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วนัพฤหสับดทีี ่9 มถินุายน 2011 

ผมน่ังรอดว้ยหัวใจเตน้กระหน ่า 5.36 น. แลว้ ผมจอ้งผา่นกระจกสเีขม้ของรถยนตอ์อดไีปยงัประตหูนา้ตกึ
ทีเ่ธออยู ่รูว้า่ตัวเองมากอ่นเวลา แตผ่มเฝ้ารอชว่งเวลานีม้าทัง้วัน 

ผมจะไดเ้จอเธอแลว้ 

ผมขยบัตัวบนทีน่ั่งดา้นหลังรถ บรรยากาศชวนอดึอดั และถงึผมจะพยายามวางตัวสงบนิง่ แตค่วาม
คาดหวังและความตืน่เตน้กลับบบีรัดชอ่งทอ้งและกดทบัอยูท่ีอ่ก เทยเ์ลอรน่ั์งอยูบ่นเบาะคนขบัพลางจอ้ง
ตรงไปขา้งหนา้ โดยไมพ่ดูอะไร เป็นทา่ทสี ารวมตามแบบฉบบัของเขา ในขณะทีผ่มแทบจะหายใจไม่
ออกอยูแ่ลว้ น่าหงดุหงดิจรงิ ๆ 

โธเ่วย้ เธออยูท่ีไ่หนนะ 

เธอก็อยูข่า้งในน่ะส ิในซแีอตเทลิอนิดเิพนเดนทพั์บลชิชิง่ (เอสไอพ)ี ตกึนีต้ัง้อยูร่มิทางเทา้โลง่กวา้ง มนั
เกา่โทรมและสมควรจะปรับปรงุใหมไ่ดแ้ลว้ ตัง้แตช่ือ่บรษัิททีแ่กะสลกัชุย่ ๆ บนกระจก ลายฝ้าทีห่ลดุรอ่น 
กจิการทีด่ าเนนิอยูเ่บือ้งหลังประตูบานนัน้อาจเป็นบรษัิทประกนัภยัหรอืส านักงานบญัชกี็ได ้ไมม่อีะไรบง่
บอกตัวตนใหรู้เ้ลย แตผ่มแกไ้ขจดุนัน้ไดเ้มือ่ผมเขา้มาบรหิารยงัไงเอสไอพกีเ็ป็นของผม ใกลเ้ป็นเพราะ
ผมเซน็ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฉบบัปรับปรงุไปแลว้ 

เทยเ์ลอรก์ระแอมและสบตาผมผา่นกระจกมองหลัง “ผมจะรออยูข่า้งนอกนะครับ” เขาบอก ท าใหผ้ม
แปลกใจแลว้เขาก็ลงจากรถไปกอ่นทีผ่มจะรัง้เอาไวท้ัน 

บางททีา่ทางตงึเครยีดของผมอาจสง่ผลกบัเขามากกวา่ทีค่ดิก็ได ้นีอ่าการผมออกขนาดนัน้เชยีวหรอื 
บางทอีาจเป็นเขาเองทีเ่ครยีด แตเ่พราะอะไรละ่ อาจเพราะเขาตอ้งรับมอืกบัอารมณ์ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่น
มาของผมตลอดสปัดาหท์ีผ่า่นมานีก้ไ็ด ้ผมรูว้า่ผมไมใ่ชค่นทีรั่บมอืดว้ยงา่ยนัก 

แตว่ันนีไ้มเ่หมอืนกนั หวังวา่งัน้นะวันนีเ้ป็นวันแรกทีผ่มท าอะไรเป็นชิน้เป็นอนัไดต้ัง้แตเ่ธอทิง้ผมไป หรอื
เทา่ทีผ่มรูส้กึน่ะนะ ความคดิเชงิบวกท าใหผ้มเขา้รว่มประชมุตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งกระชุม่กระชวย อกีสบิชัว่โมง
ผมจะไดเ้จอเธอ เกา้ แปด เจ็ด…ความอดทนของผมถกูทดสอบดว้ยเวลาทกุวนิาททีีใ่กลจ้ะไดเ้จอมสิ
แอนัสเตเชยี สตลีอกีครัง้ 

ตอนนีผ้มน่ังอยูท่ีน่ี ่รอคอยอยูต่ามล าพัง ความฮกึเหมิมัน่ใจทีผ่มมคีวามสขุกบัมนัมาทัง้วันเริม่ระเหย
หายไป 

บางทเีธออาจจะเปลีย่นใจ 

เราจะไดก้ลบัมาเจอกนัอกีหรอืเปลา่ หรอืวา่ผมจะขบัรถมาพอรต์แลนดเ์สยีเทีย่ว 

 



ผมดนูาฬกิาอกีครัง้ 

5.38 น. 

เวรเอย๊ ท าไมเวลามนัเดนิชา้อยา่งนีว้ะ 

ผมคดิจะสง่อเีมลบอกเธอวา่ผมอยูข่า้งนอกแลว้นะ แตร่ะหวา่งคล าหาโทรศัพท ์ก็นกึขึน้ไดว้า่ผมไมอ่ยาก
ละสายตาจากหนา้ประต ูผมเลยเอนหลัง คดิทบทวนถงึอเีมลฉบบัทา้ย ๆ ทีเ่ธอสง่มา ผมรูซ้ ึง้ดวีา่ทกุฉบบั
นัน้เป็นมติร สัน้กระชบั แตไ่รว้ีแ่ววทีบ่ง่บอกวา่เธอก าลังคดิถงึผม 

