เที่ยวบินกลางคืน
คํานํา
ปญหาที่ บริ ษัท การบิน ต องเผชิญ อยูก็คื อ ต องแข งขัน ความเร็ว กั บการขนสง ดา นอื่ น รีวิ แอร
ผูนําซึ่งมีบุคลิก อันนายกยอ งไดอธิบ ายถึง มันไวในหนังสือเลมนี้ วา “สํา หรับพวกเรา มันเปนเรื่อ งชีวิ ต
และความตาย เมื่อระยะทางที่ เราสามารถไปได ในตอนกลางวั นทุ กๆ วัน โดยรถไฟหรือ เรือไอน้ํา เรา
กลับสูญเสียไปในยามกลางคืน” เมื่อตอนเริ่มตนงานบริการกลางคืนนี้ถูกวิพากษวิจารณอยางมาก แตก็
เป นที่ ยอมรับกั นโดยทั่วไปในเวลาต อมา อยางไรก็ตามช วงเวลาในขณะที่ เรื่อ งนี้เกิด ขึ้น งานเชน นี้ ก็
เสี่ยงตออันตรายเปนอยางมาก อันตรายที่ไมมีตัวตนของสายการบิน การเสี่ ยงภั ยที่เต็ม ไปดวยเรื่องนา
ประหลาดใจ ประกอบกับความลึกลับในเลหก ลของยามกลางคืน มันยิ่ งใหญ แตก็ เป น อันตราย ผมขอ
เสริมวา ยิ่งเวลาผ านไป การเสี่ย งก็ยิ่งลดนอยถอยลง การออกเดิน ทางทุ กครั้ง ทําใหการเดินทางครั้ง
ตอไปงายและสะดวกยิ่งขึ้น แตสําหรับการบินในแงที่เปนการสํารวจดินแดนที่ยังไมปรากฏในแผนที่ จะ
มีวีรบุรุษผูบุกเบิกเกิดขึ้นเสมอ และ เที่ ยวบินกลางคืน ก็เป นบทเริ่มต นของตํานาน ซึ่งวาดใหเห็ น การ
ผจญภัยอันนาเศราใจของหนึ่งในผูบุกเบิก ทางอากาศเหลานี้
ผมชอบหนังสือ เลม แรกของแซงเต็ก ซูเปรี คือ Southern Mail แต ก็ชอบเรื่อ งนี้ม ากกวา ใน
Southern Mail ขอรําลึกความหลังของนักบินที่มีความถูกตองแมนสย่ําอยางนาประหลาดเชื่อมโยงกับ
เรื่อ งลับ ลมคมในของความรูสึ กภายใน ซึ่ งทํ าใหตัว เอกเขามาใกลชิดเรายิ่งขึ้น เรารูสึ กวามนุ ษย ชา ง
ออนโยนและหวั่นไหวงาย ช องออนแออะไรเชนนั้น! ตัว เอกของ เที่ ย วบิน กลางคืน แมวาจะดูเหมือน
เปนผูที่ลดคุณคาความเปนมนุษย แตเขากลับ ทะยานขึ้นไปสูคุณธรรมที่เหนือมนุษยไปอีก สิ่งที่ผมชอบ
มากที่สุดในหนังสือที่เราใจยิ่งเลมนี้ก ็คือภูมิธรรมขั้นสูง (Nobility) ของมัน พวกเราทุกคนต างก็คุน เคย
กับความออนแอ การปลดปล อยของมนุษ ย และการยอนรอยถอยหลัง วรรณกรรมรว มสมั ย ตา งก็ไ ด
เพียรพยายามอยางยิ่งที่จะตีแผและประณามสิ่ งเหลานี้ แตสิ่ง ที่เราตอ งการให ปรากฏอยูตรงหนาก็คือ
สิ่งที่อยูเหนือเราแตละคนซึ่งจะสามารถบรรลุไดก็โดยพลังแหงความตั้งใจเพียงอยางเดียว
ในความเห็ น ของผม สิ่ งที่ เ ร าใจมากยิ่ งกว า บุ ค ลิ ก ของนั ก บิ น ก็ คื อ บุ ค ลิ ก ของรี วิแ อร ผู เ ป น
เจานาย เขาไมไดวางทา เขากระตุนคนอื่นไปสูการกระทํา ยอมใจนักบินดวยความสามารถของเขาเอง
กราดเกรี้ยว เคนเอาพลังสูงสุดของพวกเขาออกมาใช และบั งคับใหพวกเขาออกไปสูก ารกระทําอยาง
กลาหาญ การตัดสินใจที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดของเขาไมยอมใหแกการถดถอยหนี และแมแตการละเลย
ไมเอาใจใส เพีย งเล็กนอ ยก็จะถูก เขาลงโทษ เมื่ อ มองครั้งแรก ความเขมงวดของเขาอาจจะดูทารุ ณ
และเลยเถิดเกินไป แตก็ ถูก นํา มาใชอ ยางไม สมบูรณ และไม ใช ตอ มนุษ ยโดยตรง ซึ่งเปน สิ่งที่ รีวิ แอร
ตองการหลอหลอม ภาพของเขาจากตัวหนังสือทําใหเรารูสึกไดถึงความชื่นชมอันเต็มเปยมของผูเขียน
ผมตองขอขอบคุณเขาเปนอยางมากที่ไดนําเอาความจริงอันเปนลักษณะขัดแยงกันออกมา สําหรับผม
มีค วามสํ าคัญ ในเชิ ง จิต วิ ท ยาที่น าพิ จ ารณาเป น อยางยิ่ง คื อว าความสุข ของมนุ ษ ยไ ม ได วางอยู บ น
เสรีภาพ แตบนการยอมรับในหนาที่ตางหาก ตัวละครแตล ะตัวในหนังสือเลมนี้ม ีความกระตือรือรน อุ ทิศ
ตนอยางสุดใจใหแกสิ่งที่เขาควรกระทําใหแกหนาที่ที่เสี่ ย งอันตรายซึ่งตองทํ าใหสํา เร็จเท านั้น เขาจึง
จะสามารถพบความสงบในความสุขได มันชัดเจนเพียงพอแลวที่รีวิแอรจะไมไดเปนอะไร นอกจากเป น
ผูที่ไรความรูสึก (ฉากที่ภรรยาของนักบินมาเยี่ยมเขาเปนฉากที่ประทับใจมากที่สุ ด) และเขาก็ต องการ
ความกลาหาญอยางมากที่จะออกคําสั่งตอไป พอๆ กับนักบินของเขาก็ตองทําตามคําสั่งนั้นดวย
“เพื่อจะทําใหเราเปนที่รัก มันเพียงพอแลว ที่จะแสดงความสงสาร ฉันแสดงความสงสารเพีย ง
นอยนิด หรือไมก็ซอนมันไว…บางครั้งฉันก็รูสึกประหลาดใจในพลั งของตนเอง” และอีก ครั้งว า “รัก คน
ซึ่งคุณออกคําสั่ง – แตโดยไมตองบอกพวกเขา”
รีวิแอรก็ถูก ขับโดยความรูสึกถึงหนาที่เชนเดียวกัน “ความรูสึก ออนโยนอยูบางเบา ถึ งหนาที่ที่
ยิ่งใหญก วาความรัก ” ด ว ยความคิ ดที่ วามนุ ษย ไม ใช จุ ดมุ งหมายในตั วเอง แต เขาเปน รอง และตอ ง
เสียสละตนเองใหแกอะไรบางอยางที่เหนือกวา และแยกเนื้อหาของมันออกจากเขา ทํ าใหผ มพอใจที่
พบวาในหนังสือเลมนี้มี “ความรูสึกออ นโยน” ซึ่งความรูสึก นี้เปนสิ่ งที่ทํ าใหเทพเจาโพรมี เธอุส1* ของ
ผมกลาววา “ฉันไมชอบมนุษย ฉันชอบสิ่งซึ่งสังหารเขา” นี่คือบอ เกิดวีรบุรุษทุกคน “เรามักจะแสดงราว
กับวา มันมีอะไรบางอยางที่ทําใหมนุษยมีคุณคาขึ้นมาไดอยางมากมายมหาศาล…แตอะไรล ะ” หรือ อีก
ครั้งหนึ่ง “บางทีอาจจะมีสิ่งอื่นอีก บางอยางทนทานกวาที่จะไดรับ การช วยชีวิต และบางที งานที่รีวิ แอร
กําลังทําอยูก็อาจจะเปนการชวยเหลือ มนุษยในสวนนี้ก็ได” เราอาจจะแนใจไดในเรื่องนี้
ในชวงเวลาซึ่งความคิดเรื่องวีรบุรุษดูจดหดหายไปจากกองทั พ เนื่อ งจากคุณธรรมแบบมนุษ ย
ไมอ าจจะคนพบชวงเวลาที่มั่นคงไดในสงครามของพรุงนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตรของเราก็ได พยากรณถึง
*

โพรมีเธอุส คือเทพเจาในนิยายกรีกโบราณ ผูขโมยไฟจากสวรรคมาใหมนุษย

ความร ายกาจของมั น มาแล ว ไม ใ ช ใ นการบิ น หรอกหรือ ที่ เ ราสามารถมองเห็ น ความกล า หาญอั น
นาชื่นชมและมี ประโยชน ที่สุด ความหุนหั นพลั น แล นก็ถูก ยับยั้ งลงเมื่อได รับการควบคุม ใหอยูในการ
จัดตั้งงานบริการนักบินผูซึ่งเสี่ยงชีวิตอยูซ้ําๆซากๆ มีสิท ธิที่ จะยิ้ มเยาะใหกับความคิด เรื่อง “ความกลา
หาญ” ของเราทุกวันนี้ ผมเชื่อวาแซงเต็กซูเ ปรีคงจะให อ ภัยที่ผมจะยกถ อยคํา จากจดหมายของเขาที่
เขียนใหผมเมื่อนานมาแล ว ครั้ งที่ เขากําลั งบินเหนือ มัวเรตาเนีย บรรทุก ไปรษณี ยของคาซาบลั งคา
ดาการ
“ผมไม รูว าเมื่ อ ไรจะได ก ลั บบ าน ผมกํ า ลั งยุงมากในชว งเดื อ นหลั ง ๆนี้ – ค น หาเพื่ อ นที่ สู ญ
หายไป กูเครื่องบินที่ตกในดินแดนที่ไมล งรอยกัน และยังจะตองบินสงไปรษณียไปดาการเป นครั้งคราว
อีกดวย
“ผมเพิ่งจะไดผานเหตุการณผจญภัยเล็กๆ มาครั้งหนึ่ง – ใชเวลาสองวันสองคืนเพื่อกูเครื่อ งบิ น
กับพวกมัวรสิบเอ็ดคน และช างเครื่อ งคนหนึ่ง มี ความตื่นเตน โกลาหลกัน มากมาย บางเรื่อ งก็สํ าคั ญ
บางเรื่องก็ไม เปนครั้งแรกที่ผมไดยินเสียงลูกปนแลนเฉียดผานหัวไป ผมรูวาในที่สุดผมก็จะตอ งตนกอ
ยูในสถานการณเชนนั้น – ผมจึงสงบมากกวาพวกมัวร ผมไดเขาใจบางอยางที่ มักจะทํา ใหผมพิศวงอยู
เสมอวา ทําไมเพลโต (หรืออริสโตเติลนะ) ถึงไดใหความกลาหาญเปนคุณธรรมขั้นต่ําสุด มั นไมได เกิด
ขึ้นมาจากความรูสึกที่สวยงามนัก มันเปนสัมผัสของความบาคลั่งเปนแตม แตะของกิเลส เปนความดื้อ
ดึงอยางมาก และเปนความรูสึกตื่ นเตนหยาบๆ ของนักเลง เหนือ สิ่งอื่นใด มัน เป นความปติข องพลั ง
ทางกายของเรา และแมวามันจะไมมีประโยชน อะไรก็ ตาม เราก็ยังสอดมือกอดอกที่โผล อ อกมาจาก
รอยแยกของเสื้ อ เชิ้ ต และหายใจเข า ลึ ก ๆ ใช มั น ออกจะเป น ที่น าพึ ง พอใจ เมื่ อ มั น เกิ ด ขึ้ น ในยาม
กลางคืน เราก็ไดความรูสึกเพิ่มเติมเหมื อ นกั บว าไดเลนสนุก อยางเด็ก ๆ ผมไมสามารถจะยกยองผู ที่มี
แตความกลาหาญเพียงอยางเดียวไดอีกเลย”
ผมตอ งขอเสริม ดว ยคํา พัง เพยที่ยกมาจากหนังสือ ของแกงตง (ซึ่ งผมไมอยูในฐานะที่จะขอ
อนุญาตกอนได) วา “เราซอนความกลาหาญของเรา เหมือ นกับที่ซอนความรัก ” และที่ดีก วานั้น คือ “ผู
กลาหาญซอนการกระทําของเรา ในขณะที่ผูซื่อสัตยซอ นทานของตน พวกเขาเปลี่ ย นโฉมมันหรือ รอ ง
ขอโทษใหมัน”
ทุก สิ่ งที่ แ ซงเต็ ก ซู เ ปรี เ ขี ยนไวใ นที่ นี้ล  วนแต มีพื้ น ฐานอยูบ นประสบการณ “โดยตรง” การ
เผชิญหนาตามลํ าพังกับอันตรายครั้งแลวครั้งเล า ทํ าใหหนั งสื อเลมนี้ มีรสชาติที่ แท จ ริง และไม มีใคร
สามารถลอกเลีย นแบบได เรามีเรื่องสงครามและการผจญภัยในจินตนาการอยู มากมาย ซึ่งบางครั้ ง
ความสามารถของผูเขียนก็ดูออ นดอยลง และนักผจญภัยหรือผูตอสูที่แทจริงก็ อ ดที่ จะอ านดวยรอยยิ้ม
ไมได หนังสือเลมนี้ นอกจากจะมีขอดีทางดานวรรณกรรมซึ่งผมยอมรับมากแล ว มั นยังมี คุ ณคา ในดา น
สารคดี และเปนเพราะสวนผสมอันแปลกประหลาดของทั้งสองประการนี้เองที่ทํ าให เที่ ยวบินกลางคืน
มีความสําคัญเปนพิเศษ
อองเดร ฌีด

1

เบื้ องลางเขา ขุน เขาไดเซาะรอ งรอยของมั น อยูภายใตร มเงาของยามเย็ นสีทอง พื้น ดินสาด
แสงประกายอันคงทนเพราะดินแดนแหงนี้เองที่ผืนดินจะยอมพายแพตอ แสงทองแหงอาทิต ยอัส ดงได
เชื่องชายิ่งนัก เหมือนกับที่หิมะยังคงขาวโพลนอยู แมวาฤดูหนาวกําลังจะสิ้นสุด
ฟาเบียง นักบินผูกําลังขับเครื่องบินขนสงไปรษณียปาทาโกเนียจากใตสุด ไปยังบั วโนสไอเรส
เขาสั งเกตเห็ นยามค่ํ าคืน ที่รุก ไล เขามาได จ ากเครื่อ งบอกอัน เดีย วกันเหมือนกับท า เรือ คือ จากทอ ง
ทะเลกวางขวางอันเงียบสงบเบื้องหนาและมีคลื่นเมฆอันเกี ย จครา นละลองขวางอยู เขากําลั งเขาสูทา
จอดที่เวิ้งวาง และมีความสุข
ทา มกลางความสงบนิ่ งนี้ เขาสามารถนึก ฝ น วา ตั วเองเป น คนเลี้ ยงแกะ กํา ลั งออกเดิ น เล น
เงียบๆ ผูเลี้ยงแกะแหงปาทาโกเนียทั้งหลายพากันออกเคลื่ อนที่อยางไม เรงรอ นจากฝูง หนึ่งไปยังอีก
ฝูงหนึ่ง เขากําลังเคลื่อ นจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เมืองเล็ก ๆ เหลานั้นก็คือฝูงแกะของเขา ทุกๆ
สองชั่วโมงเขาจะเห็นตัวหนึ่งดับกระหายอยูที่ชายฝงแมน้ําหรือและเล็มหญาจากพื้นดิน
สัก พั กหนึ่ ง เมื่อ ผา นทุงหญา สเต็ ปปที่ วา งรา งผูค นราวกั บทะเลมาไดหกสิบ ไมล เขาก็ม าถึ ง
ฟารมเงียบเหงาแหงหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะแกวงไปขางหลังบนลูก คลื่ นแหงท องทุ งแพรรี่ บรรทุก พาชีวิต
มนุษยออกไป จากนั้นเขาก็ลดปก เหมือนกับทําความเคารพตอเรือ
*
“ซานฮูเลีย นกําลังปรากฏ เราจะลงในสิบนาที”
คนสงวิทยุบนเครื่องสง ขา วไปทั่ วสนามบิน จากชอ งแคบแมกเจลแลนไปจนถึงบั วโนสไอเรส
ทางขึ้นลงเครื่องบินทอดวางยาวเหยียดไปไกลมากกวาพันหารอ ยไมล แตทางสายนี้ตั้งอยูที่ชายแดน
แหงยามค่ําคืน – เหมือนกับในแอฟริกาที่หมูบา นเล็ ก ๆ แหงสุ ดท ายถูก ยึดครองและเปด เผยโฉมหน า
ออกมาแกผูไมรูจัก
คนสงวิทยุเลื่อนแผนกระดาษไปใหนักบิน “แถวนี้มีพายุฟาคะนองมากจนหูฟงของผมมีแต
เสียงไฟฟาสถิตย คืนนี้เราหยุดที่ซานฮูเลียนดีไหม”
มาวา

ฟาเบียงยิ้ม ทองฟาสงบราวกับในอางเลี้ยงปลา และสนามบินทุกแหงขางหนาก็แจงสัญญาณ

“ฟาโปรง ไมมีลม”
“เราจะไปตอ” เขาตอบ
คนสงวิทยุนึกอยูในใจวา ณ ที่ใดที่หนึ่ง พายุกําลังเริ่มเสนอตัวเองออกมา เหมือนกับหนอนใน
ชิ้นผลไม คืนนี้คงจะสวยงาม แตก็ถูกทําลาย เขารูสึกไมสบายใจเมื่อคิดถึงวาจะตองเขาไปขางในเงา
มืดซึ่งใกลจะเนาเปอยนี้

*
เมื่ อ เขารอ นลงสู ซานฮู เ ลี ย น ฟาเบี ยงรู สึ ก เหนื่ อ ย เครื่ อ งยนต ข องเขาเอื่ อ ยลง สิ่ ง ที่ ค อ ยๆ
ปรากฏใหเห็นเบื้อ งหนา ก็คือ ทุกอยางที่ ทําใหชีวิตมนุ ษย ออนโยนขึ้น – บาน รานกาแฟเล็ กๆ ตนไม
เรี ย งรายเป น แถวข างทางเดิ น เขาเหมื อนกั บเป น ผู พิ ชิ ต เมื่ อเสร็ จ สิ้ น การทํ าศึ ก จนได ชัย ชนะ ผู ซึ่ ง
กลั บมานั่ง เหมอ ซึม เหนือ ดิ น แดนในความครอบครอง และไดม องเห็นความสุข งา ยๆ อันต่ํ าตอ ยจาก
เชลยของตน ฟาเบียงรูสึกอยากที่จะผอ นแขนทั้ งสอง เพื่อจะคลายความปวดลาและตะคริวออกไป –
เพราะคนเรายอมมีความทรหดที่จะเผชิญความยากลําบากอยูไมนอยได เช นกั น - และที่ จะมาถึง ที่นี่ใ น
ฐานะมนุ ษ ย ธรรมดาผู ส ามารถมองผ านหน าต า งดูทิ วทั ศ น อั น ไม เ ปลี่ ย นแปลงได เขาคงจะต อ นรั บ
หมูบานกระจอยรอยนี้อยางยินดี เมื่อเราไดเลือกแลว เราก็ยอมพอใจกับ อุปสรรคแหงการมี อยูของเรา
เอง และเรียนรูที่จ ะรัก มัน เหมือนกั บ ความรัก ที่มันจะห อมล อมคุ ณไวหมด ฟาเบี ยงคงชอบที่ จ ะไดตั้ ง
หลักแหลงอยูที่นี่ มีความสุขกับอาหารทิพยของเขา เพราะเมืองเล็ก ๆ ซึ่งเขาคอยๆ เคลื่อนเขาหาเพีย ง
ในชั่ วโมงเดี ยว และสวนล อมกํ าแพงซึ่ ง เขาบิ นผ า นไปแล วนี้ ดู จ ะเป น นิ รัน ดร สํ าหรั บเขา – สํ าหรั บ
อิสรภาพอันนิรันดรของเขา
บัดนี้เมืองเล็กๆ ลอยมุงเขาหาเครื่อ งบิ น มันอ าแขนเป ดออกกวาง ฟาเบี ยงนึก ถึง มิตรภาพทั้ ง
มวลที่มันบรรจุเอาไว หญิงสาวผูออนโยน ความเปนสว นตัวของผา ปูโ ตะสีขาว นึกถึ งทุก สิ่ งทุก อยางที่
กําลังถูกทําใหเปนนิรันดร หมูบานแลนพุงผานปกของเขาไปแลว เปดเผยความลี้ลับ แหงสวนอั น รม เย็ น
ที่ไ ม มีกํ าแพงป ด อีก ต อ ไป แต ฟ าเบี ย งก็ รู แม ใ นขณะที่ เ ขาลงสู พื้ น แล วว า เขาไม ไดเ ห็น อะไรเลย
นอกจากคนไมกี่คน เคลื่อ นไหวอยูทามกลางเสาหินของตน ความบริสุ ทธิ์ในความมั่นคงของมั นทํ าให
หมูบา นแหงนี้ปกปอ งความลับแหงปรารถนาของตนเอาไว ระงับ ยับยั้งการตอ นรับอันนุม นวลของตน
และเพื่อที่จะครอบครองมันใหได เขาก็จะตองเลิกการกระทํา
*
เมื่ อสิ้น สุดการหยุด พัก สิบ นาทีแลว ฟาเบี ยงก็บิน ตอ ไป เขาหันกลั บไปดู ซานฮู เลีย นซึ่ งบั ด นี้
เป น เพี ย งแสงไฟกํ า มื อ หนึ่ ง แสงไฟกลายเป น ดวงดาว แล ว ก็ เ ป น ฝุ น ระยิ บ ระยั บ ค อ ยๆ จางหาย
กลายเปนศูนยไปพรอมกับความยั่วยวนใจของมัน
*
“ฉันมองไมเห็นหนาปดแลว เปดไฟดีกวา”
เขาบิดสวิตซใหเปดขึ้น แตไฟสีแดงในหองขับเครื่องบินก็สอ งเรือ งซีดเซีย วอยูในแสงสีน้ําเงิ น
ซึ่งทําใหมองแทบไมเห็นเข็มเลย เขายกมือขึ้นสองหนาหลอดไฟ แตมันก็เพียงแคแดงเขมขึ้นมาหนอย
เทานั้น
แตยามค่ําคืนก็กําลังคืบคลานเขามา เหมือ นกับควันมืด ๆ แผคลุ ม ไปทั่ วหุบเขาซึ่งทํ าใหดูแ ยก
ไมอ อกจากที่ราบอีกแลว หมูบานกําลังถูกจุดไฟใหสวางขึ้นตอนรับกันและกันในยามเย็นราวกับหมูมวล
ดารา เขาใชนิ้วปดปุมกระพริบไฟที่ปกเปนการตอบรับ บัดนี้โลกถูกจุดสวางขึ้นดวยความเยายวนอั น เจิ ด
จา แพรวพราว บานทุกหลังจุดดวงดาวของตนขึ้นในทามกลางความมืดมิดแหงกลางคืน ราวกับกระโจม
ไฟกลางท อ งทะเลผู เชี่ย วชํ านาญ ทุก สิ่ งที่ เ ป นแหล ง พัก พิ งของมนุ ษย บั ด นี้ กํา ลั งส อ งแสงประกาย
ฟาเบียงรูสึกเปนสุขลึกล้ําที่การเขาสูย ามค่ํ าของเขาครั้งนี้เปนไปอยางเชื่องช าและงดงาม ราวกับ การ
เขาสูทาจอดเรือ
เขามุ ด ศี รษะเข า ไปในช อ งคนขั บ เครื่ อ งบิ น เข็ ม พรายน้ํ าเริ่ ม เรื อ งแสงขึ้ น เขาตรวจสอบ
เครื่องมือชิ้นแลวชิ้น เลา แล วก็ใจ เขารูสึกวาตัว เองไดเขายึดท องฟ ายามค่ํ าคื นนี้ไวแ ล วอยางสํ าราญ
เขาไล นิ้ วมือ ไปตามแนวสันเหล็ก รูสึก ถึ งชีวิ ตที่ แ ล นไหลไปตามนั้น โลหะไมได สั่นสะเทื อ น แตม ันมี
ชีวิต เครื่องยนตกําลังหารอยแรงมาพยุงทุกอยางไปไดอยางราบรื่น นักบินในเครื่อ งรูสึก ถึง ความยินดีที่
ปราศจากอาการเวีย นหั วหรือ มึนเมาประกอบ มี แต เพียงความน าพิศ วงของความเหนื่อ ยล าแหงเลื อด
เนื้ออันมีชีวิต
เขาสรางโลกสวนตัวของเขาขึ้น มาอีกครั้ง เหยียดแขนออกเพื่อ ใหส บายยิ่งขึ้น เขาเคลื่ อนนิ้ว
ไปบนแผงวงจรไฟฟา แตะปุมตางๆ ขยับตัวเลื่อนลงนั่งพิงหลัง พยายามหาตําแหนงเหมาะสมที่สุดที่จ ะ

อยูในยานโลหะหนักหาตันซึ่งกําลังเคลื่อ นตัวเขาสูกลางคืนนี้ เขาคลํานิ้วไปที่ปุมปรับไฟฉุ ก เฉิ น ปลอย
มันไป จับมันไวอีกหลังจากแนใจวามันจะไมเลื่อ น แลวก็ผละไปแตะปุม ทุกอันเพื่อ ใหแ นใ จวาสามารถ
เอื้อมถึงไดโดยไมตองมองดู – ฝกฝนนิ้วมือเหมือนกับอยูในโลกของคนตาบอด นิ้วของเขาเก็บทุ กสิ่ ง
ทุกอยางเอาไวแลว เขาเปดไฟขึ้น ตกแตงหองเครื่องดวยเครื่องมือที่ถูก ตองแนนอน ตอนนี้เขาสามารถ
เขาสูยามค่ําคืนไดโดยเพียงแตเอาใจใสดูแลหนาปด เหมือนกับเรือดําน้ํ าที่เริ่มต นดําดิ่งลง ไมมีอาการ
สั่นเทา การสะเทื อ น ไมมีการเคลื่ อ นไหวที่เกิน ควร และในขณะที่เครื่อ งวัดระดับความทรงตั ว ระดั บ
ความสูงและอัตราอารพีเอ็ม ยังคงนิ่งไมเปลี่ยนแปลง เขาเหยียดแขนขาออกไป เอนศีรษะพิงกับที่ นั่ ง
ตกจมลงสูการรําพึงรําพันในอากาศอันอุดมไปดวยความหวังที่ไมมีขอบเขตจํากัด
*
บัดนี้ เมื่อถูกความมืด กลื นหายราวกับยามเฝ ากลางคืน เขาสามารถมองเห็นไดว า ยามค่ํา คืน
เป ด เผยความลั บ ของมนุ ษ ย ไ ด เ ช น ไร ความเย า ยวนเหล านั้ น แสงสวา งเหล านั้ น ความรุ ม ร อ นใจ
เหลานั้น ดวงดาวโดดเดี่ยวที่อยูเบื้องลางทามกลางความมืดดวงนั้น ก็คือ บา นที่ อยูเดียวดาย ดวงดาว
อีกดวงหนึ่งซึ่งสองแสงวิบวับและลับหายไป ก็คื อบา นที่ ปด บังตาเสียจากความรัก หรือ ไมก็จ ากความ
เบื่ อหนา ยของมั น บา นหลั งหนึ่ง ซึ่งหยุดสงสั ญญาณใหแก บา นที่ เหลือ ชาวนาเหลานั้น นั่งรวมกัน อยู
รอบโตะซึ่งมีแสงไฟจุดไว พวกเขาจะหยั่งรู วัดถึงความหวังของตนไดก็เพียงนอยนิด หรือ กระทั่งจะรูวา
ความปรารถนาของพวกตนเขาไปถึงยามค่ํ าคื นอั นยิ่งใหญซึ่งโอบล อมพวกตนอยูได มากเพีย งไร แต
ฟาเบียงผูซึ่งกําลังเขามาใกลจากจุดหกรอยไมลไดเปดเผยพวกเขาออกมาพรอมกับผืนแผนดินอันบวม
พอง ซึ่งยกเครื่องบินอันมีชีวิตของเขาขึ้นและลงเมื่อไดทองเที่ยวผานพายุราวกับสนามรบมานับสิ บ ครั้ง
แตทามกลางท องฟ าแจมกระจางดวยแสงจั นทร เขาเลือกแสงเหล านี้ ขึ้นมาทีล ะนอ ย ดว ยความรูสึก
ผยองที่ไดครอบครอง ที่เบื้องลางโนนพวกเขาลวนคิดวา แสงสวางถูกจุดสําหรับโตะอันต่ําตอ ยของตน
เทานั้น แตหางไกลออกไปหาสิบไมลมีใครคนหนึ่งรูสึกสะเทือนใจกับภาพอันเปลาเปลี่ยวใจนี้ แมวามัน
จะดูแกวงไกวไปมาอยางสิ้นหวัง จากเกาะที่ถูกทอดทิ้ง ไปยังความมืดอันเขมขนของทองทะเล

