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เสียงหัวใจเต้นรัวดังก้องอยู่ในหู ลมหายใจหอบกระชั้นและปอด 
ร้อนผ่าวจนแทบระเบิด ขณะที่มอร์ริแกนกำลังวิ่งสุดฝีเท้าไปตามอุโมงค์ 

สว่างไสวสะท้อนออกมาจากผนัง ไฟจากเพดานสาดส่อง พื้นใต้ฝ่าเท้าเป็น 

โลหะสีเงินมันปลาบ เสียงสัญญาณบอกว่ามีผู้บุกรุกดังสะท้อนไปทั่วอาคาร  

หากยังไม่ดังไปกว่าเสียงปืนไล่ที่ยิงตามหลัง อาการปวดตุบๆ บนไหล่ 

ไมส่ามารถยบัยัง้เธอได ้เมือ่เปา้หมายของเธออยูต่รงหนา้แลว้ อรีคิ เพือ่นที่ 

เปน็ทัง้คูห่แูละคนรกัของเธอหนัไปยงิสกดั ทัง้สองไดร้บัคำสัง่ใหม้าปฏบิตักิาร 

ร่วมกัน ในภารกิจที่ไม่เคยประสบความสำเร็จขององค์กร... 

ร่างของอีริคกระเด็นไปกระแทกผนัง เมื่อกระโดดหลบกระสุนปืน 

ทีเ่หลา่ยามยงิมาตรงหนา้ประตหูอ้งลบั รา่งของเขาถกูยงิหลายแหง่ เลอืดไหล 

ท่วมกาย หากนักฆ่าอย่างเขาไม่ปริปากร้องครวญครางให้ได้ยินออกมา 

แม้แต่น้อย 

“ไป...มอร์ริแกน...ผมจะยิงคุ้มกันให้คุณเอง”

หัวใจของมอร์ริแกนปวดร้าว หากเธอไม่แสดงความรู้สึกออกมา 

บทนำ
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ทางสหีนา้ เพราะเธอเองกถ็กูฝกึมาไมต่า่งไปจากอรีคิ วา่จะตอ้งไมแ่สดงความ 

รู้สึกใดๆ ออกมา แม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม

“คณุคอืความหวงัเดยีวเทา่นัน้ของเรา เพือ่อนาคตของโลก เพือ่พวกเรา 

ทุกคน”

เธอมองเขานิ่ง...รู้ว่านี่คือชะตากรรมของทั้งสอง ไม่มีความเสียใจ 

ไม่มีน้ำตา และเขาไม่มีโอกาสรอดแล้ว เธอจะต้องยอมรับ

เธอล้วงเข้าไปในกระเป๋า หยิบกล่องแก้วขึ้นมา ระหว่างที่เธอหยิบ 

ดวงตาที่แช่ในน้ำยาขึ้นมาให้เครื่องสแกน ดวงตาที่เพิ่งได้มาจากศพของ 

เจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งจะช่วยเปิดประตูห้องปฏิบัติการได้ เธอจ่อดวงตา 

ไปยงักรอบสีเ่หลีย่ม เพือ่ใหแ้สงเลเซอรส์เีขยีวแลน่ผา่นเมือ่มวีตัถอุยูต่รงหนา้  

ทั้งมอร์ริแกนและอีริคกลั้นใจ...เพราะมันคือความหวังสุดท้าย หาไม่แล้ว  

ทั้งสองจะต้องจบชีวิตลงที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย 

เสียงเครื่องตอบรับว่าสัญญาณถูกต้อง แสงไฟสีเขียวสว่างวาบๆ 

ก่อนประตูโลหะหนักอึ้งจะค่อยๆ เคลื่อนเปิดออก

“ไปด้วยกัน” เธอพยายามปฏิเสธความจริงที่รับรู้ ลากร่างของอีริค 

ใหผ้า่นประตเูขา้ไปอยา่งยากเยน็ หากรา่งใหญข่องเขากห็นกัเกนิกวา่จะพยงุ 

ได้ไหว และเขาก็รู้ตัวดี... 

“...ผมคงจะไปกบัคณุไมไ่ดแ้ลว้...แตผ่มจะชว่ยปอ้งกนัคณุเอง...รบีไป 

เถอะ”

กรามเลก็ขบเขา้หากนัแนน่...อรีคิรู ้และเธอกร็ูเ้ชน่กนั เขาคลานเขา้ไป 

ด้านหลังประตู พยุงตัวเองลุกขึ้นปิดประตู พยายามจะเดินไปยังห้อง 

ปฏิบัติการเพื่อวางระเบิดทำลายแผงวงจรก่อนที่พวกนั้นจะเปิดเข้ามาได้ 

แล้วผลักเธอไปอย่างอ่อนแรงเต็มที แล้วรีบปิดลง และพยุงตัวเองลุกขึ้น 

เพื่อจะเดินไปยังห้องปฏิบัติการ

“ไปได้แล้วมอลลี่ ขอให้คุณโชคดี”

มอร์ริแกนพยักหน้า เธอกอดและจูบเขา เพื่อแสดงความขอบคุณ 
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และถ่ายทอดความรักให้แก่เขา ดวงตาของเธอร้อนผ่าว เมื่อหมุนตัวออก 

วิ่งไปยังเจ้าเครื่องยนต์ตรงหน้า 

อีริคพยุงร่างที่แทบจะไร้เรี่ยวแรงหลงเหลือไปจากประตู ก่อนจะ 

กดระเบิดทำลายระบบล็อกของห้องปฏิบัติการ จากนั้นก็เดินโซซัดโซเซ 

ตรงไปยังแผงควบคุมเครื่องยนต์ที่มอร์ริแกนก้าวขึ้นไปนั่ง และเธอก็เปิด 

เครือ่งใหเ้ริม่ตน้ทำงาน ไฟในแคปซลูเลก็ๆ สวา่งจา้พรอ้มรบัคำสัง่ มอรร์แิกน

หันไปมองอีริคอีกครั้งเมื่อประตูเครื่องค่อยๆ ปิดลง อีริคยกมือโบกลาเธอ 

มอร์ริแกนมองเขาจนกระทั่งประตูปิด เธอกัดฟันจนกรามแทบหัก 

ขม่ความเจบ็ปวดทีอ่ดัแนน่ในอกเมือ่รูช้ะตากรรมของอรีคิดหีลงัเธอจากไป 

แต่ทางเลือกไม่ใช่ของเธอ ชีวิตไม่ใช่ของเธอ...

หญิงสาวบังคับตัวเองให้หันไปมองข้างหน้าผ่านกระจก เห็นอุโมงค์ 

เลก็ๆ เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กนิสองเมตร กวา้งพอสำหรบัเจา้แคปซลูเครือ่งนี ้

เทา่นัน้ เสยีงคอมพวิเตอรบ์อกวา่มนัพรอ้มทำงานแลว้ และเริม่นบัเวลาถอย 

หลัง เธอจับคันบังคับแน่น พร้อมที่จะเดินทาง...ไปปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๕...๔...๓...๒...ตูม!

อรีคิดงึระเบดิออกมา เขาวางมนัตรงแผงควบคมุ กอ่นจะทิง้ตวัลงนัง่ 
อย่างหมดแรง...มือของเขาเย็นชืดและแทบจะขยับไม่ไหว สายตามองตาม 

แคปซูลเล็กที่เคลื่อนที่ไปราวกับกระสุนถูกดีดออกจากรังเพลิง

“ผมขออวยพร...ขอให้คุณทำงานให้สำเร็จนะมอลลี่...เพื่อเด็กๆ  

ในอนาคตจะได้ไม่มีชะตากรรมเหมือนเรา...”

เขาหลับตาลง...พร้อมกับกดให้ระเบิดทำงาน...

ยานลำเลก็พุง่ไปขา้งหนา้อยา่งรวดเรว็ ไมก่ีว่นิาทกีเ็พิม่ความเรว็สงูขึน้  
ตรงหน้าเธอมองเห็นวงแหวนที่ค่อยๆ แยกตัวออก ตรงกลางมีแสงสว่างจ้า 
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ม้วนเป็นวงกลมเข้าไปในสีดำมืดมิดตรงกลางที่ค่อยๆ กว้างขึ้นเรื่อยๆ แล้ว 

เธอก็หลับตา เมื่อแสงรอบกายนั้นสว่างจ้าจนสายตาของเธอรับไม่ไหว  

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำมืดมิด มือที่จับคันควบคุมสั่นสะเทือน เธอรู้ว่า 

มนัจะตอ้งสัน่สะเทอืน หลงัจากไดฝ้กึฝนมาอยูพ่กัใหญ ่แตก่ไ็มน่กึวา่ของจรงิ 

จะมีแรงสั่นสะเทือนมากจนร่างกายแทบจะถูกกระชากออกเป็นริ้วๆ 

ทุกอย่างควรจะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ระเบิดที่เกิดตามหลังทำให ้

ระบบบนแผงสัญญาณรวนไปหมด เปลวไฟลูกใหญ่ที่พุ่งตามมาในอุโมงค์  

แรงกระแทกแคปซูลนั้นทำให้เกิดแรงอัดอันทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิม และ 

มอร์ริแกนไม่รู้ว่าเครื่องยนต์บางส่วนถูกทำลายเพราะแรงอัดนั้น เพราะ 

เธอกำลังมึนงงเมื่อเครื่องสั่นสะเทือนและหมุนติ้ว แรงกระชากทำให้ศีรษะ 

กระแทกเขา้กบัผนงัขา้งตวัเครือ่งทีม่ขีนาดเลก็ เพยีงพอใหส้องรา่งสอดเขา้ไป 

ได้เท่านั้น ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือ เวลาบนหน้าจอที่หมุนติ้ว...ต่างไปจาก 

ที่เธอตั้งไว้ถึงสองปีก่อนหน้า... 

เมื่อวงกลมตรงหน้าเปิดขึ้นอีกครั้ง แคปซูลเล็กๆ ก็พุ่งจากความมืด 

ของห้วงเวลาสู่ความมืดมิดของยามค่ำคืน ก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงอย่าง 

ถาวร



ร่างกายของมอร์ริแกนปวดร้าวราวกับถูกฉีกทึ้งออกเป็นส่วนๆ  
ศรีษะของเธอหมนุควา้งจบัตน้ชนปลายไมถ่กู รูแ้ตว่า่แสงสขีาวสวา่งจา้พุง่ผา่น 

กระจกดา้นหนา้เขา้มาจนทำใหด้วงตาพรา่ไปหมด มองไมเ่หน็อะไรไปชัว่ขณะ 

จนกระทั่งแสงนั้นดับวูบไป เธอก็มองเห็นรอบตัวห่อหุ้มด้วยสีเขียวไหวๆ 

ก่อนจะได้ยินเสียงดังตูมอีกหน

แสงไฟที่กำลังแผดเผาเครื่องดับไปทันทีที่เจ้าแคปซูลนั้นดำดิ่งลงไป 

ในน้ำ กลไกอัตโนมัติที่ยังคงทำงานอยู่ดีดประตูเปิดออก สายรัดเข็มขัด 

ถูกปลดทันทีที่สัมผัสน้ำซึ่งทะลักเข้ามาภายในห้อง และปริมาณน้ำที่ไหล

พรั่งพรูเข้ามา ทำให้เธอที่หมดสติไปชั่วครู่ตื่นขึ้นมาเพราะสำลักน้ำเข้าไป 

อย่างจัง พอลืมตาขึ้นมา ร่างเธอก็ค่อยๆ ลอยจากเก้าอี้ของเครื่องที่ค่อยๆ 

จมลงสู่ความมืดมิด

มอรร์แิกนพยายามยกแขนขึน้เพือ่พยงุตวั แตแ่ลว้เธอกไ็ดแ้ตก่ดัฟนั 

เมื่อความเจ็บแปลบแล่นปราดไปทั่วทุกอณูของร่างกาย เธอไม่มีทางว่ายน้ำ 

เขา้ฝัง่ไปไดใ้นสภาพนีแ้น ่แตด่ว้ยประสบการณแ์ละการฝกึฝนมาอยา่งหนกั  

๑
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ทำให้เธอตั้งสติว่าร่างกายยังจะไม่จมน้ำในอีกหนึ่งถึงสองนาทีข้างหน้า  

เพราะปอดของเธอแข็งแรงพอถ้าไม่หวาดกลัวจนสำลักและปล่อยอากาศ 

ในปอดหมด

เธอเริ่มสำรวจร่างกายตัวเอง พบว่าขาทั้งสองข้างหัก แขนขวาก็หัก 

และถกูยงิ มแีขนเพยีงขา้งเดยีวทีย่งัพอรบันำ้หนกัไดไ้หว และนำ้กช็ว่ยพยงุ

รา่งเอาไวไ้มใ่หก้ระทบกระเทอืนมากนกัถา้ไมข่ยบัตวั บวกเขา้กบัมบีาดแผล 

อีกหลายแห่งจากการต่อสู้อันบ้าระห่ำในการบุกเข้าไปในฐานปฏิบัติการลับ 

ขององค์กรวอลเลอร์ที่ควบคุมโลกไว้ในกำมือแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ  

จนกระทั่งเกิดองค์กรลับขึ้นมามากมายทั่วโลก เพื่อต่อต้านการกระทำของ 

พวกเขา

แต่เวลานี้เธอไม่มีสมองสำหรับคิดถึงสิ่งที่พวกมันทำ เพราะหากไม ่

หาวิธีเอาตัวรอด เธอก็จะไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะคิดได้อีกเลยตลอดชีวิต

มอร์ริแกนปล่อยให้ตัวเบา ใช้แรงดันน้ำส่งร่างให้ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำ 

จากรสชาตนิำ้ทีส่ำลกัเขา้ไป บอกใหรู้ว้า่เปน็นำ้จดื และนำ้นิง่ไมม่แีรงขบัเธอ 

เคลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา ความนิง่สงบของมนัชว่ยใหเ้ธอลอยตวัขึน้สูผ่วินำ้ 

ได้อย่างรวดเร็ว แต่เธอยังมองไม่เห็นผืนฟ้าชัดเจนนักเมื่อความกดดัน 

รอบตัวเบาบางลงขณะลอยขึ้นใกล้ผิวน้ำ 

แล้วร่างของเธอก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาจากน้ำ

มอรร์แิกนอา้ปากหอบหายใจเอาอากาศเขา้ไปเพราะมนัเปน็สิง่สำคญั

ทีร่า่งกายตอ้งการอยา่งยิง่ยวด หลงัจากหายใจตดิๆ กนัเขา้ไปจนพอใจแลว้ 

เธอก็เริ่มมองรอบๆ ตัวว่าตนกำลังอยู่ที่ไหน พอเห็นว่าเป็นกลางป่าในเวลา 

โพล้เพล้ เธอก็โล่งใจ เพราะไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะไปสู้รบตบมือกับใครใน 

เวลานี้ แต่ที่น่าห่วงคือเธอยังอยู่ห่างจากฝั่งที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมองเห็นหาดเล็กๆ 

ที่พอจะพาร่างสะบักสะบอมขึ้นไปเกยได้ อย่างน้อยก็เอาตัวรอดจากผืนน้ำ 

แห่งนี้ไปให้ได้เสียก่อน ระยะทางเท่าที่คะเนจากสายตาและสมองที่ยังคง 

เฉยีบคม คดิวา่ราวๆ สามรอ้ยเมตร ถา้หากแขนขาปกต ิคงใชเ้วลาไมก่ีน่าท ี
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แตเ่วลานีค้งตอ้งใชว้ธิพีลกิตวันอนหงาย แลว้ใชแ้ขนขา้งทีป่กตทิีส่ดุพยงุตวั

เพื่อพาเข้าหาฝั่ง

นานจนเธอแทบจะหมดแรง และคอยเหลียวมองด้านหลังเป็นระยะ 

ใจค่อยชื้นขึ้นมาหน่อยที่ใกล้ถึงฝั่งเข้ามาทุกที เวลานี้เธอแทบจะยกแขนขึ้น 

ไม่ไหว แต่เธอยังจดจำค่ำคืนที่ผ่านการฝึกอย่างหฤโหดมาได้ดี ทุกครั้งที่ 

เธอท้อแท้เหน็ดเหนื่อย เธอจะคิดถึงคำพูดของครู

‘หากพวกคุณผ่านค่ำคืนนี้ไปได้ โลกจะปรบมือต้อนรับนักฆ่าที่ 

แข็งแกร่งที่สุดในโลก หากคุณผ่านการฝึกนี้ไปได้ คุณจะมีชีวิตรอดในทุก 

สมรภูมิ!’

