ปกติ
ผมรู้ดีว่าผมเป็นเด็กสิบขวบที่ไม่ปกตินัก แน่ละ ผมหมายถึงผมก็
ทำเรื่องปกติอย่างกินไอศกรีม ขี่จักรยาน เล่นฟุตบอล เล่นเกม
เอกซ์บ็อกซ์ เรื่องทำนองนี้แหละที่ทำให้ผมเป็นคนปกติ ผมคิดว่า
อย่างนั้นนะ และลึก ๆ แล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้น แต่ผมก็รู้ว่าเด็กปกติ
ไม่ทำให้เด็กปกติคนอื่นในสนามเด็กเล่นกรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปหรอก
ผมรู้ดีว่าเด็กปกติจะไม่ถูกคนอื่นจ้องมอง ไม่ว่าจะไปไหนก็ตาม
ถ้าผมเจอตะเกียงวิเศษและอธิษฐานขอพรได้สักข้อหนึ่ง ผม
จะขอให้ตัวเองมีใบหน้าปกติที่ไม่มีใครสนใจเลย ผมจะขอให้ตัวเอง
เดินไปตามท้องถนนได้โดยไม่มใี ครเบือนหน้าหนีเมือ่ เห็นผม ผมคิด
อย่างนี้ครับ สาเหตุเดียวที่ทำให้ผมไม่ปกติคือการที่ไม่มีใครเห็นว่า
ผมปกตินั่นเอง
ทว่าถึงตอนนี้ ผมชินกับหน้าตาตัวเองแล้วละ ผมรูว้ ธิ แี สร้งทำ
เป็นไม่เห็นสีหน้าคนอื่นแล้ว เราเก่งเรื่องทำนองนี้กันทุกคน ทั้งผม
แม่ พ่อ และเวีย อันที่จริงผมต้องขอถอนคำพูด เวียไม่ค่อยเก่ง
เท่าไหร่นัก เธอจะหงุดหงิดมากเวลาคนอื่นมีกิริยาหยาบคาย เช่น
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ครั้งหนึ่ง ณ สนามเด็กเล่น เด็กโตกว่าทำเสียงล้อเลียนต่าง ๆ นานา
ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาทำเสียงอะไรกัน เพราะผมไม่ได้ยินกับหู
แต่เวียได้ยิน แล้วตวาดเด็ก ๆ พวกนั้น นี่แหละเวีย ทว่าผมไม่ได้
เป็นอย่างนั้น
เวียไม่ได้มองว่าผมปกติ ถึงปากจะพูดก็เถอะ เพราะถ้าปกติ
จริง เธอคงไม่รสู้ กึ ว่าต้องปกป้องผมมากขนาดนัน้ แม่กบั พ่อก็ไม่ได้
มองว่าผมปกติเหมือนกัน ทั้งสองเห็นว่าผมเป็นคนพิเศษ ผมคิดว่า
มีเพียงคนเดียวในโลกที่รู้ดีว่าผมปกติแค่ไหน นั่นก็คือตัวผมเอง
เอาละ ผมชื่อออกัสต์ครับ ผมจะไม่บรรยายรูปร่างหน้าตา
ตัวเองหรอกนะ ไม่ว่าคุณจะนึกจินตนาการอย่างไร มันยังอาจแย่
กว่านั้นเยอะ



ทำไมผมไม่ไปโรงเรียน
อาทิตย์หน้าผมจะขึน้ เกรดห้าแล้ว แต่เนือ่ งจากผมไม่เคยไปโรงเรียน
จริง ๆ มาก่อนเลย ผมจึงรูส้ กึ ขวัญเสียกระเจิดกระเจิง ใคร ๆ ก็คดิ ว่า
ทีผ่ มไม่ไปโรงเรียนเพราะหน้าตา แต่ไม่ใช่หรอกครับ เพราะรอยแผล
