำตอบของเขำไม่ใช่สิ่งที่ผมคำดไว้ เขำยิ้มอ่อนโยนให้ผมพลำง
อธิบำยว่ำ “โชคร้ำยที่ผมดันไม่มีบ้ำน ตอนนี้ผมเป็นคนไร้บ้ำนน่ะ”
เขำพูดต่อ “ถ้ำผมมีบ้ำน ก็ยินดีต้อนรับคุณเลย เพรำะแต่ก่อนผม
เปิดบ้ำนให้คนแปลกหน้ำอยู่เสมอแหละ แต่ตอนนี้ผมอำศัยอยู่ข้ำงนอก
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แล้ว อันที่จริงก็แค่ไม่กี่ฟุตจำกที่เรำยืนอยู่ตอนนี้ ตรงนั้นไงล่ะ”
เขำชี้ไปยังลำนเล็ก ๆ เลยสวนสำธำรณะไป ผมไม่รู้จะพูดอะไร
บอกตำมตรงว่ำผมไม่ได้คำดหวังค�ำตอบแบบนี้ของเขำ ผมได้รู้ว่ำเขำชื่อ
โทนี และบอกตำมตรงว่ำโทนีไม่ได้ดูเหมือนคนไร้บ้ำนเลย เขำดูเหมือน
ผูช้ ำยท�ำงำนหนักทีก่ ำ� ลังเดินกลับบ้ำนหลังจำกทีท่ ำ� งำนยำวนำนมำทัง้ วัน
ในที่สุดผมก็ตอบออกไปว่ำ “คุณดูเหมือนคนที่ใจดีมำก ๆ”
“ก็มคี นบอกผมอย่ำงนัน้ แหละ” เขำหัวเรำะ “ผมมักจะใจดีอยูเ่ สมอ
ผมถูกเลี้ยงมำแบบนั้น”
เขำหยุดชัว่ ขณะ ก่อนจะเสนออย่ำงอำย ๆ ว่ำ “แต่หำกคุณต้องกำร
ที่พัก เรำก็ยินดียิ่งให้คุณมำพักกับเรำนะ”
ผมตระหนักว่ำเขำหมำยถึงให้ผมไปอยู่ร่วมกับเขำกับเพื่อน ๆ บน
ถนนได้ ผมยอมรับนะว่ำใจหนึ่งผมก็กลัว แต่อีกใจก็กังวลว่ำผมจะไป
เบียดเบียนคนที่มีเพียงน้อยนิด แต่มีบำงอย่ำงในข้อเสนอของโทนีที่ท�ำให้
ผมรู้สึกว่ำเขำอยำกช่วยเหลือจริง ๆ ผมรู้สึกได้ว่ำเขำต้องกำรโอกำสที่จะ
ให้ และผมก็ได้เรียนรู้มำแล้วว่ำมันท�ำให้รู้สึกดีแค่ไหน
ผมยิม้ มือของผมวำงอยูท่ หี่ วั ใจ “ถ้ำเพือ่ นของคุณเต็มใจจะต้อนรับ
ผม และคุณเต็มใจจะต้อนรับผม ผมก็รู้สึกซำบซึ้งมำกที่ได้พักกับคุณ”
“เรำยินดีมำกเลย” เขำพยักหน้ำรำวกับว่ำเขำรอให้ผมโผล่มำอยู่
ตลอดทั้งวัน “เรำพอใจเลยละ”
เรำเดินไปทีค่ ำ่ ยของเขำ มีคนอืน่ อีกสีค่ นอยูท่ นี่ นั่ แล้ว รวมถึงริชำร์ด
เพื่อนนิสัยดีของโทนี พวกเขำดูแปลกใจนิดหน่อยที่ผมเข้ำมำ แต่เมื่อเรำ
นั่งลงและเริ่มคุยกัน ทุกคนก็เริ่มผ่อนคลำยกับเรื่องเล่ำตำมธรรมเนียม
สมัยก่อน
โทนีเล่ำว่ำชีวิตพำเขำมำที่สวนแห่งนี้ได้อย่ำงไร ผมไม่รู้ว่ำท�ำไม
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บำงคนถึงได้ถกู ลอตเตอรีแ่ ห่งโชคชะตำ ขณะทีบ่ ำงคนก็อยูใ่ นสถำนกำรณ์
ย�่ำแย่อยู่ตลอด แต่โทนีดูเป็นคนดี เขำผ่ำนชีวิตย�่ำแย่มำ หลังจำกพ่อ
ของเขำเสียตอนเขำแปดขวบ แม่ของเขำก็เริ่มดื่มเหล้ำ หลำยปแห่งควำม
ยำกจน ควำมชอกช�ำ้ และควำมเจ็บปวด รวมถึงกำรใช้ชวี ติ ตำมท้องถนน