เธอกัดฟันแน่น จะไม่มีวันท้อแท้แก่โชคชะตา หากยังมีลมหายใจ 

ความหวังยังคงอยู่เสมอ เธอสูดลมหายใจเข้าลึกเป็นจังหวะเพื่อไม่ให้ตัวเอง 

เหนื่อยมากนักจากการว่ายน้ำมาไกล อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น อีกเพียง 

นิดเดียว...แล้วมือของเธอก็แตะพื้นทรายเนียนละเอียด เธอหลับตาลง 

ด้วยความโล่งใจ แล้วปล่อยร่างทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นทรายอย่างหมด 

เรี่ยวแรง

ประตูรั้วที่กั้นอาณาเขตหวงห้ามของหน่วยงานลับของกองทัพบก  
ปดิลงหลงัรถโฟรว์ลีเอกซไ์ฟฟส์ดีำสนทิแลน่ผา่นไป เขา้สูถ่นนเลก็ๆ มุง่หนา้ 

เข้าเมืองในคืนวันศุกร์ อันถือเป็นเรื่องปกติของภสันต์เพราะระยะทางจาก 

บ้านมาถึงที่ทำงานนั้น ต้องขับรถเกือบสองชั่วโมง 

ไมใ่ชเ่พราะระยะทางไกลมากแตอ่ยา่งใด แตเ่ปน็เพราะสถานทีท่ำงาน 

นั้นอยู่ในหุบเขาเร้นลับ เส้นทางค่อนข้างเล็กแคบ คดเคี้ยวและสูงชันเป็น 

บางชว่ง ในฤดหูนาว หากหมิะตกหนกั ถา้ไมจ่ำเปน็กจ็ะไมม่ใีครกลบัเขา้เมอืง  

แต่ช่วงนี้เป็นปลายฤดูร้อน อากาศยังสว่างสดใสในรัฐมอนแทนาใกล้กับ

อุทยานแห่งชาติเกลเชียร์ทางตอนเหนือ ติดกับชายแดนประเทศแคนาดา 

ซึ่งอุทยานแห่งชาติเดียวกันนี้ ทางฝั่งแคนาดาเรียกว่าวอเตอร์ตันเลกส์ 
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เขากับเพื่อนทำงานไม่เป็นเวลาเท่าไรนัก เพราะเป็นทีมวิจัยโครงการ 

สำคัญภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น ห้องทดลองของเขาจึงตั้งอยู่ในเขตของทหาร ที่มีการควบคุมการ 

เข้า-ออกอย่างเข้มงวด พวกเขาจะผลัดกันหยุดหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งเดือน 

เพราะความไม่สะดวกในการเดินทาง บางคนรวบยอดเพื่อจะได้บินกลับไป 

เยี่ยมครอบครัวที่อยู่ในรัฐอื่น ที่เหลือก็ทำงานกันต่อไป แต่ละแผนกก็แบ่ง 

งานกันทำเป็นส่วนๆ และทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเคยวาดฝันเอาไว้ 

มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในอนาคตด้วยฝีมือวิจัยของทีมงานของเขานั่นเอง

ด้วยเหตุที่ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนัก เขาจึงค่อนข้างตัดขาดจาก 

โลกภายนอกพอสมควร เขามีบ้านอีกหลังในเมืองคาลิสเปล อันเป็นเมือง 

ใหญ่ซึ่งใกล้สถานที่ทำงานของเขามากที่สุด หลังจากต้องทนอุดอู้อยู่ในห้อง 

ทำงานที่มีกรอบสี่เหลี่ยมรอบด้าน แม้กระทั่งตอนนอนก็ยังอยู่ในห้องพัก 

เล็กๆ ทำให้เขาตัดสินใจขับรถกลับบ้านทุกครั้งที่ได้หยุด เพื่อจะได้กลับมา 

ใช้ชีวิตปกติอย่างหนุ่มโสดทั่วไปบ้าง 

ภสันต์ขับรถออกจากเขตทหารไปได้ราวสิบกิโลเมตร เขาก็มองเห็น 

ลูกไฟลอยผ่านศีรษะ ตัดข้ามถนน พุ่งเข้าไปในป่า เสียงของมันดังหวีดหวิว 

น่ากลัว มองดูคล้ายเครื่องบินขนาดเล็กตก เขาหวังว่าทหารในค่ายคงจะจับ 

สัญญาณได้ แล้วรีบตามมาให้ความช่วยเหลือโดยด่วน แต่ตอนนี้เขา 

จะปล่อยผ่านเลยไปไม่ได้ จึงตัดสินใจหักพวงมาลัยลงจอดข้างถนน แล้ว 

วิ่งตามลูกไฟไปทันที

เสน้ทางทีค่ดิวา่ควรจะงา่ย กลบัยาก เพราะไมใ่ชเ่สน้ทางเดนิปา่ทัว่ไป 

ต้องเดินลัดป่าตามลูกไฟอย่างยากเย็นแสนเข็ญเพราะพื้นดินทั้งลื่นและ 

เปียกชื้นจากใบไม้ที่ทับถม และยังเป็นพื้นที่ขรุขระอีกด้วย ความพยายาม 

ของเขาแทบจะหมดลงไปหลายต่อหลายครั้ง แต่เมื่อคิดถึงชีวิตของคน 

อีกหลายคนอาจต้องการความช่วยเหลือ เขาก็กัดฟันมุ่งหน้าเดินต่อไป 

เรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึง มันใช้การไม่ได้เพราะไร้สัญญาณตั้งแต่ 
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ออกจากเขตทหารแล้ว ส่วนโทรศัพท์แบบดาวเทียม เขาก็ไม่ได้นำติดตัวมา  

เพราะไมค่ดิวา่จะตอ้งออกมาเดนิปา่กะทนัหนั ดงันัน้ เขามทีางเลอืกสองทาง 

ก็คือ มุ่งหน้าเดินต่อไป หรือถอยกลับ 

ด้วยนิสัยที่ดื้อเป็นทุนเดิม และไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ ไม่เช่นนั้น 

คงจะทำงานวิง่ตามฝนัแบบนีไ้มไ่ด ้ทำใหเ้ขามุง่หนา้เดนิตอ่ไป จนกระทัง่มอง 

เห็นทะเลสาบตรงหน้า ต่ำลงไปจากเนินเขาที่ยืนอยู่ แล้วเห็นจุดเล็กๆ สีดำ 

ค่อยๆ เคลื่อนเข้าหาฝั่งทีละน้อย

เขารีบวิ่งลงเขา พุ่งเข้าสู่ความหนาทึบของป่า เพราะคิดว่าคนคนนั้น

คือผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกนั่นเอง

เสียงฝีเท้าที่ดังก้องอยู่ในหูซึ่งแนบอยู่กับพื้น ทำให้ดวงตาที่กำลัง 
ปดิลงลมืขึน้อกีหน รอบตวัของเธอปกคลุมไปดว้ยความสลวัของยามพลบคำ่  

อากาศและแสงแดดที่ฉายจากเหลี่ยมเขาบางๆ ทำให้เธอเดาว่ากำลังอยู่ใน 

ปลายฤดูร้อน มิเช่นนั้น บรเิวณป่าสนเมืองหนาว น้ำในทะเลสาบจะต้องเย็น 

กว่านี้ และต้นสนนานาชนิดแบบนี้ ก็ทำให้เธอมั่นใจว่ากำลังอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 

ในเทอืกเขารอกกอียา่งแนน่อน เพราะตน้สนของเทอืกเขารอกก ีมเีอกลกัษณ ์

ของตัวเองอย่างชัดเจน

เสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทำให้เธอตั้งใจฟัง เพื่อคาดคะเนระยะทาง 

และจำนวนคน ทั้งจากน้ำหนักที่กดลงไปในแต่ละก้าวและความถี่ พอจะ 

บอกให้รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นหญิงหรือชาย ร่างเล็กหรือร่างใหญ่ 

เธอรูว้า่เขาคนนัน้ เปน็ผูช้ายทีม่นีำ้หนกัราวเจด็สบิถงึแปดสบิกโิลกรมั  

ไม่ใช่ผู้หญิงร่างใหญ่ เพราะจะวิ่งไม่คล่องแคล่วแบบนี้ และมีเพียงคนเดียว 

มอรร์แิกนรูว้า่ เธอไมส่ามารถหนไีปไหนไดใ้นสภาพนี ้และมหีลายสิง่ 

หลายอย่างในตัว ที่เธอไม่สามารถให้เขาเห็นได้ 

เธอรีบถอดชุดรัดรูปสีดำ ซึ่งขยับยืดออกเมื่อเธอดึงออกจากตัวและ 

ศรีษะ เนือ้ผา้อจัฉรยิะทีป่รบัเขา้กบัขนาดตวัและรกัษาอณุหภูมขิองรา่งกาย 
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เอาไว้ ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาวแค่ไหน ก็จะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ให ้

เย็นสบาย ที่สำคัญมันยังเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อม ช่วยพรางตัวได้ 

เป็นอย่างดี รวมไปถึงนาฬิกาข้อมือที่บ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างจากอนาคต 

เธอจะให้เขาเห็นไม่ได้ 

เธอกัดฟันกระถดตัวด้วยแขนข้างเดียวไปถึงบริเวณพุ่มไม้ ซุกเสื้อ 

และนาฬิกาเอาไว้ที่นั่น แล้วรีบดึงกิ่งไม้ ใบไม้มาปิด ในสภาพเพียงชุดชั้นใน 

จะช่วยให้ผู้ชายเกิดความสงสารและเห็นใจเธอมากยิ่งขึ้น และก็มีความเป็น 

ไปไดส้งูทีเ่ธออาจถูกรงัแกเชน่กนั แตแ่คช่ายคนเดยีว แขนซา้ยของเธอรบัมอื 

ได้สบาย 

มอร์ริแกนทิ้งตัวนอนราบไปกับพื้น มือซ้ายกำก้อนหินแบนและ 

แหลมคมพอที่จะปักบนลำคอเขาได้ถ้าคำนวณน้ำหนักและระยะได้แม่นยำ  

หากเขาผู้นั้นคิดฉวยโอกาสจากเธอ วิญญาณของเขาจะต้องกลายเป็นผี 

เฝ้าป่านี้แน่

เธอมองฝา่ไปในความมดืทีโ่รยตวัลงอยา่งรวดเรว็ มองเหน็เงาตะคุม่ 

เท่านั้นที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ เธอจึงค่อยๆ หลับตาลง หลังจากมั่นใจแล้วว่า 

เขามาเพียงลำพัง

“คุณ คุณ ได้ยินผมหรือเปล่า”
มือที่กำหินยังคงเตรียมพร้อม เมื่อร่างเธอถูกพลิกนอนหงาย เลือด 

จากบาดแผลทั่วตัวคงทำให้ความเย้ายวนลดน้อยลง และดูท่าทางเขาจะ 

เป็นคนดีและมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เพราะไม่ผลีผลามอุ้มเธอ 

ขึ้นโดยไม่ตรวจเช็กร่างกายเสียก่อน เขาค่อยๆ จับแขนและขาของเธออย่าง 

เบามือ ก่อนจะอุทาน

“พระเจ้าช่วย...”

เขารู้แล้วว่าเธอขาหักทั้งสองข้าง และแขนหักอีกหนึ่งแถมด้วยรอย 

กระสุน เธอมั่นใจว่าซี่โครงไม่หัก เพราะยังหายใจได้ตามปกติ ไม่เจ็บปวด
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ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก นับว่าเป็นข่าวดี ถ้าหากไม่นับบาดแผลเหวอะหวะ

อีกหลายแห่งตามตัว 

“คุณได้ยินผมหรือเปล่า...” เขาพยายามจับคาง ตบแก้มเธอเบาๆ 

เธอจึงค่อยๆ ลืมตาขึ้น และมองฟ้าอย่างเลื่อนลอย ก่อนจะค่อยๆ สบตา 

เขาในความมืด ที่เริ่มมืดสนิทจริงๆ จนมองไม่เห็นรายละเอียดบนใบหน้า

ของเขาเลย 

“ทำใจดีๆ ไว้นะ” เขาบอก ก่อนจะรีบถอดเสื้อคลุมลงบนความ 

เปลือยเปล่า “ผมจะรีบไปขอความช่วยเหลือ เพราะผมคนเดียวพาคุณ 

กลับไปในสภาพนี้ไม่ได้แน่ๆ”

เธอเห็นด้วย แต่ยังทำตาเลื่อนลอยไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด

“โธเ่อย๊ ไมไ่ดเ้อาผา้หม่มาดว้ย แยจ่รงิๆ” เขาสบถ แตก่ท็ำอะไรไมไ่ด้ 

มากกว่านั้น นอกจากลุกขึ้น “คุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ ผมจะตามคนมาช่วย 

ให้เร็วที่สุด แล้วคุณก็จะปลอดภัย”

พูดจบ เขาก็วิ่งย้อนกลับไปทางเดิม เธอผ่อนลมหายใจลง ความ 

หนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วร่างเมื่อไร้ชุดปรับอุณหภูมิของเธอ แต่เธอจะ 

เสี่ยงเอากลับมาใส่ไม่ได้ เพราะมันจะเป็นหลักฐานมัดตัวชั้นดี 

เธอมองเสื้อเชิ้ตที่ปิดบังร่างกาย เสื้อผ้ารุ่นเก่า ยังใช้ผ้าฝ้ายที่นิยม 

ความสบายอยู่อีก ต่างจากโลกอนาคตที่พวกคนรวยเลือกใช้เทคโนโลยี 

เขา้มาผลติ ทกุเสน้ใยแทรกวงจรนาโนเทคโนโลยเีขา้ไป ฉลาดยิง่กวา่สมองกล 

เพื่อการสวมใส่สบาย และอบอุ่น เหมาะสมกับสภาพร่างกายในทุกสภาพ 

แวดล้อม...

แต่เสื้อผ้าที่คลุมบนร่างเธอนั้น เป็นแบบที่ผู้คนในแหล่งเสื่อมโทรม

สวมใส่กัน เพราะไม่มีแม้แต่เงินจะไปเลือกหาความหรูหราสะดวกสบายได้ 

และเสื้อที่เธอเคยเห็นนั้น มันขาดวิ่น เก่าๆ ขาดๆ เสียส่วนใหญ่ ไม่เคยเห็น

ใครสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านและมีกลิ่นหอมสดชื่นแบบนี้มาก่อน

ความคิดช่วยทำให้เธอยังคงอยู่กับตัวเอง เธอไม่ควรหมดสติไป 
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ในสภาพนี้ เพราะอาจเป็นปอดบวมถึงตายได้ และเธอไม่คิดว่าชายผู้นั้น 

จะตามคนมาช่วยได้เร็วกว่าที่คิด ราวยี่สิบนาทีถัดมา เธอก็ได้ยินเสียง 

แทรกผ่านโสตประสาทเข้ามา

“ทางนี้ครับ” 

เธอจำเสียงเขาได้ และผ่อนลมหายใจออกมาเมื่อรู้ว่าอ้อมกอดของ 

การมีชีวิตเปิดกว้างรับเธออีกหน

การขนย้ายร่างที่แขนและขาหักสร้างความลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่ 
อทุยานมากพอควร ทีต่อ้งชว่ยกนัแบกเปลพยาบาลอยา่งทลุกัทเุล แตห่ลงัจาก 

พวกเขาโผล่พ้นแนวป่าไปแล้ว รถพยาบาลก็มาจอดรอ พร้อมอุปกรณ์ 

ปฐมพยาบาลครบครัน ยาแก้ปวดถูกฉีดให้เธอ พร้อมกับเสียงหวอของ 

รถพยาบาลดงัขึน้แลว้แลน่ออกไปตามเสน้ทางขรขุระ เพยีงพกัเดยีวกเ็ลีย้ว

เขา้สูถ่นนทีเ่รยีบยิง่ขึน้ เธอหลบัตาลงอกีครัง้เพราะฤทธิย์า พรอ้มกบัตัง้สต ิ

เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้น

ภสันต์ขับรถถึงตัวเมืองแล้ว แต่แทนที่เขาจะมุ่งหน้ากลับบ้าน กลับ 
ขบัรถมุง่ไปยงัโรงพยาบาลดว้ยความหว่งใย อยากรูว้า่หญงิสาวผูน้ัน้เปน็ใคร 

ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีหลักฐานบ่งบอกเลยว่า 

มาจากไหน ความสงสัยก่อตัวขึ้น บวกเข้ากับความสงสารที่เห็นหญิงสาว 

ในสภาพล่อแหลมบาดเจ็บกลางป่าตามลำพัง เขาก็พานคิดไปไกลแล้วว่า 

เธออาจถูกล่อลวงมาฆ่า ส่วนเจ้าลูกไฟที่เห็นเพียงแวบเดียวนั้น เขาก็ได ้

รายงานให้เจ้าหน้าที่อุทยานทราบแล้ว แต่ไม่พบว่ามีแจ้งเครื่องบินลำไหน 

ตก หรือหายไปจากระบบเรดาร์ จึงไม่คิดว่าจะเป็นเครื่องบินตก พร้อมกับ 

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่า มีนักท่องเที่ยวเห็นอุกกาบาตตกในแถบนี้บ้าง 

เหมือนกัน

เขายังไม่เชื่อสนิทใจนัก แต่ก็ทำหน้าที่พลเมืองดีได้แค่นั้น และคิดว่า 
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จะโทร. ไปแจง้ไมเคลิ หวัหนา้โครงการของเขาใหท้ราบ เพือ่ตรวจสอบตอ่ไป  

แต่ตอนนี้ ขอให้เขาได้ทราบความคืบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นก่อนก็แล้วกัน 

เขาได้รับรายละเอียดจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยรายใหม่ ทราบว่า 

แขนขาของเธอหักหลายแห่งและถูกยิง เวลานี้กำลังติดต่อศัลยแพทย์เพื่อ 

ผา่ตดัเอากระสนุออกใหเ้รว็ทีส่ดุ และศลัยกรรมกระดกูหลงัจากนัน้ ขณะที่

ทางตำรวจกำลังตรวจเช็กประวัติ เพื่อจะได้ติดต่อญาติของเธอ

ภสันต์รู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่ารอคอย จึงตัดสินใจ 

แวะกนิอาหารทีผ่บัใกล้ๆ  โรงพยาบาลนัน่เอง คำถามมากมายวนเวยีนอยูใ่นหวั 

วา่สิง่ทีเ่ขาเหน็ผา่นศรีษะนัน่คอือะไร ดว้ยความเรว็และไฟทีล่กุทว่มทำใหเ้ขา

มองเหน็ไมถ่นดั แลว้มนัหายไปไหนตอนทีเ่ขาไปถงึ หรอืมนัตกลบัเหลีย่มเขา 

หรือตกในป่าลึกที่เขาไม่สามารถมองเห็น และเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นยาน 

อวกาศของนาซ่าจากนอกโลกหรอกนะ ไม่เช่นนั้นคงจะเป็นข่าวครึกโครม 

ไปแล้ว ซึ่งหน่วยงานของเขาจะต้องรู้เรื่องนี้ดี และเธอคนนี้มาเกี่ยวข้อง 

อะไรด้วยหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ประจวบเหมาะเท่านั้นว่าเขา 

มาเจอเธอเพราะวิ่งตามลูกไฟมา

จะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่ เธอผู้นั้นก็ปลอดภัยแล้วในความดูแล 

ของแพทย ์แตต่ลอดระยะเวลาทีน่ัง่กนิอาหารเยน็กบัเบยีรด์ว้ยความหวิโหย 

อยูน่ัน้ เขากย็งัคดิถงึแตภ่าพของเธอ เรอืนรา่งงดงาม ดแูขง็แกรง่ ไมม่ไีขมนั 

ส่วนเกินเลย แถมออกจะผอมไปสักนิด แต่กล้ามเนื้อสวยจนผู้ชายต้อง 

อิจฉา ถ้าเธอไม่มีบาดแผลมากมายขนาดนั้นบนลำตัว เขาคิดว่าเธอจะต้อง 

เป็นผู้หญิงที่สวยและเซ็กซี่มาก

คิ้วของเขาขมวดกันเป็นปม จนผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายคน 

พยายามส่งสายตาเชิญชวน แต่เขาก็มองไม่เห็น เพราะคิดถึงเหตุการณ์ 

ประหลาดที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ถึงแม้เขาจะได้กินอาหารอร่อยอย่าง 

ที่ตั้งใจ แต่เขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะมองหาคู่ควงในค่ำคืนนี้ พอดื่มเบียร์ 