2
จากทิศใต ตะวันตก และเหนือ เครื่องบินไปรษณียสามลํา จากปาทาโกเนีย ชิ ล ี และปารากวัย
มุงมาสูท ี่เดีย วกัน ที่บัว โนสไอเรส ที่ นี่ ถุง ไปรษณีย กําลั งรออยู กอนที่เครื่อ งบิ น ไปยุ โรปจะออกราวๆ
เที่ยงคืน
นัก บิ นสามคน ตา งกําลังหลงอยูใ นความมืด เบื้ อ งหลั งตั วถั งเครื่อ งยนต ซึ่ งหนั กพอๆ กับ เรื อ
บรรทุก พวกเขากําลังเริ่มลดความสูงลงชาๆ สูเมือ ง หอหุม อยูในความคิดคํานึงบนอากาศ จากทองฟ า
แหงพายุหรือความสงบ ราวกับชายฉกรรจหลังเขาที่กําลังลงจากภูเขาของตน
บนสนามลงของบัวโนสไอเรส รีวิแอรซึ่งเปนผูรับผิดชอบเครือ ข ายงานทั้งหมดกําลังเดิน ไปมา
เขาไมพูดอะไรเลยเพราะถาเครื่องบินทั้งสามลํายังไมลงมาจอดอยางปลอดภัยแลว วันนี้สําหรับเขาก็จะ
เต็มไปดวยความรุมรอนใจ ทุกๆ นาทีที่เคลื่อนผาน เมื่อมีโทรเลขเขามา รีวิแอรรูสึกวาเขากําลัง ดึงอะไร
บางอยา งจากโชคชะตาที่ ม องไม เห็ น เขากํา ลั ง ลดขอบเขตของความไม แน นอนลงไป และนํ าเอา
ลูกเรือของเขาออกจากความมืดและเขามาสูชายฝง
ลูกเรือพื้นดินคนหนึ่งนําขาวจากศูนยวิทยุมาใหเขา
“เครื่องบินไปรษณียชิลีรายงานวามองเห็นแสงจากบัวโนสไอเรสไดแลวครับ”
“ดี”
รีวิแอรจะไดยินเสี ยงหึ่ งๆ ตอ นรับในไมชา นี้ ยามค่ํา คืน ไดย อมจํานนตอ เหยื่อรายหนึ่งของมั น
แลว – เหมือนกับทองทะเล การขึ้นและลงแหงกระแสน้ําอันลึก ลับ เฝาพัดพาเอาตะกอนสมบัติไปกอง
ที่ชายฝง จากนั้นเขาจะตองนําอีกสองลํากลับเขามาเชนกัน แลววันทํางานก็จะสิ้นสุดลง ลูกเรือที่เหน็ด
เหนื่อยจะไดเขานอน และมี เวรใหมผ ลั ดเขา มาเปลี่ ย น มีแต รีวิแอรเทานั้น ที่ไมได หยุดพัก ผอ น เพราะ
เครื่องบินไปรษณียยุโรปจะเขามาใหเขาเปนกังวลใหม มันจะเปนเชนนี้เสมอเสมอ
เปนครั้งแรกที่นักรบผูเจนสนามผูนี้ไดประสบกับความเหนื่อยลาที่นาประหลาดใจ ไมเคยเลยที่
การกลับมาของเครื่อ งบินของเขาจะนํามาซึ่ งชั ยชนะอั น เป นการยุ ติ สงครามและเปดศัก ราชใหมแ ห ง
สันติสุขอั นนายิน ดี ทุ กกาวที่เขายางไปขางหนาจะติดตามมาด วยการก าวยางเชน เดีย วกันอี ก นับพั น
เขารูสึกหนักใจกับภาระที่นา งงงวยซึ่งเขาไดแบกเอาไวดว ยแขนตึงเขม็งอยูเป นเวลานานเหลื อเกินนี้
มันเปนความพยายามอันปราศจากความหวังที่จะไดพักผอน
“ฉันคงจะแกล ง” เขาคิด ใช แกตั วลง – ถา เขาไมสามารถผ อนคลายกับการงานไดแลว เขา
รูสึ กแปลกใจที่เห็ นตัวเองกํ าลั งหมกมุน อยูกับ คํ าถามที่เ ขาไม เคยหยุดคิ ด ถึง มากอนเลย – ถ อยคํ า
พึมพําเศราๆ ถึงความสุขอันออนโยนที่เขามักจะผลั ก ไสใหอ อกหางเสมอ เหมือนกับห วงมหาสมุทรที่
ไมเคยถูกแลนเรือ “มันใกลมากแลวใชไหมนะ” เขานึกไดวานับเปนเวลาหลายตอหลายปแล วที่เขาปด
เรื่ อ งความชราของตนออกไปจนกว าจะถึง “เมื่ อ ฉัน มี เวลาสํ า หรับ มั น” ทุ กสิ่ งทุ ก อยางที่ทํ าให ชี วิ ต
มนุษยออนโยนและหวานชื่นยิ่งขึ้นราวกับวาวันหนึ่งเราจะสามารถมีเวลานั้น ได จริงๆ แมวาที่สุดขั้ วหนึ่ ง
ของชี วิต เราสามารถรั บ เอาสั น ติ สุ ข ไดอ ย างที่ เ ราปรารถนา แต มั น ไม มี สั น ติ สุ ข บางที อ าจจะไม มี
แมกระทั่งชัยชนะเสียดวย ไมมีอะไรที่จะแนนอนเทากับการที่เครื่องบินไปรษณียจะตองกลับมาเสมอ
รีวิแอรหยุดอยูตรงหนาเลอรูซ หัวหนาคนงานชราผูทํางานหนัก เลอรูซก็เ ชน กัน ที่ไดทํ างานมา
เปนเวลาสี่สิบป งานซึ่งไดดู ดใชกําลั งของเขาไปจนหมด เมื่อเลอรูซ กลั บบานตอนสี่ทุม หรือ เที่ ยงคืน
มันก็ไมมีอีกโลกหนึ่งที่ทําการตอนรับเขา มันไมใชการไดหลบเลี่ย ง รีวอแอรยิ้มขณะที่ชายชรายกศีรษะ
อันหนักอึ้งของตนขึ้น และชี้มือไปที่เพลาซึ่งไดขัดไวจนเงาวับ “มันแนนไปหนอย แตผมก็เจียนมันออก
บางแลวครับ”
รีวิแอรกมลงดูเพลาเหล็กสีน้ําเงิน การงานเขาครอบงําเขาไวอีกครั้งหนึ่ง
“เราตองบอกโรงงานใหทําชิ้นสวนหลวมกวานี้อีกหนอย” เขาเคลื่อนนิ้วคลําไปทั่วบริเวณที่ถูก
จับใชงาน จากนั้นก็มองดูเลอรูซอีกครั้ง ภาพของรอยยนยับอันนากลัวทําใหคําถามแปลกๆ วิ่งขึ้นมาอยู
ที่ริมฝปาก และทําใหเขายิ้ม

“ในชีวิตของคุณนะเลอรูซ คุณเคยมีเรื่องเกี่ยวของกับความรักบางไหม”
“ความรักหรือครับทานผูอํานวยการ!...เออ…”
“ก็เหมือนผมละสิ คุณก็ไมม ีเวลาพอสําหรับมัน”
“ก็ไมครับ ไมมากนักหรอกครับ...”
รีวิแอรฟงเสียงเขา พยายามสํารวจหารองรอยของความขมขื่นในคําตอบนั้ น แต ก็ไมมีเลย เมื่อ
มองกลับ ไปยังชีวิตของเขา ชายคนนี้ไดมีประสบการณของความพอใจอยางเงีย บๆ ของช างไม ผูซ ึ่งจะ
ขัดกระดานสวยไดเสร็จไปแผนหนึ่ง
“เอาละ เสร็จแลว”
“นั่นละ” รีวิแอรคิด “ชีวิตของฉันเสร็จแลว”
เขาป ดเอาความคิดเศรา ๆ ที่เกิดจากความเหน็ด เหนื่อ ยแล วก็เดิน เขาไปยังโรงเก็บเครื่อ งบิ น
เพราะบัดนี้เขาสามารถไดยินเสียงคํารามไกลๆ ของเครื่องบินจากชิลีแลว
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เสี ย งเครื่ อ งยนต ที่ อ ยู ห า งไกลเริ่ ม ดั ง ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เสี ย งซึ่ ง ได ยิ น ชั ด เจน แสงไฟเป ด
เครื่อ งหมายสี แดงกระพริบ สดใสอยูบนหลังคาโรงเก็ บเครื่ องบิ น แขวนอยูเหมื อนกับ เม็ ด ทับ ทิมจาก
สายอากาศวิทยุ ทําใหเกิดเงารูปสี่เหลี่ยมบนพื้นดิน
“มาถึงแลว!”
เครื่องบินเลื่อนเขามาหาพวกเขา หลังจากผานแสงขามซึ่งทําใหมันสองประกายสุกใส ในที่ สุด
มันก็หยุดลงตรงหนาโรงเก็บ ชางเครื่อง และลูกเรือทั้งหลายเขามามุงรอเพื่อถ ายไปรษณียออกมา แต
นักบิน คือแปเลอแรง ไมขยับเขยื้อน
“อาว คุณรออะไรอยูหรือ”
นักบินซึ่งกําลังงวนอยูกับงานลึกลับบางอยางไมแยแสที่จะตอบ บางทีในหูข องเขาอาจจะเต็ม
ไปดวยเสียงของการบิน เขาผงกศีรษะอยางสุขุมขณะที่เอนตัวไปขางหนา เพื่อทําอะไรบางอยางที่ม อง
ไมเห็น ในที่สุดเขาก็หันกลับมามองดูพวกเจาหนาที่และลูก เรืออยางเย็นชา ราวกับวา พวกเขาเหล านั้น
เปนคนของเขา เขาดูเหมือนกํ าลั งนับ วัด และชั่ งน้ําหนั กพวกนั้นอยู เขาสมควรจะไดเปน เจ าของคน
เหลานี้ เขาคิดเชนเดียวกับโรงเก็บเครื่องบินที่ติดพูหอย และทางซีเมนตย าวเหล านี้ และนอกเหนือ ไป
กว า นั้ น คื อ เมื อ งอั น อึ ก ทึ ก วุ น วายทั้ ง ผู ห ญิ ง กั บ ความอบอุ น ของมั น เขากํ า คนเหล า นี้ ไ ว ใ นอุ ง มื อ
เหมือนกับเปนสิ่งของ เนื่องจากเขาสามารถสัมผัสพวกเขา ได ยินพวกเขา และดูแคลนพวกเขาได ชั่ว
ครูห นึ่งเขารู สึก อยากจะขู ต ะคอกใหทุก คนออกไปจากที่ยื น ชื่น ชมดวงจั นทร กัน อยูอย างอ าปากคา ง
อยางเงียบกริบนากลัว แตแทนที่จะทําเชนนั้น เขากลับ ตอนรับทุกคนอยางทองไมรูรอน
“...เลี้ย งผมสัก แกวสิ!”
แลวเขาก็ปนลงมา เขาอยากจะเลาใหพวกนั้นฟงเรื่องการบิน
“ถาเพียงแตพวกคุณรู...”
แตเมื่อไดตัดสินใจมั่นคงวาไดพูดเพียงพอแลว เขาก็เดินจากไปเพื่อเปลี่ยนเสื้อผา
*
ขณะที่ รถตอนเดี ยวพร อ มคนขั บนํ าเขาไปยังบั ว โนสไอเรส แปเลอแรงซึ่ งนั่ งติ ด กับ รีวิ แอร ผู
เงียบขรึมและนายตรวจอารมณบูดรูสึกหดหูใจขึ้นมาฉับพลัน มันดีอยูหรอกที่ผานมาไดอยางนี้และที่ไ ด
ปลอยคําสบถกันไปมาเมื่อเรายางเทาลงบนพื้นแข็งได มันทําใหเรารูสึกยิ่งใหญ! แตตอมา เมื่อ เรามอง
กลับไป เราก็เริ่มสงสัย...
การขับเคี่ยวกับพายุหิมะที่ในที่สุดก็เปนความจริงและตรงไปตรงมา แตไมใชทาทางนาสงสัย ที่
ทุก คนนึ ก ไปเองเมื่ อ พวกเขาคิ ด วา ตนอยู ต ามลํ าพั ง “มั น ก็เ หมื อนกั บ การลุ ก ลาม” เขาคิ ด “ใบหน า
ทั้งหลายเพียงแตซีดลงเล็ก นอย แตทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง”
เขาพยายามนึกถึงเหตุการณตามลําดับอยางรอบคอบ เขาไดบิน เหนือ เทื อกเขาแอนดีส ภู เขา
พากันหลั บใหลอยูภายใตผืนหิมะซึ่ งปกคลุ มอยู หิ มะฤดูห นาวไดแผปก สัน ติสุขไปทั่ วขุนเขา เหมือน
เรื่อ งราวเกาแกนับ ศตวรรษในซากปราสาท ซึ่ งยาวหนึ่งรอ ยยี่ สิ บ ไมล กว างหนึ่ง รอ ยยี่สิ บ ไมล – ที่
ปราศจากมนุษย ลมหายใจแหงชี วิต และการเคลื่ อนไหว ไมมีอะไรนอกไปจากแนวภูเ ขาตั้งดิ่งชัน ซึ่ง
เราถากไปที่ความสูง สองหมื่นฟุ ต ไมมีอะไรนอกไปจากเสื้ อคลุม มหึมาของกอ นหิ นที่ ตั้ง ชัน อยู ไม มี
อะไรนอกไปจากความเงียบที่รายมนตรอันนาสยองขวัญ
จากนั้น เมื่อเขาเขาใกลยอดเขาทูพังกาโต เขาหยุด ใช ที่นี่แหละที่เขาไดพบกับปาฏิหาริย
ในตอนแรกเขาไมไดสังเกตเห็นอะไร เพียงแตรูสึกแปลกๆ ขึ้นมา – เหมือนกับที่เรามักจะคิดว า
ตัวเองอยูตามลํ าพั ง แล วก็รูสึ กวามีใครกําลั งจ องดูอ ยู เขารูสึก วาตั วเองถู ก หอมล อ มไปดวยอารมณ
โกรธ ชาเกินไปโดยที่ไมรูวาทําไม เพียงเทานั้นเอง เขาไมรูวาทําไมจึงตอ งรูสึก เชน นี้ โดยเครื่อ งบอก
อะไรเลาที่เขาสามารถรูสึกถึงมันซึมซาบออกมาจากกอนหิน ไหลเยิ้มออกมาจากหิม ะ เพราะไมมีอะไร

ที่ดู เหมื อนจะตรงเข ามาหาเขา ไมมี เมฆตั้ ง เคาทะมึ นแต ก็เป น โลกที่ แ ตกต างออกไป แตกตา งเพีย ง
เล็กนอยจนมองเห็น ไมชั ดเจน กํ าลั งโผล จ ากที่อื่นออกมาอยูต รงนี้เ อง แปเลอแรงมองดูดวยใจที่คับ
แนนอยางอธิบายไมได ณ ที่ย อดเขาอัน บริสุท ธิ์เหลานี้ ยอดเขาหิม ะซึ่ง คล้ําลงเพีย งเล็ กน อยนี้ กําลัง
เริ่มมีชีวิตขึ้น – เหมือนกับผูคน
มือของเขากดปุมบังคับแนนเขาโดยสัญชาติ
ญาณ อะไรบางอยา งที่เ ขาไมเ ขา ใจกํ าลั งก อตัว ขึ้ น
เขาเกร็ ง กล ามเนื้ อ ราวกั บ สั ต ว ป า เตรี ย มพร อ มจะ
ตะค รุ บ แ ต ก็ ไม มี อ ะไรใ นส าย ตา ที่ จ ะดู ไม สงบ
ราบเรี ย บ ราบเรี ย บ ใช แต ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยพลั ง อั น
แปลกประหลาด
ทันใดนั้น ทุ กสิ่ง ทุกอยางก็เริ่มแหลมคมขึ้น
ยอดเขาทั้ งหลายคมกริบราวกั บมีดโกน ตัด สายลม
เหมื อนกับ หัว ลู ก ศร สํา หรั บเขาแล ว มัน กํา ลั ง รวนเร
และลองลอยไปราวกับ เกิดสงครามขนาดยักษ ขึ้น มัน กอรา งสถานีรบขึ้นลอมรอบตัว เขา จากนั้ นฝุ น
ละอองละเอียดคอยๆ ลอ งลอยขึ้นปะปนกันแผวเบาในอากาศ เหมือนกับผืนผามานเคียงขางไปกับหะมิ
เขาเหลีย วกลับไปเพื่อดูวาหากจําเปนแลวก็จะมีทางออกอยูเบื้องหลัง แลวก็ต องตัวสั่ น ทั่วทั้งแนวเขา
ขางหลังนั้นปนปวนพลุงพลานไปหมด
“เสร็จแลวสิเรา!”
จากยอดเขาทะมึ นขางหนา นั้ น หิม ะลุก โชติ ช วงขึ้น ทัน ใด เปน ควั น โขมงสี ขาวของภู เขาไฟ
แลวก็ยอดเขาลู กที่ส องถั ดมาดา นขวา ยอดเขาลุ กขึ้นเปนไฟลู กแลวลู ก เลาราวกับว าถู กจุดต อกันไป
อยางไดผล และบัดนี้ เมื่อเขาเจอเขากับหลุมอากาศหลุมแรก ภูเขาทั้งมวลก็ดูจ ะพากัน เตนรําอยูเบื้ อ ง
หนา
ปรากฏการณอันรุนแรงทิ้งรองรอยเอาไวเพียงนอยนิดเทานั้น สิ่งที่เขานึกออกก็คือ เขาได ตอ สู
ฟนฝากับมันออกมาจากควันพวยพุงสีเทานั้นอยางไมลดละ
“พายุหิมะนะ” เขาคิด “มันไมสําคัญเลย เราเอาตั วรอดได แตกอ นหนา นั้นสิ – การเผชิญหน า
อันแปลกประหลาด!”
ใบหนาที่เปลี่ยนไปนั้น ใบหนาหนึ่งเดียวในจํานวนพันซึ่งเขาแนใจวาจะจําไดเสมอ...ไดห ายไป
แลว และเขาไมสามารถบอกไดอีกวามันเปนเชนไร
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รีวิแอรมองดูนักบิน เมื่อแปเลอแรงปนออกมาจากรถในเวลายี่สิบนาทีเขาก็จะหายไปในกลุมคน
ดวยความรูสึกเมื่อยลาไปหมดทุกสวนของกลามเนื้อ “ฉันเหนื่อ ยใจจะขาด...ช างเปน ชีวิต ที่เส็ งเคร็ง!”
เขาอาจจะคิดเชนนั้นกับภรรยา เขาอาจจะยอมรับวา “เราอยูนี่ย ังดีกวาบนเทื อกเขาแอนดีสโนน !” แต
ทุก สิ่ง ทุก อยางที่ ม นุษ ยผูก พันอยางรัก ใครก ็ถูก กระชากทิ้งจากเขาไปแทบจะทั้ งหมด เขาไดรูสึ กถึ ง
ความเปราะบางของมัน เขาเพิ่งไดผานหลายชั่วโมงเบื้องหลังฉากลวงตาแหงโลกอัน โป ปดหลอกลวง
โดยที่ไมรูวาเขาจะไดรับอนุญ าตใหกูแสงสวางของเมือ งนี้ก ลั บคืน มาหรือ ไม เขาจะไดรับอนุญ าตให
สรางความคุนเคยขึ้นใหมกับพวกเพื่อนฝูงแหงวัย หนุ ม แห งความออนแออยางมนุษ ยของเขา ซึ่ งนา
เบื่อแตก็เปนที่รักเหลานั้นหรือไม
“ในทุกฝูงชน” รีวิแอรคิด “จะมีคนซึ่งเราไมอาจจะบอกความแตกตา งจากคนอื่นๆ ได แตเ ขาก็
เปนผูสื่อขาวที่ยิ่งใหญ โดยที่เขาเองไมรูตัวเลยแมแตนอย...นอกจาก...”
รี วิ แ อร ร ะแวงผู ที่ ม าชื่ น ชมทุ ก คน ผู ซึ่ ง ไม เ ข า ใจลั ก ษณะของการผจญภั ย ผู ซึ่ ง โวยวาย
กระตือรือรนจนทําใหความหมายของมันผิดเพี้ยนไป และทําใหปจเจกบุคคลเสื่อมต่ําลง ความสามารถ
ของเปเลอแรงอยูที่ความรูของเขาที่มากกวาคนอื่นว าโลกนี้เปนเชนไรเมื่อ ถูก แสงวูบวั บจับตอง และ
การที่ เขาแสดงความรังเกีย จการแสดงความเห็นดวยที่ส ามานย แ ละแฝงอาการดูถ ูก ดังนั้นรีวิ แอรจ ึ ง
แสดงความยินดีกับเขาอยางงายๆ “แตคุณจัดการกับมันไดอยางไรนะ” ยิ่งรูสึก ชอบเขามากขึ้น เมื่ อเขา
พูดถึงเรื่องการบินของเขา เหมือนกับที่ชางตีเหล็กพูดถึงทั่งของตน
แปเลอแรงเริ่มโดยการอธิบายวาเขาไมมีทางออก เขาแทบจะขอโทษขอโพยดว ยซ้ํา “ผมไม
เหลือทางเลือกเลย” จากนั้นทุกสิ่ งทุก อยางก็ถู กกลืน กินหายไป และเขาถู กบดบั งมืด มิดไปดวยหิม ะ
กระแสลมที่ พั ดหอบขึ้น อยางรุน แรงได ชว ยเขาไว ยกเขาขึ้ นไปสู งถึ งสองหมื่น สองพั นฟุ ต “ผมคง
จะตองถูกพัดขึ้นขามผานไปบนยอดเขา” เขายังพูดถึงเครื่องวัดระดับการทรงตั ว ว าสวนที่มันรับอากาศ
คงจะถูกรบกวนคือมีหิมะอุดตันอยู “มันแข็งเลย เห็นไหมครับ” จากนั้นกระแสอากาศอีกลูก ก็ซัดเขาเขา
มาอีก แปเลอแรงไมรูวาเขาตกลงมาตั้งหมื่นฟุตโดยไมกระแทกกับอะไรเลยไดอย างไร ความจริง ตอน
นั้นเขาบินมาเหนือที่ราบเรียบรอยแลว “ผมไม รูเลยจนกระทั่งผมออกมาถึง ทองฟ ากระจางสดใสไดใน
ทันทีทันใด” จุดนี้เองที่เขามีความรูสึกเหมือนหลุดออกมาจากถ้ํา
“ที่เมโดซาก็มีพายุหนักเหมือนกันหรือเปลา”
“ไมหรอกครับ ผมรอ นลงใตท อ งฟา สดใส และไมมีล มเลย แต พายุมัน รอ นอยู ในสนรองเท า
ของผม”
เขาบรรยายมันก็ เนื่องจาก “ออกจะแปลกๆสัก หนอ ย” ยอดของพายุอยูสูง ขึ้น ไปบนเมฆหิม ะ
ขณะที่ตรงฐานของมันกลิ้งออกไปทั่วพื้นที่ราบเหมือนกับลาวาสีดํา คอยๆ เปอนเปรอะเลอะไปทั่วเมื อ ง
“ไมเคยเห็นอะไรอยางนี้มากอน...” เขาเงียบลง ครุนคิดถึงความทรงจําบางอยาง
รีวิแอรหันมายังนายตรวจ
“มันคือพายุไซโคลนจากแปซิฟก พวกเขาเตือ นเราไมทัน อยางไรก็ตาม ไซโคลนไมเคยไป
ไกลเกินเทือกเขาแอนดีสหรอก”
นายตรวจผูซึ่งไมรูอ ะไรเลยเห็ นดวย – จะนึก รูก็เพียงนอยนิดวาผูนี้จะตองเดิน ทางตอไปดา น
ตะวั น ออก ตรงข า มกั บ ความคาดหมายของทุ ก คน นายตรวจดู จ ะลั ง เล หั น มายั ง แปเลอแรง
ลูกกระเดือกของเขาเลื่อนขึ้นลง แตก ็ไมได ก ล าวอะไร เพราะเมื่ อคิด อีกทีหนึ่ งแล วเขาก็เพียงแตม อง
ตรงไปขางหนา และคงทาทางผยองแบบเศราๆ ของตนเอาไว
เขาไดนําทาทางเศรา ๆ ของเขาติ ดตัว ไปทุก หนทุ กแหงราวกับมั นเป น กระเป าถื อ คืน วันกอ น
เขาไดรอนลงที่อารเจนตินาดวยคําสั่งของรีวิแอรใหทํางานที่ไมมีรายละเอียด แตเขารูสึก หนัก ใจกับมื อ
อันใหญโตของเขาเทาๆ กันกับเรื่องความหยิ่งผยองของนายตรวจ เขาไมมีสิท ธิที่ จะชื่ นชมภาพความ
ฝนหรือความลิงโลดสดใส มันเปนงานของเขาที่จะชื่ นชมได ก็แตค วามเที่ ย งตรง เขาไมมีสิท ธิที่ จะดื่ม

