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ชายหญิงเจ็ดคน  นั่งล้อมวงรอบโต๊ะประชุมในห้องทำงานภายในตึก 

กรกุระจกสงูชะลดู มนัเปน็ตกึหรหูราราคาแพงทีส่ดุทีเ่คยสรา้งมาในลอนดอน  

และการที่เจ้าขององค์กรนี้สามารถเช่าพื้นที่ภายในตึกเป็นสำนักงานใหญ่ 

ได้ไหวก็ทำให้คนทั้งหมดอดรู้สึกเกรงขามไม่ได้  แม้ว่าพวกเขาเองจะ 

เพลิดเพลินกับอภิสิทธิ์ที่ได้ทำงานให้กับมูลนิธิชื่อดังหลายแห่งของอังกฤษ 

ก็ตาม พวกเขาต่างเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยรถไฟชั้นหนึ่งกับรถ 

พร้อมพลขับ หรือไม่ก็ขึ้นเที่ยวบินชั้นหนึ่งและฝ่าการจราจรของลอนดอน 

มาด้วยยานพาหนะส่วนตัวของมูลนิธิ มีอยู่คนหรือสองคนที่เดินชื่นชม 

บรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วงมาจากออฟฟิศหรูหราในย่านธุรกิจใจกลางกรุง 

ลอนดอน ทุกคนต่างมาร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อขอเงินสนับสนุน แม้ว่านั่น 

จะไม่ใช่วิธีการคิดของพวกเขาก็ตามที พวกเขาคิดว่าตัวเองคือผู้ช่วยเหลือ 

เหล่าคนจน ผู้ขาดแคลน ผู้ป่วย คนแก่ชรา…ใครก็ตามที่ช่วยเหลือตัวเอง 

ไม่ได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตหรูหราฟุ้งเฟ้อเช่นนี้ การที่ผู้บริหารและ 

เจ้าขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการส่งกำลังบำรุงในภาวะฉุกเฉิน หรือเป็น 

ที่รู้จักในนาม แองเจิล มีออฟฟิศในอาคารกรุกระจกสูงใหญ่นั้นยังสนับสนุน 

ความเชื่อที่ว่าพวกเขากำลังจะได้ร่วมงานกับคนที่เข้าใจเนื้อแท้ของการทำงาน 

การกุศล

	 แน่นอนว่าพวกเขารู้จักหนึ่งในผู้ชายสองคนที่เข้ามานั่งตรงหัวโต๊ะ 

บทนำ
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ประชุมหลังโลโก้เทวทูตตกสวรรค์ คงแทบไม่มีใครในอังกฤษที่ไม่รู้จักเบน  

ไรเดอร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยรบพิเศษ ในเมื่อรูปของเขาเพิ่งปรากฏ 

หราอยู่บนปกนิตยสารไทม์ฉบับล่าสุด ชายคนที่สองต่างหากที่พวกเขาไม่เคย 

เห็นมาก่อน แต่เขาช่างเหมาะกับออฟฟิศแห่งนี้นัก ดูแพงและยิ่งเน้นย้ำ 

ความเชื่อ พวกเขาสัมผัสได้ถึงรสชาติหอมหวานของเงินบริจาคที่กำลังจะ 

ไหลมาเทมา

	 ทว่าก่อนที่การประชุมจะเริ่มได้ ชายหนุ่มคนหนึ่งก็ผลักประตูกระจก 

ของห้องประชุมเข้ามาแล้วกล่าวขอโทษขอโพย ท่าทางดูลุกลี้ลุกลนและ 

อับอายที่มาช้า เขาขึ้นรถไฟใต้ดินผิดขบวน แน่ละ ในเมื่อเขาไม่เคยมา 

ลอนดอนมาก่อน แล้วจากนั้นก็ต้องเดินถามทางคนมาเรื่อย  ๆ ซึ่งวิธีนี้ก็ 

ไม่ค่อยช่วยอะไร เพราะคนอื่นฟังสำเนียงเขาแทบไม่รู้เรื่อง เขานั่งลงข้าง  ๆ  

เหล่าผู้สวมสูทดูดีไร้ที่ติ พลางใช้มือลูบเสื้อชุ่มเหงื่อให้ดูเรียบร้อยที่สุดราวกับ 

มันจะช่วยได้ จากนั้นเขาจึงวางซองเอกสารขนาดเอสี่ที่ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ 

วาดรูปเล่นลงข้าง ๆ พอร์ตโฟลิโอสำหรับการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ

	 การประชุมเริ่มขึ้นในที่สุด ผู้ดูแลโครงการแต่ละโครงการออกมาสรุป 

งานที่พวกเขาทำคร่าว  ๆ และบอกว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการเงินสนับสนุน 

บำรุงกำลังจาก แองเจิล แล้วจะใช้กับที่ไหน แน่นอนว่าไม่มีใครพูดถึงตัวเงิน  

มีแต่พูดถึงการเพิ่มรายได้ การให้อำนาจ และการทำอะไรที่แตกต่าง ผู้หญิง 

คนหนึ่งยังกล่าวถึงวิกฤติที่คืบคลานเข้ามาในพื้นที่ของหล่อนว่าเป็นเหมือน 

สถานการณ์ไฟลนก้นซึ่งมีเพียงการทำอะไรที่แตกต่างออกไปถึงจะกอบกู้ได้ 

สำเร็จ โครงการทั้งหมดของพวกเขานั้นชัดเจนว่าสามารถเติบโตได้ ไม่มีใคร 

พูดถึงเงินจนกระทั่งถึงตาชายหนุ่มผู้มาสาย เขาขมวดคิ้วตลอดเวลาที่นั่งฟัง 

คนอื่นนำเสนอโครงการ เฝ้ามองรูปภาพเหล่าผู้ยากไร้ทั้งหลายขณะเล่นกับ 

ซองเอกสารของตัวเอง เขาไม่ได้นำรูปถ่ายอะไรมาด้วยเลย เพราะเขาเพิ่ง 

บินมาจากอัฟกานิสถานเมื่อเช้านี้ เขาเล่าเพียงสั้น  ๆ  ว่าโรงเรียนของเขาถูก 

กลุ่มก่อการร้ายตอลิบานเผาวอดและหากเขาหาเงินมาสร้างโรงเรียนใหม่ไม่ได ้ 

นักเรียนหญิงทั้งยี่สิบคนของเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือ พอเขาถูกถามว่า 

ทำไมเขาจึงมาร่วมการประชุมด้วยคำขอนี้ เขาก็อ้างว่าทหารชาวอังกฤษให้ 
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นามบัตรของเบน ไรเดอร์ กับเขามาและสัญญาว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือ  

คนอืน่ ๆ รอบวงประชมุแยม้รอยยิม้สภุาพ แลว้หา้นาทตีอ่จากนัน้ การประชมุ 

กจ็บลง พลขบัถกูเรยีกตวั แลว้ชายหญงิทัง้เจด็คนกจ็ากไปมอืเปลา่ ชายหนุม่ 

เป็นคนเดียวที่ได้รับเชิญให้รับประทานมื้อค่ำเพื่อพูดคุยถึงโครงการของเขา  

ทว่าชายหนุ่มกลับปฏิเสธคำเชิญด้วยอยากจะบินกลับคืนนี้เลยหากทำได้  

เขาจากไปพร้อมกับเงินจำนวนมากพอที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  ทั้งยัง 

มากพอจะซื้อแล็ปท็อปให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับคำสัญญาว่าทีมงาน 

ก่อสร้างจะไปเยือนสถานที่ภายในสัปดาห์นี้

	 การเป็นเจ้าขององค์กรการกุศลและสนับสนุนด้วยเงินตัวเองทั้งหมด 

ช่างให้ความรู้สึกพิลึกสุด ๆ และเป็นการตัดสินใจที่ดีมาก นั่นคือสิ่งที่นิโคลัส 

ค้นพบ



ตอนที่หนึ่ง
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“คุณนี่ทำตัวแต๋วแตกไปได้ นิค”  เบนเข้าประชิด 

แผ่นหลังนิโคลัสแล้วสอดมือเข้าไปในเสื้อแจ็กเก็ตอีกฝ่าย

	 นิโคลัสยังคงจ้องมองทิวทัศน์ตระการตาเบื้องหน้า “ฉันคิดว่านาย 

คงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ฉันคิดจะทำกับนายในไม่กี่นาทีนี้หรอกนะ”

	 “ในออฟฟิศกระจกนี่น่ะหรือครับ”

	 “ในออฟฟิศกระจก ของฉัน ฉันอนุญาต อีกอย่างนะ ตอนนี้มีแค่เรา 

อยู่ที่นี่”

	 เบนก้มลงจูบหลังคอนิโคลัส “คุณเชิญพวกเขามาที่นี่ ให้ความหวัง 

พวกเขาแล้วค่อยส่งทุกคนกลับบ้านไปเหมือนพวกเขาเป็นเด็กเกเรประจำ 

โรงเรียนเลย”

	 “เปล่าสักหน่อย ฉันส่งพวกนั้นกลับบ้านไปเหมือนพวกนักการเมือง 

โลภมาก พวกเศษสวะชอบทุจริตที่สุดในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก 

ของนายต่างหาก”

	 “โอ พระเจ้า เราจะคุยกันเรื่องแนวคิดสตาลินของคุณอีกแล้วหรือ  

ผมคิดว่าผมคงต้องเริ่มขอให้คุณเปลี่ยนแนวคิดได้แล้ว ใครชนะสงคราม 

กันนะ”

	 นิโคลัสโบกมือด้วยท่าทางไม่สนใจระคนหงุดหงิด “พวกนายชนะ 

ก็เพราะเรารู้ว่าลูกหลานพวกนายจะทำให้ตัวเองพ่ายแพ้ไม่ช้าก็เร็ว เรา 
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ชาวรัสเซียได้เรียนรู้ที่จะอดทน สักวันเวลาของเราจะมาถึง”

	 เบนถอนหายใจ นิโคลัสดูกระสับกระส่ายอีกแล้ว ไม่ใช่สัญญาณที่ดี 

เลย ครั้งสุดท้ายที่นิโคลัสมีท่าทางเบื่อหน่าย เขาก็ตัดสินใจว่าชีวิตพวกเขา 

จำต้องเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่เบนไม่ได้อยากจะตัดสิน 

นิโคลัส ในเมื่อพวกเขาเพิ่งจะรอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่พรากชีวิตนับร้อย 

