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เขาคงตายอยู่ที่นี่
ขณะนอนคว�ำ่ หน้า สองมือแนบพืน้ ต่อสูก้ บั อาการกระหายน�ำ้ และความ
อยากดื่มน�้ำในแอ่งโคลน เลือดชุ่มโชกศีรษะและเสื้อผ้า ทั้งยังอาบทั่วใบหน้าที่
เปรอะเปื้อนขี้ดินและคราบสกปรก แม้ไม่ใช่เลือดเขา แต่ยังรับรู้ได้ถึงรสชาติ
ของมัน
บางทีคนพวกนั้นอาจตามหาเขาจนพบแล้วฆ่า ก่อนหั่นศพเป็นชิ้น ๆ
เหมือนที่ท�ำกับเมล หรือไม่ก็เอมิลีด้วย เขาอยากรู้ให้แน่ชัดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
ตอนนี้ได้ยินเพียงเสียงมีดสปาร์ตาฟันใบไม้ท�ำลายความเงียบสงัดของป่าลึก
แสงสว่างที่ลอดผ่านกิ่งก้านต้นไม้ในป่าดิบชื้นสาดส่องหยอกล้อกับเงามืด
เสียงใบมีดสะท้อนก้องท�ำให้จับทิศทางเสียงได้ยาก
แม้จะหลบหนีจากกลุ่มผู้ไล่ล่ามาได้ก็คงมีชีวิตรอดในป่าได้ไม่ทันข้ามคืน
เขาต้องวิง่ หนีตอ่ ไปทางทิศตะวันออกจนกระทัง่ ข้ามเขตชายแดน แต่กบ็ อกไม่ได้
แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน เขายันตัวคุกเข่า ตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วหมุนคว้าง
ขณะหาทางออกด้วยความมึนงง
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เสียงใบมีดฟันฉับลงบนกิ่งไม้ดังใกล้เข้ามา ตามด้วยเสียงตะโกนไล่หลัง
เขาขยับตัวไปข้างหน้าพลางรูส้ กึ ว่าปอดทัง้ สองข้างแสบร้อนแทบลุกเป็นไฟ ดวงตา
ร้อนผ่าว เวลาไม่มคี วามส�ำคัญอีกต่อไป ท่ามกลางความมืดสลัวแนวต้นไม้ปรากฏ
ให้เห็นราง ๆ เหมือนเป็นลางร้าย หรือนี่คืออาการประสาทหลอน
เสียงตะโกนดังขึน้ อีกครัง้ และใกล้กว่าเดิม ขาสองข้างอ่อนแรงพานล้มลง
กับพืน้ เขานึกต�ำหนิตวั เองทีท่ ำ� เสียงดัง จากนัน้ พยายามปล�้ำถอดเป้สะพายหลัง
ออก มันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับชีวิตเขา
ความหวังเริ่มเรืองรองเมื่อได้ยินเสียงค�ำรามต�่ำของรถจี๊ปบุโรทั่งดังผ่าน
ดงไม้มา ถ้ามีถนนแปลว่าต้องมีทางหลบหนี และตอนนีม้ นั คงอยูอ่ กี ไม่ไกล เขา
ก้มมองใบไม้เกลือ่ นกลาดทีป่ กคลุมทางเดินพลางอ้อนวอนต่อโชคชะตาว่าขออย่า
ให้มีงูซ่อนอยู่เลย ก่อนรีบวิ่งตามเสียงนั้นไป พอไร้สัมภาระรุงรังก็สามารถ
เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น ให้ตายสิ น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้ว
พลันเกิดเสียงดังประสานกันทางด้านหลังห่างไปร้อยเมตร พวกนั้นคง
เจอเป้ของเขา เอาตัวให้รอดก่อน อย่าลืมว่าคนเรามีได้แค่ชีวิตเดียว นั่นคือ
ค�ำแนะน�ำอันชาญฉลาดจากลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
แห่งนี้ แค่ยอมสละเป้นั่นท�ำให้เขาซื้อเวลาได้หลายนาที หรือบางทีอาจหมายถึง
ต่อลมหายใจเลยด้วยซ�้ำ
เมื่อเห็นล�ำแสงส่องลอดมาจากเบื้องหน้าห่างออกไปยี่สิบเมตรจึงเดินตรง
ไปหาตามสัญชาตญาณ มันไม่ใช่ถนนแต่เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อันเงียบสงัด เขา
กวาดตามองพื้นที่รกร้างหาสิ่งที่ต้องการ จนกระทั่งพบสิ่งนั้นในถังน�้ำมันผุพัง
แมลงน�ำ้ สารพัดชนิดเกาะกลุม่ อยูบ่ นผิวน�้ำ ลูกน�ำ้ เคลือ่ นไหวไปมาอยูก่ น้ ถังดูราว
นางเงือกย่อส่วน เขาดื่มน�้ำอย่างกระหายแม้รู้ว่าอาจเสี่ยงติดเชื้อโรคร้าย ถ้า
โชคดีก็คงรักษาหาย
รถจีป๊ แล่นใกล้เข้ามาเรือ่ ย ๆ เขารีบหลบเข้าสู่เงามืดแล้วซ่อนตัวในดงไม้
พวกทหารกรูกันลงจากรถและกระจายตัวไปตามบ้านดิน ทุบท� ำลายประตู
หน้าต่างจนพังย่อยยับก่อนล่าถอยไป ตอนนีเ้ ขาเข้าใจแล้วว่าท�ำไมหมู่บ้านถึงถูก
ทิ้งร้าง
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สิบห้านาทีต่อมารอบตัวมืดสนิท เขาลัดเลาะตามริมทางเดินของหมู่บ้าน