โทนีพำตัวเองมำเจอกับปัญหำมำกมำย แต่เขำก็พยำยำมหลำยต่อหลำย
ครั้งเช่นกันเพื่อเอำตัวรอดออกมำ
ผมกวำดตำไปรอบ ๆ มองชำยคนอื่น ๆ ขณะที่พวกเขำพยักหน้ำ
เศร้ำ ๆ กับเรื่องรำวของโทนี ผมรู้ว่ำเรื่องเล่ำเหล่ำนี้เป็นเรื่องปกติมำก ๆ
เป็นชีวติ ทีถ่ กู ก�ำหนดให้อยูใ่ นทิศทำงทีผ่ ดิ ไปตลอดเวลำ ก่อนคนทีเ่ กีย่ วข้อง
จะสำมำรถเปลี่ยนโชคชะตำของตัวเองได้ ควำมฝันของพวกเขำเลือนรำง
ลงเมื่อนำนมำแล้ว จนพวกเขำแทบจ�ำไม่ได้ว่ำมันคืออะไรในตอนแรก
โทนีกับผมเริ่มคุยกันถึงเรื่องกำรช่วยเหลือผู้อื่น “ท�ำไมวันนี้คุณ
ช่วยผมล่ะ” ผมถำม “หมำยถึงกำรให้ที่พักกับผม เชิญผมมำที่นี่ มำอยู่
กับเพื่อน ๆ ของคุณ”
เขำยักไหล่และตอบว่ำ “มันก็เป็นแค่วิธีกำรให้กลับคืนวิธีหนึ่ง นั่น
คือปรัชญำในชีวิตผม กำรให้เป็นเรื่องดีเสมอ มันดีกว่ำมำกที่จะเป็นผู้ให้
มำกกว่ำรับ ผมรู้สึกแบบนั้นเสมอ”
เขำหัวเรำะเบำ ๆ “บำงทีนั่นอำจท�ำให้ผมจนไงล่ะ”
ภำยหลังโทนีได้ให้เสื้อผ้ำสะอำดตัวใหม่แก่ผม ซึ่งเขำได้รับจำก
สถำนพักพิงเพรำะเขำกังวลว่ำผมจะไม่มีเสื้อผ้ำพอที่จะใส่ส�ำหรับกำร
เดินทำง ตอนนั้นผมไม่รู้จะพูดอย่ำงไร และจนถึงบัดนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ำ
ตัวเองรู้แล้วหรือยังว่ำควรจะพูดอะไร ชั่วขณะเล็ก ๆ กำรกระท�ำเล็กน้อย
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ใจเปิดกว้ำงมำกขึ้น
เมื่อเพื่อนของโทนีส่วนใหญ่แยกย้ำยกันไปแล้ว ในค�่ำคืนนั้นผม
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แทบไม่เชื่อเลยว่ำ ผมก�ำลังจะนอนบนถนนในเมืองพิตต์สเบิร์ก ซึ่งกัส
คนขำยน�้ ำ แข็ ง ไสแสนฉลำดบอกผมว่ ำ สวนสำธำรณะนี้ คื อ สถำนที่ ที่
อันตรำยที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และผมก�ำลังนอนอยู่บนทำงเท้ำ แต่ด้วย
เหตุผลบำงอย่ำงผมรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับโทนี เหมือนเช่นวิลลีในรัฐ
โคโลรำโด ผมได้เจอเพื่อน เพื่อนที่ผมหวังจะรักษำไว้ให้นำน โทนีแบ่ง
แฮมเบอร์เกอร์บำงส่วนให้ผม ซึ่งเพื่อนอีกคนของเขำให้มำเป็นอำหำรเย็น
อีกทั้งหยิบยื่นอำหำรน้อยนิดที่เขำมีให้ผม ขณะก�ำลังกิน ผมสงสัยว่ำฝัน
ของโทนีคืออะไร ตอนเขำยังเป็นเด็กชำยตัวน้อย ก่อนที่พ่อของเขำตำย
ก่อนที่เขำจะพบว่ำตัวเองอยู่ในสวนแห่งนี้ เขำหวังไว้ว่ำตัวเองจะเป็นอะไร