นับพันไป ของขวัญจากพระเจ้าเช่นนี้เปลี่ยนแปลงคนเราได้ และนิโคลัส  

มิคเคลเซ่น ก็เปลี่ยนไปแล้ว เขาได้เห็นผลกระทบโดยตรงจากการใช้เงิน 

ด้วยวิธีการง่าย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาในฐานะเศรษฐีคนหนึ่งไม่เคยนึกถึงมาก่อน  

ทั้งเขายังเคยได้สัมผัสถึงอิทธิพลจากการเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร จากการ 

เป็นใครสักคนที่พร้อมจะแหกทุกกฎเกณฑ์  ใครสักคนที่ความจริงแล้ว 

ไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์และไม่เคยถูกจำกัดด้วยสิ่งที่คอยจำกัดคนอื่น  ๆ  

คุณสมบัติทั้งหมดนี้ในโลกใบเล็กทำให้เขาถูกบีบคั้น บังคับให้เขาต้อง 

หลบซ่อน ทำตัวให้ไม่เป็นที่สนใจ และนำไปสู่หนทางในการหลบหนีที่ 

น่าเศร้าและทำให้เขาแสดงออกในทางที่ผิด นั่นคือติดเหล้ายาและทำเรื่อง 

ผิดบาป บัดนี้เขาได้เห็นที่ที่คนอย่างเขาจะเจริญงอกงาม ทำสิ่งที่แตกต่าง 

ออกไป และเขายังได้ค้นพบสิ่งเสพติดรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เขาเปลี่ยน 

อพาร์ตเมนต์ที่เขามีในตึกกรุกระจกนั้นเป็นออฟฟิศแล้วก่อตั้ง  แองเจิล  ขึ้น  

เขาไม่มีบอร์ดผู้บริหาร ไม่มีหุ้นส่วน ไม่มีกฎเกณฑ์ใดว่าเขาอยากจะทำอะไร 

นิโคลัสได้ให้เงินสนับสนุนบางโครงการที่แปลกมาก ๆ ในความคิดของเบน

	 เบนที่ตอนนี้อยู่บนกระดานแห่งชื่อเสียงและความโด่งดังกำลังโต้ไปบน 

คลืน่ซึง่ครา่ลา้งผลาญชวีติผูค้นมากมาย รูส้กึไมค่อ่ยสบายใจกบัสถานะใหมน่ี ้ 

แต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขามีพรสวรรค์แต่กำเนิดในเรื่องนี้ แม้แต่ตัวเขา 

เองยังรู้สึกชื่นชมเวลาตนเองปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดีสำหรับโครงการ 

ใหม่  ๆ  ของ  แองเจิล  คอยให้สัมภาษณ์และเข้าร่วมงานแถลงการณ์ต่อ 

สื่อมวลชนต่าง ๆ เขาถือเป็นหน้าใหม่ในกลุ่มคนผู้ให้

	 ทั้งสองยืนมองดวงอาทิตย์คล้อยต่ำที่ขอบฟ้าเหนือกรุงลอนดอน รู้สึก 

พอใจกับบริษัทของพวกเขาและจมจ่อมอยู่ในภวังค์ความคิดของตน สุดท้าย 

นิโคลัสก็เป็นฝ่ายพูดขึ้น “อาทิตย์หน้าไปอัฟกานิสถานนะ ไปถ่ายทำวิดีโอ 
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เกี่ยวกับโครงการนี้แล้วตรวจดูให้ละเอียด ถ้าพวกเขาต้องการเงินเพิ่ม ฉัน 

จะส่งไปให้”

	 เบนพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจ แต่ก็ลังเลที่จะยอมรับกับนิโคลัส เขา 

เดินไปนั่งบนโต๊ะอย่างหมิ่นเหม่  เฝ้ามองนิโคลัสขณะที่เขาอ่านข้อมูลที่ 

ครูหนุ่มจากอัฟกานิสถานนำติดตัวมา “คุณสนับสนุนโครงการทั้งหมดไหว 

จริง ๆ หรือครับ นิค คุณไม่เคยพูดเรื่องการเงินกับผมเลย”

	 นิโคลัสไม่ได้เงยหน้าขึ้น แต่กลับแย้มยิ้ม “เบนจามิน แค่นี้ไม่ทำให้ 

ขนหน้าแข้งเราร่วงหรอกน่า นายรู้ไหมว่าอะไรที่กำไรงามที่สุดไม่ว่าจะใน 

ศตวรรษไหนหรือยุคไหน” เขารู้ดีว่าเบนไม่รู้จึงเป็นฝ่ายตอบเอง “อาวุธ 

ยุทโธปกรณ์ ตาของฉันลงทุนกับมันในช่วงสงคราม และเราก็ได้กำไรทุกวัน 

จากทุก ๆ ทาง”

	 “เราได้เงินจากอาวุธยุทโธปกรณ์กับสงคราม แต่ดันใช้มันเพื่อทำให้ 

สิ่งแย ่ๆ ที่เป็นผลจากสงครามกลายเป็นสิ่งดี ๆ เนี่ยนะครับ”

	 นิโคลัสฉีกยิ้มกว้าง “ใช่”

	 “แต่นั่นมันน่าขยะแขยงมาก!”

	 “ไม่เลย มันแทบจะเป็นเรื่องน่าเคารพบูชาเลยละ พระเจ้าไม่ได้สร้าง 

มนุษย์ขึ้นมาให้มีเจตจำนงเสรีหรอกหรือ แล้วใช้เวลาที่เหลือทำเป็นช่วย 

บรรเทาความผิดพลาดครั้งใหญ่ครั้งแรกนั้น แค่เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงการ 

มีอยู่ของพระองค์น่ะ”

	 เบนส่ายศีรษะอย่างจนใจ “ผมว่าผมชอบเวลาที่คุณเอาแต่ดื่มวอดก้า 

กับดูหนังโป๊ภาพเบลอ ๆ นั่นมากกว่านะ”

	 นิโคลัสคว้าเอวอีกฝ่ายแล้วรั้งเข้ามารับจุมพิตจากเขา “ฉันทำแบบนั้น 

ได้  พร้อมกับ  บริหารบริษัทนี้ไปด้วย ไม่สิ ฉันไม่คิดว่างั้น เอาละ นาย 

หิวไหม” ทั้งสองหัวเราะให้กับมุกเก่า  ๆ เบนหิวตลอดเวลาอยู่แล้ว และ 

ตอนนี้พวกเขาก็กำลังเดินผ่านอุโมงค์ที่นำพวกเขาออกจากออฟฟิศไปยัง 

ร้านอาหารที่นิโคลัสจองที่นั่งไว้อย่างถาวร
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ระหว่างที่ทั้งสองรออาหารมาเสิร์ฟ เบนที่กำลังนั่งเขี่ยช้อนส้อมเล่นก็เอ่ยขึ้น  

“อาทิตย์หน้าคุณน่าจะไปกับผมนะครับ ออกไปทำงานภาคสนามบ้าง เพื่อ 

เตือนตัวเองว่ามันเป็นอย่างไร”

	 นิโคลัสทำเป็นตัวสั่นสะท้านอย่างเกินจริง “ฉันเป็นภูมิแพ้ต่อคำว่า 

ภาคสนาม พาทิมหรือมิคาเอลไปแทนแล้วกัน ไม่สิ เอามิคาเอลไป เพราะ 

ถ้านายไม่พาเขาไป ฉันอาจจะฆ่าเขาแทน”

	 เบนยิ้มขันเมื่อคิดถึงเพื่อนร่วมงานชายอีกสองคนใน  แองเจิล ทิม  

วัตสัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรทรัพยากร กับมิคาเอล ฮีธโคต หัวหน้าฝ่าย 

ความร่วมมือภายในองค์กร พวกเขาเป็นผู้เลือกชื่อตำแหน่งกันเอง ไม่มีใคร 

รู้จริง ๆ หรอกว่าพวกเขาทำอะไร นอกจากที่ว่าทิมจะคอยลดความรุนแรงของ 

แผนการสุดแหกกฎและไร้ศีลธรรมของนิโคลัส ส่วนมิคาเอล หรือสควีซซี  

มักจะตามเบนไปถ่ายทำวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะช่างซ่อม 

อเนกประสงค์และเด็กขนกระเป๋า พวกเขายังมีผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 

อย่างเคทอีกด้วย และนิโคลัสก็เพิ่งจะรับแอนเดรีย จิลเลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการรักษาบาดแผลทางจิตใจเข้ามาร่วมทีม เท่าที่เบนรู้ หล่อนมีเอกสาร 

รับรองความสามารถสุดยอดเยี่ยมมากมาย ทั้งหล่อนยังเป็นคนที่มองนิโคลัส 

ได้ทะลุปรุโปร่งและเป็นเพียงคนเดียวในทีมที่เต็มใจจะบอกว่าเขาควรทำอะไร

	 เบนคว้ามือนิโคลัสไปเกาะกุมเกี่ยวกระหวัดนิ้วมือไว้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ 

พวกเขาคงไม่คิดจะทำหากเป็นเมื่อหนึ่งปีก่อน “ผมอยากให้ คุณ ไปด้วย ผม 

คิดถึงคุณเวลาผมต้องไปไหนไกล ๆ”

	 นิโคลัสส่งเสียงขึ้นจมูก “พวกเขาบอกเป็นนัย ๆ ในรายการ ดิสมอร์นิ่ง 

ว่านายกำลังดูใจกับเคที นักแสดงจากหนังที่มีชื่อตลก ๆ อย่าง เอสเส็กซ์แทรช 

ฟอร์เอเวอร์ หล่อนสวยงั้นหรือ”

	 “สวยมากเลยละครับ และหนังไม่ได้ชื่อนั้นสักหน่อย หล่อนออกจะ 

ดูส้ม  ๆ  ไปหน่อยเวลาอยู่ใต้แสงธรรมชาติ นี่คุณดูรายการ  ดิสมอร์นิ่ง  จริง  ๆ  

หรือเนี่ย”

	 “ราดอล์ฟชอบนี่นา รายการนี้ทำให้มันรู้สึกมีอำนาจเหนือกว่าใคร ๆ  

สรุปว่านายคบกับเคทีใช่ไหม”
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	 “หล่อนออกรายการของโจนาธาน รอส กับผม จำได้ไหมครับ”

	 “หล่อน ออก จะดูส้ม ๆ”

	 “ตกลงคุณจะไปอัฟกานิสถานกับผมไหมครับ”

	 “ฉันจะลองคิดดู ฉันมีโทรศัพท์หลายสายที่ต้องรับตามเวลานัด”  

อาหารมาเสริฟ์แลว้ และระหวา่งทีท่ัง้คูก่ำลงักนิ นโิคลสักป็ระกาศดว้ยทา่ทาง 

สบาย ๆ “ฉันอาจจะไปรัสเซียสักสองสามวัน”

