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ห้องสีขาว

ฉันเคยอ่านหนังสือมามากกว่าคุณ ไม่สำ� คัญว่าคุณจะเคยอ่านมากีเ่ ล่ม เพราะ
ยังไงฉันก็อ่านมากกว่า เชื่อฉันเถอะ ฉันมีเวลามากพอ
ภายในห้องสีขาวของฉัน สิ่งเดียวที่ ให้สีสันกับห้องก็คือสันหนังสือ
ทั้งหลายที่วางเรียงรายสีตัดกับผนังอยู่บนชั้นหนังสือสีขาวแวววาว ทุกเล่ม
เป็นหนังสือปกแข็งใหม่เอี่ยม ไม่มีค�ำว่าหนังสือปกอ่อนมือสองที่เต็มไป
ด้วยเชื้อโรคส�ำหรับฉันหรอกนะ หนังสือทุกเล่มบนชั้นล้วนมาจากข้างนอก
ผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ต ่ า งๆ และปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการถู ก ห่ อ หุ ้ ม ใน
ถุงพลาสติกสุญญากาศก่อนจะส่งมาถึงมือฉัน ฉันอยากจะเห็นเครื่องจักร
อะไรก็ตามที่ท�ำทุกขั้นตอนที่ว่ามาทั้งหมดนั่นอยู่เหมือนกัน ฉันเคยลอง
จินตนาการดู ในหัวมีภาพหนังสือแต่ละเล่มบนสายพานสีขาวค่อยๆ เคลือ่ นที่
ไปตามสถานีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสีขาว ซึ่งจะมีแขนกลสีขาวยื่นมาปัดฝุ่น
ขัดสีฉวีวรรณ ฉีดสเปรย์ ฆ่าเชื้อจนสะอาดพอส�ำหรับฉัน งานแรกที่ฉันจะ
ท�ำทันทีที่ ได้รับมันมาก็คือการแกะห่อพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้กรรไกร
และยอมเสียสละเล็บให้หกั ไปมากกว่าหนึง่ งานต่อจากนัน้ ก็คอื การเขียนชือ่
แสดงความเป็นเจ้าของลงไปที่ปกหน้าใน
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สมบัติของแมดิลีน วิทเทียร์
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะท�ำแบบนี้ ไปท�ำไม เพราะที่นี่ ไม่มี ใครอีกแล้ว
นอกจากแม่ฉนั ซึง่ ไม่อา่ นหนังสือ และคาร์ลา่ พยาบาลของฉันทีส่ าละวนอยู่
กับการเฝ้ามองดูฉันหายใจจนไม่มีเวลาอ่าน ฉันแทบไม่เคยมีแขกมาเยี่ยม
ดังนั้นมันก็แน่นอนว่าคงไม่มี ใครจะมายืมหนังสือพวกนี้จากฉัน จึงไม่มี ใคร
ต้องเตือนว่าหนังสือที่ถูกลืมไว้บนชั้นของเขาหรือเธอเป็นหนังสือของฉัน
ของตอบแทนเมื่อพบและส่งคืน (โปรดเลือกทุกข้อที่ตรงใจ)
นี่เป็นส่วนที่กินเวลาฉันนานที่สุด เพราะแต่ละเล่มก็มีของรางวัล
ไม่เหมือนกันด้วยนะ บางครั้งก็ค่อนข้างเพ้อฝันนิดหนึ่งอย่างเช่น
• ปิกนิกกับฉัน (แมดิลีน) ในทุ่งอันเต็มไปด้วยละอองเกสรจากดอกป็อปปี้ ดอก
ลิลลี่ และดอกดาวเรืองในจินตนาการไม่รู้จบใต้ท้องฟ้าสีฟ้าโปร่งไร้เมฆในฤดูร้อน
• ดื่มชากับฉัน (แมดิลีน) ในประภาคารที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก
ท่ามกลางพายุเฮอร์ริเคน
• ด�ำน�้ำกับฉัน (แมดิลีน) ที่โมโลคีนีเพื่อไปดูปลาฮูมูฮูมูนูคูนูคูอาพัวอา ปลา
ประจ�ำรัฐฮาวาย
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บางครั้งของตอบแทนก็ ไม่ค่อยเพ้อฝันสักเท่าไหร่
• ไปร้านหนังสือเก่ากับฉัน (แมดิลีน)
• เดินเล่นกับฉัน (แมดิลีน) ราวหนึ่งมุมถนนแล้วกลับ
• สนทนาสัน้ ๆ กับฉัน (แมดิลนี ) เพื่ออภิปรายเรื่องอะไรก็ตามทีค่ ณุ ต้องการ บน
โซฟาสีขาวในห้องนอนสีขาวของฉัน
และบางครั้งของตอบแทนก็มีแค่
• ฉัน (แมดิลีน)
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SCID ROW