กับคนอื่นๆ ที่จะเรียกชื่อ แรกของนักบิน หรือที่จะเลนถอยคําสํานวนดวยนอกเสียจากวาเขาจะเกิดไปชน
เขากับนายตรวจอีก คนหนึ่งในสนามบินเดียวกัน ซึ่งก็เปนเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นยากมาก
“มันยาก” เขาคิด “ที่จะเปนผูตัดสิน”
โดยความเปนจริงเมื่อตรึก ตรองดูแล ว เขาไมได เป นผูตั ดสิน เขาเพีย งแตผงกศีรษะ เพื่อที่จ ะ
กําบังความไมใสใจของเขา เขาจงใจผงกศีรษะให ไมวาจะมี อะไรเขามาก็ตาม มันจะรบกวนความรูสึก
ผิดชอบชั่วดีสําหรับคนที่มีเหตุผลของการรูสึกผิด และก็ชวยจายคารัก ษาบํ ารุงสิ่ งตางๆ ไดด วย ไมใคร
มีคนชอบเขา เพราะพวกนายตรวจไมไดถูกสรางมาเพื่อ ที่จะยิ นดีในความรัก หากแตตอ งคอยยิน ดีตอ
รางรายงานา เขาไดเลิกเสนอการแกไขปญหาทางวิธีการและเทคนิคตั้ง แตวั นที่ รีวิ แอรไ ดเขีย นกลั บมา
ว า “นายตรวจโรบิ โ นได รั บ การขอร อ งให ส ง รายงานให เ ราไม ใ ช บ ทกวี น ายตรวจโรบิ โ น จะใช
ความสามารถของตนอยางดีในการกระตุนความกระตือรือรนของคนออกมา” หลังจากนั้นมาเขาก็ ยึด ติด
ตัวเองเขากับขอ บกพรอ งของมนุษ ยราวกับเปน ขนมป งที่ตอ งกินทุ กวัน ทั้งช างเครื่อ งผู พิส มัยในขวด
หัวหนาสนามบินผูตองตาสวางจนถึงยามค่ําคืนและนักบินผูกระแทกเครื่องบินตอนลงจอด
รีวิแอรชอบพูดถึงเขาวา “เขาไมฉลาดหลัก แหลม ซึ่งก็เป นเหตุ ผลที่เขาอาสาทํางานนี้ใหเรา”
กฎระเบียบที่รีวิแอรเปนผูรางขึ้น ทําใหเขาไดรูเกี่ยวกับผูชายคนนี้ แตสําหรับโรบิโนนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือ
ความรูในกฎเกณฑเหลานี้
“โรบิโน” รีวิแอรกลาวกับเขาในวันหนึ่ง “การออกบินที่ลาชาทุกครั้ง คุณ ตอ งงดโบนัสตรงเวลา
นะ”
“แมกระทั่งถาไมใชความผิดของใครหรือครับ แมก ระทั่งกรณีที่มีหมอกดวยหรือครับ”
“แมกระทั่งในกรณีที่มีหมอก”
โรบิโนออกจะรูสึกภูมิใจที่มีเจานายซึ่งไมกลัวที่จะเปนคนอยุติธรรม โรบิโนถึงกับรับอํานาจจาก
พลังอันไมประนีประนอมนี้เอาไวเองดวย
“คุณออกเครื่องบินไปเมื่อเวลา 6.15” เขาย้ํากับผูควบคุมสนามบินหลั งจากนั้น “เราจายโบนัส
ใหคุณไมได”
“แตคุณโรบิโนครับ เวลา 5.30 นะ เรามองไมเห็นแมกระทั่งสิบหลาขางหนานะครับ”
“มันเปนกฎระเบียบ”
“แตคุณโรบิโนครับ เรากวาดหมอกออกไปไมไดนะครับ!”
โรบิโนกลับคืนมาสูหวงความลึ กลั บของตน เขาเป น สวนหนึ่งของการจั ดการ เขาเพียงผู เดีย ว
ทามกลางผูที่ไมสลักสํ าคั ญทั้งหลาย เขาเท านั้นที่เขาใจวาเราจะทํ าใหส ภาพอากาศดี ขึ้นได อยางไร
โดยการลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
“เขาไมเคยคิด” รีวิแอรมักจะพูดถึงเขาเชนนี้ “ซึ่งทําใหเขาไมตองคิดอะไรผิด”
ถาหากนักบินทําใหเครื่องเสียหาย ก็จ ะไมไดรับโบนัสปลอดอุบัติเหตุ
“แลวถาหากเครื่องยนตเกิดดับเหนือปาไมล ะครับ” โรบิโนถาม
“เหนือปาไมเขาก็ไมไดรับอยูนั่นแหละ”
โรบิโนไมพยายามที่จะโตแยง
“ผมเสียใจ” ถัด จากนั้นเขาก็จะพูดกั บพวกนั กบินอยางครึ้ม ใจ “ผมเสี ย ใจอยางสุ ดซึ้ ง แตคุณ
ควรจะไปทําเครื่องเสียที่อ ื่น”
“แตคุณโรบิโนครับ เราเลือกไมได…”
“มันเปนกฎระเบียบ”
“กฎระเบีย บ” รี วิแ อร คิด “ก็เหมือนกับพิธีก รรมทางศาสนา ซึ่งดู เหมื อนไรส าระ แตม ัน ก็ชว ย
หล อ หลอมมนุ ษ ย ” รีวิ แ อร ไ ม ส นใจว าเขาจะดู เ ป น คนยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม บางที ถ อ ยคํ าเหล า นี้ ก็ ไ ม มี
ความหมายสําหรับเขา พวกชาวบานที่มีอันจะกินในชนบทเล็กๆ แหงนี้เดิ นเที่ยวไปมาในยามเย็ นรอบๆ
กระโจมของตน รีวิแอรคิดวา ยุติธรรมหรือไมยุติธรรมตอพวกเขาก็ไมม ีความหมายอะไร เพราะพวกเขา
ไมมีอยูจริงมนุษยสําหรับเขาแลว ก็เหมือนกับขี้ผึ้ งรอคอยที่จะถูก หล อหลอม มั น ขึ้นอยูกับเขาที่จ ะใส
วิญญาณให อาบโขกมันดวยความตั้งใจ เขาไมมีความคิดเอาคนพวกนี้มาเปนทาส เขาตั้งใจที่จะฟูมฟก
เลี้ยงดูทุกคน ใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู การลงโทษความลาชาแตละครั้ง อาจจะดูเหมือ นกับไมยุติธรรม แต
ในทุกๆ สนามบิน เขากําลังกระตุนความตั้งใจที่จะทําตามกําหนดและสรางสรรค ความตั้งใจอันนี้ ไม ให
โอกาสคนของเขาที่จะยินดีตออากาศอันขะมุกขมัว ซึ่ งเปนขอ อางที่จ ะเกียจครา น เขาใหพวกนั้นคอย
ระวังพรอมสําหรับความเสียหายครั้งแรก และแมกระทั่งลูกเรือพื้น ดินที่ต่ํา ตอ ยที่สุด ก็ยังรูสึ กละอายใจ
อยู ลึ ก ๆ เมื่ อ เกิด การล า ช า พวกเขาได เ รี ย นรู ที่จ ะใช ป ระโยชน จ ากเสี ย งกระทบเกราะกริ๊ ก แรก “มี

เหตุ ขั ด ข อ งที่ ด านเหนื อ ไปได !” ขอบคุ ณ รี วิ แ อร ธรรมเนี ย มของการบิ น ไปรษณี ย จ ะต อ งบิ น ให
เหนือกวาสิ่งอื่น – เปนระยะสูงถึงหมื่นไมล
บางครั้งรีวิแอรก็จะกลาววา “พวกนี้มีความสุขเพราะเขาสนุกกับ สิ่งที่เขาทํา และที่ พวกเขาสนุก
ก็เพราะผมหิน”
บางทีเขาอาจจะทําใหค นทุ กขท รมานก็ได แตเ ขาก็ยังทํา ใหพวกนั้นมีค วามสุข อยางแรงกลา
ได “พวกเขาจะตองถู กผลั ก ” เขาคิด “ไปสูช ีวิต ซึ่งโหดรา ย ที่ มีทั้งการทนทุกขแ ละความสุข ซึ่งในตั ว
ของมันเองมีมากมายกวานั้น ไมมีที่สิ้นสุด”
ในขณะที่รถยนตแลนเขาเมือง รีวิแอรออกไปที่ทําการบริษัท โรบิโนเมื่ อพบวาตัว เองอยูกับแป
เลอแรงเพียงลําพังก็มองดูเขา และเริ่มเปดปากพูด
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เย็ น วั น นี้ โ รบิ โ นรู สึ ก ท อ แทใ จ ตรงกั น ข า มกั บ แปเลอแรงผู ช นะ เขาถู ก ทํ าให ย อมรับ อย า ง
เจ็ บปวดว าชีวิต ของตนนั้น ชางหมน หมองเพีย งใด เหนือ อื่นใด มัน เพิ่งปรากฏขึ้ นในใจ เขาวา หน าที่
และตําแหนงของนายตรวจของเขาทั้งหมดนั้น เขา โรบิโน ถูกนั บคาดอ ยกวาเจาคนออนเปลี้ ยคนนี้ ผู
ซึ่งกําลังทรุดนั่งอยูที่มุม หนึ่งของรถดวยดวงตาปดสนิท และมือไมเปอ นเปรอะดําไปดวยน้ํามัน เป น ครั้ง
แรกที่ โรบิ โ นรู สึ ก ชื่ น ชมยกย อ งอย างแท จ ริ ง เขารู สึ ก ต อ งการที่ จ ะพู ด เช น นั้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ตอ งการที่ จ ะสรา งมิ ตรภาพ การเดิ น ทางของเขาเองก็ ทําให เขารูสึ กเหน็ ด เหนื่อ ย ทั้ง การถูก ปฏิเสธ
ตลอดวันนี้คงจะทําใหเขารูสึกตลกไปบาง ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงที่ผานมานี้ เขากําลังสับสนอยู กับ
ตัวเลขในขณะที่ตรวจดูคลังเก็บเชื้อเพลิง สายที่เขาหวังวาจะจับยามที่หลบหนีไดกลับเกิดความสงสาร
ขึ้นมาและยุติเรื่องไปกอนเขา ที่ แยยิ่งกวานั้น เขาไดวิ พากษวิจ ารณ การติดตั้งเครื่อ งป มน้ํ ามัน แบบบี 6
โดยสับสนกับเครื่องปมน้ํามันแบบบี 4 และพวกชางเครื่อ งก็แ กล งใหเขาพูดปาวๆ วาเรื่อง “การละเลย
งานที่ไมมีขอแกตัว” ซึ่งเปนธุระของเขาติดตอกันไปถึงยี่สิบนาทีโดยไมมีใครสนใจ
เขายังรูสึกเบื่อหองพักของโรงแรมดวย จากตูลูสถึงบัวโนสไอเรส เขาหลี กเลี่ยงการซ อมแซม
เมื่ อสิ้น สุด งานประจําวันแลวไมได เขาจะป ด ประตูที่ อ ยู ขา งหลัง สํ านึก ถึ งความลี้ล ั บซึ่งเคยเป น เรื่อ ง
ส วนตั ว ดึ ง ป ก กระดาษออกจากกระเป า เขาจะเริ่ ม กระทํ า การด วยความระมั ด ระวั ง อย างรอบคอบ
“รายงาน” พยายามเขี ยนไดส องสามบรรทั ดแล วก็ ฉีกทิ้ง เขาอยากจะกูบริษัท เอาไวจ ากภัย อัน หนั ก
หนวงแตมันก็ไมไดอยูในอันตรายอะไร ทั้งหมดที่เขาไดชวยเอาไวแ ล วก็มี ปุม ใบพัดซึ่งมี สนิม จับบางๆ
เขาเคลื่อนไหวนิ้วมือไปตามรอยสนิมนี้อยางชาๆ ดวยอาการไมสบายใจตอหนาผูบังคับการสนามบิ น ผู
ซึ่งเพียงแตกลาววา “เอามันขึ้นไปกับลําที่จอดกอนหนานี้ เครื่องนี้เพิ่งจะเขามา”
โรบิโนสูญเสียความเชื่อมั่นในหนาที่ของตนไป
เพื่อที่จะเอาชนะแปเลอแรง เขาลองชวนออกไปวา “คุณอยากรับประทานอาหารค่ํากับผมไหม
ผมอยากจะคุยดวยนิดหนอย และงานของผมบางทีก็นาเบื่อ...” แตเพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีของตนไว เขา
ก็แกไขใหมอยางรีบรอน “ผมมีความรับผิดชอบมากเหลือเกิน”
พวกที่อยูใตบังคับบั ญชาของเขาไมส นใจที่จะนําโรบิโนมาข องเกี่ยวกับชี วิตสวนตัวของพวก
ตนนัก แตละคนก็นึกวา “ถาเขายังขุดอะไรใสล งในรายงานไมไดละก็ คงจะยื่นหนาเขามาหาเราเองแน”
แตโ รบิ โนในตอนเย็ นวัน นี้ คิดไดก ็เฉพาะความลํ าบากยากเข็ญ ทางรางกายของตนเท านั้น –
แผลเปอยบนตัวที่กวนใจอยูตลอดเวลา เปนความลับอยางเดียวเทานั้นของเขา ความลับ ที่เขาต องการ
จะเลา เพื่อที่จะลวงเอาความเห็นใจออกมา เนื่องจากเขาไมสามารถจะหาคํ าปลอบประโลมใจได จาก
ความหยิ่งยะโส เขาจึงพรอมที่จะมองหาความเมตตากรุณา และแลวก็มีสาวนอ ยคนหนึ่งที่ฝ รั่งเศสซึ่ง
เขาจะตองคอยเอาอกเอาใจทุก ครั้งที่กลับบานดวยการเลาถึงการเดินทางไปตรวจงาน เขาหวังที่ จะทํ า
ใหเธอไดพิ ศวงงงงวยบา ง และทํ าใหเธอรัก เขา แตทั้งหมดกลั บทํา ใหเธอประสาท เขารู สึก ต องการ
พูดคุยเกี่ยวกับเธอเชนกัน
“คุณจะไปรับประทานกับผมไหม”
แปเลอแรงตกลงอยางอารมณดี
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พวกเลขานุการกําลังเฉื่อ ยเนือ ยอยูในที่ทําการบัวโนสไอเรส เมื่อรีวิ แอรเดิน เขามา เขายังคง
สวมเสื้ อกับ หมวกราวกับนักเดินทางตลอดกาล ซึ่ งเขามักจะดูเปน เช นนั้น เสมอ รางกายของเขาชา ง
สรางขึ้นมาอยางดี และผมสีเ ทากับเสื้ อก็ชา งปรับตัว ของมั นเองเขา กับ ตัวเขาไดอ ยางเหมาะเจาะ จน
การมาปรากฏตั ว ข องเขาเป น เรื่ อ งที่ น า ประหล าดใจ อย า งไรก็ ต ามพวกพนั ก งานก็ เ กิ ด อาการ
กระตือรือรนขึ้นมาไดทันทีทันทด เลขานุการเริ่มกุลี กุจอทํางาน หั วหนา เสมียนพลิ ก หนา กระดาษใหม
ลาสุดอยางรวดเร็ว เครื่องพิมพดีดเริ่มสงเสียง
ผูควบคุมแผงสวิตซเสี ยบปลั๊กสายไฟพลางจดโทรเลขไปดวยทามกลางรายงานอันมากมาย
กายกอง รีวิแอรนั่งลงอานทั้งหมด งานอันยากลํายากของเครื่องบินไปรษณียชิลีสิ้นสุดลงแลว พวกเขา
บันทึกถึงวันที่ไมคอยมีอะไรเกิดขึ้นนัก วัน ที่ทุก สิ่ง ทุก อยางเปนไปอยางเรีย บรอย และขาวใหมๆ ทาง
อากาศก็ราบเรียบ เครื่ องบิ น ไปรษณียป าทาโกเนียก็ ไปได ดีเชน กัน มั น ไปไดเร็ว กวากํ าหนดด วยซ้ํ า
เพราะสายลมจากทิศใตชวยพัดผลักมันไปทางเหนือดวยพลังอันแรงกลา
“สงรายงานอากาศใหผมดวย”
สนามบินแตล ะแหงก็อวดอางถึ งสภาพอากาศที่ดีท อ งฟ าอันปลอดโปรง แจมใส สายลมอั น
เปนมิตร บัดนี้ยามเย็นสีทองกําลังปกคลุมทั่วทั้งทวีปอเมริกา รีวิแอรรูสึ กยินดีที่เห็ นทุ กอยางดําเนินไป
อยางราบรื่น มีอยูบางที่ซึ่งเครื่องบินไปรษณียลํานี้กําลั งครุนคิดถึงแตอั น ตรายแห งยามค่ํา คืนอยูแตถ า
จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นมาก็นายินดี
“เอาละ” รีวิแอรพูด วางรายงานลง
แลวเขาก็เดินออกไป – ยามผูไมรูจักเหน็ดเหนื่อยแหงซีกโลกหนึ่ง เพื่อออกไปดูวาพนัก งานที่
เหลือของเขากําลังทําอะไร
*
เขาหยุดอยู หนา บานหน าตางที่เป ด อยู และจ อ งออกไปในราตรีซึ่ งบรรจุ บั วโนสไอเรสเอาไว
และก็ อเมริ กา ราวกั บยานลํามหึ ม า ความรูสึ กถึ งความมากมายมหึม านี้ ไม ได ทําใหเ ขาแปลกใจนั ก
ทองฟาของซานดิอาโกเดอชิลีอ าจจะเปนทองฟาตางประเทศ แตครั้งหนึ่งที่เครื่องบินไปรษณียออกบิน
ไปยั งซานดิอ าโก จากสุ ด ปลายดา นหนึ่ งไปยังอี กด านหนึ่งแล ว เราก็มี ชีวิ ตอยูภ ายใตทอ งฟ าสู งอั น
เดี ย วกั น ชาวประมงแห ง ปาทาโกเนี ยสามารถมองเห็น แสงการเดิ น ทางของเครื่อ งบิ นไปรษณี ยไ ด
ในตอนนี้ ซึ่งพนักงานรับวิทยุจะตอ งเงี่ยหูรับฟง ขา วจากหูฟง ความกังวลที่ได ขยุ ม จับที่ ใจของรีวิแอร
เมื่อเครื่องบินกําลังทําการบิน เปนความกังวลอันเดีย วกับ ที่ไดถวงเมืองหลวงและจั งหวัดตา งๆ ซึ่ งถู ก
รบกวนโดยเสียงเครื่องที่ครางหึ่งๆ อยางไมรูจักพักผอน
ดว ยความโล งใจกั บคื น ที่ ป ลอดโปร ง เช นนี้ เขานึ ก ไปถึ งค่ํ าคื น แห งความสั บ สนวุน วายเมื่ อ
เครื่องบินดูเหมือ นจะตกอยูในวงลอมของอันตรายอยางยากที่จะชวยเหลือได การติดตออันโหยละหอย
ถูกหอวิทยุที่บัวโนสไอเรสรับไวได ทามกลางบรรยากาศประทุของพายุ ฟา คะนอง ภายใตเสียงดังสนั่น
ราวกับแผนดินจะถลมทลายนี้ แนวสีทองของความยาวคลื่นก็หายไป ความเจ็บ ปวดอั นทิ่ ม แทงที่ม าใน
ระดับเสียงต่ําอันโหยหวนของเครื่องบินไปรษณียโผเขาสูสิ่งกีดขวางในยามค่ํา คืนราวกับ ลู กศรหลงทิ ศ
ที่เจ็บปวดอะไรเชนนี!้
*
รีวิแอรรูสึกวาที่พักของนายตรวจในขณะที่พนักงานกําลังทํางานอยูนั้นก็คือหองทํางานนั่นเอง
“ตามหาโรบิโนซิ” เขาสั่ง
โรบิโนขณะที่อยูในหองพักโรงแรม กําลังทําการผูกมิต รกั บนักบิ น เขาเป ดกระเป าถือ ตรงหน า
และดึงเอาของเล็กๆ นอยๆ ของตนออกมา ซึ่ งเปนข อพิสูจ นถึงความผู กพันของพวกนายตรวจที่มีตอ
มนุษยคนอื่นๆ เชนเสื้อเชิ้ตในแบบที่ไมนาดู เครื่องใชในหองน้ํา และภาพถายผูหญิงซึ่งเขาใชติดที่ผ นั ง
สําหรับเพลเลอริน สิ่งนี้เองที่เขาไดสารภาพอยางถ อมตนถึงความตอ งการ ความรัก และความเสีย ใจ

ของเขา กองสมบัติที่ชวนใหสังเวชใจซึ่งเขาวางกองอยูตรงหนานักบินในฐานะที่มันเปน ประจั กษพยาน
แหงความเศราหมองของเขาเอง มันเปนแผลเปอยทางศีลธรรม เปนคุกจองจําซึ่งเขาไดเปดเผยใหเห็น
แตสําหรับโรบิโนเชนกับ ผูชายคนอื่นๆ มัน มีรอยแยกอยูในความมืด และดวยอะไรบางอยางที่
คลายกับอาการเผลอไผลลืมตน เขาดึงถุงที่หอ หุมอยางทะนุถนอมจากเบื้องลางของกระเปาออกมาลูบ
ไลอ ยางรักใครอยูสักครูโดยไมไดเอยปาก จากนั้นเขาก็เลื่อนมือ ออก พลางกลาววา
“ผมนําเอาสิ่งนี้กลับมาจากซาฮารา”
นายตรวจรูสึกเสี่ยงที่สารภาพออกมาเชนนี้ จึงหนาแดงขึ้ น กอ นกรวดดํา ๆ เหลานี้ ซึ่งเปด เผย
ความลับออกมา เขาไดพบกับเครื่องหยอนใจจากการถูกโจมตีและเหตุรายที่สงผลตอจิตใจ รวมทั้งงาน
ที่นาเบื่อทึม เทาในชีวิต
เขากลาวตอไปอีก ใบหนาแดงยิ่งขึ้น “เราจะพบสิ่งที่เหมือนกันนี้ไดที่บราซิล”
รูสึกขันตอภาพของนายตรวจผูซึ่งบํารุงเลี้ยงความลี้ลับแหงเกาะแอตแลนติสของตนไว แปเลอ
แรงตบที่หลังเขาอยางเปนมิตร กอนที่จะถามตอ
“คุณชอบเรื่องธรณีวิทยาหรือ”
“ผมคลั่งมันเลยทีเดียว”
ในชีวิตอันหยาบกระดางของเขานั้น กอนหินเปนสิ่งออนโยนเพียงสิ่งเดียวที่เขาเคยรูจัก
*
เมื่ อ ได รับ แจ ง ว า ถู ก เรี ย กตั ว ไปที่ ส นามบิ น โรบิโ นรู สึ ก เศร า ใจแต ก็เ รี ย กอาการสง าผ า เผย
กลับคืนมาไดอยางรวดเร็ว
“ผมตอ งไปกอนแลว คุณรีวิแอรตองการใหผมชวยตัดสินใจอะไรบางอยางที่สําคัญ”
เมื่อโรบิโนเดินไปยังสํานักงาน รีวิแอรก็ลืมเขาไปแลว เขากําลังจับจองอยางสงสัยไปยัง แผนที่
บนผนังซึ่งมีเสนสีแดงลากแสดงขายงานของบริษัท นายตรวจยืน รอคําสั่งอยู ในที่ สุด หลั งจากเวลา
ผานไปหลายนาที รีวิแอรก็เปรยกับเขาโดยไมไดหันศีรษะกลับมา
“คุณวาแผนที่นี้เปนอยางไร โรบิโน”
รีวิแอรมักจะขัดสมาธิของตนโดยการโยนปริศนาแปลกๆ มาใหคนไดประหลาดใจอยูเสมอ
“แผนที่นี่ ทานผูอํานวยการครับ...”
ที่จริงแลว นายตรวจไมมีความคิดเห็นอะไรในเรื่องนี้เลย แตตอนนี้ก็ได แต ขมวดคิ้ว เพงมองมั น
อยู เขาสํารวจดูสวนที่เปนพื้นดินใหญของยุโรปและอเมริกา ขณะนั้นรีวิแอรก็กําลังมุง มั่นอยูในความคิด
อันเงียบเชียบของตน “เสนขอบเขตของงานดูส วยแตยุ งยาก มันทํ าใหเราตอ งใชคนมาก คนหนุม เสี ย
ดวย มันแตงตั้งตัวเองเอาไวมั่น คงดวยโครงสร าง แตมั น ชางนําเอาปญ หามามากมายเสี ยเหลือ เกิน!”
อยางไรก็ตาม สําหรับรีวิแอรเปาหมายนั้นมีความหมายมากกวาทุกสิ่งทุกอยาง
โรบิ โ นซึ่ งกํ าลั ง ยื น อยู ข างๆ เขา และจั บ ตาอยู ที่ แ ผนที่ ค อ ยๆ หยุ ด ตั วเอง เขารู ดี วา เขาไม
อาจจะหวั งความเมตตาไดจ ากรีวิ แอร ครั้ งหนึ่ งเขาเคยพยายามอยางเซ อ ๆ ซาๆ ที่จ ะไดรับ โดยการ
ยืนยันถึงสุขภาพที่ไมแ ข็งแรงของตน รีวิแ อรตอบกลั บมาดว ยถ อยคํา อัน ถากถางวา “ถามันทํ าใหคุ ณ
นอนไมหลับ มันก็ควรจะกระตุนความขยันของคุณดวยสิ”
แม กระทั่งตอนนั้น มันก็ยังเปนคํา เยาะหยันเพีย งแคครึ่งเดีย วเท านั้ น เพราะรีวิแอรช อบพูดว า
“ถาหากวาโรคนอนไมหลับของนักดนตรีทําใหเขาสรา งสรรคงานอั นงดงามขึ้นมาไดแลว มันก็ เป น โรค
นอนไมหลับที่ด”ี วันหนึ่งเขาชี้ไปยังเลอรูซและกลาววา “ดูนั่นสิ! ในความนาเกลี ยดซึ่งปฏิเสธความรัก
ก็ยังมีความงามอะไรเชนนั้น!...” เลอรูซอาจจะไดคุณสมบัติที่ดี ที่สุดของเขามาจากโชครา ย ซึ่ งมั นได
ผลักดันใหเขามีชีวิตอยูเพื่อการงานเทานั้น
“คุณสนิทกับเปเลอแรงหรือ”
“เออ...”
“ผมไมไดถือมันเปนขอตําหนิคุณหรอก”
รีวิแอรมองไปรอบๆ ดวงตากมลงที่พื้น เขากาวสั้นๆ ไปสองสามกาวโดยมีโรบิโนอยูใกลๆ ริ ม
ฝปากเขาเผยอยิ้มเศราๆ ดวยเหตุผลบางอยางที่โรบิโนไมอาจจะหยั่งถึงได
“เพียงแต...เพียงแต...คุณเปนเจานาย”
“ใชครับ” โรบิโนตอบ

รีวิ แ อร คิด ว า ทุก ๆ คื นเหตุ ก ารณใ หมๆ จะเปด ฉากขึ้น ในท อ งฟ า เหมื อ นกั บละคร พลั งใจที่
หยอนลงแมเพียงนอ ยนิดก็ส ามารถนํา ความพายแพม าใหได และจากขณะนี้ไปจนถึงรุงสาง การขั บ
เคี่ยวจะไมมีการลดละลงไดเลย
“คุณตองรักษาตําแหนงของคุณไว” รีวิแ อรก ล าวอยางหนักแนน “คืนพรุง นี้คุณอาจจะตองสั่ ง
นักบินคนนี้ใหบินในเที่ยวที่อันตรายก็ได เขาจะตองเชื่อฟง”
“ครับ”
“ชีวิตและสวัสดิการของคนหลายคนวางไวกับคุณและคนเหล านั้ นก็ มีค ามากกวาคุณ ...” เขาดู
เหมือนจะลังเล “นั่นเปนเรื่องที่สําคัญมาก”
ทั้งๆ ที่ยังเดินไปมาดวยกาวเล็กๆ ที่ระมัดระวัง รีวิแอรปลอ ยใหเวลาผานพนไป
“ถาพวกเขาเชื่อฟงคุณดวยความรูสึก ของเพื่อ น นั่ นแสดงวาคุณ กําลังหลอกลวงพวกเขา คุ ณ
เองไมมีสิทธิที่จะขอใหพวกเขาเสียสละ”
“แนนอนครับ”
“และถา พวกเขาคิ ด วาความเป นเพื่อ นของคนจะทํ าใหเ ขารอดไปจากงานยากๆ ที่ นา เบื่ อได
คุณก็หลอกลวงพวกเขาอีกเชนกัน เพราะพวกเขาไมมีทางเลือกนอกจากเชื่อฟง เอาล ะ เขาไปนั่งกอน
สิ”
รีวิแอรคอยๆ ผลักใหโรบิโนเขาไปในหองทํางานของเขา
“โรบิโน ผมจะสอนบทเรีย นหนึ่งใหคุณ ถาคุณรูสึก เหนื่อ ย มั นไมใช งานของคนพวกนี้ที่ จ ะมา
ใหกําลังใจคุณ คุณเปนเจานาย ความออนแอของคุณเปนเรื่องตลก เอาละ เขียนไป...”
“ผม...”
“เขี ย นว า ‘นายตรวจโรบิ โ น กํ า หนดโทษดั งนี้ สํ าหรั บ นั ก บิ นแปเลอแรง เนื่ อ งจากสาเหตุ
ดังนี้...’ มันเปนเรื่องของคุณที่จะหาสาเหตุ”
“ทานผูอํานวยการ!”
“จงทําเหมือนกับวาคุณเขาใจ โรบิโน รักคุณซึ่งคุณออกคําสั่ง แตโดยไมตองบอกพวกเขา”
อีกครั้งที่โรบิโนจะตองดูวา ดุมใบพัดถูกไขอยางแนนหนาถูกตองแลว
*
ข า วจากวิ ท ยุป ระกาศการลงฉุ ก เฉิ น ว า “เห็ น เครื่ อ งบิ น แล ว เครื่ อ งบิ น ส ง สั ญ ญาณว า ลด
ความเร็วเครื่อง กําลังลง”
นั่น หมายความไดอ ย า งเกือ บจะแน น อนวา เวลาสู ญเปล าไปแลว ครึ่ งชั่ วโมง รี วิแ อรรู สึก ถู ก
รบกวนเหมือนกับเปนผูโดยสารรถดวนที่ตองหยุดแลนโดยทันที และเวลานาทีก็หยุดนิ่งไม เคลื่อนผาน
ทองทุงนาอีกแลว ตอนนี้เข็มนาฬิก าอันใหญโตจะเดิน ขวางพื้นที่ วางอยู ซึ่งกวางถึ งขนาดที่เหตุก ารณ
ตางๆ สามารถเกิดขึ้นไดอยางมากมาย ในนั้น รีวิแอรอ อกจากหองทํา งานของเขาเพื่อที่จะใชเ วลาให
หมดไป คืนนี้ดูวางเปลาราวกับเวทีที่ปราศจากนัก แสดง “ค่ํา คืนเชนนี้ชา งไรประโยชน !” เขาคิด ขณะที่
จองออกไปนอกหนาตาง เขาเบื่อระอากับทองฟาที่ไรเมฆ ที่ประดับดวยดวงดาว และดวงจั นทรที่ โปรง
แสงออกมาอยางไรคาทามกลางพื้นสวรรคอันระยิบระยับ
*
แตเ มื่ อ เครื่อ งบิ นออกไปแล ว กลางคืน สํ าหรับ รีวิแ อรก ็เ ต็ม ไปดวยเสน หแ ละความสวยงามมี
ชีวิตชีวาขึ้นมาทันที และรีวิแอรก็คือผูอ ารักขามัน
“อากาศเปนอยางไรบาง” เขาใหพนักงานวิทยุถามลูกเรือบนเครื่อง สิบวินาทีผานไป
“ดีมาก”
จากนั้น ชื่อ ของเมืองตา งๆ ที่ บิน ผา นมากมายก็ต ามออกมา สําหรับ รีวิ แ อร ในสงครามครั้ง นี้
เมืองเหลานี้ก็ลวนแตมีน้ําเสียงของความพายแพ