หมดแก้วที่สอง เขาก็เรียกบริกรเก็บเงิน แล้วกลับบ้านนอนตามลำพัง  
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อันเป็นเรื่องน่าผิดปกติไปสักนิดสำหรับหนุ่มโสดวัยสามสิบสี่อย่างเขา 

ที่นานๆ จะออกมาจากถ้ำเสียที ก็ยังคงนอนจำศีลตามลำพังอีก ซึ่งต้อง 

โทษผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียวที่ทำให้เขาหมดอารมณ์ที่จะมองหาผู้หญิง 

อื่นอีกในค่ำคืนนี้

เพราะภสันต์มีวันหยุดติดกันนานถึงวันอาทิตย์หน้า และทุกครั้ง 
ทีม่เีวลา เขามกัจะจดัการดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้นเอง แมจ้ะจา้งแมบ่า้น 

ชาวเม็กซิโกมาคอยทำความสะอาดเป็นระยะ แต่พอเขาได้กลับมา ก็ยังต้อง 

ตรวจตราความเรียบร้อยไม่ให้ขาดตกบกพร่องตามประสาคนละเอียด 

แน่นอนว่า เขาจะต้องโทร. ไปรายงานตัวต่อบิดาและมารดาที่เกษียณแล้ว 

และพำนักอยู่ที่ฟลอริดาเป็นประจำ 

เขาเป็นลูกครึ่งที่เกิดและเติบโตที่อเมริกา ครอบครัวของเขาก็เป็น 

เหมือนครอบครัวสองวัฒนธรรมทั่วไป ต่างไปหน่อยตรงที่ส่วนใหญ่ 

สามีจะเป็นชาวอเมริกัน และภรรยาเป็นคนไทย แต่ครอบครัวของเขานั้น 

ตรงกันข้าม เมื่อบิดาได้รับทุนมาเรียนที่ เอ็มไอที๑ หลังจากเรียนจบ ท่าน 

ก็ได้รับคำเชิญให้ไปทำงานภายใต้โครงการวิจัยของทหาร เพราะผลงาน 

อันโดดเด่นและความฉลาดของท่านทำให้รัฐบาลอเมริกันพร้อมจะใช้ทุนให้  

ท่านจึงใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณเมื่อไม่กี่ปีก่อน สอง 

สามภีรรยาเลอืกอยูท่ีฟ่ลอรดิาตอ่เพราะอากาศอบอุน่ คลา้ยคลงึกบัเมอืงไทย 

มากที่สุด ทั้งห่างเหินจากเมืองไทยมานาน จนแทบไม่เหลือญาติสนิทแล้ว 

ทั้งสองจึงตัดสินใจไม่กลับเมืองไทย นอกจากเดินทางไปเที่ยวเป็นครั้งคราว 

เท่านั้น 

๑ MIT (Massachusetts Institute of Technology) คือ สถาบันการศึกษา 

ทางดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในอเมรกิา และขึน้ชือ่

ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดอีกด้วย
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และตัวเขา เป็นเพียงบุตรชายคนเดียวของทั้งสอง หลังจากมารดา 

ประสบปญัหาตอนผา่ตดัคลอดเขา จนตอ้งตดัมดลกู ทัง้สองจงึมบุีตรไมไ่ดอ้กี 

เขาจึงเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของท่าน และเป็นความโชคดีของเขาที่ 

ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมด้านความเฉลียวฉลาดมาจากท่าน เมื่ออายุ 

ห้าขวบ แพทย์ก็พบว่าเขามีระดับไอคิวสูงถึงร้อยเจ็ดสิบหลังจากเรียนรู้ 

ได้รวดเร็วในห้องเรียนอนุบาล สามารถทำตามคำสั่งของครู มีสมาธิดี และ

เข้าใจทุกสิ่งรอบข้างอย่างรวดเร็ว จนครูขอให้บิดาพาไปวัดไอคิวเพราะคิด 

ว่าจะต้องสูงกว่าเด็กทั่วไปมาก

และด้วยเหตุนี้ เขาจึงเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเดียว 

กับบิดาในวัยเพียงยี่สิบห้า จากนั้นก็ทำงานในโครงการวิจัยของทหารแต่ 

เป็นคนละโครงการกับของบิดา และงานของเขานั้นเป็นความลับสุดยอด 

ของประเทศ ถ้าหากโครงการนี้สำเร็จ ต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งโลกก็จะ 

ตอ้งตกอยูภ่ายใต้การควบคมุของอเมริกา...ไมว่า่อเมรกิาจะต้องการใหเ้กิด

อะไรขึ้น พวกเขาก็ทำได้ทั้งสิ้น...

แต่เขายังไม่คิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้น เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ 

ของทมีเชือ่มัน่วา่ สกัวนัหนึง่พวกเขาจะทำได ้และแมโ้ครงการจะสำเรจ็แลว้  

ก็ยังจะต้องผ่านการทดสอบอีกมากมายหลายขั้นตอน ซึ่งถ้าสามารถใช้ 

ประโยชน์จากมันได้จริง ก็จะต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด 

ผู้หนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ส่วนเขา ในฐานะผู้อยู่ 

ในโครงการรว่มกจ็ะมชีือ่เสยีง ชือ่ของเขาจะถกูจารกึลงไปในประวตัศิาสตร ์

เฉกเช่นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในอดีต

หลังจากโทร. รายงานตัวต่อบิดาและมารดาแล้ว เขาก็ออกไปซื้อของ 

ใช้ส่วนตัว และอาหารติดบ้าน บางส่วนก็จะนำกลับไปยังที่ทำงานในวัน 

อาทติยห์นา้ กจิวตัรประจำตวัของเขาคอ่นขา้งนา่เบือ่หนา่ย เสรจ็จากเรือ่งบา้น 

เรื่องอาหารการกิน เขาก็ดูแลสุขภาพด้วยการว่ายน้ำในฤดูร้อน หรือวิ่ง 

เป็นระยะทางอย่างน้อยห้ากิโลเมตรบนลู่วิ่งในฤดูหนาวเป็นประจำ หาก 
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อารมณ์ดี และโอกาสเอื้ออำนวยก็จะวิ่งมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบนเขาหรือ 

พืน้ราบ เขากไ็มเ่กีย่งทัง้สิน้ แตว่นันีเ้ขาตืน่เชา้เกนิไป หลงัจากทำงานทกุอยา่ง 

เสรจ็แลว้ กย็งัเชา้เกนิกวา่จะออกไปวา่ยนำ้กลางแดดจดัๆ ได ้ดงันัน้ หลงัจาก 

เก็บของเข้าตู้เย็นเรียบร้อย เขาก็ตัดสินใจขับรถไปที่โรงพยาบาลอีกหน  

และถามถึงคนไข้นิรนามคนนั้นทันที



สภาพของคนเจบ็ทีน่อนอยูภ่ายในหอ้งพกัผูป้ว่ยถงึกบัทำใหภ้สนัต ์
ตกตะลึง จนต้องหันไปถามพยาบาลที่กำลังจะเดินสวนออกไป

“ตำรวจรูห้รอืยงัวา่เธอเปน็ใครมาจากไหน หรอืมญีาตอิอกมาตามหา 

หรือยังครับ”

“อืม...รู้สึกว่ายังไม่มีใครแจ้งเรื่องคนหายนะคะ แต่ทางตำรวจกำลัง 

ตดิตามเรือ่งนีอ้ยูค่ะ่” พยาบาลวยัราวสามสบิตอบยิม้ๆ เมือ่ชายหนุม่แสดงตวั 

ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือหญิงสาวออกจากป่าตั้งแต่คืนวาน ทั้งยังแสดงความ 

มีน้ำใจด้วยการติดตามมาเยี่ยมเยียนอีกตอนดึก แต่ก็เข้าเยี่ยมไม่ได้ 

จนกระทั่งเย็นของอีกวันหลังคนเจ็บได้รับการผ่าตัดเอากระสุนออก และ 

ผ่าตัดกระดูกที่หักหลายท่อนทั้งแขนและขาเรียบร้อยแล้ว

“เธอเป็นยังไงบ้างครับ” เขาถามเมื่อเธอแสดงความเป็นมิตร ซึ่งต้อง 

ขอบคณุความหลอ่เหลาแปลกตาแบบหนุม่ลกูครึง่ ทีไ่ดร้บัสว่นผสมทีส่วยงาม 

อย่างลงตัวจากทั้งทางฝั่งเอเชียและตะวันตก เสน่ห์ของเขาเป็นที่สะดุดตา 

สาวๆ ไมน่อ้ย รอยยิม้หวานๆ กช็วนใหไ้ดร้บัความเอือ้เฟือ้จากหญงิสาวนอ้ย 

๒
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ใหญ่มาตลอดชีวิต และพยาบาลสาวก็มองเห็นเช่นกัน เพราะดูว่าพร้อมจะ

ให้ข้อมูลที่เขาต้องการ

“การผ่าตัดเรียบร้อยดีค่ะ หมอดามเหล็กที่ขา และแขนที่กระดูก 

หักรุนแรง ส่วนขาซ้ายไม่หนักเท่าข้างขวาที่ถูกกระแทกอย่างแรง”

“แลว้...เออ่...เธอถูกทำรา้ยรา่งกายไหมครบั” เขาถามออ้มๆ ในกรณนีี ้ 

พยาบาลมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบ เพราะถอืเปน็เรือ่งสว่นตวัของคนไข ้แตเ่ขากห็วงั 

จะได้ยินคำตอบว่า ‘ไม่’

“เท่าที่ทราบ ในรายงานบอกแต่เรื่องถูกยิงและกระดูกหักจากการ 

กระแทกรุนแรง ไม่มีอะไรอย่างที่คุณว่านะคะ” พยาบาลตอบ คงเห็นว่าพอ 

จะบอกได ้เขาถงึกบัถอนใจดว้ยความโลง่อก แลว้เธอกพ็ดูตอ่ “แตน่า่แปลก 

นะคะ ในป่าลึกขนาดนั้น เธอจะได้รับอุบัติเหตุแบบนี้ได้ยังไง ถึงจะตกจาก 

ตน้ไม ้กไ็มน่า่จะกระดกูหกัมากมายขนาดนัน้ แถมยงัถูกยงิอกี นอกเสยีจาก 

จะถูกยิงตกมาจากเครื่องบิน...ในชุดชั้นใน”

ท้ายประโยคเธอบอกขำๆ ข้อสงสัยนั้น ภสันต์ก็คิดเช่นเดียวกันมา 

ตลอดเวลา แต่จะถามใครได้ คงต้องรอให้คนป่วยฟื้นขึ้นมาบอก แต่แล้ว  

เธอก็ดับความหวังของเขาด้วยการอธิบายต่อ

“หมอบอกวา่ศรีษะของเธออาจไดร้บัความกระทบกระเทอืน ถงึจะไมม่ ี

เลือดคั่งในสมองนอกจากแผลแตกและรอยช้ำ แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกัน 

ว่า เธอจะสูญเสียความทรงจำหรือไม่ เพราะสมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  

ไม่มีใครคาดเดาได้ค่ะ”

“ครบั” เขาตอบ และพมึพำรบัเมือ่พยาบาลชา่งคยุเอย่ขอตวัไปทำงาน 

ต่อ เขาจึงยืนอยู่ตรงกระจกหน้าห้องมองผ่านเข้าไปดูคนไข้ที่ทั้งแขนและ

ขามีผ้าพันแผลเต็มไปหมด แม้แต่ศีรษะ เหลือแต่ใบหน้าที่เวลานี้เขียวช้ำ 

หลายแห่ง ทว่าใบหน้าที่ดูแปลกตาก็ยังโดดเด่น

เขาเดาไมอ่อกวา่เธอมเีชือ้สายชนชาตอิะไร เหมอืนจะมสีว่นผสมผสาน 

หลายเชื้อชาติ ทั้งผมสีน้ำตาลอมทอง จมูกที่โด่งเอนเอียงไปทางยุโรป และ 
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มีผิวสีน้ำผึ้งเหมือนสแปนิช บางทีเธออาจจะเป็นลูกครึ่งเหมือนเขาก็เป็นได้  

เธอไม่ได้ดูสวยเหมือนดารา หรือนางงามที่เห็นแล้วต้องตกตะลึง แต่เธอ 

มีอะไรบางสิ่งที่เก๋ไก๋ชวนสะดุดตาสะดุดใจอย่างแรง 

อยา่งแรกคงจะเปน็ความแขง็แกรง่ผดิมนษุยม์นาของเธอ ทีร่อดชวีติ 

มาได้ทั้งที่บาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น อย่างต่อมาก็คือ เรือนร่างสูงโปร่งดูจะ 

มีกล้ามเนื้อสวยงามไปทั้งเนื้อทั้งตัว แม้จะได้รับบาดเจ็บ ความสมบูรณ์ 

แบบของกล้ามเนื้อก็ไม่ได้หายไป ถ้าต้องนอนเจ็บอยู่นาน ก็น่าเสียดาย  

กวา่จะสรา้งกลา้มเนือ้แบบนัน้กลบัคนืมาไดอ้กีคงตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ยเปน็ป ี

หากเธอไม่สูญเสียความทรงจำ และมีปัญหาทางสมองไปเสียก่อนนะ

เขาถอนใจอีกหน เมื่อไม่มีสิ่งใดที่เขาจะทำได้อีกแล้ว จึงหมุนตัวกลับ 

ไปยังเคาน์เตอร์พยาบาล เขาทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พยาบาลคนเดิม  

ขอให้เธอช่วยแจ้งข่าวหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี หรือมีญาติของ 

หญิงสาวมาติดต่อรับตัวกลับไป 

สองวันหลังจากนั้น เขาก็แทบหลงลืมเรื่องของคนไข้ไป เมื่อไม่ได้ยิน 

ขา่วคราวใดๆ จากพยาบาลผูน้ัน้อกี จนกระทัง่เชา้วนัพฤหสัอกีเพยีงไมก่ีว่นั 

ก่อนที่เขาจะกลับไปทำงานอีกหน พยาบาลสาวก็โทร. มาหาเขาพร้อมกับ 

แจ้งข่าวว่าเธอฟ้ืนแล้ว แต่เธอจดจำส่ิงใดไม่ได้เลยแม้แต่ช่ือตัวเอง!

จะด้วยเพราะเหตุผลว่าเขากำลังเบื่อๆ หลังจากว่ายน้ำที่สระหลังบ้าน 
ไปจนครบหนึ่งกิโลเมตรตามปกติ ดังนั้น เขาจึงคิดว่า การเดินทางไป 

โรงพยาบาลคงทำให้เขาหายเบื่อไปบ้าง อย่างน้อย การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ  

คงจะดีกว่าการนั่งอ่านหนังสืออยู่กับบ้านเพียงลำพังแน่ 

เขาเดนิทางไปถงึโรงพยาบาลเพยีงครึง่ชัว่โมงหลงัวางสาย พอพยาบาล 

สาวเห็นเขา เธอก็ส่งยิ้มให้แต่ไกล

“ฉันดีใจที่คุณมาค่ะ” 

เธอเดินอ้อมเคาน์เตอร์ออกมาหาเขา และลดเสียงลง
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“เกิดอะไรขึ้นหรือครับ” เขาสงสัยท่าทางมีลับลมคมในของหญิงสาว

“คือ เธอฟื้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ แต่จำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเธอ 

อาการดีขึ้น อาจต้องส่งเธอไปอยู่ที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยจิตเวช”

“อ้าว เธอมีปัญหาทางสมองด้วยหรือครับ”

“ฉันไม่ทราบค่ะ เพียงแต่คิดว่าคุณอาจจะอยากรู้ความคืบหน้า 

ของเธอถึงได้ทิ้งเบอร์เอาไว้ พอรู้ว่าทางนี้จะย้ายเธอไปพักฟื้นที่โน่น ฉัน 

ก็คิดถึงคุณเป็นคนแรกเลยค่ะ” เธอทำหน้าเจื่อนๆ “ที่จริง ฉันไม่ควรทำให ้

คุณวุ่นวายเลย เพราะเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณ”

“อย่าพูดอย่างนั้นเลยครับ ถึงผมจะไม่เกี่ยว แต่ผมก็เป็นคนพบเธอ 

และแน่นอนว่าผมสนใจ อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ”

“คะ่ คอืเธอยงัไมม่ญีาตมิาตามหาเลยคะ่ ทางตำรวจกป็ระกาศไปทัว่ 

แล้ว มีคนติดต่อมา แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ญาติของพวกเขา ตอนนี้เธอจึงกลาย 

เปน็บคุคลไมม่ญีาตคิะ่ และทางโรงพยาบาลจะตอ้งยา้ยเธอไปอยูห่อ้งพกัฟืน้  

เพื่อช่วยเหลือเรื่องกายภาพจนกว่าเธอจะหายดีควบคู่กับการรักษาอาการ 

ทางสมองไปด้วย จากนั้นคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจละค่ะ”

“แล้วเธอบอกอะไรบ้างครับ”

“เธอไม่พูดอะไรเลยค่ะ เหมือนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็ไม่รู้ค่ะ เพราะ 

สายตาของเธอมองหมอนิ่งไม่หลุกหลิก ทำเหมือนจะเข้าใจดีทุกอย่าง แต่ 

ไม่ยอมตอบสนองต่อคำพูดใดๆ ของหมอทั้งสิ้นค่ะ”

“น่าแปลก”

“มากๆ เชียวละค่ะ ตั้งแต่ฉันดูแลคนไข้มา ไม่เคยเจอเคสประหลาด 

แบบนี้มาก่อน หมอบอกว่าสมองของเธอได้รับการกระทบกระเทือน ถึงได้ 

นอนหมดสตไิปหลายวนั อยา่งทีฉ่นัเคยบอกนะคะ วา่เรือ่งสมองมนัพดูยาก 

เราได้แต่คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้น แต่รายละเอียดจริงๆ ผู้ป่วย 

ก็มีอาการปลีกย่อยแตกต่างกันไป”

“ถ้างั้น ผมขอเข้าไปเยี่ยมเธอหน่อยได้ไหมครับ”
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“ได้ค่ะ เธอย้ายไปอยู่ห้องใหม่แล้วค่ะ แต่ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะ 

แขนขาหกัอยู ่อาทติยห์นา้คงจะตอ้งเริม่กายภาพบำบดัและยา้ยไปแผนกอืน่  

ฉันคิดว่าถ้าเธอได้พูดคุยกับใครสักคน อาจจะช่วยให้ข้อมูลกับเราก็ได้ 

นะคะ”

“ครับ” เขาพึมพำ แล้วขอตัวไปยังห้องพักที่ได้หมายเลขมา ห้องใหม่ 

ไม่มีกระจกด้านหน้า คงเพราะไม่ต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้ว เขา 