เรำจัดเตรียม “เตียง” ของพวกเรำโดยใช้กระดำษแข็งและผ้ำห่ม
เก่ำขำดรุ่งริ่ง โทนีแนะให้ผมนอนหนุนกระเปำของผม “เพื่อมันจะได้ไม่
เดินหำยไปกลำงค�่ำคืน” น่ำแปลกที่ผมสำมำรถหลับได้เป็นช่วง ๆ จน
กระทัง่ ผมได้ยนิ ริชำร์ดร้องตะโกนขึน้ มำ คุณจ�ำช่วงนัน้ ได้ใช่ไหม เหตุกำรณ์
เล็ก ๆ ในตอนเริ่มต้นของเรื่องรำวซึ่งท�ำให้ผมถำมตัวเองว่ำ “ท�ำไมผมถึง
ได้ท�ำอย่ำงนี้อีก”
โทนีลุกขึ้นมำเข้ำสวมกอดเพื่อนซึ่งท�ำให้เขำเย็นลงได้ เขำเสนอให้
เพื่อนของเขำนั่งลงบนเตียงชั่วครำวของเขำ และริชำร์ดก็สลัดควำมกลัว
ต่อชำยท่ำทำงแปลก ๆ ที่หลบซ่อนอยู่ตรงส่วนอื่นของสวนสำธำรณะออก
ไปได้ โทนีปลอบผมในควำมมืดให้วำงใจว่ำ “อย่ำห่วงเลย เรื่องแบบนั้น
เกิ ด ขึ้ น ตลอดแหละ” นั่ น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก ดี ขึ้ น เลย แต่ ด ้ ว ยเหตุ ผ ล
บำงอย่ำงผมรู้ได้ว่ำชำยคนนี้จะดูแลผม
ผมรูว้ ำ่ บำงครัง้ บ้ำนก็เป็นแค่พนื้ ทีช่ วั่ ครำว เป็นมุมเล็ก ๆ ทีเ่ รำสร้ำง
ขึ้นระหว่ำงสถำนที่ที่เรำอยู่และสถำนที่ที่เรำก�ำลังจะไป และในที่นั้นเรำ
สร้ำงครอบครัวขึ้นมำ เรำไม่มีทำงเลือกนอกจำกสร้ำงครอบครัว ด้วย
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เหตุผลหลำยอย่ำงผมรู้สึกเชื่อมโยงกับโทนีมำกกว่ำคนที่ผมรู้จักและ
รัก ใคร่ เ สีย อี ก ทั น ใดนั้ น เองข้ อ ตกลงใหญ่ ๆ โครงกำรที่ ดี เ ยี่ ย ม อะไร
ก็ตำมที่ไร้ควำมหมำยซึ่งผมเคยคิดว่ำส�ำคัญก็จำงหำยไป ในชั่วขณะนั้น
สิง่ เดียวทีส่ ำ� คัญต่อผมคือกำรเชือ่ มโยงกับควำมเป็นมนุษย์ทอี่ ยู่ตรงหน้ำนี้
ในเช้ำนั้นผมก็ได้รู้ว่ำสัญชำตญำณของผมช่ำงถูกต้องจริง ๆ
“คุณได้นอนหลับบ้ำงหรือเปล่ำ” ผมถำมขณะเก็บทีน่ อนของตัวเอง
“ผมก็นอนบ้ำง พยำยำมไล่แมลงพวกนั้นไม่ให้มำตอมคุณน่ะ”
ไล่แมลงให้ผมเหรอ
ตลอดทั้งคืนนั้น ขณะผมนอนกรนหลับไปตำมหน้ำที่ โทนีกลับปัด
ไล่แมลงให้ผม พยำยำมท�ำให้ผมปลอดภัยและนอนสบำย
ไม่เหมือนกำรเป็นคำวบอย ผมไม่เคยฝันว่ำจะเป็นคนไร้บ้ำน ผม
สงสัยว่ำใครจะฝันบ้ำง แต่ผมมีควำมคิดอยู่ก่อนแล้วว่ำมันเป็นอย่ำงไร
หลัก ๆ แล้วคือคุณต้องเป็นพวกติดยำหรือไม่ก็เป็นบ้ำ ผมอยำกปฏิเสธ
ควำมคิดทีว่ ำ่ จะมีผชู้ ำยนิสยั ดีจริงใจคนหนึง่ พลัดตกลงไปในโพรงกระต่ำย
อันมืดมิดเพียงเพรำะโชคร้ำยและกำรตัดสินใจอันย�่ำแย่
คืนก่อนหน้ำ โทนีบอกผมว่ำเขำพยำยำมจะไปเรียนอย่ำงน้อยหก