7
หนึ่งชั่วโมงตอมา คนสงวิทยุของเครื่องบินปาทาโกเนียรูสึกวาตัวเองถูกผลักเบาๆ ดวยไหล อัน
มหึมา เขามอบไปรอบๆ เมฆทึบทึ ม กําลังบังแสงดาว เขาเอนตัวไปขางหนา และมองลงไปยังพื้น ดิน
มองหาแสงสวางของหมูบานซึ่งซอ นอยูในทุงนาเหมือนกับหนอนกระสือ แตในกลุ มหญาดํา สนิทเบื้ อ ง
ลางก็ไมมีแสงอันใดสองลอดออกมาเลย

เขารูสึกหดหู ขณะที่คาดการณถึงเรื่อ งราวในค่ํา คืนที่เขาใจได ยาก – เหมือ นการเดินทาง ไป
ถึง ปลายทางแล วก็ กลับ มาอีก และดิ น แดนอัน มี ผูค รอบครองแล วซึ่ ง พวกเขาจะต องจํา นวน เขาไม
เขาใจกลยุทธของนักบินนัก เพราะมัน ดูเหมือ นกั บว าพอไปขางหนา ได เพียงเล็ กน อย พวกเขาก็จ ะไป
ชนเขากับอะไรบางอยางที่หนาแนนของยามค่ําคืนเหมือนกับชนกําแพง
ขางหนาพวกเขา เขาสามารถแลเห็นแสงวิบวับริบหรี่ของขอบฟา สีจางๆ ของเหล็ กเผาไฟ คน
สงวิทยุตบไหลฟาเบียง แตนักบินไมขยับเขยื้อน
แรงสะเทือนของพายุที่อยูไกลๆ เริ่ม ปะทะเครื่อ งบิ นมวลเหล็ ก อันมากมายของมั นดูจ ะกดทั บ
เนื้ อ หนั ง ของคนส งวิ ท ยุ ในขณะที่ มัน ค อ ยๆ ยกตั วเขาขึ้ น หลั งจากนั้ น ก็ดู เ หมื อ นจะผอ นคลายและ
หลอมละลายไปในยามราตรี ทิ้งใหเขาล องลอยไรน้ํา หนัก อยูหลายวินาที เขายึดจับเสาโลหะทั้ง สอง
ขางเอาไวอ ยางไมมั่นคง ตอนนี้เขามองไม เห็ นอะไรที่เป นของโลกมากไปกวาตะเกียงสีแดงในหอ ง
คนขับอีกแลว เขาตัวสั่นเมื่อคิดไปวาพวกเขากําลังถูกทิ้งไว ในใจกลางแหงยามค่ํา คืน ปราศจากความ
ชวยเหลือ และมีเพียงตะเกียงดวงเล็กๆ ของคนเมืองเท านั้น ที่จะเปนเครื่อ งนําทาง เขาไมกลารบกวน
นักบินเพื่อถามวาเขาตั้งใจทําอะไร มือทั้งสองของเขายึดแทงเหล็กไวแนน เขาเอนตัวไปขางหนาอยาง
เครงเครียด จับจองไปที่รูปรางสีเขมๆ เบื้องหนา
ทั้งหมดที่เขามองเห็นไดจ ากแสงสลั วๆ ก็คื อ ศีร ษะกับไหล ที่ ตรงแนวแนไมขยับเขยื้อน รา ง
ของนักบินเปนมวลอันมืดทะมึนที่มีโหนกเล็กนอยเหนือไหลซาย ใบหนาของเขาประจัญกับพายุและถูก
แสงฟ า แลบแปลบปลาบหายไป คนส ง วิ ท ยุ ม องไมเ ห็ น ใบหน า ของเขา สิ่ งที่ ถู ก ซอ นเรน ไว ก็ คื อ
ความรูสึก ที่กําลังรวบรวมไวต อ สูกับ พายุ – ริ มฝป ากป ดสนิ ท การตัด สิ นใจแนวแน ความโกรธ การ
แลกเปลี่ ยนที่ มีอ ยูในธรรมชาติเกิดขึ้น ระหวางใบหนา ซีด ๆ ของเขากั บฟ าแลบแปลบปลาบที่อยูไกล
ออกไป

เขารูสึก ไดถึงกําลังที่ รวบรวมอยูใ นเงาอัน ไมไหวติ งนั้น และเขาชอบมั น มัน กําลั งนําเขาเข า
ไปสูพายุ และยังเปนเกราะกําบังใหเขาดว ย มือทั้งสองที่ กําลั งยึ ดจั บ ปุม ควบคุม นั้นทุมโถมไปยังพายุ
และยังเปนเกราะกําบังใหเขาดวย มือทั้งสองที่กําลังยึดจับปุมควบคุมนั้นทุมโถมไปยังพายุ ราวกับขยุม
ลํ าคอของสั ต วปา แตห ลั งไหล อัน แข็ง แรงนั้ นก็ ยังไม เคลื่ อ นไหว ซึ่งบ งบอกได ดีถึงพละกํ าลั งที่ เก็ บ
สะสมเอาไวมากมาย คนสงวิทยุนึกในใจวา อยางไรก็ต าม นักบิน ก็ตอ งรับผิ ด ชอบ ดั งนั้น ในขณะที่ม ุง
หนาไปเหมือนกับนั่งซอนอยูบนหลังมาที่มีคนขับควบไปสูไฟลุก โพลงขางหนานี้ เขารูสึกกระหายอยาก
ที่จะไดเห็นวาเงามืดเบื้องหนาเขานี้จะเลนเกมกับน้ําหนักมากมายและความยืดเยื้อยาวนานนี้ไดอยางไร
ทางดานซ าย แสงไฟลํ าใหมลุ กโพลงขึ้นราวกับ ไฟของประภาคาร คนสง วิทยุรุดไปขางหนา
เพื่อแตะไหลเตือนฟาเบียง แตก็มองเห็นเขาคอ ยๆ เบือนศีรษะไปจับจองศัตรูใ หมอยูน านหลายวิน าที
จากนั้นก็คอยๆ หันกลับไปสูทาเดิมของตน ไหลของเขาสงบนิ่งเหมือนกับเบื้อ งหลังศีรษะเขาซึ่งพิงไว
กับเบาะหนังอยางหนักแนน มั่นคง
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รีวิแอรออกไปยืดแขงยืดขาขางนอก และเพื่อที่จะใหลืม อาการคลื่นเหียรวิงเวี ยนที่ ค อยรบกวน
เขาอยู เขาผูซึ่งมีชีวิตอยูเพื่อการกระทําแบบละคร บัดนี้รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันนาแปลกใจที่เรื่อ ง
ละครมันเริ่มกลายเปนเรื่องสวนตัวมากขึ้น เขาคิด ไปถึงชาวบา นชนชั้นกลางในเมื องเล็ กๆ ที่เกาะกลุ ม
รวมกั น อยู พวกเขาใช ชีวิต ซึ่ งภายนอกดูร าบเรีย บและมี วิก ฤตการณเ กิด ขึ้ น เป น บางครั้ง เช น ความ
เจ็บปวย ความรัก การสูญเสี ย และอื่ นๆ ที่ ไมมีใครรู...อาการคลื่นเหียรของเขาเองก็คื อการสั่งสอนที่
คลายคลึงกัน “มันเปดหนาตาง” เขาคิด “ไปสูหลายๆ สิ่ง”
เขาหมุนตัว และมุงหนากลับไปยังสํานักงานเมื่ อ รูสึกสดชื่น ขึ้น มันเกือ บจะเปนสิ บเอ็ด นาฬิ ก า
แลว ฝูงชนมุงกันอยูขางหนาโรงภาพยนตร เขาตองเบียดไหลหาทางแทรกออกมา เขากวาดสายตาขึ้น
ไปสูดวงดาวที่สอ งแสงจางๆ อยูเหนื อถนนแคบๆ มัน เกือบจะถู กลบเลือนไปหมดดว ยแสงป ายนีอ อน
เขาคิ ด ว า “คื น นี้ ด วยเครื่ องบิ นไปรษณี ย สองลํ าอยู บ นทอ งฟ า ฉัน จึ งตอ งรับ ผิ ด ชอบตอ ท อ งฟ า ทั่ ว
ทั้งหมด ดวงดาวที่อยูบนนั้นคือสัญญาณคอยมองหาฉันใหพบในทามกลางฝู งชน นี่คือ สาเหตุที่ ทําให
ฉันรูสึกเหมือนกับเปนคนแปลกหนาและคอนขางวาเหว”
ทอ นประกอบของดนตรีท อนหนึ่งกลั บคืนมาสูเ ขา โนตบางตัวในโซนาตาที่เขาไดฟงรวมกั บ
เพื่อนๆ เมื่อวันกอนเพื่อนๆ ของเขาไมเขาใจมัน “เพลงนี้ทํ าใหเราเบื่ อ และคุณเช นกัน เพียงแต คุณไม
ยอมรับมัน”
“อาจจะใช...” เขาตอบ
จากนั้น เหมือนกับ คืนนี้ เขารูสึก วาเหวขึ้น มา แตเขาก็รูไ ดในทั นที ถึ งความรุม รวยแห งอารมณ
อางว างเช นนั้น เนื้อ ความของเพลงนี้ ได เขาไปถึ งเขาดวยความนุ มนวลในความลั บของมัน เพียงคน
เดียวท ามกลางหมูค นที่ อยูรว มกระโจมเดีย วกัน ดั งนั้น ดวงดาวดวงนี้ เบื้ องบนไหล ข องผู คนเหล า นี้
กําลังพูดคุยกับเขาดวยลิ้นซึ่งเขาเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไดยิน
ใครบางคนกระแทกเขาบนทางเดิ น “ฉั น จะไมโ กรธ” เขาคิ ด “ฉั นก็ เหมือนกับ พ อ ของเด็ก ที่
เจ็บปวย กําลังเดินเรงรีบไปในหมูผูคน นําเอาเสียงอันเงียบกริบแหงที่บานไปดวย”
เขามองไปยังผูคนรอบๆ เขา มองหาใครที่จะเรงรีบ สาวเท าไปพรอ มกับสิ่ งเนรมิตหรือ ความรัก
ของพวกเขาไปดวย และเขาก็นึกถึงความอางวางของผูรักษาประภาคาร
*
ความเงียบของหองทํางานทําใหเขาพอใจ เขาเดินชาๆ ผานคนเหล านั้ นไปที ล ะคน ฝเ ทาของ
เขาดังสะทอนกองไปมา พนักงานพิมพดีดนอนหลับอยูภายใตผาหม ประตูใหญไดปดซอนชั้นของแฟม
ที่จัดเอาไวเรีย บรอ ยแล ว สิบ ป ของการทํา งานและประสบการณ เขารูสึ กราวกับ วาเขากําลั งมาเยี่ย ม
ธนาคารหลังคาโคง ที่ซึ่งมีทองคําวางเรียงรายอยู แตบันทึกตางๆ แตละเลมนี้ไดสะสมสิ่งงดงามยิ่งกวา
ทองคํา มันคือพลังงานอันมีชีวิต มีชีวิตแตยังคงหลับใหลอยูเหมือนกับกองทองคํา
บางครั้งเขาก็มาพบกับ เสมียนเพียงคนเดีย วที่อ ยูเวรกลางคืน ชายผูซึ่งทํ างานอยูที่ใดที่หนึ่ ง
เพื่อ ที่ วา ชี วิต ของบริ ษั ท จะไม รู จั ก กั บ การหยุ ด พั ก เพื่ อ ที่ วา ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งจะได ถู ก อัด ไว ด วยการ
ตัดสิ น ใจอันแนวแน เพื่อที่วาจากตูลู ส ไปยังบัว โนสไอเรส สนามบิ นทุ กแหงจะตองเปนสว นหนึ่ งของ
สายโซที่เชื่อมโยงถึงกัน
“ชายคนนี้” รีวิแอรคิด “ไมรูถึงความยิ่งใหญของตน” ที่ใดสักแหงในทองฟาดานใตน ี้ เครื่อ งบิ น
ไปรษณียก ําลังฝาฟนไปขางหนา เที่ยวบินกลางคืนก็เหมือ นกั บความเจ็บไขซึ่งเราจะตองคอยดูแลอยู
เสมอ เราตองชวยคนเหลานี้ซึ่งกําลังงัดขอ กับความมืดดว ยมือ และเขา ดว ยหน าอกตอ หน าอก ถูกขั ง
อยูใ นการตอ สู กับ สิ่ง ที่มองไมเ ห็น สิ่ง ที่เ คลื่ อ นไหว ซึ่ งมือ ที่ม องไมเ ห็น ของพวกเขาจะต องจับ ฉวย
เอาไวเหมือนกับจับทะเล ชางเปนการยอมรับ อันนากลั วอะไรเชนนั้น! “ฉันจะจุดตะเกียงเพื่อ ดู มือของ

ฉัน...” มือที่ราบเรียบคูหนึ่งปรากฏขึ้นในหองมืดๆ ที่มีแสงสว างเล็กนอ ย เปนทั้งหมดที่ เหลือจากโลก
และซึ่งจะตองรักษาเอาไว
รีวิแอรเป ดประตูห อบัง คับ การบิน เขาไป ตะเกียงดวงเดี ยวที่มุมหนึ่งทําใหเกิดชายฝง ที่มีแสง
สวาง เสียงคลิกจากพิมพดีดเครื่องเดียวทําใหความหมายขึ้นมาในความเงีย บ โดยไมได เติมมันตอให
เต็ม เสียงสัญญาณวิทยุดังขึ้นเรื่อยๆ เสมียนในหนา ที่ลุ กขึ้น เดินไปยั งเสีย งสั ญญาณที่เศรา ดื้อ ดึงและ
ดังซ้ําแลวซ้ําเลาอยูนี้ เสมียนยกหูฟงขึ้น และความเจ็บปวดที่มองไมเห็นก็ถูกปลอบโยนดว ยคํ ากระซิบ
เบาๆ แลกเปลี่ ย นกั นในมุมสลัวๆ จากนั้นเขาก็กลั บไปยั งห องทํ างานท าทางของเขาหงอยเหงา งว ง
นอน และปดบังความจําเอาไวอยางหนาแนน โทรศัพทเรียกมาจากค่ําคืนเบื้องนอกชางเปนอันตรายอยู
ภายในเหลื อ เกิน ในขณะที่ เ ครื่ องบิ นไปรษณีย ส องลํา อยูใ นอากาศ! รี วิแ อร คิ ดถึงโทรเลขที่ ไปถึ ง
ครอบครัวใตแสงตะเกียงยามค่ําคืน จากนั้น ความโศกเศราซึ่งฉายเปนความลับอยูบนใบหนาของผู เป น
บิด าดู จ ะกิ น เวลายาวนาน ตอนแรกก็เ ป น เพีย งเสี ย งร อ ยแผ วๆ เบาบาง และห า งไกล มั น เปน เสี ย ง
สะทอ นจางๆ ที่ เขาจับ ไดทุ ก ครั้ ง ที่โทรศั พ ทส ง สัญ ญาณดั งอยางระแวดระวั ง และทุ ก ครั้ ง เขาก็เ ห็ น
เสมี ยนโผล อ อกจากเงาไปยั ง แสงตะเกี ย ง เหมือ นกั บนั ก ดํ าน้ํ า ขึ้น จากน้ํ าลึก ท าทางเคลื่ อ นไหวที่
เชื่องชา เหงาหงอย และรอบคอบของเขา ปะทะถูกรีวิแอรหนักหนวงราวกับเปนความลับ
“ไมตองขยับ ฉันจะรับเอง”
รีวิแอรยกหูฟงขึ้น ไดยินเสียงสัญญาณจากโลกภายนอก
“รีวิแอรพูด”
มีเสียงที่ดังสับสน จากนั้นก็เปนเสียงคนพูด “ผมกําลังตอสถานีวิทยุใหครับ”
เสี ยงแกรก กรากดั งขึ้น มาใหมเมื่ อพนักงานวิทยุตอ วงจร จากนั้นก็มีเสี ยงคนพูด เขามา “นี่ คือ
ศูนยวิทยุ ตอไปนี้เปนโทรเลขลาสุด”
รีวิแอรจดไว พลางพยักหนาไปดวย
“ดี...ดี...”
ไมมีอะไรสลักสําคัญ รายงานขาวตามปกติ ริโอเดอจาเนโรขอคํ าแนะนํา มอนเทวีดีโอรายงาน
อากาศ เมนโดซาถามเกี่ย วกับเรื่องเครื่องมืด เปนเสียงคุนเคยภายในบาน
“แลวเครื่องบินไปรษณียละ”
“มีพายุในอากาศ เราไมไดยินพวกเขา”
“เขาใจละ”
ค่ําคืนนี้ดูสวยงามและเต็มไปดวยดวงดาว รีวิแอรคิด แตพนักงานรับสง วิทยุก็สามารถตรวจจับ
พายุที่อยูไกลๆ ได
“เรียกกลับมาดวยนะ”
เมื่อรีวิแอรล ุก เสมียนก็เดินเขามาหา “เอกสารใหเซ็นครับทาน”
“ตกลง”
รีวิแอรรูสึกชอบชายคนนี้มากขึ้น ผูซึ่งค่ําคืนไดถวงน้ําหนักเขาไวเชนกัน “สหายรวมรบ” เขานึก
“และใครจะไดรูวาความระมัดระวังนี้ไดนําเรามาอยูใกลชิดกันมากแคไหน”
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ขณะที่เขาเดินกลับไปยังหองทํางานพรอ มดว ยปก กระดาษในมื อ รีวิแอรรูสึ กถึง ความเจ็ บปวด
เสียดแทงเขาสีขางดานขวา มันทําความรําคาญใหเขามาหลายสัปดาหแลว
“แย...”
เขาพิงรางเขากับกําแพงอยูครูหนึ่ง
“ตลกอะไรอยางนี้!” เขานึก ขณะที่คอยๆ พยุงกายไปยังเกาอี้
อี ก ครั้ งหนึ่ ง ที่ เ ขารู สึ ก เหมื อ นถู ก ล ามโซ เหมื อ นกั บ สิ งโตชรา ความเศร า อัน มากมายเข า
ครอบงําเขา
“งานหนักและความพยายามอยางแสนสาหัสตองมาจบลงเชน นี้! ฉั น อายุหาสิ บป แลว อายุหา
สิบนี่ ฉันเขาใจชีวิตดี ฉันไดตอสู ฉันไดแกปญหามามาก ตอนนี้ตองมาทรมานอยูกับบางสิ่ ง จนสิ่งอื่น ๆ
กลายเปนเรื่องไมสลักสําคัญ...ตลกเหลือเกิน!”

มาก”

เขาหยุด เช็ดเหงื่อ และเมื่อความเจ็บปวดคลายลงแลว เขาก็เริ่มตรวจดูบันทึก
“ในการนํ าเครื่อ ง 301 ลงที่ บัวโนสไอเรส เราได พบวา...ผูที่รับผิ ด ชอบจะต องถู กปรับอยา ง

เขาเซ็นชื่อ
“สนามบินฟลอเรียโนโพลิสไดละเลยที่จะทําตามคําแนะนํา...”
เขาเซ็นชื่อ
“เพื่ อ เป น การรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย เรากํ า ลั ง จะโอนผู บั ง คั บ การสนามบิ น ริ ช าร ด ออกไป
เนื่องจาก...”
เขาเซ็นชื่อ
ทั้งๆ ที่งวง แตเขาก็ยังรูสึกตัว ความเจ็บปวดที่สีขางทําใหความคิดกลับมาสูตัวเอง
“ฉันยุติธรรมไหมนะ” เขาสงสัย อยางเกือบจะขมขื่น “ฉันไมรู ถาฉันเลนงานไปหนักๆ อุบั ติเหตุ
ก็ลดนอยลง มันไมใชปจเจกบุคคลหรอกที่รับผิดชอบ มันคือพลังอันมืดมนซึ่งจะสามารถจัดการไดก็แต
เมื่อทุกๆ คนถูกกระทบ ถาฉันยุติธรรมจริงๆ ละก็ เที่ยวบินกลางคืนทุกเที่ ยวก็จ ะตองเสี่ย งตอความตาย
มาก”

เขารูสึกเหนื่อยลาที่ไดเดินทางบนถนนอันแสนยากลํ าบาก เขาคิดว าความสงสารเสีย ดายเป น
สิ่งดี เขาพลิกผานแผนกระดาษ ซึมลึกอยูในความคิดของตนเอง
“...สําหรับร็อบเล็ต วันนี้เขาไมไดเปนสวนหนึ่งในพนักงานของเราแลว”
เขานึกไปถึงคําสนทนาระหวางเขากับชายชราเมื่อคืนกอ น
“คุณตองเขาใจวาตัวอยางก็ตองเปนตัวอยาง”
“แตท านครับ...แตท านครับ...มันเพีย งแคค รั้งเดีย วเท านั้น ครั้งเดี ยวจริงๆ คิดดูเถิ ดครับ ! ผม
ทํางานมาทั้งชีวิต!”
“ตองมีตัวอยางเกิดขึ้น”
“แตทานครับ!...ทานดูซิครับ!”
เขาดึงเอาหนังสือเกาๆ รุงริ่งเลมหนึ่งออกมา และดึงเอาหนากระดาษหนังสือ พิม พเหลื องๆ ซึ่ ง
มีภาพร็อบเล็ตตั้งทาอยูหนาเครื่องบิน รีวิแอรเห็นมือชรานั้นสั่นเทากับเกียรติยศซื่อๆ ของตน
“ป 1910 ครับทาน...นี่คือผมเองที่เปนผูควบคุมเครื่องบินลําแรกในอารเจนตินา! ผมได เขารวม
ในการบินนี้มาตั้งแตป 1910 ทานครับ พวกเขาจะพากันหั วเราะอยูในโรงงาน!...โอ พวกเขาจะหัว เราะ
เยาะกันขนาดไหน!”
“ผมชวยในเรื่องนี้ไมได”
“และเด็กๆ ของผมละครับทาน เด็กๆ ของผม!”
“ผมบอกแลววาคุณจะอยูทํางานเล็กๆ นอยๆ ก็ได”
“แตเกีย รติย ศของผมล ะครับทาน เกี ยรติย ศของผม! คิด ดูเถิ ด ครับ ยี่สิบ ป ในการบิน คนงาน
เกาแกอยางผม...”
“ทํางานเล็ก ๆ นอยๆ ก็ไดนี่ ผมบอกคุณแลว”
“ผมไมรับครับทาน ไมครับ...และยังมีอีกอยางที่ผมตองการจะพูด –“

“เทานั้นละ”
“ไมใช เ ขาหรอกที่ฉัน ไลออกไปอยางโหดราย” รีวิแ อรนึก “มันคือ ความยุงยากซึ่งบางทีเ ขา
อาจจะไมใชผูรับผิดชอบ แตเขาเปนตัวแทน มนุษยคือสิ่งที่เล็ก นอ ย ไรคา และพวกเขาก็ตอ งถู กสราง
ขึ้นมาเชนกัน หรือไมก็ตองถูกกําจัดออกเมื่อนําโชครายมา”
“ยังมีอีกอยางที่ผมตองการจะพูด...” ชายผูนาสงสารคนนี้หมายถึ งอะไรกันเล า หมายถึ งที่เ ขา
ถูก กีด กันออกไปจากความชื่ น บานเกาๆ หรือ หมายถึง ว าเขามีความสุข กับเสี ยงเครื่อ งมื อของเขาที่
กระทบกับเหล็ก เครื่อ งบิ น และชี วิตของเขาถูก ปลนเอาบทกวีไป...หลังจากนั้นเขาก็จําตอ งมี ชีวิต อยู
หรือ
“ฉันเหนื่อย” รีวิแอรคิด รูสึกเปนไขขึ้นมา เขาเคาะนิ้วบนแผน กระดาษ “ฉัน ชอบใบหน าคนงาน
แก ๆ คนนี้...” รีวิ แอรนึก ถึง มือของเขา นึก ถึง อาการเคลื่ อนไหวที่ส ามารถทําใหมันมารวมกันได เขา
เพียงแตตองพูดวา “เอาละ เอาละ คุณอยูตอ ไปก็ได” รีวิแอรนึกภาพความราเริงแห งมื อของคนงานแก
ๆ ซึ่งจะปรากฏขึ้นมากกวาบนใบหนาของเขาอีกนั้นกระทบใจเขาวาเปนสิ่งงดงามที่สุดทั้งมวลในโลกนี้
“ฉันจะฉีกบันทึกนี้ทิ้งดีไหม”
และในเย็นวั นนั้น ก็ จ ะเป นการกลับ บ านอั นแจ มใส จะเป น ความภาคภูมิใจตอ หน าครอบครั ว
มากมายเพียงใด!
“พวกเขาใหคุณอยูตอไปแลวสิคะ”
“ทําไมละ!” ก็ฉันนี่เองละที่เปนผูควบคุมเครื่องบินลําแรกในอารเจนตินานะ!”
และพวกคนหนุมๆ ซึ่งจะไมหัวเราะเยาะชื่อเสียงที่สาบสูญของคนเกาแกอีกแลว...
“จะฉีกมันทิ้งดีไหม”
เสียงโทรศัพทดัง รีวิแอรยกหูขึ้น มีความเงียบอยูสักครู จากนั้นเสียงก็กังวานกองเปนความลึ ก
ซึ่งสายลมและหวงอวกาศนํามาสูหูของมนุษย ในที่สุดก็มีเสียงคนพูด
“นี่คือสนามบิน ใครอยูที่นั่น”
“รีวิแอร”
“ทานผูอํานวยการครับ เครื่อง 650 อยูบนสนามและพรอมแลว”
“ดี”
“เอ อ ตอนนี้ ทุ ก อย า งอยู ใ ต บั ง คั บ เรี ย บร อ ยหมดแล ว แต ใ นนาที สุ ด ท า ยเราต อ งเปลี่ ย น
วงจรไฟฟาใหมครับ มีการตอผิดขึ้นที่ไหนสักแหง”
“เขาใจแลว ใครเปนคนตอสาย”
“เราจะตรวจดู ครั บ และขออนุ ญาตท านในการกระทําการเพื่ อรั กษาวิ นัย เท าที่ จําเป น ความ
ผิดพลาดเล็กนอยในชองเครื่องมืออาจจะทําใหเกิดเหตุรุนแรงได”
“แนนอน”
“ถาหากวา” รีวิแอรคิด “เราไมไดคนไปที่ตนตอของความยุงยากเมื่อ เราพบมันตั้งแตแ รก ก็ จ ะ
เกิ ด ความล มเหลวขึ้ น เมื่ อ ได พ บมั น ตอนที่ นั ก บิ น ต อ งจุ ด เครื่ อ งมื อ ขึ้ น มั น ก็ จ ะกลายเป น เรื่ อ ง
อาชญากรรมไป ร็อบเล็ตควรออกไปได”
เสมียนซึ่งไมไดรูเห็นอะไรยังคงพิมพงานตอไป
“อะไรนะ”
“รายงานประจําปกษครับ”
“ทําไมมันยังไมเสร็จละ”
“ผม...”
“ผมจะตรวจดู”
นา แปลกที่ เ มื่ อ เรื่ องมาอยู ใ นมื อ ที่ สู งขึ้น มั น ก็ เ ป น ของง า ย! รี วิ แ อร นึ ก ถึ งเถาองุ น เลื่ อ ยซึ่ ง
แข็ง แรงพอที่จะพั งโบสถ ล งมาได มันเปน พลั งทํ า งานในธรรมชาติ อันเดีย วกับ ปาฝน พลั งซึ่ งไม ตอ ง
ออกแรงอันเดียวกันซึ่งทําใหการงานอันยิ่งใหญตองหวาดผวา
“งานอันยิ่งใหญ...”
เพื่อใหตนเองมั่นใจ เขาจึงเพิ่ม วา “ฉัน ชอบคนเหล านี้ ไมใช พวกเขาหรอกที่ฉัน ตอ สูดวย แต
คือความปวยไขซึ่งพักผานพวกเขาตางหาก”
เขารูสึกหัวใจเตนเร็วขึ้น และทําใหเขาเจ็บ
“ฉันไมรูวา สิ่ง ที่ทําไปนี้ถูก ตอ งหรือ เปล า ฉันไมรูจ ัก คุณ คาที่ แ ทจริงของมนุษ ย ไม รูจั ก ความ
ยุติธรรม ไมรูจักความเศราโศก ฉันไมรูจ ริงๆ วาความรูสึกเบิ ก บานของมนุษ ยมีคา เพียงไร ไมรูถึงมื อที่
สั่นเทา ไมรูจักความสงสาร ไมรูจักความเมตตา...”