โรคทีฉ่ นั เป็นน่ะเป็นโรคทีห่ ายากมาก แต่กม็ ชี อื่ เสียงมากด้วยเช่นกัน มันเป็น
แขนงหนึ่งของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง หรือเอสซีไอดี* แต่ทุกคน
มักจะรู้จักกันในชื่อของ 'โรคบับเบิลเบบี้'
พูดง่ายๆ ก็คือฉันแพ้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถ
เป็นตัวจุดชนวนให้อาการก�ำเริบขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ในน�้ำยาเช็ด
โต๊ะทีฉ่ นั ไปแตะโดน หรือน�ำ้ หอมของใครบางคน รวมถึงเครือ่ งเทศแปลกใหม่
จากต่างเมืองในอาหารที่ฉันกินก็อาจท�ำให้ฉันป่วยได้ ตัวกระตุ้นอาจมีแค่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด หรือไม่มีอะไรท�ำให้ก�ำเริบเลย หรืออาจจะ
เกิดจากสาเหตุอื่นไปเลยก็ ได้ ไม่มี ใครรู้ว่าอะไรจะเป็นตัวกระตุ้นที่ท�ำให้
ฉันป่วย แต่ทุกคนรู้ว่าผลที่ตามมาคืออะไร จากที่แม่ฉันเล่ามา ฉันเกือบจะ
ตายไปแล้วตั้งแต่ยังเป็นทารก ดังนั้นฉันจึงต้องอยู่ในที่ของฉัน ตามประสา
คนป่วยด้วยโรคเอสซีไอดี นั่นหมายถึงการไม่ออกจากบ้าน และฉันก็ ไม่เคย
ก้าวออกจากบ้านเลยแม้แต่ก้าวเดียวตลอดสิบเจ็ดปีในชีวิตของฉัน
* Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
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บันทึกสุขภาพประจ�ำวัน

__________________________
แมดิลีน วิทเทียร์

ชื่อผู้ป่วย

2 พฤษภาคม
วันที่

__________________________

แพทย์หญิงพอลลีน วิทเทียร์
แพทย์เจ้าของไข้
__________________________
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สถานะการกรองอากาศ
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พอนวานเกอด