ครั้งในช่วงหลำยปที่ผ่ำนมำ เมื่อผมถำมว่ำเขำอยำกเรียนอะไร เขำก็
หัวเรำะ “อะไรก็ได้ที่จะท�ำให้ชีวิตของผมดีขึ้นน่ะ”
แต่จำกนั้นเขำก็หยุด ควำมจริงปรำกฏจำกค�ำตอบง่ำย ๆ ของเขำ
“ผมอยำกท�ำอำหำรมำตลอด”
“จริงเหรอ” ผมถำม
“ใช่ ไม่รู้สิ ผมว่ำนะ ผมชอบดูแลผู้คน และรู้ไหมว่ำวิธีดีที่สุดที่จะ
ท�ำได้คือเติมท้องพวกเขำให้อิ่มไง” เขำหัวเรำะเบำ ๆ
ขณะผมพลิกตัวไปมำตลอดทั้งคืน ผมก็ตัดสินใจว่ำจะให้ของขวัญ
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ชิ้นถัดไปแก่โทนี ผมอยำกให้เขำท�ำฝันที่สูญหำยไปหลำยปเป็นจริงขึ้นมำ
ผมอยำกให้ควำมเอื้อเฟื้อของเขำอยู่นอกเหนือจำกขอบเขตของสวนนี้
และออกไปสู่ควำมกว้ำงใหญ่ของโลกใบนี้ ผมจะช่วยโทนีให้ไปจำกถนน
ผมจะให้เขำมีที่อยู่ ผมจะช่วยเขำเข้ำเรียนอีกครั้ง และผมจะเป็นเพื่อน
ของเขำตลอดชีวิต
“โทนี” ผมถำมขึ้นขณะดวงอำทิตย์เริ่มฉำยแสงเหนือเมืองพิตต์สเบิร์ก “ผมขี่เจ้ำ Kindness One ไปส่งคุณได้ไหม”
“ได้สิ คงเจงไปเลย” เขำตอบตกลงอย่ำงไม่รู้เรื่อง
“คุณอยำกไปไหนล่ะ” ผมถำม “ผมอยำกให้คณ
ุ พำผมไปยังสถำนที่
ที่มีควำมหมำยส�ำหรับคุณ”
เขำขอให้พำไปที่โรงเรียนเก่ำของเขำ ซึ่งเขำรู้สึกเติบโตมำอย่ำง
สบำยใจที่สุด “ที่นั่นพวกเขำเชื่อมั่นในตัวผม”
เรำขี่ ร ถอยู ่ บ นถนนตอนเช้ ำ ตรู ่ ข องเมื อ งพิ ต ต์ ส เบิ ร ์ ก ไปสู ่ ตึ ก ใน
โรงเรียนนั้น ซึ่งที่นั่นผมได้บอกควำมลับเล็ก ๆ ของผมให้เขำรู้
“คุ ณ รู ้ ไ หมเรื่ อ งที่ ผ มบอกคุ ณ ว่ ำ จะเดิ น ทำงรอบโลกโดยอำศั ย
ควำมเอื้อเฟื้อจำกคนแปลกหน้ำน่ะ มันเป็นจริงแค่ครึ่งเดียว...คุณอยำก
ฟังส่วนที่เหลือไหม”
“เอำสิ” เขำตอบ ท่ำทำงสงสัยนิด ๆ
“ผู้คนที่ให้ควำมช่วยเหลือผมอย่ำงมำก และคนที่หยิบยื่นควำม
เอื้อเฟื้อให้แก่ผม นั่นแหละผมพยำยำมจะตอบแทนพวกเขำ”
โทนียังคงสับสนอยู่เมื่อผมพูดต่อ
“ผมจะจัดหำบ้ำนให้คุณ”
จำกนั้นเขำก็อ้ำปำกค้ำง
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“ผมจะจัด ให้ คุณ ลงเรีย นในโปรแกรมที่มีก ำรรับรอง คุณ จะได้
เรียนท�ำอำหำร”
และน�้ำตำก็เอ่อท้นในดวงตำเขำ
“และผมจะอยู่ข้ำงคุณ เมื่อไหร่ก็ตำมที่คุณต้องกำรผม”
ชัว่ ขณะหนึง่ ทีเ่ รำทัง้ คูไ่ ม่ได้เอ่ยอะไร ผมได้ยนิ แม่และลูกชำยตัวน้อย
คุยกันระหว่ำงเดินเล่นตอนเช้ำ ได้ยินควำมเร่งรีบบนท้องถนนที่อยู่ห่ำง
ออกไป และในที่สุดเสียงของโทนีสั่นเครือขณะเอ่ยว่ำ “ขอบคุณนะ...
