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ในช่่วงสองปีีแรกของชีีวิติ สมรส ณ วัันนี้้�ผมกล่่าวได้้อย่่างหนัักแน่่นว่่า
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผมกัับภรรยาเป็นไปอย่่างสมบููรณ์์แบบ กล่่าวคืือ
ในช่่วงเวลาสองปีีนั้้น� ความรู้้�สึึกเห็็นพ้้องต้้องกัันอย่่างลึึกซึ้ง้� และเต็็มเปี่่�ยม
มีีอยู่่�ควบคู่่�กัันไปกัับการปิิดบังั หรืืออาจเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า ความนิ่่ง� เงีียบ
ของจิิตใจ ซึ่่�งในสถานการณ์์เช่่นนั้้�น การพิิพากษาตััดสิินใดๆ จะหยุุดนิ่่�ง
แล้้วให้้เพีียงความรัักเป็นเครื่่�องประเมิินคนที่่�เรารััก พููดง่่ายๆ คืือผม
เห็็นว่่าเอมิิเลีียไร้้ข้้อบกพร่่องทุุกประการ และเชื่่�อว่่าเธอเองก็็เห็็นผมเป็น
แบบนั้้�นเหมืือนกััน หรืืออาจเป็นไปได้้ว่า่ ผมมองเห็็นข้้อบกพร่่องของเธอ
และเธอก็็มองเห็็นข้้อบกพร่่องของผม แต่่ด้ว้ ยการแปรสภาพอย่่างลึึกลัับ
อัันเกิิดจากความรู้้�สึึกรััก เราสองคนไม่่เพีียงเห็็นข้้อบกพร่่องดัังกล่่าวเป็น
สิ่่�งที่่�ให้้อภััยได้้เท่่านั้้�น ทว่่ายัังน่่ารัักใคร่่อีีกด้้วย ประหนึ่่�งเป็นคุุณลัักษณะ
มิิใช่่ข้อ้ บกพร่่อง แม้้จะเป็นประเภทพิิเศษก็็ตาม อย่่างไรก็็ดีี เราไม่่ตัดสิิ
ั นกััน
เรารัักกััน เรื่่�องราวต่่อไปนี้้�ประสงค์์จะเล่่าถึึงความเป็นไปว่่า ในขณะที่่�ผม
ยัังคงรัักเธอและไม่่ตัดสิิ
ั นเธอ แต่่เธอ เอมิิเลีีย ได้้ค้น้ พบ หรืือคิิดว่่าตััวเอง
ค้้นพบข้้อบกพร่่องบางประการของผม แล้้วตััดสิินผม และเป็นเหตุุให้้
เธอเลิิกรัักผม
อัันว่่าความสุุขนั้้�น ยิ่่�งมีีมาก เราก็็ยิ่่�งไม่่รู้้�สึึกถึึงมััน ในช่่วงสองปีีแรก
บางครั้้�งผมรู้้�สึึกเบื่่�อเสีียด้้วยซ้ำำ�� ซึ่่�งอาจฟังดููแปลก เป็นธรรมดาว่่าผมไม่่
ตระหนัักว่่าตััวเองมีีความสุุข ผมรู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังทำำ�สิ่่�งที่่�ทุุกคนทำำ� นั่่�นคืือ
รัักภรรยาของเรา และภรรยาก็็รัักเรา ความรัักดัังกล่่าวนี้้�ผมเห็็นเป็นเรื่่�อง
ธรรมดาสามััญ หรืือพููดอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ ไม่่ ได้้มีีค่่าอะไร เช่่นเดีียวกัับ
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อากาศที่เ่� ราหายใจ ซึ่่�งมีีมากมายล้้นเหลืือ และจะกลายเป็นสิ่่ง� มีีค่า่ ก็็ต่อ่ เมื่่�อ
มัันขาดหายไป หากมีีใครมาบอกผมในตอนนั้้�นว่่าผมมีีความสุุข ผมคง
ประหลาดใจเอาเลยทีีเดีียว คงตอบไปอย่่างแน่่นอนว่่าผมไม่่มีีความสุุข
หรอก เพราะถึึงผมจะรัักภรรยา และเธอเองก็็รัักผม แต่่ผมยัังขาดความ
มั่่�นคงในอนาคต นั่่�นเป็นความจริิง เพราะเราอยู่่�กัันอย่่างอััตคััดด้้วยรายได้้
จากงานวิิจารณ์์ภาพยนตร์์อัันยากเข็็ญที่่�ผมเขีียนให้้หนัังสืือพิิมพ์์ชั้้�นสอง
ฉบัับหนึ่่�ง และงานหนัังสืือพิิมพ์์อื่่�นๆ ในลัักษณะเดีียวกัันนั้้�น เราสองคน