เคาะประตูสองครั้งก่อนจะหมุนลูกบิดเข้าไป คนไข้หันขวับมาทันที สายตา 

ที่จ้องเขาเขม็งดูดุดัน ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีปัญหาทางสมอง เพราะมันกวาด 

มองเขาขึ้นลงอย่างประเมินอยู่ในที ก่อนจะเบือนหน้าออกไปทางหน้าต่าง 

ที่เปิดรับลมอุ่นๆ ไว้อีกหน โดยไม่สนใจว่าเขาจะเข้ามาทำอะไร

เธอช่างเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆ เพียงแวบเดียวที่สบตา เขาก็เห็นว่า 

เธอมีดวงตาสีน้ำตาลอ่อน แทบจะอ่อนเป็นสีเดียวกับเรือนผมที่สั้นกุด  

แถมยังถูกตัดบางส่วนเพื่อเย็บบาดแผล

“สวัสดีครับ” เขาเอ่ยขึ้น เธอไม่หันมาราวกับไม่ได้ยินคำทักทาย เขา 

ยืนเบื้อใบ้อยู่ตรงนั้นชั่วอึดใจ วินาทีแรกที่รู้สึกตัว เขาเกือบจะหมุนตัวกลับ 

ออกไปแล้วเมื่อเห็นเธอไร้มารยาทถึงเพียงนี้ และมันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะ 

ตอบแทนเขา ผู้ช่วยชีวิตของเธอไว้ แต่เขาก็สูดลมหายใจเข้าลึก พยายาม 

คิดเสียว่าเธอมีปัญหาทางสมอง จึงให้อภัยมารยาทย่ำแย่นั้น แล้วเดินอ้อม 

ปลายเตียง ไปยืนขวางทางวิวใบไม้ที่พัดไหวนอกหน้าต่างของเธอ

ดวงตาสีทองเหลือบขึ้นมองเขาอีกหน แต่คราวนี้ เขามองเห็น 

ความว่างเปล่าข้างใน

“ผมชื่อภสันต์ เป็นคนพบคุณที่ริมทะเลสาบ และวิ่งไปขอความ 

ชว่ยเหลอื” เขาแนะนำตวั และพยายามสง่ยิม้อยา่งเปน็มติร ใหเ้ธอรูว้า่เขามาด ี

ไม่ต้องการทำร้ายเธอแต่ประการใด

ดวงตาสีทองขยับอีกนิด แต่ไม่ได้บอกให้รู้ว่าเธอเข้าใจหรือไม่ แต่ก็ 

ยังไม่พูดอะไรออกมา
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“ผมเข้าใจว่าคุณไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัวมาทั้งสิ้น ตำรวจไม่รู้ว่าคุณ 

เป็นใครมาจากไหน และไม่มีญาติออกมาตามหาอีก...” เขาบอก ก่อนจะ 

ตำหนิตัวเองที่เพ้อเจ้อเรื่องอะไร คนป่วยคงไม่ต้องการได้ยิน จึงตัดสินใจ 

คว้าเก้าอี้ริมหน้าต่างมาตั้งข้างเตียง แล้วนั่งลง สายตาของเธอมองตาม 

ทุกย่างก้าวอย่างไม่ไว้ใจ

“เอาเถอะ ผมขอโทษที่พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ทางโน้นปล่อยให้ตำรวจ 

จดัการไปกแ็ลว้กนั ไมใ่ชเ่รือ่งของผม” เขาหวัเราะกบัตวัเองเบาๆ พอนัง่ลงปุบ๊ 

เขาก็จ้องเข้าไปในดวงตาของเธออีกหน หากคราวนี้เขาสัมผัสได้ถึงความ 

เจ็บปวดบางอย่างที่แผ่กระจายออกมา ทำให้เขาถึงกับขมวดคิ้ว ไม่อยาก 

เชื่อว่าเขาจะอ่านความรู้สึกจากดวงตาได้เสียด้วย ทั้งที่ปกติเขาไม่ใช่คนที่ม ี

ความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์เท่าไรนัก คงเพราะเหตุนี้ด้วยกระมัง ถึงทำให ้

เขายังครองความเป็นโสดมาจนทุกวันนี้

ดวงตาของเธอเปลี่ยนไป เขามองไม่เห็นความเศร้าอีก แต่มองเห็น 

คำถาม... 

“ผมชื่อภสันต์ หรือแพตติสัน บุญอุดมโชค ผมแวะมาหาคุณ 

หลายครั้งตั้งแต่คุณผ่าตัด จนกระทั่งรู้เมื่อกี้นี้ว่าคุณฟื้นแล้ว”

ความเงยีบยงัคงเปน็คำตอบ มเีพยีงดวงตาทีข่ยบัไหวนอ้ยๆ ทีบ่อกให ้

เขารู้ว่าเธอตั้งใจฟัง

“คุณบาดเจ็บหนักมาก จากนี้ไป ทางนี้คงจะเริ่มกายภาพบำบัดคุณ  

และถ้าคุณยังพอจำได้ว่าเป็นใครมาจากไหน ตำรวจก็จะช่วยตามหา 

ครอบครัวให้คุณ”

เธอยังคงเงียบอีกเช่นเคย เขาขยับเก้าอ้ีไปใกล้อีกนิด ก้มลงย้ิมให้เธอ

“อย่ากลัวไปเลยนะ คุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ไม่มีใครทำร้ายคุณ 

หรอก”

ริมฝีปากแห้งกรังยังแนบชิดติดกัน ภสันต์จึงคุยต่อ

“คุณรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน?”
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เขาเห็นริมฝีปากขยับ เพียงนิดเดียว แต่ก็หยุดลง ก่อนจะเห็นศีรษะ 

ทีห่อ่หุม้ดว้ยผา้กอ๊ซขยบันอ้ยๆ เขาแทบจะหวัเราะออกมา เมือ่เหน็ปฏกิริยิา 

ตอบสนอง อย่างน้อยก็บอกให้รู้ว่าเธอเข้าใจ

“แล้วอยากรู้ไหม?”

ศีรษะเธอขยับขึ้นลงเพียงนิดเดียว มากพอให้รู้ว่าเธอต้องการ เขา 

ไม่บีบคั้นมากกว่านั้น เมื่ออธิบาย

“ที่นี่เรียกว่าเมืองคาลิสเปล รัฐมอนแทนา แต่คุณได้รับบาดเจ็บบน 

เทือกเขารอกกี พวกเราพาคุณลงมาที่นี่และรับการผ่าตัดจนทุกอย่าง 

เรยีบรอ้ยด ีนอกจากแขง้ขาทีห่กัแลว้ หวัแตกอกีนดิหนอ่ย ทีเ่หลอืหมอบอก 

ไม่มีอะไรน่าห่วง ผมเชื่อจริงๆ ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หัวแข็งมาก”

เธอหายใจเขา้ลกึ บอกใหรู้ว้า่พอใจ พรอ้มกบัรมิฝปีากทีข่ยบัเหยยีด 

ออก แต่เพียงนิดเดียวเท่านั้น แล้วเธอก็หันมองเพดาน เพื่อตัดเขาจากการ 

สนทนา หากภสันต์ยังไม่อยากยุติ เขามีความรู้สึกถึงประตูหัวใจที่เปิดแง้ม  

เหมือนท้าทายความสามารถว่าเขาจะทำให้เธอพูดได้สำเร็จหรือไม่ เขาจึง 

ชวนคุย

“เมอืงนีเ้ปน็เมอืงเลก็ๆ แตก่เ็ปน็เมอืงทีน่า่อยู ่ผมมบีา้นอยูท่ีน่ี ่กบับา้น 

ของพ่อแม่ที่ฟลอริดา ปีหนึ่งจึงจะไปที่นั่นเสียที”

เธอไม่หันมา แสดงว่าไม่สนใจ เขาลองใหม่

“ผมมีงานที่ไม่เหมือนคนอื่น...ถึงทำให้ต้องขับรถไปกลับแถวนั้น 

บ่อยๆ”

เธอค่อยๆ หันกลับมา คิ้วที่อยู่ใต้ผ้าพันแผลเพียงนิดเดียวเลิกขึ้น 

จนเขาคิดว่า คิ้วของเธอโก่งได้รูปงามตามธรรมชาติ สีของมันเข้มกว่าสีผม 

หนาเรียงเป็นระเบียบ

“งานของผม...อืม...ต้องเรียกว่าค่อนข้างท้าทายความสามารถของ 

มนุษยชาติมาก” เขาหัวเราะเบาๆ “เหมือนคนวิ่งตามความฝัน หากความฝัน 

กอ็าจจะอยูไ่มไ่กลเกนิเอือ้มหรอกจรงิไหม อยา่งในอดตี ใครจะคดิวา่มนษุย์ 
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จะคดิคน้ไฟฟา้ จะสรา้งรถยนต ์เครือ่งบนิ มนัคอืความฝนั และเรากว็ิง่ไลล่า่มนั 

จนกลายเป็นของที่ดาษดื่นทั่วไป”

“คุณทำอะไร?”

หัวใจของภสันต์เต้นรัว ตกใจและดีใจในเวลาเดียวกัน ที่ได้ยินเสียง 

แหบๆ ดังลอดริมฝีปากแห้งกรังออกมา

“ผมเปน็นกัวทิยาศาสตร ์เอาไวผ้มจะเลา่ใหฟ้งัทหีลงั ตอนนีค้ณุรูส้กึ 

เป็นยังไงบ้าง บอกผมหน่อยได้ไหม?”

“ฉันไม่สบาย” เธอเม้มปากแน่น ทำหน้าคล้ายกับหงุดหงิดตัวเอง 

ที่พูดออกมา แต่เมื่อพูดแล้ว ก็ตอบอย่างไม่ใคร่เต็มใจนัก สายตาของเธอ

มองไปที่แขนและขาที่มีผ้าพันแผลพันรอบ เป็นเชิงบ่นด้วยซ้ำว่า จะให้เธอ

รู้สึกอย่างอื่นได้อย่างไร

ภสันต์หัวเราะเบาๆ เขาเริ่มมีความหวัง เหมือนเล่นเกม ท้าทายให้ 

เธอพูดออกมาให้ได้มากที่สุด ก็เหมือนกับเขาเอาชนะเธอได้ 

“คุณชื่ออะไร พอจะจำได้ไหมว่าคุณไปที่ทะเลสาบได้ยังไง” เขา 

เริ่มรุก คราวนี้เธอส่ายหน้าอีกครั้ง

“อ้าว คุณจำไม่ได้หรือว่าเป็นใครมาจากไหน” 

เธอสา่ยหนา้อกีหน ภสนัตแ์อบคดิวา่เธอจะเปน็พวกหลบหนเีขา้เมอืง 

หรือเปล่านะ แต่ในป่าห่างจากพรมแดนหลายร้อยกิโลเมตรแบบนั้น แทบ 

ไม่มีโอกาสจะเป็นพวกลักลอบเข้าเมืองแน่ แถมประเทศเพื่อนบ้านก็เป็น 

ประเทศเจรญิแลว้ ไมจ่ำเปน็ตอ้งหลบซอ่น แคถ่อืพาสปอรต์กข็า้มมาทำงาน 

ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

“ว้า...แย่จัง คุณจำไม่ได้สักนิดเลยรึว่าตัวเองชื่ออะไร”

เธอนิ่งไปนิด คล้ายกำลังคิดอย่างหนัก เพราะริมฝีปากที่มีรอยช้ำ 

บางๆ ถูกกัด ก่อนจะส่ายหน้าอีกหน 

“แล้วผมจะเรียกคุณว่ายังไงดี เอางี้ ผมจะลองไล่ตัวอักษร ดูซิว่า  

ตัวอักษรไหนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยบ้าง” เขาลองแหย่ เมื่อเธอไม่มีท่าทีคัดค้าน  
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เขาก็เริ่มไล่ตัง้แต่อักษรภาษาอังกฤษตัวแรก และค่อยๆ ไล่ไปจนกระทั่งจบ 

“เป็นไง คิดว่าตัวไหนรู้สึกคุ้นเคยที่สุดไหม?”

“เอ็ม” เธอตอบ 

“เอ็ม แล้วเอ็มอะไร แม็กกี้ มาร์กาเร็ต มิแรนด้า หรือเอ็มอะไร?”

“เอ็ม” เธอตอบสั้นๆ เท่านั้น ภสันต์จึงลอบถอนใจ อดขำตัวเอง 

ไม่ได้ว่ากำลังซักเธอราวกับจิตแพทย์ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเธอ 

เลยแม้แต่น้อย และคิดว่าเขาคงจะเป็นจิตแพทย์ที่ไม่ดีแน่ๆ

“ชื่อเหมือนหัวหน้าสายลับเจมส์ บอนด์” เขาพึมพำ เธอมองเขางงๆ 

ราวกับไม่รู้จักว่าเขาหมายถึงใคร 

“คุณไม่เคยดูหนังสายลับเจมส์ บอนด์หรือ จำหัวหน้าของเขาไม่ได้ 

หรือไง ที่เพิ่งตายเมื่อภาคก่อน”

เธอยิ่งดูงงหนักเข้าไปอีก เพราะมองเขาตาโตทีเดียว

“โอเค โอเค มิสเอ็ม ถ้างั้นผมคิดว่าปล่อยให้คุณพักผ่อนจะดีกว่า  

เพราะคุณคงจะออกไปไหนไม่ได้ในสภาพนี้ การพักผ่อนมากๆ คงจะดีกว่า 

สำหรับคุณ”

เธอไม่สนใจเขาเท่าไรนัก เพราะทันทีที่เขาขยับออกจากวิวหน้าต่าง  

เธอก็จ้องใบไม้ท่ีปลิวไสวอีกหน และมองราวกับเขาไร้ตัวตนอยู่ใกล้ปลายเตียง 

“เอาละ วันนี้ผมจะกลับก่อน ผมยังได้หยุดอีกหลายวัน แล้วผมจะ 

กลับมาเยี่ยมใหม่ พักผ่อนมากๆ นะเอ็ม แล้วเจอกัน”

เธอไมห่นักลบัมาเมือ่เขาเปดิประตอูอกไป ภสนัตไ์มไ่ดค้าดหวงัอะไร 

นักเมื่อเขาหันกลับไปมองเธออีกครั้ง ก่อนจะปล่อยประตูปิดลง และเดินไป 

ที่เคาน์เตอร์พยาบาล

“เป็นไงบ้างคะ” พยาบาลสาวเงยหน้าขึ้นจากแฟ้ม แล้วรีบถามทันที 

“เธอจำอะไรไม่ได้” เขาบอก

“เธอพูดกับคุณหรือคะ”

“ครับ แต่น้อยมาก นับคำได้”
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“จริงเหรอคะ” เธอตาโต

“ครับ ทำไมเหรอครับ” เขาสงสัย

“ก็เพราะเธอไม่ยอมคุยกับใครเลยสิคะ พวกเราถึงคิดว่าเธออาจจะ 

เป็นใบ้”

“เธอไม่ได้เป็นใบ้แน่นอนครับ” เขายืนยัน “แต่เสียงแหบมาก เหมือน 

ไม่ได้กินน้ำมานาน”

“นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราสังเกตกันค่ะ ปกติคนส่วนใหญ่ 

พอฟื้นก็จะเรียกหาน้ำกินทันที แต่เธอไม่ปริปากพูดหรือเรียกหาน้ำเลย  

จะกินก็ต่อเมื่อยกอาหารไปวางตรงหน้า แขนข้างซ้ายเธอยังใช้งานได้ดี 

เธอกินดื่มเท่านั้น ไม่ขยับตัวอีกเลยจนกว่าอาหารมื้อต่อไปจะมา”

“แปลก” เขาพึมพำ

“ค่ะ แปลกมากๆ ไม่เข้าใจ ถ้าเธอพูดได้ ทำไมถึงไม่พูด แล้วเธอ 

บอกหรือเปล่าคะว่าเธอชื่ออะไร”

“ไมบ่อกครบั ดเูหมอืนจะจำอะไรไมไ่ดเ้ลย ผมถามชือ่ เธอกพ็ยายามคดิ 

และสุดท้ายก็บอกว่า ชื่อเอ็ม คือ จริงๆ ผมลองไล่อักษรให้เลือกน่ะครับ 

เธอเลือกตัวเอ็ม พูดสั้นๆ และไม่กี่คำ เหมือนเธอคงมีปัญหาทางสมอง 

หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาทางจิต”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้หมอที่ดูแลเธอรับทราบนะคะ 

เราจะได้รู้ว่าเธอพูดได้”

“ครับ พูดได้ แต่ไม่อยากพูด เหมือนคงสับสนอยู่กระมังครับ”

“ก็คงงั้นค่ะ ฉันคิดว่าถ้าเธอยอมพูดกับคุณ ถ้าว่างคุณแวะมาเยี่ยม 

อีกสิคะ เธอจะได้พูดมากขึ้น”

“ผมจะพยายามครบั ผมอยูใ่นเมืองอีกไม่กีว่นัเทา่นั้นกต็้องไปทำงาน

ต่างเมืองอีกสามอาทิตย์ ถ้าว่าง ผมจะแวะมาครับ”

“ดีค่ะ” พยาบาลสาวยิ้มอย่างใจดี เขาจึงขอตัวกลับ และตั้งใจว่า  

กอ่นจะกลบัไปทำงานเขาจะแวะมาหาอกีครัง้ และคราวหนา้ เขาจะพยายาม
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ยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้เธอพูดกับเขามากขึ้น

“มอลลี่ ได้โปรด...ลืมตามองผม...ลืมตามองผมสิ” ภสันต์ร้องเสียง 
ดังก้องในห้องกระจกสี่เหลี่ยมสว่างไสว คุ้นตาเขาเป็นอย่างยิ่ง หญิงสาว 

ในอ้อมกอดมีเลือดท่วมกาย เขาก้มลงมอง เห็นน้ำตาของเธอไหลริน

“ฉันเสียใจ...แพต...ฉัน...ขอโทษ” เสียงของเธอขาดหายเป็นห้วงๆ 

เมื่อลมหายใจของเธอแผ่วลงเรื่อยๆ

“ผมไมย่อม คณุจะตอ้งอยูก่บัผม เราจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัไปตลอดชวีติ 

อย่างที่คุณเคยสัญญากับผมไว้ยังไงล่ะ”

เธอส่ายหน้าช้าๆ ลมหายใจแผ่วลงจนแทบไม่รู้สึก

“ฉนั...รกัษา...สัญญาไมไ่ด.้..ยกโทษใหฉ้นั...ดว้ย สดุทีร่กัของฉนั...”

“มอลลี่ ไม่...มอลลี่...อย่าทิ้งผมไป...” 