เพือ่ ออกสูถ่ นนพลางเงีย่ หูฟงั ขบวนรถจีป๊ จากไปแล้ว กลุม่ ผูไ้ ล่ลา่ เงียบเสียงลง
ชั่วขณะ เมื่อก้าวออกจากที่กำ� บังไปยังถนนใหญ่ก็ได้ยินเอมิลีตะโกนเรียก เธอ
อยู่ตรงปลายสุดของถนนอีกด้านขณะวิ่งโซเซหนีกลุ่มทหารที่ตามหลังมาติด ๆ
พวกเขาทุบตีเธอ ร่างเอมิลีอ่อนปวกเปียกไม่ต่างจากตุ๊กตาผ้าขาดรุ่งริ่ง
เขายืนตัวสั่นเมื่อเห็นคมมีดสปาร์ตาสะท้อนแสงจันทร์ท่ามกลางความมืด
แม้ใจอยากกรีดร้อง อยากฆ่าคนพวกนัน้ เพือ่ ปกป้องเธอ แต่เขากลับหันไปทาง
ทิศตะวันออกตรงจุดที่มีด่านตรวจอยู่ห่างไปไม่ถึงยี่สิบเมตรแล้วออกวิ่ง
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วาเนสซา ไมเคิล มันโรสูดหายใจช้า ๆ เป็นจังหวะขณะจดจ่ออยู่ที่ขอบถนนฝั่ง
ตรงข้าม
เธอจับเวลากลุม่ รถยนต์นำ� ขบวนทีแ่ ล่นจากย่านบัลแกตมายังรอบนอกของ
จัตรุ สั คิซลิ าย ก่อนลุกขึน้ ยืนท่ามกลางเงามืด สายตาจับจ้องกลุม่ เป้าหมายทีก่ า้ ว
ลงจากรถแล้วเดินลงบันไดกว้างไม่ชันมาก เป็นชายสอง หญิงห้า บอดี้การ์ดสี่
อีกไม่กี่นาทีบุคคลส�ำคัญคงมาถึง
แสงไฟจากอาคารกระจกสูงหลายชัน้ สะท้อนลงบนถนนทีย่ งั คงมีผคู้ นเดิน
ขวักไขว่ไปมาในยามค�่ำคืน หลายคนเดินผ่านและดูเหมือนจะไม่เห็นเธอที่กำ� ลัง
เฝ้าดูความเคลื่อนไหวอยู่ในความมืด
มันโรเหลือบดูนาฬิกาข้อมือ
รถเมอร์เซเดส-เบนซ์คนั หนึง่ จอดเทียบทีอ่ กี ฟากถนน เธอยืดตัวตรงเมือ่
เห็นใครคนหนึ่งก้าวลงมาจากที่นั่งตอนหลังแล้วเดินสบาย ๆ ไปยังทางเข้า พอ
ร่างนั้นลับตาเธอจึงเดินลงบันไดตามไปที่อนาโตเลีย คลับอันเป็นส่วนตัวยิ่งกว่า
คลับส่วนตัวแห่งไหน นีค่ อื สถานทีส่ ดุ พิเศษในเมืองอังการา ทีท่ คี่ วามมัง่ คัง่ และ
อิทธิพลคอยหล่อเลี้ยงบุคคลผู้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย
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มันโรแสดงนามบัตรตรงหน้าประตูทางเข้า เธอต้องใช้เวลาสองสัปดาห์
เที่ยวติดสินบนและประชุมลับหลายครั้งกว่าจะได้มันมา
คนเฝ้าประตูพยักหน้าพลางบอก “เชิญ”
เธอพยักหน้าตอบแล้วยัดธนบัตรปึกหนึ่งใส่มือเขา ก่อนกลืนหายไปใน
ม่านควันบุหรีแ่ ละเสียงเพลงอึกทึก เธอเดินเลยโซนโต๊ะส่วนตัว ผ่านบาร์ทมี่ คี น
นั่งจับจองอยู่ครึ่งแถว ทะลุทางเดินยาวไปยังห้องน�ำ้ และเจอประตูที่มีป้ายติด
ไว้ว่าเฉพาะพนักงาน
ภายในเป็นห้องขนาดเล็กทีเ่ ธอใช้ปลดเปลือ้ งชุดสูทอาร์มานี รองเท้าหนัง
อิตาลี และเครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็นบุรุษ
ผูท้ ตี่ ดิ ต่อช่วยเหลือให้มนั โรเข้ามาในนีร้ จู้ กั เธอในฐานะผูช้ าย แต่คนื นีเ้ ธอ
ต้องการเป็นผูห้ ญิง และนัน่ ไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะเธอเป็นจิง้ จอกพันหน้า ทีส่ ามารถ
เปลีย่ นโฉมหน้าได้ไม่ซำ�้ มันโรดึงชุดลงจากหน้าอกให้กลายเป็นเดรสรัดรูป แล้ว
เลือ่ นรองเท้ารัดส้นแบบบางเฉียบทีซ่ อ่ นไว้ตรงกระเป๋าด้านในเสือ้ สูทออกมาสวมใส่
จากนัน้ ดึงกระเป๋าคลัตช์ใบจิว๋ มาถือไว้ก่อนชะโงกหน้าไปส�ำรวจโถงทางเดิน เมือ่
ไม่เห็นใครจึงก้าวเข้าไปในห้องน�้ำแล้วแต่งหน้าท�ำผม ในที่สุดการแปลงโฉม
ก็เสร็จสมบูรณ์
เหล่าบอดี้การ์ดที่มากับกลุ่มรถน�ำขบวนยืนกระจายตัวเป็นจุด ๆ อยู่ใน
ห้องรับรองหลัก มันโรค่อย ๆ เยื้องย่างตรงเข้าไป เพียงสี่วินาที...สี่วินาทีที่เธอ
ได้สบตากับเป้าหมายโดยตรงพร้อมแย้มยิ้มเล็กน้อย ก่อนท�ำเป็นหลบตาแล้ว
เดินผ่านไป
เธอเลือกนั่งโดดเดี่ยวอยู่ที่ฝั่งริมสุดของบาร์ในลักษณะหันตัวเข้าหาเขา
แต่เบือนหน้าไปทางอืน่ หลังจากสัง่ เครือ่ งดืม่ ก็เขีย่ จีท้ รงกลมทีห่ ้อยคอเล่นอย่าง
รอคอย
ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว อีกไม่กี่อึดใจภารกิจก็จะเสร็จสิ้น
จริง ๆ กะเวลาไว้สบิ นาที แต่ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้
หลังผ่านไปแค่สามนาทีเท่านั้น บอดี้การ์ดพาเธอมาส่งถึงโต๊ะ หลังจากแนะน�ำ
ตัวแบบสั้นกระชับ ส่งยิ้มเอียงอายเล็กน้อย และแอบชม้ายตามอง มันโรก็
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เข้าสู่บทบาทของค�่ำคืนนี้ได้อย่างลื่นไหล กิริยาท่าทางเหล่านั้นเธอล้วนเสแสร้ง
แกล้งท�ำให้ดูเหมือนสาวสวยไร้สมอง
การแสดงละครตบตาล่วงเลยมาถึงเช้าวันใหม่ พอได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้ว
เธอจึงอ้างว่าเหนื่อยและขอตัวออกจากงานปาร์ตี้
เป้าหมายเดินตามออกมาถึงถนน ท่ามกลางแสงไฟเขาเสนอตัวขอไปส่ง
เธอ แต่มันโรปฏิเสธพร้อมรอยยิ้ม
เขาโทรเรียกรถ เมื่อเห็นหญิงสาวเริ่มเดินหนีก็รีบเข้าไปคว้าแขนไว้
มันโรดึงแขนออก พอเขาจับแน่นขึน้ อีกเธอจึงสูดหายใจลึกและแกล้งยอม
จ�ำนน สายตาที่เริ่มพร่ามัวละจากใบหน้าเขาไปยังเส้นเลือดตรงล�ำคอ เป็นเรื่อง
ง่ายมากถ้าเธอจะปาดคอหรือบีบคออีกฝ่าย เธอเบนสายตากลับมามองหน้าเขา
พลันรู้สึกว่าเส้นเลือดเต้นตุบ ๆ อยู่ในหู และถึงกับต้องข่มใจไม่ให้ลงมือฆ่า
เธอส่งยิ้มที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณในตัวพร้อมพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน
“เราไปดื่มกันต่อเถอะ”
ครู่หนึ่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ก็มาจอดเทียบริมถนน เขาเปิดประตูที่นั่ง
ตอนหลังและดันร่างเธอเข้าไปก่อนที่คนขับจะทันก้าวลงมา จากนั้นตามเธอขึ้น
ไปแล้วปิดประตู เมือ่ รถเคลือ่ นตัวเขาก็ชนี้ วิ้ ไปยังมินบิ าร์ “เลือกดืม่ ได้ตามสบาย
เลย”
มันโรปรายตามองอีกฝ่ายพลางยิ้มยั่วเย้า ทว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น
เพราะแท้จริงมันคือรอยยิม้ แห่งความตายและการท�ำลายล้าง ซ่อนเร้นเปลวเพลิง
กระหายเลือดที่แล่นพล่านไปทั่วร่าง เธอควบคุมสติ ระหว่างนั้นก็เอื้อมมือหนึ่ง
คว้าขวดเหล้าแจ๊คแดเนียลส์โดยมีกระเป๋าคลัตช์อยู่ในมืออีกข้าง “ดื่มกับฉันสิ”
เธอชวน
เมือ่ ชายหนุม่ เห็นท่าทีของหญิงสาวกับสัญญาณว่าจะได้แอ้มเธอ เขาก็เริม่
ผ่อนคลายและตอบรับค�ำเชิญชวน มันโรจุม่ นิว้ ลงในแก้วเหล้าแล้วเอามากดแนบ
บนริมฝีปากเขา และท�ำอย่างนั้นซ�้ำ ๆ ด้วยกิริยาหยอกเย้า ค่อย ๆ ป้อน
โรฮิปนอลเข้าสู่ร่างกายจนกระทั่งแก้วว่างเปล่า พร้อมกับคอยหลบเลี่ยงสัมผัส
จากมือปลาหมึกไปด้วย เมือ่ ยานอนหลับออกฤทธิเ์ ธอก็บอกคนขับให้พาเขากลับ
บ้าน ก่อนก้าวลงจากรถอย่างไม่ลังเล
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ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นก่อนรุ่งสางมันโรสูดหายใจจนสุดปอดเพื่อให้
สมองปลอดโปร่ง แล้วเริ่มออกเดินโดยไม่สนใจเวลา รู้แค่ว่าท้องฟ้าใกล้สว่าง
เต็มที ไม่นานเสียงเรียกสวดมนต์ยามเช้าจากหอคอยสุเหร่าก็ดังก้องเมือง
ตอนเธอมาถึงอพาร์ตเมนต์ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดเก้าเดือนจนเหมือนบ้าน
ท้องฟ้าก็ใสกระจ่างเต็มที่
ภายในห้องปิดทึบมืดสนิท มันโรกดเปิดสวิตช์ แสงจากหลอดไฟก�ำลัง
วัตต์ต�่ำไร้โคมครอบที่ห้อยลงมาจากเพดานเผยให้เห็นห้องพักรก ๆ พื้นที่ส่วน
ใหญ่ระเกะระกะด้วยกองหนังสือและแฟ้มเอกสาร รวมทั้งคอมพิวเตอร์หลาย
เครื่องที่ต่อเข้ากับสายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือใช้วางโต๊ะท�ำงานไม่ก็
โซฟาเบด นอกนั้นไม่มีอะไรอีก
เธอถอดจีห้ อ้ ยคอออกและชะงักเมือ่ เห็นแสงสีแดงกะพริบวาบอยูข่ า้ งโซฟา