ผ่าตัดต่างหาก ตัง้ แต่เกิดมาผมผ่าตัดไปแล้วยีส่ บิ เจ็ดครัง้ เข้าผ่าตัด
ใหญ่ตั้งแต่ก่อนอายุสี่ขวบเสียอีก ดังนั้นผมจึงจำการผ่าตัดตอนนั้น
ไม่ได้เลย ทว่าตั้งแต่นั้นมา ผมต้องรับการผ่าตัดปีละสองสามครั้ง
(ใหญ่บา้ ง เล็กบ้าง) และเนือ่ งจากผมตัวเล็กกว่าวัย แถมยังเป็นโรค
ลึกลับทีห่ มอเองไม่เคยหาสาเหตุได้จริง ๆ ผมก็เลยเอาแต่เจ็บ ๆ ป่วย ๆ
นีค่ อื เหตุผลทีพ่ อ่ แม่ตดั สินใจว่าน่าจะดีกว่าหากผมไม่ตอ้ งไปโรงเรียน
ทว่าตอนนี้ผมแข็งแรงขึ้นมากแล้ว ผมเข้าผ่าตัดครั้งสุดท้ายตั้งแต่
แปดเดือนก่อน และอาจไม่ต้องผ่าตัดอีกภายในสองปีข้างหน้านี้
แม่สอนหนังสือผมที่บ้าน แม่เคยเป็นนักวาดภาพประกอบ
หนังสือเด็ก ผู้วาดนางฟ้าและนางเงือกได้สวยมาก แต่วาดผู้ชาย
ไม่หล่อเท่าไหร่ แม่เคยพยายามวาดดาร์ทเวเดอร์ให้ผม แต่กลับวาด
ออกมาเป็นหุ่นยนต์รูปร่างประหลาดเหมือนเห็ด ผมไม่เห็นแม่วาด
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อะไรนานแล้ว คิดว่าแม่คงมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงผมและเวีย
ผมพูดไม่ได้เต็มปากว่าอยากไปโรงเรียนมาตลอด เพราะมัน
ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ สิ่งที่ผมต้องการก็คือ การไปโรงเรียนโดยที่ได้
เป็นเหมือนเด็กคนอื่นที่ไปโรงเรียน ได้มีเพื่อนเยอะแยะ ได้อยู่เล่น
กับเพื่อนหลังเลิกเรียน อะไรทำนองนี้แหละ
ตอนนี้ผมมีเพื่อนสนิทมากอยู่สองสามคน ที่สนิทที่สุดคือ
คริสโตเฟอร์ รองลงมาคือแซกคารีกับอะเล็กซ์ เรารู้จักกันตั้งแต่ยัง
เป็นเด็กเล็ก ๆ และเนื่องจากพวกเขารู้จักผมอย่างที่ผมเป็นมาตลอด
พวกเขาจึงชินกับผมแล้ว ตอนเรายังเล็ก พ่อแม่พาพวกเรามาเล่น
ด้วยกันเสมอ แต่แล้วคริสโตเฟอร์ก็ย้ายไปบริดจ์พอร์ตในคอนเนตทิคัต ซึ่งต้องขับรถจากบ้านผมในเขตนอร์ทริเวอร์ไฮตส์ ทางปลาย
บนสุดของแมนแฮตตันไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมง แล้วแซกคารีกับ
อะเล็กซ์ก็เริ่มไปโรงเรียน ช่างน่าขัน แม้คริสโตเฟอร์จะเป็นคนที่
ย้ายบ้านไปอยู่เสียไกล ทว่าผมยังได้เจอเขาบ่อยกว่าแซกคารีและ
อะเล็กซ์เสียอีก ตอนนี้พวกเขาต่างมีเพื่อนใหม่ หากเราบังเอิญ
เจอกันบนถนน พวกเขาก็ยังดีต่อผมอยู่ ยังทักทายกันเสมอ