“ชี วิต เต็ ม ไปด วยความขั ด แย ง ” เขาคิ ด “เราพยายามมากที่ สุด เท า ที่จ ะทํ า กัน ได . ..แต ก าร
สรางสรรค ทําใหสิ่งอยูยืนนานถาวร เปลี่ย นแปลงรางกายที่เนาเปอยไดหรือ...”
หลังจากที่คิดสักครู รีวิแอรสั่นระฆัง
“โทรศัพทไปยังนักบินเครื่องบินไปยุโรป บอกใหเขามาหาผมกอนออกเดินทาง”
“ไมมีความหมายอะไร” เขาคิด “ที่เครื่อ งบิน ไปรษณียจะกลับเขา มาโดยไมมีจุดหมาย ถาฉัน
ไมเขยาคนพวกนี้ใหตื่นขึ้น ยามค่ําคืนก็มักจะทําใหพวกเขาประสาทเสีย”
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เมื่อถูกปลุก ขึ้นจากเสีย งโทรศัพท ภรรยาของนักบิ นมองไปที่ สามีและคิด วา “ฉันจะปล อยให
เขานอนตอไปอีก หนอย”
เธอมองดูที่แผนอกอันเปลาเปลือ ยของเขาอยางชื่นชม มันกลมกลึงสวยงามราวกับลําเรือ เขา
นอนอยูบนเตียงอันแสนสงบนี้ราวกับจอดนิ่งอยูที่ทาเรือ เธอลูบ ไลรอยยนนี้ เงานี้ คลื่นนี้ดวยนิ้ว มือของ
เธอ เพื่อมิใหม ีอะไรรบกวนการหลับของเขา ทําเตียงนี้ใหราบเรีย บราวกับเป นนิ้วมือของพระเจาลู บไล
พื้นทะเล
เธอลุกขึ้น และเปดหนาตาง สายลมปะทะเขากับใบหนา หองนอนของพวกเขาหันหน าไปทาง
บัวโนสไอเรส มีคนเตนรํากันที่บานใกลๆ ลมพัดพาเสี ย งดนตรีเ ขา มา เพราะนี่เปน ชั่วโมงแหงความสุข
และการพักผอน เมืองไดเก็บงําเอาผูคนที่อยูอาศัย เอาไวใหก ลายเป นปอมปราการหนึ่งแสนปอ ม ทุ ก
สิ่งทุกอยางสงบและปลอดภัย แตสําหรับผูหญิงคนนี้ มันดูเหมือนกับวาในไม ชาก็จะมี เสี ย งรอ งเรีย กดั ง
ขึ้นวา “จับอาวุธ!” และชายเพีย งคนเดีย ว ชายที่เ ปนของเธอ ก็ จ ะตองตื่นขึ้น มาขานรับ เขายังคงนอน
อยู การพักของเขา เปนการสะสมที่นาเกรงขาม เปราะบาง และในไมชาก็จะไดรับมอบหมายงาน เมื อ ง
ที่ห ลับ ใหลนี้ ไม ไดให การปอ งกัน แกเ ขาเลย มั นดู จะเปน แสงที่ ไร ป ระโยชน เมื่อ เขาทะยานขึ้ น สู ฝุ น
ละอองระยิบระยับของมันราวกับเทพเจาหนุม เธอมองดูลํ าแขนอั นกํายําซึ่งภายในเวลาชั่วโมงหนึ่งนี้ก็
จะไดรับภาระของไปรษณียยุโรป และรับผิดชอบบางสิ่งที่ ยิ่งใหญ เชน ชะตากรรมของเมือง ความคิ ดนี้
ทําใหเธอไมสบายใจ ชายผูนี่ ทามกลางคนนับเปนลานๆ เปนเพียงคนเดีย วที่ตอ งเตรีย มตัว สําหรับ การ
เสียสละอันแปลกประหลาด เธอรูสึ กเศรา ในไมชาเขาก็จะตองไปอยูหางไกลเกินขอบเขตของความ
ออนโยนของเธอ เธอไดเลี้ยงดูเขา เอาใจใส เขา ปลอบโยนเขา ไมใช เพื่อเธอเอง แต เพื่อค่ํา คืนนี้ ซึ่ง
กําลั งจะได ตัว เขาไป สําหรั บการดิ้ นรนตอ สู ความกั งวล และชั ยชนะ เธอไมรูเ รื่อ งสิ่ งเหล านี้ มือ อั น
ออนโยนของเขานั้นก็เพียงแตถูกทําให เชื่อง และงานที่ แ ทจริงซึ่งกําหนดมาที่เขาทั้งสองนั้น ก็ยังเปน
เรื่องลึกลับ อยู เธอรูจักรอยยิ้มของเขา รูจักความชางคิดของเขาในฐานะคูรัก แตไมใชความเกรี้ยวกราด
ทามกลางพายุราวกับพระเจา เธอปกปองเขาไวดวยสายใยอันออนโยน ดวยดนตรี ความรัก ดอกไม แต
ในทุกขณะที่ตองจากกัน สายใยเหล านี้ก็ ถูก ผลักใหขาดออกไปโดยที่เขาไมได ดูเหมือ นกั บว าเสีย ใจ
เลย
เขาลืมตาขึ้น
“กี่โมงแลว”
“เที่ยงคืนคะ”
“อากาศเปนอยางไร”
“ฉันไมร”ู
เขาลุกขึ้น ยืดแขนขาบิดขี้เกียจ แลวเดินตรงไปหนาตาง
“คงจะไมหนาวนักหรอก ลมพัดไปทางไหนนะ”
“ฉันจะรูไดอยางไรละคะ”
เขาเอนตัวออกไป “จากทิศใต ดีแลว มันจะพัดไปไกลถึงบราซิล เลย”
เขาเหลือบมองขึ้นไปบนดวงจันทร และรูสึกเหมือนกับเศรษฐีเ งินลาน จากนั้นเขาก็มองลงไป
ยังเมือ ง พบวามัน ทั้ งไม ก รุณ า ทั้งไมเ รือ งรอง และทั้ งไมอบอุ น เขาสามารถมองเห็ น แสงของมั นได
แลว...แสงที่กําลังเหือดหายไปจากพื้นทราบอันเปลาประโยชน
“คุณคิดถึงอะไรคะ”
เขากําลังคิดถึงหมอกที่เขาอาจจะบินเขาไปเจอในเขตของพอรโต แอลเลเกรอ
“ผมคิดถึงเรื่องยุทธวิธีเสร็จเรียบรอยแลว ผมรูวาจะผานมันไปใหพนไดอยางไร”
เขายังคงเอนตัวพิงกับกรอบหนาตาง หายใจเขาลึกๆ ราวกับวาเตรียมพรอมที่จะดําดิ่งลงใน
ทะเลดวยรางเปลือย
“คุณไมแมแตจะเศราเลย...คุณจะไปกี่วันคะ”

แปดวั น สิ บ วั น เขาไมรู ห รอก เศร า ...ไม ทํ า ไมหรือ พื้ น ดิ น เหล า นั้ น เมือ งเหล า นั้ น ภูเ ขา
เหลานั้น...เขากําลั งเตรีย มมุงไปขางหนาเหมือนกั บ ชายเสรีที่ มุงไปสู ชัย ชนะภายในเวลาหนึ่งชั่ว โมง
บัวโนสไอเรสก็จะถูกปราบและถูกละทิ้งไวเบื้องหลังเขา
เขายิ้ม “เมืองนี้...ไมชาผมก็จ ะจากมันไปไกล มันเป นสิ่งที่ งดงาม จากไปในตอนกลางคืน ดึ ง
คันเรงน้ํามั นไปขางหลั งหมด มุ งหนาไปทางใต และสิ บวิ นาทีตอ ไปก็โยกยายทิวทัศนให เปน วงรอบ
แลวก็มุงไปทางเหนือ เมืองก็จะหายไปเหมือนกับกนทะเล”
เธอนึกถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ผูชายจะตองคัดคานเพื่อใหไดชัยชนะ
“คุณไมชอบบานหรือคะ”
“ผมชอบบาน”
แตภ รรยาของเขาก็รูว าเขาได ออกเดินทางเรี ยบรอ ยแลว ไหล กวางขวางของเขาเริ่มงานบน
ทองฟาแลว
เธอชี้ไปที่นั่น “คุณไดอากาศแจมใสนะคะ ดวงดาวแผวทางใหเรียบรอยแลว”
“ใชสิ” เขาหัวเราะ
เธอวางมือลงบนไหลของเขา มันดูอ บอุนอยางแปลก ความรูสึกเหมือนกั บ วาเลือดเนื้อนั้น ถูก
ความปนปวนภายในขูเข็ญ
“ฉันรูวาคุณเขมแข็งมาก แตระวังตัวนะคะ!”
“ระวังหรือ แนนอน...” แลวเขาก็หัวเราะอีก
เขาเริ่มแต งตัว ในงานฉลองนี้เขาเลือ กวัตถุดิบทีห
่ ยาบที่สุด ชุดหนังที่หนักที่สุด เขาแตงตัว
เหมือนชาวนา ยิ่งเขาหนักขึ้นเทาไร เธอก็ยิ่งชื่นชมเขามากยิ่งขึ้น เธอคาดเข็มขัดใหเขา ชวงเขาดึง
รองเทาบูตขึ้นใส
“บูตคูนี้คับไปนะ”
“นี่อีกคูหนึ่งคะ”
“หยิบเชือกตะเกียงฉุกเฉินใหผมหนอยสิ”
เธอมองดูเขา เธอกําลังชวยซอมแซมรูโหวสุดทายในโลหให ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอยางพรอมแลว
“คุณดูยอดไปเลยคะ”
เธอจองเขาที่กําลังหวีผมอยางบรรจง
“เพื่อพวกดวงดาวหรือคะ”
“เพื่อที่ผมจะไดไมรูสึกแก...”
“ฉันอิจฉา...”
เขาหัวเราะอีกครั้งและจุม พิตเธอ ดึงเธอเขามาชิดกับเสื้อผาหนักๆ ของตน จากนั้นก็ยกเธอขึ้น
ดวยแขนชูเหยียดตรงเหมือนกับยกเด็กผูหญิงเล็กๆ แลวก็วางเธอลงบนเตียงทั้งที่ยังคงหัวเราะอยู
“นอนไดแลวจะ!”
เมื่อปดประตูไวเบื้องหลัง เขากาวลงไปยังถนน ที่นี่ทามกลางฝูงชนยามกลางคืนอันไมปรากฏ
นาม เขาเริ่มยางเทากาวแรกแหงชัยชนะออกไป
เธอยังคงอยูเบื้องหลัง มองดูที่ดอกไม หนังสือ ของที่ระลึกอันออนโยนอยางเศราหมอง
สําหรับเขาก็เปนเพียงกนทะเลเทานั้น
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รีวิแอรทักทายเขา
“ที่คุณชักจูงผมเมื่อเที่ยวบินครั้งที่แลวนะ ดีเหลือเกินนะ เลี้ย วกลับมาเมื่อรายงานอากาศกําลัง
ดี คุณนาจะขับตอไปได คุณกลัวหรือ”
นักบินไมไดกลาวอะไรดวยความงุนงง เขาถูมือทั้งสองเขาดวยกันอยางช าๆ จากนั้นก็เงยหน า
ขึ้นจองตารีวิแอร
“ครับ”
รีวิแอรรูสึกเสียใจสําหรับชายหนุมผูกลาหาญคนนี้ที่ เกิดความกลั วขึ้น นักบินพยายามจะหาคํ า
มากลาวขอโทษ
“ผมไมสามารถมองเห็นสิ่งที่ดีไดเลย ผมรู...บางทีอาจจะไปตออีก ...วิท ยุบอกเช นนั้น...แต ไฟ
ที่แผงของผมออนแรงเสียจนมองไมเห็นแมแตมือของตัวเอง ผมพยายามเปดสวิตซไฟปก แตก็ม องไม
เห็นเชนกัน มันเหมือนกับอยูที่สุดกนของหลุมลึก ยากที่จะปนขึ้นมาได และจากนั้น เครื่องยนต ของผม
ก็เริ่มสั่น...”
“ไมหรอก”
“ไมหรือครับ”
“ไมหรอก หลั ง จากนั้น เราตรวจดูมั น แล ว มั นอยูในสภาพดี แตเวลาที่เรากลั วเรามั กจะนึกว า
เครื่องมันสั่นเสมอ”
“ใครบางจะไมกลัว! รอบตัวและเบื้องบนเต็มไปดวยภูเขา เมื่อ ผาพยายามจะปนขึ้น ผมก็เขาไป
อยูในความโกลาหลอลหมาน คุณก็รู เวลาที่เราตาบอดเหมือนคางคาว การหลนวูบลงขางลาง...แทนที่
จะไตสูงขึ้น ผมกลับตกลงไปสามรอ ยฟุต ผมมองไมเห็ นขอบฟ าเที ยม ผมมองไมเห็ นแมกระทั่งเกวัด
น้ํามันอีกตอไป ผมมีความรูสึกวาเครื่องกําลังลดความเร็ว มันกําลังรอ นขึ้น เหมือนกับหลุ มฝ งศพ ผมดี
ใจชะมัดเมื่อมองเห็นแสงของเมืองแรกไดอีกครั้ง”
“คุณมีจินตนาการมากเกินไป เอาละ คุณออกไปได”
นักบินจากเขาไป

*

รีวิแอรนั่งจมลงในเกาอี้ ใชนิ้วลูบไปตามผมสีเทาของตน
“เขาเปน คนกลา หาญที่สุ ด ในคนของฉั น” เขาคิ ด “คื น ก อนนี้ เ ปน การบิ น ที่เ ยี่ ย มมาก แต ถึ ง
กระนั้น...ฉันชวยเขาไวจากความหวาดกลัว”
เปนเวลาชั่วครูหนึ่งที่เขายอมจํานนตอคลื่นของการทําตามใจประสงค “เพื่อ จะทํ าใหเราเป นที่
รัก มันเพียงพอแลวที่จะแสดงความสงสาร ฉันแสดงความสงสารเพีย งนอยนิดหรือ ไมก็ซอ นมั นไว แต
ฉันก็ไมถือสาที่จะใหตัวเองถูกหอมลอมไวดวยมิตรภาพและความกรุณาของมนุษย หมอเขาถึงพวกเขา
โดยอาชีพ แตฉันเปนผูรับใชของเหตุการณ ฉันตองหลอหลอมคนเหลานี้เพื่อใหพวกเขาเปนผูรับใชมัน
ดวย ฉันรูสึกรุนแรงกับกฎหมายเหล็ก นี้เหลือเกิน ณ ที่นี้ ในหองทํางานของฉันในยามกลางคืน เมื่อฉัน
อยูตามลําพังกับรายงานการบิน แตถาฉันปลอยตัวเองไป ถาฉันปลอยใหเหตุการณเ ปนไปตามระเบีย บ
ของมันเอง แลวอุบั ติ เหตุอั น ลึ กลั บก็เ กิดขึ้ น ราวกับว ามัน เป น ความตั้ง ใจอันเดีย วของฉันที่ จะทํ าให
เครื่องบินรอดจากการพังทลายในขณะปฏิบั ติงาน หรือ ที่จะทํ าใหพายุไมสามารถรบกวนการไปรษณี ย
ได บางครั้งฉันรูสึกประหลาดใจในพลังของตนเอง
“บางทีมันอาจจะคอนขางตรงไปตรงมาก็ได ” เขารําพึง ตอ ไป “เหมือนกับที่ คนสวนจะตองทํ า
สวนอยูตอไปไมมีที่สิ้นสุด มันเปนงานงายๆเมื่ออยูในมือเขา งานซึ่งตอ งมี ความอดทนตลอดเวลา ทํ า
ใหพื้นดินไมรกไปดวยปาหญา”
เขาคิดไปถึงนักบิน “ฉันชวยเขาไวจากความหวาดกลัว ไมใชเขาหรอกที่ฉ ันโจมตี แตฉัน โจมตี
อุปสรรคที่เขามาทางเขา ซึ่งทําใหมนุษยออนเปลี้ยสิ้นแรงตอหนาคนที่ไมรูจัก ถาฉันฟงเขา ถาฉันรูสึก
เสี ยใจไปกับเขา ถาฉันถือความหวัดหวั่นของเขาเป น จริงเปนจั ง เขาก็ จะนึก วาเขากํ าลั งกลั บมาจาก
ดินแดนลึกลับ และความลึกลับอยางเดียวนี่แหละที่มนุษย ก ลั ว จะตองไมมีความลึ กลั บอีกตอ ไป พวก

เขากําลังจะตองลงไปยังบออันดํามืดนี้ และขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับกลาววาไมไดพบอะไรเลย ชาย
คนนี้จะตองลงไปยังกึ่งกลางของยามค่ําคืน ในความลึกทั้งหมดของมั น โดยไมมีอะไรไปดว ยนอกจาก
ตะเกียงเหมืองดวงเล็กๆ ดวงเดี ยว แมวามันจะส อ งให เห็ นแคมื อ หรือ ปก เท านั้น แตก็ ยังทํา ใหสิ่งที่ ไม
รูอยูใกลแคเอื้อมมือถึง”
*
แตใ นศึก ครั้งนี้ ความสั มพัน ธฉั นท พี่น องเริ่ม ผู ก พันรีวิแ อรกั บพวกนัก บิ นของเขา พวกเขาคื อ
เพื่อนรวมงานที่ถูกปลอยออกไปดวยจุดมุงหมายอัน เดียวกันคือ เพื่อ ใหได ชัย ชนะ แตรีวิ แอรนึก ไปถึง
ศึกอีกครั้งหนึ่งที่เขาไดเคยขับเคี่ยวเพื่อพิชิตยามค่ําคืน ในดินแดนอันมืดมิดซึ่งเปนสถานที่ทํางานนี้ มั น
ถูกหวาดกลัวราวกับเปนผืนแผนดินหลังฝงทะเลที่ยังไมมีใครไปถึง ความคิ ดที่ จะส งลูกน องไปทํางาน
ดวยความเร็ว 140 ไมล ตอ ชั่วโมงท ามกลางพายุแ ละหมอกและเครื่อ งกีดขวางทั้ง หลายที่จะเคลื่ อ น
ออกมาจากยามค่ํ า คื น สํ าหรั บ พวกเขา ก็เ หมื อ นกั บ การผจญภัย ซึ่ ง พวกทหารอากาศเท า นั้น ถึ งจะ
ทนทานได เมื่อถึงคืนที่กระจางใส ก็มีคนออกไป ทิ้งระเบิด และกลับมายังสนามเดิม แตสํ าหรับการบิน
ไปรษณียเปนประจํานั้น อาจจะตองลมเหลวบาง “สําหรับพวกเรา” รีวิแอรเคยตอบ “เป นเรื่อ งของชีวิ ต
และความตาย เมื่อระยะทางที่ เราสามารถไปได ใ นตอนกลางวั นทุ กๆ วันโดยรถไฟหรือ เรือ ไอน้ํา เรา
กลับสูญเสียไปในยามกลางคืน”
รีวิแอรถูกบังคับใหตองฟงเรื่องที่นา เบื่ อมากมายเกี่ยวกับงบดุล อั ตราคาประกัน และเหนือ อื่น
ใดคือ ประชามติ “ประชามติ” เขาตอบ “ก็คือ บางอยางที่ เราเปนผูนํ าและปกครอง” เขาเคยคิด วาชา ง
เสียเวลาอะไรเชนนี้! “มีอะไรบางอยาง...บางอยางที่สําคัญมากกวาทุกสิ่งเหลานี้ทั้งหมดมากนัก สิ่งซึ่ง
มีชี วิต อยู จ ริง ๆ ทํ า ใหทุ ก อย า งผิด หวั ง มั น สร า งกฎหมายเพื่ อ ดํ า รงชี วิ ต ของมัน อยู เ อง มั น เป น สิ่ งที่
ตอตานไมได” รีวิแอรนึกไมออกวา เมื่อไร หรืออยางไรที่การบิน พาณิ ชยจะเขา มาครอบครองเที่ยวบิน
กลางคืน แตเราก็ตองเตรียมตัวสําหรับขอสรุปที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงไดนี้
เขานึ ก กลั บไปถึง ผา ปูโ ต ะขนสั ตว สี เขี ยวเหล านั้ น ซึ่ งเขาวางคางไวบ นกําป น เขาตอ งฟ งข อ
คัดคานมากมาย สําหรับเขาแลวมันชางหาสาระประโยชนไมไดเลย มันชางยากเหลื อเกิน ที่จะก าวหน า
ในชีวิต ! และดวยสิ่ง เหล านี้นี่เองที่เ ขาได รูสึกถึ งพละกํ าลั งของตนเองที่ก ําลั งรับน้ําหนัก เขามาในตัว
“เหตุผลของฉันแบกรับน้ํา หนัก เอาไว ฉันจะตอ งชนะ” รีวิแอรเคยคิด “มันเปนทางลาดธรรมชาติของ
เหตุ ก ารณ ” เมื่ อ พวกเขาถามถึ ง ข อ สรุ ป อั น สมบู ร ณ ซึ่ ง รั บ ประกัน ไดว า กํ าจั ด ความเสี่ ย งออกไปจน
หมดแล ว เขาก็ จ ะตอบว า "ประสบการณ จ ะสร า งกฎที่จํ าเป น ขึ้ น มาเอง ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งใน
กฎเกณฑไมเคยมากอนประสบการณ”
ในที่สุดรีวิแอรก็ ช นะ หลั งจากการเคี่ย วเข็ญมาเป นเวลานานป สําหรับบางคนมั น เป น “เพราะ
โชคชะตาของเขา” สําหรับคนอื่นๆ “เพราะความโหด และหยาบกระดางของเขา” แตสําหรับเขามัน เป น
เพียงเพราะเขามีทิศทางที่ถูกตองนั่นเอง
แตกาวแรกนั้นก็ช างระมัดระวังมากเสียจริง! เครื่องบินเพียงแคแลนออกไปหนึ่งชั่วโมงกอนพระ
อาทิตยขึ้น และลงจอดหนึ่งชั่วโมงหลังจากพระอาทิตยตก และเมื่อรีวิแอรรูสึกมั่นใจในพื้นฐานของเขา
มากขึ้น เขาก็ ก ล าที่ จ ะนําเครื่อ งบิ น ไปรษณียของเขาเขาไปในความลึ ก แหงยามค่ํา คืน โดยเกือบจะ
ปราศจากการหมุนจากใคร ไมเปนของใคร บัดนี้เขาไดเขารวมในสงครามอันเปลาเปลี่ย วแลว
รีวิแอรสั่นระฆัง เพื่อรับขาวลาสุดจากเครื่องบินที่กําลังทํางานอยู
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เครื่อ งบิ นไปรษณีย ปาทาโกเนียกําลั ง เขาสูพายุ ฟาเบี ยงเลิ กความคิด ที่วาจะพยายามบิน ไป
รอบๆ เพราะดานหนาของมันกวางเกินไป และเสนศึกของสายฟาแลบก็ขยายกวางออกไปมาก เปดเผย
ให เ ห็น ป อมปราการแหงเมฆอั น มากมาย เขาพยายามที่จ ะหลุ ด ลงไปทางดา นล าง และถ า หากมั น
ลําบากมากเกินไป เขาก็จะหันกลับและบินจากไป
เขาชําเลืองดูเครื่องวัดระยะความสูง 1,700 เมตร เขากดฝ ามือเขากับที่ ควบคุม เครื่อ งลดระดับ
เครื่องยนตสั่นอยางรุนแรง และเครื่องบินก็เริ่มสะทาน ฟาเบียงปรับมุมใหถูกตอง จากนั้ นก็ มองดูแ ผนที่
เพื่อตรวจความสูง ของภู เขาเบื้ องลาง : 500 เมตร เขาจะตองบิ นอยูที่ 700 เพื่อที่จ ะไดมีระยะห างที่
ปลอดภัย เขายอมเสียระยะสูงไปเหมือนกับเรายอมเสี่ยงตอโชคชะตา
เครื่องบินเอียงวูบ สั่น ขณะเขาไปในหลุมอากาศ ฟาเบียงรูสึกวาตัวเองถูกขูโดยแผนดิน ถลมที่
มองไม เ ห็ น เขาคิ ด อย า งโหยหาถึ งการบิ น กลั บ ไปสู ด วงดาวหนึ่ งแสนดวงของตน แต ก็ ไ ม ได ข ยั บ
เปลี่ยนแปลงแมแตองศาเดียว
ฟาเบียงคํานวณดูโอกาส บางที นี่อ าจจะเปน พายุทองถิ่ นธรรมดาร เพราะที่ท รีลู วทาตอ ไป มี
รายงานวาทองฟามีเมฆเพียงสามในสี่สวนเทานั้น เขามีก ําแพงดํามืดที่ ตอ งตอ สูดวยเพียงอีก ยี่สิบ นาที
เท านั้น แตนั กบิน ก็รูสึ กลํ าบากใจ เขาเลี้ยวโคงไปทางซาย ทวนลม พยายามที่จะคน หาความหมาย
ของแสงเรื่อเรืองอันสับสนซึ่งจะซึม แทรกออกมาแมในคืนที่มืดอับแสงที่สุด แต บัดนี้ไ มมีแ มแต แสงสั ก
นอยนิด มีเพียงการเปลี่ยนแปลงความเขมในความมืดที่รายรอบ หรือว านั่น จะเปนเพราะดวงตาอันออน
ลา
เขาคลี่แผนกระดาษที่คนสงวิทยุยื่นมาให “เราอยูที่ไหน”
ฟาเบียงก็ตองการที่จะรูมากเชนกัน เขาเขียนตอบกลับไปวา “ไมรู เรากําลังผานพายุไปโดยใช
เข็มทิศ”
เขาเลี้ยวอีก ครั้งหนึ่ง รูสึ กรําคาญแสงไฟที่จางหายไปขา งหนา เขา ที่มันปก อยูกับ เครื่อ งบนต
ราวกับชอไฟ ซีดจางจนแสงจันทรก็อาจจะทําใหมันเลือนหายไปได แตม ันก็ อ ยูในความเวิ้ง วาง ดํา มืด
ซึ่งดูดกลืนเอาโลกที่มองเห็ นไปเสี ย เขามองดูมัน – ถูก ประดับดวยสายลมอยางแข็งๆ เหมือนกับคบ
ไฟ
ทุกๆ สามสิบวินาที ฟาเบียงจะมุดลงไปในชองคนขับเพื่อตรวจดูลูกขางและอานเข็มทิศ เขาไม
กลาเปดไฟสีแดงขางๆ อีกแลว มันคงจะทํ าใหเขาตาพราเป นเวลานานเกินไป แต หนา ปดซึ่งมี ตัว เลข
ระบายด ว ยเรเดีย มส องแสงประกายเหมื อ นกั บ แสงดาวซี ด ๆ ออกมา ที่นี่ ท ามกลางตั วเลขและเข็ ม
หนาปด นักบินไดเรียนรูถึงความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเปนสิ่งลวงอยางที่เรารูสึกไดในเคบินเรือเมื่อถูก คลื่ น
ซัดสาด ยามค่ําคืนและแสงทั้งหมดที่มันขับออกจากกอ นหิ นและแนวหินโสโครก และซากปรักหัก พัง
พากันสาดซัดขึ้นมาถึงเครื่องบินดวยความรุนแรงอันนาสะพรึงกลัวในทํานองเดียวกัน
“เราอยูที่ไหน” คนสงวิทยุถามมาอีก
ฟาเบียงลุกขึ้นนั่งตรง และกลับคืนสูทาทางถมึงทึง เขาเอี้ยวตัวไปทางซายเพื่อใหมองเห็น เลย
เครื่องยนตออกไปดีขึ้น เขาไมรูวาจะตองใชเวลาหรือความพยายามสักเทาไรจึงจะนําพาตนเองออกไป
จากเชือกอันดํามืดนี้ไปได หรือวาเขาจะเปนอิ สระจากมันได หรือ ไม เขากําลังเอาชีวิตตั วเองเขา เสี่ ย ง
เดิมพัน ขอความสั้นๆ ที่เขีย นขยุกขยิ ก อยูบนกระดาษยูยี่สกปรกที่เขาคลี่ ออกมาอานอี กนั บเปนพัน ๆ
ครั้ง เพื่อที่จะสนับสนุ นความหวังของตน “ทรีลู ว : ทองฟา มีเมฆสามในสี่ส วน ลมตะวัน ออกออน” ถา
หากทรีลูวมีเมฆสามในสี่สวนก็จะสามารถมองเห็นแสงของมันไดจากรอยแยกของเมฆนอกเสียจาก...
แสงเรื่ อ เรื อ งจางๆ ที่ เ ป น ความหวั ง ของเขาอยู เ บื้ อ งหน า โน น กระตุ น ใหเ ขาเดิ น ต อ ไป แต
เพื่อใหความกังวลสงบลง เขาเขียนกลั บไปใหคนส งวิท ยุวา “ไมรูว าผมจะออกไปพนหรือ เปลา ดูว า
อากาศขางหลังยังดีอยูหรือไม”
คําตอบทําใหเขาขนลุก