	 เบนหยุดกินในทันใด ซึ่งยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก 

สำหรับคนอย่างเขา “ทำไมล่ะครับ”

	 นิโคลัสยักไหล่ “มันผ่านมาหนึ่งปีแล้ว”

	 เบนเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ “ตั้งแต่เกรเกอรีตาย”

	 นิโคลัสพยักหน้า “ใช ่ ตั้งแต่เกรเกอรีตาย”

	 “คุณไม่เคยบอกผมเลยว่าเขาตายยังไงกันแน่”

	 “ใช่ และฉันจะไม่มีวันบอกนาย แต่ฉันอยากจะไป เพราะงั้นฉัน 

ก็จะไป”

	 เบนคิดได้ว่านิโคลัสมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตภายในหัวของเขาเพื่อ 

วางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ จากนั้นเมื่อเห็นสมควร เขาก็จะประกาศการ 

ตัดสินใจอย่างที่เขาเพิ่งทำ โดยไม่เปิดช่องว่างให้ถกเถียงหรือคัดค้านเลย  

งานอดิเรกใหม่อย่าง  แองเจิล มีแต่จะทำให้เขายิ่งหลงผิดในอำนาจเหมือน 

พระเจ้านี้ บางครั้งที่เบนเฝ้ามองนิโคลัสยืนตรงหน้าต่างบานใส จ้องมอง 

ออกไปสำรวจตรวจตราอาณาเขตของเขา ทำให้เบนนึกสงสัยว่าการอยู่ในหัว 

นิโคลัสมันเป็นอย่างไรกัน การเป็นคนถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นเป็น 

อย่างไรนะ...ที่จริงเขาคิดว่าคำว่า ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ออกจะแรงไป 

จึงแก้เป็น  ไม่พึ่งพาใคร ซึ่งเป็นคำที่ดูเบากว่า แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจกลับมา 

ใช้คำเดิม การตัดสินใจไปรัสเซียครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เบน 

ครุ่นคิดในช่วงนี้ และการที่นิโคลัสไล่เขาไปอัฟกานิสถานหลายสัปดาห์ก็เป็น 

อีกตัวอย่างหนึ่ง เขากลายเป็นส่วนประกอบฉากในชีวิตนิโคลัสนับตั้งแต่ 

พวกเขากลับมาจากฟิลิปปินส์ แม้เขาจะไม่ได้เรียกนิโคลัสว่าท่านเซอร์แล้ว  

แต่นอกเหนือจากนั้น ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แทบจะกลับไปเป็นเหมือน 
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เมื่อสี่ปีแรกที่ได้รู้จักกัน นิโคลัสจะมาพบเบนเมื่อไรหรือที่ไหนก็ตามที่เขา 

เห็นสมควรเพื่อมีเซ็กซ์กัน แล้วเวลาที่เหลือจากนั้นเขาก็จะใช้ชีวิตตามที่เขา 

เห็นชอบ

	 เบนแกว่งแก้วน้ำเล่นขณะครุ่นคิดถึงความคิดชวนหดหู่ทั้งหลายนี้   

จากนั้นจึงขยับขวดบรรจุเกลือกับพริกไทยไปมา แต่เมื่อเขาเริ่มหยิบน้ำตาล 

ขึ้นมาเล่น นิโคลัสก็ถามด้วยน้ำเสียงหมดความอดทน “นายเบื่องั้นหรือ”

	 เบนเหลือบตาขึ้นมองแล้วหัวเราะเสียงขื่น “เปล่า ผม ไม่ได้เบื่อ”

	 “นั่นควรจะหมายความว่ายังไงกัน”

	 “มันไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งนั้นแหละ แค่หมายความว่าผมไม่ได้ 

เบื่อก็เท่านั้น”

	 นิโคลัสเม้มริมฝีปาก เห็นได้ชัดว่ากำลังถกเถียงกับตัวเองในใจว่าเขา 

ควรจะเซ้าซี้ถามต่อหรือไม่ พวกเขาแทบไม่ได้เจอกันเลยตลอดสองสาม 

สัปดาห์ที่ผ่านมา และเบนรู้ดีว่าการทะเลาะกันคือสิ่งสุดท้ายที่นิโคลัสจะอยาก 

ให้เกิดขึ้นในกำหนดการสำหรับค่ำคืนนี้ สิ่งที่เขามีอยู่ในใจคงจะขึ้นต้นด้วย 

ซอโซ่มากกว่า แต่ตลอดหลายปีมานี้นิโคลัสได้เรียนรู้ว่าหากเขาอยากให้เบน 

ยินยอมทำตามความต้องการของเขาแล้วละก็ บางครั้งเขาก็จำต้องใช้อวัยวะ 

เหนือคอในการคิดบ้าง เบนรอให้นิโคลัสใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นอยู่

	 “ทำไมนายถึงดูหงุดหงิดกว่าปกติล่ะ” น้ำเสียงเขาแทบจะแสดงออก 

ถึงความรักใคร่

	 เบนคิดว่าเขาควรแค่ขอโทษที่แสดงอาการเช่นนั้นออกไป ซึ่งก็เป็นสิ่ง 

ที่เขามักทำบ่อย ๆ แล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาด้วยการยิงมุกตลกเพื่อที่พวกเขา 

จะไดข้ึน้เตยีงดว้ยดี แตเ่ขาไมอ่ยากทำแบบนัน้ การทีน่โิคลสัประกาศออกมา 

อย่างสบาย ๆ ว่าจะไปรัสเซียทำให้เขาเจ็บปวดมาก ประการแรกเลยก็เพราะ 

เขาเบื่อที่จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเกรเกอรี  และประการที่สองคือเพราะ 

เหมือนว่านิโคลัสจะไม่คิดชวนเขาไปด้วยเลย พวกเขาเป็นอะไรกัน มัน 

บ่งบอกถึงอะไรระหว่างพวกเขาได้บ้าง ที่นิโคลัสยังใช้ชีวิตแยกตัวออกจาก 

ผู้อื่นอยู่ในหัวตัวเองแบบนี้ บางครั้งเบนก็รู้สึกเหมือนเวลาเขาชงชาโดย 

ไม่ถามนิโคลัสก่อน นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเช่นกัน ก็นะ ไม่เชิงอย่างนั้น 
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หรอก การชงชาจริง  ๆ  น่ะ...ตัว  ชา  ต่างหากที่เป็นตัวแทนของอะไรบางอย่าง  

เขาตอ้งการใหน้โิคลสัหลงใหลคลัง่ไคลเ้ขาเหมอืนทีเ่ขาหลงใหลพระเจา้ผมทอง 

แห่งความเกรี้ยวกราด  แต่นิโคลัสไม่ได้เป็นแบบนั้น  และมันทำให้เบน 

หงุดหงิดอย่างที่สุด

	 เขาเริ่มบิดผ้าเช็ดปากไปมา จากนั้นจึงเอ่ยสารภาพ “นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผม 

ต้องการอีกต่อไปแล้ว นิค คุณกับผม ผมพยายามจะบอกคุณมานานแล้ว  

แต่คุณไม่เคยฟังผมเลย”

นิโคลัสค่อย  ๆ  เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ช้า  ๆ เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอยาก 

อาเจียนอันไม่คุ้นเคยและไม่น่ายินดีสุด ๆ เขาอดทนกล้ำกลืนมันลงไป แต่ก็ 

ยังรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็น ๆ ที่ผุดพรายขึ้นเหนือคิ้วและบนสันหลัง เขาโน้มตัวมา 

ข้างหน้าแล้วคว้าช้อนตักน้ำตาลมาถือไว ้ ทว่ามือเขาช่างสั่นเทา เขาจึงวางมัน 

ลงตามเดิมอย่างระมัดระวัง เขารอจนแน่ใจว่าเสียงตัวเองจะไม่สั่น ก่อน 

ถามว่า “นานแค่ไหนแล้ว”

	 “หลายอาทิตย์แล้วครับ พระเจ้า ผมขอโทษ ผมควรจะบอกคุณ 

ให้เร็วกว่านี้ แต่ผมไม่อยากให้...” นิโคลัสจับจ้องไปที่นิ้วมือเบนซึ่งขยับ 

ยุกยิกอย่างตกประหม่าขณะเสียงค่อย ๆ เบาลง

	 เขานึกภาพตัวเองนั่งอยู่กับที่และถูกบีบบังคับให้ต้องฟังชื่อคนอื่น  

ฟังเบนบอกว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขา ว่าเบนห้ามใจตัวเองไม่ได้จริง ๆ 

ว่าถ้าเขา นิโคลัส ได้รู้จักกับอีกฝ่ายก็คงชอบเขาหรือหล่อน...ชัดเจนว่านี่ 

ก็เป็นอีกความเป็นไปได้หนึ่ง

	 เขายังจินตนาการว่าตัวเองลุกขึ้นแล้วเดินจากไปอีกด้วย เขาชอบ 

ตัวเลือกที่สองมากกว่าจึงทำเช่นนั้น ไม่มีการเตือน หรือพูดคุย หรือฟัง 

อะไรทั้งนั้น เขาเพียงผุดลุกขึ้น เขวี้ยงผ้าเช็ดปากลงกับโต๊ะแล้วเดินจากมา

เบนตกใจกับการผุดลุกจากไปอย่างปุบปับจนสติเขาไม่ทันรับรู้ว่านิโคลัสตั้งใจ 

จะออกไปจากร้านอาหารจริง  ๆ จนกระทั่งมันสายเกินกว่าจะเอ่ยปากห้าม  

แถมบริกรยังมาที่โต๊ะพร้อมกับบิลและเขาก็ต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ ดังนั้น 
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กว่าเขาจะออกมาที่ทางเท้าหน้าร้านได้ก็ไม่เห็นนิโคลัสแล้ว พวกเขาจอดรถไว้ 

ที่ชั้นใต้ดินของตึกกระจก เขาจึงก้าวพรวด  ๆ  แล้ววิ่งลงบันไดไป พลันเห็น 

นิโคลัสยืนอยู่ข้างรถ เขาเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวอย่างใจเย็น “นายมีกุญแจ  

ฉันเลยเข้าไปไม่ได้”

	 เบนพยักหน้า แต่ก็ไม่ได้ล้วงเอากุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกง  

“เกิดอะไรขึ้นกันครับ ทำไมคุณถึงเดินออกมาทั้งอย่างนั้นกัน”