มันดีมำกเลย...ที่จะได้ไปเรียนอีก...ขอบคุณ”
จำกนั้นเนื่องจำกมันกระทบใจเขำจริง ๆ เขำก็เริ่มหัวเรำะออกมำ
“คุณนีไ่ ม่เหมือนใครเลย ลีออน...คุณมันบ้ำ! รูไ้ หม ตอนนีผ้ มอำยุสสี่ บิ เก้ำป
ผมจึงไม่ต้องกำรบ้ำนหลังใหญ่หรอก ผมอยู่แบบนี้ก็รอดได้ถ้ำผมต้องอยู่
นะ”
ผมเอื้อมไปจับมือของเขำและมองลึกลงไปในดวงตำของเขำ “ไม่
โทนี คุณไม่ต้องอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้ว” ผมอยำกให้เขำเข้ำใจว่ำชีวิตของ
เขำก�ำลังจะเปลี่ยนไป ในแบบ “ว้ำว นี่มันเพิ่งเกิดขึ้นจริง ๆ เหรอ” อะไร
แบบนั้น
เขำพยักหน้ำให้ผมอย่ำงเข้ำใจ ผมรู้สึกถึงควำมเจ็บปวดของเขำ
ควำมเสียใจที่เกิดจำกกำรยอมรับชีวิตที่รับไม่ได้มำเป็นป ๆ เขำรู้สึกชินชำ
กับควำมเจ็บปวดไปแล้ว พร้อมทั้งลดควำมคำดหวังและควำมฝันของ
ตัวเองเพื่อให้เข้ำกับควำมเป็นจริงอันยำกล�ำบำกของชีวิต โทนีให้อะไรไป
มำกมำยเหลือเกิน และเขำไม่เคยได้รับโอกำสใด ผมอยำกเห็นเขำท�ำ
ควำมฝันให้เป็นจริง และผมอยำกให้เขำมีสถำนทีถ่ ำวรทีเ่ ขำเรียกว่ำบ้ำนได้
ส�ำหรับสิ่งของทำงวัตถุทั้งหลำยที่ผมเคยคิดว่ำส�ำคัญ ผมได้เห็นจำกโทนี
แล้วว่ำอะไรที่ส�ำคัญจริง ๆ มันไม่ใช่กำรอยำกได้ควำมส�ำเร็จหรือเสำะหำ
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สิ่งที่เรำไม่มี แต่คือกำรรักสิ่งต่ำง ๆ และรักผู้คนในชีวิตของเรำต่ำงหำก
ด้วยเหตุผลบำงอย่ำงในตอนนั้น ผมรู้สึกเชื่อมโยงกลับไปถึงชำย
ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนเย็นเยียบในส�ำนักงำนที่ลอนดอน บำงทีเรำอำจ
ไม่ได้แตกต่ำงกันเลยก็ได้ บำงทีเรำอำจเป็นแค่คนดี ๆ สองคนที่พยำยำม
หำควำมสุขด้วยวิธีดีที่สุดเท่ำที่เรำจะท�ำได้ ควำมแตกต่ำงเดียวคือตอนนี้
ผมมีครูที่ดีกว่ำมำก
ผมกอดลำเพือ่ นใหม่ของผม ควำมสุขกระทบตัวเขำรำวกับแสงแดด
ขณะทีผ่ มพำ Kindness One ออกจำกเมืองพิตต์สเบิรก์ และมุง่ หน้ำ
ไปนิวยอร์ก ผมรู้สึกว่ำส่วนหนึ่งในตัวผมยังคงอยู่ตรงนั้นกับโทนี ผมมี
เสื้อผ้ำที่เขำให้ผมมำอยู่ในกระเป ำตอนนี้ แต่ยิ่งกว่ำนั้น ผมได้รับกำรย�้ำ
เตือนอีกครั้งว่ำเหตุใดผมถึงท�ำสิ่งนี้ ก็เพื่อเชื่อมโยงกับผู้คนในแบบที่ผม
ไม่เคยท�ำมำก่อน ผมขอควำมช่วยเหลือจำกคนแปลกหน้ำเพียงเพื่อจะ
พบว่ำเขำขอควำมช่วยเหลือกลับคืนจำกผม และผมรู้ว่ำควำมเชื่อมโยง
นั้นที่ผมมีกับโทนีเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ผมเพิ่งจะสร้ำงมิตรภำพตลอดชีวิตขึ้นมำ
ขณะผมขีร่ ถเข้ำไปในเมืองนิวยอร์กซิตี ผมก็ร้สู กึ ถึงกำรสัน่ สะเทือน
ของเจ้ำ Kindness One ในทุก ๆ กล้ำมเนือ้ เส้นเอ็น และข้อต่อในร่ำงกำย
ของผม ผมขี่มันมำเกินหนึ่งวันแล้ว โดยใช้ทำงอ้อมระยะยำวเพื่อไปแวะ
ดูเมืองเกตตีสเบิร์กที่มีชื่อเสียงก่อนจะมุ่งหน้ำไปยังเมืองที่โด่งดังที่สุดใน