“โคโมโดโรรายงาน : กลับมาที่นี่ไมได มีพายุ”
เขากําลังเริ่มชั่งน้ําหนักคําทัดทานที่ผิดธรรมดานี้ เริ่ม จากเทื อกเขาแอนดีสไปยังทะเล กอนที่
เขาจะไปถึง พายุไซโคลนคงจะหอบเมืองทั้งหลายขึ้นมา
“ถามสภาพอากาศที่ซานอานโทนิโอ”
“คําตอบจากซานอานทานิโอ : ลมตะวันตกเริ่มขึ้ น พายุทางตะวั นตก ท องฟ ามีเมฆสามในสี่
รับคลื่นจากซานอานโทนิโอไดแยมาก เพราะไฟฟาสถิตยรบกวน ผมฟงไมคอยชัดเจนดวย อาจจะตอ ง
ดึงสายอากาศกลับเขามาก็ไดเพราะมีฟาแลบมาก คุณจะกลับไปไหน คุณมีแผนอะไร”
“หยุดคําถามคุณไวกอน ถามอากาศที่บาเฮีย บลังคา”
“คํ าตอบจากบาเฮีย บลั งคา : คาดว าพายุตะวันตกจะมาอยางรุนแรงเหนื อบาเฮีย บลั งคาใน
ยี่สิบนาทีขางหนานี้”
“ถามอากาศที่ทรีลูว”
“คําตอบจากทรีลูว : พายุตะวันตกมีกําลังสามสิบเมตรตอวินาที และมีพายุฝน”
“วิทยุไปบัวโนสไอเรสวา : ถูกปดไวจากพายุทุก ดา น พายุกําลั งกอตัว ที่พันกิโลเมตรข างหนา
ไมเห็นอะไรเลย เราจะทําอยางไรดี”
*
คืนนี้สําหรับนัก บินไม มีการถึ งฝ ง มั นไมนํ าไปสูท าใด ๆ เลย (เพราะดูจะเขาไปไมได ทั้งนั้น )
แมแตจะไปสูดวงอาทิตยภายในหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบ นาทีน้ํา มันก็จ ะหมด ไมชา นี้พวกเขาก็จ ะถู กบัง คับ
ใหปกหลังลงทามกลางทองทะเลแหงอากาศอันเวิ้งวางนี้
ถาเพียงแตเขาจะสามารถไปจนถึงรุงเชาได ! ฟาเบีย งนึกถึง รุงเชาเหมือ นกั บเส นเชือ กเกลี ย ว
ทองซึ่งพวกเขาสามารถดึงแขวนตัวเองไวไดภายหลังจากค่ําคืนอันโหดราย เบื้องลางของเครื่อ งยนตที่
กําลังถูกขูเข็ญนี้ พื้นดินคงจะแผขยายแขนขาของมันออกไป โลกอันสงบสงัดคงจะคอยๆ มีชีวิตปรากฏ
ให เห็ น นํ าท อ งนาและฝู ง ปศุ สั ต ว ที่ห ลั บ ใหลขึ้ นสู ภู เขายามค่ํ า คืน พัด กระจายออกไป ซากเรือ ที่ ถู ก
ทอดทิ้ง พายุพัดกระหน่ําจะไมใชความหายนะอันนาหวาดหวั่นอีกต อไปแล ว ถาเขาสามารถทําเชน นั้น
ได เขาคงจะสามารถแหวกวายไปสูแสงอาทิตยได
แตตอนนี้เขาถู กล อมเอาไว ทุ กสิ่ง ทุกอยาง ทั้งดีและเลวจะถู ก ละลายหายไปในความมืด อัน
หนาทึบนี้ ใช มันเปนความจริง : การเริ่มรุกของวันก็เหมือนกับความปวดราว เขาเคยรูสึ กมากกวาครั้ง
หนึ่ง แตก็ไมเคยรุน แรงสาหัสมากเท าตอนนี้ มี ประโยชน อะไรที่ จ ะฝกสายตาไปทางตะวัน ออกไปยั ง
บานของพระอาทิตยที่หางไกล ระหวางนั้น มีหุบเหวล้ําลึกของยามกลางคืน ซึ่งเขาไมมีทางที่จ ะปน ขึ้น
จากความลึก ล้ําของมันไดเลย
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“เครื่อ งบิ น ไปรษณีย อ าซั ง ซิ อ องไปได เ รี ย บร อ ย คงจะเข า มาไดใ นราวๆ สองนาฬิก า ส ว น
เครื่องบินไปรษณียปาทาโกเนียดูจะมีเรื่องยุงยากอยู เราสามารถคาดไดถึงความลาชามาก”
“ครับ คุณรีวิแอร”
“เราอาจจะไม ต องรอใหมันเขา มากอนที่ จ ะปล อยเครื่อ งบิ นยุ โรปออกไปก็ได ทันที ที่อาซังซิ
อองเขามา คุณโทรเขาไปถามคําสั่งจากผมนะ ขณะนี้เตรียมตัวเอาไว”
รี วิ แ อร พิ จ ารณารายงานอากาศจาก
สนามบิ น ไปทางทิ ศ เหนื อ มั น แสดงให เ ห็ น ว า
เครื่องบินไปรษณียไปยุโรปจะบิ นไดอ ยางสบาย
“ท อ งฟ า แจ ม ใส พระจั น ทร เ ต็ ม ดวง ไม มี ล ม”
เทื อ กเ ข าใน บ ราซิ ล เ ป น เ งา ทอ ด ทะมึ น อ ยู
ท ามกลางสวรรค ที่ส าดส อ งไปด ว ยแสงจั น ทร
มัน โถมเงาปา ดํ าของมั นไปในทองทะเลคลื่ น สี
เงิ น ป าเหล านั้ น แสงจั น ทร ต กกระทบลงโดย
ไมได ระบายสีส ัน ใหมัน หมูเ กาะแกงก็เ ปนสีดํ า
เชนกัน ลองลอยอยูบนทองทะเลราวกับซากเรือ
ที่ถูกทอดทิ้ง และเหนือขึ้นไปก็คือ ดวงจันทร แหลงกําเนิดแสง!
ถาหากรีวิแอรสั่งใหออกเดินทาง ลูก เรือของเครื่องบินไปรษณียยุโรปก็จะเขาสูโลกที่มั่นคง ที่มี
แสงนุมนวลตลอดคื น โลกซึ่งไมมีสิ่ง ใดจะมาสั่นคลอนความสงบแหงมวลทึบทุ มและบ อแหงแสงได
โลกซึ่งไมสะดุงสะเทือ นกั บการปลอบโยนของสายลมบริสุท ธิ์ ซึ่งแมวามันจะเยือ กเย็ น แตก็ส ามารถ
ทําลายทองฟาทั้งหมดไดในเวลาสองชั่วโมง
แตรีวิแ อรก็ ลั ง เลตอ หนา รังสี ที่เรีย กรอ งนี้ เหมือ นกับคนสํา รวจแรที่ ยื นอยูตอ หนาขุม ทองอั น
ตองหาม สถานการณใ นทางทิศใตขู เตือนวาเขาทําผิ ดมาแล ว จากความหายนะในปาทาโกเนีย ศัตรู
ของเขาสามารถสงพลังมาได จนมันอาจจะลดทอนความเชื่อของเขาลงจนปราศจากอํานาจ รีวิแอรเปน
ผูชนะเพีย งเดี ยวดายแห งเที่ยวบินกลางคืน แตความเชื่ อของเขาก็ยังไม ถู กสั่นคลอน ขอ บกพรอ งใน
งานของเขาอาจจะทําใหเกิดวิกฤตการณขึ้นได : วิกฤตการณ แสดงถึงความบกพรอ ง ที่ไมพิสูจ นอ ะไร
มากไปกวานี้ “เราอาจจะตองการจุดสังเกตทางทิศตะวันตก มันเปนสิ่ง ที่เราตอ งดูแ ล” เขาคิด “ฉันจะมี
เหตุ ผลที่ มั่น คงอั น เดี ย วกั น เพื่ อ ยื นยั น อาจจะเป น สาเหตุ ที่ เป น ไปได นอ ยที่สุ ด อัน เดี ย วในอุ บัติ เ หตุ
สาเหตุซึ่งตอนนี้ไดเปดเผยออกมาแลว”
ผูแข็งแรงจะไดรับความแข็งแกรงจากการพายแพ โชครา ยในการที่ จะจั ดการกั บคน ซึ่งเราจะ
เลนเกมที่มีความหมายแทจริงนอ ยมาก คนเราจะชนะหรือ แพก ็บนพื้นฐานของสิ่ งที่ ปรากฏตัว ออกมา
อยางชั ด เจน และสิ่งที่ ไดรับก็ไม มีสารอะไร ตัว ของความพา ยแพ เองก็เพี ยงพอแลวที่จะบอกใหรูไ ด
อยางสิ้นเชิง
รีวิแอรสั่นระฆัง
“ยังไมมีขาวจากบาเฮีย บลังคาหรือ”
“ยังครับ”
“โทรศัพทตอสนามบินใหผมหนอย”
หานาทีตอมาเขาก็ไดรับ
“ทําไมคุณไมสงวิทยุติดตอเลย”
“เราไมไดยินจากเครื่องบินไปรษณียเลยครับ”
“เขาเงียบไปเลยหรือ”
“เราไมทราบครับ มีเสียงฟารองมากเกินไป แมวาเขาเคาะสัญญาณอะไรเราก็จะไมไดยินเลย”
“ที่ทรีล ูวไดยินเขาไหม”
“เราไมไดยินจากทรีลูวเลย”

“งั้นก็โทรศัพทส”ิ
“ลองดูแลวครับ แตสายขาด”
“อากาศเปนยังไง”
“นากลัวมากครับ ฟาแลบทางตะวันตกและใต อากาศอบอาวมาก”
“มีลมไหม”
“ยังออนอยู แตบางทีก็ไมเกินสิบนาที แสงฟาแลบเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว”
เสียงเงียบไป
“บาเฮีย บลังคาหรือ กําลังฟงอยูหรือเปลา ดีมาก เรียกกลับมาในสิบนาที”
รีวิแอรพลิกผา นโทรเลขต างๆ จากสนามบิน ทางทิ ศใต รายงานทุก ใบคล ายๆ กันคือ ไมมีขา ว
จากเครื่องบิน บางสถานีก็ไมตอบบัวโนสไอเรสแลว รอยปะติดปะตอที่เงียบกริบคอยๆ ขยายไปทั่วแผน
ที่ร าวกั บ ว า เมื อ งเล็ ก ๆ เหล านั้ น ถู ก พายุ ห มุ น ดู ดกลื น เข าไป ประตู ที่ส ลั ก กลอนและถนนที่มื ด สนิ ท
เหมือนกับวามันถูกตัดออกจากโลก และหายไปในยามค่ําคืนราวกับเรือ มีเพียงรุงเชาเทานั้ นที่ จะนํามัน
กลับคืนมา
รีวิแอรกมเหนือแผนที่ ยังคงไดแตหวังวาจะสามารถคนพบที่พักพิงเพียงเล็กนอยจากทองฟ าที่
แจ มใส เขาแบ งโทรเลขออกมาตามสถานี ตํา รวจท องถิ่ นสามสิ บแห ง เพื่อ ค นหาข า วสภาพอากาศ
คํ าตอบกํ า ลั ง เริ่ ม เข า มา เหนื อ ระยะทางหนึ่ งพั น สองร อ ยไมล สถานี วิ ท ยุ ไ ด รั บ คํ าสั่ ง ให ค อยแจ ง
บัว โนสไอเรสภายในสามสิ บ วิ นาที ถา สามารถติ ด ต อเครื่ อ งบิ น ลํ านั้ น ได เพื่ อที่ วา ฟาเบี ย งจะไดรั บ ที่
พึ่งพิงบาง
พวกเลขานุ ก ารที่ม ารายงานตั วเข างานตอนกลางคื น เวลา 1 นาฬิ กา ตอนนี้ กําลั ง อยู ใ นที่
ทํางาน การกระซิ บกระซาบตอ ๆ กั นทํ า ใหรู ไปทั่ ววาเที่ยวบินกลางคืนอาจจะตอ งงด และเครื่ องบิ น
ไปรษณียในยุโรปจะไมออกจนกวาจะรุงเชา พวกเขาพูดกันเบาๆ ถึงฟาเบียง พายุหมุน และเหนื อสิ่ง อื่น
ใด ถึงรีวิแอรผูซึ่งทุกคนสามารถนึกออกวาอยูใกลๆ นี้ กําลังกลุมใจกับคําปฏิเสธของธรรมชาติท ี่รุน แรง
มากขึ้น
ทันใดนั้นเอง เสีย งกระซิบกระซาบก็หยุด ลง รีวิแอรป รากฏตัวขึ้น หยุด ที่ประตูของเขาในเสื้ อ
โคต หมวกยังคงหลุบอยูเหนือดวงตา เขาดูเหมือนกับนักเดินทางนิรันดร เขากาวเดินออกมาเงีย บๆ ไป
ที่หัวหนาเสมียน
“ตอนนี้ 1.10 แลว ใบผานสําหรับไปรษณียยุโรปเสร็จหรือยัง”
“ผม...ผมคิดวา”
“คุณไมมีหนาที่คิด แตทําตามคําสั่งใหเสร็จเทานั้น”
เขาหันสนเทากลับอยางชาๆ แลวเดินไปยังหนาตางที่เปดอยู มือทั้งสองกุมกันอยูเบื้องหลัง
เลขานุการคนหนึ่งเขาไปหาเขา “ทานผูอํานวยการครั บ เราคงจะไมไดรับ คํ าตอบมากนัก เรา
ไดรับรายงานวาสายโทรศัพทภาคพื้นดินหลายแหงลมลงหมดครับ”
“ผมรูแลว”
รีวิแอรจองออกไปยังยามค่ําคืนโดยไมขยับเขยื้อนกลามเนื้อเลย
*
แตขาวใหมๆ ทุกขาวก็ลวนแตบอกเหตุอันตรายแกไปรษณียทั้งนั้น แต ล ะเมืองที่ สามารถตอบ
ไดกอนที่สายโทรศัพทจะถูกทําลายรายงานถึงการคืบหนาของพายุไซโคลนเหมือ นกั บการรุกราน “มัน
มาจากภายใน จากกลุมเทือกเขา มันพัดเอาทุกอยางที่ขวางหนามันลงไปในทะเล..."
รี วิ แ อร ม องขึ้ น ไปบนดวงดาว มั น สุ ก สว า งเกิ น ไป และอากาศก็ ชื้ น เกิ น ไป ช า งเป น คื น ที่
ประหลาดอะไรเชนนี!้ มันกําลังผุพังไปเปนหยอ มๆ เหมือนผิวหนังของลูกพีชแกจัด ดวงดาวที่ฉายโชน
ยังคงสองแสงลงมาจับบัวโนสไอเรส แตมันก็ไมมีอ ะไรมากไปกวาที่โอเอซิสเปนแหล งพักพิง ซึ่งไม วา
จะทําอยางไรก็ อยูเลยเอื้อมมือ ของฟาเบีย งแล ว ค่ํา คืนแหงอันตราย ถูก สัม ผัส และแปดเป อนไปดวย
สายลมปศาล เปนคืนอันลําบากยากที่จะเอาชนะได
ณ ที่หนึ่ง ในความลึกล้ําของค่ําคืน เครื่องบินกําลังฝา อัน ตราย แตบนฝงที่นี่ ใครบางคนกําลัง
โบกมืออยางไมมีความหมายอะไร
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เมื่อถึงกําหนดเวลาที่เขาจะตองกลับทุก ครั้ง เธอจะนั่งคํานวณถึงความคืบหนาของเครื่องบินปา
ทาโกเนีย “ตอนนี้เขากําลังออกจากทรีลูว...” และเธอก็จะกลับไปนอน สั กครูตอ มา : “เขาคงจะกํ าลัง
ถึงซานอานโทนิโอแลว เขาคงจะมองเห็ น แสงไฟของมัน แล ว...” เธอจะลุก ขึ้น ดึงม านเป ด แล วตั้ ง
คําถามกับทองฟา “เมฆพวกนั้นคงจะทําใหเขารํา คาญ...” หลายครั้ง ที่มีดวงจั นทรอ ยูที่นั่น พรอมที่จะ
ตอนเขาเขาสูสวรรค ภรรยาสาวกลับไปที่เตียง มั่นใจในดวงจั นทรและดวงดาว หนึ่ งพัน และหนึ่งดวงที่
ปรากฏนั้นกําลังลองลอยอยูเหนือศีรษะของสามีเธอ กอนถึงตีหนึ่งเธอจะรูสึก วาเขาใกล เขามา “ตอนนี้
เขาคงจะอยูไมไกลหรอก เขาคงจะปรากฏนั้นกําลังลองลอยอยูเหนือศี รษะของสามีเธอ กอนถึงตีหนึ่ ง
เธอจะรู สึ ก ว า เขาใก ล เข ามา “ตอนนี้ เ ขาคงจะอยู ไ ม ไ กล นั ก หรอก เขาคงจะปรากฏให เ ห็ น ที่
บัวโนสไอเรสแลว...” แลวเธอก็จะลุกขึ้นอีก ครั้ง เพื่อเตรียมอาหารให เขาพรอ มกับกาแฟรอ นๆ กาหนึ่ ง
“บนนั้นคงหนาวมาก...” เธอมักจะตอนรับเขากลับบานราวกับวาเขาเพิ่งจะลงมาจากยอดเขาที่มีหิมะปก
คลุ ม “คุณ ไมห นาวหรือ คะ” “ไมห รอกจะ” แตยั งไงก็ทํ าให ตัวเองอุ นๆ ดี กว านะคะ...” “ไมห รอกจะ”
“แตยังไงก็ทําใหตัวเองอุนๆ ดีกวานะคะ...” ตีหนึ่งสิบหา เมื่อ ทุกอยางเรียบรอยแลว เธอก็จะโทรศัพท
คืนนี้ก็เหมือ นกับคืนอื่นๆ เธอโทรศัพทไปถามขาว
“ฟาเบียงลงหรือยังคะ”
เลขานุการที่อยูอีกดานหนึ่งของสายอึกๆ อักๆ หาคําตอบ
“ใครกําลังพูดอยูครับ”
“ซีโมน ฟาเบียงคะ”
“อา! รอสักครูครับ...”
ดวยไมกลาที่จะพูดอะไร เลขานุการจึงสงหูโทรศัพทไปยังหัวหนาเสมียน
“นั่นใครครับ”
“ซีโมน ฟาเบียง คะ”
“อา! ผมจะชวยเหลือ อะไรคุณนายไดบางครับ”
“สามีของดิฉันลงหรือยังคะ”
มีความเงียบแบบจนดวยถอยคําเกิดขึ้น ติดตามมาดวยคําตอบงายๆ วา “ยังครับ”
“เขายังลงไมไดหรือไงคะ”
“ครับ”
มีความเงียบเกิดขึ้นอีก “ครับ เขายังลงไมได”
“อา!”
“อา!” คํานี้เหมือนกับเสียงรองของสัตวที่บาดเจ็บการลงมาไมได ไมใช เรื่อ งใหญอะไร...ไมใช
เรื่องใหญ...แตเมื่อมันนานเกินไป...
“อา!...แลวเมื่อไรเขาถึงจะเขามาไดคะ”
“เมื่อไรเขาถึงจะเขามาได เรา...เรายังไมรูแนนอน”
มันเหมือนพูดกับกําแพง สิ่งที่เธอไดรับตอนนี้คือเสียงสะทอนจากคําถามของตนเอง
“กรุณาบอกดิฉันดวยเถิดคะ ใหคําตอบดิฉันดวย! เขาอยูที่ไหนคะ”
“เขาอยูที่ไหน เดี๋ยวนะครับ...”
ความสงสัยนั้นทําใหเจ็บปวด อะไรบางอยางกําลังเกิดขึ้นที่นั่น เบื้องหลังกําแพง
คําตอบปรากฏออกมาในที่สุด
“เขาขึ้นจากโคโมโดโรเมื่อ 19.30”
“และหลังจากนั้นละ”
“หลังจากนั้น...เขาลาชาอยางมาก...ลาชาอยางมากโดยสภาพอากาศเลว...”
“อา! อากาศเลว!”

ชางไมยุติธรรมเลย ช างหลอกลวงอยางนี้ขี้โกงอะไรเช นนี้ เจ าดวงจัน ทรแสนขี้เกียจดวงนี้ที่
ฉายแสงเฉื่อยเนือยเหนือบัวโนสไอเรส! ทันใดนั้นผูเปนภรรยาก็นึกขึ้น ไดว าจากโคโมโดโรไปทรีล ูวใช
เวลาแคสองชั่วโมงเทานั้น
“และเขาบินตั้งหกชั่ วโมงไปทรีลู ว !” แตเขาคงจะส งขาวมาบา งหรอกนะคะ! เขาวาอะไรบา ง
คะ”
“เขาว าอะไรบ าง เป นธรรมดา...สภาพอากาศแบบนี้ ...คุ ณคงเห็น แล ว...ขา วจากเขาเรารั บ
ไมไดเลย...”
“สภาพอากาศแบบนี!้ ”
“คุณนายครับ วางใจเถิดครับ เราจะโทรศัพทถึงคุณทันทีที่เรารูอะไร”
“โอ! พวกคุณไมรูอะไรเลยสิคะ!”
“สวัสดีนะครับคุณนาย...”
“ไมคะ! ไม! ดิฉันตองการพูดกับผูอ ํานวยการ”
“ผูอํานวยการกําลังยุงมากเลยครับคุณนาย ทานมีแขกอยูในหอง...”
“ดิฉันไมแครหรอกคะ ดิฉันไมสน! ดิฉันตองการพูดกับเขา!”
หัวหนาเสมียนขมวดคิ้ว “กรุณารอสักครูครับ...”
เขาเปดประตูของรีวิแอร
“คุณนายฟาเบียงครับ...ตองการจะพูดกับทาน...”
”เปนสิ่งที่ฉันกําลังกลัว!” รีวิแอรนึก ปญหาเรื่องอารมณตอวิกฤตการณกําลังเริ่ม ปรากฏออกมา
แรงกระตุ น อั น แรกของเขาคื อ ป ด มั น ออกไป : แม แ ละภรรยาจะไม ไ ด รั บ การต อ นรั บ เข า มาใน
หองปฏิบัติการ การระเบิดทางอารมณถูกทําใหเงียบลงเหมือนกับ ในเรือที่กําลังไดรับอันตราย มั นไมใช
สิ่งที่จะชวยชีวิตใครได อยางไรก็ตาม เขายอมรับโทรศัพท
“โอนเขามาในหองผม”
เขาไดย ิน เสี ยงซึ่งห า งไกล สั่น พร านั้ น และนึก ขึ้ น มาไดทัน ใดว า เขาใหคํ าตอบอะไรแกเธอ
ไมไดเลย คงไมมีความหมาย หาประโยชนอะไรไมได สําหรับทั้งสองที่จะมาเผชิญหนากัน
“คุณนายครับ ผมขอรอ ง โปรดทํ าใจใหสงบ! ในการทํ างานของเรา เรามักจะตอ งรอข าวเป น
เวลานานเสมอ”
เขาไดเคยสัมผัสสิ่งนั้นมาแลว สิ่งนั้นไมใชค วามทุกข เล็กนอ ยของคนเราเลย แตเปน ปญ หาที่
เกิดขึ้นจากการกระทําที่เชิญหนากับรีวิแอรอยูในตอนนี้ ไมใชภรรยาของฟาเบียงแตเ ปน อีกรูปหนึ่งของ
ชีวิต รีวิแอรทําไดเพียงรับฟง ทําไดก็เพียงเห็นใจในเสียงเบาๆ ที่บอกกับ คํา รอ งทุก ข อันสิ้น หวังนั้น แต
นี่ก็เปนความเห็ นใจของศัตรู เนื่องจากการกระทําและความสุข ของป จเจกบุค คลนั้น อยูคนละดานกัน
ขัดแยงกับผูหญิงคนนี้ยังพูดในนามของโลกแหงหนาที่ และความถูกตองสูงสุดอีกดวย – โลกแห งแสง
ไฟบนโตะยามเย็น แหงเลือดเนื้อซึ่งอางความเปนเจาของเลือดเนื้อของตน แหงบานเกิดของความหวั ง
ความรัก และความรําลึกถึง เธอเรียกรองสิ่งที่เปนของเธอเอง และเธอก็ถู ก รีวิแ อรก็ ถูก เช นกั น แตเขา
ไมอ าจจะคัดคานกับ ความจริงของผู หญิง คนนี้ ได ความจริงของเขาเองปรากฏต อเขาภายใตแ สงไฟ
สลัวๆ ภายในบาน – ไมสามารถจะแสดงออกได ไมเหมือนมนุษย...
“คุณนายครับ...”
เธอไมไดฟงอีก แลว เธอลมลงไป เขารูสึกเหมือนกั บว าที่เบื้องเท าของเขา มี กําป นอั นเหนื่ อย
ลาของเธอจากการทุบกําแพงวางอยู
*
วันหนึ่ ง มีวิศ วกรคนหนึ่งพูดกับ รีวิแอรข ณะที่ ทั้งสองกําลังกมอยูบ นรางชายซึ่งไดรับบาดเจ็ บ
ใกลๆ กับสะพานซึ่งเริ่มทําการสราง : “สะพานนี้มี ค าเท ากับใบหน าที่แตกเละของชายคนนี้ห รือ ” ไมมี
ชาวนาซึ่งเปนผูใชสะพานนี้คนใดจะไดทําการตกลงเรื่อ งใบหนา นี้ล วงหนามากอน เพื่อ ที่ตัวเองจะได
เลี้ยวไปใชสะพานอันถัดไปแทน แตเราก็ยังคงสรางสะพานกันตอไป วิศวกรกล าวเสริม วา “ความสนใจ
โดยทั่วไปสรางขึ้นมาจากความสนใจของปจเจกบุคคลนี่แหละ จึงไมเปนการยุติธรรมสําหรับสิ่งอื่นๆ”
“แตแลว” รีวิแอรตอบเขาในเวลาตอมา “ถาชีวิตของมนุษยไมมีคา อะไร เรามักจะแสดงราวกับ
วามันมีอะไรบางอยางที่ทําใหมนุษยมีคุณคาขึ้นมาไดอยางมากมายมหาศาล...แตอะไรละ”