	 “นายไม่มีเงินพอจ่ายงั้นหรือ เตือนฉันด้วยแล้วกันว่าให้เพิ่มเงิน 

ในบัญชีนายน่ะ”

	 เบนขมวดคิ้ว “นั่นมันควรจะหมายความว่าไงกัน ตั้งแต่เมื่อไรกัน 

ที่คุณใส่เงินใน...โอเค ก็นะ...” นี่เป็นเรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดมากสำหรับเบน 

เพราะเขาเคยถูกกล่าวหาว่าขายตัว มีชีวิตสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอง 

ของบรรดาชายสูงวัย และแม้นิโคลัสจะบอกปัดข้อกล่าวหาทั้งหมดด้วยการ 

โบกมืออย่างโอหัง แต่เบนก็สังเกตเห็นว่าเขายกมุกตลกเก่า ๆ ที่ว่าเบนเป็นแค่ 

เกย์ขายตัวแลกเงินขึ้นมาเล่น ชัดเจนว่านิโคลัสเองก็เห็นว่าบางส่วนของ 

ข้อกล่าวหานี้เป็นความจริง แม้ว่าคำคัดค้านของเขาจะบอกว่ามันช่างไร้สาระ 

เบนจึงกล่าวเสริมด้วยความสับสนมึนงงอย่างแท้จริง “พระเจ้า นิค เกิด 

อะไรขึ้นกัน เอาจริงดิ”

	 นิโคลัสชี้ไปทางประตูรถเป็นการบอกว่าเขาต้องการให้เปิดมัน เบน 

จึงหยิบกุญแจออกมากดปุ่มปลดล็อก ทั้งสองขึ้นไปนั่งข้างใน แต่เบนกลับ 

ไม่ติดเครื่องยนต์ เขาจะยังไม่ไปไหนทั้งนั้น

	 นิโคลัสมองออกไปนอกหน้าต่างข้างตัวราวกับว่ารถกำลังเคลื่อนไป 

ข้างหน้าและมีอะไรให้ดูอย่างไรอย่างนั้น “สรุปว่าคำสัญญาของนายไม่ได้ 

มีความหมายอะไรเลยงั้นสิ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝ่าฟันกันมาไม่ได้มีความ 

สำคัญอะไรกับนายเลยใช่ไหม ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมาคุยเรื่อง 

แบบนี้...ต้องมาคิดและพูดเรื่องพรรค์นี้ ต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้...ก็เพราะ 

นาย” เขาหันมาส่งสายตาขึงขังใส่เบน “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันนึกอยากจะฆ่า 

นายซะ ฉันอยากจะทำมันเสียตอนนี้ดีกว่าต้องมาทนฟังนายพูดในสิ่งที่นาย 

กำลังจะพูด ฟังว่าตัวฉันมันน่าสมเพชแค่ไหน”
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	 เบนวางมือบนต้นขานิโคลัสด้วยสัมผัสแผ่วเบาและระแวดระวังสุด  ๆ  

มันเหมือนกับการตัดสินใจทำให้สุนัขพิตบูลสงบลงด้วยการส่งรอยยิ้มหวาน  

“ผมไม่เข้าใจสักนิดว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เจอคุณ 

บ่อยเท่าที่ต้องการ บอกว่าผมคิดถึงคุณ และผมไม่อยากให้เราต้องอยู่ห่าง 

กันบ่อย  ๆ แต่จู่  ๆ  คุณก็ลุกเดินออกมา แล้วตอนนี้คุณยังมาโวยวายว่าจะ 

ฆ่าผมอีก นี่คุณเมาหรือครับ หรือว่าเสพยามา”

	 นิโคลัสดูจะครุ่นคิดอย่างหนักถึงเรื่องนี้ครู่หนึ่ง “นายประกาศกร้าวว่า 

มนัจบลงแลว้ ว่า ระหว่างเรา จบลงแลว้ วา่นายเบือ่และไมอ่ยากใหเ้ราสองคน 

อยู่ด้วยกันอีกต่อไป ว่านายกำลังคบคนอื่นอยู่ ฉันจำได้แม่นว่านายพูด 

แบบนั้น”

	 “หา? ผมบอกว่าเราไม่ได้เจอกันเลยต่างหาก บอกว่าผมไม่ชอบงาน 

บ้าบอนี่ และว่าผมอยากให้สิ่งต่าง ๆ กลับไปเป็นเหมือนเดิม เวลาที่มีแค่เรา”

	 นิโคลัสอ้าปากจะเอื้อนเอ่ย แต่ก็ดูจะครุ่นคิดหนักกว่าเดิม “นาย 

ยอมรับว่านายคบกับคนอื่นมาหลายอาทิตย์แล้ว”

	 “ให้ตายสิ! นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วรึไง ผมบอกว่าผมคิดจะวางมือจาก 

การถ่ายทำและการต้องเดินทางตลอดเวลาสุดเฮงซวยนี่เสียที ผมไม่ได้ 

ต้องการมันเลย นิค ผมต้องการแค่คุณ และผมไม่ควรจะคิดแบบนั้น 

ใช่ไหมล่ะครับ ผมจะเอาแต่หมกมุ่นเรื่องคุณไม่ได้!” เขาเริ่มจะโกรธนิโคลัส 

ขึ้นมาจริง ๆ แล้วที่ทำให้เขาต้องการอีกฝ่ายมากมายขนาดนี้ “ผม จำเป็นต้อง  

มีชีวิตเป็นของตัวเอง แต่ผมไม่ได้ ต้องการ แบบนั้น ผมไม่อยากอยู่ห่างจาก 

คุณแม้แต่คืนเดียว ผมไม่ต้องการรับสายโทรศัพท์มากมายและต้องคอยเช็ก 

ตารางเวลาบ้าบอนี่เพื่อจะดูว่าเราอยู่ที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน จะได้เจอกัน 

แล้วไปกินมื้อกลางวันเฮงซวยด้วยกันไหม ผมไม่  ต้องการ  ทำงานนี้ ผม  

ไม่ใช่คนที่เบื่อ คุณต่างหาก คุณต้องการมันเพราะผมไม่ดีพอสำหรับคุณ  

ให้  ตายสิวะ” เขาลงจากรถแล้วจ้ำพรวดพราดออกไปยืนไกล  ๆ  เพื่อสงบ 

สติอารมณ์ตัวเอง เขาสัมผัสได้ว่านิโคลัสตามมายืนใกล้ ๆ 

	 “สรุปให้แน่ใจก็คือ นายไม่ได้นอนกับใครใช่ไหม” เบนหันมา พลัน 

สบถแล้วรั้งร่างนิโคลัสเข้ามารับจูบพลางบอกเขาระหว่างผละริมฝีปากออก 
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ห่างว่านิโคลัสโง่เง่าเพียงใดด้วยภาษารุนแรงจัดจ้านที่ปกติเขาไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ใช ้ ครั้งนี้นิโคลัสยอมลดศักดิ์ศรีลงและยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาเอง

นิโคลัสลืมไปแล้วว่าการจูบจะทำให้ความปรารถนาเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ชนิดที่ไม่สามารถเติมเต็มมันได้ในที่สาธารณะ ทว่าความต้องการในยามนี้  

หลังจากที่เขาเพิ่งช็อกไป กลับร้อนรุ่มรุนแรงกว่าปกตินัก เขากวาดตามอง 

รอบพื้นที่ชั้นใต้ดินมืดทึมแล้วดันเบนเข้าไปยืนในมุมมืด แต่หลังจากผ่านไป 

สักพัก เขาก็จับตัวเบนออกห่างอย่างไม่เต็มใจนัก ใบหน้ารู้สึกคันยุบยิบจาก 

ตอหนวดเครา และรู้ว่าเบนคงจะรู้สึกเช่นกัน “ฉันก็ไม่ชอบให้นายทำงานนี้ 

เหมือนกัน เบน ฉันหึงเวลานายไปเจอใครต่อใคร และฉันก็รู้ว่าพวกนั้น 

ต้องการอะไรจากนาย เราไม่ใช่นักบุญ ไม่ใช่เลย และสิ่งยั่วยวนใจตรงหน้า 

นายก็ยอดเยี่ยมสุด ๆ ฉันเข้าใจ”

	 เบนพรมจูบลงบนต้นคอนิโคลัสซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่เบนโปรดปราน  

และเบนยังเคยบอกว่าตรงจุดนั้นของเขามักมีกลิ่นหอมเสมอ  “ผมไม่ได้ 

ถูกยั่วยวนสักหน่อย” เขาเขย่าตัวนิโคลัสเบา  ๆ  เพื่อเน้นย้ำจุดยืน “นั่นคือ 

สิ่งที่ผมพยายามจะบอกคุณ ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นนับตั้งแต่ได้พบ  คุณ”  

เบนขบต้นคอนิโคลัสเบา  ๆ “บางทีอาจเพราะผมกลัวว่าคุณจะฆ่าผมถ้าผม 

ไปมีอะไรกับใครเข้า”

	 นิโคลัสหัวเราะเสียงขื่น “ใช่ ฉันขอโทษที่พูดอย่างนั้นนะ ฉัน... 