"คืนนี้จะดูหนัง เล่นวาดรูปใบ้ค�ำอันทรงเกียรติ หรือเข้าชมรมหนอนหนังสือ
ดีจ๊ะ" แม่ถามระหว่างบีบลมใส่ปลอกวัดความดันที่พันอยู่รอบแขนฉัน โดย
ไม่ได้เอ่ยถึงเกมเรียงค�ำศัพท์ตามหลักสัทศาสตร์* ที่เป็นเกมโปรดที่สุดของ
แม่ในบรรดาเกมหลังอาหารค�ำ่ ของพวกเรา และเมือ่ เงยหน้าขึน้ ไปก็มองเห็น
ว่าสายตาแม่ก�ำลังหัวเราะใส่ฉันอยู่
"สัทศาสตร์ค่ะ" ฉันว่า
แม่หยุดบีบลมใส่ปลอกวัดความดัน ซึง่ จริงๆ ตามปกติแล้วนีเ่ ป็นหน้าที่
ของคาร์ล่า พยาบาลที่ดูแลฉันอยู่ทุกวัน เธอจะวัดความดันและบันทึกผล
ลงในบันทึกสุขภาพประจ�ำวันของฉัน แต่วันนี้แม่ ให้เธอหยุดงานเพราะ
เป็นวันเกิดของฉัน และพวกเราก็มักจะฉลองวันเกิดด้วยกันสองคนแม่ลูก
มาตลอด
ต่อมาเป็นคิวของหูฟังแพทย์ที่แม่ ใช้ฟังเสียงหัวใจของฉัน รอยยิ้ม
ของแม่จางไปก่อนจะถูกแทนที่ด้วยสีหน้าจริงจังของคุณหมอ เป็นใบหน้าที่
* Scrabble แบบดั้งเดิมมีวิธีการเล่นคือการให้ ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ผู้เล่นมีอยู่ น�ำมาเรียงต่อเป็นค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษที่มีความหมาย แต่ ในเรื่องนี้จะเรียงศัพท์ตามเสียงพูดหรือค�ำ อ่านของศัพท์นั้นๆ ถ้าเทียบกับ
ภาษาไทย จากค�ำว่า 'อธิบาย' ก็อาจเรียงเป็น 'อะทิบาย' แทน
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คนไข้ของเธอมักจะได้เห็น สีหน้าห่างเหินเล็กน้อย ดูมีความเป็นมืออาชีพ
และแฝงไว้ดว้ ยความกังวลหน่อยๆ ฉันสงสัยจังว่าสีหน้าแบบนีจ้ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ย
รู้สึกสบายใจขึ้นมาได้หรือเปล่า
ฉันยืน่ หน้าเข้าไปจุบ๊ แม่เบาๆ ทีห่ น้าผากตามแรงกระตุน้ ในใจเพือ่ เตือน
ให้รู้ว่าที่อยู่ตรงหน้าเธอคือฉันเอง คนไข้คนโปรดและลูกสาวของเธอ
แม่ลมื ตาขึน้ มาพร้อมระบายรอยยิม้ ก่อนจะลูบแก้มฉันแผ่วเบา ฉันว่า
ถ้าคนเราจะเกิดมาพร้อมกับโรคร้ายอะไรสักอย่างที่ต้องมีคนดูแลอยู่ตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง การมีแม่ตัวเองเป็นหมอเจ้าของไข้แบบฉันมันก็ ไม่เลวสัก
เท่าไหร่
ไม่กี่วินาทีต่อมาแม่ก็มองหน้าฉันด้วยสีหน้าแบบ 'ฉันเป็นหมอนะ
และเกรงว่าจะมีข่าวร้ายส�ำหรับคุณ' "นี่วันส�ำคัญของลูกนะ เราเล่นเกมที่
ลูกมี โอกาสชนะจริงๆ ดีกว่ามั้ย อย่างเล่นวาดรูปใบ้ค�ำอันทรงเกียรติอะไร
อย่างนี้ ไง"
จริงๆ แล้วเกมวาดรูปใบ้ค�ำอันทรงเกียรติปกติต้องเล่นกันเป็นทีม
เล่นกันแค่สองคนไม่ได้ พวกเราก็เลยคิดค้นเกมใหม่ขึ้นมาเองเรียกว่าเกม
วาดรูปใบ้ค�ำอันทรงเกียรติ ที่จะมีหนึ่งคนวาดรูปอะไรสักอย่าง และอีกคน
ก็จะให้เกียรติทายว่ารูปที่วาดนั่นมันคืออะไร ถ้าตอบถูก อีกฝ่ายก็จะได้
คะแนนไป
ฉันหรีต่ าใส่แม่ "เราจะเล่นสัทศาสตร์ และคราวนีห้ นูกจ็ ะต้องชนะด้วย"
ฉันพูดไปด้วยความมั่นใจ ถึงแม้จริงๆ แล้วฉันจะไม่มี โอกาสชนะเลยก็ตาม
ว่ากันตามตรง ตลอดหลายปีที่เราเล่นเกมนี้มา ฉันไม่เคยชนะแม่เลยแม้แต่
ครั้งเดียว ครั้งสุดท้ายที่เราเล่นกันฉันก็พอมีลุ้นอยู่บ้าง จนกระทั่งแม่ปล่อย
ไม้ตายสุดท้ายมาด้วยการลงค�ำว่ายีนส์ (JEENZ) ในช่องคะแนนคูณสามบน
กระดานเท่านั้นล่ะ
"ตามใจ" แม่ส่ายหัวและแกล้งท�ำเป็นสงสารฉัน "อะไรก็ ได้ที่ลูก
ต้องการจ้ะ" จบค�ำนั้นแม่ก็หลับตาที่ก�ำลังหัวเราะอยู่ลงเพื่อจะตั้งสมาธิ