อาศััยอยู่่�ในห้้องเช่่าประเภทที่มี่� เี ครื่่อ� งเรืือนให้้เสร็็จสรรพ บ่่อยครั้้ง� ไม่่มีเี งิิน
ซื้้�อของฟุ่่ม� เฟืือย บางครั้้ง� แม้้กระทั่่�งของจำำ�เป็น เช่่นนั้้�นแล้้วผมจะมีีความสุุข
ได้้อย่่างไรกััน จึึงไม่่มีีคราวไหนเลยที่่�ผมโอดครวญเท่่าในช่่วงชีีวิิตนั้้�น
ซึ่่�งผมกลัับตระหนัักในภายหลัังว่่า ลึึกๆ แล้้วผมมีีความสุุขอย่่างเต็็มเปี่่�ยม
ในช่่วงท้้ายของสองปีีแรกแห่่งชีีวิติ สมรส ในที่่สุ� ดุ ฐานะเป็นความอยู่่�
ของเราก็็กระเตื้้�องขึ้้�น ผมได้้รู้้�จัักกัับบััตติิสตา ซึ่่�งเป็นผู้้�อำำ�นวยการสร้้างภาพยนตร์์ และผมก็็เขีียนบทภาพยนตร์์เรื่่�องแรกของผมให้้เขา งานนี้้�
ในตอนนั้้�นผมถืือว่่าเป็นงานชั่่�วคราว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อคำำ�นึึงถึึงว่่า
ผมมีีความทะเยอทะยานในทางวรรณกรรมที่่�สูงู ส่่งกว่่านั้้�น ทว่่าโชคชะตา
กลัับทำำ�ให้้มัันกลายเป็นอาชีีพของผม อย่่างไรก็็ตาม ในเวลาเดีียวกัันนั้้�น
ความสััมพัันธ์์ของผมกัับเอมิิเลีียเริ่่�มเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�แย่่ลง เรื่่�อง
ที่ผ่� มจะเล่่าจึึงเริ่่ม� ต้้นตรงนี้้� ตรงก้้าวแรกของอาชีีพนักั เขีียนบทภาพยนตร์์
และตรงรอยร้้าวรอยแรกในความสััมพัันธ์์ของผมกัับภรรยา เหตุุการณ์์
สองเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นแทบจะพร้้อมๆ กััน และตามที่่�จะปรากฏให้้เห็็น
มัันเกี่่�ยวข้้องกัันโดยมีีสิ่่�งหนึ่่�งเป็นตััวเชื่่�อมโยงโดยตรง
เมื่่�อนึึกย้้อนกลัับไป ผมจำำ�ได้้อย่่างสัับสนว่่ามีีเหตุุขัดข้
ั อ้ งประการหนึ่่�ง
ซึ่่�งในตอนนั้้�นผมเห็็นว่่ามัันไร้้ความหมาย ทว่่าภายหลัังกลัับจำำ�ต้้องให้้
ความสำำ�คัญ
ั ชี้้�ขาดต่่อมััน ตอนนั้้�นผมยืืนอยู่่�บนบาทวิิถีริี มิ ถนนสายหนึ่่�งใน
ย่่านกลางเมืือง เอมิิเลีีย บััตติิสตาและผมได้้รับั ประทานอาหารค่ำำ��ด้้วยกััน
ในร้้านอาหารแห่่งหนึ่่�ง จากนั้้�นบััตติิสตาก็็ชวนไปสนุุกกัันต่่อที่่�บ้้านเขา
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และเราก็็ตอบตกลง ที่่นี้้� เ� ราทั้้�งสามก็็มาอยู่่�เบื้้�องหน้้ารถยนต์์ของบััตติิสตา
เป็นรถคัันสีีแดง หรููมาก แต่่แคบและมีีเพีียงสองที่่�นั่่�งเท่่านั้้�น บััตติิสตา
เข้้าไปนั่่�งหลัังพวงมาลััย แล้้วชะโงกหน้้าออกมาพร้้อมกัับเปิิดประตููรถ
และพููดว่่า “ขอโทษนะ มีีที่่�นั่่�งเพีียงที่่�เดีียว โมลแตนีี คุุณคงต้้องหารถนั่่�ง
ไปเองแล้้วละ... เว้้นเสีียแต่่ว่า่ คุุณจะรอผมอยู่่�ตรงนี้้� แล้้วผมจะกลัับมารัับ”
เอมิิเลีียยืนื อยู่่�ข้้างๆ ผม เธอสวมชุุดราตรีีชุดุ เดีียวที่่เ� ธอมีี เป็นชุุดผ้า้ ไหม
สีีดำำ� คอกว้้าง แขนกุุด มีีเสื้้�อคลุุมขนสััตว์์พาดแขนไว้้ ตอนนั้้�นอยู่่�ในเดืือน
ตุุลาคม อากาศยัังไม่่หนาวมาก ผมมองเธอ แล้้วไม่่รู้้�เพราะเหตุุใด ผม