อารมณ์เสียไปหน่อย นายทำอะไรน่ะ”

	 เบนเคาะจมูกเขาเบา  ๆ  อย่างต่อว่า “อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปี คุณ 

ยังไม่รู้อีกหรือครับว่าผมกำลังจะทำอะไรถ้าผมทำแบบนี้น่ะ” นิโคลัสหลับตา 

ลงแล้วเซเล็กน้อยขณะเบนล้วงมือเข้าไปคว้าความเป็นชายของเขาออกมา

	 แตแ่ลว้เขากส็า่ยศรีษะ “ไมใ่ชท่ีน่ี ่ ฉนัเปน็คนตัง้กฎเกณฑ ์ เบนจามนิ” 

เขาหยุดมือเบนแล้วจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ “มาเถอะ ไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้ต่อกัน 

ทีหลัง บางทีสิ่งต่าง  ๆ  อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนอีกครั้ง” เบนคำรามในลำคอ 

เมื่อความปรารถนาถูกขัดขวาง แต่ก็ยอมออกเดินไปทางรถของทั้งสอง  

นิโคลัสคว้าแขนเขาไว้ “อีกอย่างนะ ฉันไม่เคยเบื่อนาย”
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	 เขาจะประดิดประดอยคำพูดขึ้นมาก็ได้ แต่นั่นไม่ใช่นิสัยของเขา  

ไม่ใช่ความชอบของเขาที่จะพูดเรื่องพวกนี้ นิโคลัสชอบที่จะแสดงออกมาก 

กว่า และเมื่อเขากับเบนกลับมาถึงบ้าน เขาก็ทำตามความชอบนั้นทันที เขา 

คว้าตัวเบนทันทีที่ทั้งสองเดินผ่านบานประตูสีแดงเข้ามา กดอีกฝ่ายลงกับ 

พื้นโถงทางเดิน เขาจูบเบนตลอดเวลาที่ช่วยกันอาบน้ำจนกระทั่งมาอยู่บน 

เตียง นิโคลัสมอบร่างกาย ของเขา ให้กับเบน และเมื่อเบนเสร็จสมอารมณ์ 

หมาย นิโคลัสก็พลิกกายเป็นฝ่ายคร่อมและครอบครองเบนอีกครั้ง กระทั่ง 

ผิวเนื้อของทั้งสองแทบจะลุกไหม้หลอมละลายเข้าด้วยกัน ในตอนที่ต่างฝ่าย 

ต่างหมดแรงจะต่ออีกยก  ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องใช้อุปกรณ์จำเป็นใด  ๆ  

นิโคลัสกระซิบเสียงแผ่วประชิดหลังคอเบน  “ฉันคิดว่านายจะทิ้งฉันไป 

เสียแล้ว” บางครั้งในยามมืดมิด เขาจะสารภาพถึงสิ่งที่เขาไม่อาจพูดในยาม 

กลางวันที่มีแสงเจิดจ้าได้

	 เบนพลิกตัวตะแคงข้างเพื่อหันมาเผชิญหน้ากับนิโคลัส ก่อนจะดึง 

ผ้าห่มขึ้นคลุมถึงไหล่ทั้งคู่ “รู้ไหมครับ บางครั้งผมก็หวังว่าเราจะไม่ถอด 

กุญแจมือนั่นเลย หวังว่าทุกที่ที่ผมไปจะมีคุณไปด้วย เพราะคุณติดอยู่กับ 

ผมและไปไหนไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกครับ นิค คุณกำลังถอยห่างจากผม 

ทำไมก่อนหน้านี้คุณถึงไม่บอกผมเรื่องรัสเซียเลยล่ะครับ  แล้วทำไมผม 

ถึงไปกับคุณไม่ได้ พระเจ้า ผมฟังเหมือนเด็กงอแงเลย ผมละเกลียดที่คุณ 

ทำให้ผมกลายเป็นคนแบบนี้ ความหลงใหลที่ผมมีต่อคุณมันไม่  ปกติ  เลย 

สักนิด”  นิโคลัสไล้นิ้วโป้งบนโหนกแก้มเบนอย่างครุ่นคิดขณะฟังเบน 

พยายามจะพูดให้ดูมีเหตุผล แต่แล้วเบนก็หยุดมือเขาไว้ “คุณจำเรื่องที่เคย 

บอกผมครั้งหนึ่งได้ไหม ที่บอกว่าตอนคุณเป็นเด็กและอาศัยอยู่บนเกาะ 

แอเรอ  ไม่มีใครที่นั่นชอบคุณเพราะคุณดุร้ายเกินไป  แตกต่างเกินไป 

น่ะครับ”

	 นิโคลัสพยักหน้า “ฉันโดนตบตีเป็นประจำ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉัน 

เปลี่ยนไป”

	 “ทำไมล่ะครับ”

	 “ฉันไม่เข้าใจว่านายหมายถึงอะไร ทำไมฉันถึงต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อ 
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ให้เข้ากับความไม่รู้จักพอของคนอื่นด้วยล่ะ”

	 “พระเจ้า นิค คุณเป็นแค่เด็กเองนะ ทำไมคุณถึงได้มั่นใจในตัวเอง 

ขนาดนั้นกัน มันไม่ปกติแล้วครับ ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณล่ะครับ 

ถ้าเกิดว่าพวกเขารักคุณแล้วสิ่งที่คุณทำทำให้พวกเขาเจ็บปวดล่ะครับ บางที 

อาจไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้ทำในสิ่งที่ทำร้ายพวกเขาอยู่เสมอก็ได้  

ทุกคนที่ผมเคยคุยด้วยบนแอเรอรักคุณยิ่งกว่านิโคลัสเสียอีก แต่คุณกลับ 

ทำให้พวกเขาว้าวุ่นใจ ผลักไสพวกเขาด้วยการปฏิเสธที่จะประนีประนอม  

คุณเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังพูดไหมครับ มันมีเส้นบาง ๆ  คั่นระหว่างความรักกับ 

ความเกลียดชัง ความหลงใหลกับความรังเกียจนะครับ”

	 “นายกำลังบอกว่าความหลงใหลของนาย ตามที่นายใช้เรียกอย่าง 

ประจบสอพลอ จะกลายเป็นความรังเกียจถ้าฉันไม่พานายไปรัสเซียด้วย”

	 “โอ้ คุณนี่มันปีศาจร้ายสุด ๆ เวลาอารมณ์เสียเนี่ย”

	 “อะไรกัน ตอนนี้ฉันออกจะอารมณ์ดีมาก  ๆ ในเมื่อนายไม่ได้จะทิ้ง 

ฉันไป และฉันก็เป็นความหลงใหลของนาย โอ แถมครั้งนี้นายยังเป็น 

คนจ่ายมื้อเย็นด้วย”

	 “แต่เรื่องระหว่างเราคงไม่มีทางเป็นไปตามที่ผมต้องการสินะครับ”

	 “นายคงอยากให้เราอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนละสิ บอกมาตามตรงเถอะ 

เบน”

	 เบนถอนหายใจแล้วพลิกตัวนอนหงาย “ครับ ผมว่าตัวเองคงคิด 

อย่างนั้น”

	 “นายจะยอมให้เราลุกจากเตียงไปหาอะไรกินไหม”

	 “คุณจะถูกใส่กุญแจมือติดกับผมนะครับ จำได้ไหม เพราะฉะนั้นเรา 

ก็ต้องลุกไปด้วยกันสิ”

	 “นั่นคงทำให้เวลาฉี่ดูน่าสนใจสุด ๆ” นิโคลัสเริ่มไล้ปลายนิ้ววนรอบอก 

เบน ลากลงไปที่สะดือแล้ววกกลับขึ้นมาอีกครั้ง “ฉันว่าฉันคงเป็นคนที่ 

ทั้งน่าเบื่อทั้งน่ารำคาญมาก  ๆ เวลาต้องอยู่ด้วยนาน  ๆ ฉันพยายามจะเป็น 

แบบนั้นอยู่ บางทีก็ลืมตัวไปบ้าง”

	 “ไม่เลยครับ คุณทำแบบนั้นสำเร็จเหมือนกับทุกเรื่องนั่นแหละครับ  
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ไม่ต้องห่วงหรอก”

	 “ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น เอาละ เบนจามิน ฉันจะไปรัสเซียวันศุกร์นี้  

ได้โปรดไปกับฉันนะ”

	 “ขอบคุณครับ ผมจะไปแน่” ทั้งสองยิ้มเศร้าสร้อยให้กัน “เอาจริง 

ดิครับ ฆ่าผมเนี่ยนะ”

	 นิโคลัสยักไหล่ “แน่นอนว่าฉันคงฆ่าตัวตายตาม”

	 “แหม นั่นทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย”

	 “บางทีสิ่งที่ควรจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้นคือความคิดที่ว่าฉันจะฆ่านาย  

ว่าฉันหลงใหล นาย มากพอจะทำแบบนั้น ฉันยอมให้นายตายดีกว่าปล่อยให ้

นายอยู่ห่างจากฉัน”

	 เบนหรี่ตาลง “บางครั้งคุณนี่ก็น่ากลัวสุด ๆ ไปเลย”

	 นิโคลัสพยักหน้าอย่างครุ่นคิด “ในบางวัฒนธรรม มีคนกินส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของร่างกายคนรักเพื่อที่จิตวิญญาณของพวกเขาจะอยู่ด้วยกัน 

ตลอดไป แต่ฉันไม่ชอบกินคน ถึงจะเคยทำแบบนั้นก็เถอะ”

	 “โอ คุณนี่อย่างป่วย...ไม่นะ! พวกนั้นตายก่อนโดนกิน!” เบนอ้าปาก 

ค้างสูดหายใจเฮือกและพยายามพลิกตัวหนีเมื่อนิโคลัสกัดเขา เพราะขบขัน 

สีหน้าหวาดกลัวของเบนมากจึงทำให้นิคหมดแรงจะยึดจับเลยยอมปล่อยตัว 

อีกฝ่ายไป

	 “น่าเสียดาย นายรสชาติดีเสียด้วย”

	 “เวลานอนกับคุณ ผมคงหลับไม่สนิทอีกต่อไป”

	 “ดี ฉันจะได้รับการเคารพบูชา  และ หวาดกลัว พระเจ้ายังจะขออะไร 

มากกว่านี้อีกหรือ”

	 เบนยกตัวขึ้นนอนทาบทับนิโคลัส อันเป็นภาพแสนเร่าร้อนเย้ายวนใจ 

“ผมว่าคุณอาจไม่ใช่พระเจ้านะครับ บางครั้งผมก็คิดว่าคุณเป็นปีศาจ เป็น 

เทวดาตกสวรรค์ที่ขี้เกียจจะทำตัวชั่วร้ายอย่างแท้จริง เพราะอย่างนั้นคุณ 

ถึงได้เอาแต่ร่อนไปมาในโลกของคนเป็น คอยปั่นป่วนสร้างความเสียหาย”

	 นิโคลัสชอบความคิดนี้จึงเหยียดมุมปากยิ้ม “นายรู้ไหมว่านายควร 

พูดอะไรกับปีศาจเสมอ” เขาดันตัวเบนออกแล้วจับอีกฝ่ายพลิกกายนอนคว่ำ 
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ส่วนกลางกายแข็งขึงเหนือบั้นท้ายอีกฝ่าย เขากระซิบแผ่วแนบท้ายทอย  

“จงมาอยู่ข้างหลังข้า เจ้าซาตาน...เพราะเจ้ามิได้ชอบสิ่งที่เป็นของพระเจ้า  

แต่ชอบสิ่งที่ เป็น  ของเหล่าชายหนุ่ม ”  นิโคลัสแทรกกายเข้าไปอีกครั้ง  

เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เป็นของชาย  คนนี้ พลางนึกภาพยามเขาครอบครอง 

เบนโดยมีกุญแจมือล่ามไว้ บางทีควรจะมีปลอกคอกับสายจูงที่เขาใช้ลากจูง 

อีกฝ่ายไปมาได้ น่าจะมีอันที่ราดอล์ฟไม่ได้ใช้อยู่ ตอนนี้เขาชอบความคิดที่ 

ว่าเบนจะไปรัสเซียกับเขาด้วย และนึกสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงไม่คิดจะทำเช่นนี้ 