ก่อนบิดเปิดจี้กลมแบนในฝ่ามือ หยิบการ์ดบันทึกข้อมูลขนาดจิ๋วออกมาจาก
ช่องว่างครึง่ หนึง่ ของจี้ จากนัน้ เดินมานัง่ ลงหน้าคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ แล้วสอด
การ์ดเข้าไป ระหว่างรอข้อมูลดาวน์โหลดก็เอื้อมไปกดฟังข้อความจากเครื่อง
ตอบรับอัตโนมัติ
น�้ำเสียงของเคท บรีเดนฟังดูตื่นเต้นสุด ๆ “ไมเคิล ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอ
ก�ำลังสะสางงานอยู่และคงคิดว่าจะไม่ได้งานเพิ่มไปอีกสักพัก แต่ฉันเพิ่งได้รับ
ค�ำขอพิเศษมา โทรกลับด้วย”
มันโรนั่งลงบนโซฟาแล้วกดฟังข้อความอีกครั้ง ก่อนโน้มตัวซบหน้าผาก
กับท่อนแขนทั้งสองข้างพลางหลับตา ความเหนื่อยล้าจากงานที่ท�ำมาทั้งวันช่าง
หนักหนาสาหัส เธอยืดตัวตรงแล้วหันไปมองหน้าจอ ข้อมูลยังดาวน์โหลดอยู่
จากนั้นเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ ที่ดัลลัสน่าจะเพิ่งสิบโมงเศษ ๆ เธอตั้งสติ
ชั่วครู่ให้พร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่กำ� ลังจะเจอ แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นพร้อม
กดหมายเลขโทรออก
น�ำ้ เสียงตืน่ เต้นของปลายสายเรียกรอยยิม้ กว้างจากเธอได้ มันโรรีบบอก
“ฉันเพิ่งได้ฟังข้อความ”
“ฉันรู้ว่าเธอยังไม่อยากท�ำงานใหม่ในช่วงสองสามเดือนนี้” บรีเดนเกริ่น
“แต่งานนี้เป็นข้อยกเว้น เพราะลูกค้าคือริชาร์ด เบอร์แบงก์”
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มันโรชะงัก รู้สึกคุ้นชื่อนี้มาก “เจ้าของฮูสตันออยล์เหรอ”
“ใช่ นั่นแหละ”
หญิงสาวถอนหายใจ “โอเค แฟกซ์รายละเอียดมาเลย ฉันจะลองอ่านดู”
พลันเกิดความเงียบชวนอึดอัดครู่หนึ่ง ก่อนบรีเดนจะพูดขึ้น “แลกกับ
เงินหนึ่งแสนดอลลาร์ เธอจะไปพบเขาเลยได้ไหม”
“ที่อังการานี่เหรอ”
“ที่ฮูสตัน เทกซัส”
มันโรไม่ตอบอะไร ปล่อยให้ความเงียบงันเข้าปกคลุมอีกครั้ง
บรีเดนจึงเป็นฝ่ายพูด “สองปีแล้วนะ ไมเคิล คิดซะว่านี่เป็นสัญญาณ
ที่ดี กลับบ้านเถอะ”
“มันจะคุ้มไหม”
“เธอถอนตัวได้ทุกเมื่อ”
หญิงสาวพยักหน้าให้กบั ความว่างเปล่า รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ ธอพยายามถ่วงเวลา
และหลีกหนีมาโดยตลอด ก่อนบอกออกไป “ขอเวลาฉันสะสางงานสักสัปดาห์
หนึ่งก็แล้วกัน” หลังวางสายเธอเอนหลังลงบนโซฟา ยกแขนข้างหนึ่งปิดทับ
ดวงตาพร้อมสูดหายใจลึกเนิ่นนาน
ดูท่าว่าวันนี้คงไม่ได้นอน

มันโรดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือและมองความยาวของแถวเบื้องหน้าเป็นรอบที่สี่

ทั้งตราประทับที่ปั๊มลงบนพาสปอร์ตและเสียงเคาะไม่สม�่ำเสมอช่างน่า
ร�ำคาญเสียจริง
เธอก�ำลังเดินทางกลับบ้าน
บ้าน ไม่ว่ามันจะมีความหมายแบบไหนก็ตาม
เธอก�ำลังกลับไปที่นั่น หลังจากที่ต้องเปลี่ยนนาฬิกาชีวิต ย้ายไปอยู่
ประเทศโลกที่สามนานถึงสองปี ใช้ชีวิตอย่างคนต่างด้าวและต้องคอยระวังตัว
ในสังคมทีม่ คี วามขัดแย้งทางวัฒนธรรมอยูเ่ นือง ๆ แต่นา่ แปลก เธอกลับสัมผัส
และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้...ต่างจากที่บ้าน
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มันโรขบกรามแน่น หลับตาแล้วระบายลมหายใจออกมาเบา ๆ ก่อน
แหงนหน้าสูดอากาศเฮือกใหญ่
เมือ่ มีคนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปอีกหนึง่ แถวก็ขยับเล็กน้อย เธอสูด
หายใจอีกเฮือก พยายามสงบสติอารมณ์และลดความวิตกกังวลทีก่ อ่ ตัวขึน้ ตลอด
สองสามชั่วโมงที่ผ่านมา ทว่ามันกลับกระตุ้นสมองให้คิดหนักกว่าเดิม
แผ่นดินนั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง และถูกปล้นหมดสิ้น...