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กับการฟังเสียงหัวใจฉันเต้นผ่านหูฟังแพทย์ของแม่ต่อ
เวลาช่วงเช้าที่เหลือของเราหมดไปกับการอบเค้กวันเกิดตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ขิ องพวกเรา นัน่ คือเค้กวานิลลาทีต่ กแต่งด้วยวานิลลาไอซิง่ หลังจาก
ตัวเค้กเย็นลงแล้ว ฉันก็ตั้งใจปาดครีมให้บางสุดชีวิต แบบเอาแค่พอปิด
เนือ้ เค้กได้หมด เหตุเพราะทัง้ ฉันและแม่เป็นมนุษย์ทนี่ ยิ มกินเนือ้ เค้กมากกว่า
เนื้อครีมน่ะสิ และในส่วนของการตกแต่งหน้าเค้ก ฉันวาดดอกเดซี่กลีบ
สีขาวและเกสรสีขาวจ�ำนวนสิบแปดดอกไว้ท่ัวหน้าเค้ก ส่วนด้านข้างก็
บีบครีมเป็นผ้าม่านสีขาวโอบล้อมตัวเค้กเอาไว้
"สมบูรณ์แบบ" แม่ของฉันชะโงกหน้ามามองข้ามไหล่ฉนั ระหว่างทีฉ่ นั
ก�ำลังเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย "เหมือนหนูเลย"
ฉันหันหน้าไปพบกับรอยยิ้มกว้างๆ ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ
ของแม่ และนัยน์ตาที่แวววาวไปด้วยหยาดน�้ำตา
"คน ขี้ แย" ฉันว่าพร้อมกับบีบครีมใส่จมูกแม่ ซึง่ มันก็ทำ� ให้แม่หวั เราะ
ทั้งน�้ำตาหนักกว่าเก่า ปกติแล้วแม่ไม่ได้อ่อนไหวง่ายอะไรขนาดนี้หรอก
จะเป็นก็แค่ ในวันเกิดฉันนี่แหละที่แม่จะเศร้าและสุขใจไปพร้อมๆ กันด้วย
เหตุผลลึกลับบางประการ ซึ่งถ้าแม่เศร้า ฉันก็เศร้า และถ้าแม่สุข ฉันเองก็
จะสุขได้เหมือนกัน
"แม่รจู้ ะ้ " แม่ยอมรับ พร้อมกับชูมอื ขึน้ กลางอากาศเหมือนจะยอมแพ้
"แม่นี่ ไม่ไหวเลยจริงๆ เนอะ" ก่อนจะดึงตัวฉันเข้าไปกอดรัดจนแน่น และ
ท�ำให้ครีมจากเค้กมาติดบนผมฉัน
วั น เกิ ด ฉั น เป็ น เพี ย งวั น เดี ย วในรอบหนึ่ ง ปี ท่ี พ วกเราจะได้ ต ระหนั ก ถึ ง
อาการป่วยของฉันอย่างชัดเจนทีส่ ดุ เพราะเราจะได้ ใช้เวลาระลึกถึงวันเวลา
ที่ผันผ่าน ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วกับโรคร้ายที่ยังไร้ซึ่งหนทางในการรักษา
อีกหนึง่ ปีที่ ไม่ได้ ใช้ชวี ติ ให้สมกับเป็นวัยรุน่ ไม่ได้เริม่ เรียนขับรถ ไม่มจี บู แรก
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ไม่ได้ ไปงานพรอม ไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์อกหักครั้งแรก หรือแม้แต่
อุบัติเหตุเล็กน้อยทางรถยนต์ครั้งแรกก็ ไม่เคยได้เจอมาก่อน และอีกหนึ่งปี
ที่แม่ฉันทุ่มเทชีวิตให้กับการท�ำงานและดูแลฉันจนไม่มีเวลาไปท�ำอย่างอื่น
ซึ่งในวันธรรมดามันก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้ แต่พอเป็น
วันเกิด ทุกอย่างมันก็ชัดขึ้นมาจนยากที่จะท�ำเฉยเหมือนทุกที
โดยเฉพาะในปีนี้ที่มันยิ่งยากขึ้นกว่าปีก่อนๆ อาจเป็นเพราะฉันอายุ
สิบแปดแล้ว ในทางเทคนิคอายุขนาดนี้ถือว่าเป็นผู้ ใหญ่แล้วนะ ฉันควรจะ
ออกจากบ้าน ไปเรียนมหาวิทยาลัย และไปมีชวี ติ ของตัวเองได้แล้ว ส่วนแม่
ก็ควรกลัวว่าจะกลายเป็นแม่นกที่ต้องเผชิญกับความเหงาเวลานกน้อยจะ
ออกจากรัง ทว่าเพราะโรคของฉัน ทัง้ หมดทีว่ า่ มาจึงเป็นไปไม่ได้ และสุดท้าย
ฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น
หลังจากอาหารเย็นจบลง ฉันก็ ได้ชุดดินสอสีไม้ระบายน�้ำที่อยากได้มานาน
เป็นของขวัญวันเกิด ก่อนที่เราจะย้ายไปที่ห้องนั่งเล่น ไปนั่งขัดสมาธิอยู่
ตรงหน้าโต๊ะกาแฟ นี่ก็เป็นธรรมเนียมวันเกิดอีกส่วนหนึ่งของฉัน นั่นคือแม่
จะจุดเทียนหนึง่ เล่มปักไว้ตรงกลางเค้ก จากนัน้ ฉันก็หลับตาลงแล้วอธิษฐาน