พระเจ้า...หัวใจของภสันต์บีบรัดจนแทบจะขาดใจตามหญิงใน 

อ้อมกอด ภสันต์ปล่อยโฮลั่นแล้วดึงเธอเข้ามากอดแน่นเมื่อรับรู้แล้วว่า 

วิญญาณของเธอหลุดลอยออกจากร่าง คงเหลือเพียงร่างอุ่นท่ีค่อยๆ เย็นชืด...

นำ้ตาของเขาไหลอาบแกม้ เมือ่ดวงใจของเขาหลดุลอยจากรา่ง ตามตดิ 

วิญญาณของเธอไป...

ภสนัตส์ะดุง้พรวด เขาลกุขึน้นัง่กลางเตยีงทีรู่ว้า่การนอนเมือ่ครูไ่มไ่ด้ 
สงบสขุนกั เพราะมเีหงือ่ทว่มตวั จนผา้ปทูีน่อนเปยีกชืน้ไปหมด เขายกมอืขึน้ 

ลูบใบหน้า ก็สัมผัสถึงความเปียกชื้นเช่นกัน และเขารู้ว่า มันคือน้ำตาที่เขา 

มอบให้กับหญิงสาวผู้นั้นในความฝัน

“พระเจ้า...” เขาคราง ภาพที่เห็นมันช่างเหมือนเหตุการณ์จริง และ 

เขารู้ว่าหัวใจของเขาแหลกสลายตามหญิงสาวผู้นั้นไป “เป็นไปได้ยังไง...”

เขาลุกจากเตียง มองนาฬิกาบอกเวลาเกือบหกโมงเช้า คิดว่าคงจะ 

กลับไปนอนไม่ได้อีกแน่ เมื่อหัวใจยังบีบรัดเจ็บแปลบแบบนี้ เขาเดินไปยัง 
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อ่างล้างหน้า หยิบแปรงสีฟันขึ้นมา ก่อนจะมองตัวเองในกระจก เห็นดวงตา 

แดงช้ำเหมือนผ่านการร้องไห้มา

มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่...ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร และเกี่ยวข้อง 

กับเขาอย่างไร...

แต่ที่แน่ๆ เขารู้ชื่อของเธอแล้ว...ว่าเธอชื่อ มอลลี่...มิสเอ็ม...ของเขา



กอ่นเดนิทางกลบัไปทำงานเพยีงหนึง่วนั ทางโรงพยาบาลกต็ดิตอ่ 
ภสันต์มาอีกครั้ง เพราะคนเจ็บไม่เอ่ยปากพูดกับใครอีกเลย พอทราบจาก 

พยาบาลสาว จึงตัดสินใจเชิญเขาไปคุยกับมิสเอ็ม เผื่อจะได้ทราบข้อมูล 

เพิ่มเติมจากเธออีก 

ภสันต์ขำ ไม่คิดว่าเขาจะช่วยอะไรได้ แต่เขาว่าง และลึกๆ แล้วก ็

อยากพบเธออีกอย่างประหลาดหลังจากฝันเมื่อคืนก่อนหน้า อยากรู้ 

เหมือนกันว่า เวลาที่เขาเรียกเธอว่ามอลลี่แล้วเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไร 

เขาไปพบกับจิตแพทย์และศัลยแพทย์ระบบประสาทที่ดูแลมิสเอ็ม 

อยู่เพื่อขอทราบอาการโดยละเอียด ซึ่งก็ตรงกับที่เขาได้รับฟังจากพยาบาล 

มาแล้ว เพียงแต่ที่พิเศษก็คือ เขาเป็นคนเดียวที่เธอยอมพูดด้วย เขาจึง 

เป็นบุคคลเดียวที่เป็นความหวังของแพทย์ในการรักษาเธอต่อไป 

อาการโดยรวมแล้ว เธอให้ความร่วมมือในการกายภาพบำบัดอย่าง 

ดเียีย่ม ออกจะมากเกนิกวา่ทีเ่จา้หนา้ทีต่อ้งการดว้ยซำ้ ถอืวา่เปน็พฒันาการ 

ที่ดีของคนไข้ ส่วนเรื่องญาติพี่น้อง ก็ยังคงไม่มีใครมารับ หลายครอบครัว 

๓
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ที่มีญาติสาววัยใกล้เคียงกันหายสาบสูญก็แวะมาดู แล้วก็ต้องกลับไปด้วย 

ความผิดหวัง

เธอจึงกลายเป็นคนไข้ไม่มีญาติ และอยู่อย่างโดดเดี่ยวนับตั้งแต่ 

ฟื้นขึ้นมา

เขาได้รับมอบหมายจากแพทย์ที่รักษาทั้งสองแล้ว ก็เดินเข้าไปใน 

ห้องพัก มิสเอ็มยังนอนเหม่อมองไปนอกหน้าต่าง ราวกับไม่เคยเห็นใบไม ้

สีเขียวที่พัดไหวตามแรงลมมาก่อนในชีวิต เป็นสิ่งที่เขาได้ยินจากแพทย์ 

ทั้งสองเช่นกัน ว่าเธอคอยจ้องแต่ต้นไม้นอกหน้าต่าง และนอนนิ่งอยู่เช่นนั้น

ตลอดทั้งวันและคืนในยามที่เธอตื่น

อีกครั้งที่เธอไม่สนใจเขา เพราะปรายตามองเพียงนิดเดียว ก่อนจะ 

หันไปมองใบไม้อีกหน เขาก็ขำ เหมือนกำลังดูวิดีโอที่หมุนย้อนกลับ เพียง 

แต่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เท่านั้น เพราะเขาลากเก้าอี้ตัวเดิมมานั่งบังภาพ 

ที่เธอต้องการมอง เพื่อบังคับให้เธอหันมามองเขาแทน

“เฮ้ เป็นไงบ้างมิสเอ็ม ไม่เจอกันหลายวัน หมอบอกว่าอาการของ 

คุณดีขึ้นมากแล้วนี่”

เธอเบือนหน้ามองเพดานแทน 

“คุณคิดไว้หรือยังล่ะ ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปอยู่ที่ไหน”  

เขารอ นบัหนึง่ถงึสามสบิ พอเธอไมต่อบ เขากถ็ามตอ่ “หรอืวา่จะทำมาหากนิ 

อะไร แตค่ณุไมม่เีอกสารอะไรตดิตวัมาเลยแบบนี ้จะไปทำมาหากนิอะไรได ้

เขาจะคิดว่าเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองปะไร ยิ่งหน้าตาของคุณก็ออกจะ 

เหมือนไปทางพวกเม็กซิโกอยู่”

สายตาของเธอมองเพดานนิ่ง ไม่หลุกหลิก หรือมีท่าทีว่าจะขยับ 

ราวกบักำลงัเลน่จอ้งตากบัเพดาน ดซูวิา่ใครจะเปน็ฝา่ยหลบกอ่น มองแบบนี้ 

แล้ว เขาคิดว่าเพดานอาจจะแพ้ด้วยซ้ำ

“เอาละ ผมคิดว่าคุณคงไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคุณหรอกนะ แต่ 

บังเอิญว่าผมเป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าคุณพูดได้ เขาก็เลยขอให้ผมกลับมา 
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คุยกับคุณอีกครั้ง”

เขาถอนใจเบาๆ คิดว่า ขนาดจิตแพทย์ยังเอาไม่อยู่ แล้วเขาจะรับมือ 

กับเธออย่างไรไหว 

“ผมบอกตรงๆ นะมิสเอ็ม ว่าผมก็ไม่อยากวุ่นวายกับชีวิตของคุณ 

นักหรอก เพราะงานของผมเองก็มากมายจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง 

อยู่แล้ว ขนาดเมียยังไม่มีเวลาจะหาเลย แต่ที่มาที่นี่ เพราะผมคิดว่า เรา 

สองคนคงจะมีอะไรบางอย่างที่สื่อถึงกันได้”

ใบหน้าซีดเซียวค่อยๆ หันมองเขาช้าๆ ดวงตาสีทองเต็มไปด้วย 

คำถามอีกครั้ง

“คณุเคยฝนัถงึผมบา้งไหม มอลลี”่ เขาหลุดปากถามออกไป รมิฝปีาก 

แห้งผากที่แนบชิดติดกันปริออกทันที ดวงตาเบิกกว้างตกตะลึง

“คุณชื่อมอลลี่จริงๆ ด้วย” เขาบอกเรียบๆ “ในฝัน ผมเรียกคุณ 

แบบนั้น”

“เอ็ม” เธอบอกเสียงหนักแน่น ไม่อนุญาตให้เขาเรียกเธออย่างนั้น 

“โอเค มิสเอ็ม ผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะวุ่นวายกับชีวิตของคุณ 

หรอกนะ แต่คุณลองฟังความฝันที่ผมจะเล่า แล้วตอบผมทีว่าผมไม่ได้บ้า”

เธอนิ่ง ดูตั้งใจฟังอย่างดี

“ผมฝนัวา่ผมอยูใ่นทีท่ำงานของผม ผมกอดคณุไวแ้ลว้รอ้งไห ้รอ้งเรยีก 

ชื่อคุณ แล้วคุณก็ตายในอ้อมกอดของผม”

ริมฝีปากแห้งกรังขยับเหยียดออก เสียงคล้ายหัวเราะหยันดังลอด

ออกมา

“เป็นไปไม่ได้” 

“นัน่นะ่ส ิมนัเปน็ไปไมไ่ดแ้น่ๆ  ผมกไ็มค่ดิวา่คณุจะมาตายในออ้มกอด 

ผมไดย้งัไง ปกตผิมกไ็มใ่ชพ่วกเพอ้ฝนั อา่นนยิายจนบา้คลัง่ เกดิภาพหลอน 

หรอกนะ ไม่อย่างนั้นผมคงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ สมองข้างขวา 

ของผมมันหยุดทำงานไปแล้วตั้งแต่อายุสองขวบ” เขาบอกขำๆ “แม้แต ่
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วาดรูป ผมยังทำไม่ได้เลย วาดแมว ครูอนุบาลและคนรอบตัวเห็นเป็นหมา 

ทุกที”

แววตาสีทองเต้นระริก แต่ไม่มีเสียงหัวเราะดังให้ได้ยิน หากภสันต์ 

ก็เริ่มรู้สึกว่าเขากำลังก้าวเข้าไปสู่เส้นชัยทีละน้อย จนรู้สึกฮึกเหิม

“เอาแบบนี้ดีไหมมอลลี่” เขาขยับเข้าไปชิดติดเตียง “ผมคิดว่าคุณ 

คงมเีหตผุลทีจ่ะไมพ่ดู และอาจจะวางแผนเอาไวแ้ลว้วา่จะทำอยา่งไรตอ่ไปดี 

หลังจากออกโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์อาจจะช่วยคุณได้ 

ไม่ว่าจะตามหาครอบครัวคุณจนพบ หรือหางาน หาบ้านพักให้คุณจนกว่า 

คุณจะพร้อมที่จะดูแลตัวเอง แต่คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับพวกเขา 

เพื่อตัวของคุณเองทั้งนั้น”

เธอทำหนา้เบือ่หนา่ย กอ่นจะหนัมองเพดานอกีหน ทา่ทางคงจะไดย้นิ

คำพดูเกลีย้กลอ่มแบบนีม้าหลายครัง้แลว้ เขากร็ูว้า่กดผดิปุม่ เธอกำลงัจะปดิ

สวิตช์ตัวเองไปต่อหน้าต่อตา ซึ่งเขาจะยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ จึงรีบบอก

“เอางี้ไหมมอลลี่”

“เอ็ม” เธอย้ำอีกหน ภสันต์หงุดหงิด ไม่รู้ว่าเธอจะหวงชื่ออะไร 

นักหนา 

“โอเค เอ็มก็เอ็ม ผมกำลังจะเสนอว่า ถ้าคุณให้ความร่วมมือกับหมอ 

ผมจะขออนุญาตพวกเขา ให้คุณไปพักอยู่ที่บ้านของผมในเมือง จนกว่าคุณ 

จะตามหาญาติเจอ” เขาเสนออย่างใจป้ำเต็มที่เพราะมาคิดแล้ว บ้านของเขา 

กไ็มม่คีนดแูล ทัง้บา้นขนาดสามหอ้งนอนกไ็มเ่คยมคีนมาใชน้อกจากเขา หรอื 

นานๆ พ่อกับแม่จะแวะมาเยี่ยมบ้างเท่านั้น ส่วนใหญ่ เขาจะเป็นฝ่ายบินไป 

หาพวกท่านเอง ดังนั้น เขาจึงไม่มีสมบัติพัสถานอะไรน่าห่วง 

ดูท่าทางเธอสนใจ เพราะหันมาสบตาเขาทันที

“คุณจะได้ไม่ต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ยังไงล่ะ” เขาบอก “มีบ้านอยู่ 

มีอาหารให้กินสามมื้อ เป็นอิสระ จนกว่าพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่”

“คุณมั่นใจหรือ” 
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“ผมก็ไม่มั่นใจหรอกนะ แต่บ้านของผม มีแต่ทีวีและตู้เย็น อาจ 

ไม่เหมือนบ้านสักเท่าไหร่ เพราะผมมาพักแค่เดือนละเก้าวันเท่านั้น ที่เหลือ

คณุกอ็ยูต่ามลำพงัโดยไมต่อ้งมใีครมารบกวนอารมณไ์ดต้ามสบาย ทัง้หมด

นีแ้ลกกบัความรว่มมอืในการรกัษาคณุ หลงักายภาพบำบดัจนหมอมัน่ใจวา่

คุณเดินได้ ดูแลตัวเองได้ดีแล้ว ผมจะมารับคุณกลับบ้าน”

ริมฝีปากของเธอขยับเช่นเดียวกับดวงตา ที่ดูเหมือนกำลังคิดอย่าง 

หนัก

“คณุไมม่อีะไรตอ้งเสยี ดเีสยีอกีทีไ่มต่อ้งอยูใ่นการดแูล หรอืควบคมุ 

ของใคร”

“ฉนัจำอะไรไมไ่ดเ้ลย” เธอตอบ “ฉนัตอบหมอไมไ่ด ้แลว้เขาจะปลอ่ย 

ฉันไปไหม”

นั่นเป็นคำพูดที่ยาวที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินเธอพูดมา แต่เมื่อเธอ 

เริ่มสนใจข้อเสนอของเขา เขาก็รีบฉวยโอกาสเอาไว้

“หมอเขา้ใจเรือ่งอาการทางสมองคณุด ีแตถ่า้คณุยิง่ไมพ่ดู เขากร็กัษา 

ไม่ถูก ถ้าคุณจำไม่ได้ ก็บอกเขาว่าจำไม่ได้ เขาไม่บังคับคุณหรอก”

เธอนิ่ง...คล้ายกับยอมรับข้อเสนอของเขาเงียบๆ และเขาเริ่มรู้สึกว่า 

สำเนียงของเธอฟังออกหนักๆ ห้วนๆ พิกล นึกไม่ออกว่ามาจากแถบไหน 

ของอเมริกา แม้ว่าภาษาอังกฤษของเธอจะชัดเจนและถูกต้องตามหลัก 

ไวยากรณ์ก็ตามที

“ฉันไม่รบกวนคุณนานหรอก” เธอหันมาบอก “ถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่ 

จะไปทันที”

เขายักไหล่ 

“ไมต่อ้งหว่งหรอก ขอใหค้ณุยอมใหค้วามรว่มมอืกบัหมอ แลว้รกัษาตวั 

ให้หายดีก่อนเถิด ถ้าพร้อมแล้ว จะไปค่อยว่ากัน”

“ฉันจะทำงาน หาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้าน” เธอบอก

“แล้วค่อยว่ากัน” เขาย้ำ แล้วลุกขึ้นยื่นมือออกไปจับมือซ้ายของเธอ  



40   T i m e s  พ ลิ ก เ ว ล า  ล่ า รั ก

“พรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานแล้ว กว่าจะกลับมาก็อีกสามอาทิตย์ ถึงตอนนั้น 

ผมก็หวังว่าคุณจะถอดเฝือกออกเรียบร้อยแล้ว”

เธอพยักหน้ารับ และค่อยๆ ดึงมือที่ถูกจับออก เห็นชัดว่าไม่ค่อย 

สะดวกใจกับการแตะเนื้อต้องตัวสักเท่าไร

“ผมมีเรื่องหนึ่งที่สงสัย คุณตอบผมหน่อยได้ไหม”

เธอเลิกคิ้วนิดๆ เขาจึงถามต่อ

“คุณถูกผู้ชายทำร้ายมาหรือเปล่า ถึงได้อยู่ในสภาพนั้น”

เธอนิ่งไปนิด หลายวินาที ก่อนจะส่ายหน้า

“ฉันจำไม่ได้ค่ะ”

“แม้กระทั่งว่าคุณไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงด้วยรึ”

เธอส่ายหน้าช้าๆ แต่ไม่พูดอะไรออกมาอีก ภสันต์จึงต้องยอมแพ้ 

แล้วยื่นมือออกไป

“เอาเปน็วา่ เราสองคนไดท้ำความตกลงกนัแลว้ หา้มผดิสญัญาอยา่ง 

เด็ดขาด ดีล?”

เธอมองมือเขาอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะยื่นมือซ้ายออกมาจับ

“ฉันไม่เคยผิดสัญญา”

“ผมก็เหมือนกัน เอาละ รักษาตัวให้ดี อีกสามอาทิตย์ผมจะกลับมา

รับตัวคุณออกจากโรงพยาบาล”

“ตามนั้น” เธอบีบมือเขาแน่น ภสันต์รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งจนน่า 

แปลกใจ มือของเธอไม่เหมือนมือนุ่มนิ่มของผู้หญิงทั่วไป แต่มีจุดแข็งๆ 

หยาบกร้านบนมือเล็ก เหมือนคนทำงานหนักมาตลอดชีวิต

เธอปล่อยมือ เขาจึงเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจ ก่อนจะล่ำลา  

แล้วเดินออกประตูไป จากนั้น จึงเข้าไปรายงานต่อนายแพทย์ที่รักษา  

ทัง้สองลงความเหน็วา่ หากไมม่ญีาตมิารบัตวั และถา้เธอยงัจำความอะไรไมไ่ด ้

คงต้องขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบอำนาจให้ภสันต์เป็นผู้ดูแล 

จนกว่าเธอจะจำความได้ หากขั้นตอนทางกฎหมาย เขาก็จะต้องไปคุยกับ 
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ทางตำรวจเอง 

เขาคดิวา่ หลกัฐานทางดา้นหนา้ทีก่ารงานคงไมไ่ดเ้ปน็ปญัหาสำหรบัเขา  

และเขาก็ไม่เคยมีประวัติเสีย คงต้องทำเรื่องขอต่อศาลเพื่อดูแลเธอจนกว่า 

ความทรงจำของเธอจะกลับคืน แล้วเธอก็จะมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางชีวิต

ด้วยตัวเอง

คดิๆ ไป กถ็อืเปน็เรือ่งยุง่ยากสำหรบัชวีติโสดทีไ่มเ่คยตอ้งรบัผดิชอบ 

อะไร แตเ่ขาบอกตวัเองไมไ่ดว้า่เพราะเหตใุดถงึตอ้งการดแูลเธอ คงเปน็เพราะ 

ความฝนับา้บอนัน่หรอืเปลา่เขากไ็มแ่นใ่จ แตเ่ขารูว้า่ เขากำลงัรอคอยคำตอบ 

บางอย่าง โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคำตอบจากใคร จะจากมิสเอ็ม หรือ 

จากตวัเอง เขากต็อบไมไ่ด ้รูเ้พยีงแตว่า่ เขาไมส่ามารถปลอ่ยเธอเดนิจากไป 

โดยไม่ทำอะไรอย่างเด็ดขาด

ภสันต์จำต้องกลับไปทำงานในตอนเช้ามืดของวันจันทร์ ก่อนสะดุ้ง 
ตื่นตอนเช้า เขาฝันถึงมิสเอ็มอีกหน คราวนี้ ไม่ได้เจ็บปวดเหมือนอย่าง 

ครั้งก่อนแล้ว แต่เป็นความอบอุ่นรัดรึงใจเมื่อมีเธออยู่ในอ้อมกอด ไม่ว่า 

จะอยูต่รงสว่นไหนของบา้นกม็เีงาของเธอเตม็ไปหมด ไมว่า่จะเดนิไปทางไหน 

มือของเธอก็ประสานกับมือของเขา โลกของเขากลายเป็นสีชมพู และเขา 

ก็เห็นรอยยิ้มของเธอตลอดเวลา

เขาตืน่ขึน้พรอ้มกบัรอยยิม้บนเรยีวปาก ขำทีต่วัเองคดิไปเปน็ตเุปน็ตะ 

ไปได้ รู้สึกว่าพักนี้จิตใจไม่ค่อยปกติสุข คงกังวลเรื่องที่รับปากเธอไว้ พอ 

กลบัมาถงึบา้น กเ็ปน็กงัวลทีต่นปากไวใจเรว็ไปหนอ่ย เพราะการจะรบัผดิชอบ 

ดูแลใครสักคนไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ยิ่งถ้าเธอเป็นพวกมิจฉาชีพ เขามิซวยไป 

หรอกรึ แต่ก็เอาเถอะ ทางตำรวจคงพยายามสืบหาเบื้องหน้าเบื้องหลังของ 

เธอเต็มที่ และบ้านของเขาก็ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรให้น่าห่วง เงินทอง  

ของมคีา่ กเ็กบ็ไวใ้นตูเ้ซฟธนาคารหมดสิน้ ถงึเธอจะยกขา้วของไปขาย กค็ง 

ไม่ได้กี่ตังค์ ถึงตอนนั้นเขาก็คงไม่คิดจะเอาความอะไร คงต้องโทษตัวเอง 
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ที่ไว้ใจคนผิด หากก่อนจะถึงตอนนั้น เขาต้องจัดการทำเรื่องรับเธอมาดูแล 

เสียก่อน 

ดังนั้นหลังจากเดินทางไปถึงที่ทำงานแล้ว เขาก็โทร. ติดต่อปีเตอร์ 

เพื่อนที่เป็นทนายความ ให้ช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่อเธอหายดี พอจะ 

เดินเองได้ เขาก็จะรับเธอกลับมาอยู่ที่บ้าน

จะเป็นเพราะทางตำรวจไม่พบประวัติอาชญากรรมของเธอ หรือ 

เพราะไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นญาติและทางสังคมสงเคราะห์ก็ไม่อยากรับ  

ศาลจงึอนญุาตใหเ้ขาเปน็ผูด้แูลเธอชัว่คราวได ้จนกวา่เธอพรอ้มทีจ่ะยา้ยไป 

อยู่ที่อื่น เขาไม่รู้ว่าทนายความของเขาใช้วิธีอะไร จึงสามารถดำเนินเรื่อง 

ไดร้วดเรว็และงา่ยดาย เพราะยงัไมท่นัครบสามอาทติยด์ ีเขากไ็ดร้บัโทรศพัท์ 

จากเพือ่นวา่ ทางโรงพยาบาลอนญุาตใหม้สิเอม็ออกจากโรงพยาบาลไดแ้ลว้  

แต่เนื่องจากเขายังไม่กลับจากทำงาน เธอจึงต้องอยู่ที่นั่นต่ออีกสามวัน 

จนกระทั่งเขากลับเข้าเมืองอีกหน 

วันศุกร์ของสามอาทิตย์ถัดมา ภสันต์เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาล 

อย่างมึนงง จนนึกว่าฝันไป และต้องขอบคุณปีเตอร์ที่ช่วยจัดการธุระให้ 

เสร็จเรียบร้อย พอเขาไปถึง ก็เซ็นเอกสารหลายแห่ง กว่าจะเสร็จใช้เวลา 

ไปเกือบสิบนาที แล้วปีเตอร์จึงพาไปยังห้องพักฟื้น ที่ต่างจากที่เขามา 

สองครั้งแรก คงเพราะเธอหายแล้ว จึงถูกย้ายมาแผนกอื่น พอเปิดประตู 

เข้าไป เขาก็ต้องยืนตกตะลึงอยู่ตรงนั้นอยู่หลายอึดใจ เมื่อเห็นร่างสูงที่ยืน 

อยู่ข้างหน้าต่างค่อยๆ หมุนกลับมา

ผมของมิสเอ็มยาวกว่าเดิมอีกนิด แต่มาลองคิดอีกหน คราวก่อน 

ศีรษะเธอถูกพันด้วยผ้าพันแผลจนแทบมิด เขาก็เดาว่าคงจะสั้นกุด เพราะ 

หมอตอ้งเยบ็แผลหลายแหง่ แตพ่อเหน็จรงิๆ เขากลบัชืน่ชมผมสัน้ เปน็ลอน 

หยกัศกสวยรบัใบหนา้รปูไข ่หากคางมรีอยบุม๋เลก็ๆ ใตร้มิฝปีากลา่งทีอ่วบอิม่ 

ดวงตาคู่เดิมยังคงเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นที่สุดบนใบหน้า ถ้ามองข้าม 

ความเย็นชาของมันไป เขาก็จะเห็นว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสวย สูงสง่า 
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เหมือนนางแบบบนเวทีระดับโลก แต่ก็มีใบหน้าแข็งกระด้างเย็นชาเทียมกัน

“ตกตะลงึเลยรไึอเ้กลอ” ปเีตอรก์ระทุง้เอวเขาเบาๆ ภสนัตถ์งึไดรู้ส้กึตวั 

ต้องกระแอมหลายครั้งกว่าจะค้นหาเสียงของตัวเองเจอ

“ผมมารับตามสัญญา”

เธอพยักหน้าน้อยๆ ทำให้เขารู้สึกประหนึ่งลูกจ้างรอรับคำสั่งของ 

เจ้านาย ทั้งที่เธอแทบไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำ เขาก็ตกเป็นเบี้ยล่างของเธอแล้ว

...เขาไม่เข้าใจ นี่มันอะไรกัน

“พร้อมจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเอ็ม”

“ค่ะ” เธอตอบเบาๆ ปีเตอร์เดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กกว้าง 

ไม่เกินคืบที่ข้างโซฟา แล้วบอก 

“ฉนัซือ้เสือ้ผา้ใหเ้ธอแคส่องชดุ ของใชส้ว่นตวัเธอมแีคน่ี”้ ทนายความ 

หนุ่มบอก

“ไม่เป็นไร ที่เหลือฉันจัดการให้เอง” เขาตอบเพื่อน ก่อนจะมองเธอ 

ทีเ่ดนิเขยกนดิๆ ชา้ๆ ตรงมาหา โดยใชไ้มค้ำ้ยนัชว่ยพยงุ เขาจงึสงสยั “หมอ 

บอกว่าคุณหายดีแล้วจริงๆ หรือ”

“หายดีแน่นอน” คนตอบกลับเป็นเพื่อนของเขาแทน แถมยังอธิบาย 

เพิ่มเติม “หมอบอกว่าเธอกระดูกเหล็ก แผลหายเร็วมาก และกระดูก 

ก็ประสานกันเร็ว คงเป็นเพราะวัย ร่างกายเธอก็แข็งแรง จึงหายเร็ว”

เขาพยักหน้าเข้าใจ ปีเตอร์จึงอธิบายต่อ

“แตเ่ธอยงัลงนำ้หนกัมากไมไ่ด ้หมอบอกหา้มหกัโหม และเธอจะตอ้ง 

มากายภาพตามกำหนดต่อเนื่องจนกว่าจะหายดี จากนั้นเธอก็จะเริ่มทำงาน 

ชดใช้หนี้ เพราะเธอขอเป็นผู้ป่วยอนาถา ทำงานชดใช้ค่ารักษาพยาบาล”

อีกครั้งที่เขาพยักหน้ารับ

“ถ้างั้นเรากลับกันก่อนดีกว่า คุณคงจะหิวแล้ว”

“ไม่หิวค่ะ” เธอตอบ 

“ไม่หิวได้ยังไง นี่รอแกกลับมาตั้งนาน” ปีเตอร์แสดงความห่วงใย 
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เกินหน้าที่ นี่หากว่าเพื่อนไม่ได้มีลูกมีเมียแล้ว เขาคิดว่า ปีเตอร์คงไม่รีรอ 

ที่จะวาดลวดลายจีบเธอ

“งั้นแวะซื้ออะไรกลับไปกินก็ได้ หรือจะโทร. สั่งพิซซา”

“ฉันกินได้ทุกอย่างค่ะ” เธอตอบ “คุณเลือกได้เลย”

เขารู้สึกชื่นใจขึ้นหน่อย ที่ดูเหมือนเธอจะไม่ใช่คนเลือกมากนัก 

และยิ่งได้ยินเธอพูดมากขึ้น ก็ค่อยโล่งใจ ไม่ต้องติดสินบนอะไรกันอีก

“งั้นผมจะสั่งพิซซาก็แล้วกัน” เขาสรุป ก่อนจะเข้าไปช่วยประคอง 

หากเธอค่อยๆ ขยับตัวออกห่าง

“ฉันจะลองเดินเองค่ะ ไม่ต้องห่วง”

เขาจงึไดแ้ตพ่ยกัหนา้ แลว้เดนิเคยีงขา้งเธอไป พอผา่นหนา้เคานเ์ตอร ์

พยาบาล ทกุคนกโ็บกมอืลำ่ลา เพราะเธอเปน็คนไขไ้มเ่รือ่งมาก ปฏบิตัติามกฎ 

อย่างเคร่งครัด และไม่เคยเรียกร้องอะไร พยาบาลจึงค่อนข้างชอบเธอกัน

ทุกคน 

ภสนัตข์บัรถวนจากทีจ่อด มารอรบัเธอตรงหนา้โรงพยาบาล พอรถมา 

จอดเทยีบตรงหนา้ เธอกย็นืเมยีงๆ มองๆ จนเขาสงสยั ไมค่ดิวา่แคไ่มค้ำ้ยนั 

จะทำให้เปิดประตูรถไม่ได้ จึงลดกระจกลง

“ขึ้นมาเลยสิคุณ เปิดประตูได้ไหม” เขาถาม ร้อนถึงปีเตอร์ที่เพิ่ง 

ตามมาถงึ ตอ้งยืน่มอืมาชว่ยเปดิประตใูห ้หญงิสาวทำหนา้คลา้ยอายๆ แตก่็ 

ก้าวขึ้นนั่งบนเบาะ แต่ไม่ยอมขยับอะไรเลย “รัดเข็มขัดด้วยสิ” เขาเตือน 

เมือ่เหน็เธอนัง่เฉยเมย ปเีตอรก์ท็ำทา่จะบรกิารอกี แตค่ราวนีห้ญงิสาวเหลยีว 

มองตามมอืของปเีตอร ์รบัเขม็ขดันัน้มาเอง กอ่นจะมองหาชอ่งเสยีบ แลว้เขา 

ก็เห็นเธอเป่าปากเบาๆ ปีเตอร์จึงบอก

“เอาละ เรียบร้อยแล้ว ฉันจะกลับบ้านก่อนละ ถ้าแกต้องการฉัน 

ก็เรียกได้ตลอดเวลา”

“ขอบใจมากเพือ่น แลว้ฉนัจะเชญิแกไปกนิขา้วเยน็ทีบ่า้น สกัวนัศกุร์ 

เป็นไง จะได้ดื่มกันเต็มที่” 
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“ได้เลย แล้วคุยกันอีกที” ปีเตอร์ตอบ และหันไปทางหญิงสาว 

“อย่าลืมทานยาตามหมอสั่ง ยาที่ผมรับมาเมื่อกี้อยู่ในถุงแล้ว”

“ขอบคุณค่ะ”  เธอก้มศีรษะน้อยๆ และยิ้มบางๆ ให้เพื่อนของเขา 

ทีโ่บกมอืลำ่ลา พรอ้มกบัถอยหา่ง ภสนัตจ์งึเหยยีบคนัเรง่ เคลือ่นรถออกไป 

จากโรงพยาบาลอันเป็นสถานพักพิงชั่วคราวของเธอมาครบสี่อาทิตย์ 

พอดิบพอดี พอแล่นผ่านเมือง เธอก็มองรอบข้างด้วยความสนใจ และดูชื่อ 

ถนนทุกสายที่เขาแล่นผ่านเงียบๆ เขาจึงเปิดวิทยุฟังเพื่อลดบรรยากาศ 

ตึงเครียดภายในรถลง ระหว่างนั้นเขาก็โทรศัพท์สั่งพิซซาให้ไปส่งที่บ้าน 

พอไปถึง ก็จะได้ไม่ต้องรอนาน 

“เมอืงนีเ้ปน็เมอืงเลก็ๆ มปีระชากรนา่จะราวๆ สองหมืน่คน สว่นใหญ่ 

เน้นการท่องเที่ยว เพราะช่วงฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์ มาเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเกลเชียร์เยอะมาก”

เธอไม่ตอบ สายตายังจดจ้องนอกหน้าต่างอย่างจดจ่อ

“มีตรงไหนคุ้นตาบ้างหรือเปล่า หรือว่าเคยเห็นมาก่อนไหม”

เธอสั่นศีรษะทันที ผมสั้นเป็นลอนสะบัดกระจาย ดูแล้วเหมือน 

เดก็ไรเ้ดยีงสากำลงัเรยีนรูโ้ลกใหม ่แตจ่ากสิง่ทีเ่ขามองเหน็ คดิวา่เธอไมน่า่จะ 

อายุน้อยจนไม่รู้เรื่องอะไร 

“เอาละมิสเอ็ม ผมรู้ว่าคุณชื่อมอลลี่ คุณจำชื่อของคุณได้แต่คุณ 

ไมใ่หผ้มเรยีกกไ็มเ่ปน็ไร แลว้นอกจากชือ่ คณุจำอะไรไดอ้กีไหม อยา่งนอ้ย 

เมื่อเราจะอยู่ร่วมบ้านกันไปสักพัก คุณน่าจะเปิดใจให้กับผมบ้าง”

เธอหนักลบัมาสบตาเขาในความสลวัของยามคำ่คนื ทีแ่สงแดดออ้ยอิง่ 

ลาลับโลกไปในยามสองทุ่มกว่าๆ เมื่อฤดูร้อนกำลังจะผ่านพ้น 

“คุณอยากรู้เรื่องอะไรหรือ”

“ก็ทั่วไป เช่นชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด หรืออะไรก็ได้ที่คุณจำได้” เขา 

ยกัไหล ่ไมไ่ดค้าดหวงัอะไรนกั เพราะจติแพทยเ์คยบอกเขาวา่ สมองของเธอ 

อาจได้รับความกระทบกระเทือน เมื่อฟื้นตัว ความทรงจำก็รางเลือนหรือ 
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สูญหาย หรืออาจจะเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าสมองกระทบกระเทือน แต่ 

ความจำยังคงอยู่ หากเจ้าตัวเคยประสบภาวะกระทบกระเทือนจิตใจอย่าง 

รนุแรง จนไมอ่ยากเอย่ถงึอดตีอกี ซึง่จติแพทยก์ต็อ้งพยายามรกัษากนัตอ่ไป  

และปล่อยให้เธอเป็นฝ่ายพูดเองเมื่อพร้อม เขาเองก็ยินดีปฏิบัติตาม

“ฉันไม่อยากให้ใครเรียกมอลลี่ ฉันไม่ชอบ” เธอกระซิบ

“คุณจำได้ไหมว่าเพราะอะไร”

“จำไม่ได้ค่ะ รู้แต่ว่าไม่ชอบ และชื่อของฉันขึ้นต้นด้วยตัวเอ็ม”

“ก็โอเค” เขายักไหล่ “แล้วจำอะไรได้อีกไหม เช่นวันเดือนปีเกิด”

“จำไม่ได้ค่ะ แต่ฉันคิดว่าฉันอายุผ่านยี่สิบมาหลายปีแล้ว ไม่ใช่ 

เด็กๆ”

นั่นเป็นเหตุผลที่เธอไม่ถูกส่งตัวไปอยู่สถานสงเคราะห์ เพราะถือว่า 

เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เมื่อเธอเต็มใจและยินดีที่จะมาอยู่กับเขา ศาลก็อนุญาต

“ไม่เป็นไร คุณยังมีเวลาให้นึกอีกนาน อย่างน้อย ตอนนี้ก็ช่วยผม 

ดูแลบ้านไปพลางๆ ก่อน พอพร้อมแล้ว จะไปก็ค่อยไป” เขาบอก ไม่กลัวว่า 

เธอจะฉวยโอกาส ด้วยในสัญญาที่เซ็นร่วมกัน มีการป้องกันอย่างรัดกุม 

หากเขาไม่พอใจเมื่อใด ก็สามารถส่งเธอกลับไปยังสถานสงเคราะห์หญิงได้

ทันที 

“ค่ะ” เธอตอบ และมองบ้านหลังกะทัดรัดสีขาวสไตล์คันทรี ซึ่งมี 

ระเบียงอยู่หน้าบ้าน มีเก้าอี้โยกตั้งอยู่ใกล้ๆ ประตูทางเข้า มีชิงช้าแขวนอยู่

กับต้นไม้ใหญ่ด้านข้างของตัวบ้าน ในวันที่แสงแดดสดใส มันก็ให้ร่มเงา...