โลก นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ถ้ำผมไปถึงที่นั่นได้ ผมก็จะไปได้ทุกที่ ใช่ไหม
แม้ว่ำต้นขำของผมจะสั่น และในหัวผมก็เต้นตุบ ๆ เสียงน่ำปวดหูของ
แตรรถยนต์ และเสียงทุ้มต�่ำพูดคุยกันของคนแปดล้ำนคนรอบตัวผม
ก็กระตุ้นให้ผมไปให้ถึงจุดหมำยปลำยทำงสุดท้ำย ผมชอบควำมตื่นตำ
ตืน่ ใจ ด้วยเหตุนผี้ มจึงตัดสินใจอย่ำงซือ่ ๆ ว่ำผมต้องขีร่ ถผ่ำนไทมส์สแควร์
จุดศูนย์กลำงของเมืองและอำจเป็นจุดศูนย์กลำงของโลกเลยก็ได้
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โชคร้ ำ ยตรงที่ ไ ม่ ว ่ ำ ตอนออกจำกเมื อ งพิ ต ต์ ส เบิ ร ์ ก ผมจะมี
อะดรีนำลินหรืออะไรก็ตำม แต่ตอนนี้มันหำยไปแล้วเมื่อผมข้ำมเขตแดน
ออกจำกรัฐเพนซิลเวเนีย ผมหยุดเพื่อหำที่นอน และพอถึงกำรปฏิเสธ
ครั้งที่หก ผมก็เริ่มตั้งค�ำถำมว่ำผมควรไปต่อหรือไม่ ตอนนี้ผมรู้นะว่ำคุณ
คิดอะไร คุณเพิ่งได้ประสบกำรณ์สุดยอดนั้นมำ แล้วเรื่องนี้ก็ท�ำให้คุณ
อยำกล้มเลิกเนี่ยนะ คือพูดตำมตรงนะ ใช่เลย เพรำะแม้ว่ำประสบกำรณ์
ของผมในเมืองพิตต์สเบิร์กท�ำให้หน้ำกำกผมหลุดออก แต่มันก็ยังท�ำใจ
ผมแตกสลำยด้วย
กำรรักคนแปลกหน้ำเป็นเรื่องยำก โทนีสะท้อนให้ผมคิดถึงควำม
กลัวในส่วนลึกว่ำผมจะไปลงเอยที่ไหน ลุ่มหลงอยู่กับกำรผจญภัยที่ผม
แทบจะตัดไม่ขำด และตัดขำดอย่ำงสิ้นเชิงจำกครอบครัวที่เคยมีควำม
ส�ำคัญต่อผมมำก ควำมกลัวที่จะต้องอยู่อย่ำงไร้ขอบเขตเข้ำท่วมใจผม
หำกมีจุดที่ผมจะหันหลังและกลับบ้ำนโดยไม่มีค�ำถำมหรือควำมเสียใจ
มำกมำยก็คงเป็นตอนนี้ ผมยืมโทรศัพท์ของคนแปลกหน้ำใจดีเพื่อโทรหำ
ลีนำ บอกเธอว่ำผมไม่แน่ใจว่ำจะไปได้ไกลเกินกว่ำนิวยอร์กหรือเปล่ำ
“มั น เป็ น ประสบกำรณ์ ที่ ย อดแล้ ว ” ผมพยำยำมโน้ ม น้ ำ วเธอ
“บำงทีผมก็อำจท�ำแค่เดินทำงข้ำมอเมริกำเท่ำนั้น”
“อย่ำบอกนะว่ำคุณท�ำให้เรำเจอเรื่องพวกนั้น เพียงเพื่อจะไปแค่
นิวยอร์กเท่ำนั้นน่ะเหรอ” ผมรับรู้ได้ว่ำเธอก�ำลังยับยั้งควำมหงุดหงิด
และพยำยำมท�ำให้มันเป็นเรื่องตลก
“แต่บำงทีผมอำจต้องกำรแค่นั้นก็ได้”
อีกครั้งที่ผมรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในส�ำนักงำนของนักบ�ำบัดผู้มี
ชื่อเสียงคนนั้นอีกครั้ง ยกเว้นครำวนี้คนที่นั่งข้ำงผมคือลีนำ
“ฉันไม่คดิ งัน้ นะ ลีออน ฉันก็อยำกให้มนั เป็นงัน้ แต่วำ่ ...” ผมได้ยนิ
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เธอสูดหำยใจเข้ำก่อนตอบว่ำ “ไม่รู้สิ คุณอยำกยอมแพ้ก่อนจะเริ่มต้น
ด้วยซ�้ำงั้นเหรอ”
ผมวำงสำยโทรศัพท์พร้อมค�ำถำมนั้นที่ดังก้องหู คุณอยำกยอมแพ้
ก่อนจะเริ่มต้นด้วยซ�้ำงั้นเหรอ และนั่นคือถ้อยค�ำที่ผลักดันผมไปสู่เช้ำวัน
สวยงำมอำกำศดีในนิวยอร์ก ต้นไม้ที่เซนทรัลพำร์กเบ่งบำนเต็มที่ กระทั่ง
