
1

เบน ไรเดอร์ ตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงที่ทำให้ใจอ่อนล้าว่า นอกจาก 

เขาแล้ว ยังมีคนอ่ืนอยู่ในห้องนอนน้ีอีก เจ้าตัวยังคงนอนน่ิงอยู่ในถุงนอน เง่ียหู 

ฟงัความเงยีบของบา้นทีถ่กูทิง้รา้ง ราดอลฟ์สนุขัของเขาขยบัตวักระสบักระสา่ย 

เพื่อส่งสัญญาณเตือนเจ้านาย ทั้งเขาและสุนัขต่างก็ไม่รู้จักผู้ชายซึ่งยืนอยู่ 

ในเงามืดนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็ปราศจากความสงสัยว่าผู้มาเยือนคือใคร 

ชายคนทีว่า่คอืคนเดยีวกบัทีเ่บนนอนดว้ยมาตลอดสีป่แีละเปน็คนทีเ่ขา 

อยู่ด้วยตลอดหกเดือนท่ีผ่านมาน้ี คนสองคนท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใกล้ชิดขนาดน้ัน 

ควรจะรูจ้กักนัและกนัอยา่งลกึซึง้ มนัควรเปน็เชน่นัน้ แตเ่บนเพิง่จะตระหนกั 

เมือ่สองวนักอ่นนีเ้องวา่เขาไมรู่จ้กัชายผูน้ีเ้ลยสกันดิ แมแ้ตช่ือ่ทีแ่ทจ้รงิกย็งัไมรู่ ้

เลยดว้ยซำ้ ทกุสิง่ทีอ่กีฝา่ยเคยบอก ทกุสิง่ทีเ่บนเคยเชือ่ ทัง้หมดนัน่ลว้นแต ่

เปน็คำโกหก ครัง้หนึง่เบนเคยกลา่วหาชายผูน้ีว้า่เขาไมต่า่งอะไรเลยกบัคนทีม่า 

เล่นละครเงาให้เบนดู สวมหน้ากาก สร้างภาพลวงตา และเป็นพันธมิตรกัน 

แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เบนเคยคิดว่าเขาฝ่าผ่านหน้าฉากนักการทูตและผู้มี 

บรรดาศักดิ์ซึ่งปกปิดตัวตนอันลึกลับซับซ้อนของชายผู้นี้ไปได้แล้ว เขา 

หลงคิดไปว่าชายคนนี้เปิดใจให้และยอมรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้ว  

เพราะถึงอย่างไรเบนเองก็ยอมรับ ผู้ชายคนน้ัน เข้ามาในตัวเขา ทว่าเร่ืองท้ังหมดน้ี 

เป็นเพียงการตบตา การทรยศหักหลังครั้งนี้ทิ้งให้เขาว่างเปล่าอยู่ข้างใน

หกเดือน เรื่องบ้า ๆ พวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

บทนำ
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หกเดือนก่อน 

เบน ไรเดอร ์ วิง่ไปตามแนวเขา ชายหนุม่รูส้กึปวดขาเลก็นอ้ยจากการ 

ออกแรงวิ่งเป็นเวลานาน หลังจากพอใจกับเวลาที่ใช้ในการวิ่ง เขาหยุดพัก 

ก่อนก้มลงเท้ามือบนหัวเข่าขณะหอบหายใจเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 

กลับมาจากอิรัก เบนมักจะมาวิ่งที่นี่ทุก  ๆ  เช้าและเขาทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อย  ๆ   

ความเครียดและความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งล่าสุด 

ถูกระบายออกมาผ่านการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง เขายืดตัวขึ้นตรง  

หักเลี้ยวไปยังเส้นทางลงจากเขาแล้วออกวิ่งอย่างสบาย  ๆ แม้เข่าจะรับภาระ 

หนักอยู่บ้าง แต่ก็ไม่กระทบกับจังหวะการหายใจของเขาเลยสักนิด

	 เบนเหลือบดูนาฬิกาอีกหน เพิ่งผ่านไปชั่วโมงกว่า ๆ เขาน่าจะกลับ 

ถึงบ้านภายในส่ีสิบนาทีน้ี ชายหนุ่มเผยอย้ิมกว้าง ขณะท่ีออกว่ิง ในหัวก็คิดไป 

พลาง  ๆ  ว่าควรจะปลุกเนทอย่างไรดี นึกไปถึงสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเอง 

ได้ผ่อนคลายลงหลังออกกำลังกาย แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยอุ่นเครื่องให้กับ 

ทั้งคู่ ภาพเนทยามหลับใหลอย่างสบายอารมณ์ปรากฏขึ้นในใจเบน และนั่น 

ช่วยหันเหความสนใจเขาไปจากอาการปวดที่เข่าขวาซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกรองเท้า 

หัวเหล็กเตะเต็มแรงเพื่อให้เขาไม่สามารถวิ่งได้อีกตลอดกาล การได้จดจ่อ 

อยู่กับการฟื้นฟูร่างกายของตนเองช่วยหันเหความสนใจเบนไปจากอาการ 

ปวดตุบ ๆ ที่รอยเย็บซึ่งกำลังสมานตัวจากการผ่าเอากระสุนออกบริเวณสีข้าง  
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เขาไม่ได้นึกถึงฟันกรามซี่ที่ร้าวเลยด้วยซ้ำ ซึ่งเรื่องนี้จะโทษงานก็ไม่ได้ แต่ 

เป็นเพราะเขาดวงซวยเองหรือไม่ก็เป็นฝีมืออาหารจากสายการบินบริติชแอร์เวย์ส 

ชั้นเฟิร์สต์คลาส เบนรู้สึกได้ถึงสายน้ำอุ่น  ๆ  โปรยปรายลงมากระทบกับร่าง 

เปลือยเปล่าของตนเอง ได้ยินเสียงหนวดเคราเสียดสีกันระหว่างที่เขากับเนท 

จูบกันใต้สายน้ำ เขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับช่วงเวลาพักผ่อนหลังจากปฏิบัติ 

ภารกิจสำเร็จ นึกครึ้มใจกับความคิดที่ว่าจะได้ใช้เวลาทั้งวันร่วมกับเนท เนท 

ผูย้นิดมีอบเวลาทัง้วนัใหก้บัเขาอยา่งทีไ่มม่ใีครเคยใหม้ากอ่น แตเ่บนไมอ่ยาก 

นกึถงึผูช้าย อกีคน ในชวีติเขา ความคดินัน้ทำใหช้ายหนุม่หงดุหงดิขึน้มาทนัที  

ที่จริงแล้ว ผู้ชาย คนนั้นนั่นแหละที่เป็นตัวการทำให้เขาอารมณ์เสีย 

เบนได้กลิ่นควันไฟเป็นอย่างแรก ทว่าในหัวก็คิดถึงเพียงแค่ความ 

รื่นรมย์ของฤดูใบไม้ร่วง และกลิ่นไม้ไหม้ชวนให้ระลึกถึงอดีตซึ่งป่าวประกาศ 

การเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนและเทศกาลก่อกองไฟ เขาไม่ได้ยินเสียงไซเรน 

เลยจนกระทั่งโผล่ออกมาจากป่าเข้าสู่ถนนสายรองตัดเป็นเส้นโค้งมุ่งหน้าสู่ 

บ้านพัก 

รถพยาบาลเปดิไซเรนเสยีงดงัลัน่ขณะแลน่ผา่นเบนทีย่นืหลบลงขา้งทาง 

แนบตวักบัแนวรัว้ตน้ไม้ จู ่ๆ ความรูส้กึหวัน่ใจกเ็ริม่กอ่ตวัขึน้ เบนเริม่ออกวิง่ 

อีกหน เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นกว่าการวิ่งเหยาะ ๆ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างที ่

เคยทำตามปกติ ครั้งนี้เขาได้ยินเสียงอื่น ๆ  ซึ่งยากจะระบุแว่วเข้ามา อาจจะ 

มีคนตะโกนอยู่ แต่ก็ถูกเสียงไฟลุกดังคำรามกลบจนแทบไม่ได้ยิน จากนั้น 

เขาก็สังเกตเห็นเปลวไฟ เบนไม่เคยเห็นบ้านถูกไฟไหม้มาก่อน และไม่คิด 

เลยว่าเปลวเพลิงจะลุกโชนได้สูงถึงเพียงนี้ 

ไม่ ไม่ใช่ไฟไหม้บ้านธรรมดาทั่วไป แต่เป็นบ้านพักต่างหาก บ้านพัก 

ของเขา เอง เบนวิ่งผ่านประตูเข้าไป เห็นแต่ความสับสนอลหม่านอยู่ตรงหน้า  

นักดับเพลิงมาถึงที่ เกิดเหตุแล้ว  รถพยาบาลยังคงเปิดไฟสีฟ้าค้างอยู่  

แต่ปิดเสียงไซเรนไว้ เหล่าชายฉกรรจ์ส่งเสียงตะโกนเซ็งแซ่ อีกทั้งเปลวไฟ 

กพ็วยพุง่ออกมาจากหนา้ตา่งทกุบาน ใครสกัคนรัง้แขนเขาเอาไว ้ แตเ่บนสะบดั 

ออกโดยอัตโนมัติ เขาผลักคนจากหน่วยกู้ภัยออกให้พ้นทางแล้วรีบรุดไปยัง 

บานประตู ความร้อนจากเปลวเพลิงทำให้เขาต้องล่าถอยออกมา เบนตะโกน 
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ร้องเรียกเนทพลางวิ่งกลับมาที่รถพยาบาลเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเนทอาจถูกพาตัว 

ออกมาจากบา้นพกัทีล่กุไหมแ้ลว้ แตเ่มือ่ไปถงึรถพยาบาลคนันัน้กลบัวา่งเปลา่  

เบนหมนุตวัมองรอบกายพอเหน็คนจากหนว่ยกูภ้ยัซึง่ถกูเขาผลกัลม้ ชายหนุม่ 

ก็กระชากตัวอีกฝ่ายขึ้นมาตะคอกใส่หน้า ก่อนที่จะเห็นร่างร่างหนึ่งถูกนำตัว 

ออกมาจากห้องนอนโดยชายคนหนึ่งซึ่งสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแล้วส่งต่อให้ 

ชายอกีคนบนบนัได มอืขา้งหนึง่บบีแขนของเบน แตเ่ขาสะบดัมนัออกแลว้พุง่ 

ตรงดิ่งไปทันที ขอบคุณสวรรค์ เนทยังหลับอยู่ แต่คนเราจะหลับได้ลงหรือ 

ในสถานการณ์แบบนี้ เขาอยากเขย่าร่างอีกฝ่ายแล้วปลุกให้ตื่น ไม่ใช่เพื่อ 

มารว่มรกักบัเขาดงัทีว่างแผนไวต้อนแรก แตเ่พยีงเพือ่ใหเ้นทตืน่ขึน้มาใชช้วีติ 

แบบเรียบง่ายอย่างที่เขาทำมาตลอด

เบนเห็นคนตายมามากพอจะแยกความแตกต่างของร่างที่เพียงแค่ 

หลับไปกับร่างอันไร้ชีวิตได้ แทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เมื่อเหตุการณ์นี้ 

จบสิ้นลง แต่ก็ยังมากพอจะทำลายคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง คนที่ยังต้อง 

หลับใหลและตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปแต่ละวัน 

เบนไมไ่ดเ้ฝา้มองตอนทีร่า่งของเนทถกูนำขึน้รถพยาบาลซึง่รบีบึง่ออกไป 

พร้อมกับเสียงไซเรนซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเปิดแล้ว เขากลับทรุดตัวลงนั่ง 

บนกำแพงหินก่อด้านหน้าบ้านพักของเขาและเฝ้ามองบ้านทั้งหลังมอดไหม้

ถึงอย่างไรนี่ก็เริ่มเข้าเทศกาลก่อกองไฟแล้ว
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หนึ่งเดือนหลังจากนั้น
เบนตามพนกังานโรงแรมเขา้ไปยงัหอ้งสวทีของตน กอ่นจา่ยทปิแลว้ให ้

อกีฝา่ยออกไป เบนไมไ่ดต้ัง้ใจวา่จะพกัอยูท่ีน่ีน่านนกั เขาจงึไมไ่ดม้กีะจติกะใจ 

อยากจะรือ้กระเปา๋ออกมาสกัเทา่ไหร ่ เมือ่บานประตปูดิลง เบนกเ็ดนิตรงไปยงั 

หน้าต่างบานสูงจากพื้นจรดฝ้าเพดาน พลางเหม่อมองทิวทัศน์อันงดงาม 

ของลอนดอนอย่างเลื่อนลอย เขาไม่เหลือบมองนาฬิกาข้อมือแม้ว่าตอนนี้ 

มิคเคลเซ่นจะสายกว่าเวลาที่นัดไว ้ ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นถึงเจ้านาย เขาอยากจะ 