และปิดท้ายด้วยการเป่าเทียนเล่มนั้นจนดับ
"คราวนี้อธิษฐานขออะไรเหรอลูก" ทันทีที่ฉันลืมตาขึ้นมา แม่ก็ยิง
ค�ำถามใส่ฉัน
ถ้าจะว่ากันตามตรง ในโลกนี้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากจะขอ
นั่นคือยาวิเศษที่จะท�ำให้ฉันสามารถออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้อย่างอิสรเสรี
ราวกับเป็นสัตว์ปา่ ในทุง่ กว้าง แต่ฉนั จะไม่ขอพรแบบนัน้ หรอกเพราะมันเป็น
ไปไม่ได้พอๆ กับการขอให้นางเงือกกับมังกรมีตัวตนจริงๆ นั่นแหละ ด้วย
เหตุนนั้ ฉันจึงเลือกทีจ่ ะขออะไรทีม่ นั อิงหลักความเป็นจริงมากกว่ายาวิเศษที่
จะมารักษาฉัน อะไรบางอย่างที่ ไม่ทำ� ให้เราทัง้ สองคนรูส้ กึ เศร้าขึน้ มาอีกด้วย
"ขอให้ โลกนี้มีแต่ความสงบสุข" ฉันตอบ
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เค้กหมดไปสามชิ้นแล้วตอนที่เกมเรียงค�ำศัพท์ตามหลักสัทศาสตร์
ของเราเริ่มขึ้น และฉันก็ ไม่ชนะ ไม่แม้แต่จะมีลุ้นเสียด้วยซ�้ำ
แม่ท�ำสิ่งเหลือเชื่ออีกครั้งด้ว ยการใช้ชิ้นตัวอักษรครบทั้งเจ็ดอัน
ประกอบเป็นค�ำว่า POKALIP ข้างๆ ตัวอักษร S เรียงเป็นค�ำว่า POKALIPS*
"ค�ำว่าอะไรเนี่ย" ฉันถาม
"Apocalypse" แม่ตอบกลับมาพลางท�ำตาวิ้งๆ ใส่ฉัน
"ไม่มีทางหรอกแม่ หนูไม่มีทางยอมปล่อยค�ำนี้ผ่านไปแน่"
"ได้สิ" คือค�ำตอบเดียวของแม่
"แม่คะ มันต้องมี A อีกหนึ่งตัวสิ"
"Pokalips" พูดจบแม่กช็ ม้ี อื ไปทีต่ วั อักษรทีละตัว "ถึงจะไม่มสี ระก็อา่ น
ได้นี่นา"
ฉันส่ายหน้า
"P O K A L I P S" แล้วก็มีคนดื้อแพ่งไม่ยอมแพ้ หน�ำซ�้ำยังอ่านออก
เสียงทีละพยางค์ ให้ฟังอีกต่างหาก
"ให้ตายเถอะ คนหัวดื้อ" ฉันพูดก่อนจะชูมือขึ้นฟ้ายอมแพ้ "โอเคๆ"
"เย้~" แม่ท�ำท่าดี ใจสุดขีดพร้อมกับหัวเราะใส่ฉันก่อนจะจดคะแนนที่
สูงปรี๊ดจนฉันไม่อาจเอื้อมของแม่ลงไปในตาราง "นี่เป็นเพราะลูกยังไม่เคย
เข้าใจเกมนี้อย่างถ่องแท้นะ" แม่ว่า "เกมนี้มันต้องใช้ศิลปะการจูงใจจ้ะ"
ฉันตัดเค้กมาอีกชิ้นหนึ่งก่อนจะเถียง "เมื่อกี้หนูว่ามันไม่ใช่ศิลปะการ
จูงใจนะ" ฉันว่า "เขาเรียกโกงต่างหากค่ะ"
"เหมือนกันนั่นแหละ" เราหัวเราะขึ้นพร้อมกันกับการยอมรับหน้าตา
เฉยของแม่
"พรุง่ นีล้ กู ค่อยชนะแม่ในเกมวาดรูปใบ้คำ� อันทรงเกียรติทหี ลังแล้วกัน
นะ" แม่ปลอบ
* ออกเสียงเหมือนค�ำว่า (a)pocalypse ที่หมายถึงบันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน กล่าวถึงวันสิ้นโลก
ตัวละครจะสื่อว่า Pokalips สามารถออกเสียงได้เป็นค�ำว่า Apocalypse โดยที่ ไม่ต้องมีตัว A ข้างหน้า
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หลั ง จากเกมจบลงที่ ค วามพ่ า ยแพ้ ข องฉั น เราก็ ย ้ า ยไปนั่ ง ดู
แฟรงเกนสไตน์หนุ่ม หนังเรื่องโปรดของเราบนโซฟา นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมที่
เป็นธรรมเนียมวันเกิดของพวกเราเช่นกัน ฉันจะนอนตักแม่แล้วแม่กจ็ ะลูบผม
ฉัน จากนั้นเราก็จะพากันหัวเราะกับมุกตลกเดิมๆ ในแบบเดิมๆ เหมือนกับ
ที่เราท�ำมาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ถึงมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆ มันก็ยัง
เป็นการฉลองวันเกิดปีที่สิบแปดที่ ไม่เลวเลยทีเดียวล่ะ
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เหมือนเดิม