สััมผััสรัับรู้้� ได้้ว่่าในความงามของเธอซึ่่�งปกติิจะสงบนิ่่�งนั้้�น ค่ำำ��นี้้�กลัับมีีสิ่่�ง
หนึ่่�งคล้้ายเป็นความกระวนกระวายใจแบบใหม่่ กึ่่�งกระสัับกระส่่าย ผม
พููดออกไปอย่่างอารมณ์์ดีีว่่า “เอมิิเลีีย คุุณไปกัับบััตติิสตานะ... ผมจะ
นั่่�งแท็็กซี่่�ตามไป” เอมิิเลีียมองหน้้าผม แล้้วอิิดเอื้้�อนตอบช้้าๆ ว่่า “ให้้
คุุณบััตติิสตาล่่วงหน้้าไปก่่อนไม่่ดีกี ว่่าเหรอคะ แล้้วเราสองคนก็็นั่่ง� แท็็กซี่่�
ไปด้้วยกััน” บััตติิสตายื่่�นหน้้าออกมาจากหน้้าต่่างรถพร้้อมกัับพููดด้้วย
น้ำำ��เสีียงติิดตลกว่่า “ดีีมากนะ จะให้้ผมไปคนเดีียว” เอมิิเลีียจึึงว่่า “ไม่่ใช่่
อย่่างนั้้�นค่่ะ คืือ...” แล้้วพลัันผมก็็สัังเกตเห็็นว่่าดวงหน้้างดงามของเธอ
ซึ่่�งปกติิช่่างแสนสงบและนุ่่�มนวลตา ขณะนี้้�กลัับดููหมองหม่่น ราวกัับ
แปรสภาพไปเพราะความสัับสนระคนปวดร้้าว แต่่ในระหว่่างนั้้�นผมก็็ได้้
พููดออกไปแล้้วว่่า “ถููกของบััตติิสตาเขานะ น่่า คุุณไปกัับเขาเถอะ ผมจะ
นั่่�งแท็็กซี่่�ไปเอง” ครั้้�งนี้้�เอมิิเลีียยอม หรืือพููดให้้ถููกคืือ เชื่่�อฟัง แล้้วก็็ขึ้้�น
รถไป ทว่่าความรู้้�สึกึ อีีกอย่่างหนึ่่�ง ซึ่่�งผมนึึกได้้ก็เ็ พีียงขณะกำำ�ลังั นั่่�งเขีียน
อยู่่�นี้้� คืือเมื่่�อเธอขึ้้�นไปนั่่�งอยู่่�ข้้างๆ บััตติิสตาแล้้ว ขณะที่่�ประตููรถยัังเปิิด
อยู่่� เธอมองผมด้้วยสายตาว้้าวุ่่�นใจ เจืือคำำ�วิงิ วอนและความรัังเกีียจ แต่่ผม
มองข้้ามความรู้้�สึึกนั้้�นไป และด้้วยท่่าทางอัันเฉีียบขาดแบบคนปิิดตู้้�นิิรภััย
ผมผลัักประตููรถบานหนัักนั้้�นปิิดโดยแรง รถออกตััว ส่่วนผมก็็แสน
เริิงรื่่�น ผิิวปากอยู่่�คนเดีียว เดิินไปยัังที่่�จอดแท็็กซี่่�ในบริิเวณนั้้�น
บ้้านผู้้�อำำ�นวยการสร้้างภาพยนตร์์อยู่่�ไม่่ไกลจากร้้านอาหาร ปกติิแล้้ว
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แท็็กซี่่�น่า่ จะพาผมไปถึึงในเวลาเดีียวกััน หรืือไล่่เลี่่�ยกันั แต่่ปรากฏว่่าเมื่่�อ
ไปได้้ครึ่่ง� ทางก็็เกิิดอุุบัติิั เหตุุบนสี่่�แยก แท็็กซี่่�ชนกัับรถยนต์์ส่ว่ นตััวคัันหนึ่่�ง
เสีียหายทั้้�งคู่่� แท็็กซี่่�บังั โคลนเบี้้�ยวและสีีถลอก รถยนต์์ด้า้ นข้้างบุุบ คนขัับ
ทั้้�งสองลงจากรถไปประจัันหน้้ากัันทัันทีี โต้้เถีียงกััน ด่่ากััน มีีคนวิ่่�งเข้้า
มาดูู ตำำ�รวจเข้้าแทรก แยกทั้้�งคู่่�ออกจากกัันอย่่างยากลำำ�บาก ในที่่�สุุด
ก็็ได้้ชื่่�อและที่่�อยู่่�ของทั้้�งสองคน ตลอดเวลานั้้�นผมรออยู่่�ในแท็็กซี่่�อย่่าง
ไม่่ร้อ้ นรน กลัับรู้้�สึึกมีีความสุุขเสีียด้้วยซ้ำำ�� เพราะผมได้้ดื่่ม� กิินอาหารอย่่าง
อิ่่�มหนำำ�สำำ�ราญ และหลัังรัับประทานอาหารบััตติิสตายัังได้้เสนอให้้ผมไป
ช่่วยเขีียนบทภาพยนตร์์ให้้เขาด้้วย เหตุุการณ์์รถชนกัันและคำำ�ชี้้�แจงที่่�
เกิิดขึ้้�นตามมานั้้�นน่่าจะกิินเวลาราวสิิบนาทีี หรืืออาจจะสิิบห้้านาทีี ทำำ�ให้้
ผมไปถึึงบ้้านผู้้�อำำ�นวยการสร้้างล่่าช้้า เมื่่�อเข้้าไปในห้้องรัับแขก ผมเห็็น