มาถึงเวลาไหนก็ไม่มีใครไปบังคับได้

เมือ่เซอรน์โิคลสั มคิเคลเซน่ มาถงึ เขามาชา้กวา่เวลานดัถงึสองชัว่โมง 

กว่า ถ้าความล่าช้านี้ดูจะรบกวนจิตใจอีกฝ่ายอยู่บ้าง เขาก็เก็บอาการได้เป็น 

อย่างดี เบนสงสัยว่าท่าทางไม่ยี่หระต่อสิ่งใดของชายคนนี้เป็นการแสดง 

เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในฐานะที่เซอร์นิโคลัสเป็นถึงหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ 

พเิศษแหง่สหราชอาณาจกัร เขาอาจจะมหีลายบทบาทใหต้อ้งแสดง เบนคดิอยู ่

เสมอวา่ใครกต็ามทีไ่ดท้ำความรูจ้กักบัชายชาวเดนมารก์รา่งสงูรปูงามผูแ้ตง่กาย 

ด้วยเสื้อผ้าดูภูมิฐานไม่มีที่ติคนนี้ คงจะคิดว่าเขาเป็นนายธนาคารหรือไม่ก็ 

นักวิจารณ์งานศิลปะ 

หลงัจากไดพ้บกนัครัง้แรกและปรบัหใูหช้นิกบัสำเนยีงฟงัยากและวธิกีาร 

พูดจาอย่างเป็นแบบแผนแบบคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแล้ว เบน 

2
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ก็ต้องแปลกใจเมื่อได้รู้ในภายหลังว่าเจ้านายคนใหม่ของตนนั้นเป็นสมาชิก 

คนหนึ่งในราชวงศ์อังกฤษผ่านทางการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของพระราชินี  

เลดีฟ้ลิปิปานัน้ครัง้หนึง่เคยเปน็หญงิสาวทีใ่ครตอ่ใครตา่งหมายปอง ทัง้ยงัเปน็ 

ถึงอดีตพี่เลี้ยงของเจ้าชายรัชทายาทเสียด้วย เบนเคยได้ยินข่าวลือในทาง 

เสียหายเกี่ยวกับเซอร์นิโคลัสว่าการที่เขาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วในหน่วย 

ปฏิบัติการพิเศษแห่งสหราชอาณาจักร หน่วยงานซึ่งขึ้นชื่อว่าชอบกันท่าไม่ให้ 

คนต่างชาติได้ตำแหน่งดี  ๆ  เป็นเพราะการที่เขามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ 

ราชวงศ์นี่ละ เบนเชื่อว่าเซอร์นิโคลัสเองก็คงรู้ดีว่าคนอื่นพูดถึงตัวเขาเช่นไร  

ชายหนุม่คดิในแงบ่วกวา่เซอรน์โิคลสัคงไมไ่ดใ้สใ่จกบัเรือ่งพรรคน์ี้ แตบ่างครัง้ 

กอ็ดคดิไมไ่ดว้า่ทา่ทเีฉยเมยไมแ่ยแสนัน้ แทจ้รงิแลว้อาจเปน็เพยีงแคก่ารแสดง 

ก็ได้

แต่ไม่ใช่แค่เซอร์นิโคลัสเท่านั้นหรอกที่เล่นละครเก่ง เบนเองก็แกล้ง 

เมินเจ้านายของเขาได้แนบเนียนไม่แพ้กัน ชายหนุ่มรู้ตัวดีว่าคนอย่างเขา 

ไม่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยรบพิเศษให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานนี้ด้วย 

เหตผุลทีว่า่เขาไรค้วามโดดเดน่สะดดุตา ทำตวักลมกลนืไดก้บัทกุสถานการณ ์

โดยไม่มีใครสงสัย ตรงกันข้ามเลย เบนเป็นจุดสนใจเสมอ ด้วยความสูง 

หกฟุตสี่นิ้วบวกกับดวงตาสีเขียวที่ห่างกันอย่างพอเหมาะรับกับโหนกแก้มสูง  

ทางหน่วยใช้หน้าตาของเขาเป็นเครื่องมือตลบหลังผู้คน เพราะคงไม่มีใคร 

มาสงสัยหนุ่มน้อยน่ารักหรอกจริงไหม เสน่ห์และรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงาม 

ทำให้ทุกคนมองข้ามทักษะและความสุขุมของเขาไปอย่างง่ายดาย	

เบนมองไปยังเซอร์นิโคลัสที่ก้าวเขามาภายในห้องของโรงแรมพร้อม 

ปัดผมบลอนด์ยาวที่ตกลงมาระหน้าผากออกด้วยท่าทางสบาย  ๆ ชายหนุ่ม 

รู้ดีว่าเซอร์นิโคลัสตั้งใจทำแบบนี้เพราะต้องการบรรเทาความหงุดหงิดของเขา 

จากการตอ้งทนรออยูน่านกวา่อกีฝา่ยจะมาถงึ แตเ่บนไมอ่ยูใ่นอารมณอ์ยากถกู 

ใครบงการ เขาจึงรักษาท่าทีเรียบเฉยเอาไว้ 

ฉะนั้นในตอนที่เซอร์นิโคลัสเอ่ยปากออกมาตามมารยาทว่า “ฉัน 

เสียใจด้วยนะเรื่องไฟไหม ้ เบนจามิน” เบนจึงตอบรับโดยไม่แสดงอารมณ์ว่า  

“ขอบคุณครับท่าน”
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“นายเป็นยังไงบ้าง”

ตอนนัน้เองทีเ่บนตรงเขา้ไปยงับารพ์รอ้มชงเครือ่งดืม่ใหก้บัพวกเขาทัง้คู ่

แม้ตอนนั้นเพิ่งจะสิบโมงเช้า ขณะที่ส่งแก้วให้กับเจ้านาย เบนตอบกลับไป 

เรยีบ ๆ “ผมไมเ่ปน็ไรหรอก” กอ่นจะซกัเพิม่ดว้ยนำ้เสยีงตงึเครยีดขึน้เลก็นอ้ย  

“แลว้เจา้หนา้ทีพ่สิจูนห์ลกัฐานทางเราไดอ้า่นรายงานเหตเุพลงิไหมห้รอืยงัครบั”

เซอร์นิโคลัสจิบมอลต์วิสกี้ไปอึกหนึ่ง “ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเรื่องนี้ 

เกิดจากสาเหตุอื่นนอกจากอุบัติเหตุ” แต่เมื่อเบนจ้องเขานิ่ง  ๆ  ด้วยดวงตา 

สีเขียวคู่นั้น เซอร์นิโคลัสก็ถอนหายใจแล้วพูดต่อ “ฉันยอมรับนะว่าช่วงเวลา 

มันเหมาะเจาะเกินไปจนน่าสงสัย แต่อัลลูนีอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตประจำ 

กรุงแบกแดดตอนที่เกิดเรื่อง เราให้คนจับตาดูเขาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ  

แต่อุซามะฮ์น้องชายเขาน่ะ หมอนั่นผ่านเข้าสนามบินฮีทโธรว์มาโดยใช้ 

เอกสิทธิ์ทางการทูตสามวันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้ เราไม่สามารถตามรอยการ 

เคลือ่นไหวของเขาไดเ้ลยหลงัจากหมอนัน่เขา้มารายงานตวัทีส่ถานทตูเมือ่วนัที่ 

สามสิบตุลาคม แต่ว่านะ เบนจามิน บ้านพักหลังนั้นอายุสักสองร้อยปีได้มั้ง  

มคีวามเปน็ไปไดว้า่เหตเุพลงิไหมเ้กดิจากไฟฟา้ลดัวงจรตามทีร่ะบไุวใ้นรายงาน”

“ดว้ยความเคารพนะครบัทา่น แตช่า่งหวัเรือ่ง ความเปน็ไปได้ นัน่เถอะ  

ผมยิงลูกชายของอัลลูนีนะ นั่นต่างหากความเป็นไปได้ ที่แท้จริง ”

“เขาไมม่วีนัรูเ้รือ่งนีห้รอก เบนจามนิ ปฏบิตักิารครัง้นัน้วางแผนมาเปน็ 

อย่างดี”

“ให้ตายเถอะครับ เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านี่เป็นฝีมือของหมอนั่น มัน 

นัน่แหละทีส่ง่ไอน้อ้งชายเฮงซวยไมก่พ็วกสมนุรบัใชไ้ปทีบ่า้นพกัของผม อลัลนู ี

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดและผมต้องให้มันได้ชดใช้ในสิ่งที่มันทำ”

เซอรน์โิคลสัควา้แกว้ทัง้ของตวัเองและอกีฝา่ยไปทีบ่ารแ์ละรนิเครือ่งดืม่ 

เพิม่ “ฉนัจะทำเปน็วา่ไมไ่ดย้นิเรือ่งพวกนีก้แ็ลว้กนั” เขาสบตาเบนแลว้จอ้งนิง่  

“ตอนนี้ฉันมีงานอื่นให้นายทำ ถ้านายสนใจน่ะนะ” 

เบนสง่ยิม้ขมขืน่ใหก้บัเจา้นาย “คณุอา่นหนงัสอืจติวทิยาขัน้พืน้ฐานมา 

หรือไงครับ ในนั้นคงบอกสินะว่าผมอยู่ในอาการหดหู่เกินปกติและควรจะ 

หาอะไรที่ท้าทายทำ”



จอห์นวิลต์เชียร์

9

“แล้วมันได้ผลมั้ยล่ะ เบนจามิน ฉันเป็นคนเขียนหนังสือเล่มที่ว่าเอง  

แต่ฉันไม่จำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยากับนายนี่ หรือตอนนี้ต้องใช้แล้ว นาย 

ยงัสนใจขอ้เสนอของฉนัอยูไ่หม” พดูจบ อกีฝา่ยกย็ืน่แกว้ทีเ่ตมิเครือ่งดืม่แลว้ 

ให้กับเบน เบนหันไปอีกทางก่อนพยักหน้าเร็ว ๆ ทีหนึ่ง

เซอร์นิโคลัสเดินอ้อมมาทางด้านหลังเขา “สุดสัปดาห์นี้นายมีแผน 

แล้วหรือยัง” และก่อนที่เบนจะทันมีเวลาได้หาข้ออ้าง อีกฝ่ายก็ออกปากชวน  

“ฟิลิปปาจะพาเพื่อน  ๆ  มาจัดงานสังสรรค์ ฉันเลยอยากมีพรรคพวกบ้างน่ะ  

นอกจากนี้นายก็รู้ว่าเธอคงอยากพบนาย เธอกับนายไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่”

“ภรรยาของคุณยังคิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในกระทรวง 

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมอยู่หรือเปล่า”

เซอร์นิโคลัสหัวเราะ “เปล่า ฉันจัดการเลื่อนขั้นให้เราสองคนไป 

เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดหาของกระทรวงการต่างประเทศ  

ส่วนนายก็เป็นผู้ช่วยของฉัน” เขาแตะไหล่เบนอย่างแผ่วเบา ขณะที่เบนเอง 

ชำเลืองมอง

“แล้วหน้าที่ใหม่ของผมคืออะไรล่ะครับ”

เซอร์นิโคลัสบรรจงไล้นิ้วมือไปตามกลุ่มผมสั้นของเบนซึ่งระช่วงลำคอ 

เขาอยู่ “ในฐานะผู้ช่วยของฉันงั้นรึ เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน...ทำไมนาย 

ไม่ลองร่างรายละเอียดมาล่ะ แล้วให้ฉันตัดสินใจอีกที”

เบนยิม้ใหก้บัตวัเองกอ่นหนักลบัไปควา้เสือ้นอกของนโิคลสัเอาไว ้ แลว้ 

ค่อย  ๆ  ปลดมันออกจากไหล่อย่างช้า  ๆ  ก่อนโยนมันไปทางเก้าอี้นวม เขาเริ่ม 

คลายปมเน็คไทผ้าไหมหรูหราออกโดยไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายละสายตาไปจากเขา 

ได้ และเมื่อแก้ปมเสร็จ ชายหนุ่มก็โยนมันทิ้งไว้กับพื้นเป็นการท้าทายให้ 

นิโคลัสตำหน ิ เขาบรรจงปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสั่งตัดพิเศษออกทีละเม็ดกระทั่ง 

เผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าอกที่ซุกซ่อนอยู่ จงใจบดขยี้ยอดอกสีเข้มให้ขึ้นสี 

แล้วจึงรามือ ขณะที่นิโคลัสสูดลมหายใจอย่างหนักหน่วง เบนเอ่ยเสียงเย็น  

“ผมว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับงานนี้นะครับท่าน”
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กว่าที่ทั้งคู่จะเสร็จกามกิจ  วิสกี้ในแก้วก็จางไปเสียแล้ว  เบนจึงพาร่าง 

เปลอืยเปลา่ของตนออกจากเตยีงเพือ่ไปเตมิเหลา้เพิม่ กระเพาะของเขาสง่เสยีง 

โอดครวญ ชายหนุ่มจึงฉวยแอ๊ปเปิ้ลจากชามผลไม้ที่จัดบริการไว้มาลูกหนึ่ง  

แล้วโยนอีกลูกให้กับชายที่นอนแผ่อย่างอิ่มเอมใจอยู่บนเตียง ชายทั้งสอง 

นอนเคียงกัน กินผลไม้แล้วล้างคอด้วยแอลกอฮอล์ เวลาแบบนี้เบนแทบ 

ไม่อยากจะขยับตัวไปไหนเลย

“จริง ๆ แล้วนายเป็นยังไงบ้าง เบนจามิน”

“แล้วผมดูเป็นยังไงล่ะครับ”

“การที่นายมีอะไรกับฉันไปกว่าสองชั่วโมง มันไม่ได้แปลว่าสุขภาพจิต 

ของนายจะดีหรอกนะ อันที่จริงมีหลายคนที่แย้งว่าผลลัพธ์มันตรงกันข้าม 

เลย”

“ถ้าอย่างงั้นการที่คุณอยากให้ผมเอากับคุณจนหมดเรี่ยวหมดแรง 

ตั้งสองชั่วโมง มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างล่ะ”

“ฉนัไมไ่ดห้มดเรีย่วหมดแรงสกัหนอ่ย ขอบอกวา่ฉนัรูส้กึตวัดทีกุวนิาท ี 

และสภาพจิต ของฉัน ก็ไม่ได้ถูกทดสอบโดยไอ้โรคจิตชาวอิรักท่ีกำลังอาฆาตแค้น”

“งั้นจริง ๆ แล้วคุณก็คิดว่านี่เป็นฝีมือของอัลลูนีสินะ”

“ฉันว่านายต่างหากที่คิดแบบนั้น เบนจามิน และนั่นละที่ทำให้ฉัน 

กังวล”

“คนของเราจะจับตาดูเขาต่อไปใช่มั้ยครับ”

“แน่นอน”

เมือ่เบนไมไ่ดพ้ดูอะไรตอ่ นโิคลสักห็นัไปหาเขา “มารว่มงานทีบ่า้นฉนั 

ตอนสุดสัปดาห์นี้สิ เราจะได้ถกเรื่องนี้กันให้ละเอียดขึ้น” เบนไม่ได้ตอบรับ  

ทว่าเอาแต่จ้องเพดานห้องอย่างครุ่นคิด นิโคลัสทิ้งแกนแอ๊ปเปิ้ลไว้บนโต๊ะ 

ข้างเตียงพร้อมเอ่ยปากพูดชัดถ้อยชัดคำว่า “คราวนี้ถึงตาฉันบ้าง”
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คฤหาสน์  หรูหราเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยของพระราชินีเอลิซาเบทที่หนึ่ง 
ตั้งอยู่ในที่ดินกว้างใหญ่แถบชนบททางตอนใต้ของเดวอน มีการต่อเติม 

ปีกอาคารแบบวิกตอเรียและโรงม้าแบบยุคพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดเพิ่มเข้ามา  

เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมอังกฤษในยุคต่าง ๆ ให้เข้ากับพื้นที่ได้อย่าง 

ลงตัว คฤหาสน์หลังนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทิวทัศน์งดงามซึ่งทอดไปสู่แม่น้ำ เบน 

เคยมาที่นี่หลายต่อหลายครั้ง เลดี้ฟิลิปปาต้อนรับเขาเป็นอย่างดีราวกับเขา 

เป็นลูกชายที่เธอไม่เคยมี แน่นอนว่านั่นย่อมทำให้เบนรู้สึกอึดอัดในเมื่อเขามี 

ความสัมพันธ์กับสามีของเธออยู่ แต่นิโคลัสกลับคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้ตลกดี

เบนไมเ่คยปลอ่ยใหค้วามสมัพนัธแ์ปลกประหลาดระหวา่งเขากบัเจา้นาย 

เป็นปัญหากับตัวเองมากนัก ทุกอย่างเริ่มต้นที่บ้านหลังนี้เองตอนที่เขาได้รับ 

คำเชิญเป็นครั้งแรกให้มาสัมภาษณ์งานหลังจากเพิ่งเข้ากองทัพ เบนรู้สึกได้ว่า 

ตัวเองถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนตลอดทั้งสัปดาห์ รับรู้ว่าเซอร์นิโคลัส  

มิคเคลเซ่น คอยจับตามอง พินิจพิจารณา และประเมินท่าทีเขาอยู่ ทีแรก 

เขาคิดเอาเองว่าทั้งหมดนั้นเป็นการประเมินว่าเขาเหมาะกับงานนี้หรือไม่  

แต่พอคืนที่สอง เบนก็ชักไม่แน่ใจแล้ว เขาเลือกจ้องตอบสายตาที่เพ่งมองมา 

อย่างเข้มงวดจริงจัง และเมื่อเข้าคืนที่สาม สายตาของเซอร์นิโคลัสบ่งบอกว่า 

เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้ว คืนนั้นเบนถูกจับกดหน้าแนบกับโต๊ะ 

บิลเลียด ตัวเขาเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าการจ้องตากันแบบจริงจังนั้น 

3
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กา้วกระโดดมาเปน็การปลดปลอ่ยทางกายอยา่งดเุดอืดรนุแรงเช่นนีไ้ดอ้ยา่งไร

ฟิลิปปาออกมาต้อนรับเบนขณะที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์ดูคาติคู่ใจ 

บนทางโรยกรวดด้านหน้าประตูไม้โอ๊ก เธอจูบแก้มเขาทั้งสองข้างแล้วไล่ 

บรรดาสุนัขที่ล้อมรอบเธออยู่ให้ออกไป “สวัสดีจ้ะ ที่รัก มานี่เดี๋ยวนี้เลยนะ  

บ็อดเจอร์ ฉันเสียใจด้วยนะ นิคเล่าให้ฉันฟังแล้ว ไม่ นั่งลงเลยนะ ฮอลลี่  

น่ากลัวจริง ๆ เลย เข้ามาข้างในเถอะจ้ะ”

เขาเดินตามหญิงสาวเจ้าของเส้นผมพลิ้วสลวยในชุดผ้าทวีดผ่าน 

โถงทางเขา้อนัโออ่า่ แตก่ลบัใหค้วามรูส้กึหนาวเยน็ ใกลถ้งึเทศกาลครสิตม์าส 

แล้ว ห้องโถงนั้นจึงตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ประดับและพวงดอกไม้ 

สเีขยีวขจ ี ทัง้คูเ่ดนิเขา้ไปในหอ้งครวัซึง่เปน็สถานทีท่ีเ่ลดีฟ้ลิปิปากำหนดใหเ้ปน็ 

ศนูยก์ลางของการพกัผอ่นในวนัหยดุสดุสปัดาหแ์บบเปน็กนัเอง นโิคลสันัง่อยู ่

ทีโ่ตะ๊ตอนเบนเดนิเขา้มา อกีฝา่ยไมไ่ดส้นใจเขา ดวงตาคูน่ัน้ยงัคงจบัจอ้งอยูท่ี ่

หนังสือพิมพ์ ฟิลิปปาเสิร์ฟชาและพายเนื้อสับให้กับเบน จากนั้นจึงก้าวออก 

จากห้องครัวพร้อมกับฝูงสุนัขจอมวุ่นวายไปทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ตะกร้า 

ใส่ดอกไม้ เธอตะเบ็งเสียงออกคำสั่งบรรดาสุนัขจอมซนแทบไม่ได้หยุด  

เมื่อห้องครัวกลับคืนสู่ความเงียบสงบ นิโคลัสก็เงยหน้าขึ้นมาเป็นครั้งแรก  

เขาฉวยพายไปจากจานของเบนแล้วเอ่ยทัก “สวัสดี เบนจามิน”

เบนพยายามกลั้นยิ้ม เขาไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับ 

เจา้นายของเขาเลย แตช่ายหนุม่ตัง้ใจวา่จะไมย่อมใหช้ายอกีคนรูอ้ยา่งเดด็ขาด 

ว่าเขาชอบอีกฝ่ายมากจริง ๆ คำว่าชอบ ฟังแล้วไม่มีพิษมีภัยดี และเบนก็ยึดถือ 

คำนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น เขาหันตัวออกห่างจากโต๊ะ ย้ายจานออกมาให้ไกล 

เกินกว่าที่อีกฝ่ายจะเอื้อมถึงแล้วถามเสียงนิ่ง “มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ”

“อีกเดี๋ยวนายได้รับใช้ฉันแน่” นิโคลัสเฝ้ามองภรรยาของเขาสั่งการให ้

คนสวนตัดช่อฮอลลี่อยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นจึงหันมาถามด้วยท่าทางสบาย ๆ แบบ 

หลอกตา “เอาละ นายช่วยตามใจฉันหน่อยได้ไหม เบนจามิน”

เบนหวัเราะกบัคำขอนัน้ เซอรน์โิคลสัมกัใชค้ำทีไ่พเราะเหมาะสมในการ 

เอ่ยถึงกิจกรรมพิเศษนอกงานของทั้งคู่เสมอ เขารู้ดีว่าเจ้านายต้องการอะไร 

และพยักหน้าตอบ “แน่นอน ตามที่คุณต้องการครับ”
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ทัง้คูน่ำมา้ออกมาจากคอกทีไ่ดร้บัการดแูลเปน็อยา่งด ี ในเวลาสว่นใหญ ่

นิโคลัสมักมีท่าทางลึกลับเป็นปริศนาและงามสง่าไร้ที่ติอยู่เสมอ ไม่มีใคร 

มองทะลุฉากหน้าเหล่านี้เข้าไปได้ แต่เมื่ออยู่บนหลังม้าเขาเหมือนกลายเป็น 

อกีคน บคุคลอนัตราย ชายผูม้คีวาม ดบิเถือ่น เขาสอดประสานเปน็หนึง่เดยีว 

กนักบัมา้ตวัทีข่ีใ่นแบบทีเ่หลา่ขนุนางองักฤษทัง้หลายไมม่วีนัทำได้ เบนรูส้กึได ้

ถึงรังสีคุกคาม ลักษณะบางอย่างที่ป่าเถื่อนในตัวชายชาวนอร์สผู้นี้ยามที่ทั้งคู ่

ขี่ม้าเคียงกัน 

พวกเขาออกไปไกลจนถึงสวนบริเวณปากแม่น้ำ ระดับน้ำลดลงต่ำ 

เผยใหเ้หน็พืน้เลนลืน่  ๆขา้งใต ้ เบนไดก้ลิน่ดนิโคลน ไดก้ลิน่เกลอืและสาหรา่ย  

ทั้งสองบังคับม้าให้เดินอย่างระมัดระวังไปตามทาง ผ่านโขดหินจนกระทั่ง 

มาถึงชายหาดซึ่งมองไปเห็นแต่ทรายเปียก ตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้น นิโคลัส 

หันกลับมาที่เบน ท่าทางดูกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันที “แข่งกันไหม”

เบนสงสยัเหลอืเกนิวา่ชายผูง้ดงามคนนีท้นหลบซอ่นตวัเองอยูห่ลงัฉาก 

หน้าที่สร้างขึ้นมาลวงตาคนอื่น  ๆ  ได้อย่างไร นาน  ๆ  ที  เขา  ถึงจะมีโอกาสได้ 

ยลโฉมเซอร์นิโคลัส มิคเคลเซ่น แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถึงอย่างไรก็คงเป็น 

เรื่องยากพอดูที่ผู้ชายคนหนึ่งจะใส่หน้ากากปกปิดอารมณ์ที่แท้จริงเวลา 

ที่ร่างกายเขาถูกชโลมด้วยเหงื่อและน้ำรักจากผู้ชายอีกคนหนึ่ง ในยามที่ 

นิโคลัสฝังกายลึกเข้ามาในร่างของเบนนั้น เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย 