เมื่ อ คิ ด ถึ งลูก เรื อ บนอากาศ รีวิ แ อร ก็รู สึ ก เจ็ บปวดแปลบขึ้ น มา การกระทํา แม ว าจะเป น การ
กระทําที่เกี่ยวของกับการสรางสะพานก็ทําลายหัวใจหลายดวง และรีวิแอรก็ ไมสามารถหลี กเลี่ย งที่จ ะ
ถามตัวเองไดวา “ดวยนามของอะไร”
“คนเหลานี้” เขาคิด “ผูซึ่งถึงวาระที่จ ะสาบสูญหายสามารถมีชีวิต อยางมี ความสุ ข” เขานึก ไป
ถึงใบหนาของพวกเขาเหลานั้นที่ลอ มวงรอบๆ ที่พักพิงสีทองแหงตะเกียงยามเย็ น “ด วยนามของอะไร
หรือ ที่ฉันจะพรากพวกเขาไปเสี ยจากมัน ” ดว ยนามของอะไรที่เ ขาจะพรากพวกเขาไปเสีย จากความ
สงบสุขสวนตัว ไมใช พันธะอยางแรกของเราหรือ ที่จะคุม ครองความสุ ขเชน นี้ ไว แตตัวเขาเองก็กําลัง
ทําลายมัน และที่พักพิงสีทองในวันหนึ่งก็จะหายไปอยางไมมีขอผอนปรนเหมือนกับ ภาพลวงตา ความ
แกและความตายทําลายมันอยางโหดรายยิ่งกวาตัวเขาเองเสียอีก บางทีอาจจะมีสิ่งอื่นอีก บางอยางที่
ทนทานกวาที่จะไดรับการชวยชีวิต : และบางที งานที่รี วิแอรกํ าลั งทํ าอยูก็อาจจะเป นการช วยเหลื อ
มนุษยในสวนนี้ก็ได ไมเชนนั้นการกระทําก็คงจะไมมีความยุติธรรมเลย
*
“เพื่อ รัก เพีย งเพื่อ รัก ชางเปนทางตันอะไรเชนนี้ !” รีวิแอรมี ค วามรูสึกออนโยนอยูบางเบาถึ ง
หนาที่ที่ยิ่งใหญยิ่งกวาความรัก หรือบางทีมันอาจจะเปนรูปหนึ่งของความรัก ก็ได แตก็ชา งแตกต างกับ
รูปแบบอื่นๆ เหลือเกิน ถอยคํากลั บคืนมาสูเ ขา “มัน เป นปญหาของการสรางมันใหเป น นิรันดร. ..” เขา
อานมาจากไหนนะ “สิ่ง ซึ่งคุณเสาะหาอยูข างในคุณจะตายไป” เขานึก ไปถึง โบสถ ที่ช าวอินคาในเปรู
สรางขึ้นถวายเทพเจา แหงดวงอาทิต ย เป นก อนหิ น ตั ดชัน ที่ตั้งตระหงานข างๆ ภูเขา สําหรับพวกเขา
อะไรเลาที่จ ะคงเหลืออยูจากวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญดวยอํานาจซึ่งบัดนี้ถูก ถวงหนักไปดวยน้ําหนักทั้ งหมด
ของกอนหินอันมากมายเหลานั้น เหมือนกับการตอวาของผูคนรว มสมัย “ดว ยนามแหงความรุนแรงอัน
ใด ของความรักประหลาดแบบไหน ที่ผูนําของมนุษยสมัยกอนบังคับฝูงชนมหึมาใหล ากโบสถนี้ขึ้นไป
บนภูเขา บังคับใหพวกเขาสถาปนาความเปนนิรันดรของตนเองขึ้น และภาพของฝู งชนในเมืองเล็ ก ๆ ที่
เดินไปมาวนเวียนอยูรอบๆ กระโจมแตรของตนในยามเย็นก็ผุด ขึ้นมาในมโนภาพของรีวิแอร “ความสุข
ชนิดนี้ บังเหียนนี้...” เขานึ ก แตผูนําของมนุษ ยสมั ยกอน ถ าเขารูสึกสงสารในความทุกขท รมานของ
เพื่อ นมนุ ษย แ มสั ก เพี ยงน อยนิ ด เขาก็ จะรูสึก สงสารความตายของเพื่ อนมนุ ษย อีก เปน ล นพ น ไมใ ช
เพราะการตายของปจเจกบุคคลเทานั้น แต สงสารตอ ทั้งมวลเผาพันธุ ที่วันหนึ่งคงจะตองถึ งวาระที่ถูก
ลบเลือ นไปเหมือ นกับรอยเทาบนผืนทราย และเขาก็จึงกวาดตอนผูคนของเขาไปกอตั้งกอนหินที่แมแต
ทะเลทรายก็ไมอาจจะถมทับทําลายได
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เศษกระดาษที่พับมาอยางดี บางที มันอาจจะช วยเขาไวได ฟาเบีย งคลี่ มันออกมา กรามของ
เขาขบกันแนน
“ไม ส ามารถจะไปจนถึ ง บั ว โนสไอ เรสได แม จ ะเคาะสั ญ ญาณส ง ข า วก็ ยั ง ทํ า ไม ไ ด มี
กระแสไฟฟาดูดที่นิ้วของผมดวย”
ฟาเบียงลังเล ตองการที่จะตอบ แตขณะที่เขาเอามือออกจากคันบังคับเพื่อจะเขียน เขารูสึ กวา
ทั้งรางถูก คลื่ นใตน้ํากระแทกโยนขึ้น กระแสอากาศยกเขาขึ้ นพรอ มกับ โลหะหนั กหาตันของเขาแล ว
โยนใหกลิ้งไปมา เขาเลิกลม ความตั้งใจเดิม มือของเขาพยายามที่จ ะป ดกั้ นคลื่ นนั้น และลดอาการซั ด
กระแทกที่รุนแรงลง
ฟาเบีย งสูดหายใจยาว ถ าหากคนสงวิท ยุ ดึงสายอากาศกลั บเพราะกลั วไฟฟา เมื่อ ลงถึ งพื้ น
แลวเขาจะกระแทกกําปนใหสักที มันเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จ ะตองติดตอ กับบั วโนสไอเรสใหได –
แมวาจะอยูหางจากกันถึงพันไมล ก็จะตองมีสายชวยชีวิตโยนลงมาที่พวกเขาในห วงเหวลึ กนี้ ใหได ใน
ที่ที่ไมมีแมแสงสั่นสลัว ไมมีแสงวิบ วับของตะเกีย งโรงเตี๊ ยมที่อยูไกลๆ – แมมันจะไม มีป ระโยชน แต
มันก็เหมือนกับแสงไฟกระโจม ซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึงผืนแผนดินที่อ ยูไมไกล – เขาตองการไดยินเสีย ง
เพียงเสียงเดียว ที่มาจากโลกซึ่งบัด นี้ห ยุด มีชีวิตแลว นัก บินยกกําปนขึ้น เขยาทามกลางแสงเรือ งๆ สี
แดง เพื่อใหชายที่อยูเบื้องหลังเขาใจความจริงที่นา เศรา นี้ แต ฝายหลั งไม ได เห็ น เพราะมัวแตจ ับจ อ ง
ลงไปยังพื้นดินเบื้องลาง แสงที่ตายแลว และเมืองที่ถูกฝง
ฟาเบียงจะทําตามคําแนะนําใดๆ ก็ตาม ถาเพียงแตจะสามารถตะโกนผานมาถึงเขาได “ถ าพวก
เขาบอกใหฉันบินไปรอบๆ เปนวงกลม ฉันก็จะบินรอบเปนวงกลม และถา พวกเขาบอกใหฉันบินตรงไป
ทางทิ ศใต...” ณ ที่ ใดที่หนึ่ง : ยังคงมีสิ่ งเหลานี้อ ยู แผนดินแหงความเงี ยบสงบด วยแสงจั นทรสอ ง
เบื้องหลังนั้น เพื่อนผูรอบรูไปหมดทุกอยางของเขากําลังกมตัวเหนือแผนที่ ราวกับเปนนักวิทยาศาสตร
ผูคงแกเรียน มีแสงตะเกียงที่ออนนุมเหมือนดอกไมคอยเป นเครื่อ งกําบัง แตทั้งหมดที่เขาไดรับ รูม าก็
คือ ความกราดเกรี้ยวบาคลั่ งของค่ําคืนสี ดํานี้ ซึ่ งกระหน่ํ าเขาอยูไมมีที่สิ้นสุ ดดว ยแผนดินถล มและน้ํา
เชี่ ยว พวกเขาละเลยชายสองคนนี้ ทามกลางฝนห าใหญ และเมฆที่เต็ม ทองฟ านี้ ได อยางไรกั นเล า
พวกเขาทําไดอยางไร “ตั้งวิถี ไปที่ 240 องศา...” พวกเขาจะสั่ งฟาเบี ยง แลวเขาก็จ ะเปลี่ยนวิถีไ ปที่
240 แตเขาอยูเพียงเดียวดาย
ตอนนี้ เ ขารู สึ ก ว า แม ก ระทั่ ง เรื่ อ งที่ ท ารุณ โหดรา ยก็ยั งเริ่ ม กํ า เริ บ ทุ ก ครั้ งที่ ถู ก กระแทกอี ก
เครื่องยนตจะสั่นอยางแรงจนเครื่องบินทั้งลําสั่นสะเทือนไปหมดอยางโกรธเคือง ฟาเบียงตองการกําลัง
ทั้งหมดเพื่อควบคุมมัน ศีรษะเขามุดลงไปขางลางในชองคนขับ เขาจับตามองดูที่ขอบฟ าเที ย ม เพราะ
เบื้องนอก เขาไมสามารถจะมองเห็นความแตกตา งของพื้นโลกกับ ทอ งฟา ได อีกแล ว หลงทางอยูใน
ความโกลาหลของความมืดยุคบรรพกาล แตบัดนี้เข็ มเครื่อ งมื ดข างหนา เขาเริ่มสา ยไปมาอยางรุน แรง
เริ่มควบคุมยากเขาไปทุกที การอานที่เอาแนไมไดนําเขาไปผิด ทาง เขาเสี ย ระดับ ความสู งลง ชา ๆ แต
แนนอน เขากําลั งขมลงไปสูห ลุ มยุงยากที่ดําคล้ํ า ทรายดู ดที่ มืดมิด เครื่อ งวัด ระยะสู งของเขาตอนนี้
“500 เมตร” – เปนความสูงของยอดเขาเบื้องลาง เขารูสึกถึงยอดสูงขงมั นที่ ยกเสียดแทงขึ้น มาหาเขา
มันเหมือนกับวามวลดินอันมากมายเหลานี้ แมแตชิ้นเล็กสุดก็ไมสามารถชนเขาใหแหลกเป นผุย ผงได
และทัน ใดมัน ก็แ ตกออกจากฐานของมัน หลุ ด ออกมาปลิ วพ านอย างคลุ ม คลั่งล อมรอบตัว เขา การ
เตนรําอยางรายกาจเริ่มขึ้น หอมลอ มรัดรึงเขาไวราวกับเปนบวง
เขาตัดสินใจ เขาไมสามารถลงจอดไดไ มวาที่ไหน แมวาจะตอ งเสี่ย งตอการย อยยับลงก็ตาม
แตอ ยางนอยที่ สุด เพื่อ จะหลี กเลี่ย งภู เขา เขาโยนไตไฟอัน เดียวที่มีล งไป มั นลุ ก ขึ้นเปน เพลิ งอยา ง
รวดเร็วขณะที่หมุนแกวงไกวไปเบื้องลางสาดแสงประหลาดของมันออกไปเหนือพื้นเบื้องลาง จากนั้ นก็
ดับไป : ขางลางเปนทะเล

ความคิ ด แล น เข ามาสู สมองของเขา “ฉั น หลงทาง แมว าจะปรั บทิ ศ ทางลมไปที่ 40 องศา
ถูกตองแลว ก็ยังถูกพัดไปนอกวิถี มันเปนพายุ แผนดินอยูท ี่ไหนนะ”
เขาเลี้ยว มุงหนาไปทางตะวันตก “เมื่ อไมมีไต ส องนําทางฉันก็ สิ้น หวัง” เขานึก “เอาละ มันก็
ตองเกิดขึ้นสักวันหนึ่ง” สําหรับเพื่อนที่อยูดานหลังนั้น ... ”เขาทําใหยุงไปหนอ ย” แตเขาก็ไมโกรธอีก
แลว เพียงแตปล อยมือทั้งสอง แลวชีวิตของพวกเขาก็จะกระจัดกระจายออกไปเหมือนกับฝุ น ในมือ
ของเขา เขาถือหัวใจที่กําลังเตนของเพื่อ นรวมทางและของตัวเองเอาไว บัดนี้ ทั นใดมื อของเขาก็ทํา
ใหเขาหวาดหวั่นขึ้นมา
ทุกๆ ครั้งที่มันกระหน่ําลงมาใหม เขากําคันบังคับไวแนนดวยพลังทวีขึ้น เพื่อ ควบคุม แรงสะบัด
ซึ่งอาจจะทําใหสายเคเบิลขาด เขายังคงฉวยไวอยางไม ล ดละ แตตอนนี้มือ ของเขาหมดความรูสึกไป
กับความพยายามที่ใช เขาพยายามเคลื่อนไหวนิ้ว เพื่อจะรับแรงกระตุน จากมันบางแตเขาก็ไมส ามารถ
จะบอกไดวามันเชื่อฟงหรือเปลา ที่ปลายแขนของเขา มันกลายเปนสวนประกอบอันแปลกประหลาดที่
ติดอยู – ออนปวกเปยก ไรความรูสึ ก “ฉันอาจจะตองเพงอยูกับ ความคิ ดที่ วา ฉั น กําลังยึ ดอยู” เขาไม
อาจบอกไดวาความคิดแลนไปถึงมือไดหรือไม เพราะสิ่งที่ทําใหเขารูสึ กวากําลั งปะทะกั บคันบังคับ อยู
นั้นก็เพียงจากความเจ็ บปวดที่ไหล เท านั้น “มันกํ าลั งจะหลุ ดไปจากฉัน” เขาคิด “มือของฉันกําลังจะ
เปด...” เพียงแตนึกวาเขาสามารถหัวเราะกับความคิดเชนนั้นไดทําใหเขารูสึกหวาดกลัว เพราะบั ดนี้เขา
มีความรูสึกวามือทั้งสองขางกําลังเปดใหความมืดเขามา และปลอยแรงจับออกไปเพื่อตอบโตกั บภาพ
เงามืดๆ แหงจินตนาการของเขา
เขาอาจจะพยายามตอไปอีกสักหนอย เพื่อเสี่ยงโชคดู ไมมีสิ่งที่เรียกวาโชคชะตาจากภายนอก
หรอก การทํางานที่แทจริงมาจากภายในตางหาก มีชวงเวลาหนึ่งซึ่งเราไดรูวาเราชางออนแอเหลื อ เกิน
แลวความผิดพลาดก็สูบเรากลืนลงไปได เหมือนกับวังน้ําวน
ขณะนี้พายุเปดชองขึ้นเหนือศีรษะของเขา จากชอ งรอยแยกเขามองขึ้นไปที่ ดวงดาวมากมาย
ราวกับเหยื่ออันตรายซึ่งสองแสงลอดชองตาขายออกมา เขารูสึกวามั น เป นกับ ดัก เรามองเห็นดวงดาว
สามดวงในหลุมหนึ่ง เราลอยขึ้นไปหามัน และจากนั้ นเราก็ไมสามารถลงมาได อีก เราคงอยูที่นั่ นเพื่อ
คอยแทะเล็มดวงดาว
แตนั่นก็คือความกระหายอยากตอแสงสวางที่เขาเริ่มปนขึ้นไป
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ขณะที่เขาปนขึ้น เขาพบวามัน งายที่จ ะแก เขาพบวามันงายที่จ ะแกลํ ากระแสอากาศโดยการ
ตั้งทิศทางไปยังดวงดาว อํานาจออนๆ ของมั น ดึงดู ดเขา เขาได ตะเกียดตะกายมานานเหลื อเกินเพื่อ
แสงสวางเพียงแวบเดียวซึ่งบัดนี้เขาจะไมยอมใหแมแตเศษเล็ก เศษน อ ยของมั นหนีไปจากเขาได เมื่อ
พบแสงตะเกียงโรงเตี๊ยมที่เ ขาถวิล หาแล ว เขาก็จะไดเวีย นวนล อมรอบเครื่อ งหมายอันนาปรารถนานี้
จนกวาจะตาย และเขาก็ทะยานขึ้นไปสูทองทุงแหงแสงสวางนี้
เขาคอยๆ วนหมุนขึ้นในบอซึ่งไดเปดออก และป ดลงอีกครั้ง เบื้ องลางเขา ขณะที่ เขาลอยขึ้น
กอนเมฆก็เลือนเงาคล้ําๆ ของมันไป มันพัดเขามาหาตัวเขาดวยคลื่นที่ดูบริสุทธิ์ยิ่งกวา ขาวสะอาดกวา
ฟาเบียงลอยขึ้นไปอยางงายดาย
ความประหล าดใจของเขาล้ํ า ลึ ก แสง
สวางจามากเสียจนทําใหเขามึนงง เปนเวลาหลาย
วินาทีที่เขาตองหลับตาเขาไมเคยคิดหรอกวากอน
เมฆในยามกลางคื น จะเจิ ดจา ไดม ากเท านั้น แต
พระจันทรที่สุกเต็มดวง และหมูดาวก็ไดเปลี่ย นมั น
ใหเปนคลื่นอันฉายฉาน
เมื่อ บา ยหนา ไปอีก ครั้ ง ขณะที่ เครื่อ งบิ น
โผลออกมาก็ไดพบกับความสงบซึ่งดูนามหัศจรรย
ยิ่ง ไมมีแมแตคลื่นสักลูกที่จ ะมากระแทกเขา และ
เขาก็กํ าลังจะเขา ไปในทองน้ํ าที่กําบัง เหมือ นกั บ
เรือใบที่กําลังแลนผานสันสะพานยาว เขาไดพบที่
หลบภัย ในจุด ของท อ งฟ าที่ ยังไม ได รับ การสํา รวจราวกั บอ านของเกาะแห งความสุ ข ที่ห ลบซอ นอยู
เบื้องลางเขาในความลึกเกาพันฟุต พายุกอรูปสรางโลกอีก โลกหนึ่งขึ้น ถูกกระหน่ําดวยสายลม สายฝน
และแสงฟาแลบ แตเบื้องหนาทางไปสูดวงดาวนั้น เปลี่ยนเปนผิวหนาแหงผลึกหิม ะ
ฟาเบียงรูสึกราวกับวาเขามาถึงที่กักขังอันแปลกประหลาด เพราะทุกสิ่งกลับกลายเปนเรืองรอง
สวาง – มือของเขา เสื้อผาชุดนักบินของเขา ปก ของเขา แสงสวางไมได หลั่ งไหลมาจากดวงดาว แต
มันกอตัวขึ้นจากเบื้อ งลางมากกวาและขึ้นมาหอมลอมเขาไวดว ยกระแสสีขาวอันไมมีที่สิ้น สุดนี้ กอน
เมฆเบื้องลางเขาสะทอนแสงหิมะจากดวงจั นทรอ อกมาเหมือนกับ สิ่ง ที่กอตัว อยูขางซายและขางขวา
ราวกับหอคอย ทั้งสองกําลังลอยผานกระแสสวางสีขาวนวล เมื่อฟาเบียงมอบไปรอบๆ ก็เห็นคนสงวิทยุ
กําลังยิ้ม
“เราทําไดดีขึ้น!” เขารอง
แตเสียงนั้นก็หายไปในเสียงคํารามของการบิน มีเพีย งรอยยิ้มเท านั้นที่ผ านออกมาได “ฉันคง
จะบาที่ยิ้ม” ฟาเบียงนึก “เราหลงทาง!”
มือมื ด นับพันปล อยจากที่ยึดเขาไว พัน ธนาการของเขาถูก ผ อนคลายออก เหมือนนักโทษที่
ไดรับอนุญาตใหออกไปเดินชมดอกไมสักครู
“สายเกินไป” ฟาเบียงคิด เขากําลั งท องไปในกลุ มดวงดาวล้ําคา อันหนาแนน ภายในโลกซึ่ง
ไมมีอะไร ไมมีอะไรเลยที่มีชีวิตนอกจากเขา ฟาเบียง และเพื่อนของเขา คลายๆ กับพวกโจรในนิทาน
ที่ป ลอดภัยอยูในหองเก็บ สมบั ติล้ํ าคา ซึ่งไม มีทางหนีรอดออกไปได ทามกลางอัญมณีที่จับแข็ง ทั้ ง
สองทองไป ร่ํารวยอยางมหาศาล แตก็ถึงวาระแหงเคราะหกรรม
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พนักงานวิทยุคนหนึ่งที่สนามบินโคโมโดโร รีวาดาเวีย ในปาทาโกเนีย ทํ าทาทางขึ้น มาอยาง
ฉับพลัน และทั้งหมดที่กําลังเฝาคอยดูกับเขาอยางไมมีความหวังที่ฐานนั้นก็รุมลอ มเขามาอย างรวดเร็ว
แสงจัดจาตกลงมาที่หนากระดาษเปลาซึ่งทุกคนยื่นคอเขามาดู มือของพนัก งานวิทยุคา งอยูในอากาศ
หมุนดินสอเลนชาๆ มือ ของเขายังคงกักตัวอักษรไว แตนิ้วนั้นกระตุกแลว
“ฝนฟาคะนองหรือ”
พนักงานวิทยุผงกศีรษะ ไฟฟาสถิตยทําใหเขาเขาใจไดล ําบาก จากนั้นเขาก็จ ดตัว หนังสือ ลง
ขยุกขยิก เปนตัวแลวก็เปนคํา ในที่สุดก็ไดขอความวา :
“ติ ด อยูที่ 12,000 ฟุ ต เหนื อ พายุ กํ าลั งบิ นตรงไปในฝ ง ภาคตะวั น ตก ถู ก พั ดลอยออกไปถึ ง
ทะเล เบื้อ งลางมองไม เห็น อะไรเลย บอกไมได วายังบิน อยูเหนื อทะเลหรือ ไม โปรดแจงดวยถ าพายุ
ขยายเขาไปถึงในฝง”
เพราะฝนฟาคะนองทําใหโทรเลขนี้ตองถูกถายทอดจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่ง ตลอดทาง
มาจนถึงบัว โนสไอเรส ขอ ความนี้ แพรไปในยามกลางคืนราวกับแสงประภาคารซึ่ งถู กจุดจากหอคอย
หนึ่งไปยังอีกหอคอยหนึ่ง
คําตอบกลับมาจากบัวโนสไอเรสวา “พายุทั่วไปหมดในฝง คุณมีเชื้อเพลิงเหลืออยูอีก เทาไร”
“ครึ่งชั่วโมง”
ถอยคําถายทอดจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่ง เดินทางกลับไปยังบัวโนสไอเรส
ในเวลาไมถึงสามสิ บนาที่ เครื่อ งบิ นนี้ถูก พิพากษาใหถ ลํ าลงไปในพายุหมุน ซึ่งจะพัด มันไปสู
ชะตากรรม ลงมากระหน่ํากับแนวแผนดิน
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รีวิแอรจมอยูในหวงความคิด เขาละทิ้งความหวังทั้งหมดไปแลว เครื่องบินลํ านี้ คงจะอั บปาง ณ
ที่ใดที่หนึ่งยามค่ําคืน เขานึกถึงเหตุการณฉากหนึ่งซึ่งเคยประทับ ใจเขามากเมื่ อตอนเปน เด็ก : สระน้ํา
ถูกสูบน้ําออกจนหมดเพื่อหารางของคน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เช น กันที่ เราจะไมได พบอะไรจนกระทั่งกระแส
แหงความดํามืดไดถูกลอกคราบออกไปใหพนจากโลก เมื่อผืนทราบ พื้น ดิน ทุ งขาวสาลี จะถู กนํา แสง
สวางกลับคืนมาอีก ชาวนาผูต่ําตอยบางคนอาจจะไดพบกับรางของชายหนุม สองคน ขอ ศอกของพวก
เขาคงจะคดงอขึ้ นมาปดใบหนา ทําใหดู ราวกับว ากําลังหลับ ใหล นอนกระจัดกระจายอยูบนผืน หญาสี
ทอง แตค่ําคืนก็จะกลืนรางของพวกเขาไป
รีวิแอรนึกถึงสมบัติที่ซอนอยูในความมืดของยามค่ําคืนเหมือนกับทองทะเลในนิทาน...ตนแอป
เปลของราตรีกําลังรอใหถึงวันใหมดวยดอกบานที่ยังไมรวงหลนของมั น กลางคืนนั้น อุดมสมบูรณ เต็ม
ไปดวยกลิ่นหอม ฝูงแกะที่หลับใหลและดอกไมที่ย ังไมมีสี รอยไถอันชุมฉ่ํา ปาไมชิ้นๆ ทุงหญาสดใหม
จะลอยขึ้นสูยามกลางวัน ทามกลางเทื อกเขาและทุ งหญ าแพรรี่ซึ่ งบัด นี้ไมมีพิษภัย ทามกลางฝู งแกะ
ตัวเล็กๆ มีเด็กสองคนซึ่งดูเหมือนกับจะนอนหลับ ไดรับการกกกอดอยูในออมอกของโลก แตบางอยาง
จะจมลง จากโลกที่มองเห็นไดไปสูโลกอื่น
รีวิแอรคุนเคยกับความออนโยนอันทุกขรอนของภรรยาฟาเบียงดี ความรักอัน นี้ซึ่ งถู กยื่น ใหเธอ
เหมือนกับเราใหเด็กหญิงยากจนยืมตุกตาไปเลน รีวิแอรนึ กถึง มือของฟาเบี ย งซึ่งสามารถยึดกุมบัง คับ
โชคชะตาของตนไปไดอีกเพียงไมกี่นาที มือ ซึ่งเคยหยอกล อ มือซึ่งเคยได วางบนหน าอกและกระตุน
ความเรารอนขางในนั้น ราวกับมือของพระเจา มือ ซึ่งเคยไดลูบ ไลอยูบนใบหนา และเปลี่ย นใบหนา นั้น
มือซึ่งไดเคยสรางปาฏิหาริยขึ้น
คืนนี้ฟาเบียงกําลังทองไปอยูในที่โล งกวางอันแสนวิเศษบนทอ งทะเลแหงกอนเมฆ แตเ บื้อ ง
ลางของเขาคื อนิรันดร เขาหลงทางอยูทามกลางหมูดาวที่เขาเป น เพียงแตผูม าพัก อาศัย เท านั้น เขา
ยังคงยึดถือโลกไวในมือของเขา และถวงดุล มันอยูบนหนาอก เขายึดน้ําหนักทรัพยสมบัติของมนุษยไว
บนพวงมาลัย และจากดาวดวงหนึ่งไปยังอีก ดวง เขากําลั งเรขายสมบั ติที่ ไรค าอยางหมดหวัง และใน
ไมชาเขาก็จะตองยอมจํานน
สถานีวิทยุยังคงรับฟงเขาอยู รีวิแอรคิด จังหวะดนตรีเบาๆ คลื่นเสียงในคียไมเนอรเปนสิ่ง เดีย ว
ที่เชื่อมโยงฟาเบียงกับโลก ไมใช คํ ารอ งทุ กข ไมใช เสียงรอ ง เปนเพีย งแตเสี ยงอันแสนบริสุทธิ์เทาที่
ความสิ้นหวังจะเคยเอยเอื้อนออกมาได
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โรบิโนกระตุนใหเขาออกมาจากความเปลาเปลี่ย ว
“ทานผูอํานวยการครับ ผมกําลังคิดดู...บางทีเราอาจจะลอง...”
เขาไม มีอ ะไรที่จ ะเสนอ นอกจากต อ งการแสดงถึ งความตั้ งใจดี ของตน ถาเขามาพร อ มกั บ
ขอสรุปเขาก็คงจะเปนที่ชื่นชมอยางมาก และเขายังคงคิดหาขอ สรุปสัก ข ออยางเปนกังวล เหมือ นกั บ
หาคําตอบตอปริศนาอันยุงยาก เขามักจะเขา มาพรอ มกับ ขอ สรุป ซึ่งรีวิแอรไ มเคยทําตาม “ในชีวิตนะ
โรบิโน มันไมมีขอสรุปหรอก มันมีพลังในการเคลื่อนไหว พลังซึ่งเราจะตองเตรีย มกระทํา และจากนั้น
ขอสรุปก็จะตามมา” โรบิโนจํากัดบทบาทของตนที่จะสรางแรงจูงใจขึ้นในหมูชางเครื่อง แรงจูงใจอันต่ํา
ตอยซึ่งทําใหปุมใบพัดไมขึ้นสนิม
แต เหตุ ก ารณใ นคื น นี้ มากกว าที่โ รบิโ นจะสามารถรั บมือ ได ตํ าแหน งนายตรวจของเขาไม มี
ความสําคัญอันใดตอพายุ ไมทั้งตอลูกเรือผีซึ่งไมไดตอสูเพื่อโบนัสตรงเวลาอีกแล ว แตเพื่อ หลี กเลี่ย ง
อาญาอันรายกาจ และนั่นก็ไมไดมีผลตอความตายของโรบิโนแมแตนอย โรบิโนซึ่งบั ดนี้กลายเป นของ
เธอ ในหองทํางานแหงนี้ ซึ่งเย็นชาเสียยิ่งกวาหองอื่น ริมฝปากของเธอเริ่มสั่นไหวขึ้นมาอีก ครั้ง เธอได
คนพบความจริงของเธอเองในโลกอันแปลกแยกอีกที่หนึ่งนี้ดวยความรักของเธอที่เกือบจะปาเถื่อน เรา
รอ น และจงรัก ภัก ดี สํ าหรับเธอตอนนี้อ อกจะเปนเครื่อ งกํ าบัง ความเห็น แก ตั วและพร่ํา เพรื่อ เธอรูสึ ก
ตองการจะหลบหนีไป
“ดิฉันมารบกวนคุณ...”
“คุณนายครับ” รีวิแอรกลาวกับเธอ “คุณไมไดรบกวนผมหรอก โชครายนะครับ คุณ นายที่ผมทํา
อะไรไมไดนอกจากรอ”
ไหลของเธอสั่นเทานอยๆ รีวิแอรนึกเดาความหมายของมันวา “ตะเกียงนั้นจะมี ประโยชนอ ะไร
แลวอาหารที่กําลังรอกับดอกไมที่ฉันจะตองกลับไปหานั่นละ” วันหนึ่งรีวิแอรได ฟงคุณแมยังสาวผูห นึ่ ง
พูดวา “ความตายของลูกดิฉันเปนสิ่งที่ดิฉันยังไมเขาใจ มันเปนเรื่องเล็ก ๆ ที่รุนแรง เสื้อผาเด็กชุดนอยๆ
ที่ดิ ฉันยังคงพบเสมอ และเมื่อตื่น ขึ้ นในตอนกลางคืน มีความออนโยนซึ่ งกอตัว ขึ้น มาในใจของดิฉั น
แทนที่ทุก สิ่งทุกอยาง แตตอนนี้มันก็ชางไรประโยชนเหลือ เกิน เหมือนกับน้ํานม...” สําหรับผูหญิงคนนี้
ก็เชนกัน ความตายของฟาเบียงจะยังไมเริ่มขึ้นจริงๆ จังๆ จนกระทั่งพรุงนี้ – นั บแตนี้ไป การกระทําแต
ละอยาง เรื่องแตละเรื่อง ก็จะหาประโยชนไมได รีวิแอรจําเปนตองซอนความรูสึกเห็นใจลึกๆ ที่เขามีตอ
เธอ
“คุณนายครับ...”
หญิงสาวถอยรางออกไป ดวยรอยยิ้ม ที่ออกจะเปนการถอมตัว ไมรูสึกถึงอํานาจของตัวเอง
รีวิแอรนั่งลงอยางแรง
“เธอก็ยังชวยใหฉันคนพบสิ่งที่ฉันกําลังคนหาอยูได...”
เขาพลิกนิ้วผานรายงานอากาศที่มาจากสนามบินทางเหนืออยางใจลอย “เราไมไดขอใหมีชีวิต
นิรันดร” เขาคิด “สิ่งที่เราเรียกรองคือไมใหเห็นการกระทําและเรื่องราวที่สูญเสียความหมายไปในทันที
ที่เวิ้งวางรายรอบตัวเราทันใดก็อาปากหาวขึ้นพรอมกันจากทุกดาน”
ดวงตาของเขาเลื่อนกลับมาที่โทรเลข “และนี่คือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาความตายคืบคลานเขามา
สูเรื่องราวของเราไดอยางไร – ผานทางขอความเหลานี้ ซึ่งบัดนี้ปราศจากความหมายแลว...”
เขามองดูโรบิโน ชายวัยกลางคืน ผูนั้นก็ไดสูญเสียความหมายของตัวเองและกลายเปนสิ่ง ไร
ประโยชนไปแลว รีวิแอรทักเขาอยางเกือบจะกระดาง
“ผมตอ งเปนคนหางานใหคุณทําดวยรึ”