เอมิิเลีียนั่่ง� ไขว่่ห้า้ งอยู่่�บนเก้้าอี้้� ส่่วนบััตติิสตายืืนอยู่่�ในมุุมหนึ่่�ง เบื้้�องหน้้า
ตู้้�เครื่่�องดื่่�มติิดล้้อ บััตติิสตาทัักทายผมอย่่างอารมณ์์ดีี ส่่วนเอมิิเลีียกลัับ
ถามด้้วยน้ำำ��เสีียงโอดครวญ ปานเศร้้าสร้้อย ว่่าผมไปอยู่่�ที่่�ไหนมาตั้้�งนาน
ผมตอบไปอย่่างไม่่ได้้คิิดอะไรมากว่่าเกิิดอุุบััติิเหตุุ และรู้้�สึึกว่่าตััวเองใช้้
น้ำำ��เสีียงหลบเลี่่�ยง ราวกัับมีีอะไรให้้ปิิดบััง ความจริิงแล้้วมัันคืือน้ำำ��เสีียง
ของคนที่่�ไม่่ได้้ ให้้ความสำำ�คััญใดๆ ต่่อสิ่่�งที่่�ตนพููด แต่่เอมิิเลีียยัังถามต่่อ
ด้้วยน้ำำ��เสีียงแปลกๆ นั้้�นอีีก “อุุบััติิเหตุุ... อุุบััติิเหตุุอะไรคะ” ผมจึึง
ประหลาดใจ และคงถึึงกัับตกใจเล็็กน้้อยด้้วย จึึงเล่่าเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ให้้เธอฟัง ทว่่าครั้้�งนี้้�เห็็นจะลงรายละเอีียดมากเกิินไป ราวกัับเกรงว่่าเธอ
จะไม่่เชื่่�อ คืืออย่่างไรเสีียผมก็็ทำำ�อะไรผิิดไปสัักอย่่าง ไม่่ว่า่ จะในตอนแรก
ที่่�เก็็บงำำ� และตอนหลัังที่่�แจกแจงรายละเอีียดเสีียชััดเจน อย่่างไรก็็ตาม
เอมิิเลีียไม่่ซักั ไซ้้ ส่่วนบััตติิสตาก็็ยิ้้ม� ร่่าเริิงและเป็นกัันเอง วางแก้้วสามใบ
บนโต๊๊ะแล้้วชวนผมไปดื่่�ม ผมนั่่�งลง เราพููดคุุยกัันอย่่างสนุุกสนาน โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งผมกัับบััตติิสตา จนเวลาล่่วงเลยไปสองชั่่�วโมง บััตติิสตา
คึึกคัักและเบิิกบานใจมากจนผมแทบไม่่สัังเกตเห็็นว่่าเอมิิเลีียไม่่ได้้เป็น
เช่่นนั้้�นเลย อีีกอย่่างเธอก็็ค่่อนข้้างเงีียบและเก็็บตััวอยู่่�แล้้ว เพราะเธอ
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ขี้้�อาย ผมเลยไม่่แปลกใจที่่เ� ธอสงบเสงี่่ย� ม ประหลาดใจอยู่่�เล็็กน้้อยก็็ตรง
ที่่�เธอไม่่ร่่วมวงสนทนากัับเราเลย แม้้ด้้วยรอยยิ้้�มหรืือสายตาดั่่�งที่่�เธอเคย
ทำำ� เธอไม่่ยิ้้�ม ไม่่มองเรา เพีียงสููบบุุหรี่่�และดื่่�มเงีียบๆ ราวกัับอยู่่�คนเดีียว
ในตอนท้้ายของค่ำำ��คืืนนั้้�น บััตติิสตาคุุยกัับผมอย่่างเป็นการเป็นงาน
เกี่่�ยวกัับภาพยนตร์์ที่่�ผมต้้องช่่วยเขีียนบท เขาเล่่าเรื่่�องราวให้้ผมฟัง ให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�กำำ�กัับ และผู้้�ร่่วมเขีียนบท และจบด้้วยการเชิิญผมไปที่่�
ออฟฟิิศของเขาในวัันรุ่่�งขึ้้�นเพื่่�อเซ็็นสััญญา เอมิิเลีียถืือโอกาสในชั่่�วขณะ
แห่่งความเงีียบหลัังการเชื้้�อเชิิญนั้้�นลุุกขึ้้�นยืืน บอกว่่าเธอรู้้�สึกึ เพลีีย อยาก
กลัับบ้้าน เรากล่่าวลาบััตติิสตาแล้้วออกจากบ้้านของเขา ลงชั้้�นล่่าง ไป
อยู่่�บนถนน เดิินไปโดยไม่่พููดจากัันกระทั่่�งถึึงที่่�จอดรถแท็็กซี่่� เราขึ้้�นรถ
แท็็กซี่่�เคลื่่�อนตััวออก ผมตื่่�นเต้้นดีีใจไปกัับข้้อเสนออัันเกิินคาดฝันของ