ผมคงขบัรถมาเสยีเทีย่วจรงิ ๆ 

ผมสลดัความคดินัน้ทิง้แลว้จอ้งประตหูนา้ หวังใหเ้ธอปรากฏตัว 

ประตเูปิด หัวใจผมเตน้โครมครามเกนิอตัรา กอ่นทีม่นัจะสะดดุกกึอยา่งรวดเร็วดว้ยความผดิหวัง ไมใ่ช่

เธอ 

แมง่ 

เธอชอบใหผ้มรอตลอดผมยกยิม้ทีม่มุปากแตไ่มใ่ชด่ว้ยอารมณ์ขนัเธอใหผ้มรอทีร่า้นเคลยต์ัน รอที่
โรงแรมฮธีแมนหลังจากถา่ยภาพเสร็จ แลว้ก็ใหร้ออกีตอนทีผ่มสง่หนังสอืของทอมสั ฮารด์ไีปให ้

เทสส…์ 

ผมสงสยัวา่เธอยงัเก็บพวกมนัอยูไ่หม เธออยากคนืหนังสอืพวกนัน้ใหผ้ม เธออยากบรจิาคใหก้ารกศุล 

ฉันไมต่อ้งการของอะไรก็ตามทีจ่ะเตอืนใจใหน้กึถงึคณุ 

ภาพแอนาจากไปปรากฏขึน้ตรงหนา้ผม ใบหนา้เศรา้ ซดีขาวทกุขท์นดว้ยความเจ็บปวดและสบัสน เป็น
ความทรงจ าทีไ่มน่่ายนิด ีและเจ็บปวด 

ผมท าใหเ้ธอทกุขใ์จขนาดนัน้ ผมท าใหท้กุอยา่งเกนิเลยไปมาก รวดเร็วไปมาก มนัท าใหใ้จผมอดัแน่น
ดว้ยความเจ็บช า้จนชาชนินับตัง้แตเ่ธอจากไป ผมหลับตา พยายามรวบรวมสต ิแตก่็ตอ้งตอ่สูก้บัความ
กลัวทีล่กึล ้าและด ามดืทีส่ดุของตัวเองเธอเจอคนใหมแ่ลว้ เธอใชเ้ตยีงเล็ก ๆ สขีาวและแบง่ปันเรอืนรา่งที่
งดงามของเธอกบัไอค้นแปลกหนา้หา่เหวสกัคนแลว้ 

แมง่เอย๊ เกรย ์คดิบวกเขา้ไว ้

อยา่คดิไปไกลขนาดนัน้ มนัยงัไมไ่ดเ้สยีหายไปทัง้หมด เดีย๋วนายกไ็ดเ้จอเธอแลว้ แผนการของนายก็
เตรยีมมาพรอ้ม นายจะตอ้งไดเ้ธอกลับมาแน่นอน ผมลมืตา จอ้งไปทีป่ระตหูนา้ผา่นกระจกรถ ตอนนี้
อารมณ์ผมมดืด าพอกบักระจกเคลอืบสขีองรถออดน่ัีนแหละ คนเริม่ออกมาจากตกึมากขึน้ แตก่็ยงัไมม่แีอ
นา 

เธออยูท่ีไ่หน 

เทยเ์ลอรเ์ดนิไปเดนิมาอยูข่า้งนอก พลางเหลอืบมองไปทางประตหูนา้ พระเจา้ เขาดกูระสบักระสา่ยพอ
กบัทีผ่มรูส้กึเลย เขาเป็นบา้อะไรของเขาน่ะ 



นาฬกิาของผมบอกเวลา 5.43 น. เธอคงจะออกมาเดีย๋วนีแ้ลว้ ผมสดูหายใจลกึ ๆ และพับแขนเสือ้ 
พยายามลบูไทตวัเองใหเ้รยีบแตพ่บวา่ไมไ่ดส้วมมาฉบิหายเอย๊ ผมใชน้ิว้เสยเสน้ผมพยายามปัดขอ้กงัขา
ตา่ง ๆ ทิง้ แตม่นักค็อยมากวนใจอยูเ่รือ่ง นีผ่มขบัรถมาเสยีเทีย่วหรอืเปลา่ เธอคดิถงึผมบา้งไหม เธอ
อยากจะคนืดกีบัผมไหม เธอมใีครใหมห่รอืเปลา่ ผมไมรู่เ้ลย มนัเลวรา้ยกวา่ตอนรอเธอทีม่ารเ์บลิบารเ์สยี
อกี และผมก็รับรูถ้งึความยอ้นแยง้ด ีผมคดิวา่น่ันคอืขอ้ตกลงทีใ่หญท่ีส่ดุทีผ่มเคยท ากบัเธอ แถมผลของ
มนัก็ไมไ่ดอ้อกมาในรปูแบบทีผ่มคาดหวังดว้ย ไมม่อีะไรออกมาในรปูแบบทีผ่มคาดหวังเลยถา้เป็นเรือ่ง
ของมสิแอนัสเตเชยี สตลี ความตืน่ตระหนกบดิกระเพาะของผมอกีครัง้ วันนีผ้มจะตอ้งท าขอ้ตกลงทีใ่หญ่
กวา่เดมิ 

ผมอยากไดเ้ธอคนืมา 

เธอบอกวา่เธอรักผม… 

หัวใจผมเตน้ถีรั่วตอบสนองตอ่อะดรนีาลนิทีพ่ลุง่พลา่นอยูใ่นรา่งกาย 

อยา่นะ อยา่ อยา่คดิถงึเรือ่งนี ้เธอไมม่ทีางรูส้กึอยา่งนัน้กบัผมหรอก 

ใจเย็น เกรย ์ตัง้สตหิน่อย 

ผมเหลอืบมองไปยงัทางเขา้ซแีอตเทลิอนิดเิพนเดนตพั์บลชิชิง่อกีครัง้ และเธอก็อยูต่รงนัน้ ก าลังเดนิมา
หาผม 