การเดินทางข้ามประเทศครัง้ นีท้ �ำให้ตอ้ งเจอดวงอาทิตย์ขนึ้ สองครัง้ และตก
หนึง่ ครัง้ สภาพร่างกายยังรูส้ กึ ว่าตอนนีเ้ ป็นเวลาบ่ายสามของเมือ่ วาน แต่นาฬิกา
บนผนังกลับบอกเวลาหกโมงสี่สิบแปดนาทีของยามเช้าตรู่
...คนสูงศักดิ์อ่อนระทวยไป...
เธอเหลือบดูเวลาอีกครัง้ พลางสูดหายใจอีกหน แถวขยับเพิม่ แค่ไม่กกี่ า้ ว
ความวิตกกังวลเริ่มหวนมาจนต้องตั้งสติและควบคุมลมหายใจ
บ้าน
...โลกนี้มีราคีเพราะผู้อาศัยในนั้น...
ผ่านไปหลายนาทีแถวยังคงหยุดนิ่ง เธอหันมาสนใจเหตุการณ์ตรงหน้า
ชายคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษตะกุกตะกักกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและไม่
สามารถตอบค�ำถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองได้ เขาสูงราวหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
เซนติเมตร ท่าทางผึ่งผาย ผมสีดำ� สนิท สวมเสื้อโค้ตตัวยาวแบบเทรนช์โค้ต
สีแดงเข้ม ในมือถือกระเป๋าเอกสารที่ดูแน่นหนาแข็งแรง
ผ่านไปอีกสามนาทีแต่มนั โรรูส้ กึ เหมือนสามสิบนาทีทแี่ สนทรมาน เจ้าหน้าที่
ส่งตัวชายคนนั้นไปยังห้องที่กั้นแยกไว้ตรงสุดโถงทางเดิน
...เพราะเขาทั้งหลายได้ฝา่ ฝืนกฎ ละเมิดต่อพระราชบัญญัติ...
เธอขยับเดินตามแถวพลางใช้เท้าดันกระเป๋าไปข้างหน้า
...เพราะฉะนั้นค�ำสาปจึงกลืนโลก...
แต่ละย่างก้าวชวนให้นึกถึงความรู้สึกเลวร้ายตอนเดินทางเข้าอเมริกาเป็น
ครั้งแรก ทั้งประตูและประสบการณ์คล้ายกัน เวลาเก้าปีอะไร ๆ จะเปลี่ยนไป
สักแค่ไหนเชียว
...และผู้ที่อาศัยในนั้นก็โดดเดี่ยว...
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ตอนนีภ้ าพชายหนุม่ คนนัน้ กลายเป็นเงาราง ๆ อยูห่ ลังบานหน้าต่างโปร่งแสง
เธอดูนาฬิกาข้อมือ มีคนมาต่อแถวเพิ่มอีกหนึ่ง เวลาผ่านพ้นไปอีกหนึ่งนาที
...เสียงสนุกสนานของร�ำมะนาเงียบลง...
มันโรยืนอยู่หน้าคอกพร้อมถือพาสปอร์ตและเอกสาร เสียงความคิดที่
ตีกนั ยุง่ เหยิงในหัวเหลือเพียงเสียงกระซิบจากส่วนลึกภายในจิตใจ หลังจากถาม
ตอบกันอยู่ไม่กี่ค�ำเจ้าหน้าที่ก็ประทับตราพาสปอร์ตแล้วส่งคืนให้
...เสียงของผู้เบิกบานก็หยุดเสีย...
เธอไม่มีกระเป๋าล้อลากหรือของต้องส�ำแดง ก่อนจะช�ำเลืองมองเงาของ
หนุม่ เทรนช์โค้ตแวบหนึง่ แล้วเดินผ่านประตูกระจกบานเลือ่ นพ้นจากบริเวณนัน้
สู่พนื้ ทีท่ มี่ ฝี งู ชนรออยู่ เธอกวาดตามองใบหน้าผู้คนทีต่ ่างส่งสายตาคาดหวังและ
มองมาอย่างสนอกสนใจ พลางนึกสงสัยว่าคนไหนนะที่มายืนรอเขา
...เมรัยจะเป็นของขมแก่ผู้ที่ดื่ม...
เมื่อเห็นโทรศัพท์สาธารณะบนผนังฝั่งตรงข้ามเธอก็ปรี่เข้าไปหา
...เมืองที่เกิดจลาจลแตกเสียแล้ว...
มันโรกดหมายเลขและหันไปยังทิศทางทีม่ องเห็นประตูกระจกบานเลือ่ นได้
...ความชื่นบานทั้งสิ้นเยือกเย็นลง ความยินดีของแผ่นดินสูญหายไป...
ผู้โดยสารทยอยเดินออกมาเรือ่ ย ๆ และยิม้ แย้มเมือ่ ได้พบหน้าบุคคลอัน
เป็นทีร่ กั ใช่ การกลับบ้านควรให้ความรูส้ กึ แบบนัน้ ไม่ใช่แค่สง่ สัมภาระพร้อม
ของขวัญล่วงหน้ามาให้ครอบครัวที่ห่างเหินและคนแปลกหน้าที่เรียกว่าเพื่อน
แถมยังหวาดกลัวที่จะต้องกลับไปเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เครื่องตอบรับอัตโนมัติของเคทท�ำงาน มันโรเลือกตัดสายทิ้งโดยไม่ฝาก
ข้อความไว้ แล้วเธอก็เห็นหนุม่ เทรนช์โค้ตเดินผ่านประตูกระจกบานเลือ่ นออกมา
...เมืองถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า ประตูเมืองก็ถูกทุบท�ำลายเสีย...
เขาเดินอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีแฟนสาวพร้อมช่อดอกไม้หรือคนรู้จักมารอ
คอยด้วยใบหน้าเปีย่ มสุข ไม่มแี ม้กระทัง่ คนสวมชุดสูทสีทมึ ๆ ยืนถือป้ายชือ่ เขา
ชายคนนั้นเฉียดผ่านจุดที่มันโรยืน เธอมองตาม ก่อนหยิบกระเป๋าขึ้นมาแบบ
ปุบปับแล้วตามเขาไปที่ชั้นหนึ่ง เว้นระยะห่างพอประมาณ แค่ไม่ให้คลาดกัน
ท่ามกลางฝูงชน
17

PL

E

ชายหนุ่มใช้บริการรถรับส่งของโรงแรมแมร์ริออตต์ เธอก้าวขึ้นรถตาม
หลังไป เขาพยักพเยิดมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก การ
แต่งกายของเธอพบเห็นได้ทั่วไป ทรงผมตัดสั้น สวมกางเกงตัวโคร่งมีกระเป๋า
หลายช่องแบบที่พวกผู้ชายชอบใส่ เสื้อเชิ้ตผ้าลินินที่เคยเป็นสีขาวกับรองเท้า
บู๊ตหนังพื้นหนา ถ้าไม่สังเกตดี ๆ เธอก็ดูเป็นผู้ชายเหมือนเขาทุกอย่าง
พอถึงโรงแรมมันโรเดินตามไปต่อแถวตรงบริเวณแผนกต้อนรับ โนอาห์
จอห์นสัน ห้องสามหนึง่ เก้า ชือ่ เสียงเรียงนามช่างฟังดูอเมริกนั จ๋า แต่เขายังพูด
ภาษาอังกฤษอย่างตะกุกตะกักเหมือนเคย เธอรูจ้ กั ส�ำเนียงนีด้ ี ส�ำเนียงแบบคน
ฝรั่งเศสชั้นสูงในโมร็อกโก
หลังจากชายหนุ่มเช็กอินเรียบร้อย เธอก็จองห้องพักแล้วพยายามโทร
ติดต่อเคท บรีเดนอยู่หลายหน สุดท้ายจึงฝากข้อความเสียงไว้ว่านัดกินมื้อเย็น
ที่ห้องอาหารของโรงแรม

M

มันโรเรียกแท็กซีห่ น้าโรงแรม ยีส่ บิ นาทีตอ่ มาเธอก็ยนื อยูใ่ นลานจอดรถของย่าน

SA

อุตสาหกรรมสภาพรกร้าง สองข้างทางตรงสุดถนนทัง้ ฝัง่ ซ้ายและขวามีอาคารปูน
ทรงเตีย้ ตัง้ เรียงราย แต่ละหลังมีหน้าต่างแคบ ๆ และคัน่ จากอาคารหลังอืน่ ด้วย
ช่องจอดรถบรรทุก
เธอรอให้แท็กซีแ่ ล่นห่างออกไปจนลับสายตาถึงค่อย ๆ ไต่บนั ไดขึน้ ไปยัง
ประตูบานทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ ป้ายชือ่ ด้านหน้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อา่ นได้วา่ โลแกน
ประตูหน้าล็อก มันโรแนบหน้ากับบานกระจก เมือ่ ไม่เห็นแสงไฟจึงลอง
เคาะดู เพียงสองสามนาทีไฟดวงหนึ่งทางด้านหลังก็สว่างวาบ โลแกนเดิน
เท้าเปล่าเข้ามาในชุดวอร์มพร้อมยิม้ เหนียมอาย ก่อนปลดล็อกประตูให้ เขามอง
เธอตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพลางพูด “สภาพดูไม่จืดจริง ๆ”
หญิงสาววางกระเป๋าทรงกระบอกแนวนอนลงบนพื้นแล้วปล่อยให้ประตู
งับปิดเอง “ดีใจที่ได้เจอคุณนะ”
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โลแกนคลีย่ มิ้ กว้าง ก่อนทัง้ คูจ่ ะหัวเราะออกมาพร้อมกัน เขาอ้าแขนโอบ
กอดเธอ “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ให้ตายสิ ดีจังที่ได้เจอคุณอีก เดินทางเป็น
ยังไงบ้าง”
“นานมากแล้วก็น่าเบื่อ”
“ถ้าอยากสลบเหมือดก็เชิญบนโซฟาได้นะ”
“ขอบใจ แต่ไม่เอาดีกว่า” มันโรบอก “ฉันก�ำลังต่อสูก้ บั อาการเจ็ตแล็ก”
“งั้นเอากาแฟไหม” เขาหันไปทางห้องครัวขนาดเล็ก “ผมเพิ่งตั้งหม้อต้ม
น�ำ้ ”
“ใช่เลย คาเฟอีนนี่แหละที่ต้องการ ขอเข้ม ๆ หน่อยนะ”
โลแกนไม่สามารถเสกสิ่งที่มีในห้องครัวให้ออกมาใกล้เคียงกับกาแฟตุรกี
ได้ อีกเดีย๋ วมันโรคงจะมีอาการลงแดงกาแฟ ตามด้วยอาการใจสัน่ และเจ็ตแล็ก
เรียกว่าต้องรับมือกับความปั่นป่วนในร่างกายพร้อมกันในคราวเดียว
ส่วนส�ำนักงานในตัวอาคารมีทั้งหมดสี่ห้อง โลแกนใช้ห้องหนึ่งแทนห้อง
ท�ำงาน อีกห้องเป็นห้องประชุม และอีกสองห้องเอาไว้อยู่อาศัย ขณะที่โกดัง
สินค้าด้านหลังกลายเป็นอู่ซ่อมรถและห้องเก็บของ จริง ๆ เขาไม่ได้คาดคิดว่า
จะอยู่ที่นี่ แต่โลแกนจ่ายค่าเช่าตรงเวลาและจนป่านนี้ยังไม่มีใครไปร้องเรียนกับ