อำกำศก็ยังมีกลิ่นบริสุทธิ์แม้รอบตัวผมจะเป็นกำรจรำจรอันคับคั่งก็ตำม
ผมสงสัยว่ำมันจะสร้ำงควำมประหลำดใจให้ใครได้บ้ำงหรือไม่
ในจุดนี้ แต่กำรหำห้องพักฟรีในนิวยอร์กซิตีนั้นยำกกว่ำที่เห็น เมื่อย้อน
กลับไปมองไทมส์สแควร์ ก็อำจเข้ำใจได้ในแง่กำรท�ำเพือ่ ควำมตืน่ ตำตืน่ ใจ
แต่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อกำรขนส่งจัดกำรเสมอไป ผมเจอแต่นักท่องเที่ยว
ที่อ ำศัย อยู ่ ใ นโรงแรมขนำดเล็ก เกิน รำคำ ผู้ ซึ่ง อำจรู้ สึก เห็น ใจต่ อกำร
เดินทำงของผม แต่ไม่ได้เต็มใจให้ผมนอนข้ำงพวกเขำเสมอไป
โอกำสที่น่ำจะเป็นไปได้มำกที่สุดมำพร้อมกับครอบครัวจำกเมือง
โตรีโน ประเทศอิตำลี เป็นแม่กับลูกชำยสองคน พวกเขำมำเยือนบิ๊ก
แอปเปิ้ลไม่กี่วัน แต่โชคร้ำยที่พวกเขำไม่มีที่ว่ำงเพียงพอในห้องนอน
โรงแรมส�ำหรับสมำชิกครอบครัวอีกคน อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำให้เบอร์
ติดต่อแก่ผมไว้ และเสนอที่พักให้หำกผมไปถึงเมืองโตรีโน
“คุณแน่ใจเหรอครับ” ผมถำม “เพรำะไม่งั้นผมจะไปโตรีโนและ
รับข้อเสนอของคุณนะ!”
“เรำยินดีต้อนรับคุณเลย” ผู้เป็นแม่ตอบ
ผมเริ่มเดินลงไปที่ถนนพำร์กอะเวนิว ไกลจำกควำมโกลำหลของ
ไทมส์สแควร์ และตอนนัน้ เองทีผ่ มเห็นเขำ ตอนนีผ้ มรูแ้ ล้วว่ำผูค้ นส่วนใหญ่
คงไม่จัดทำโซอยู่ในคนที่น่ำจะตอบตกลง เขำเป็นทนำยควำมหนุ่มใน
วัยสำมสิบกลำง ๆ สวมเสื้อเชิ้ตติดกระดุมพร้อมผูกไททำงกำร แต่มีบำง
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อย่ำงในตัวเขำที่บอกว่ำ “ผมเป็นมำกกว่ำคอกท�ำงำนที่ผมนั่งท�ำงำน
ในนั้น”
หลังจำกผมอธิบำยสถำนกำรณ์ของผมไป ทำโซนิ่ง เห็นชัดว่ำ
ก�ำ ลัง ชั่ง น�้ำ หนัก ทำงเลือ กของเขำก่ อ นตอบในที่สุดว่ ำ “อืม ตรงส่ ว น
ควำมเอื้อเฟื้อของคนแปลกหน้ำนั่นแหละที่โดนใจผมจริง ๆ”
ทำโซคิ ด อยู ่ พั ก หนึ่ ง และพู ด ค� ำ หนึ่ ง ที่ ผ มรอคอยที่ จ ะได้ ยิ น มำ
ทั้งวัน “ได้เลย”
ผมย้อนคิดถึงกัสในสวนที่เมืองพิตต์สเบิร์ก ผู้ซึ่งบอกผมว่ำ “อย่ำ
ยอมแพ้ ลีออน บำงครั้งไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต เรำก็ต้องเดินหน้ำ
ต่อไป”
ผมรอทำโซเลิกงำน จำกนั้นเรำก็ไปที่อพำร์ตเมนต์ของเขำในย่ำน
มิดทำวน์แมนแฮตตัน ภรรยำของเขำออกนอกเมืองเพื่อไปท�ำงำน และ
หลังจำกคุยกับเธอให้เข้ำใจแล้ว เขำให้เวลำผมผ่อนคลำยไม่กี่นำทีก่อน
เรำจะออกไปกิน “มื้อเย็นอ�ำลำอเมริกำ” ตำมที่เขำเรียก
ขณะเรำนั่งอยู่ในร้ำนอำหำรกรีก เรำก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องนิวยอร์ก
ทำโซเติบโตมำในรัฐแมสซำชูเซตส์ แต่ย้ำยมำนิวยอร์กเมื่อป 2001
“ว้ำว ปนั้นล�ำบำกเลยนะที่จะมำนิวยอร์ก” ผมบอกเขำ “ตอน
เหตุกำรณ์ 9/11 คุณอยู่ที่นี่หรือเปล่ำ”