ณ ตอนนี้ บนชายหาดเย็นยะเยียบในเดือนธันวาคม ชายซึ่งเต็ม 

ไปดว้ยความปรารถนาอนัรอ้นแรงคนนัน้ปรากฏตวัขึน้แลว้อกีครัง้ เบนหวัเราะ 

ออกเป็นครั้งแรกนับแต่เกิดเหตุร้าย สายลมพัดพาเสียงของเขาลอยละล่อง 

ออกสูท่ะเลไป “ชนะแลว้คุณอยากได้อะไรละ่ครบั ในเมือ่ผมมัน่ใจวา่ผมตอ้ง 

แพ้อย่างแน่นอน”

นิโคลัสเองก็หัวเราะออกมาเช่นกัน เขาขยับม้าเข้ามาใกล้จนต้นขาของ 

ทัง้คูส่มัผสักนั “ฉนัเปน็เจา้บา้นทีใ่จดนีะ เบนจามิน ฉนัยอมใหน้ายเลอืกเอง 

เลยว่าอยากให้อะไร” สำเนียงเดนมาร์กเข้มข้นผสานอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้น  

เบนรู้สึกได้ว่าความตื่นเต้นก่อตัวขึ้นที่บริเวณโคนสันหลังเหมือนตอนที่ทั้งคู่ 

พบกันเป็นครั้งแรก ตอนที่ทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่ตรงข้ามขณะที่จับมือทักทายกัน  
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“มสิเตอร์ไรเดอร ์ ขอบคณุทีม่านะ” นบัแตน่ัน้เปน็ตน้มา นโิคลสักแ็สดงความ 

ซาบซึ้งกับการมาเยือนของเบนด้วยสารพัดวิธีอย่างสร้างสรรค์

เบนทำท่าเหมือนจะตอบคำถามของนิโคลัส แต่แล้วทันใดนั้นเขากลับ 

ชักม้าอย่างเจ้าเล่ห์ให้มันหันไปยังเส้นทางที่ทั้งคู่ใช้แข่งกันแล้วควบนำออกไป 

กอ่น เขาตอ้งฉวยโอกาสสรา้งความไดเ้ปรยีบใหต้วัเองถา้คดิจะแขง่กบันโิคลสั  

สายลมทำให้ตาของเบนพร่ามัวและหูทั้งสองข้างเย็นเฉียบ เบนขี่ม้าโดยที่เขา 

เป็นเพียงคนที่นั่งบนหลังมัน ในขณะที่นิโคลัสนั้นประสานรวมเป็น  อันหนึ่ง 

อันเดียว  กับม้าตัวที่ขี่เลย ตัวเขากลายเป็นสายลมที่พัดผ่านศีรษะทั้งคู่ไป  

เปน็กลิน่ผนืดนิและไอทะเลทีส่รา้งความพงึพอใจ ชายหนุม่ไลท่นัเบนไดอ้ยา่ง 

ไม่ยากเย็น เขาตีคู่ขึ้นมาและคอยยั่วแหย่เบนไปตลอดทางขณะที่ทั้งคู่เข้าใกล้ 

แนวผาสูงตระหง่านบริเวณแหลมมากขึ้นเรื่อย  ๆ ขณะที่พวกเขาตัดข้าม 

แอง่หนิทีม่นีำ้ทว่มขงั นโิคลสักข็ึน้แซงเบนออกไปยงัชายหาดสว่นทีเ่พิง่ปรากฏ 

ให้เห็น ควบตะบึงไปทางเวิ้งอ่าวที่เข้าถึงได้เฉพาะช่วงเวลาน้ำลดเท่านั้น  

จุดที่ทั้งคู่กำหนดไว้เป็นเส้นชัยคือช่องว่างระหว่างหินก้อนกลมใหญ่เหมือน 

เครื่องโม่กับก้อนที่รูปร่างคล้ายโหนกอูฐ เบนตั้งชื่อหินทั้งสองก้อนใหม่ว่า  

“ก้นบึ้บบั้บ” กับ “ไอ้หนูแข็งทื่อ” สุดท้ายนิโคลัสก็ชนะเขาขาดลอยอีกตามเคย  

ชายหนุ่มผ่านเส้นชัยเข้าไปปะทะเกลียวคลื่น แล้วบังคับม้าให้หมุนตัวกลับมา  

เจ้าม้าตัวนั้นเต้นโลดเป็นจังหวะสอดประสานกับเสียงคลื่นกระทบฝั่ง เบน 

บ่นอุบอยู่ไม่ห่าง “บ้าเอ๊ย”

นิโคลัสชักม้าหันกลับมาจนทั้งคู่เผชิญหน้ากัน “ไหนล่ะรางวัลของฉัน”

เบนบอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะความตื่นเต้นของการแข่งขันเมื่อครู่หรือว่า 

เป็นเพราะความชาด้านจากอาการโศกเศร้าซึ่งติดตัวเขามาตั้งแต่เหตุการณ์ 

ไฟไหม ้ แตจู่ ่  ๆ เบนกต็อ้งการบางอยา่งจากชายผูน้ี้ บางอยา่งทีเ่ขาไมเ่คยไดร้บั 

อนุญาตให้ทำมาก่อน ชายหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่ง หันมองไปรอบชายหาด 

ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งไร้ผู้คน มีแค่พวกเขาสองคนอยู่บนหาดซึ่งมีสายลม 

เย็นฉ่ำพัดกระหน่ำ และโดยที่ไม่ทันคิดไตร่ตรองเสียก่อน เบนก็ชะโงกตัว 

เข้าไปจูบริมฝีปากเย็นเฉียบของนิโคลัส เขาผละออกมาเพื่อดูปฏิกิริยาของ 

อีกฝ่าย ถึงทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์กันแล้ว แต่พวกเขายังไม่เคยจูบกันเลย 
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สักครั้ง ทั้งสองแทบไม่เคยใช้มือหรือว่าปากเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยสนใจการ 

เล้าโลมปลุกอารมณ์คุกรุ่นให้โหมกระพือขึ้นไปอยู่ในระดับเร่าร้อนแผดเผา 

เหมือนอย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรก เพียงแค่ 

สบตากันแล้วทั้งสองก็กระโจนขึ้นเตียงเลยทันที ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ความรู้สึกการเป็นผู้ให้หรือผู้รับ เบนเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่พวกเขา 

ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้และเขาก็ไม่คิดจะถามด้วย เพราะฉะนั้นจุมพิตบนหลังม้า 

ท่ามกลางชายหาดอันเย็นเยียบคราวนี้จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  

นโิคลสัมองสำรวจเบนอยา่งเยน็ชา ใบหนา้เขาแสดงความหา่งเหนิ “คนทีอ่ยูใ่น 

กองเพลิงคือใครกัน เบนจามิน”

เบนหันขวับทันที ม้าของเขารู้สึกได้ถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นภายใน  

มันผงะถอยไปข้างหลังอย่างรวดเร็วเกินไปจนเบนต้องคว้าอานไว้เพื่อทรงตัว  

เบนควบมา้ออกหา่งจากนำ้แลว้มุง่หนา้ไปทีโ่ขดหนิ เมือ่รูส้กึวา่สายลมลดความ 

รนุแรงลง เขากเ็ลือ่นตวัลงจากหลงัมา้แลว้จงูมนัเดนิ พยายามทำใหท้ัง้มา้และ 

ตัวเขาเองสงบลง นิโคลัสที่ตามมาทีหลังก็ลงจากหลังม้าเช่นกัน ชายหนุ่ม 

ลว้งกระเปา๋หยบิเอาขนมมาใหม้า้ของตวัเองเปน็รางวลั ลบูเบา ๆ ทีจ่มกูของมนั 

ก่อนกระซิบคุยกับมันแผ่วเบาเป็นภาษาบ้านเกิดของเขา

ในที่สุดเบนก็ยอมตอบคำถามนั้น “นาธานครับ เขาชื่อนาธาน เขา 

เป็นช่างไม้ที่ทำหน้าต่างให้บ้านพักของผม”

“เขาอยู่ที่นั่นนานหรือยัง”

“ไม่ครับ ทำไมคุณเพิ่งมาถามผมตอนนี้ล่ะ” เขาจับความรู้สึกของ 

นิโคลัสได้ก่อนที่อีกฝ่ายทันได้ซ่อนมัน “คุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่ ของมันแน่ 

อยู่แล้ว”

ทั้งคู่จูงม้ามุ่งหน้ากลับไปยังบริเวณแหลมซึ่งคั่นกลางระหว่างชายหาด 

สองแห่งช่วงที่น้ำขึ้นสูง “ฉันแค่สงสัยน่ะว่านายจะบอกเรื่องนี้กับฉันเมื่อไหร่”

“คุณไม่ได้สนใจเรื่องนาธานจริง ๆ หรอก ให้ตายสิ นี่เรากำลังคุยเรื่อง 

อะไรกนัอยูแ่น ่ เรือ่งงานหรอืวา่เรือ่งของเราสองคน คุณคดิวา่การตายของเขา 

เกี่ยวข้องกับ...นั่นมันก็แค่จูบเองน่า ใคร ๆ ก็จูบกันทั้งนั้นแหละ นั่นเป็นสิ่งที่ 

คน ปกติ เขาทำกัน”
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“นายคิดว่าตัวเองไม่ปกติงั้นเหรอ”

“ผมคิดว่าคุณต่างหากที่ไม่ปกติ! ด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่าน”

นิโคลัสหัวเราะ “งั้นนายคิดว่าฉันเป็นตัวแทนของนาธานเหรอ”

เบนทำเสียงโอดครวญ “ไม่ครับ โธ่เอ๊ย ฟังนะ ลืมมันไปเถอะครับ  

ผม...คุณชนะการแข่งขันบ้า  ๆ  นี่แล้วไง คุณก็ชนะตลอดนั่นแหละ ถูกมั้ย  

ผมว่า...” พวกเขามาถึงบริเวณใต้เงื้อมผาแล้ว สายลมพัดผ่านช่องเขาเข้าไป 

สู่ถ้ำที่อยู่ลึกด้านใน “ผมก็แค่...”

ตอนนัน้เองทีน่โิคลสัควา้ทา้ยทอยเบนเขา้หาตวัแลว้ประทบัจบูลงไปบน 

ริมฝปีากของอกีฝา่ย รมิฝปีากของทัง้คูเ่ยน็ชดืจากอากาศหนาว แตถ่งุมอืหนงั 

ของนิโคลัสกลับให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มบนใบหน้าของเบนในขณะที่เขายังคง 

ละเลยีดชา้ ๆ เพือ่ลิม้รสจบู ความสงูของชายทัง้สองเทา่กนัลงตวัพอด ี รอยยิม้ 

ซึ่งหาได้ยากปรากฏขึ้นยามที่ทั้งคู่ผละออกจากกันก่อนที่จะจูบกันอีกหน  

ปล่อยให้ลิ้นร้อน  ๆ แลกเปลี่ยนสัมผัสวาบหวาม เบนคิดว่าลิ้นของตนเคยได้ 

ลิ้มรสบริเวณที่เป็นส่วนตัวที่สุดของร่างกายเจ้านายเขาแล้ว แต่เขาคิดผิด  

จูบนี้มันเป็นคนละเรื่องกันเลย เบนนึกสงสัยว่าไม่ตัวเขาก็เจ้านาย จะมีใคร 

ที่จูบกันแบบนี้แล้วยังอำพรางตัวตนที่แท้จริงเอาไว้หรือทำตัวห่างเหินได้บ้าง

ม้าของเบนขยับตัวอย่างอยู่ไม่สุขและพ่นลมออกจมูกเป็นการเตือนว่า 

มีคนกำลังมา  เบนได้ยินเสียงเอะอะและมองเห็นสุนัขสองตัววิ่งไล่เห่า 

นกนางนวลอยูไ่กลลบิ ๆ นโิคลสักบัเบนจงึผละออกจากกนัแลว้กลบัขึน้หลงัมา้  

พาพวกมันก้าวเหยาะ ๆ ออกไปคู่กัน เบนคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรต่อไปดี  

เขามั่นใจว่านิโคลัสก็คงประสบอาการเดียวกัน มีหลายอย่างที่ทั้งคู่ต้องเก็บไป 

ใครค่รวญ ความสมัพนัธข์องพวกเขาแปรเปลีย่นไปทนัทเีมือ่มจีบูกลางสายลม 

ซึ่งเป็นคำสัญญาถึงบางสิ่งที่ดีกว่าตอนนี้ บางสิ่งที่เกือบจับต้องได้และเป็น 

ของจริง จู ่ๆ เบนก็รู้สึกมวนในท้อง สำหรับเบนแล้ว เขายอมอยู่แบบนี้ต่อไป 

ดีกว่าต้องสูญเสียนิโคลัสไปตลอดกาล เขารู้ดีว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถือไพ่ 

เหนือกว่าในความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดนี้ และคนคนนั้นก็ไม่ใช่เขา 

เสยีดว้ย ในทีส่ดุนโิคลสักห็วัเราะออกมาโดยปราศจากอารมณข์นัแลว้ยกมอืขึน้ 

เสยผมดว้ยทา่ทางคุน้ตา เบนจงึคอ่ยโลง่อกทีไ่ดรู้ว้า่ความสมัพนัธข์องพวกเขา 
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ยงัคงไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง เขายงัไม่ได้ทำลายอะไรไป ชายหนุม่เหลอืบมอง 

ไปที่นิโคลัสซึ่งจ้องกลับมาเช่นกัน เบนส่ายศีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงขออภัย  

“ผมขอโทษทีร่ะเบดิเรือ่งเนทออกไปนะครบัทา่น ผมแครู่ส้กึผดิเพราะผมดงึเขา 

เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้เขาต้องตาย”

“แล้วนายตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นรึเปล่าล่ะ”

“ก็ต้องไม่น่ะสิครับ!”