พวกผู้บริหารจัดการอาคาร ข้อตกลงด�ำเนินมาเช่นนีต้ งั้ แต่มนั โรเริม่ รู้จกั เขา ใน
คืนหนึ่งของช่วงฤดูร้อนที่แสนอบอ้าวเมื่อเจ็ดปีก่อน ตอนที่พวกสิงห์นักบิดมอง
ว่าแค่เหม็นขี้หน้ากันก็กลายเป็นปัญหารุนแรงได้ และเธอดันร่วมก๊วนกับฝ่ายที่
เสียเปรียบ หลังจากเรื่องจบโลแกนกับเธอก็มานั่งหัวเราะกันอยู่ริมถนนภายใต้
ท้องฟ้ามืดมิด พร้อมแนะน�ำตัวราวกับเป็นคู่หูดวงตก
มันโรก้าวช้า ๆ ไปตามโถงทางเดิน พลางหยุดดูรูปขนาดเท่าโปสเตอร์
ที่ใส่กรอบเรียงรายอยู่บนผนังทีละรูป ส่วนใหญ่เป็นรูปมอเตอร์ไซค์บนลู่แข่ง
รูปโลแกนในการแข่งขันต่าง ๆ ทีไ่ ปเข้าร่วม รวมถึงรูปทีบ่ นั ทึกความเป็นมืออาชีพ
ของเขาในแวดวงนี้
ปัจจุบันโลแกนอายุสามสิบสาม ผมสีบลอนด์หม่น ตาสีเขียว ทว่ารอย
ยิ้มไร้เดียงสากลับท�ำให้เขาดูเหมือนหนุ่มวัยยี่สิบห้า หลายปีมานี้ความใสซื่อ
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ดึงดูดหนุ่ม ๆ เข้ามาหาเขาไม่หยุด จนกระทั่งคนพวกนั้นค้นพบความหยาบ
กระด้างและแข็งกร้าวภายในจิตใจเขา
โลแกนยืนด้วยล�ำแข้งตัวเองตัง้ แต่อายุสบิ ห้า โดยเริม่ จากซ่อมรถเลีย้ งชีพ
และรับงานซ่อมมอเตอร์ไซค์จากอู่ของเพื่อนสนิทพ่อเป็นอาชีพเสริม เขาทุ่มเท
ท�ำงานวันแล้ววันเล่า หาทุกอย่างมาด้วยน�ำ้ พักน�้ำแรงของเขาเอง มันโรกล้าพูด
ว่าตลอดเก้าปีนับตั้งแต่เธอมาเหยียบแผ่นดินอเมริกา เขาเป็นเพียงคนเดียวที่
ใกล้ชิดกับเธอที่สุดและเข้ากับเธอได้ทุกเรื่อง
ชายหนุ่มเดินมาสมทบที่รูปสุดท้ายพร้อมยื่นแก้วกาแฟควันฉุยให้ มันโร
พยักหน้าขอบคุณ ทัง้ คูย่ นื นิง่ ๆ กันอยูพ่ กั หนึง่ “สองปีนนี่ านนะ” เขาเอ่ยออก
มาในที่สุด “มีเรื่องให้คุยเยอะแยะไปหมด ไมเคิล” เขาหันไปทางประตูด้าน
หลัง “พร้อมหรือยัง”
หญิงสาวไม่ขยับขณะพูดด้วยน�้ำเสียงคล้ายสารภาพ “ฉันอาจจะรับงาน
เพิ่มอีกงาน”
อีกฝ่ายชะงัก
“ฉันเลยกลับมาที่นี่”
โลแกนมองเธออย่างพิจารณา “ผมแปลกใจทีค่ ณ
ุ ตัดสินใจแบบนี้ นึกว่า
บอกเคทไปแล้วซะอีกว่าจะปฏิเสธทุกค�ำขอ”
มันโรพยักหน้า
“คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าผมคิดยังไง” ถึงแม้จะโกรธแต่เขาก็ยังเก็บอาการได้ดี
“ถ้าคุณตัดสินใจรับงาน ผมก็จะคอยหนุนหลังให้เอง”
เธอยิม้ ก่อนยืน่ มือออกไปแล้ววางจีห้ อ้ ยคอไว้ในมือเขา “ดีจงั ขอบคุณ
นะ”
โลแกนพยักหน้าพลางพูดยิ้ม ๆ “ผมจะเก็บรวมไว้กับของสะสม” เขา
โอบไหล่เธอ “มาเถอะ ไปดูกัน”
ทัง้ สองออกจากส่วนส�ำนักงานและทีพ่ กั อาศัย ผ่านประตูดา้ นหลังซึง่ เปิด
ออกสูโ่ กดังสินค้าทีก่ ลายเป็นอูซ่ อ่ มรถและห้องเก็บของ ทัง้ คูห่ ยุดกลางทาง มันโร
เอื้อมไปเปิดลิ้นชักพลาสติกแล้วดึงเป้ออกมาหนึ่งใบกับของใช้ส่วนตัวสองสาม
อย่าง ขณะที่โลแกนปล่อยทางลาดลงบนพื้นแล้วเข็นรถดูคาติออกมา
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มอเตอร์ไซค์คันนั้นมีสีดำ� ขลับ ช่างดูงดงามไร้ที่ติ มันโรคลี่ยิ้มพลางไล้
ปลายนิว้ ไปทัว่ รถแต่งแข่งซิง่ ทีป่ ระกอบขึน้ ตามสัง่ “ผมดูแลเธออย่างดี” โลแกน
บอก “เพิง่ พาออกไปซิง่ เมือ่ สัปดาห์กอ่ นนีเ่ อง อยากทดสอบดูวา่ มันยังบิดได้สดุ
หรือเปล่าน่ะ”
ถ้าคนเราหลงรักเครื่องยนต์ได้ เธอก็ตกหลุมรักมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้า
อย่างจัง มันแสดงถึงพลังอ�ำนาจ จริงอยู่ว่ามันอาจท�ำให้ชีวิตเธอดับสูญได้ใน
ชั่วพริบตา แต่เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่า มีอยู่ไม่กี่อย่างที่ท�ำให้อะดรีนาลินในตัว
เธอฉีดพล่านได้แบบเดียวกับตอนขี่ม้า และนี่คือหนึ่งในนั้น การได้พารถคันนี้