รีวิแอรผลักประตูที่ติดกับหองทํางานเลขานุการ เขาชะงักกับเครื่อ งหมายบางอยางซึ่งคุณนาย
ฟาเบีย งไม สามารถจับ ได เศษกระดาษที่มีเครื่อ งหมาย R.B. 903 – ซึ่งเปนหมายเลขเครื่อ งบิ นของ
ฟาเบี ย งได ถู ก ตรึ ง ไว บ นกระดานกํ า แพงภายใต หั ว ข อ เรื่ อ ง “สิ่ ง ที่ ไ ม ส ามารถนํ า กลั บ คื น มาได ”
เลขานุการซึ่งกําลังเตรียมใบผา นสําหรับไปรษณี ยไปยุโรปกําลั งทํ างานอยางเฉื่อยเนือย ด วยรูวาการ
ออกเดินทางจะตองถูกเลื่อนออกไป สนามบินกําลังสงสัญญาณดังสํา หรับใหคํา สั่งแกลู กเรือ ซึ่งตอนนี้
กําลังอยูในหน าที่กลางคืนโดยไมมีอะไรทํา ก าวจังหวะชี วิต กําลั งช าลง “ความตาย มั น อยูที่นั่น !” รีวิ
แอรนึก ตอนนี้งานของเขาสงบแล วเหมือนกับเรือ ซึ่งถู กครอบงํา ดว ยความรูสึกเสียใจบนทอ งทะเลที่
ราบเรียบ
เทานั้น”

เขาได ยิน เสี ย งของโรบิ โน “ทา นผู อํ านวยการครับ ...พวกเขาเพิ่ง แต ง งานได แค หกอาทิ ต ย

“ทํ า งานของคุ ณ ต อ ไปได ” รี วิ แ อร ก ลา ว ดึ ง นาฬิ ก าพกของเขาออกมา เขามองดู ที่ พ วก
เลขานุการพลางนึกไปถึง พวกชา งเครื่อ ง ลู กเรือบนดิน นัก บิน ทั้ งหมดซึ่งไดชวยเหลื อ เขาในงานที่มี
ความเชื่อมั่นแหงตัวผูสราง เขานึก ถึงท าเรือเล็ก ๆ ซึ่งครั้งหนึ่งนานมาแล วเคยได ยินการพูดถึง “เกาะ”
วิเ ศษ มีก ารสร า งเรื อลํ า หนึ่ ง เรื อซึ่ งจะบรรทุ กความหวัง ของพวกเขา เรือ ซึ่งวั นหนึ่ งจะแล น มุงหน า
ออกไปยังทองทะเลเต็มเปยมไปดวยลมหายใจแหงความฝน ขอบคุ ณลําเรือซึ่งพวกเขาทั้งหมดได แผ
ขยายกําลังออกไป ทุกคนมอบสงตัวเองไป “จุดสุดทายอาจจะไมได สนับสนุน อะไรเลย แตก ารกระทํา
ชวยสงมนุษยไปจากความตาย คนเหลานี้อยูไดโดยกําลังความสามารถของพวกเขาเอง”
รี วิ แ อร ก็ กํา ลั ง ตะเกี ย กตะกายต อ สู กั บ ความตาย ครั้ง หนึ่ ง เขาสามารถเก็ บ ความหมายเต็ ม
ทั้ง หมดแกโ ทรเลขเหล า นี้ใ หค วามกังวลแก ล ูก เรือ ในหนา ที่ และใหเป าหมายอัน เป นแบบละครแก
นัก บิน ของเขาได ครั้งหนึ่ ง ลมหายใจของชี วิตทํ า ใหธุรกิจนี้ รอดไปได ขณะที่สายลมทําใหเรือใบใน
ทะเลรอดชีวิต
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ตอนนี้ที่โคโมโดโร รีวาดาเวีย ไมสามารถไดยินอะไรเลย แตยี่สิบ นาทีต อมา ที่ หกรอ ยไมลไป
ทางเหนือ บาเฮีย บังคลาไดรับขาวครั้งที่สองวา :
“เริ่มลง เขาสูกอนเมฆ...”
จากนั้น สถานีวิทยุที่ทรีล ูวก็ไดรับขอความอันพราเลือนวา
“...ไมเห็นอะไรเลย...”
การถายทอดทางคลื่นสั้นก็เปนเชนนั้น ที่ หนึ่งอาจจะรับคลื่น ได แตอีก ที่หนึ่งจะไมไดยินเสีย ง
อะไรเลย จากนั้นโดยไมมีเหตุผลอะไรที่เห็นไดชัด ทุกสิ่งทุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไป เครื่องบินซึ่งอยูใน
ตําแหนงที่ไมมีใครรู ทันทีทันใดก็แสดงตัวมันออกมาตอโลกแหงสิ่งมีชีวิต พนไปจากเวลาและสถานที่
และคําซึ่งแสดงใหเห็นบนปกกระดาษของสถานีวิทยุก็กลายเปนของปศาจไปเสียแลว
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหมดหรือยัง หรือวานักบินกําลังทิ้ งไพใบสุดทายกอนที่ เครื่อ งจะดับ คือ
พยายามติดตอกับพื้นดินกอ นที่เครื่องบินจะถูกกระแทกพังไป
“ตั้งคําถามใหเขา” บัวโนสไอเรสสั่งทรีลูว
*
สถานี วิ ท ยุ ดู ค ล า ยๆ กั บ ห อ งทดลอง มี แ ถบนิ เ กิ ล แล ะทองแดง ปุ ม ตั้ ง เสี ย งและมั ด ลวด
พนักงานสงวิทยุในชุดกันเปอนสีขาวดูเหมือ นจะกมอยูเ หนือการทดลองงา ยๆ อยางเงีย บกริบดว ยนิ้ วที่
บอบบางพวกเขาจับยายเครื่องมือไปมา สํารวจทองฟาที่เต็มไปดวยกระแสแมเหล็ ก เปน หมอดู ที่กําลัง
หยั่งหาสายแรทองคํา
“ไมมีคําตอบหรือ”
“ไมมีคําตอบ”
บางทีพวกเขาอาจจะจับขอความซึ่งจะเปนสัญญาณของชีวิ ตนี้ได ถาหากเครื่อ งบิ นและแสงที่
ปกของมันทะยานขึ้นทามกลางหมูดาว พวกเขาอาจจะเขาใจบทเพลงแหงดวงดาวจาริกบทนี้ก ็ได
วินาทีเคลื่อนผานไป มันคอยๆ ซึมเหมือ นกับหยดเลือด พวกเขายังคงอยูบนอากาศหรือ วาการ
บินของพวกเขาสิ้ นสุดลงแล ว แตล ะวินาที ก็เขน ฆา ความหวั งไป การไหลของเวลาบัดนี้ ดูจ ะเป น การ
ทําลายลาง ยี่สิบศตวรรษแหงการออนโรยและความกลัว พัดตีปะทะกับโบสถ แทะเล็มและกระแทกหิน
อัคนีใหแตก และในที่สุดก็กลายเปนฝุนละออง บัดนี้ เวลาทั้งหมดมารวมเหลื ออยูเพียงแคแ ตล ะวิน าที
ซึ่งขูเข็ญพวกลูกเรือ
แตละวินาทีนําเอาบางสิ่งออกไป เสี ยงของฟาเบียง การหั วเราะของฟาเบี ย ง รอยยิ้มของเขา
ความมื ด ปกคลุ ม พื้ น ดิน ความเงีย บซึ่ง หนัก ขึ้น หนั ก ขึ้น ทุก ครั้ง ถมทั บลงบนพวกลู ก เรื อ เหมื อ นกั บ
น้ําหนักของทะเล
“ตอนนี้ 1.40 น. แลว” ในที่สุดบางคนก็สังเกตขึ้นมา “ขีดจํากัดเชื้อเพลิงของพวกเขา พวกเขา
ไมสามารถบินตอไดอีกแลว”
บัดนี้ทุก สิ่ง สงบนิ่ง ผูที่ คอยดูห ลงเหลื อแตรสขมปราในปาก เหมือนกับ รสของการเดินทางที่
สิ้นสุดลง บางอยางที่ลึกลับผานไปแลว เปนบางอยางที่ออกจะนาคลื่นเหียนอยูบาง ใจกลางของแผนนิ
เกิลและเสนลวดทองแดงนี้ เราไดเรีย นรูถึ งความเศรา โศกที่แผข ยายไปทั่วโรงงานที่ถูก ทําลาย วั ตถุ
ทั้งหมดดูอุยอาย ไรประโยชน ไมไดใชงาน เปนน้ําหนักของกิ่งไมที่ตายแลว
เราสามารถทําไดแครอใหถึงเชา
ในไมกี่ชั่วโมงทั่วทั้งอารเจนตินาจะกลายเป นยามกลางวัน และคนเหลานี้จ ะยั งคงนิ่งอยูที่นั่น
ราวกับชาวประมงบนชายหาด คอยดูอ วนที่กํา ลั งถู กลากเขามาอยางช าๆ แสนเชื่ อ งชา และโดยที่ไมรู
วามันบรรจุอะไรมา

*
ในหองทํางานของเขารีวิแอรรูสึกวาความตึงเครียดไดผอนคลายลง ภายหลังจากความหายนะ
เมื่อมนุษยถูกปลอ ยจากความไมแนนอนของชะตากรรม เขาไดแจงไปยังตํารวจตลอดทั้งเมืองแลว เขา
ไมสามารถจะทําอะไรไดอีก เขาทําไดแตเพียงรอคอย แตคําสั่งก็ยังตองดําเนินตอไปแมแตในบา นของ
คนตาย
รีวิแอรเรียกโรบิโน
“นําขอความนี้ออกไปยังสนามบินดานเหนือ : ‘คาดวาเครื่องบินไปรษณียปาทาโกเนียจะลาชา
มาก เพื่ อ ป อ งกั น ความล า ช า ของไปรษณีย ยุ โรป จะเพิ่ ม ปาทาโกเนี ย เข าไปในไปรษณี ย ยุ โ รปลํ า
ตอไป’ ”
รูสึกความเจ็บปวดทิ่มแทง เขากมไปขางหนาเล็ก นอย จากนั้นดวยความพยายามเขาก็นึกอะไร
ขึ้นได อะไรบางอยางที่คอนขางสําคัญ อา ใช! เพื่อไมใหล ืม เขาจึงเรียก “โรบิโน”
“ครับทาน”
“คุณจดขอควรจําไปหนอย หามนักบินบินเกิน 1,900 อารพีเอ็ม มันจะทําลายเครื่องยนต”
“ครับทาน”
รีวิแอรโนมศีรษะไปขางหนาอีกหนอย เหนือสิ่งอื่นใดความสันโดษเปนสิ่งที่เขาตองการ
“เทานั้นละ โรบิโน คุณออกไปไดแลว ตาแก...”
โรบิโนแทบจะตกใจกับความสนิทสนมนี้ ตอหนาความมืดที่ไมคุนเคย
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ตอนนี้โรบิโนเดินทองไปตามหองทํางานตางๆ อยา งเศราใจ ชีวิต ของบริษัทหยุดนิ่งลง เพราะ
ไปรษณียยุโรปซึ่งมีกําหนดออกเวลา 2 นาฬิกาจะยังไมออกจนกระทั่งรุงเชา พวกลู กจางนั่งหนา ตาบูด
บึ้งอยูที่โตะ ใบหนาเย็นชา ความตั้งใจในการงานของพวกเขากลับกลายเปนไมมีผล จากสนามบินทาง
เหนือ รายงานอากาศยังคงเขามาสม่ําเสมอ แต “ทองฟา แจ ม ใส” “พระจัน ทรเต็ม ดวง” และ “ไมมีล ม”
ของพวกเขาปลุกภาพของแผนดินที่ไรชีวิตขึ้นมา ทะเลทรายแหงแสงจันทรและกอ นหิน
ขณะที่โรบิโนเริ่ม พลิ กกระดาษในแฟม ของหั วหน าเสมียนโดยไมมีเหตุผลที่แ นชั ดนัก ทั นใด
เขาก็รู สึ ก ว า ฝ ายหลั ง กํ า ลั ง ยื น อยู ข างหน าตน กํ าลั ง รอด ว ยความเคารพจอมปลอมเพื่ อ ขอมั น คื น
ความรูสึกบนใบหนาของเขาเหมือนจะพูดวา “ตราบเทาที่คุณจะพอใจครับ...มันเปนของผม...”
นายตรวจรู สึ ก ตกใจกั บ อาการเช น นี้ ข องผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เขาไม ส ามารถนึ ก หาคํ าพู ด
โตตอบได เขายื่นแฟม คืนกลั บไปอยางรีบ รอ น หัวหนา เสมีย นนั่งลงที่ เดิมดว ยความรูสึกเปนตออยาง
เยือกเย็น “ฉันควรจะสงเขาไปบรรจุ ของ” โรบิโนนึก เพื่อ กูหนา กลั บ คืนมา เขาจึงเดิน ตอ ไป ความคิด
ของเขารวบรวมอยูที่วิกฤติก ารณ วิกฤตการณนี้จ ะนํามาซึ่งความไมเอาใจใสต อนโยบาย โรบิโนรูสึ ก
สูญเสียทั้งสองเทา
เขาถูกโจมตีดวยภาพของรีวิแอร นั่งเดียวดายอยูในหองทํางานของตน รีวิแ อรผูซึ่งเรีย กเขาวา
“...ตาแก” ไมเคยเลยที่ใครจะขาดความค้ําจุนสนับสนุนเทากับ เขา โรบิ โนรูสึก ถึงคลื่ นแหงความกรุณ า
เอ อ ท น ท วมออกไปจากตั ว เอง ในห ว งคิ ด ของเขา เขาพลิ ก เปลี่ ย นหาข อ ความที่เ หมาะสมหลาย
ขอ ความ เพื่ อที่ จ ะแสดงความเห็ น ใจและปลอบโยน เขารู สึ กอ อ นไหวกั บ ความรู สึ กที่ ค อนข างจะมี
เกียรติ
เขาเคาะเบาๆ ที่ประตู ไมมีคําตอบ ไมกลาที่จะเคาะดังกวานี้ในความเงีย บที่ แสนสงบ เขาผลัก
ประตูเ ปดออก รี วิแอรอ ยูที่ นั่น เปนครั้งแรกที่โรบิโ นเขาไปในห องทํ างานของรี วิแ อรดวยระดั บ เท าที่
เกือบจะเสมอ คอนขางจะเหมือนเพื่อนฝูง เขารูสึกเหมือนกับเปนนายสิ บซึ่งอยูรวมกับนายพลบาดเจ็ บ
ทามกลางหากระสุน ยืนรวมกับเขาในความพายแพ เปนเหมือนกับพี่นองในยามถูกเนรเทศ “ไมวาอะไร
จะเกิดขึ้น ผมก็จ ะอยูเคียงขางคุณ” ดูเหมือนโรบิโนจะพูดเชนนั้น
รี วิ แ อร ไม พู ด อะไรเลยสั ก คํ า ศี ร ษะของเขาก ม ต่ํ า เขากํ าลั ง มองดู ที่ มื อ ตั ว เอง โรบิ โ นยื น
ข า งหน า เขา ไม ก ล า พู ด อะไร สิ งโตแก ๆ ตั ว นี้ ทํ า ให เ ขาเกรงขาม ต อ งยื น นิ่ ง ความรู สึ ก แห ง การ
จงรักภักดี แหงการอุทิศใหอันเปนสุขยิ่ งกวามันจุกอยูที่ริม ฝป ากของเขา แตทุกครั้ง ที่เขาชอนสายตา
ขึ้น เขาก็ประสบกับผมสีเทา ศีรษะซึ่งกมลงสามในสี่สวน ริมฝปากซึ่งปดแนนเหนื อโชคชะตาอันขมขื่น
ในที่สุดเขาก็รวบรวมความกลาขึ้นมา
“ทานผูอํานวยการครับ...”
รีวิแอรเงยหนา ขึ้นมองดูเขา หวงอารมณที่รีวิ แอรจ มอยูนั้ นลึ กมากเกินไป หางไกลเกินไปจน
เขาอาจจะไมไดสังเกตวาโรบิโนอยูที่นั่น และไมมีใครรูวาเขากําลั งฝ นถึงรูสึก และเศราโศกถึ งอะไรอยู
ในหัวใจ รีวิแอรจองดูโรบิโนเปนเวลานานราวกับจะใหเป น พยานที่ มีชีวิตสําหรับอะไรบางอยาง โรบิโน
รูสึกไมสบายใจ ยิ่งรีวิแอรมองโรบิโนนานเทาไร ก็ยิ่งดูเหมือ นวารอยยิ้ม ปริศนาอยางเสียดสีที่กําลังแล น
อยูบนริมฝปากของฝ ายแรกดูม ากขึ้ นไปอีก ยิ่งรีวิแอรม องโรบิ โนนานเทาไร โรบิโนก็ยิ่งรูสึ กอายมาก
ยิ่งขึ้น และรีวิ แ อรก็ ดูจ ะรู ตัว มากขึ้ นว าโรบิ โนเข ามา ดว ยจุ ดประสงคดี ที่เ กิด ขึ้น เองอยา งเห็น ใจและ
สงสาร เพื่อจะเปนพยานใหแกความโงเขลาของมนุษยชาติ
โรบิโนรูสึกตกใจมากยิ่งขึ้น นายสิบ นายพล ลูกกระสุน ทุกสิ่งทุกอยางดูจะผิดแผกแตกตา งไป
จากสถานที่ อยางน าเกลี ยดนา ชั ง ความเปลี่ย นแปลงอัน นาเวียนหัวเขา มาครอบงํ าเงา รี วิแ อรยั งคง
มองดูเขา โรบิโนแทบจะเกลียดชังตนเอง รวบรวมพลังขึ้น ดึงมือออกจากกระเปาซาย รีวิแอรย ังคงจ อ ง
มองเชนเดิม ขณะนั้น ดวยความรูสึกละอายใจอยางมากมายและไมรูสาเหตุ โรบิโนก็พูดโพลงขึ้นมาวา

“ผมมาเพื่อรับคําสั่งของทานครับ”
รีวิแอรดึงนาฬิก าออกมา พูดดว ยน้ํ าเสียงปกติธรรมดาว า “2 นาฬิก าแลว เครื่อ งบิ นไปรษณี ย
จากอาซังซิอองจะลงตอน 2.10 ใหเครื่องบินไปรษณียยุโรปออกเวลา 2.15”
โรบิโนออกไปเพื่อแพรขาวอันนาพิศวงนี้ : เที่ยวบินกลางคืนจะไมถูกงด
"เอาแฟมของคุณมาใหผมตรวจ" โรบิโนพูดกับหัวหนาเสมียน
"รอกอน!" เขาสั่งเมื่อหัวหนาเสมียนมาอยูขางหนาเขา
และหัวหนาเสมียนก็ตองยืนรอ
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เครื่องบินไปรษณียจากอาซังซิอองสงสัญญาณวากําลังจะลง แมวาจะอยูในชว งวิก ฤติที่สุด รีวิ
แอรก็ตองติดตามความกาวหน าของมั นทางโทรเลขฉบับ ต อฉบับ ในทามกลางความพังทลาย สิ่งนี้ก็
คือ การแก แ คนของเขา เปน ข อพิสูจ นที่ มี ชีวิตของความเชื่ อ ของเขา เที่ยวบินที่ป ระสบความสํา เร็จ นี้
ทํานายถึงเที่ยวบินอื่นๆ อีกนับพันซึ่งจะประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน "เราไมมีพายุไซโคลนเกิด ขึ้นทุก
คืน" รีวิแอรคิด "และเมื่อสวนหางของมันลุก ไหมขึ้นสัก ครั้งหนึ่ ง มันก็ ไมมีอะไรนอกจากจะตองดําเนิน
ตอไป"
เครื่องจากปารากวัย รอนลงที่สนามบินแลวสนามบินเลา ราวกับจากสวนสะพรั่งงดงามไปดว ย
ดอกไม อาคารหรูหรา และสายน้ําไหลระเรื่อย เครื่องบินได บินเวียนรอบขอบพายุไซโคลนซึ่ งไมได ทํา
ใหดวงดาวพรามัวลงแมแตดวงเดี ยว ผูโดยสารเกาคนซึ่งถู กหอ หุมอยูดว ยพรมแห งการเดินทาง แนบ
หนาผากของตนลงกับบานหนา ตา ง เหมือนกับเปนกระจกหนา ตา งรานคาที่เต็มไปดว ยอัญมณี เมือ ง
แห งอารเจนติน าไดพ าดสายสร อยทองคําผ านค่ํ าคืนเรีย บรอ ยแล ว อยูเบื้ องลางแสงทองจางๆ แห ง
เมืองของดวงดาวเบื้องบน นักบินควบคุมเครื่องยนตบรรทุกชีวิตมนุษยไวในมือของตนมุงไปยังขางหนา
ดวงตาที่เปดกวางของเขาอิ่มเอิบไปดวยแสงจันทรเหมือนกับผูดูแลฝูงแกะ ขอบฟาเรืองไปดวยแสงไฟ
สีช มพูข องบั วโนสไอเรสแล ว ในไมช า มันก็ จ ะโบกไหวมงกุ ฎเพชรของมั นเหมือ นกั บสมบัติ ในเทพ
นิยายปรัมปรา คนสงวิทยุกําลังเคาะสัญญาณโทรเลขครั้งสุด ทาย ราวกับโนตสุ ดท ายของโซนาตา สง
เสียงดังกรุงกริ๋งอยางราเริงบนทองฟาสําหรับความเบิกบานของรีวิแอร จากนั้นเขาก็จะดึงสายอากาศลง
ยืดแขงขาสักหนอย หาว แลวก็ยิ้ม การเดินทางสิ้นสุดลงแลว
หลั ง จากลงเครื่ อ งเรี ย บร อ ย นั ก บิ น ก็ พ บกั บ นั ก บิ น ของไปรษณี ย ยุโ รปที่ กํ า ลั ง เอนตั ว พิ ง
เครื่องบินของตน มือซุก อยูในกระเปา
“คุณจะบินเที่ยวตอไปละซี”
“ใช”
“ลําปาทาโกเนียเขามาหรือยัง”
“เราไมรอแลว มันหายไป อากาศดีไหม”
“อากาศดี คุณหมายความวาฟาเบียงหายไปหรือ”
พวกเขาพูดคุยกันนอย เพราะความรูสึกลึกล้ําแหงความเปนพี่นองทําใหถอยคําอื่น ๆ ไมจําเปน
ขณะที่มีการเคลื่อนยายถุง ไปรษณี ยจ ากอาซังซีอองไปยั งเครื่อ งบิ นยุโรป นักบินซึ่งพิงลําตั ว
เครื่องอยูยืนนิ่งสนิทมองขึ้นไปยังดวงดาว เขารูสึกถึงพลังมหาศาลกอ ขึ้นอยูในรางเขา และมั น ก็ทําให
เขายินดี
“บรรทุกหมดแลวหรือ” เสียงถาม “ตกลง ติดเครื่องได!”
นักบินไมขยับเขยื้อนขณะที่เครื่องของเขาติด เอนหลังพิงไหลแนบกับเครื่อ งบิ น เขาสามารถ
รูสึกถึงเครื่องบินที่เริ่มมีชีวิตขึ้น บัดนี้ ในที่สุด หลังจากการแตกตื่นจอมปลอมมากมายเหลือเกิน – จะ
ออก...จะไมออก...จะออก – นักบินไดรูแนนอนแลว ริมฝปากของเขาแยกออกจากกัน เผยใหเห็ นฟ น
แวววาวที่กระทบกับแสงจันทร เหมือนกับฟนของลูกสิงโต
“ระวังนะ! คืนนี้ เออ...”
เขาไมไดฟงคําแนะนําของเพื่อนรวมทาง มือซุกอยูในกระเปา
ศีรษะหงายไปขางหลั ง เขาคิดถึ งกอ นเมฆและภู เขา แมน้ํา และทะเล
แลวเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเงียบๆ การหัวเราะเบาๆ ซึ่งเขามา
สูเขา เหมือนกับสายลมพัดผานตนไม ซึ่งทําใหเขาเยือกเย็นเขาไปถึง
สันหลัง การหัวเราะเบาๆ แตก็แข็งแรงกวากอนเมฆและภูเขากวาทะเล
และแมน้ําเหลานั้นมากมาย
“นี่คุณขันอะไรนักหนา”
“ขันรีวิแอรผูโงเขลาที่บอกผม...ที่คิดวาผมกลัวนะ!”
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ในนาที เดียวเขาก็จ ะบิ นผ านบัวโนสไอเรส และรีวิ แอรผูซึ่ งกลั บ คื นสูสภาพการดิ้น รนต อสูจ ะ
ตอ งการได ยิน เขา ฟงเขาบน พึม พํา และหายไป เหมือ นกับคนจรจัดผูแ ข็งแรงแหงกองทั พ เดินสวน
สนามไปในหมูดวงดาว
รีวิแอรเดินผานพวกเลขานุการดวยแขนทั้งสองสอดประสาน เขาหยุดเบื้ องหลั งหนาตาง และ
ฟงเสียงอยางใครครวญ ถาเขาดึงไมใหเครื่องบินออกแมแตเครื่องเดียว สงครามเที่ย วบิ นกลางคืนของ
เขาก็จะเปนการพายแพไป แตเพื่อที่จะชวงชิงตัดหนาหัวใจอันขลาดเขลาซึ่งพรุงนี้ก็จ ะไมยอมเป นของ
เขาแลว รีวิแอรจึงตองสงลูกเรือเหลานี้ออกไปสูยามกลางคืน
ชัยชนะ...พายแพ...ถอยคําเหลานี้ลวนแตไรความหมาย ชีวิตอยูลึกล้ําไปกวาภาพเหล านี้ และ
ชีวิตก็คือ การทํางานการเตรียมงานใหมๆ ชั ย ชนะทํ าใหช าติห นึ่ งออนแอ ความพายแพป ลุ ก ใจอีกชาติ
หนึ่ง ความพายแพที่รีวิแอรไดรับ เป นทุ กข อยูนั้น บางทีอาจจะเปนขอผู กมัดอันจํ าเป นในการกระตุนให
เกิดชัยชนะที่มั่นคง เพราะสิ่งที่สําคัญก็คือการเคลื่อ นไหวกาวไปขางหนา และทําตอไป
ในหานาทีสถานีวิทยุจะสงสัญญาณออกมายังสนามบินและเหนื อขึ้นไปหนึ่ งหมื่น ไมล ชี พจรที่
รุกเรงของชีวิตก็จะผานคลายปญหาไดทุกประการ
โนตออรแกนลึกๆ กําลังหลั่งไหลออกมา – เครื่องบิน

จนลาน

และรีวิแอรก็กลับไปยังงานของเขา เดินชาๆ ผานพวกเลขานุ การที่ ก ลัวสายตาถมึงทึ งของเขา
รีวิแอรผูยิ่งใหญ รีวิแอรผูชนะ แบกรับภาระอันหนักหนวงแหงชัยชนะเอาไวตอไป