“งัน้ฉนักไ็มเ่หน็วา่นายจะตอ้งรูส้กึผดิไปทำไม นายเศรา้ได ้ แตส่ดุทา้ย 

แล้วมันก็จะผ่านไปเอง”

เบนจ้องมองเจ้านายขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูด เขาอยากถามเหลือเกินว่า 

เมื่อไหร่ความเศร้าของนิโคลัสจะจางหายไปบ้าง แต่รู้ดีว่าจะไม่ได้รับคำตอบ  

เบนจึงโพล่งขึ้นมาเหมือนเด็กจอมซนแทนว่า “ใครไปถึงคนสุดท้ายต้องเลี้ยง 

อาหารกลางวันนะครับ!”

ชายหนุ่มทิ้งให้นิโคลัสตามหลังจนไม่เห็นฝุ่นเมื่อทั้งคู่ห้อตะบึงมาถึง 

คอกม้า แต่นั่นก็เป็นเพราะนิโคลัสยอมออมมือให้หรอก เบนไม่สนว่าใคร 

เป็นฝ่ายตามใจใครในชัยชนะเล็ก  ๆ  ครั้งนี้ ทั้งคู่ลงจากหลังม้าแล้วนิโคลัส 

ก็ส่งสายบังเหียนให้กับคนดูแล เขาควานหาขนมชิ้นสุดท้ายมาป้อนให้ม้า 

ของเบนเป็นรางวัล แล้วกระซิบบางอย่างเป็นภาษาเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัย 

บรรพบุรุษผู้พิชิตของเขา
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ทั้งสองเดินกลับ  เขา้บา้นเคยีงกนัไปและเบนกพ็บวา่แขกของฟลิปิปา 

ได้มาถึงแล้ว ที่ห้องโถงด้านล่างขณะนี้มีแต่เสียงคนพูดคุยกัน การขนย้าย 

สมัภาระ และสนุขัเหา่ดงัประสานกนัเซง็แซ ่ ขา้วของมากมายหลากหลายชนดิ 

ถูกจัดเตรียมไว้ใช้ในช่วงวันหยุดก่อนเทศกาลคริสต์มาส นิโคลัสสะกิดเบน 

แล้วทั้งคู่ก็เดินอ้อมหลังบ้านไปยังห้องทำงานซึ่งมีบันไดส่วนตัวทอดสู่ชั้นบน  

เขาตามหลังเบนไปที่ห้องนอนขนาดใหญ่ในปีกตึกส่วนที่สร้างตั้งแต่รัชสมัย 

ของพระราชินีเอลิซาเบทที่หนึ่ง ที่นี่เกือบจะเรียกว่า  “ห้องของเบน”  ได้แล้ว 

เนื่องจากชายหนุ่มพักอยู่ที่นี่ตลอด ช่วงเวลานี้ของปี แสงแดดอ่อนของ 

ฤดูหนาวจะสาดส่องผ่านหน้าต่างลูกกรงบานต่ำเข้ามาเพียงชั่วโมงหรือ 

สองชั่วโมงต่อวัน เถาไอวี่ซึ่งเลื้อยปกคลุมอาคารฝั่งนี้อย่างแน่นหนายิ่งทำให้ 

ห้องมืดสลัวลง เบนก้าวตรงไปที่หน้าต่าง เอนตัวพิงขอบด้านล่าง พลาง 

ทอดสายตามองไปไกล “ผมเคยบอกหรือยังครับว่าผมรักบ้านหลังนี้”

นิโคลัสยิ้มตอบ “ครั้งสองครั้งได้แล้วมั้ง เดี๋ยวฉันส่งใบเสร็จค่าบำรุง 

รักษาไปให้ก็ได้นะ ถ้านายต้องการ นายทำประกันเอาไว้ดีมากไหมล่ะ”

เบนพยักหน้า “ตอนนี้ผมมีปัญญาซื้อคอกสุนัขที่บ้านคุณได้คอกหนึ่ง 

แล้ว”

นิโคลัสขยับเข้ามายืนซ้อนหลังเบน “ฉันเสนอเรตราคาที่ดีกว่านั้น 

ให้นายได้นะ เบนจามิน นายก็รู้นี่” เบนหันหลังกลับมา ตัวสั่นด้วยคลื่น 

4
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แห่งความคาดหวัง ทว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ตั้งตารอจะมีเซ็กซ์อย่าง 

เร่าร้อนดุดันกับอีกฝ่าย ชายหนุ่มเพียงปรารถนาให้นิโคลัสจูบเขาอีกครั้ง  

ตอ้งการใหค้ราวนีน้โิคลสัเปน็ฝา่ย เริม่จบู เขากอ่นเพือ่ยนืยนัวา่เรือ่งระหวา่งทัง้คู่ 

มีอะไรลึกซึ้ง  มากกว่า  แค่เซ็กซ์ เบนสังเกตว่าเจ้านายของตนแสดงท่าทีลังเล   

น่าแปลกเหลือเกินที่เขามองเห็นความสับสนในแววตาของนิโคลัสได้ เบน 

เคยตั้งข้อสงสัยว่าชายลึกลับผู้นี้เคยสับสนกับอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่า  

ความจริงที่ว่า  ตัวเขา  เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้านายเกิดอาการอย่างนั้นยิ่งทำให้ 

ความคาดหวงัของเบนเพิม่พนูขึน้ แตแ่ลว้กด็เูหมอืนวา่เจา้ของนยันต์าสนีำ้ตาล 

อนันา่หลงใหลคูน่ัน้จะตดัสนิใจไดใ้นทีส่ดุ นโิคลสัยืน่มอืมาควา้แขนเสือ้เบนไว ้ 

ส่วนมืออีกข้างก็ประคองใบหน้าเขาพร้อมไล้นิ้วหัวแม่มือไปตามโหนกแก้ม 

คมเข้ม

“ไปกินมื้อกลางวันกันเถอะ” ชายหนุ่มเผยอยิ้มกว้างแว่บหนึ่งก่อน 

หันหลังให้แล้วมุ่งหน้าไปที่ประตู

เบนโอดครวญ “คุณนี่เหลือเกินจริง ๆ”

นโิคลสัมุง่หนา้ไปยงัชานพกับนัได “ใชเ้วลาอาบนำ้แตง่ตวัไดต้ามสบาย 

เลย บ้านนี้มีน้ำร้อนเหลือเฟือ” เขาหันกลับมาพร้อมสีหน้าลึกลับหยั่งไม่ถึง  

“เว้นแต่ว่านายอยากอาบน้ำเย็นแทน”

 

เบนไม่แน่ใจว่าควรเรียกการรับประทานอาหารครั้งนี้ว่ามื้อกลางวันดีไหม  

อันที่จริงเรียกว่างานเลี้ยงอาหารกลางวันน่าจะตรงกว่า เพราะภายในห้อง 

รบัประทานอาหารขนาดใหญแ่หง่นีม้แีขกสบิสองคนนัง่รายลอ้มโตะ๊อาหารสไตล ์

จอร์เจียนอยู่ บรรดาคนรับใช้คอยวนเวียนอยู่ใกล้  ๆ  เพื่อรอรับคำสั่ง โดย 

ปล่อยให้บรรดาแขกเหรื่อตักอาหารเองจากโต๊ะตั้งอาหารซึ่งเรียงรายอยู่รอบ 

ต้นคริสต์มาสสูงสิบห้าฟุตที่ได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม  

เตาผิงประดับด้วยพันธุ์ไม้เขียวขจี เบนจำหน้าแขกส่วนใหญ่ได้เพราะเขา 

ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับพวกมิคเคลเซ่นมาหลายต่อหลายครั้ง ถ้า 

ให้พูดตามตรงแล้ว แขกที่มาชุมนุมกันที่นี่ดูเหมือนกันไปหมดในสายตาเขา  

ทุกคนร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์และเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่ง ในฐานะ 
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ท่ีเป็นคนนอกวงสังคมในท่ีน้ี เบนจึงรักษาศักด์ิศรีของตนไว้ด้วยการทำตัวลึกลับ  

ไม่พูดจาสังสรรค์กับใคร กินทุกอย่างที่มีคนยื่นส่งให้ เพราะไหน  ๆ  มื้อนี้ 

ก็ฟรีอยู่แล้ว จากนั้นก็หาความบันเทิงให้กับตัวเองโดยการลอบมองเจ้านาย 

ของตนทีใ่สห่นา้กากอำพรางตวัตนทีแ่ทจ้รงิไวข้ณะทีโ่ปรยเสนห่ใ์สผู่ค้นรอบกาย  

ยังมีอีกหลายสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้จากเซอร์นิโคลัส มิคเคลเซ่น และเมื่อที่นั่ง 

ข้างเบนว่างลง เลดี้ฟิลิปปาก็หย่อนตัวลงนั่งพร้อมกับจานที่เต็มไปด้วย 

อาหารรสเลิศก่อนเริ่มต้นบทสนทนา “บ่ายนี้เธอจะไปกับเราด้วยใช่ไหมจ๊ะ”

นิโคลัสละสายตาจากหญิงสาวที่นั่งถัดจากเขาไปแล้วเอ่ยขึ้นว่า “คุณ 

ก็รู้ว่าผมกับเบนจามินไม่ล่าสัตว์ และเราก็ยังมีงานที่ต้องทำนะ”

“แหม แยจ่รงิ อยา่ยอมใหเ้ขาวางอำนาจใสเ่ธอแบบนีส้เิบน เธอไมไ่ด ้

มาถึงที่นี่เพื่อทำงานนะจ๊ะ” 

เบนเพียงหลุบสายตาลงต่ำ “ขอโทษด้วยครับ แต่ถ้าเซอร์นิโคลัส 

ต้องการเช่นนั้น...”

นิโคลัสโปรยย้ิมให้กับภรรยา แต่ก็ยังไม่วายหันมาส่งสายตาส่ือความนัย 

ให้เบน “ผมขาดคุณไปไม่ได้เลยจริง ๆ เบนจามิน”

เบนก้มหน้ามองจานของตนต่อไปพร้อม ๆ กับจิบไวน์เพิ่ม

เห็นได้ชัดว่าการออกไปล่าสัตว์นั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการตะคอกออกคำสั่ง 

และการตะโกนโหวกเหวกดังลั่นไม่หยุดปาก เบนจึงค่อนข้างโล่งอกขึ้นบ้าง 

เมื่อในท้ายที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงประตูห้องเก็บปืนกระแทกปิด มีคนขึ้นเสียง 

ด้วยความโมโห และมีเสียงสุนัขร้องเอ๋งด้วยความเจ็บปวดเป็นการส่งท้าย  

จากนั้นก็มีแต่ความเงียบสงัด เบนยืนอยู่ในห้องบิลเลียดพลางใช้มือเขี่ยลูก 

บิลเลียดให้กระแทกกันเล่นอย่างเกียจคร้าน เขาได้ยินเสียงประตูเปิดจึงหัน 

กลบัไปมอง แคภ่าพของนโิคลสัเดนิตรงเขา้มาหากส็ามารถปลดปลอ่ยอารมณ ์

ทีซ่กุซอ่นอยูภ่ายในตวัเขาใหเ้ปน็อสิระไดแ้ลว้ ความปรารถนาพุง่เขา้จูโ่จมเบน 

โดยไม่ทันตั้งตัว และการมีขอบโต๊ะบิลเลียดกดแนบอยู่กับบั้นท้ายเขาไม่ได้ 

ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย โต๊ะตัวนี้ปลุกเร้าความทรงจำมากมายขึ้นในหัวเบน  

นิโคลัสขยับเข้าใกล้ยิ่งขึ้น  ค่อย  ๆ  ไล้มือไปตามขอบโต๊ะมันวาวราวกับ 
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หลุดเข้าไปในภวังค์ความคิด เบนหลับตาลงและรอคอย

“นายรู้อะไรเกี่ยวกับตัวแบดเจอร์บ้าง เบนจามิน”

อะไรล่ะนั่น...“ว่าไงนะครับ”

นิโคลัสหลุดขำเบา  ๆ  เมื่อเห็นท่าทางของเขา “แบดเจอร์เป็นสัตว์ 

ตัวเล็ก ๆ สีดำที่...”