“อยู่สิ” เขำตอบอย่ำงลังเล ดวงตำของเขำเข้มขึ้น “ผมเพิ่งย้ำยมำ
ที่นี่หนึ่งเดือนก่อนหน้ำนั้น ผมเข้ำเรียนกฎหมำยเป็นปแรก ผมยืนห่ำง
ออกไปสองช่วงตึก และเห็นเครื่องบินสองล�ำนั่นพุ่งชน”
เขำหยุดสูดหำยใจเข้ำ พยำยำมหำถ้อยค�ำที่จะพูดต่อ
“คุณเห็นเครื่องบินสองล�ำนั่นพุ่งชนตึกเลยเหรอ” ผมถำม ช็อกกับ
สิ่งที่ได้รับรู้นั้น
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“ใช่แล้ว” เสียงของเขำเงียบลงขณะมองออกไปยังท้องถนน “ผม
ยืนอยู่ใกล้มำกจนเมื่อเครื่องบินสองล�ำนั่นพุ่งชน เมื่อลูกไฟนั่นระเบิดออก
มำ มันก็ท�ำขนแขนเรำไหม้ได้ เรำอยู่ใกล้ขนำดนั้นเลยละ”
ผมไม่แน่ใจว่ำจะตอบอย่ำงไรดี แน่นอน ผมรู้รำยละเอียดเรื่อง
เลวร้ำยทัง้ หมด ได้ดชู อ่ งซีเอ็นเอ็นหลำยชัว่ โมงหลังเหตุกำรณ์และทุก ๆ วัน
ครบรอบเหตุกำรณ์ ได้ยินว่ำผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกโศกนำฏกรรมนี้เจออะไรบ้ำง แต่ผมไม่เคยเจอหนึ่งในนั้นสักคนจริง ๆ กำร
ได้ดูเรื่องสะเทือนอำรมณ์เปิดเผยบนช่องซีเอ็นเอ็น ต่ำงจำกกำรที่ขนของ
ตัวคุณไหม้เพรำะกำรระเบิดเครื่องบินของผู้ก่อกำรร้ำยที่พุ่งชนเหล็กซึ่ง
อยู่ห่ำงออกไปเกือบหนึ่งไมล์ และก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคน ผมยังคงรู้สึก
ถึงควำมกลัวอย่ำงแจ่มชัด รับรู้ถึงข้อเท็จจริงในทันทีว่ำ โลกที่เรำรู้จัก
ตอนนี้อำจเปลี่ยนไปได้ตลอดกำลด้วยค�ำเตือนเพียงเล็กน้อยและไร้ซึ่ง
ค�ำอธิบำยใด
“คุณได้รับผลกระทบอะไรบ้ำงครับ” ผมถำม “มันเปลี่ยนคุณยังไง
บ้ำง”
ทำโซมองกลับมำที่ผม จ้องตำผม “มันเปลี่ยนทุกอย่ำง เพรำะ
เป็นครั้งแรกที่คุณเห็นเมืองใหญ่เช่นนี้บำดเจ็บจริง ๆ”
เขำคิดเรื่องนั้นก่อนพูดต่อ ดวงตำของเขำฉำยจ้ำไปอีกที่หนึ่งใน
ควำมทรงจ�ำ บำงทีอำจเจ็บปวดพอ ๆ กัน แต่ก็ยังมีควำมหวัง “แต่สิ่ง
ที่คุณเห็นเช่นกันคือควำมมีน�้ำใจอย่ำงที่คุณไม่เคยเห็นมำก่อน วันนั้น
ตลอดทำงที่ผมเดินจำกตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ไปยังเมืองควีนส์ ผมได้รับ
น�้ำและอำหำรมำตลอดทำง ทั้งเมืองร่วมใจกัน และนั่นก็เป็นเรื่องเจง
ทีเดียว”
ผมคิดย้อนไปถึงโทนี แม้กระทั่งในสภำพที่ย�่ำแย่ที่สุด บำงทีอำจ
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เป็นเพรำะนั่นคือสภำพที่ย�่ำแย่ที่สุด เรำจึงจ�ำต้องแบ่งปันกัน บำงทีอำจ
เป็นเพรำะควำมสะดวกสบำยของชีวิตที่ท�ำให้เรำลืมสิ่งจ�ำเป็นเหล่ำนั้น
ผมรู้ว่ำผมลืมมันครั้งแล้วครั้งเล่ำ ผมติดอยู่ในสิ่งที่ผมต้องกำรจนลืมให้
ค่ำสิ่งที่ผมมีอยู่
ทำโซยิ้มให้ผมจำกอีกฝังของโต๊ะ “ผมคิดว่ำผู้คนยังคงมีน�้ำใจแบบ
นั้นได้”
ผมคิดเช่นนั้นเหมือนกัน ทำโซ...ผมคิดเช่นนั้นเหมือนกัน
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