ฉันก�ำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาสีขาวของฉันตอนที่คาร์ล่ามาถึงในเช้า
วันถัดมา
"Feliz cumpleaños (สุขสันต์วันเกิดจ้า~)" ค�ำอวยพรภาษาสเปน
ของเธอลอยมาก่อนตัว
ฉันลดหนังสือลงก่อนจะตอบกลับไปด้วยภาษาเดียวกัน "Gracias
(ขอบคุณค่ะ)"
"วันเกิดเป็นไงบ้างจ๊ะ" คาร์ลา่ ถามพลางเปิดกระเป๋าอุปกรณ์การแพทย์
ของเธอไปด้วย
"ก็สนุกดีค่ะ"
"เค้กวานิลลาหน้าครีมวานิลลาเหมือนเดิม?" เธอถาม
"แหงสิ"
"แฟรงเกนสไตน์หนุ่ม?"
"ถูกต้อง"
"และเธอก็เล่นเกมนั่นแพ้อีกตามเคยสิ?" เธอถามต่ออีก
"นี่เราท�ำอะไรเดาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ"
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"ไม่ต้องใส่ใจหรอก" เธอหัวเราะ "ฉันแค่อิจฉาที่เธอกับแม่จ๋าของเธอ
กุ๊กกิ๊กกันมากเท่านั้นล่ะ"
คาร์ล่าหยิบบันทึกสุขภาพของฉันขึ้นมาดูผลการตรวจที่แม่ฉันลงไว้
เมือ่ วานแบบเร็วๆ ทีหนึง่ ก่อนจะใส่แผ่นใหม่เข้าไปเพิม่ "ทุกวันนี้ โรซ่ายังไม่มี
เวลามาสนใจฉันเลยด้วยซ�้ำ"
โรซ่าคือลูกสาววัยสิบเจ็ดปีของคาร์ล่า เท่าที่ฟังจากคาร์ล่า แต่ก่อน
เธอกับลูกสนิทกันมากจนกระทั่งวันที่ฮอร์ โมนกับพวกเด็กหนุ่มมาและแย่ง
โรซ่าไป ฉันนึกภาพเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับแม่และฉันไม่ออกเลย
เมื่อคาร์ล่าทรุดตัวลงนั่งข้างๆ ฉันบนโซฟา ฉันก็ยื่นมือออกไปให้เธอ
จัดการสวมปลอกแขนส�ำหรับวัดความดันอย่างรูง้ าน แล้วสายตาของเธอก็
เหลือบไปเห็นหนังสือที่ฉันอ่านอยู่จนถึงเมื่อกี้
"ดอกไม้ส�ำหรับอัลเจอร์นอน* อีกแล้วเหรอ" เธอทัก "เห็นอ่านทีไรก็
ร้องไห้ทุกทีไม่ใช่รึไง"
"สักวันมันก็ท�ำอะไรหนูไม่ได้แล้ว" ฉันตอบ "หนูจะต้องอ่านมันในวัน
นั้นให้ ได้"
คาร์ล่ากลอกตาใส่ก่อนจะคว้ามือฉันไป
จริงๆ ฉันก็รอู้ ยูว่ า่ มันเป็นค�ำตอบทีอ่ อกจะกวนประสาทอยูไ่ ม่นอ้ ย และ
ตัวฉันเองก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันจะจริงอย่างที่คิดไว้หรือเปล่า
บางทีฉันอาจจะก�ำลังคาดหวังให้สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นี้เปลี่ยนแปลง
ไปสักวันหนึ่งก็ ได้ล่ะมั้ง