แมง่ 

แอนา 

ความรูส้กึชอ็กซดัลมหายใจออกจากรา่งกายผมเหมอืนถกูใครเตะเขา้ทีล่ ิน้ป่ี ภายใตแ้จ็คเก็ตสดี า เธอสวม
เดรสตัวทีผ่มชอบมาก ตวัสมีว่งน่ัน กบัรองเทา้บูต๊สน้สงูสดี า ผมเธอแวววาวอยูใ่ตแ้สงอาทติยข์องชว่ง
ใกลค้ า่ มนัพลิว้ไหวกลางสายลมยามเธอเคลือ่นไหว แตไ่มใ่ชเ่สือ้ผา้หรอืผมของเธอหรอกทีด่งึความ
สนใจผม ใบหนา้เธอซดีขาวจนแทบจะโปรง่ใส มรีอยคล ้าใตต้า และเธอดผูอมลง 

ผอมลง 

ความรูส้กึผดิทิม่แทงเขา้ใสผ่ม 

พระเจา้ 

เธอเองก็ทกุขท์รมานเหมอืนกนั 

ความกงัวลหลังจากไดเ้ห็นสภาพเธอแปรเปลีย่นเป็นความโมโห 

ไมส่ยิ ิง่กวา่โมโหอกี 

เธอไมก่นิอะไรเลย เธอผอมลงน่าจะหา้หรอืหกปอนดภ์ายในไมก่ีว่ัน เธอเหลอืบมองผูช้ายคนหนึง่ทีอ่ยู่
ขา้งหลังและมนัก็ย ิม้กวา้งกลับมาให ้ไอห้มอน่ันหนา้ตาดแีถมคดิวา่ตัวเองเจง๋ ไอเ้บื๊อกเอย๊ทา่ทางทีส่อง
คนนัน้สือ่สารกนัแบบสบาย ๆ ยิง่ท าใหผ้มโกรธจัด เขามองเธอดว้ยสายตาปลาบปลืม้แบบผูช้ายอยา่ง
ออกนอกหนา้ขณะทีเ่ธอเดนิมาทางรถ ความฉุนเฉียวของผมยิง่เพิม่ขึน้ในทกุกา้วทีเ่ธอเดนิมา 

 



เทยเ์ลอรเ์ปิดประตรูถและยืน่มอืใหเ้ธอจับขณะเขา้มาขา้งใน ทันใดนัน้เธอก็มาน่ังขา้งผม 

“คณุกนิมือ้สดุทา้ยเมือ่ไหร”่ ผมท าเสยีงด ุแตก่พ็ยายามรักษาอาการ ตาสฟ้ีาของเธอตวดัมองขึน้มาทีผ่ม 
ฉีกทึง้รา่งผมใหเ้ปลอืยเปลา่และเปิดโลง่เหมอืนเชน่ครัง้แรกทีผ่มไดพ้บเธอ 

“หวดัดคีะ่ ครสิเตยีนคะ่ ดใีจทีไ่ดเ้จอคณุเหมอืนกนั” เธอบอก 

อะไรกนั วะ 

“ผมไมช่อบทีค่ณุมาท าปากกลา้ตอนนี ้ตอบผมกอ่น” 

เธอจอ้งมอืตัวเองบนตกั ผมก็เลยไมรู่ว้า่เธอคดิอะไรอยู ่จากนัน้เธอก็เอย่ค าแกต้ัวอบุอบิวา่เธอกนิโยเกริต์
กบักลว้ย 

แบบนัน้ไมเ่รยีกวา่กนิ! 

ผมพยายาม พยายามอยา่งหนักทีจ่ะควบคมุอารมณ์ตวัเองไว ้

“คณุกนิอาหารจรงิจังครัง้สดุทา้ยเมือ่ไหร่” ผมจีถ้าม แตเ่ธอกท็ าหทูวนลม มองออกไปนอกหนา้ตา่ง เทย์
เลอรข์บัรถออกจากไหลท่าง แลว้แอนาก็โบกมอืใหไ้อก้รว๊กคนทีต่ามเธอออกมาหนา้ตกึ 

“น่ันใคร” 

“เจา้นายฉันคะ่” 

ออ้ น่ันแจ็ค ไฮดส์นิะ ผมนกึทบทวนขอ้มลูเกีย่วกบัพนักงานคนนัน้ทีผ่มพลกิดเูมือ่ตอนเชา้ มาจากดี
ทรอยต ์ไดท้นุไปเรยีนพรนิซต์ัน ไตเ่ตา้ขึน้มาจากส านักพมิพท์ีน่วิยอรก์ แตส่องสามปีก็เปลีย่นงานท ี
ท างานไปทัว่ประเทศ ไมเ่คยมผีูช้ว่ยคนไหนอยูก่บัเขาทน อยา่งมากก็ไมเ่กนิสามเดอืน หมอนีอ่ยูใ่น
รายชือ่คนทีผ่มเฝ้าระวัง และผมจะใหเ้วลช ์ทีป่รกึษาดา้นความปลอดภยัสบืหาเรือ่งราวใหช้ดัเจน 

สนใจเรือ่งตรงหนา้กอ่น เกรย ์

“วา่ไง คณุกนิมือ้สดุทา้ยเมือ่ไหร่” 

“ครสิเตยีน ไมเ่กีย่วกบัคณุซะหน่อย” เธอเอย่เบา ๆ 

“ทกุอยา่งทีค่ณุท าเกีย่วกบัผมทัง้นัน้ บอกมา” อยา่เขีย่ผมทิง้นะ แอนัสเตเชยีไดโ้ปรด 