แต่แรก เขารู้ดีว่าเบนคงคิดถึงแสงสียามค่ำคืนแบบฉบับรัสเซีย หรือไม่ 

ก็ช่วงยามเย็นในฤดูใบไม้ร่วงแสนอบอุ่นบนทะเลดำ โรงแรมหรูหรา...เขา 

ลอบยิ้มขณะกดกายเบียดแทรกหนักหน่วง จากนั้นจึงถอดถอน ก่อนจะ 

เปลี่ยนมุมแล้วโจนจ้วงกลับเข้าไป

	 เขาแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสีหน้าเบนตอนค้นพบว่าพวกเขา 

จะไปที่ไหนกันแน่
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ทิมหรี่ตามอง “นายจะไปที่ไหนนะ”

	 เบนค้อมหลังอย่างเศร้าซึมเหนือหน้าจอแล็ปท็อปตรงหน้า

	 “ฉันออกเสียงไม่ถูกและมันไม่มีบนกูเกิลแมพส์”

	 “ให้ตายเถอะ กระท่อมเก็บอุปกรณ์ของตาฉันยังมีบนกูเกิลแมพส์ 

เลยนะ นั่นฟังดูน่ากลัวชะมัด”

	 “สถานกักกันกูลักเป็นอาณาเขตปิด เพราะอย่างนั้นมันคงเป็นแค่ 

กระต๊อบถูกทิ้งร้างในป่าบ้าบอที่กว้างสักหนึ่งล้านตารางไมล์นั่นละมั้ง”

	 “แล้วเขาก็อยากจะไปโปรยเถ้ากระดูกตรงกระต๊อบที่ไม่มีอยู่จริงใน 

สถานที่ที่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ”

	 “อย่าถามฉันเลย! ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ไอ้หมอนั่นน่ะโรคจิตชัด  ๆ  

เขาทำให้นิคต้องตามติดต้อย  ๆ  ตอนที่นิคยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง ทำให้นิค 

ตอ้งพึง่พาเขา คอยเลีย้งด ู แลว้จากนัน้ก ็ บดัซบเอย๊...มนัไมม่อีะไรเหมอืนกนั 

สักนิด! โอ๊ย เวรเหอะ! หยุดหัวเราะนะ!”

	 “อย่าให้คุณนิโคลัสมาได้ยินนายพูดแบบนั้นล่ะ”

	 “ฉันจะสบถเมื่อไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำโว้ย! เขาไม่ได้ควบคุมฉัน 

สักหน่อย! อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนที่เขาไม่อยู่นี่”

	 “ฉนัไดย้นิคำว่า เวร ตอนอยูก่บัมคิาเอลมามากพอแลว้ ฉนัหมายถงึ...”

	 ถงึคราวเบนเปน็ฝา่ยหวัเราะบา้ง “นีเ่รากำลงัจะคยุลงลกึทกุรายละเอยีด 
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ถึงความสัมพันธ์ของพวกนายรึไงกัน”

	 “โอ้ ฉันคงไม่เรียกมันว่าอย่างนั้นหรอก ฉันคงจะเรียกมันด้วยคำที่ 

นา่สนใจมากมาย แตไ่มใ่ชค่วามสมัพนัธห์รอก สรปุคอืพกัรอ้นในสถานกกักนั 

กูลักงั้นหรือ หือ? หลังจากที่เพิ่งไปพักร้อนกับสึนามิมาเนี่ยนะ นายสองคน 

นี่รู้จักสนุกกับชีวิตจริง ๆ นะ”

	 เบนหัวเราะ “ก็จริงแหละ เมื่อคืนเขา...”

	 นิโคลัสเดินเข้ามาในห้องครัว เขามัวแต่จดจ่ออยู่กับหนังสือพิมพ์ 

ในมือ “สวัสดี เบนจามิน”

	 เบนแอบชื่นชมตัวเองในใจที่ไม่เผลอทำชาหก ก่อนจะจิบชาด้วย 

ท่าทางสบาย ๆ “สวัสดีครับ”

	 “นายเก็บกระเป๋าเสร็จรึยัง”

	 “แน่นอนครับ”

	 “แล้วของฉันล่ะ เก็บเสร็จรึยัง”

	 เบนเมินท่าทางหัวเราะคิกคักของทิม “ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณ 

อยากจะเดินทางด้วยชื่อไหน คริสเตียน เบค เหรอครับ”

	 “อา ไม่ เขาอาจจะมีปัญหาที่รัสเซียนิดหน่อยตอนขากลับ บางที  

อืมม์ ฉันจะปรึกษากับเคทอีกที” เขาหันไปมองทิม “คุณกับมิคาเอลยินดี 

ดูแลราดอล์ฟใช่ไหม เราไปไม่กี่วันหรอก”

	 ทิมพยักหน้า “เราขอยืมคอลเล็กชั่นดีวีดีของคุณได้ไหมครับ”

	 นิโคลัสเม้มริมฝีปาก ท่าทางครุ่นคิดหนัก “ได้”

	 ทิมยิ้มกว้างแล้วขยิบตาให้เบน

ภายหลัง นิโคลัสก็ปรากฏตัวพร้อมหนังสือเดินทางที่แสดงว่าเขาจะเดินทาง 

ด้วยชื่อนิโคไลย์ มิคาเลฟ ซึ่งใกล้เคียงกับชื่อปลอม  ๆ ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำ 

มากพอจะทำให้จำง่าย มันทำให้เบนปวดหัว เขาจึงไม่สนใจมันเสีย ตลอด 

หลายปีที่ผ่านมาเขาได้ค้นพบว่าการทำเป็นมองข้ามสิ่งที่นิโคลัสพูดและทำเสีย 

ส่วนใหญ่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตแสนสุข และเขาก็มีความสุขมาก ๆ 

เขากับนิคกำลังจะเดินทางไปด้วยกัน และนิโคลัสก็ยอมรับนิดหนึ่งแล้วว่า 
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รักใคร่หลงใหลเขา ถึงนิโคลัสจะแสดงออกด้วยท่าทางแย่ ๆ ตามฉบับของเขา 

ก็ตาม เบนเพียงต้องการได้ยินมันบ้างเป็นครั้งคราว  และนอกเหนือไป 

จากนั้น เขายังบอกได้อีกด้วยว่านิโคลัสก็มีความสุขเช่นกัน ถึงนิโคลัสจะ 

แสดงออกด้วยท่าทางแย่  ๆ  ตามฉบับของเขาอีกก็ตาม นิโคลัสเคยบอกเขา 

ครั้งหนึ่งว่าคนบางคนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีความสุข แม้ตอนนั้นเบนจะ 

ยังไร้ประสบการณ์ เขายังรู้เลยว่าคำพูดนั้นช่างไร้สาระสิ้นดี และไม่ว่าใคร  

ที่ได้รับกำลังใจที่ดีและความรักมากพอก็มีความสุขได้ ตลอดสองปีมานี้ 

เขาคอยมอบความรักให้นิโคลัสมากเท่าที่เขาจะทำได้ และมันก็เริ่มจะได้ผล 

ตอบรับที่ดีกลับมาแล้ว

	 นิโคลัสใจเย็นพอที่จะไม่สนใจการจูบที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ 

คนรักซึ่งทิมมอบให้เบนตอนพวกเขาจากมา นิโคลัสยังผ่อนคลายมากพอ 

ที่จะทำเพียงนิ่วหน้าเล็กน้อยตอนสควีซซีเห็นฉากนั้นเข้าแล้วคว้าตัว  เขา และ 

จูบ เขา อย่างกระตือรือร้นระคนหงุดหงิด หากเบนคิดถูกแล้วละก็ ในชีวิตนี้ 

นโิคลสัโดนผูช้ายจบูมาแลว้สามคน ซึง่เขากไ็มไ่ดด้ตูืน่เตน้ทีจ่ะทำใหก้ลายเปน็ 

สี่สักเท่าไร

	 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาอยู่บนเครื่องบินเพื่อออกเดินทางไปด้วยกัน 

เบนได้เรียนรู้จากการท่องเที่ยวครั้งแรกกับนิโคลัสแล้ว  ครั้งนี้เขาจึงนำ 

หนังสือมาอ่านด้วย มันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาจดจ่อได้อย่างมาก จนกระทั่งเขา 

เริม่เบือ่ เบนลอบมองนโิคลสั ครัง้กอ่นทีพ่วกขึน้เครือ่งบนิ นโิคลสัยงัปว่ยอยู ่ 

แต่ตอนนี้ไม่แล้ว เขาดูสมบูรณ์แข็งแรง นั่งเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้บุหนัง  

ทำเป็นอ่าน  ไฟแนนเชียลไทม์ แว่นตาสำหรับอ่านหนังสือของเขาทำให้เขาดู 

แทบจะเป็นเหมือนคนปกติ ดูภูมิฐานเฉลียวฉลาด

	 “หยุดน่า เบนจามิน” เบนกวาดตามองไปรอบ ๆ พยายามหาคำตอบ 

ว่าเขาทำอะไรลงไป  “นายกำลังคิดว่าให้ฉันหยุดอ่านแล้วไปทำให้นาย 

สนุกสนานแทน บางทีอาจจะคิดว่าฉันกำลังลุกขึ้น เดินไปที่ห้องน้ำ แล้ว 

รอจนกว่านายจะตามไปใช่ไหมล่ะ บางทีเราอาจจะฆ่าเวลาได้สักครึ่งชั่วโมง 

ด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช่การนั่งอยู่กับที่เงียบ ๆ แล้วอ่านหนังสือของนาย แต่อาจ 

ทำให้เราถูกจับแล้วส่งตัวกลับสนามบินฮีทโธรว์แทน ฉันพูดถูกไหมล่ะ”
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	 เบนกลับมาจดจ่อกับหนังสือของตัวเอง ใครจะไปต้องการนิโคลัส  

มิคเคลเซ่น เฮงซวยในเมื่อมีซอมบี้อยู่ในมือแล้วกันเล่า

	 หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง เบนก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วว่าเนื้อหาใน 