แล่นฉิวไปบนถนนด้วยความเร็วสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วแรง
ถือเป็นการเยียวยาตัวเองแบบหนึง่ เปรียบเสมือนสารเสพติดทีห่ อมหวานกว่ายา
หรือสิ่งมึนเมา แต่สามารถติดงอมแงมและเป็นอันตรายได้พอ ๆ กัน
เมื่อสามปีก่อนมันโรท�ำมอเตอร์ไซค์คันก่อนหน้านี้พังยับ เธอต้องนอน
โรงพยาบาลหลายเดือนเนื่องจากกระดูกหักและมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ พอ
หายดีก็รีบนั่งแท็กซี่ตรงไปหาตัวแทนจ�ำหน่ายแล้วเลือกซื้อรถคันใหม่ทันที
มันโรขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกกันน็อก ถอนหายใจแล้ว
ติดเครื่อง เมื่อรู้สึกถึงอะดรีนาลินที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างก็ยิ้มออก การได้พาตัวเอง
ออกไปเสีย่ งอันตรายและคิดถึงความตายทีอ่ าจเกิดขึน้ นีแ่ หละทีเ่ ธอเรียกว่าบ้าน
การท�ำงานคือช่วงเวลาผ่อนคลายส�ำหรับเธอ ตลอดเวลาทีต่ อ้ งท�ำงานไกล
บ้าน แม้จะยินดีท�ำทุกอย่างเพื่อให้งานส�ำเร็จ แต่เธอยังคงมีสติและค�ำนึงถึง
เป้าหมายเสมอ เปรียบเหมือนช่วงเวลาชาร์จพลังก่อนทีจ่ ะกระโจนเข้าหาอันตราย
อีกครั้ง
มันโรผงกศีรษะบอกลาโลแกน ก่อนพารถพุ่งทะยานออกไปพร้อมเสียง
ค�ำรามของเครื่องยนต์ ในอนาคตเธออาจกลับบ้าน แต่ถ้ายังคิดจะมีชีวิตอยู่
ต่อไป บางทีนั่นอาจไม่ใช่เรื่องฉลาดเท่าไหร่นัก
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ทั้งขัดสี
ฉวีวรรณและพอกตัวจนรู้สึกกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้ง เธอหลงรักทุกชั่วขณะที่
ได้ท�ำอย่างนั้น
หญิงสาวเลือกสวมชุดทีแ่ นบกระชับเรือนร่าง ช่วยขับเน้นท่อนขาเรียวยาว
และหุน่ สูงเพรียวราวนางแบบ รูปร่างแบบเธอจะดูเป็นผูห้ ญิงก็ได้ผชู้ ายก็ดี มอง
เผิน ๆ ไม่ต่างจากเด็กหนุ่มท่าทางคล่องแคล่วที่มีช่วงไหล่กว้าง เธอก้าวยาว ๆ
ผ่านล็อบบีด้ ว้ ยท่วงท่าเย้ายวนแฝงเสน่หเ์ หลือร้าย และรูด้ วี า่ มีสายตาของบรรดา
แขกผู้ชายลอบมองมา
...เมื่อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่องด้วยความเศร้าโศก จิตใจของ
ข้าพเจ้าก็อ่อนเปลี้ยอยู่ภายใน...
มันโรนึกขันเมื่อรู้ว่าพวกเขาต่างสนใจในตัวเธอจึงยิ่งแสดงกิริยายั่วยวน
...หัวใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผล ข้าพเจ้าเศร้าหมอง และความสยดสยองก็
ยึดข้าพเจ้าไว้มั่น...
เธอกลับมาเยือนอเมริกาครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีแ่ ปด แต่ละครัง้ ไม่มอี ะไรแตกต่าง
คลื่นความวิตกกังวลยังคงถาโถมเข้าใส่ระลอกแล้วระลอกเล่า ถึงเวลาแล้วที่จะ
ต้องออกตามหาเรื่องน่าตื่นเต้นเร้าใจ ความท้าทาย และการแข่งขัน
ชายคนนั้นพักอยู่ห้องสามหนึ่งเก้า แต่เธอมีอย่างอื่นต้องไปท�ำก่อน มันโร
เหลือบมองนาฬิกา บรีเดนน่าจะก�ำลังรออยู่ที่ห้องอาหาร

หกปีก่อนเคท บรีเดนประสบความส�ำเร็จในอาชีพด้านกฎหมายและท�ำงานอยู่

ย่านใจกลางเมืองออสติน รัฐเทกซัส เธอแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งเรียนอยู่
ชั้นมัธยมปลาย เพียบพร้อมด้วยบ้านราคาแปดแสนดอลลาร์หนึ่งหลัง รถหรู
สามคัน และโปรแกรมเทีย่ วต่างประเทศทุกปี ก่อนหย่าขาดกับสามีแบบไม่สวย
เท่าไหร่นัก
บ้าน รถ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่าง ๆ ถูกขายทิ้งทั้งหมด
กฎหมายแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสของรัฐเทกซัสจัดแจงแบ่งครึ่งสินสมรสที่
ร่วมสร้างด้วยกันมาตลอดยี่สิบปี ลูกสาวเลือกจะอยู่กับพ่อ บรีเดนจึงรับเงิน
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