  

ผมขบัรถมาเสยีเทีย่วแลว้ 

เธอถอนหายใจหงดุหงดิแลว้กลอกตาเพือ่ท าใหผ้มโมโห จากนัน้ผมกเ็ห็นมนั รอยยิม้จาง ๆ ทีผ่ดุตรงมมุ
ปากเธอ เธอพยายามกลัน้ข า เธอพยายามไมห่วัเราะข าผม หลังจากทีผ่มตอ้งทนเจ็บปวดใจมานาน ภาพ
นัน้ชา่งน่าชืน่ใจจนมนัทลายความโกรธของผมลง ชา่งเป็นแอนาจรงิ ๆ รูต้วัอกีทผีมกก็ าลังเป็นเหมอืนเธอ 
และพยายามขม่รอยยิม้ตัวเองไว ้

“วา่ไงครับ” เสยีงผมออ่นลงมาก 



“พาสตา้หอยลาย เมือ่วันศกุรท์ีแ่ลว้คะ่” เธอตอบเสยีงออ่ย 

พระเจา้ เธอไมไ่ดก้นิอะไรเลยตัง้แตท่ีเ่รากนิดว้ยกนัมือ้สดุทา้ย! ผมอยากจะจับเธอพาดเขา่ เดีย๋วนี ้ตรง
หลังรถเอสยวูนีีเ่ลย แตผ่มรูว้า่ผมจะแตะตอ้งเธอแบบนัน้ไมไ่ดอ้กีแลว้ 

ผมจะท ายงัไงกบัเธอด ี

เธอกม้หนา้ลงมองมอืตัวเอง ใบหนา้เธอซดีลงแลว้ก็เศรา้ลงกวา่กอ่นหนา้นีอ้กี ผมมองส ารวจเธออยา่ง
ละเอยีด พยายามตกตะกอนความคดิวา่จะท าอยา่งไร อารมณ์ทีไ่มพ่งึปรารถนากอ่ตัวขึน้ในอก ท าทา่จะ
กลนืกนิผม แตผ่มก็สลดัมนัออกไปได ้ระหวา่งทีพ่นิจิมองเธอ ผมเขา้ใจชดัเจนดว้ยความปวดรา้ววา่เรือ่งที่
ผมกลวัทีส่ดุนัน้ไมม่หีรอก ผมเขา้ใจวา่เธอไมไ่ดไ้ปเมามายแลว้ก็พบเจอใครอืน่ ดจูากสภาพของเธอ
ตอนนี ้ผมเขา้ใจวา่เธออยูก่บัตัวเอง นอนขดบนเตยีง แลว้ก็รอ้งไหห้ัวใจสลาย ความคดินัน้ใหค้วามรูส้กึ
โลง่และหดหูใ่นคราวเดยีวกบั ผมเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้ธอทกุขท์รมาน 

ผมเอง 

ผมคอืปีศาจ ผมท าใหเ้ธอเป็นแบบนี ้แลว้ผมจะงอ้เธอคนืมาไดห้รอื 

“เขา้ใจแลว้” ค าพดูของผมฟังดวูา่งเปลา่ ธรุะในตอนนีพ้ลันกลายเป็นเรือ่งน่าหดหูเ่กนิไป เธอไมม่วีันจะ
กลับมาหาผมแลว้ 

ควบคมุสต ิเกรย ์

ผมกดความรูส้กึกลวัไวแ้ลว้ขอรอ้งเธอ “ดเูหมอืนคณุผอมลงสกัหา้ปอนด ์อาจจะมากกวา่ดว้ย กนิหน่อย
เถอะนะ แอนัสเตเชยี” 

ผมไมไ่ดเ้รือ่งเลย จะพดูยงัไงดนีะ 

เธอน่ังนิง่ จมอยูก่บัความคดิของตัวเอง สายตามองเหมอ่ไปดา้นหนา้ ผมจงึมเีวลาไดส้ ารวจใบหนา้
ดา้นขา้งของเธอ เธอมเีสน่ห ์ออ่นหวาน และงดงามเหมอืนอยา่งทีผ่มจ าได ้ผมอยากยืน่มอืออกไปลบู
แกม้เธอ สมัผัสดวูา่ผวิเธอนุ่มนิม่ขนาดไหน…ส ารวจดวูา่เป็นตวัจรงิหรอืไม ่ผมหันกายไปหาเธอ คันไมค้ัน
มอือยากแตะตอ้ง 

“คณุเป็นยงัไงบา้ง” ผมถาม เพราะอยากไดย้นิเสยีงเธอ 

“ถา้บอกวา่สบายดกีค็งโกหกละคะ่” 

เวร ผมคดิถกู เธอเสยีใจมาก และทัง้หมดคอืความผดิของผม แตค่ าพดูของเธอจดุประกายใหผ้มมี
ความหวังขึน้มา เธออาจจะคดิถงึผม อาจจะ…ผมใจชืน้แลว้ยดึความคดินัน้ไว ้“ผมกเ็หมอืนกนั ผมคดิถงึ
คณุจัง” ผมเอือ้มไปจับมอืเธอเพราะไมอ่าจมชีวีติอยูไ่ดอ้กีแมแ้ตน่าทถีา้ไมแ่ตะตอ้งตวัเธอ มอืเธอเล็ก
และเย็น – อยา่งกบัน ้าแข็ง เมือ่ถกูกมุดว้ยมอือนัอบอุน่ของผม 

“ครสิเตยีนคะ ฉัน-” เธอหยดุ เสยีงแตกพรา่ แตก่็ไมไ่ดด้งึมอืออก 

“แอนา ขอรอ้งละ เราตอ้งคยุกนันะ” 