หนังสือจะเป็นอย่างไรต่อไป มนุษย์ชนะ ซอมบี้แพ้ เดาได้ไม่ยากเลย เขา 

ตวัดสายตาไปมองนิโคลัสอีกครั้ง ทันเห็นนิโคลัสยืดตัวตรงพลางพับเก็บโต๊ะ 

เข้าที่ ก่อนจะถอดแว่นตาออกด้วยท่าทางละเมียดละไมแล้วซุกมันไว้ใน 

กระเป๋ากางเกง เขายืนขึ้นแล้วจัดปลายแขนเสื้อตรงข้อมือ ราวกับว่าเขา 

กำลังจะไปเข้าร่วมการประชุมสำคัญอย่างไรอย่างนั้น เขาเหลือบมองเบนด้วย 

สายตาที่ไม่ว่าใครในเคบินนี้ก็เห็นว่าเป็นสายตาปกติ ไม่ได้แฝงนัยอะไร  

จากนั้นจึงเดินตรงไปยังห้องน้ำห้องหนึ่ง

	 สัญญาณไฟสีแดงที่แสดงว่ามีคนใช้อยู่กลับไม่แสดง

	 เบนที่บัดนี้หน้าแดงและรู้สึกร้อนจากเจตนาที่เขาเห็นเมื่อสบตากับ 

อีกฝ่ายเมื่อครู่ เขารอเวลาอีกครู่หนึ่งก่อนจะค่อย  ๆ  วางหนังสือลงบนที่นั่ง 

ของนิโคลัส จากนั้นก็ลุกขึ้น ซุกชายเสื้อเข้ากางเกงให้เรียบร้อยให้สมกับ 

ที่เป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่ง แล้วจึงตามไปกลืนกินนิโคลัส มิคเคลเซ่น

	 แน่ละว่าทั้งสองต่างคิดว่าพวกเขาช่างทำตัวตลก พวกเขาไม่เคยคิด 

จะทำอะไรแบบนี้เลย ไม่เคยแม้แต่จะคิดด้วยซ้ำไป แต่ละคนต่างมีความสูง 

ไล่เลี่ยกันที่หกฟุตสี่นิ้ว พวกเขาตัวใหญ่เกินกว่าจะอัดกันอยู่ในห้องน้ำเล็ก  ๆ  

ของเครื่องบินได้  ทั้งคู่ขยับยักย้ายอย่างเงียบเชียบก่อนจะตัดสินใจว่า 

ตำแหน่งท่าทางมันช่างเต็มไปด้วยความลำบากลำบน ทำให้ต่างฝ่ายต่างเกือบ 

จะกลั้นเสียงหัวเราะไม่ไหว

	 มันไม่โรแมนติกสักนิด มันไม่ได้ให้ความรู้สึกรัญจวนสุขสันต์ แน่ 

อยู่แล้ว แต่ก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ดีไม่น้อย ไม่นานเบนก็ถูกจับ 

ให้โก้งโค้งอยู่เหนืออ่างล้างมือขนาดจิ๋วโดยลดกางเกงลงเล็กน้อย  ส่วน 

นิโคลัสนั้นจับจ้องเงาสะท้อนของทั้งคู่บนกระจกขณะฝากฝังกายเข้าไปใน 

ช่องทางอบอุ่นของเบน เขายังยินดีช่วยเบนทำความสะอาดเมื่อต่างเสร็จสม 

แล้วด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้กลับไปยังที่นั่งด้วยสภาพที่ดูสมกับเป็นผู้ดี 

หน่อย สมบัติผู้ดีและมารยาทคือสิ่งสำคัญสำหรับนิโคลัสมาตลอด และมัน 
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คือสิ่งที่เขาพยายามปลูกฝังให้กับเบน

	 เมื่อพวกเขาจัดการทุกอย่างเสร็จ ตรวจให้แน่ใจว่าสภาพดูเรียบร้อย 

และไม่ยิ้มกริ่มอีกแล้ว พวกเขาก็ค่อย ๆ ออกไปจากห้องน้ำทีละคนเพื่อไม่ให ้

เป็นที่สะดุดตาใคร หลังจากกลับมายังที่นั่งอีกครั้ง นิโคลัสก็หยิบหนังสือ 

เบนไปแล้วยื่นหนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านก่อนหน้านี้ให้เบนแทน มือของทั้งสอง 

สัมผัสกันชั่วสั้น  ๆ  ขณะแลกเปลี่ยนหนังสือ เรียกสายตาของทั้งสองให้มอง 

สบกัน ก่อนที่นิโคลัสจะส่งสายตาขบขันแกมเหน็บแนมให้  “นายนี่เป็น 

ตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับฉันเอามาก ๆ เลย เบนจามิน ไรเดอร์”

เที่ยวบินสี่ชั่วโมงสู่มอสโกไม่มีปัญหาอะไร แต่เที่ยวบินต่อไปยังเมืองบรัตสค ์

ออกจะติดขัดเล็กน้อย แต่สุดท้ายพวกเขาก็ก้าวออกจากเครื่องบินแบบครบ 

ทุกส่วนมาเผชิญกับหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก นิโคลัสบอกเบน 

อย่างสบาย  ๆ  ว่าถ้าเขาเกิดอยากจะมีลูกแล้วละก็ เขาจะไม่ดื่มน้ำที่นี่ ก่อน 

จะสั่งคนขับแท็กซี่ให้พาพวกเขาไปส่งโรงแรม พวกเขาจองตั๋วอีกเที่ยวบินของ 

สายการบินเล็ก ๆ  ประจำท้องถิ่นไว้ในวันถัดไปเพื่อบินตรงสู่ใจกลางป่าไทก้า  

ถึงเบนจะไม่เสียใจที่ติดตามนิโคลัสมา แต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็น 

ประโยชน์ที่แท้จริงของการตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วนนี้อยู่ดี

	 โรงแรมของพวกเขาดูเหมือนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันยังอยู่ในยุค 

สหภาพโซเวียต มันดูแข็งทื่อและคำนึงถึงแต่ประโยชน์ใช้สอย นิโคลัส 

จองห้องไว้สองห้อง เขาไม่ได้ใช้อุบายหลบเลี่ยงปกปิดเช่นนี้มานานแล้ว และ 

การที่เขาใช้มันตอนนี้ทำให้เบนรู้สึกขุ่นเคืองใจ ทั้งยังน่าเป็นกังวลเล็กน้อย 

เมื่อชายที่ต้อนรับพวกเขาดูจะจำนิโคลัสได้แล้วรีบไปเรียกผู้จัดการมา ซึ่ง 

ผู้จัดการคนนี้ก็พยักหน้าอย่างแสดงความเคารพ งอตัวอย่างประจบสอพลอ 

และดูจะบริการนิโคลัสอย่างดีราวกับเขาเป็นประธานาธิบดี พวกเขานำทาง 

มาที่ห้องเบนก่อน จากนั้นนิโคลัสจึงเดินต่อไปกับผู้จัดการคนนั้น ทิ้งให้เบน 

ยืนจ้องมองโรงงานร้างข้างนอกหน้าต่างโสโครก เขาตัดสินใจอาบน้ำ เพราะ 

แมจ้ะเดนิทางดว้ยทีน่ัง่ชัน้หนึง่ เขากย็งัรูส้กึเหนยีวตวัและเหนือ่ยออ่น ฝกับวั 

ทำงานตามปกติ แต่หลังจากได้ยินคำเตือนของนิโคลัส เขาจึงค่อนข้าง 
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ระมัดระวังเวลาหยาดน้ำโดนผิวกายในส่วนที่เขาชื่นชอบ เขายืนหันหน้าเข้าหา 

ผนัง ปล่อยให้น้ำตกกระทบแผ่นหลัง ดังนั้นเมื่อเขารู้สึกได้ถึงมือบนสองข้าง 

เอวและถูกชำแรกเข้ามาภายในช่องทางด้านหลังอย่างแรง เขาจึงสะดุ้งโหยง 

จนศีรษะชนเข้ากับจมูกนิโคลัสโดยบังเอิญ แต่นิโคลัสแค่ส่งเสียงคำราม 

ในคอ กดเขากลับลงไปแล้วทำกิจกรรมของเขาต่อ ทว่าเบนกลับบิดกายหนี 

เขาจ้องมองนิโคลัสที่ยืนตัวเปลือยอยู่ในคอกฝักบัวเล็ก ๆ กับเขา “คุณเข้ามา 

ในห้องผมได้ยังไงกันครับ”

	 นิโคลัสดูจะงุนงง “ก็ทางประตูไง”

	 “มันล็อกอยู่นะ”

	 “ก็นะ ฉันต้องมีกุญแจอยู่แล้ว มานี่มา”

	 “ไม่ครับ จู่  ๆ  คุณจะเข้ามาแล้วเอาผมโดยที่ไม่มีแม้แต่...อะไรเลย 

ไม่ได้!”

	 “ฉันต้องทำแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไรกัน”

	 นิโคลัสพูดถูก แต่ครั้งนี้เบนจะไม่ยอมแพ้ เขาก้าวออกไปจากคอก 

แล้วคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันรอบเอวสอบ ก่อนจะเสยผมขึ้นให้พ้นหน้าผาก  

“ทำไมผู้จัดการโรงแรมถึงรู้จักคุณล่ะครับ พวกคุณสองคนคุยอะไรกัน”  

จริงอยู่ว่ามันน่าหงุดหงิดอย่างมากเมื่อต้องอยู่กับนิโคลัสตอนที่คุณเข้าใจ 

ในสิ่งที่เขาพูด แต่เวลาที่เขามีอิสระที่จะพูดอะไรก็ได้ในภาษาที่คุณไม่เข้าใจ  

มันกลับอันตรายอย่างแท้จริง

	 “ที่นี่คือที่ที่เกรเกอรีกับฉันมาพักตอนเรามารัสเซีย ดูเหมือนคนที่นี่ 

จะจำเกรเกอรีได้” ใช ่ และพวกเขาก็จำคุณไม่ได้งั้นสิ เบนคิดในใจ

	 “เมื่อปีก่อนคุณมาที่นี่กับเกรเกอรีหรือครับ”

	 นิโคลัสทำหน้าเสียดาย กึ่งหนึ่งก็เพราะในนี้มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่เพียง 

ผืนเดียวและเบนก็ใช้อยู่ เขาดึงกางเกงในขาสั้นกับกางเกงสูทกลับขึ้นสวม 

แล้วทิ้งกายลงนั่งบนปลายเตียง “ฉันนึกว่านายเข้าใจเรื่องนี้เสียอีก เขาอยาก 

จะไปเยี่ยมเยือนที่เก่า ๆ เราก็เลยไปกัน”

	 “เขาอยากจะไปเยี่ยมเยือนสถานกักกันไซบีเรียนที่ที่เขาสังหารคน 

มากมายน่ะสิ”
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1 Federal Security Service of (FSB) หรือหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งสหพันธ- 

รัฐรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นแทนที่ KGB หรือคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ

	 “เปล่า เขาอยากจะไปเยี่ยมเยียนสถานกักกันไซบีเรียนที่ที่เขาพบฉัน 

ต่างหาก” นิคฉีกยิ้มด้วยรอยยิ้มรู้ทันชวนหงุดหงิดที่ทำให้เบนนึกอยากจะตบ 

หน้าคนผมบลอนด์ ถึงกับเห็นภาพตัวเองทำเรื่องไม่สมควรนี้ชัดเจนเลยละ  

เมื่อนิโคลัสเห็นสีหน้าเขาจึงกล่าวแก้ “ฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำตามที่เขาต้องการ 

เท่านั้น มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับฉันเลย แต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไม 

ผู้จัดการโรงแรมถึงจำฉันได้ เขาต้องจำได้อยู่แล้ว เพราะแม้จะป่วย แต่ 

เกรเกอรีก็ยังเป็นเอฟเอสบี1 เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของรัฐ เขาพยายาม 

จะแสดงท่าทางในแบบของเอฟเอสบีเหมือนกับเขายังอยู่ในเคจีบี”

	 “ทำไมเราถึงต้องนอนแยกห้องกันล่ะ”

	 นิโคลัสมองประเมินอีกฝ่าย “นี่ไม่ใช่บีบีซ ี เบน”

	 “แล้วนั่นมันหมายความว่าไง ที่นี่ไม่ใช่ฟิลิปปินส์ ไม่ใช่เดนมาร์ก  

ผมนึกว่าเราผ่านช่วงการ  ‘มาแสดงว่าผมคือคนขับรถของคุณกันเถอะ’  แล้ว 

เสียอีก”

	 ความสนใจของนิโคลัสได้รับการกระตุ้นขึ้นมาทันใด “นายเคยแสดง 

เป็นคนขับรถของฉันด้วยงั้นหรือ น่าสนใจจริง ๆ ฉันละหวังให้นายบอกฉัน 

เร็วกว่านี้ เราน่าจะเล่นบทบาทนั้นกันบ้างนะ บางทีนายอาจเช็ด...” เขาพูด 

ไม่ทันจบประโยคเพราะเบนต่อยเขาเสียก่อน มันเป็นการหยอกเล่นมากกว่า 

จะจริงจัง นิโคลัสจึงรับหมัดนั้นแล้วดึงเบนให้ล้มลงนอนบนเตียง เขาแทรก 

นิ้วเข้าไปในผมของเบนแล้วขยี้จนยุ่งเหยิง จากนั้นจึงกล่าวเสียงหนักแน่น 

โดยไม่สบตากับเบน “ฉันทำเพื่อนาย ไม่ใช่เพื่อฉัน ที่นี่ ฉันจะทำอะไรก็ได้ 

ตามใจฉัน และจะแสดงออกยังไงก็ได้ตามที่ฉันเลือก ถ้าฉันพาเด็กผู้ชาย 

สักโหลเข้าห้องแล้วเอาเด็กพวกนั้นจนมันกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ก็ไม่มี 

ใครกล้าพูดว่าร้ายอะไรฉันหรอก ที่นี่ยังพอเกรงกลัวกันบ้าง แต่ที่นี่คือ 

รัสเซีย เบน สิ่งต่าง  ๆ  ที่นายกับฉันชื่นชอบไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับที่นี่  

พวกนั้นจะนินทานาย และเพราะอีกไม่นานพวกนั้นจะรู้ว่านายไม่เข้าใจสิ่งที่ 
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พวกเขาพูด พวกนั้นก็จะพูดมันต่อหน้านายเลยละ” เขาเบนสายตามาสบกับ 

เบนแล้วยิ้ม “แล้วจากนั้นฉันก็จะฆ่าพวกนั้นซะ แต่นายบอกว่าอยากให้ฉัน 

หยุดฆ่าใครหนิ ใช่ไหม”

	 เบนทำได้เพียงจ้องอีกฝ่ายนิ่ง ก่อนจะส่ายหน้า “ผมกำลังใช้ชีวิต 

อยู่กับโรคจิตชัด ๆ คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเพิ่งพูดจริง ๆ หรือคุณแค่สนุกกับการ 

ล้อผมเล่นกันครับ”

	 “อา อาจจะทั้งสองอย่าง อย่าอารมณ์เสียไปเลยน่า เบน ฉันดีใจ 

ที่นายอยู่นี่นะ เห็นไหม ฉันกำลังทำตัวซื่อตรงและทำตัวเหมือน แฟนหนุ่ม 

แสนดี ไม่ใช่รึไง”

	 “ผมว่าคุณควรหยุดพูดระหว่างที่ยังมีโอกาสแสนริบหรี่ที่จะได้มีอะไร 

กันในคืนนี้นะครับ เว้นแต่ว่านโยบายสองห้องนอนเพื่อปกป้องชื่อเสียงผม 

จะครอบคลุมมาถึง...”

	 นิโคลัสจูบเบนแล้วดันอีกฝ่ายให้หงายกลับลงไปนอนราบกับเตียง 

จากนั้นจึงปลดผ้าเช็ดตัวออก “นายคิดว่าไงล่ะ” เขาจัดการปลดเปลื้อง 

ตัวเองแล้วทำสิ่งที่ทำคั่งค้างไว้ในคอกฝักบัว  หลังจากกิจกรรมร้อนแรง 

ผ่านไป เขาก็นอนทาบทับบนตัวเบน ยังคงฝากฝังตัวตนไว้เช่นนั้น แต่ดู 

จะยังไม่คิดทำอะไรมากไปกว่านี้ เขาเล่นผมเบนที่ตอนนี้กลับมายาวตามแบบ 

ที่เบนรู้ว่านิคชอบ ก่อนจะเอ่ยเสียงเศร้า “ฉันไม่คิดว่านายเข้าใจการเป็น  

แฟนหนุ่มแสนด ีอะไรนี่สักนิด เบน การปฏิเสธฉันตอนอยู่ในห้องน้ำน่ะ มัน 

เจ็บปวดมากนะ”

	 “คุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมได้ยินคุณเน้นคำตอนพูดว่าแฟนหนุ่มแสนดี 

น่ะ”

	 “บางครั้งฉันก็คิดว่านายต้องการฉันเพราะอยากมีเซ็กซ์แค่นั้น นาย 

ไม่...”

	 “หุบปากไปเลย เอาละ ถ้าคุณเป็นแฟนหนุ่มแสนดีจริง ๆ งั้นก็พาผม 

ออกไปหาอะไรกินหน่อยสิครับ หรือว่านั่นจะดูเกย์จ๋าเกินไปสำหรับคุณ และ 

ขอบอกไว้เลยว่า ผม ไม่ได้เน้นคำ”

	 “ไม่ละ ฉันไม่หิว เราจะอยู่แต่ในห้อง” เขาไม่ได้อยู่ข้างกายเบนอีก 
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ต่อไปเมื่อกล่าวจบ เพราะเบนกลิ้งตัวหนีแล้วคว้าผ้าเช็ดตัวก่อนจะยืนขึ้น

	 “ผมจะออกไป คุณจะอยู่ที่ห้องก็ตามใจครับ”

	 นิโคลัสถอนหายใจแล้วเอนตัวลงนอน เฝ้ามองเบนแต่งตัว ในที่สุด  

ขณะที่เบนเดินผ่านเตียงเพื่อจะออกไปข้างนอก นิโคลัสก็เขวี้ยงเสื้อแจ็กเก็ต 

ตัวเองไปขวางทางไว ้ “อยู่นี่ฉันออกไปไหนไม่ได้ เบน”

	 เบนขมวดคิ้ว “คุณหมายความว่าไงครับ”

	 นิโคลัสยืนขึ้นแล้วก้มเก็บเสื้อกับไทขึ้นมาจากพื้น เขาเม้มริมฝีปาก  

พลางสอดไทไปมาผ่านนิ้วมืออย่างครุ่นคิด ก่อนจะยอมรับ “ก็อย่างที่ฉัน 

เพิ่งอธิบายไป ที่นี่คือรัสเซีย มัน...” เขาหลับตาลงราวกับกำลังฟังเสียงอะไร 

สักอย่างที่มีเพียงเขาคนเดียวที่ได้ยิน “มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย...” เขา 

ลืมตาขึ้น “นายได้กลิ่นอะไรในนี้บ้าง”

	 เบนขมวดคิ้ว “ถามแปลก ๆ เอาจริงดิครับ ก็กลิ่นอับชื้นน่ะสิ” แต่ 

แล้วเขาก็พลันเข้าใจ “ควันบุหรี่ ว้าว ในนี้มีแต่กลิ่นควันบุหรี่ตลบอบอวลไป 

หมด”

	 นิโคลัสพยักหน้า “ถ้าเราออกไป ก็จะเห็นทุก  ๆ  คนสูบบุหรี่ แล้ว 

วอดก้าก็จะไหลบ่าอย่างกับสายน้ำ ฉันก็จะได้กลับบ้านอย่างแท้จริง ทั้งภาษา 

ของฉัน คนของฉัน สิ่ง...”

	 “เสพติด”

	 “ใช่ เพราะงั้น ขอโทษด้วย ฉันไม่อยากจะออกไปไหนทั้งนั้น”

	 นิโคลัสที่แสนเปราะบางช่างเป็นอะไรที่หายากยิ่ง มันไม่เหมือนตัวเขา 

สักนิดที่ยอมรับว่ามีบางสิ่งทำให้เขาพ่ายแพ้ โดยเฉพาะไม่ใช่กับสิ่งเสพติด  

ซึ่งเขายินดีที่จะแสร้งว่านั่นคือจินตนาการที่เบนคิดขึ้นเองมากกว่า เบนโอบ 

แขนรอบร่างที่แสดงอาการบึ้งตึง  “งั้นแค่ออกไปเดินเล่นกันเถอะครับ  

ไปเที่ยวชมสถานที่ เหมือนคนอื่น ๆ ทั่วไปไงครับ”

	 “ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเคยออกไปเที่ยวชมบ้านเมือง มันต้องทำยังไงบ้าง 

ล่ะ แต่ถ้าอย่างนั้นนายต้องเปลี่ยนชุด” เขากระตุกเสื้อแจ็กเก็ตสูทของเบน  

“ชุดนี่คงไม่เหมาะสำหรับการเดินเล่นรอบเมืองสักเท่าไร หาอะไรที่ดูมีอันจะ 

กินน้อยกว่านี้มาใส่ซะ แล้วพกมีดของนายติดตัวไปด้วยล่ะ”