ผมมีเพือ่ นคนอืน่ ด้วย แต่ไม่สนิทเท่าคริสโตเฟอร์, แซก และ
อะเล็กซ์ อย่างเช่นตอนเด็ก ๆ แซกและอะเล็กซ์ชวนผมไปงานเลี้ยง
วันเกิดเสมอ ทว่าโจล, เอมอนน์ และเก๊บ ไม่เคยชวนเลย เอ็มม่า
เคยชวนผมไปครัง้ หนึง่ แต่ผมไม่ได้เจอเธอนานแล้ว และแน่นอนว่า
ผมไปงานวันเกิดคริสโตเฟอร์เสมอ บางทีผมอาจให้ความสำคัญกับ
งานวันเกิดมากเกินไป



ตอนผมเกิด
ผมชอบเวลาแม่เล่าเรื่องตอนผมเกิดนะ เพราะมันทำให้ผมหัวเราะ
ท้องแข็ง ผมไม่ได้ขำแบบที่ขำเรื่องตลก แต่พอแม่เล่า เวียกับผม
ก็ถึงขั้นขำกลิ้ง
เอาละ ตอนอยูใ่ นท้องแม่ ไม่มใี ครคิดว่าผมจะคลอดออกมา
พร้อมหน้าตาแบบนี้ แม่มเี วียตัง้ แต่สป่ี กี อ่ นหน้านัน้ และมันก็เหมือน
กับ “เดินเล่นในสวน” (ตามสำนวนของแม่) จนไม่มีเหตุผลใดให้ต้อง
ตรวจอะไรเป็นพิเศษเลย ก่อนผมเกิดประมาณสองเดือน หมอ
ตรวจพบว่าใบหน้าผมมีบางอย่างผิดปกติไป แต่หมอไม่คิดว่าความ
ผิดปกตินจ้ี ะเลวร้ายอะไรนัก หมอบอกพ่อแม่วา่ ผมเป็นโรคปากแหว่ง
เพดานโหว่ ก ั บ อะไรอี ก นิ ด หน่ อ ย หมอเรี ย กว่ า “ความผิ ด ปกติ
เล็ก ๆ น้อย ๆ”
คืนที่ผมเกิด มีพยาบาลสองคนอยู่ในห้องคลอด คนหนึ่ง
ใจดีและน่ารักมาก ส่วนอีกคนหนึ่งแม่บอกว่าไม่ได้ดูใจดีหรือน่ารัก
เลย แขนเธอล่ำมากและ (ถึงตอนตลกแล้ว) ตดตลอดเวลา อย่าง
ตอนนำน้ำแข็งเกล็ดมาให้แม่ เธอก็ตด ตอนวัดความดันเลือดของ
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แม่ เธอก็ตด แม่บอกว่าไม่นา่ เชือ่ เลยทีพ่ ยาบาลคนนีไ้ ม่เคยเอ่ยคำว่า
ขอโทษค่ะสักครั้ง ขณะเดียวกัน หมอประจำตัวแม่ไม่ได้เข้าเวรใน
คืนนั้น แม่จึงต้องคลอดกับหมอหนุ่มอารมณ์บูดซึ่งแม่กับพ่อแอบ
ตั้งชื่อให้ว่าดูกี้ ตามรายการในโทรทัศน์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ
(พ่อแม่ไม่ได้เรียกชื่อนี้ต่อหน้าเขานะครับ) แต่แม่เล่าว่า แม้ทุกคน
ในห้องจะดูอารมณ์ไม่ดีกันเท่าไหร่ พ่อก็แหย่ให้แม่หัวเราะได้ทั้งคืน
ตอนผมคลอดออกมาจากท้องแม่ แม่บอกว่าทัง้ ห้องเงียบกริบ
แม่ไม่มโี อกาสเห็นผมด้วยซ้ำ เพราะพยาบาลคนทีใ่ จดีรบี อุม้ ผมออกไป
จากห้องคลอดทันที พ่อรีบร้อนตามเธอออกไปจนทำกล้องวิดโี อหล่น
แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วแม่ก็โมโหมากและพยายาม
ลงจากเตียงไปดูวา่ พวกเขาไปไหนกัน แต่พยาบาลจอมตดใช้แขนล่ำ ๆ
กดแม่ให้อยู่บนเตียง พวกเขาแทบจะทะเลาะกันตาย เพราะแม่
อาละวาดสุดแรง ส่วนคุณพยาบาลจอมตดก็ตวาดให้แม่สงบลง
แล้วทั้งสองคนก็ตะโกนเรียกหาหมอ แต่ทายซิว่าเกิดอะไรขึ้น หมอ
เป็นลม! คาทีบ่ นพืน้ ตรงนัน้ เอง! ดังนัน้ พอพยาบาลจอมตดเห็นหมอ
เป็นลม เธอก็ใช้เท้าเขีย่ ให้หมอฟืน้ พลางตะโกนตลอดเวลาว่า “เป็น
หมอประสาอะไรกัน เป็นหมอประสาอะไรกัน ลุกขึน้ ! ลุกขึน้ !” แล้ว
ทันใดนั้น เธอก็ปล่อยพลังตดที่แรงที่สุด ดังที่สุด และเหม็นที่สุด
ในประวัตศิ าสตร์การตดออกมา แม่คดิ ว่าหมอฟืน้ ได้กเ็ พราะตดนีเ่ อง
อย่างไรก็ตาม เวลาแม่เล่าเรือ่ งนี้ แม่จะทำท่าทำทางประกอบไปด้วย
ตลอด --- รวมทั้งทำเสียงตดด้วย --- ซึ่งตลกมาก มาก มาก มาก
แม่เล่าว่า กลับกลายเป็นว่าพยาบาลจอมตดเป็นผู้หญิงที่ใจดี
มาก อยู่กับแม่ตลอดเวลา ไม่ทิ้งแม่เลย แม้พ่อจะกลับมาแล้วและ
หมอบอกว่าอาการของผมแย่แค่ไหน แม่จำได้แม่นว่าพยาบาลกระซิบ
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ข้างหูแม่อย่างไรตอนหมอบอกแม่ว่าผมอาจอยู่ได้ไม่พ้นคืนนั้น
“ทุกคนทีก่ ำเนิดจากพระเจ้าล้วนเอาชนะโลกได้” วันต่อมา หลังจาก
ผมมีชีวิตผ่านคืนนั้น ก็เป็นคุณพยาบาลคนนี้เองที่กุมมือแม่ตอน
พวกเขาพาแม่มาดูผมเป็นครั้งแรก
แม่บอกว่า ถึงตอนนัน้ พวกเขาเล่าอาการผมให้แม่ฟงั หมดแล้ว
แม่เตรียมใจกับการจะได้เห็นผม แต่แม่เล่าว่าพอก้มลงมาเห็นใบหน้า
น้อย ๆ ทีบ่ ดู เบีย้ วของผมเป็นครัง้ แรก แม่กเ็ ห็นเพียงว่าดวงตาผมสวย
แค่ไหน
อ้อ...แม่ผมเป็นคนสวย พ่อก็หล่อ ส่วนเวียนั้นน่ารัก เผื่อ
คุณจะสงสัยน่ะนะ



บ้านของคริสโตเฟอร์
ผมใจหายจริง ๆ ตอนคริสโตเฟอร์ยา้ ยบ้านไปเมือ่ สามปีกอ่ น ตอนนัน้
เราอายุ ป ระมาณเจ็ ด ขวบ เราเคยใช้ เ วลาเป็ น ชั ่ ว โมง ๆ เล่ น หุ ่ น
สตาร์วอร์ส และดวลดาบเลเซอร์กัน ผมคิดถึงตอนนั้นจริง ๆ
เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา เราขับรถไปบ้านคริสโตเฟอร์ที่
บริดจ์พอร์ต ผมกับคริสโตเฟอร์เข้าไปหาขนมในครัว ผมได้ยนิ แม่คยุ
กับลิซา แม่ของคริสโตเฟอร์ เรือ่ งผมจะไปโรงเรียนตอนฤดูใบไม้รว่ ง