“ครสิเตยีน ฉัน…ขอรอ้งเถอะคะ่ ฉันรอ้งไหม้าเยอะแลว้” เธอกระซบิ ค าพดูของเธอ ภาพทีเ่ธอพยายาม
กลัน้น ้าตา มนัเสยีดแทงเขา้ไปในหวัใจสว่นทีเ่หลอือยูข่องผม 



“โอ ๋ทีรั่ก ไมเ่อาน่า” ผมดงึมอืเธอ และกอ่นทีเ่ธอจะขดัขนืผมก็อุม้เธอมาน่ังบนตัก กอดเธอไวใ้นออ้มแขน 

โอ ความรูส้กึทีไ่ดส้มัผัสเธอ 

“ผมคดิถงึคณุมากเลยแอนัสเตเชยี” เธอตัวเบาเกนิไป เปราะบางมากเกนิไป และผมอยากจะตะโกนดว้ย
ความหงดุหงดิ แตก่ลายเป็นวา่ผมซกุจมกูเขา้ไปในผมเธอ ดืม่ด า่อยูก่บักลิน่ตอ้งมนตรข์องเธอ มนัท าให ้
ผมนกึถงึชว่งเวลาด ีๆ ทีผ่า่นมา สวนผลไมใ้นฤดใูบไมร้ว่ง เสยีงหวัเราะทีบ่า้น ดวงตากระจา่งใส เป่ียม
ดว้ยอารมณ์ขนัและเจา้เลห่…์กบัความปรารถนา แอนาผูน่้ารักออ่นหวานของผม 

ตอนแรกเธอเกร็งตวัขดัขนื แตห่ลังจากนัน้ครูเ่ดยีวเธอกผ็อ่นคลายและพงิตัวกบัผม ศรีษะซบบนไหล ่ผม
ไดใ้จเลยลองเสีย่งหลับตาและจบูผมเธอ แอนาไมไ่ดบ้ดิตัวหนอีอ้มกอดของผม โลง่ใจชะมดั ผมคดิถงึ
ผูห้ญงิคนนีเ้หลอืเกนิ แตผ่มตอ้งระวังหน่อย ผมไมอ่ยากใหเ้ธอเตลดิหนไีปอกี ผมกอดเธอไว ้ดืม่ด า่กบั
การไดส้มัผัสเธอในออ้มกอดและชว่งเวลาเรยีบงา่ยจากความสขุสงบนี ้

แตม่นัเป็นเพยีงละครคั่นฉากสัน้ ๆ เทยเ์ลอรข์บัรถมาถงึลานจอดเฮลคิอปเตอรใ์จกลางเมอืงซแีอตเทลิ
ดว้ยความเร็วทีเ่ป็นสถติใิหม ่

“ไปเถอะ” ผมอุม้เธอลงจากตักอยา่งไมเ่ต็มใจ “ถงึแลว้ครับ” 

สายตางงงันของเธอมองดวงตาผม 

“ลานจอดเฮลคิอปเตอรอ์ยูบ่นตกึนี”้ เธอคดิวา่เราจะไปพอรต์แลนดก์นัยงัไงร ึขบัรถไปอยา่งนอ้ย ๆ ก็ตอ้ง
สามชัว่โมงเชยีวนะ เทยเ์ลอรเ์ปิดประตรูถฝ่ังเธอ สว่นผมลงจากรถทางประตฝ่ัูงผม 

“ไวฉั้นจะคนืผา้เชด็หนา้ใหค้ณุนะคะ” เธอบอกเทยเ์ลอรพ์รอ้มรอยยิม้เขนิอาย 

“เก็บไวเ้ถอะครับมสิสตลี แทนความปรารถนาดขีองผม” 

สองคนนีม้นัอะไรกนัวะ 

“สามทุม่นะ” ผมพดูแทรก ไมใ่ชแ่คจ่ะเตอืนเขาวา่ใหม้ารับพวกเราทีพ่อรต์แลนดก์ีโ่มง แตจ่ะไดใ้หเ้ขาเลกิ
คยุกบัแอนา 

“ครับทา่น” เขาเอย่เบา ๆ 

เออส ิเธอเป็นผูห้ญงิของผม ผา้เชด็หนา้อะไรมนักต็อ้งหนา้ทีผ่ม ไมใ่ชห่นา้ทีเ่ขา 

แวบหนึง่ผมเห็นภาพเธออาเจยีนบนพืน้ เห็นตวัเองรวบผมของเธอไวส้ง่ผา้เชด็หนา้ใหเ้ธอ แลว้ก็ไมเ่คย
ไดม้นัคนืมา บางทเีธออาจจะยงัเก็บมนัเอาไว ้บางทเีธออาจจะยงัใชม้นัอยู ่

หยดุ เดีย๋วนี ้เกรย ์

ผมจับมอืเธอ มอืทีค่วามเย็นเฉียบหายไปแลว้ แตก่็ยงัเยน็อยูแ่ลว้พาเธอเขา้ตกึ เมือ่เราไปถงึลฟิท ์ผมก็
นกึถงึตอนทีเ่ราเจอกนัทีฮ่ธีแมน จบูแรกคราวนัน้ 

ใช ่จบูแรกคราวนัน้ 

ความคดินีท้ าใหร้า่งกายผมตืน่ตวั 



แตป่ระตพูลันเปิดออก ดงึความสนใจของผมไป ผมปลอ่ยมอืเธออยา่งอดิออดแลว้ดนัเธอเขา้ไปขา้งใน 