“ให้ตายเถอะ ผมรู้หรอกน่าว่ามันเป็นตัวอะไร คือว่า...ผมขออภัย 

ครับท่าน แต่ผม...”

“ทำไมนายเอาแต่เรียกฉันว่าท่านล่ะ”

“แล้วทำไมคุณเอาแต่เรียกผมว่าเบนจามินล่ะครับ”

“พูดอกีกถ็กูอกี แตว่า่...” นโิคลสัไลม้อืไปตามเสน้ผมตดัสัน้ดา้นหลงั 

ศีรษะของเบน “...นายจะเรียกฉันว่านิโคลัสก็ได้นะ โดยเฉพาะตอนที่ฉัน 

เข้าไปในตัวนายน่ะ แบบนั้นฟังแล้วรื่นหูขึ้นเยอะเลย หรือนายว่าไง”

เบนกลืนน้ำลาย “งั้นก็เรียกผมว่าเบนสิครับ”

นโิคลสัหวัเราะลัน่ “งัน้นายเอาปนืมาจอ่หวัฉนัไดเ้ลย ฉนัไมช่อบเรยีก 

ชือ่เลน่ใคร แลว้ฉนักช็อบชือ่เบนจามนิมากกวา่ดว้ย มนัฟงัดสูมกบัเปน็นายด”ี

“ไมเ่ลยสกันดิ อยา่งกบัชือ่ของเดก็ชายตุง้ติง้ตวันอ้ยทีเ่ขา้เรยีนโรงเรยีน 

รัฐบาลแบบที่แม่อยากให้ผมเป็นอย่างงั้นแหละ”

“ชื่อนี้ไม่เหมาะกับเด็กเจ้าปัญหาหัวแข็งที่หนีไปเข้าร่วมกองทัพตั้งแต่ 

ตอนที่อายุแค่สิบหก แถมยังผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ครั้งแรกสินะ”

“ไม่เหมาะเลยครับ เด็กคนที่ทำแบบนั้นได้ชื่อเบนต่างหาก”

“บางทีฉันอาจชอบเด็กโรงเรียนรัฐบาลก็ได้นะ” อีกฝ่ายบอกพร้อม 

ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเบน

“งั้นคุณก็ออกไปหาเอาข้างนอกสิครับ จะมาเสียเวลาทั้งบ่ายที่นี่ไปกับ 

คนอยา่งผมทำไม และคณุตัง้ใจจะเริม่ดว้ยการถามผมเรือ่งตวัแบดเจอรจ์รงิ ๆ  

หรือครับ”

“ฉันทำแบบนั้นจริง แต่ฉันเชื่อว่านายนั่นแหละที่เป็นคนทำให้ฉัน 

ว่อกแว่ก” นิโคลัสว่าพลางลูบเบา ๆ ผ่านรอยกระสุนที่บัดนี้หลงเหลือแต่เพียง 

รอยแผลเป็นที่ชายโครงเบน จากนั้นก็ก้มหน้าลงมาใกล้และจู่  ๆ  ก็งับเข้าที่ 
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ผิวกายอบอุ่น

“โอย๊! ใหต้าย!” เบนเบกิตากวา้งดว้ยความตกใจเมือ่เหน็รอยกดัจาง ๆ  

รอบยอดอกของเขา “มันเจ็บนะครับ!”

“กด็แีลว้นี”่ พดูจบ นโิคลสักท็ำเหมอืนกนักบัอกีขา้ง เบนเชดิศรีษะขึน้  

คว้าขอบโต๊ะไว้แน่นจนข้อนิ้วซีดขาว

ชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าเข็มขัดของเขาถูกปลดออก มือแกร่งลูบไล้ตาม 

ขอบกางเกงไปจนถึงบั้นท้าย นิโคลัสแนบตัวเข้ากับเขา ความต้องการปรากฏ 

ให้เห็นเด่นชัด แก่นกายของทั้งคู่ซึ่งสัมผัสกันอยู่นั้นก่อให้เกิดความคาดหวัง 

อันแสนร้อนแรง “หันหลังส ิ เบนจามิน”

เบนทำตามอย่างว่าง่าย ความแข็งขึงของเขากดแนบไปกับขอบโต๊ะ 

แข็ง  ๆ นิโคลัสร่นกางเกงยีนของเบนลงแค่ให้พอปฏิบัติกิจได้ จากนั้นเบน 

ก็รู้สึกได้ถึงความคับแน่นที่ถูกสอดเข้ามา รอจนกระทั่งความเจ็บปวด 

แปรเปลี่ยนไปเป็นความสุขสมในที่สุด เนิ่นนานกว่าที่จังหวะเชื่องช้าจะค่อย ๆ  

ถี่เร็วขึ้น นิโคลัสสอดมือเข้าไปใต้เสื้อเบน นิ้วมือกางออกแนบหลังพลางกด 

ตวัเขาลงกบัโตะ๊ สว่นมอือกีขา้งกจ็บัสะโพกของเบนไวแ้นบแนน่พรอ้มขยบักาย 

ควบขีร่า่งแกรง่ทีม่แีตก่ลา้มเนือ้ ภาพนโิคลสัทีก่ำลงัควบมา้ปรากฏขึน้ในหวัเบน  

มนัดดูบิเถือ่นและกา้วรา้วรนุแรง นัน่ยิง่ทำใหส้ิง่ทีก่ำลงัเกดิขึน้ตอนนีด้ทูา้ทาย 

ศีลธรรมขึ้นไปอีก ไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมา พวกเขาไม่เคยพูดกันมากอยู่แล้ว  

ในเวลาแบบนี้ สิ่งที่ทั้งคู่ต้องการมีเพียงเท่านี้ ตอนนั้นเองที่เบนครางออกมา  

“ผมจะไม่ไหวแล้วนะ...”		

นิโคลัสโน้มกายเข้าซ้อนแผ่นหลังชายหนุ่มพร้อมเร่งจังหวะให้หนักขึ้น  

“อย่าทำโต๊ะราคาแพงของฉันเปื้อนก็แล้วกัน”

“ว่าไงนะ บ้าเอ๊ย!” เบนเลื่อนมือลงมากอบกุมตนเองไว้อย่างเก้งก้าง 

ขณะที่ปลดปล่อยออกมา ก่อนเช็ดคราบที่เปรอะเปื้อนกับกางเกงยีนด้วย 

ความรู้สึกสะอิดสะเอียนขณะที่นิโคลัสปลดปล่อยข้างในกายเขาพลางสบถ 

ออกมาเป็นภาษาบ้านเกิด จากนั้นอีกฝ่ายจึงหยัดตัวขึ้นแล้วถอนกายออก 

ก่อนตบบั้นท้ายเบนอย่างแรง “เด็กดี...เอาละ คราวนี้...เรื่องแบดเจอร์”

เบนทรุดลงไปทันที “โอ ้ พระเจ้า คุณต้องเสียสติไปแล้วแน่ ๆ”
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นิโคลัสเดินมาหยุดอยู่ข้างเบนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเหมือน 

อยา่งเคย “มคีนบอกเหมอืนกนัวา่ฉนัเปน็อยา่งนัน้” พดูจบ เขากย็ืน่มอืไปฉดุ 

เบนขึ้นมาแล้วช่วยจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน คนตรงหน้า 

มองสบตาเบนราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างแล้วเอ่ยขึ้นว่า “วันนี้นาย 

ทำฉันบ้าไปเลย”

“หา”

นิโคลัสหน้าแดงขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม และยิ่งดู 

ไม่เป็นตัวของตัวเองยิ่งกว่าเดิม “ปกติเขาไม่ได้พูดกันแบบนี้หรอกหรือ”

“วันนี้ผมทำให้คุณบ้าไปเลยอย่างงั้นหรือ ยังไงกันครับ ทำไมคุณคิด 

อย่างนั้นล่ะ”

นิโคลัสบุ้ยปาก “งั้นเขาก็ไม่ใช้คำว่าบ้ากันสินะ ขอฉันคิดก่อน” แล้ว 

เขาก็หัวเราะกับตัวเอง “เสียสติน่ะตรงสุดแล้ว เบนจามิน วันนี้ฉันเสียสติ 

ไปเลก็นอ้ยเพราะนาย ฉัน...” เขาวา่พลางเชยคางเบนขึน้ “เพราะฉนัอยากทำ 

แบบนี้” แล้วเขาก็จูบเบน จูบอันดุดันและหนักหน่วง จนกระทั่งมันค่อย  ๆ  

แปรเปลี่ยนไปเป็นสัมผัสที่นุ่มละมุน วาบหวาม และอ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ  

จากนั้นชายหนุ่มจึงค่อยผละออกมาเพื่อดูปฏิกิริยาของอีกฝ่าย

เบนดึงชายตรงหน้าเข้าหาตัว ชิดใกล้เสียจนนิโคลัสสัมผัสได้ถึง 

ลมหายใจเบนซึ่งรินรดอยู่บนริมฝีปากของตน “แบบนั้นไม่เรียกว่าเสียสติ 

หรอกครบั นัน่นะ่เรยีกวา่สดุยอดมากเลยตา่งหาก...” วา่แลว้เบนกจ็บูนโิคลสั 

อย่างดูดดื่มจนแทบจะกลืนกินอีกฝ่ายอยู่รอมร่อ เขาปรารถนาสิ่งนี้เหลือเกิน  

สิ่งซึ่งยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขา ความสนใจที่ไม่หันเหไปหาคนอื่น  

ความรู้สึกนี้ทำให้เบนรู้สึกแย่และเขาเกลียดตัวเองเหลือเกินที่อ่อนแอขนาดนี้  

แต่พอนิโคลัสแสดงความต้องการที่จะแบ่งปันความใกล้ชิดในจูบนี้กับเขาบ้าง  

นั่นทำให้เบนรู้สึกเหมือนตัวเองมีตัวตนอยู่จริง  ๆ เป็นเรื่องน่าสมเพชที่เขา 

ต้องยืนยันการมีอยู่ของตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ แต่เรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแหละ  

นิโคลัสผละออกห่างในที่สุด ชายหนุ่มเช็ดปากแล้วยกมือขึ้นเสยผม เป็นการ 

กำจัดความพยายามของเบนที่จะครอบงำจิตใจเขาอีกครั้ง

“ไม่เอาแล้วน่า นายไปอาบน้ำแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวซะ เดี๋ยวฉันจะ 
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เล่าเรื่องแบดเจอร์ให้ฟัง” เขาหัวเราะออกมาเมื่อเห็นสีหน้าของเบน “มาเถอะ  

ฉันจะได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความเสียสติด้วยการดูนายอาบน้ำ”

“เอ่อ...ไม่มีทางเสียละครับ”

“บ้านฉัน กฎของฉัน”

นิโคลัสยืนพิงเคาน์เตอร์ห้องน้ำพร้อมกับเล่นมีดโกนหนวดของเบน 

ด้วยท่าทางเกียจคร้าน ขณะที่เบนชำระล้างร่างกายอยู่ภายใต้ฝักบัว ทีแรก 

เขาทักท้วงอย่างไม่จริงจังนักว่าการทำอะไรแบบนี้มันวิตถารและดูพิลึกเกิน  

แต่ลึก  ๆ  แล้วเบนรู้สึกชอบใจที่มีคนจับตามองอยู่แบบนี้ มันทำให้เขารู้สึก 

วูบวาบขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลังจากอาบน้ำเสร็จ นิโคลัสก็ยื่นผ้าเช็ดตัว 

มาให้ เบนไม่ได้รับไว้ แต่กลับยืนนิ่งพร้อมกางแขนออก ใบหน้าเขาแสดง 

ความคาดหวงั นโิคลสัดไูมส่บอารมณ ์ แตก่ย็อมเชด็ตวัใหจ้นแหง้ “มแีตห่มา 

ที่ฉันต้องทำแบบนี้ให้”

“ผมหวงัวา่คณุจะไมท่ำอยา่งนัน้กบัพวกมนันะ นัน่นะ่นา่จะผดิกฎหมาย 

นะครับ” 

นิโคลัสขมวดคิ้วด้วยความสงสัย แล้วเอื้อมมือไปคว้าความเป็นชาย 

ของเบนขึน้มาอกีหนพลางลบูมอืสมัผสัอยา่งออ้ยอิง่ “ไมล่ะ ฉนัไมท่ำอยา่งงัน้ 

หรอก ฉันไม่ใช่คนอังกฤษนะ ฉันชอบคนรักที่ยืนสองขามากกว่า”

“ที่บ้านเกิดผม พวกเราไม่เรียกสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ว่าคนรักหรอก 

ครับ”

“บ้านเช่าของรัฐที่นายตั้งชื่อขึ้นเองแล้วอ้างว่าโตมาที่นั่นน่ะเหรอ”

“เฮ้ อย่าขุดประวัติผมขึ้นมาเล่นงานกันสิครับ แล้วมังค์เวียร์น่ะ 

เป็นชื่อจริง ๆ ของที่นั่นนะ เชื่อผมเถอะ อ้อ แล้วก็อย่าหยุดนะครับ”

“อย่าสั่งฉัน เบนจามิน”

“คุณพูดจริงหรือเนี่ย ผมไม่เห็นคุณจะบ่นเลยเวลาผมสั่งคุณตอนเรา 

นอนอยู่ด้วยกัน”

“แต่ตอนนี้เรายืนอยู่นี่ เจียมตัวหน่อยเถอะ”

เบนขยับกายเข้าใกล้แล้วกระซิบที่ข้างหู “ถ้าอย่างนั้น ได้โปรด...  