นี้ ผมไม่เคยได้ยินแม่พูดเรื่องโรงเรียนมาก่อนเลย
“คุยอะไรกันอยู่เหรอฮะ” ผมถาม
แม่ทำท่าประหลาดใจ อย่างกับไม่ตั้งใจให้ผมได้ยินอย่างนั้น
แหละ
“คุณน่าจะบอกลูกถึงสิ่งที่คุณคิดอยู่นะ อิซาเบล” พ่อเอ่ย
พ่อคุยกับพ่อของคริสโตเฟอร์อยู่ที่อีกฟากหนึ่งของห้องนั่งเล่น
“เราควรคุยเรื่องนี้กันวันหลังนะ” แม่พูด
“ไม่เอาฮะ ผมอยากรู้ว่าแม่คุยอะไรกัน” ผมยืนกราน
“ลูกคิดว่าลูกพร้อมไปโรงเรียนหรือยังจ๊ะ อ๊อกกี้” แม่ถาม
10
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“ยังฮะ” ผมตอบ
“พ่อก็ว่ายัง” พ่อพูด
“นั่นไง ปิดคดี!” ผมพูดพลางยักไหล่ แล้วไปนั่งตักแม่
เหมือนตอนยังเล็ก
“แม่คิดว่าลูกต้องได้เรียนอย่างอื่นมากกว่าที่แม่จะสอนได้”
แม่ว่า “แม่หมายถึง เอาน่า อ๊อกกี้ ลูกก็รู้ว่าแม่ไม่เก่งเรื่องเลข
เศษส่วนเอาเสียเลย”
“โรงเรียนอะไรฮะ” ผมถาม รู้สึกเหมือนจะร้องไห้แล้ว
“บีเชอร์เพรป.๑ ใกล้บ้านเรานี่เอง”
“โอ้โห โรงเรียนดีนะ อ๊อกกี้” ลิซาพูดพลางตบเข่าผมเบา ๆ
“ทำไมถึงไม่เป็นโรงเรียนเดียวกับเวียล่ะฮะ” ผมถาม
“ที่นั่นใหญ่เกินไปจ้ะ” แม่ตอบ “แม่คิดว่าคงไม่เหมาะกับลูก
หรอก”
“ผมไม่อยากไป” ผมพูด ต้องยอมรับว่าผมทำเสียงแบบ
เด็กเล็ก ๆ
“ลูกไม่ตอ้ งทำอะไรทีล่ กู ไม่อยากทำ” พ่อเอ่ย ขณะเดินมายก
ผมออกจากตักแม่ แล้วอุ้มมานั่งบนตักพ่อที่อีกฟากหนึ่งของโซฟา
“เราจะไม่บังคับให้ลูกทำสิ่งที่ลูกไม่อยากทำ”
“แต่มันดีต่อลูกนะ เนต” แม่พูด
“ไม่ดี ถ้าลูกไม่ต้องการ” พ่อตอบขณะมองหน้าผม “ไม่ดี
ถ้าลูกไม่พร้อม”
Prep. คือ preparatory school ซึง่ เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
ระดับมัธยมต้น เพื่อที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
๑
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ผมเห็นแม่มองลิซา ซึ่งเอื้อมมือมากุมมือแม่ไว้
“เดี๋ยวพวกเธอก็หาทางออกจนได้แหละ” ลิซาบอกแม่ “เธอ
หาทางได้เสมอ”
“งัน้ เราไว้คยุ เรือ่ งนีก้ นั วันหลังแล้วกัน” แม่เอ่ย ผมบอกได้เลย
ว่าแม่กับพ่อต้องทะเลาะกันเรื่องนี้แน่ ผมอยากให้พ่อชนะ แต่อีก
ใจหนึ่งก็รู้ว่าแม่พูดถูก และที่แน่ ๆ คือ แม่ไม่เก่งเลขเศษส่วนจริง ๆ

12