ลฟิทนั์น้แคบ เราไมไ่ดถ้กูเนือ้ตอ้งตัวกนัแลว้ แตผ่มกลบัสมัผัสถงึเธอได ้

ทัง้ตัว 

ทีน่ี ่เดีย๋วนี ้

แมง่เอย๊ ผมกลนืน ้าลาย 

เพราะวา่เธออยูใ่กลม้ากน่ะหรอื ดวงตาทีเ่ขม้ขึน้เงยมาสบตาผม 

โอ แอนา 

การทีเ่ธออยูใ่กลช้ดิแบบนีม้นัชา่งปลกุเรา้อารมณ์ เธอสดูหายใจเร็ว ๆ แลว้มองลงพืน้ 

“ผมก็รูส้กึเหมอืนกนั” ผมเอือ้มไปจับมอืเธออกีครัง้แลว้ใชน้ิว้โป้งลบูไลข้อ้นิว้เธอ แอนาเงยหนา้มองผม 
แววตาลกึล ้ายากหยัง่ถงึขุน่มวัไปดว้ยความปรารถนา 

แมง่เอย๊ ผมตอ้งการเธอ 

เธอกดัปาก 

“อยา่กดัปากส ิแอนัสเตเชยี” เสยีงผมต ่า เต็มไปดว้ยความกระหายอยาก ผมจะตอ้งการเธอแบบนี้
ตลอดไปเลยใชไ่หม ผมอยากจบูเธอ อยากกดเธอเขา้กบัก าแพงลฟิทเ์หมอืนทีท่ าตอนเราจบูกนัครัง้แรก 
ผมอยากเอาเธอตรงนี ้และท าใหเ้ธอเป็นของผมอกีครัง้ เธอกะพรบิตาปรบิ รมิฝีปากเผยอออกเล็กนอ้ย 
ผมขม่กลัน้เสยีงคราง เธอท าอยา่งนีไ้ดย้งัไงน่ะ ท าใหผ้มเสยีศนูยด์ว้ยสายตาแคนั่น้น่ะหรอื ผมเคยเป็นคน
ควบคมุนะ แลว้นีผ่มแทบจะน ้าลายหกใสเ่พราะวา่เธอใชฟั้นกดัรมิฝีปาก “คณุก็รูว้า่ผมเห็นแลว้จะเป็น
ยงัไง” และตอนนีน้ะทีรั่ก ผมอยากจะไดค้ณุในลฟิทน์ี ่แตรู่ว้า่คณุไมย่อมหรอก 

ประตเูปิดออกกอ่นทีส่ายลมเย็นเยอืกจะฉุดใหผ้มกลับมาไดส้ต ิเราอยูบ่นดาดฟ้า และถงึแมว้ันนีอ้ากาศจะ
อุน่มาตลอด แตล่มก็ท าใหม้นัเย็นขึน้ แอนัสเตเชยีตัวสัน่อยูข่า้งผม ผมใชแ้ขนโอบใหเ้ธอซกุเขา้มาขา้ง
กาย เธอผอมบางไปหน่อย แตร่า่งเล็ก ๆ นัน้ก็แนบพอเหมาะพอดอียูท่ีใ่ตว้งแขนของผม 

เห็นมัย้ เราเขา้กนัไดด้แีคไ่หน แอนา 

เราออกสูล่านจอดเฮลคิอปเตอรเ์พือ่ไปหา ชารล์แีทงโก ใบพัดหมนุวนชา้ ๆ มนัพรอ้มจะบนิขึน้แลว้ สเต
ฟาน นักบนิของผมวิง่มาหาเราจับมอืกนัขณะทีผ่มยงัมแีอนาในออ้มแขน 

“พรอ้มเดนิทางครับ ชารล์แีทงโกเป็นของคณุแลว้!” เขาตะโกนแขง่กบัเสยีงเครือ่งยนตเ์ฮลคิอปเตอร ์

“เชก็ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยนะ” 

“ครับทา่น” 

“มารับเครือ่งราวสองทุม่ครึง่ไดไ้หม” 

“ครับทา่น” 



“เทยเ์ลอรจ์ะรออยูห่นา้ตกึ” 

“ขอบคณุครับ มสิเตอรเ์กรย ์ขอใหเ้ดนิทางสูพ่อรต์แลนดโ์ดยสวัสดภิาพ ขอตวัครับ คณุผูห้ญงิ” เขา
ตะเบะ๊ใหแ้อนัสเตเชยีแลว้มุง่ตรงไปยงัลฟิทท์ีร่ออยู ่เรากม้ศรีษะลงใตใ้บพัด จากนัน้ผมเปิดประต ูจับมอื
ประคองเธอขึน้ไป 

เมือ่ผมรัดเข็มขดัใหเ้ธอบนทีน่ั่ง ลมหายใจเธอสะดดุ เสยีงนัน้พุง่ตรงมาทีห่วา่งขาผมทันท ีผมรัดเข็มขดั
ใหเ้ธอแน่นเป็นพเิศษขณะพยายามเพกิเฉยตอ่การตอบสนองทีร่า่งกายมตีอ่เธอ 

“แบบนีค้ณุจะไดอ้ยูก่บัที”่ ความคดินัน้แคแ่ลน่ผา่นหัวแตผ่มดันหลดุปากพดูออกไปดว้ย“ตอ้งขอบอกวา่
ผมชอบเห็นคณุถกูรัดไวแ้บบนี ้อยา่แตะตอ้งอะไรนะ” 

เธอหนา้แดงจัด ในทีส่ดุใบหนา้เธอก็มสีสีนัเสยีท ีและผมหา้มใจตวัเองไมอ่ยูแ่ลว้ ผมใชห้ลังนิว้ชีไ้ลไ้ป
บนแกม้เธอ ลบูตามเสน้สแีดงบนหนา้ 