อย่าหยุดเลยนะครับ ท่าน”
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นโิคลสัยิม้ออกมา “แบบนีค้อ่ยดขีึน้หนอ่ย” แลว้เริม่ขยบัมอืทีโ่อบลอ้ม 

แกน่กายของเบนอยู ่ สว่นมอือกีขา้งกเ็ชด็ผมสดีำของเบนใหแ้หง้ดว้ยผา้เชด็ตวั  

เบนเลือ่นมอืลงตำ่ ไลป้ลายนิว้สมัผสัขอ้มอืเจา้นายของตน ชายหนุม่หลบัตาลง  

เชิดศีรษะขึ้น รู้สึกราวกับกระดูกแทบหลอมละลาย แข้งขาอ่อนระทวย 

ไปกับสัมผัสที่อีกฝ่ายมอบให้อีกหนจนเขาแทบทรุดลงไปกับพื้น นิโคลัส 

ปลดผ้าขนหนูลงไปซับสายธารที่เบนปลดปล่อยออกมา  “ดีนะที่เรามีคน 

ทำความสะอาดบ้านให้” เขาแสดงความเห็นอย่างไม่ใส่ใจนัก “คราวนี้ก็ไป 

แต่งตัวแล้วตามไปสมทบกับฉันที่ห้องทำงาน”
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เตาผิงที่มีไฟปะทุ  และวิสกี้หนึ่งแก้วรอเบนอยู่เมื่อเขามาถึงชั้นล่าง  

เขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นวมบุหนัง ก่อนจะยกแก้วขึ้นดื่มอย่างซาบซึ้งใจ แล้ว 

พึมพำอย่างประชดประชันว่า “ผมอยากออกไปเดินย่ำโคลนไล่ล่าพวก 

หมาจิ้งจอก มากกว่า อยู่ในนี้จัง”

“ฉันว่าบ่ายนี้เขาล่าไก่ฟ้ากันนะ แต่ฉันเห็นด้วยสุด ๆ เลย”

“ผมนึกว่าคุณจะออกไปล่าสัตว์เสียอีกครับ อีกหนึ่งฉากหน้าให้คุณ 

ปกปิดตัวเองได้แนบเนียนขึ้น”

นิโคลัสจ้องมองเบนอย่างครุ่นคิด “นายคิดว่าชีวิตฉันคือการปกปิด 

ซ่อนเร้นหรือไง”

เบนจ้องกลับ “ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำตั้งแต่เวลาที่ตื่นนอน 

จนกระทั่งหลับไป เป็นเพียงการเต้นรำอยู่หลังฉากให้คนดูเห็นแต่เงา”

“ฉันควรจะกลัวหรือพอใจกับคำพูดนั่นดีนะ แล้วฉันกำลังปกปิดอะไร 

อยู่งั้นหรือ”

“วันใดที่คุณยอมให้คนอื่นเห็นความลับที่คุณซ่อนไว้ ฟ้าคงถล่ม 

เสียก่อนละครับ แล้วผมก็ชอบบ้านหลังนี้เสียด้วยสิ ผมชอบมาที่นี่” เขา 

ลังเล แต่แล้วก็พูดต่อ “บางครั้งผมก็เกือบจะชอบคุณนะ”

นิโคลัสยิ้ม แล้วยกเครื่องดื่มของตนเองขึ้นกระดก “ทีนี้คงถึงคิวฉัน 

เล่าเรื่องตัวแบดเจอร์แล้วสินะ นายนั่งสบายดีแล้วหรือยัง”

5
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เบนรู้สึกง่วงมากกว่าสบาย เขาเดินทางออกจากลอนดอนตั้งแต่ฟ้า 

ยังไม่สาง ขับรถมายังเดวอน ออกไปขี่ม้า ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

มื้อใหญ่ (พร้อมกับไวน์อีกหลายแก้ว) มีเซ็กซ์ (ถึงสองครั้ง) และตอนนี้ 

ก็กำลังนั่งทอดกายอยู่หน้าเตาผิง (พร้อมแอลกอฮอล์อีกแล้ว) นิโคลัสเตะ 

ข้อเท้าเขา “อะไรคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่ออัตลักษณ์ของประเทศนาย — 

ต้องเป็นประเทศของเราสินะ — เบนจามิน”

“รายการบริเตนส์ก็อตทาเลนต์มั้งครับ”

“อย่ามาทำเป็นเล่นน่า เจ้าหนู” 

“ไม่ทราบครับท่าน กลุ่มอัลเคดามั้ง ผมคิดว่านะ”

“ผดิ นายอาจจะแปลกใจกไ็ด ้ แตผู่ก้อ่การรา้ยตา่งชาตไิมใ่ชภ่ยัคกุคาม 

ร้ายแรงสำหรับเราเลย”

“ตอนนีค้นพวกนัน้กม็าออกลกูออกหลานในประเทศเราแทนแลว้นีค่รบั  

จริงไหม”

“ก็จริงอยู่ แต่เหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นมากมายในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็น 

ฝมีอืของคนองักฤษแท้  ๆนีล่ะ พวกทีเ่รยีกตวัเองวา่นกัเคลือ่นไหวเพือ่สทิธสิตัว ์

นั่นไง”

“คุณพระช่วย คุณต้องพูดเล่นแหง  ๆ เจ้าพวกนักรบจอมมัธยัสถ์ 

ที่สวมเสื้อกันหนาวตัวโคร่ง ผมเผ้าไม่ได้สระ แล้วก็เจาะจมูกนั่นน่ะนะ คุณ 

คงไม่ได้คิดแบบนั้นจริง ๆ ใช่ไหมครับ”

“เสยีใจดว้ยทีฉ่นัคดิแบบนัน้จรงิ  ๆอยา่งทีน่ายรู ้ เราเพิง่เปลีย่นผูบ้รหิาร 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกคนเก่า ๆ คิดว่าบีเอ็นพี1 เป็นแหล่งเพาะภัยคุกคาม แต่พวก 

ที่มาใหม่น่ะมองว่าคนที่มาก่อเรื่องวุ่นวายแถบชนบทเป็นตัวอันตรายทั้งสิ้น  

ฉันเองก็ได้รับแรงกดดันจาก...อีกฟากหนึ่งอยู่เหมือนกัน”

เบนมองตามสายตาเฉยชาของอีกฝ่ายผ่านบานหน้าต่างออกไปเห็น 

เนินสูงหลังบ้าน เลดี้ฟิลิปปายืนอยู่ตรงนั้นพอดี “อา”

 1 British National Party คือ พรรคการเมืองฝ่ายขวาแห่งสหราชอาณาจักร  

สำนักงานใหญ่อยู่ที่วิกตัน เมืองคัมเบรีย ประเทศอังกฤษ
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“นัน่แหละ ในตอนนี ้ สมาชกิอาวโุสคนหนึง่ในคณะรฐัมนตรไีดร้บัสาร 

ข่มขู่ เขาเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ถัดไปนี่เอง การข่มขู่นี้เป็นเรื่องใหญ่มาก 

พอที่เขาจะขอให้ตำรวจนครบาลส่งคนมาคุ้มครองได้ และสถานะของเขา 

ก็เปลี่ยนจากแค่เสี่ยงปานกลางกลายเป็นตกอยู่ในอันตราย”

“มีอะไรกันครับ ผู้ชายคนนั้นสร้างกังหันลมบนที่ดินของเขาเหรอ  

หรือว่าเขายอมให้มีการตัดทางเลี่ยงเมืองเส้นใหม่ผ่านที่ ต้องเป็นอันนี้แน่  ๆ   

รันเวย์แห่งใหม่ของสนามบินฮีทโธรว์กำลังจะเปิดใช้ในส่วนที่ลึกและมืดที่สุด 

ในเดวอนงั้นสิ”

“เปลา่ เขาเปน็เจา้ของทีด่นิคนแรกในองักฤษทีย่อมใหม้กีารลดจำนวน 

แบดเจอร์ด้วยการกำจัดทิ้งในพื้นที่ของเขา คนของเขาจะเริ่มวางกับดักและ 

ยิงพวกมันเดือนนี้แหละ ซากแบดเจอร์ตัวหนึ่งถูกส่งไปที่สำนักงานของ 

สมาชิกอาวุโสคนนี้ในเวสต์มินสเตอร์ ฉันว่านัยแฝงมันค่อนข้างชัดเจนเลย 

ทีเดียว”

“ผมหวังว่ามันคงจะตายตามธรรมชาติในอ้อมกอดของคู่มันนะครับ”

“แบดเจอร์ตัวนั้นโดนตัดหัว และเอาหัวตุ๊กตามาใส่แทนที่ และตุ๊กตา 

ตัวนั้นเป็นของลูกสาววัยเจ็ดขวบของท่านรัฐมนตรี”

“แย่ละสิ”

“ใช่เลย”

“แล้วคุณจะให้ผมทำอะไรหรือครับ”

“นายคิดยังไงกับการเจาะจมูก เบนจามิน”

โชคยังดีสำหรับเบนที่ไม่ต้องทุกข์ทนกับการเจาะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งในค่ำ 

วันนั้น แต่เขามีประวัติเชิงลึกของคนหกคนให้ต้องศึกษาเรียนรู้ กองตำรวจ 

สันติบาลมีข้อมูลของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ในประเทศทุกคน  แต่ 

เนื่องจากตอนนี้ไม่มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองความมั่นคงแห่งมาตุภูม ิ 

พวกเขาจึงทำอะไรไม่ได้มากนักกับข้อมูลเหล่านี้จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่า 

ได้มีการประกอบอาชญากรรมขึ้นแล้ว การประท้วงยังเป็นเรื่องถูกกฎหมาย 

ในสหราชอาณาจักร เสรีภาพในการพูดก็ยังมีเกือบเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องมี 
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หน่วยงานและคนอย่างเบนเอาไว้เสริมจุดบอดของตำรวจสันติบาล เบน 

ใช้เวลาที่เหลือในตอนบ่ายและเกือบจะทั้งค่ำนั้นศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ เขาแทบ 

ไมส่งัเกตวา่มคีนเขา้มาเตมิถา่นหนิใหใ้นเตาผงิ ชายหนุม่หยบิจานอาหารมากนิ 

ด้วยท่าทางไม่ใส่ใจพอกัน มีเพียงตอนที่นิโคลัสกลับเข้ามาในห้องทำงาน 

โดยสวมชุดสูทสุดหรูสีดำเท่านั้นที่ทำให้เบนยอมเงยหน้าขึ้นมา

นิโคลัสนั่งลงบนเท้าแขนของเก้าอี้เบนอย่างหมิ่นเหม่ และวางแขน 

ข้างหนึ่งทอดยาวไปบนพนักด้านหลัง เบนทำเสียงไม่สบอารมณ์ “คุณเมา 

นี่ครับ”

นิโคลัสตอบอย่างใจเย็น “ฉันไม่เคยเมา เบนจามิน นายก็รู้”

“ครับ นี่คงจะต้องสนุกแน่...”