บััตติิสตา จนอดบอกเอมิิเลีียไม่่ได้้ว่่า “บทภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�มาได้้จัังหวะ
พอดีีเลย... ไม่่งั้้�นผมก็็คงไม่่รู้้�ว่่าเราจะทำำ�ยัังไงกัันต่่อไป คงต้้องเป็นหนี้้�
เป็นสิินเขา” เอมิิเลีียเพีียงถามว่่า “งานเขีียนบท เขาได้้ค่่าจ้้างกัันเท่่าไหร่่
เหรอคะ” ผมบอกตััวเลขไป แล้้วเสริิมว่่า “ทีีนี้้เ� ราก็็หมดปัญหา อย่่างน้้อย
ก็็ถึงึ ฤดููหนาวปีีหน้้า” ระหว่่างนั้้�นผมเอื้้�อมมืือไปจัับมืือเอมิิเลีีย เธอปล่่อย
ให้้ผมกุุมมืือ เราไม่่พููดอะไรกัันอีีกจนถึึงบ้้าน

2
หลัังจากค่ำำ��วันั นั้้�น เรื่่อ� งงานดำำ�เนิินไปในทางที่่ดี� ขึ้้ี น� ผมไปหาบััตติิสตา
ในเช้้าวัันต่่อมา เซ็็นสััญญาเขีียนบทภาพยนตร์์ และได้้รัับค่่าจ้้างล่่วงหน้้า
ก้้อนแรก เท่่าที่่ผ� มจำำ�ได้้เป็นภาพยนตร์์ที่่�ไม่่ค่อ่ ยสลัักสำำ�คัญ
ั อะไร ประเภท
ภาพยนตร์์รักั -เบาสมอง ซึ่่�งด้้วยความที่่ผ� มเป็นคนจริิงจััง จึึงคิิดว่่าตนเอง
ไม่่เหมาะกัับมััน แต่่ครั้้�นได้้ทำำ� กลัับพบว่่าผมมีีพรสวรรค์์ทางนี้้�อย่่างไม่่
คาดคิิด ในวัันเดีียวกัันนั้้�นเองผมได้้เข้้าประชุุมกัับผู้้�กำำ�กับั และผู้้�เขีียนบท
อีีกคนเป็นครั้้�งแรก
ในขณะที่่�ผมบอกได้้อย่่างแน่่ชััดว่่า ตรงไหนคืือจุุดเริ่่�มต้้นในอาชีีพ
นัักเขีียนบทภาพยนตร์์ของผม ซึ่่�งก็็คือื คืืนนั้้�นที่่บ้� า้ นของบััตติิสตา แต่่กลัับ
บอกให้้แน่่ชััดเท่่ากัันได้้ยากยิ่่�งว่่า ความสััมพัันธ์์ของผมกัับภรรยาเริ่่�ม
ร้้าวฉานเมื่่�อใด จริิงอยู่่�ว่่าผมจะกำำ�หนดให้้เป็นค่ำำ��วัันนั้้�นก็็ได้้ แต่่ก็็คงเป็น
อย่่างที่่�พููดกัันว่่า ทำำ�เป็นรู้้�ดีีเมื่่�อเรื่่�องมัันผ่่านไปแล้้ว ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในช่่วง
แรกๆ เอมิิเลีียไม่่ได้้แสดงออกให้้เห็็นถึึงท่่าทีีที่เ่� ปลี่่�ยนไป การเปลี่่�ยนแปลง
ปรากฏแจ่่มชััดหนึ่่�งเดืือนหลัังจากคืืนนั้้�น แต่่ผมบอกไม่่ได้้จริิงๆ ว่่า เมื่่�อใด
กัันที่่�จานตาชั่่�งในหััวใจของเอมิิเลีียเอีียงแท้้แน่่นอนแล้้ว หรืือสิ่่�งใดกััน
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียความสมดุุลดัังกล่่าวไป ในช่่วงนั้้�นเราพบปะกัับ
บััตติิสตาเกืือบทุุกวััน จะให้้ผมเล่่าอย่่างละเอีียดยิิบก็็ ได้้ถึึงเหตุุการณ์์
คล้้ายๆ กัันกัับที่่�เกิิดขึ้้�นในคืืนแรกที่่�บ้้านเขา เป็นเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่มีีอะไร
แตกต่่างไปจากลัักษณะทั่่�วไปของชีีวิิตผมเลย อย่่างน้้อยก็็ในสายตาของ
ผม แต่่ทว่่า ในเวลาต่่อมา มัันกลัับโดดเด่่นและมีีความสำำ�คััญพิิเศษบาง
ประการ ผมอยากตั้้�งข้้อสัังเกตเพีียงเรื่่�องหนึ่่�ง นั่่�นคืือ ทุุกครั้้�งที่่�บััตติิสตา
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เชื้้�อเชิิญเรา ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นบ่่อยมากเสีียแล้้ว เอมิิเลีียมัักจะอิิดออดก่่อนเลย