* 'Flowers for Algernon' เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดย Daniel Keyes ตีพิมพ์ปี 1959
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ชีวิตช่างสั้นนัก™

บทวิจารณ์หนังสือแบบเปิดเผยเนื้อหาส�ำคัญ โดยแมดิลีน

ดอกไม้ส�ำหรับอัลเจอร์นอน เขียนโดย ดาเนียล คีย์ส
ค�ำเตือน อาจมีการเปิดเผยเนือ้ หาส�ำคัญในเรือ่ ง: อัลเจอร์นอนคือหนู
ตัวหนึ่ง และหนูตัวนั้นจะตาย
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การรุกรานของมนุษย์ต่างดาว ภาคสอง

ฉันอ่านมาถึงช่วงที่ชาร์ลีได้รู้ว่าตัวเองอาจต้องประสบชะตากรรมเดียวกับ
เจ้ า หนู ใ นเรื่อง ตอนที่ ได้ยินเสีย งดังกระหึ่มของเครื่องยนต์ดังมาจาก
ด้านนอก ความคิดฉันลอยออกไปนอกโลกทันที ในหัวจินตนาการถึงยานแม่
ขนาดใหญ่ที่ก�ำลังลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าเหนือพื้นโลก
ตัวบ้านสั่นเล็กน้อย เหล่าหนังสือบนชั้นเองก็เช่นกัน ฉันรู้ทันทีว่ามัน
คือเสียงของรถบรรทุกคันหนึ่งจากเสียงปี๊บๆ ต่อเนื่องที่ดังผสานกับเสียง
เครือ่ งยนต์หงึ่ ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งความผิดหวัง ฉันจึงบอกกับตัวเองว่าใครก็ตาม
บนรถคันนั้นน่าจะแค่หลงทางมา แบบว่าแค่เลี้ยวเข้าผิดซอยระหว่างการ
เดินทางไปที่ ไหนสักแห่งที่ ไม่ใช่ที่นี่
ทว่าในตอนนั้นเองเครื่องยนต์ก็ดับไป ตามมาด้วยเสียงประตูเปิด
และปิด จากนั้นก็เกิดความเงียบขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงผู้หญิง
ตะโกนขึ้นมา "ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของพวกเรานะทุกคน!"
สิ้นเสียงนั้นสายตาของคาร์ล่าก็เลื่อนมาจ้องหน้าฉันอย่างจริงจังอยู่
หลายวินาที และฉันก็รู้ดีว่าเธอคิดอะไรอยู่
มันก�ำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้ว
(ติดตามอ่าน่- อ24ได้ -ในฉบับเต็ม)
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