พระเจา้ ผมตอ้งการผูห้ญงิคนนี ้

เธอหนา้นิว่ ผมรูว้า่เป็นเพราะเธอขยบัตวัไมไ่ด ้ผมสง่หฟัูงใหเ้ธอ น่ังประจ าทีแ่ละรัดเข็มขดั ผมเริม่
กระบวนการตรวจสอบกอ่นบนิ เครือ่งมอืตา่ง ๆ เป็นไฟเขยีว ไมม่สีญัญาณใหต้รวจสอบใด ๆ ผมผลักคัน
บงัคับไปที ่“บนิ”ตรวจสอบชอ่งรับสง่สญัญาณ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สญัญาณเรดารเ์ตอืนการชนเปิด
อยู ่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยด ีผมสวมหฟัูง เปิดแผงวทิยแุละตรวจสอบจ านวนรอบตอ่นาททีีใ่บพัดหมนุ 

เมือ่ผมหันไปหาแอนา เธอก าลังมองมาอยา่งตัง้ใจ “พรอ้มหรอืยงัทีรั่ก” 

“คะ่” เธอเบกิตากวา้ง ทา่ทางตืน่เตน้ ผมเผลอยิม้เจา้เลห่ข์ณะวทิยไุปยงัหอควบคมุการบนิเพือ่ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาตืน่และก าลังฟังอยู ่เมือ่ขออนุญาตขึน้บนิแลว้ ผมตรวจสอบอณุหภมูนิ ้ามนัและมาตร
วัดอืน่ ๆ ทกุอยา่งอยูใ่นเกณฑป์กตพิรอ้มท างาน ผมจงึดงึคันบงัคับ และชารล์แีทงโก เจา้นกทีง่ามสงา่ก็
เหนิสูฟ้่าอยา่งนุ่มนวล 

โอ ผมรักอะไรแบบนีจ้ัง 

ผมมัน่ใจขึน้ทลีะนดิเมือ่เราบนิสงูขึน้ ผมเหลอืบมองมสิสตลีทีน่ั่งเคยีงขา้ง 

ไดเ้วลาท าใหเ้ธอเคลิม้แลว้ 

ลยุเลย เกรย ์

“กอ่นหนา้นีเ้รามุง่หนา้สูรุ่ง่อรณุเนอะ แอนัสเตเชยี แตต่อนนีเ้ป็นสายนัห”์ ผมยิม้ แลว้ก็ไดรั้บรางวลัตอบ
แทนเป็นรอยยิม้เอยีงอายทีท่ าใหห้นา้เธอสดใส ความหวังเบง่บานขึน้ในอก ผมมเีธออยูข่า้ง ๆ ตอนนี ้ใน
เวลาทีผ่มคดิวา่ทกุอยา่งสญูสลายไปหมด และเธอดมูคีวามสขุมากกวา่ตอนทีเ่ธอเดนิออกจากออฟฟิศมา 
ผมอาจจะขบัรถมาเสยีเทีย่วก็ได ้แตผ่มจะพยายามและจะมคีวามสขุในทกุ ๆ นาททีีไ่ดข้บัเครือ่งบนิกบั
เธอ 

ดร.ฟินนค์งภมูใิจมาก 

ผมอยูก่บัปัจจบุนั และผมมองโลกในแงด่ ี

ผมท าได ้ผมตอ้งงอ้เธอกลบัมาได ้



แคเ่ริม่ตน้เอง เกรย ์อยา่ไดใ้จไป 

“นอกจากอาทติยย์ามเย็น คราวนีย้งัมอียา่งอืน่ใหช้มดว้ยนะ” ผมเอย่ท าลายความเงยีบ “เอสคาลาอยูต่รง
นัน้ น่ันโบอิง้ คณุมองเห็นหอคอยสเปซนดีเดลิไดด้ว้ย” 

เธออยากรูอ้ยากเห็นตามเคยแลว้ก็ยดืคอผอมบางมองออกไป “ฉันไมเ่คยไปเลยคะ่” เธอบอก 

“เอาไวผ้มจะพาคณุไป เราไปกนิอาหารทีน่ั่น” 

“ครสิเตยีน เราเลกิกนัแลว้นะ” ผมสมัผัสไดว้า่เสยีงเธอไมพ่อใจ นีไ่มใ่ชส่ ิง่ทีผ่มอยากไดย้นิ แตผ่มก็
พยายามไมต่โีพยตพีาย “ผมรู ้แตผ่มยงัพาคณุไปหาอะไรกนิไดน้ี”่ ผมมองเธอดว้ยสายตาคมกรบิซึง่ท า
ใหเ้ธอแกม้แดงเป็นสชีมพอูอ่นน่ามอง 

“ขา้งบนนีส้วยมากเลยคะ่ ขอบคณุนะคะ” เธอเปลีย่นเรือ่ง 

“ปลืม้ไหม” ผมรับลกูตอ่ เธอพดูถกู ผมไมม่ทีางเบือ่ทวิทัศนข์า้งบนนีเ้ลย 

“ปลืม้ทีค่ณุท าแบบนีไ้ดด้ว้ย” 

ค าชมของเธอท าใหผ้มประหลาดใจ “ปากหวานจรงิ มสิสตลี แตก่็อยา่งวา่ละ ผมเป็นคนเกง่รอบดา้น” 

“ฉันรูด้เีลยละคะ่ มสิเตอรเ์กรย”์ เธอแคน่เสยีงใสผ่มตอ้งขม่ใจไมจ่นิตนาการสิง่ทีเ่ธอพดูถงึ สิง่นีล้ะทีผ่ม
คดิถงึ ความทะลึง่ทะเลน้ของเธอ ท าใหผ้มละลายไดท้กุท ี