แสดงอาการว่่าไม่่ค่่อยเต็็มใจจะไปกัับผม จริิงอยู่่�ว่่าไม่่ได้้หนัักแน่่นหรืือ
เด็็ดขาดมากนััก แต่่ก็มี็ คี วามดื้้�อดึึงแปลกๆ อยู่่�ในสีีหน้้าท่่าทางและข้้ออ้้าง
ของเธอ ทุุกครั้้�งเธอจะอ้้างเหตุุผลที่่� ไม่่เกี่่�ยวกัับบััตติิสตา และทุุกครั้้�ง
อีีกเช่่นกัันที่่�ผมแสดงให้้เธอเห็็นอย่่างง่่ายดายว่่าข้้ออ้้างนั้้�นฟังไม่่ขึ้้�น และ
ผมก็็ดึึงดัันจะรู้้�ให้้ ได้้ว่่าเธอไม่่ชอบบััตติิสตาหรืือมีีเหตุุผลอื่่�น สุุดท้้ายก็็
เหมืือนเดิิม คืือพอผมถามไปแบบนี้้� เธอจะตอบอย่่างสัับสนลัังเลเล็็กน้้อย
ว่่า เธอไม่่ได้้รัังเกีียจอะไรบััตติิสตา เขาไม่่มีีอะไรให้้ตำำ�หนิิ เพีียงแต่่เธอ
ไม่่ปรารถนาจะไปกัับพวกเราเพราะไปแล้้วทำำ�ให้้เธอเหนื่่�อยล้้า และลึึกๆ
แล้้วเธอก็็เบื่่�อ คำำ�ชี้้�แจงพื้้�นๆ นี้้�ไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับผม และผมก็็ระแวง
อีีกว่่าคงมีีอะไรเกิิดขึ้้�นระหว่่างเธอกัับบััตติิสตา แม้้บัตั ติิสตาจะไม่่รู้้�ตัวั หรืือ
ไม่่เจตนา แต่่ยิ่ง่� ผมพยายามแสดงให้้เธอเห็็นว่่าเธอไม่่ชอบบััตติิสตา เธอ
กลัับดููจะปฏิิเสธอย่่างหนัักแน่่นยิ่่ง� กว่่าเดิิม ในที่่สุ� ดุ ความสัับสนลัังเลของ
เธอก็็มลายหายไปสิ้้�น มีีความดึึงดัันและแน่่วแน่่เกิิดขึ้้�นแทนที่่� ดัังนั้้�น
เมื่่�อผมสบายใจเกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกของเธอที่่�มีีต่่อบััตติิสตา และเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมของบััตติิสตาที่มี่� ต่ี อ่ เธอแล้้ว ผมก็็หันั ไปสาธยายให้้เธอเห็็นถึึง
เหตุุผลที่่�หนุุนให้้เธอไปร่่วมวงกัับเรา กล่่าวคืือผมยัังไม่่เคยออกไปเที่่�ยว
ไหนโดยไม่่มีีเธอไปด้้วยเลย และบััตติิสตาก็็รู้้�ข้้อนี้้� เขาชอบให้้เธอไปด้้วย
เห็็นได้้จากการที่เ่� ขากำำ�ชับั ทุุกครั้้ง� ที่เ่� ชื้้�อเชิิญเราว่่า “เข้้าใจนะ พาภรรยาคุุณ
มาด้้วย” แล้้วจู่่�ๆ เธอจะไม่่ไปด้้วยข้้ออ้้างที่่�ยากจะฟังขึ้้�น ก็็อาจดููเหมืือน
จงใจแกล้้ง หรืือร้้ายกว่่านั้้�น อาจดููเป็นการดููหมิ่่น� บััตติิสตา ผู้้�ซึ่่ง� ตอนนี้้�เป็น
ที่่�พึ่่�งในชีีวิิตของเรา สรุุปก็็คืือ เนื่่�องจากว่่าเธอหาเหตุุผลที่่�ฟังขึ้้�นไม่่ได้้
เลยสัักข้้อว่่าทำำ�ไมถึึงจะไม่่ไป ในขณะที่่�ผมกลัับหาได้้หลายข้้อว่่าเธอควร
ไป แถมยัังเป็นเหตุุผลที่่�ดีีมากด้้วย เธอก็็น่่าจะอดทนกัับความเหนื่่�อยล้้า
และความเบื่่�อในค่ำำ��คืืนเหล่่านั้้�น ปกติิแล้้วเอมิิเลีียจะฟังผมชี้้�แจงเหตุุผล
ต่่างๆ เหล่่านี้้�ด้้วยท่่าทางเหม่่อลอย ราวกัับกำำ�ลัังครุ่่�นคิิดอะไรอยู่่� อาจ
กล่่าวได้้ว่า่ เธอสนใจสีีหน้้าท่่าทางของผมขณะพููดมากกว่่าสนใจฟังเหตุุผล
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และสุุดท้้ายเธอก็็ยอมเช่่นเคย และไปแต่่งตััวเงีียบๆ ครั้้�นเธอพร้้อมแล้้ว
และจวนได้้เวลาไป ผมจะถามเธออีีกครั้้�งว่่าเธอไม่่อยากไปเป็นเพื่่�อนผม