เธออ้าปากค้าง... 

“มีอะไรเหรอ” ภสันต์แปลกใจ “ทำไมทำหน้าแบบนั้น”

“ฉันเคยเห็น...ฉันจำได้ว่าฉันเคยเห็นบ้านหลังนี้มาก่อนค่ะ”



“งั้นรึ เห็นเมื่อไหร่ หรือเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก่อน หรือคุณ 
เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าของบ้านคนเก่าหรือเปล่า?”

“ฉนัจำไมไ่ดค้ะ่” มอรร์แิกนตอบ แตรู่ว้า่เคยเหน็ภาพบา้นสขีาวรม่รืน่  

มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา มีชิงช้าที่มีคนไกวให้เธอ เสียงหัวเราะสดใสยังดัง 

สะท้อนอยู่ในหู รู้แต่ว่ามันคือสิ่งที่เธอฝันมาตลอดตั้งแต่เด็ก และจิตแพทย์ 

ในทีมที่ดูแลอยู่บอกว่ามันคือภาพฝังใจในวัยเด็ก มันคือความสงบสุขยามที ่

เธอท้อแท้เหน็ดเหนื่อย พอคิดถึงภาพที่ตนเองนั่งเล่นอยู่ตรงเก้าอี้โยก ถูก 

กอด ได้รับความรักจากที่บ้านหลังนี้ เธอก็จะมีพลังทางจิตใจเพิ่มขึ้นมาอีก 

หลายเท่า

“ไม่เป็นไร เอาไว้ค่อยๆ คิด” เขาสรุป ก่อนจะเปิดประตูลงไปหยิบ 

กระเป๋าใบเล็กของเธอ แล้วเดินอ้อมไปช่วยเปิดประตูรอคอย เธอหยิบไม้ 

พยุงกายลงจากรถ แล้วค่อยๆ เดินขึ้นบันไดด้านหน้าที่มีสี่ขั้นไปอย่างช้าๆ  

เขาปิดประตูตามหลัง และหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าของตนตามขึ้นไป ก่อนจะ 

เปิดล็อก ให้เธอเดินนำหน้า 

๔
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มอร์ริแกนจำได้แม่นยำว่า เก้าอี้รับแขกสีน้ำตาลเข้มวางอยู่ด้าน 

ซ้ายมือ ห้องครัวอยู่ลึกเข้าไปด้านขวา มีตู้เย็นสเตนเลสรุ่นโบราณที่เธอเคย 

เหน็ในพพิธิภณัฑต์ัง้อยูใ่นชอ่งตูส้ขีาว อนัมถีว้ยจาน แกว้นำ้ และเครือ่งปรงุ 

อาหารวางอยู่ เธอรู้ว่ามันมีเพียงไม่กี่ชิ้น...

มอร์ริแกนยิ้ม...เหมือนเธอได้กลับมาบ้าน...บ้านที่เธอไม่เคยรู้จัก 

มาก่อน

“ห้องของคุณอยู่ทางนี้” เขาพาเธอเดินเลี้ยวซ้ายไปยังช่องเล็กๆ ซึ่ง 

เปน็ทางเดนิไปสูห่อ้งนอนใหญด่า้นในสดุ ตรงนัน้ควรจะเปน็หอ้งนอนของเธอ 

แต่ถ้าเธอบอกไปอย่างที่คิด เจ้าของบ้านก็จะต้องแปลกใจอีก จึงเงียบเสีย 

เมื่อเขาเปิดประตูห้องนอนเล็กทางขวาข้างห้องนอนใหญ่ ซึ่งมีเตียงและ 

เครื่องเรือนสไตล์วินเทจสีขาวหม่นๆ รวมไปถึงผ้าม่านลูกไม้ตรงหน้าต่าง 

ดูหวานเกินไปสำหรับเธอ 

“ห้องน้ำอยู่ตรงข้าม ผมมีแม่บ้านมาคอยดูแลบ้านให้ทุกอาทิตย์ 

ห้องนี้ไม่เคยใช้งานเลย เมื่อก่อนน่าจะเคยเป็นห้องนอนของลูกสาวเจ้าของ

บ้าน เครื่องเรือนออกจะผู้หญิงแบบวัยรุ่นไปหน่อย คุณคงไม่รังเกียจ”

เธอสั่นศีรษะ หัวใจกำลังอบอุ่นอย่างที่สุด ต่อให้ต้องนอนบนพื้น 

ตรงห้องรับแขกของบ้านหลังนี้ เธอก็ไม่รังเกียจเลย

“ห้องของผมอยู่ติดกันนี่เอง ด้านในมีห้องน้ำส่วนตัว คุณใช้ห้องน้ำ 

ข้างนอกได้ตามสบาย”

เธอพึมพำขอบคุณเบาๆ เมื่อเขาวางกระเป๋าใบเล็กในตู้เสื้อผ้าที่มีชั้น 

วางไว้เป็นช่องๆ อย่างมีระเบียบ 

“เอาไว้ถ้าคุณพอจะเดินไหว ผมจะพาคุณไปซื้อเสื้อผ้านะ”

“ค่ะ” เธอบอกยิ้มๆ และเงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในดวงตาของภสันต์  

ที่สูงกว่าเธอไปไม่กี่นิ้ว...มีผู้ชายไม่มากนักที่เธอจะต้องเงยหน้าขึ้นมอง อีริค 

คนหนึ่งละ ที่มีความสูงถึงหกฟุตครึ่ง ส่วนภสันต์ เธอเดาว่าคงจะสูงกว่า 

หกฟุตไปอีกสองหรือสามนิ้วเมื่อเอาตัวเองเป็นมาตรฐาน เพราะเธอจัดว่า 
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เป็นผู้หญิงที่สูงมากคนหนึ่ง

เธอมองเข้าไปในดวงตาที่อบอุ่นของเขา และเป็นสิ่งเดียวที่เธอ 

ตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขเมื่อสามอาทิตย์ก่อน ว่าผู้ชายคนนี้ไม่หลอกลวง  

เธอใชเ้พยีงสญัชาตญาณเทา่นัน้เปน็เครือ่งชีน้ำอนาคตของตวัเองในโลกอดตี 

และพอเห็นบ้านหลังนี้ เธอก็บอกตัวเองทันทีว่า ตัดสินใจไม่ผิดที่เชื่อเขา

เสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น ภสันต์พึมพำ

“พิซซามาส่งแล้ว มากินกันเลยดีกว่า”

เขาเดนิออกประตไูป เธอจงึใชไ้มพ้ยงุกายเดนิตาม หากกอ่นทีจ่ะกลบั 

ไปยังห้องรับแขก เธอก็แอบเปิดประตูห้องนอนใหญ่ขอดูด้านในสักนิด  

อยากรู้ว่าจะเป็นเหมือนที่เคยเห็นในความฝันหรือไม่ พอเปิดประตูเข้าไป 

เธอก็คลี่ยิ้ม หัวใจเต้นรัวเมื่อเห็นเตียงไม้สีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่กลางห้อง 

ใหญ่โต ด้านหลังมีระเบียงส่วนตัว เธอมองเห็นภาพตัวเองนอนอยู่บนนั้น  

ในออ้มกอดของชายผูห้นึง่ทีเ่ธอไมเ่คยเหน็หนา้ เธอคดิมาตลอดวา่เขาคนนัน้ 

คืออีริคของเธอ

พอไดเ้หน็หอ้งแลว้ เธอกร็ูว้า่ เธอมาไดถ้กูทีถ่กูทางอยา่งทีส่ดุ นบัแตน่ี ้

เปน็ตน้ไป เธอจะตอ้งวางแผนวา่จะทำอยา่งไรตอ่ไปกบัชวีติด ีคงตอ้งเริม่ตน้ 

ตามหาผู้ชายคนนั้น แล้วจัดการฆ่าเสียก่อนที่ไทม์แมชีนจะถูกสร้างสำเร็จ

ปีนี้เป็น ค.ศ. ๒๐๑๔ ในปีนี้เองที่โครงการลับทดลองการเดินทาง 

ข้ามเวลาครั้งแรกได้สำเร็จ หากเธอสามารถยับยั้งโครงการนั้นได้...โลก 

ในอนาคตจะตอ้งเปลีย่นไป ไมม่อีงคก์รไหนมาควบคุมโลกไวใ้นมอืจนทำให้

ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้าได้อีก

“มสิเอม็ มากนิพซิซาไดแ้ลว้” เสยีงภสนัตเ์รยีกจากหอ้งโถง มอรร์แิกน 

จึงเดินเขยกกลับไป ได้กลิ่นหอมของแป้งลอยมาเตะจมูก อาหารโบราณ 

ทีย่งัคงไดร้บัความนยิมอยา่งสงูในโลกอนาคต เพยีงแตว่วิฒันาการสมยัใหม ่

พิซซาจะมีขนาดเพียงเท่าฝ่ามือในกล่อง และขยายใหญ่ขึ้นเมื่อถูกอบใน 

เครือ่งไมโครเวฟทีไ่ดร้บัการพฒันาไปไกลกวา่เวลานีม้ากนกั ทำงานไดส้ารพดั 
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มีเพียงเครื่องเดียวในห้องพักของเธอ ก็ทำได้สารพัดอย่าง 

“ไม่รู้ว่าชอบไหม ฮาวายเอี้ยน ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบเพราะมี 

สับปะรดด้วย” 

“ฉันทานได้ทุกอย่างค่ะ” เธอตอบ พลางวางไม้ค้ำยันพิงเคาน์เตอร์ 

ตรงไอส์แลนด์กลางห้องครัวไว้ และนั่งเก้าอี้สูงข้างๆ ชายหนุ่ม 

“ถ้าผมได้ยินผู้หญิงที่ผมออกเดตด้วยบอกแบบนี้บ่อยๆ ป่านนี้ 

ผมคงจะแต่งงานไปแล้ว” ภสันต์หัวเราะเบาๆ “เพราะปกติผมจะได้ยินว่า 

อยากกินโน่น อยากกินนี่ เป็นฝ่ายเรียกร้องอยู่ตลอดเวลามากกว่า ผมเลย 

ตัดสินใจเป็นโสดดีกว่า”

“ฉันไม่ใช่คนเรื่องมาก มีให้กินดีกว่าอด เพราะเวลาอด มันทรมาน” 

เธอตอบเรียบๆ ก่อนจะหยิบพิซซาเข้าปาก 

“คุณจำได้ด้วยเหรอ? หรือว่าคุณเคยลำบากมาก่อน”

“ไมต่อ้งใชค้วามทรงจำหรอกคะ่ ใครๆ กร็ูว้า่เวลาไมม่อีาหารตกถงึทอ้ง 

มันทรมานแค่ไหน”

“แต่คุณพูดเหมือนกับว่า...” เขาขมวดคิ้ว “คุณเคยเจ็บปวดจนผม 

จับได้ในน้ำเสียงของคุณ”

คิ้วที่เป็นแนวสวยโดยไม่ต้องวาดเลิกขึ้น ประหลาดใจ ก่อนจะบอก 

เสียงเยาะๆ

“ไม่นึกว่าคุณจะเป็นพวกสัมผัสด้วยจิต” 

“ไม่ใช่หรอก แต่ผมแค่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คุณเคยสัมผัสมาก่อน 

มากกว่า”

“ถ้างั้นคุณคงจะผิดแล้วค่ะ ฉันแค่พูดไปตามความจริง ไม่เกี่ยวกับ 

ความรู้สึก”

“ก็จริง” เขาหัวเราะ หยิบพิซซาชิ้นที่สองพร้อมๆ กับเธอ ท่าทางเขา 

จะหวิจดั สว่นมอรร์แิกนกนิเพือ่พลงังาน แปง้ใหพ้ลงังานมากพอทีจ่ะลกุขึน้ 

มาออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายส่วนที่อ่อนแรงไปหลังจากนอนนิ่งๆ 
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มานาน

ภสันตล์กุจากเก้าอีส้งูไปหยบิน้ำอดัลมกระปอ๋งจากตูเ้ยน็ แลว้หนัมา 

ถาม 

“เป๊ปซี่ไหม”

เธอพยกัหนา้รบั เพราะแปง้พซิซากำลงัตดิคอ เขาเปดิกระปอ๋งยืน่ให ้

เธอก็ยกดื่มอั้กๆ พอเจอความซ่าของน้ำอัดลมเข้าไป เธอก็ถึงกับสำลัก 

ยกมือปิดปากแทบไม่ทัน

“นั่นมันอะไร” เธอไอจนน้ำหูน้ำตาไหล 

“เป๊ปซี่ไง” เขาขำ “อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้จัก”

เธอคว้ากระดาษเช็ดปากมาปิดปากไออีกหลายครั้ง ก่อนจะมอง 

กระป๋องสีน้ำเงินตรงหน้าที่ยังมีเสียงฟองแตกซ่าอยู่ด้านใน 

แน่นอนว่าเธอเคยเห็นเจ้านี่มาก่อน แต่ไม่เคยกิน น้ำอัดลมเป็นสิ่ง 

ฟุ่มเฟือย มีให้แต่คนในเขตกำแพงเมืองที่มีเงินเท่านั้นกิน ชาวบ้านยากไร้ 

ไม่มีวันที่จะได้สัมผัส แม้แต่น้ำยังขาดแคลน อดๆ อยากๆ แล้วนับประสา 

อะไรกับน้ำอัดลม ครูของเธอจึงสอนว่า มันเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

ทำให้พวกเธอไม่มีใครอยากกิน

“มันไม่ดี” เธอตอบ

“ใช่ แต่มันก็อร่อยดี ถ้ากินพิซซา มันก็ต้องกินกับเป๊ปซี่ถึงจะอร่อย 

หรือจะดื่มเบียร์?”

เบียร์ก็เช่นกัน...เธอไม่มีวันจะได้ดื่มมันแน่ถ้าอยู่ในโลกอนาคต 

ความอยากรู้ทำให้เธอตอบ

“น่าสน” เธอชักเริ่มชอบอดีตแล้วสิ ภสันต์จึงเดินไปหยิบเบียร์มา 

เปิดฝาส่งให้ 

“ค่อยๆ ดื่มนะ ดื่มเร็วไปจะสำลักเหมือนเมื่อกี้อีก”

เธอฟังคำเตือน ค่อยๆ จิบ ก่อนจะลดกระป๋องลง ดื่มด่ำกับรสชาติ 

...อืม...ชื่นใจ...
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“เจ้านี่ก็ไม่ดีเหมือนกัน กินมากๆ พุงพลุ้ย โทษก็พอๆ กับเป๊ปซี่ 

นั่นแหละ”

“แต่มันอร่อย” เธอบอก ทำท่าชื่นอกชื่นใจหนักหนาเมื่อดื่มติดต่อกัน

อีกหลายอึก “ยิ่งกินกับพิซซา ยิ่งอร่อย...”

ภสันต์มองด้วยความแปลกใจ ท่าทางเธอทำราวกับไม่เคยกินเบียร ์

หรอืนำ้อดัลมมากอ่น แลว้ดเูธอทำหนา้ส ิเหมอืนในโฆษณาอาหารเลยทเีดยีว 

อร่อยจนหยุดไม่ได้

“ผมนึกว่าคุณจะเป็นพวกนางแบบ ควบคุมอาหารเสียอีก”

“หือ? นางแบบคืออะไร?”

“อ้าว” ภสันต์ยิ่งงง เขาเกาหัวแกรก “นางแบบก็เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่าง 

สูง ผอมบาง เหมือนคุณนี่ไง มีอาชีพถ่ายแบบ สวมเสื้อผ้าสวยๆ เดินบน 

แคตวอล์ก หรือถ่ายรูปลงนิตยสารยังไง”

“อ้อ...” เธอสั่นศีรษะเบาๆ อาชีพอย่างที่เขาว่า มีอยู่แต่ในโลกของ 

คนมเีงนิและมอีำนาจเทา่นัน้ โลกทีเ่ธอเคยอยู ่และเขา้ไปอยู ่ไมม่คีวามหรหูรา 

และฟูฟ่า่เพยีงนัน้ มเีพยีงอาหารใหก้นิสามมือ้ ไมอ่ดอยากเหมอืนตอนเดก็ๆ 

แลกกับการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด แค่นี้ก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ 

แลว้ ไมม่เีวลาสนใจเรือ่งนางแบบอะไรทีเ่ขาวา่หรอก แลว้เธอกห็วัเราะ เพราะ 

ร่างที่ผอมบางนั้น สืบเนื่องมาจากการฝึกอย่างหนักตั้งแต่เช้ามืดจนถึงดึก  

ถึงไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่มีไขมันเลย นอกจากกล้ามเนื้อ

“ฉันเนี่ยเหรอคะควบคุมอาหาร ไม่หรอกค่ะ ฉันไม่ใช่นางแบบอย่าง

ที่คุณว่าหรอก อย่างน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจำได้” เธอป้องกันตัวเองระดับหนึ่ง 

“ตอนนี้ฉันต้องกินให้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่อ่อนแอมากกว่า 

แต่เจ้านี่...” เธอยกขวดเบียร์ขึ้น “ฉันว่ามันรสชาติดีมาก ฉันชอบค่ะ”

“ถ้าชอบก็ต้องระวังให้ดี มันทำให้คุณอ้วนได้ในเวลาไม่กี่อาทิตย์” 

เขาเตือน

“ไมต่อ้งหว่งคะ่ ทนัททีีไ่มต่อ้งใชไ้มค้ำ้แลว้ ฉนัจะวิง่วนัละหา้กโิลเมตร 
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ใหค้ณุด”ู เธอสญัญา เปน็การเริม่ตน้อยา่งเบาะๆ กอ่นจะคอ่ยๆ เพิม่หลงัจาก 

ร่างกายแข็งแรงขึ้น

“คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณวิ่งได้” เขาจิบเบียร์ พอลดขวดลงก็ถาม

“ฉันรู้ว่าฉันวิ่งได้ค่ะ อย่างน้อย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายของฉันบอก 

ว่าต้องการ และคิดว่าฉันน่าจะชอบมากที่สุดด้วย”

“ถ้างั้น คุณเป็นนักกีฬาวิ่งหรือเปล่า”