ใหเ้ธอพดูไปเรือ่ย ๆ เกรย ์“งานใหมเ่ป็นไงบา้ง” 
“ดคีะ่ ก็สนุกด ีขอบคณุคะ่” 

“เจา้นายละ่เป็นไง” 

“ก็ โอเคนะ” เธอพดูถงึแจ็ค ไฮดแ์บบไมค่อ่ยกระตอืรอืรน้นัก เขาจบีเธอหรอืเปลา่ 

“มอีะไรหรอื” ผมอยากรู ้วา่ไอเ้บื๊อกน่ันท าอะไรไมด่ไีมง่ามหรอืเปลา่ ผมจะไลต่ะเพดิมนัออกไปเลยถา้มนั
ท าอยา่งนัน้ 

“ถา้ไมนั่บทีเ่ห็น ๆ อยูก่็ไมม่อีะไรคะ่” เธอบอกดว้ยทา่ทางแกลง้ไมพ่อใจ 

“ทีเ่ห็น ๆ ร”ึ 

“โอย๊ ครสิเตยีน บางทคีณุนีก่็ทึม่จรงิ ๆ เลย” 

“ทึม่เหรอ ผมเนีย่นะ ผมวา่ไมค่อ่ยชอบน ้าเสยีงคณุเทา่ไหรล่ะ มสิสตลี” 

“เฮอะ งัน้ก็ไมต่อ้งชอบ” เธอสวนกลับแบบข า ๆ ผมชอบทีเ่ธอหยอกลอ้ผมแบบนัน้ เธอท าใหผ้มรูส้กึตัว
เล็กเหลอืสองฟตุหรอืตวัสงูเป็นสบิฟตุได ้เพยีงใชส้ายตาหรอืวา่ยิม้ใหแ้คห่นึง่ครัง้ ชืน่ใจจรงิ ๆ ไมเ่หมอืน
ทีผ่มเคยพบเจอมาเลย 

“ผมคดิถงึปากเกง่ ๆ ของคณุจัง” ภาพทีเ่ธอคกุเขา่ตรงหนา้ผมผดุขึน้มาในความคดิ แลว้ผมก็ตอ้งขยบัตวั
บนทีน่ั่ง 



เวรเอย๊ มสีมาธหิน่อย เกรย ์เธอเบอืนสายตาไปเพือ่ปิดบงัรอยยิม้ แลว้จอ้งลงมองชานเมอืงทีท่ีเ่คลือ่น
ผา่นไปเบือ้งลา่งระหวา่งทีผ่มตรวจสอบทศิทาง ทกุอยา่งไปไดส้วย เราก าลังมุง่หนา้ไปยงัพอรต์แลนด ์

เธอเงยีบไป ผมฉวยโอกาสนัน้มองเธอ ใบหนา้เธอสดใสดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็นระหวา่งทีเ่ธอจอ้งมอง
ทัศนยีภาพเบือ้งลา่งกบัผนืฟ้าสโีอปอล แกม้เธอนุ่มและเปลง่ปลั่งทา่มกลางแสงยามพลบค า่ แมผ้วิเธอจะ
ซดีเซยีวและมรีอยคล ้าใตต้า อนัเป็นหลักฐานของความเจ็บปวดทีผ่มท าไวก้บัเธอ เธอก็ยงัดงูดงามเปลง่
ประกาย 

ผมปลอ่ยใหเ้ธอเดนิออกจากชวีติผมไปไดอ้ยา่งไร 

ผมคดิอะไรอยูห่รอื 

ขณะทีเ่ราบนิเหนอืเมฆอยูใ่นเครือ่งบนิสว่นตัว สงูขึน้ไปบนฟ้า ความคดิดา้นบวกของผมก็เพิม่ขึน้ และ
ความวา้วุน่ในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมาก็ถดถอยลง ผมคอ่ย ๆ ผอ่นคลาย ดืม่ด า่กบัความสงบสขุทีไ่มไ่ด ้
สมัผัสมาตัง้แตเ่ธอจากไป ผมอยากมชีว่งเวลาแบบนีน้าน ๆ ผมลมืไปแลว้วา่ตัวเองมคีวามสขุขนาดไหน
เวลาทีม่เีธออยูด่ว้ย มนัแสนชืน่ใจเวลาทีผ่มมองเห็นโลกผา่นสายตาของเธอ 

แตเ่มือ่เราเขา้ใกลจ้ดุหมายมากขึน้ ความมัน่ใจของผมกส็ะดดุลง ผมหวังกบัพระเจา้วา่แผนการของตวัเอง
จะไดผ้ล ผมตอ้งพาเธอไปทีท่ีเ่ป็นสว่นตวั อาจจะเป็นมือ้ค ่า เวรเอย๊ ผมน่าจะจองโต๊ะรา้นไหนไวส้กัรา้น 
เธอตอ้งกนิอะไรบา้ง ถา้ผมพาเธอไปกนิมือ้ค า่ ผมตอ้งหาค าพดูเหมาะ ๆ ใหไ้ด ้สองสามวันทีผ่า่นมานีผ้ม
รูแ้ลว้วา่ผมตอ้งการใครสกัคน ผมตอ้งการเธอ ผมอยากไดเ้ธอ แตเ่ธอละ่อยากไดผ้มหรอืเปลา่ ผมจะ
กลอ่มใหเ้ธอใหโ้อกาสผมอกีครัง้ไดไ้หม 

เวลาจะใหค้ าตอบเอง เกรย ์ท าตัวตามสบาย อยา่ท าใหเ้ธอกลัวจนเตลดิไปอกี 

 

 

 

 

 

 