จริิงๆ หรืือ ตอนนี้้�ไม่่ใช่่เพราะผมแคลงใจในคำำ�ตอบของเธอ แต่่เพื่่�อไม่่
ให้้เธอมีีความข้้องใจใดๆ เกี่่�ยวกัับเสรีีภาพในการตััดสิินใจของตน เธอ
ตอบชััดเจนว่่าอยากไป เราจึึงออกจากบ้้าน
อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่�ผมได้้เกริ่่�นไปแล้้ว ทั้้�งหมดนี้้�ผมประกอบกััน
ขึ้้�นในเวลาต่่อมา โดยค่่อยๆ ย้้อนนึึกถึึงเหตุุการณ์์ต่่างๆ มากมายที่่�ไม่่ได้้
สลัักสำำ�คัญ
ั อะไร อย่่างน้้อยก็็ในตอนนั้้�น เป็นเหตุุการณ์์ที่ผ่� มแทบไม่่สังั เกต
เห็็นในชั่่�วขณะที่่�มัันกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น ช่่วงเวลานั้้�นผมรู้้�ก็็แต่่เพีียงว่่าท่่าทีีของ
เอมิิเลีียที่่�มีีต่่อผมเปลี่่�ยนแปลงไปในทางแย่่ลง แต่่ผมก็็ ไม่่ ได้้ทำำ�ความ
เข้้าใจ หรืือหาว่่ามัันคืืออะไร แบบเดีียวกัับที่่�เรารู้้� ได้้จากการเปลี่่�ยนแปลง
ของอากาศและความอบอ้้าวที่เ่� พิ่่ม� ขึ้้�น ว่่ากำำ�ลังั จะเกิิดพายุุฝนแม้้ท้อ้ งฟ้้ายััง
สงบก็็ตาม ตอนนั้้�นผมเริ่่ม� คิิดว่่าเธอรัักผมน้้อยลง เพราะผมสัังเกตเห็็นว่่า
เธอไม่่ได้้กระวนกระวายอยากอยู่่�ใกล้้ๆ ผมเหมืือนในช่่วงแรกๆ ของชีีวิติ สมรส ซึ่่�งหากผมพููดว่่า “นี่่�คุุณ ผมต้้องออกไปข้้างนอกสัักสองชั่่�วโมงนะ
จะพยายามกลัับมาให้้เร็็วที่่�สุุด” เธอจะไม่่ทัักท้้วง แต่่แสดงออกให้้เห็็นว่่า
เธอเสีียใจที่่�ผมจะไม่่อยู่่� ด้้วยสีีหน้้าเศร้้าสร้้อยแม้้จะยิินยอม กระทั่่�ง
บ่่อยครั้้ง� ผมจะหาทางเปลื้้�องธุุระเพื่่�อจะได้้ไม่่ต้อ้ งออกไปข้้างนอก หรืือหาก
เป็นไปได้้ก็พ็ าเธอไปด้้วย สมััยนั้้น� เธอติิดผมถึึงขนาดที่่ว่� า่ วัันหนึ่่�งระหว่่าง
ไปส่่งผมที่่ส� ถานีีรถไฟ อัันเป็นจุุดที่่ผ� มต้้องออกเดิินทางสั้้น� ๆ ไปตอนเหนืือ
ของอิิตาลีี ในชั่่�วขณะล่ำำ��ลากัันนั้้�นผมเห็็นเธอผิินหน้้าไปทางอื่่�นเพื่่�อไม่่ให้้
ผมเห็็นว่่าเธอน้ำำ��ตาคลอ ครั้้�งนั้้�นผมแสร้้งทำำ�เป็นไม่่รัับรู้้�ถึึงความปวดร้้าว
ของเธอ แต่่ ต ลอดการเดิินทางผมเฝ้้ า เสีี ย ใจไปกัั บ การร้้ อ งไห้้ อ ย่่ า ง
กระมิิดกระเมี้้�ยนและเกิินอดกลั้้�นนั้้�น และนัับแต่่นั้้�นผมก็็เลิิกเดิินทางไป
ไหนโดยไม่่มีีเธอไปด้้วย ทว่่าตอนนี้้�เมื่่�อผมบอกว่่าจะไม่่อยู่่� แทนที่่�เธอ
จะทำำ�หน้้าชวนให้้รัักใคร่่ เคลืือบจางๆ ด้้วยความหม่่นเศร้้าและไม่่ชอบใจ
เหมืือนเคย เธอกลัับตอบอย่่างสงบ บ่่อยครั้้�งไม่่เงยหน้้าขึ้้�นจากหนัังสืือ
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ที่่�กำำ�ลัังอ่่านด้้วยซ้ำำ��ว่่า “ค่่ะ ได้้ค่่ะ งั้้�นก็็เจอกัันตอนอาหารค่ำำ��... ตรงเวลา
ด้้วยนะคะ” บางครั้้ง� ถึึงขั้้�นว่่าเธอดููจะปรารถนาให้้ผมอยู่่�นอกบ้้านนานกว่่า
ที่่�ผมตั้้�งใจไว้้เสีียอีีก เช่่นเมื่่�อผมบอกว่่า “ผมต้้องออกไปข้้างนอก... จะ
กลัับตอนห้้าโมง” เธอก็็จะตอบว่่า “ตามสบายเลยค่่ะ จะไปนานแค่่ไหน