“อะไรคือนักกีฬาวิ่ง?” เธอสงสัยอีก

“อา้ว...” อกีครัง้ทีค่ำถามแปลกๆ ทำเอาภสนัตไ์ปตอ่ไมถ่กูเลยทเีดยีว 

“กน็กักฬีาไง พวกทีช่อบเลน่กฬีาเฉพาะ เปน็อาชพี หรอืเปน็ตวัแทนของเมอืง 

ของประเทศ เช่น วิ่ง ฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล เทนนิส พวกนี้น่ะ”

“โอ.้..” เธอพมึพำ เปน็อกีสิง่หนึง่ทีเ่ธอจำไดว้า่มแีตพ่วกคนรวยเทา่นัน้ 

ที่มีเวลาสนใจ ส่วนชาวบ้านน่ะรึ แค่ขอให้หาอาหารประทังความหิวไปวันๆ  

ได้ก็เพียงพอแล้ว ไม่มีเวลาสนใจสิ่งไร้สาระพวกนั้นหรอก หรือจะมีก็แต่ 

พวกเดก็ๆ ทีเ่ลน่เตะฟตุบอลยามวา่งขา้งถนนในสลมั หรอืกฬีาอืน่ๆ ใครเกง่ 

หน่อยก็ถูกจับตัวไปเล่นในทีม ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็ไม่ต่างไป 

จากอยูใ่นคกุ ทีต่อ้งสรา้งความบนัเทงิใหแ้กเ่หลา่คนรวยจนกวา่สภาพรา่งกาย 

จะไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไป

“ฉันไม่ได้เล่นเป็นกีฬาหรอกค่ะ แค่เป็นสิ่งที่ชอบ” เธอหยิบพิซซาชิ้น 

ที่สี่ขึ้นมากัด เช่นเดียวกับภสันต์ ทำให้กล่องตรงหน้าว่างเปล่า เมื่อทั้งสอง 

สามารถจัดการพิซซาถาดใหญ่ได้หมดเกลี้ยงในเวลาอันสั้น 

“ผมคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่กินเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา” เขา 

ยอมรบั “ถา้คณุหายไมท่นั และยงักนิแบบนีอ้กี รบัรองวา่อกีไมก่ีว่นั นำ้หนกั 

ต้องขึ้นแน่ๆ”

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง” เธองึมงำเพราะพิซซา 

ยงัเตม็ปาก กต็ัง้แตเ่กดิมา ยงัไมเ่คยกนิอะไรทีอ่รอ่ยขนาดนีม้ากอ่นเลยนีน่า  

อาหารที่โรงพยาบาลก็พอถูไถ แต่ไม่อร่อยถูกปากเหมือนเบียร์กับพิซซา 
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แบบนี้

“ถา้งัน้...กนิแลว้กอ็ยา่เพิง่นอนนะ เดีย๋วผมจะเลอืกหนงัในเคเบลิมาด ู

ขืนกินแล้วนอน ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่”

เรื่องดูหนัง เป็นความโปรดปรานของเธอระหว่างอยู่โรงพยาบาล 

เธอสามารถดูหนัง หรือรายการสารคดีต่างๆ ได้ทั้งวัน ทุกเรื่องทุกรายการ 

ต่างก็น่าสนใจทั้งสิ้น

เธอพยักหน้ารับทันที พอพิซซาชิ้นที่สี่หมด เธอก็ปัดมือและเศษแป้ง 

จากตัว ภสันต์เก็บกล่องทิ้งในตะกร้ารีไซเคิล รวมทั้งกระป๋องน้ำอัดลม 

เธอยืนรีรออยู่ตรงนั้น คิดว่าควรจะต้องทำอะไรสักอย่าง เมื่อของตรงหน้า 

ถูกกวาดไปแล้ว เธอก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากช่วยเช็ดโต๊ะ

“กินพิซซาก็ดีแบบนี้แหละ ไม่ต้องล้างจาน สะดวกดี” เขาหันมาบอก 

ยิม้ๆ เธอไมเ่คยตอ้งทำงานพวกนัน้ เพราะคา่ยของเธอตอ้งไปกนิทีโ่รงอาหาร  

เธอมีหน้าที่รับอาหาร กินให้หมด แล้วเอาไปคืนให้พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล 

เท่านั้น ส่วนเรื่องทำอาหารและทำความสะอาดไม่ใช่หน้าที่ของเธอ ทุกคน 

ในค่ายต่างก็มีหน้าที่ของตัวเอง เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน 

“พรุ่งนี้ถ้าพอจะเดินไหว ผมจะพาคุณไปชอปปิง ซื้ออาหารสดมาตุน 

ไว้ คุณจะได้ทำอาหารกินเองได้ระหว่างที่ผมไม่อยู่”

เธอยังหนักใจในเรื่องนี้ เพราะแค่เครื่องปรุงยังไม่รู้เลยว่าอะไร 

เป็นอะไร นอกจากเครื่องเทศที่ต้องเติมลงไปในอาหารตามชอบใจตอน 

ทำเสร็จแล้วเท่านั้น แต่เวลาปรุง เธอไม่รู้เลยว่าเขาต้องเติมอะไรลงไปบ้าง  

และอาหารที่เธอกินก็ไม่ใช่อาหารที่วิเศษเลิศเลอ ทุกคนรู้ว่า มีอาหารให้ 

กินครบทุกมื้อก็นับว่าโชคดีมากแล้ว ดีกว่าชาวบ้านยากจนนอกเขตที่ 

อดอยาก แทบไม่มีอาหารกิน

ทัง้หมดนี้ตอ้งโทษเจ้าปิศาจร้ายที่สรา้งไทมแ์มชีนผู้นัน้เพียงคนเดียว 

ที่ทำลายล้างมวลมนุษยชาติ ควบคุมโลกไว้ในมือ!

กรามของเธอขบเข้าหากันแน่น เมื่อคิดถึงภาพเมือง หรือจะเรียกให้ 
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ถูกก็คือ ซากปรักหักพังของเมืองที่ชาวบ้านต้องทนอยู่อาศัยกันไปตามมี 

ตามเกิด ส่วนคนมีเงิน ถึงจะได้อยู่ในเขตเมืองที่มีความเป็นอยู่สุขสบาย 

พร้อมมูล ไม่มีขอบเขตประเทศชาติอีกต่อไป เพราะทุกอย่างในโลก ตก 

อยู่ในเงื้อมมือของคนในองค์กรที่เรียกว่า วอลเลอร์...พวกมันเปลี่ยนแปลง 

โลกด้วยเทคโนโลยีที่ควบคุมประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ชาตินับตั้งแต่ 

ครสิตศ์ตวรรษทีย่ีส่บิเอด็เปน็ตน้มา ประเทศมหาอำนาจพยายามทีจ่ะแกไ้ข 

หากมีคนภายในองค์กรขายความลับนี้ให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนั้น  

ความร่วมมืออันเลวร้ายของคนสองกลุ่ม พลิกโลกไปโดยสิ้นเชิงในอีก 

หนึ่งร้อยปีต่อมา ไม่มีประเทศใดเหลืออยู่ ทุกอย่างตกเป็นของวอลเลอร์ 

ที่ควบคุมทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ ใครต่อต้านก็จะถูกฆ่า ไม่ในปัจจุบัน ก็จะ 

ต้องถูกกำจัดในอดีต เมื่อพวกมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามต้องการ  

คนมเีงนิ ซือ้ความสะดวกสบายไดอ้ยา่งเหลอืเฟอื ขณะทีค่นยากจนตอ้งดิน้รน 

อยูก่นัตามมตีามเกดิ และครอบครวัของเธอกเ็ปน็หนึง่ในเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย 

นัน่ ทีเ่กดิมาในสลมั พอโตขึน้หนอ่ยกถ็กูคดัเลอืกเขา้สูโ่พรเทสเตอร ์องคก์ร 

ลับแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ที่เคยเป็นรัฐแคลิฟอร์เนีย 

มาก่อน และองค์กรแห่งนี้ก็ต่อต้านวอลเลอร์มาตลอด 

สิ่งที่พวกเขาทำคือ ค้นหาเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านการทหารเพื่อสร้าง 

นักฆ่าที่แข็งแกร่ง พวกเธอมีภารกิจเดียวก็คือ หาทางโค่นล้มวอลเลอร์ 

ให้ได้ 

เธอรูว้า่มหีนว่ยงานทีค่ลา้ยคลงึกนันีอ้กีหลายแหง่ทัว่โลก แตพ่วกเธอ 

ไม่สามารถประสานงานได้ เพราะต่างก็หวาดหวั่นว่าจะถูกกำจัดก่อนที่งาน 

จะลลุว่ง หากพวกเธอกไ็มล่ะความพยายาม และเชือ่มัน่วา่สกัวนัหนึง่ พวกเธอ 

จะต้องทำได้

“ปวดท้องเหรอ?” 

“หือ?” เธอเงยหน้าขึ้น 

“ก็เห็นทำหน้าเครียด เจ็บแผล ปวดแผลหรือเปล่า ลงไปนั่งที่โซฟา 
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ก่อนดีไหม” ภสันต์เดินเข้ามาประคอง จับมือและแขนของเธอช่วยพยุง เธอ 

อยากปฏิเสธ แต่เมื่อรับรู้แต่ความหวังดีที่แผ่กระจายออกมา เธอก็ปฏิเสธ 

ไม่ลง จึงเดินเบาๆ ไม่ลงน้ำหนัก ไปที่โซฟา 

“เป็นไง ดีขึ้นไหม”

“ค่ะ” เธอบอก ริมฝีปากคลี่นิดๆ นับเป็นเรื่องใหม่ที่เธอต้องฝึกยิ้ม 

ให้มากขึ้น หลังจากได้ยินจิตแพทย์บอกถึงปฏิกิริยาของเธอที่ไร้อารมณ์

จะทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่าย ในอดีต เธอไม่เคยใส่ใจ เพราะไม่เคยต้อง 

สนใจความรู้สึกของใคร แต่ละคนก็มีหน้าที่รอรับคำสั่ง ต่างคนก็ต่างมีห้อง 

อันแสนจะคับแคบ มีข้าวของเท่าที่จำเป็น จะมีก็แต่อีริคเท่านั้น ที่เธอพูดคุย 

ดว้ยมากทีส่ดุ เพราะเขาเปน็คูห่ขูองเธอนบัตัง้แตเ่ขา้รบัการฝกึ ความใกลช้ดิ 

ทำใหท้ัง้สองกลายเปน็คนรกั เริม่จากปฏกิริยิาทางธรรมชาต ิความตอ้งการ 

พื้นฐานของชายหญิง แต่ทั้งสองยังคงรักความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งยวด  

มีเพียงบางครั้งที่เขาจะข้ามมานอนที่ห้องของเธอ หรือนานๆ ครั้งที่เธอจะ 

ไปพักที่ห้องของเขา 

ทั้งสองไม่เคยคิดฝันถึงวันแต่งงาน เพราะไม่คิดว่าตนจะมีชีวิตอยู่ 

ยืนยาวนัก เป็นไปได้ว่าวันใดวันหนึ่ง จะต้องถูกส่งมาปฏิบัติงาน และไม่ได้ 

กลับไปอีกเลย...ซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้ว 

“ถ้ายิ้มแล้วมันเจ็บปวด คุณไม่ต้องยิ้มก็ได้นะ” ภสันต์เอ่ยขึ้น เธอ 

เลยทำหน้าแหย

“ฉันยิ้มได้แย่ขนาดนั้นเลยหรือคะ”

“เปล่าหรอก ถ้าคุณยิ้มออกมาจากใจ มันจะเป็นยิ้มที่สวยงาม แต ่

ไม่ใช่ยิ้มที่จำเป็นต้องทำ” เขาทิ้งตัวนั่งลงข้างเธอ “ผมรู้ว่าคุณต้องปรับตัว 

ต้องเรียนรู้อีกเยอะ อย่างน้อย การที่คุณอยู่ที่นี่ตามลำพังเสียส่วนใหญ่  

คงจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ง่ายขึ้น เพราะผมคิดว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูง”

เธอไม่เคยได้ยินคำนี้ แต่เข้าใจความหมายของเขา ไม่ใช่เพราะเธอ 

อยากเป็นหรอกนะ หากเธอกับเพื่อนๆ ในกลุ่มที่ถูกคัดตัวเข้ามาในค่าย 
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ตั้งแต่เด็กๆ ถูกฝึกให้เป็นแบบนี้กันทั้งนั้น

“ฉนักค็ยุไดบ้า้งคะ่” เธอออ้มแอม้ ยงันกึไมอ่อกเลยวา่ ถา้จะตอ้งเปน็ 

คนชวนคุย จะคุยเรื่องอะไร 

“ไม่ต้องฝืนหรอกคุณ ผมพอจะเข้าใจความรู้สึกของคุณ คุณตกอยู่ 

ในสถานะที่ไม่ปกติ เจอเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมากมายในช่วงเวลา 

สั้นๆ ก็ต้องช็อกเป็นธรรมดา ไม่ต้องเร่งรีบปรับตัว ขอแค่ค่อยๆ เปิดใจ 

ทีละนิด อยากให้คุณคิดว่าผมหวังดีกับคุณ ถึงได้ตัดสินใจทำเรื่องให้คุณ 

มาอยู่ที่นี่ ไม่อย่างนั้น คุณต้องถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์หรือไม่ก็ 

เชลเตอร์๒ จนกว่าจะมีญาติติดต่อมา”

“แล้วทำไมคุณถึงช่วยฉัน” 

ภสันต์เงยหน้าขึ้นหัวเราะ ก่อนจะสั่นศีรษะ

“ข้อนั้นผมก็ตอบคุณไม่ได้เหมือนกัน ตอนผมหลุดปากออกไป 

คงเพราะอยากจะเอาชนะคุณกระมัง เผื่อคุณจะสนใจข้อเสนอของผม 

แล้วมันก็ได้ผล เห็นไหม”

“ก็เพราะฉันไม่มีทางเลือก ข้อเสนอของคุณมันน่าเย้ายวนใจกว่า 

บ้านพักชั่วคราวเยอะ” เธอตอบตามตรง 

“ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน อย่างที่บอก เดือนหนึ่งผมอยู่ที่นี่แค่ 

เก้าวัน ที่เหลือผมต้องไปทำงานต่างเมือง ดังนั้น ผมต้องจ้างแม่บ้านมาคอย 

ดูแล ถ้ามีคุณอยู่ ก็ไม่ต้องจ้างอีก ผมคิดว่าคุณคงจะช่วยดูแลแทนได้”

“ค่ะ ฉันก็ตั้งใจแบบนั้น” ก่อนอื่น เธอจะต้องเรียนวิธีทำความสะอาด 

บ้าน และทำอาหารให้เป็นเสียก่อน ในยุคนี้ คอมพิวเตอร์กำลังเฟื่องฟู  

เธอไม่คิดว่าจะมีปัญหาในการค้นคว้า เพียงแต่ระบบเครือข่ายอาจจะ 

ไม่ทันสมัยและรวดเร็วเท่าในช่วงเวลาที่เธอจากมา แต่ก็ไม่น่าจะยากที่จะ 

๒ Shelter สถานที่พักพิงสำหรับบุคคลไร้ที่อยู่อาศัย ที่ต่างประเทศมีบริการให้คน

จรจัดเกือบทุกเมือง
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เรียนรู้ “แล้วคุณทำงานที่เมืองไหนหรือคะ”

เขาส่ายหน้าน้อยๆ

“ในปา่ เรยีกวา่เมอืงไมไ่ดห้รอก เพราะไมม่อีะไรเลยนอกจากโครงการ 

ของเรา”

“งานที่คุณบอกว่าไล่ตามความฝันน่ะหรือคะ”

“ก็ทำนองนั้น งานที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหม แต่มนุษย์ก็ยังเชื่อว่ามี 

ศักยภาพที่จะทำได้”

“เป็นของรัฐบาลหรือเปล่าคะ”

“อย่ารู้เลยดีกว่า มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา”

เมือ่เขาพดูปดัเชน่นัน้ เธอกเ็งยีบเสยี เรือ่งของเธอ บางอยา่งกบ็อกเลา่ 

ไม่ได้ เรื่องของเขา บางเรื่องเขาก็คงอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกัน

“คะ่” แลว้เธอกน็ิง่เสยี มองเขาหยบิแทง่สดีำจากตะกรา้เลก็ๆ ในลิน้ชกั 

โต๊ะตรงหน้า กดปุ่มแล้วภาพบนหน้าจอแบนขนาดราวไม่เกินห้าสิบนิ้ว 

ก็เปิดออก

“วันนี้ดูเรื่องโปรดของผมดีไหม?”

“เรื่องอะไรคะ”

“เดอะโน้ตบุ๊ก มันอาจเพ้อเจ้อไปสักนิด พวกเพื่อนผู้ชายผมไม่ชอบ 

สักคน แต่ผมชอบ ผมคิดว่าความรักแบบนี้มันน่าประทับใจดี แต่ถ้าคุณ 

เคยดูมาก่อน หรือไม่อยากดู ก็ไปเลือกจากเคเบิลได้”

“ฉันจำไม่ได้ค่ะ คุณเลือกเถอะ” 

ภสนัตจ์งึลกุไปหยบิแผน่ดวีดีเีรือ่งโปรดจากชัน้ขา้งผนงั แลว้หยอ่นลง 

ในเครือ่งเลน่ มอรร์แิกนพยายามจดจำวา่เขาใชง้านอยา่งไร กอ่นภาพยนตร ์

เริ่ม เธอก็ถาม

“เจ้านี่ เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะ”

เขาขมวดคิ้ว ก่อนจะสั่นศีรษะ

“ไม่ใช่หรอก มันคือโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์อยู่ในห้อง ผมมีเครื่อง 
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แบบตัง้โตะ๊อยูใ่นหอ้งทำงาน ถงึจะเกา่หนอ่ยแตก่ใ็ชง้านไดด้ ีถา้คณุอยากใช ้

ก็เชิญได้ตามสบาย”

“ขอบคุณมากค่ะ” เธอพึมพำ

ภาพยนตร์เริ่มต้น ตัวละครหน้าตาสะสวยและหล่อเหลา ปกติเธอ 

ไม่เคยรู้สึกรู้สมกับการชมภาพยนตร์เรื่องใดทั้งสิ้น เพราะคิดว่ามันคือ 

สิง่สมมตุ.ิ..หากฉากสุดทา้ย...หวัใจของเธอกระตกุวบู...เมือ่มองเหน็ความรกั 

ที่สะท้อนออกมาจากการกระทำและจิตใจของผู้ชายคนหนึ่ง...แล้วเธอก็ 

ตั้งคำถามกับตัวเองว่า หากอีริคยังไม่ตาย เธอกับเขา...จะลงเอยอย่าง 

ในภาพยนตร์นั้นหรือไม่?