ก็็ได้้... เพราะฉัันมีีงานต้้องทำำ�” วัันหนึ่่�งผมกล่่าวด้้วยน้ำำ��เสีียงทีีเล่่นทีีจริิงว่่า
ดููเหมืือนเธอจะอยากให้้ผมไม่่อยู่่�บ้้านมากกว่่า เธอไม่่ได้้ตอบตรงๆ แค่่
บอกว่่า อย่่างไรผมก็็ไม่่ว่่างเกืือบทั้้�งวัันอยู่่�แล้้ว เจอกัันแค่่ตอนกิินอาหาร
ดีีกว่่า เธอจะได้้ทำำ�งานบ้้านให้้เสร็็จโดยไม่่ต้้องคอยพะวง เรื่่�องนี้้�เป็นจริิง
เพีียงบางส่่วนเท่่านั้้�น คืืองานเขีียนบทภาพยนตร์์ทำำ�ให้้ผมต้้องอยู่่�นอกบ้้าน
เพีียงในตอนบ่่าย เวลาที่่เ� หลืือผมก็็พยายามอยู่่�กัับเธอมาโดยตลอด ทว่่า
นัับแต่่วัันนั้้�นผมก็็เริ่่�มไปข้้างนอกในตอนเช้้าด้้วย
ในช่่วงที่เ่� อมิิเลีียแสดงออกให้้เห็็นว่่าเธอเศร้้าใจเวลาผมไม่่อยู่่� ผมจะ
ออกจากบ้้านอย่่างสบายใจ พอใจอยู่่�ลึึกๆ ที่่�เธอเศร้้า เพราะเป็นเสมืือน
ข้้อพิิสููจน์์อีีกประการหนึ่่�งว่่าเธอรัักผมอย่่างท่่วมท้้น แต่่ทัันทีีที่่�ผมสัังเกต
เห็็นว่่า ไม่่เพีียงแต่่เธอไม่่แสดงความผิิดหวัังใดๆ เท่่านั้้�น แต่่ยัังดููเหมืือน
อยากอยู่่�คนเดีียวมากกว่่าด้้วย ผมก็็เริ่่�มรู้้�สึึกไม่่สบายใจอย่่างบอกไม่่ถููก
คล้้ายคนที่่�จู่่�ๆ ก็็รู้้�สึึกว่่าผืืนดิินใต้้เท้้าหายไป ตอนนี้้�ผมออกจากบ้้านไป
ทำำ�งานเขีียนบทไม่่เฉพาะตอนบ่่ายเท่่านั้้�น แต่่ยัังตอนเช้้าด้้วย ตามที่่�ผม
บอกไปแล้้ว และบ่่อยครั้้�งก็็ ไม่่มีีจุุดหมายอื่่�นใดนอกจากเพื่่�อลิ้้�มรสชาติิ
ความหมางเมิินของเอมิิเลีียที่่� ไม่่เคยมีีมาก่่อนและน่่าขมขื่่�นยิ่่�ง แต่่เธอ
ก็็ไม่่ได้้แสดงออกให้้เห็็นว่่าไม่่พอใจ เธอยอมรัับการขาดหายไปของผม
อย่่างสงบนิ่่�ง หรืือบางทีีผมก็็รู้้�สึึกว่่าเธอถึึงกัับโล่่งอกจนปิิดไม่่มิิดเลย
ทีีเดีียว เกี่่�ยวกัับความเย็็นชานี้้� ในเบื้้�องแรกผมพยายามคิิดปลอบใจตััวเอง
ว่่า หลัังจากอยู่่�กิินกัันมาสองปีี ความเคยชิินซึ่่�งถึึงแม้้จะเป็นไปอย่่างอบอุ่่�น
อ่่อนโยน จะเข้้าแทนที่ค่� วามรัักอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และความมั่่�นใจว่่าอีีก
ฝ่่ายรัักตนจะลบความพิิศวาสอัันเร่่าร้้อนให้้หมดสิ้้�นไปจากความสััมพัันธ์์
ของคู่่�ชีีวิติ แต่่ผมรู้้�สึึกว่่าเรื่่อ� งนี้้�ไม่่เป็นความจริิง ผมรู้้�สึึก ไม่่ได้้คิิด เพราะ
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ความคิิดนั้้�นแม้้ดููเหมืือนจะแม่่นยำำ�ทว่่ากลัับผิิดพลาดได้้มากกว่่าความ
รู้้�สึึกอัันคลุุมเครืือเสมอ ผมรู้้�สึึกว่่าเอมิิเลีียเลิิกเสีียใจที่่�ผมไม่่อยู่่� ไม่่ใช่่
เพราะเธอเห็็นว่่าเป็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ ได้้ และไม่่มีีผลกระทบต่่อความ
สััมพัันธ์์ของเรา แต่่เพราะเธอรัักผมน้้อยลง หรืือไม่่ได้้รักั เลย และคงต้้อง
มีีอะไรบางอย่่างเกิิดขึ้้�น อารมณ์์ความรู้้�สึกึ ของเธอซึ่่�งครั้้ง� หนึ่่�งแสนโหยหา
และหวงแหน ถึึงได้้เปลี่่�ยนไป