“หยดุทำตวัดือ้ดา้นแลว้บอกฉนัมาเสยีทวีา่นายเจออะไรบา้ง” ชายหนุม่ 

เริ่มไล้นิ้วผ่านผมตัดสั้นตรงท้ายทอยเบน เบนปล่อยให้ตัวเองเอนตัวเข้าหา 

สัมผัสนั้น ก่อนจะโบกมือไปทางกองแฟ้มเอกสาร

“การแฝงตวัเขา้ไปในกลุม่ผูป้ระทว้งไมใ่ชค่วามคดิทีเ่ขา้ทา่ครบั พวกเขา 

เป็นคนท้องถิ่นและรู้จักกันเป็นอย่างดี  ณอน  แมฟเฟอร์ที  กับเชมัส  

น้องชายเขา เข้าร่วมกับไออาร์เอ2 เมื่อสิบปีก่อน ทั้งคู่เดินทางมาที่สหราช- 

อาณาจักรเมื่อสันติสุขเข้ามาทำลายวิถีชีวิตแบบอาชญากรของพวกเขา พี่น้อง 

คู่นี้มีหน้าที่สรรหานักเคลื่อนไหวตัวจริงเสียงจริงมาเข้ากลุ่มเพิ่ม อย่างคนนี้ 

ไงครับ...จูลี่ อาร์เธอร์ — นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล มีปมเรื่องพ่อ อยากจะเป็น 

นางแบบ มีปัญหากับการใส่เสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ เรื่องนั้นเลยทำให้เธอ 

ไปเตะตาพี่น้องแมฟเฟอร์ทีเข้า ผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นตัวเลือกที่ดี...”  

นิโคลัสดึงรูปถ่ายไปจากมือเบนแล้วแสดงความเห็นอะไรสักอย่างเป็นภาษา 

ของเขา ซึ่งไม่ต้องแปลก็พอเข้าใจได้ “แต่เธอดันมีแฟนเป็นผู้หญิง แฟนเธอ 

 2 Irish Republican Army หรือกองทัพสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นขบวนการ 

ของชนกลุ่มน้อยชาวไอริชที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในไอร์แลนด์เหนือ  

ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยใช้ความรุนแรง
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เรียกตัวเองว่าพีซ เห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนดูจะรักกันมาก และไม่มีใคร 

ชายตามองเพศตรงข้าม เพราะฉะนั้นเลยไม่มีที่ว่างให้ผมไปแทรกกลาง”

“ฉันเชื่อว่านายเก่งพอจะหว่านเสน่ห์ใส่เลสเบี้ยนจนพาขึ้นเตียงได้   

เบนจามิน” ตอนนี้นิ้วมือของนิโคลัสไล้ไปมาบนโหนกแก้มเบนแล้ว

“ครับ และผมก็บอกไปแล้วว่าคุณเมา ดังนั้นตัวเลือกของเราจึงเหลือ 

แค่คนนี้ ศาสตราจารย์ทิม วัตสัน เขาทำงานอยู่กับหนึ่งในสถาบันเปิดใหม่ 

ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีชื่อว่าจริยศาสตร์และศาสนา 

ร่วมสมัย”

นิโคลัสพ่นลมออกจมูก “ฟังแล้วเหมาะให้เราเอามาใช้เป็นฉากบังหน้า 

ดีนะ นี่คือเบนจามิน ไรเดอร์ เขามีหน้าที่ดูแลทัศนคติทางศีลธรรมของ 

ผมเอง”

เบนสะกดกลั้นเสียงหัวเราะและไม่ได้ออกความเห็นใด  ๆ  บัดนี้ 

นิ้วหัวแม่มือเริ่มลูบไล้ไปมาอย่างกระตือรือร้นบนกระดูกไหปลาร้าของเขาแล้ว  

“ผู้ชายคนนี้เป็นพวกทรอตสกีไอต์3 ครับ ของอย่างนี้มาพร้อมกับหน้าที่ 

การงานน่ะ เขาเคยช่วยจัดงานเดินขบวนในท้องถิ่นของพันธมิตรชนบท4 

ด้วยนะครับ”

“เมยีฉนัเคยไปรว่มงานนัน้ และฉนัไมเ่ชือ่วา่เธอจะถกูนยิามวา่เปน็พวก 

ทรอตสกีไอต์ได้นะ”

“วัตสันเคยถูกจับกุมตัวในปี 1996 ตอนยังเป็นวัยรุ่น เพราะประท้วง 

ต่อต้านการสร้างถนนเลี่ยงเมืองนิวเบอรี เขาจัดตั้งโครงการหยุดการฆ่าสัตว์ 

เพื่อลดจำนวนในปี 2012 โดยใช้วิธีคุกคามแบบขุดหลุมพรางอย่างเดียวกับ 

ทีเ่คยใชท้ีน่วิเบอรี บนทีห่ลวงสกัแหง่ซึง่กำลงัจะดำเนนิโครงการนัน้ วรีกรรม 

 3 ผู้ที่ศรัทธาในลัทธิทรอตสกี เป็นทฤษฎีมาร์กซิสต์ภายใต้การสนับสนุนของ 

เลออน ทรอตสกี ซึ่งเป็นนักปฏิวัติและนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ นักการเมืองโซเวียต และ 

ผู้ก่อตั้งและผู้นำคนแรกของกองทัพแดง
 4 Countryside Alliance คือ องค์กรในประเทศอังกฤษที่นำเสนอปัญหาต่าง  ๆ  

ในชนบทเพื่อเป็นเสียงให้แก่คนในชนบท
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เล็ก  ๆ  ในครั้งนั้นคงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้งานนี้ แต่มาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

กับเราในการหาตัวคนที่ข่มขู่ท่านรัฐมนตรีดีกว่าครับ มิสเตอร์วัตสันคนนี้ 

เปน็ผูจ้ดัตัง้สมาคมนกัศกึษาเพือ่ควำ่บาตรหวัหนา้ศนูยช์วีวทิยาเซลลต์น้กำเนดิ 

ตอนที่เธอเดินทางมาเปิดอาคารวิจัยแห่งใหม่ และเธอก็ได้รับสิ่งนี้” เบนชูรูป 

ให้นิโคลัสเห็นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ที่ถูกวาดเส้นเตรียมถูกผ่าชันสูตรทั้งตัว ตุ๊กตา 

ตัวนั้นมีรอยกรีดแหวกตั้งแต่บริเวณคอไปจนถึงโคนขา “นั่นเป็นหมีตัวโปรด 

สมัยเด็กของเธอ ไม่มีการพิสูจน์ว่าใช่ฝีมือเขาจริงหรือเปล่า แต่ก็ถือว่า 

น่าสนใจมาก ชายคนนี้มีความเกี่ยวโยงกับพี่น้องแมฟเฟอร์ทีและถูกตำรวจ 

สนัตบิาลถา่ยรปูไวไ้ดต้อนไปเจอกบัพวกนัน้ทีผ่บั รวมถงึจลูี ่ อารเ์ธอร ์ กบัพซี 

ด้วย  แต่ถ้ามองอย่างกลาง  ๆ  แล้ว  ในนั้นก็มีคนอื่นอยู่อีกตั้งเยอะแยะ  

และนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่การพบปะสังสรรค์ตามปกติ แต่ผมเชื่อว่าวัตสัน 

เป็นคนที่มีสิทธิ์ส่งสารขู่ไปให้ท่านรัฐมนตรีมากที่สุด”

“นายจะใช้เขาเพื่อเข้าไปวงในใช่ไหม นายจะมีเซ็กซ์กับเขาหรือเปล่า”  

นิโคลัสเลื่อนมือขึ้นไปหาลำคอของเบน แล้วบีบเค้นแรง  ๆ  ให้เบนหายใจ 

ลำบาก เบนปัดมืออีกฝ่ายออกไป

“ไม่ไหวมั้งครับ หมอนี่ไว้เคราด้วย ผมว่าผมเลือกแฝงตัวเข้าไปทางนี ้

ดีกว่า” เบนดึงเอาแฟ้มเอกสารล่างสุดขึ้นมา “เดฟรา5 เป็นคนรับผิดชอบ 

โครงการกำจัดสัตว์คราวนี้ และพวกเขาจ้างเฉพาะ —”

นิคหัวเราะแล้วกล่าวสวนขึ้นมา “อดีตพลแม่นปืน”

เบนพยักหน้าและยิ้มตอบ “ใช่ครับ รอบนี้ผมจะแฝงตัวเข้าไปด้วย 

การเป็นตัวเอง ทีแรกแมฟเฟอร์ทีคงมองว่าผมเป็นศัตรู แต่ผมจะเข้าไป 

แกร่วในผับแถวนั้น อาจจะหาทางจุดประเด็นเพื่อถกกับพวกเขา ทำเป็นว่า 

พวกเขาเปลี่ยนความคิดผมได้สำเร็จ แล้วจากนั้นก็หันไปเข้าร่วมกับกลุ่ม 

ผู้ประทว้งแทน ไม่มีใครจะไฟแรงเท่าน้องใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนอุดมการณ์อีกแล้ว  

 5 Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) คือ 

หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม มาตรฐานของผลิตผล เกษตรกรรม  

การประมง และดูแลชุมชนในชนบทของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
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จริงไหมล่ะครับ แล้วพอยืนยันได้ว่านายเคราเฟิ้มนั่นเป็นคนตัดหัวตุ๊กตา 

และกรีดท้องหม ี ผมก็จะดึงตัวเขาออกมาจัดการ”

“นายไม่มีปัญหากับการฆ่าใช่ไหม”

“นี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าครับ มองไม่เห็นเครานั่นหรือไง”

“ฉันหมายถึงแบดเจอร์ เบนจามิน”

“ออ๋ รูไ้หมครบัวา่ในฐานะคนทีแ่สรง้ทำตวัเปน็ขนุนางองักฤษ คณุเป็น 

คนแปลกเอามาก ๆ คณุอาจจะตอ้งพรางตวัใหแ้นบเนยีนกวา่นีส้กันดินะครบั”

“ไปนอนไป เจา้เดก็ตวัแสบ ฉนัจะอา่นเอกสารพวกนีอ้กีทแีลว้บอกให ้

นายรู้ว่าจะเอายังไงในวันพรุ่งนี้”

“คณุอยากใหผ้มเริม่แผนการเมือ่ไหรค่รบั การฝกึอบรมครัง้แรกจะเริม่ 

วันจันทร์นี้แล้วนะครับ”

“การฝึกอบรมอะไรกัน อบรมการฆ่าแบดเจอร์เนี่ยนะ นายคงไม่ได้ 

ล้อเล่นใช่ไหม”

เบนชเูอกสารอกีแผน่ขึน้ “การใชไ้รเฟลิ การใชป้นืสัน้ การเลอืกทำเล  

วิธีการล่อเหยื่อ อะไรสักอย่างที่เรียกว่าการจัดการอย่างรวดเร็ว ซึ่งผมคิดว่า 

น่าจะเป็นการใช้ภาษาสละสลวยเรียกการฆ่าสัตว์น่าสงสารพวกนี้ แล้วยังมี 

การใช้อุปกรณ์สำหรับมองตอนกลางคืน การใช้โคมไฟ เขาคงสอนเราใช้ 

โคมไฟไลห่วดมนัหรอืเปลา่ครบั แถมตอ้งเรยีนเรือ่งระบบนเิวศนข์องแบดเจอร ์

และ —”

“ให้ตายสิ  — หยุดเถอะ ฉันขอโทษที่ถาม ฉันน่าจะส่งนายกลับไป 

ใช้ชีวิตง่าย ๆ อย่างเดิมที่อิรักนะ ว่าไหม”

“มีการสอบหลังฝึกอบรมเสร็จแล้วด้วยนะครับ เป็นแบบปรนัย”

“นายคิดว่านายจะผ่านไหม”

“คุณคิดว่าผมไม่ทราบวิธีโกงหรือครับ”

นิโคลัสขยี้ผมของเขา “ถ้าเราเริ่มกันเดี๋ยวนี้ นายจะได้ไปเข้าร่วม 

การฝึกอบรมในวันจันทร์ คืนนี้ท่านรัฐมนตรีได้รับสารขู่อีกแล้ว”

“หัวแบดเจอร์ตัวนั้นหรือครับ”

“เปล่า เป็นรูปลูกสาวของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเรียน”
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“เวรละ”

“ใช่เลย”

“แลว้ทา่นรฐัมนตรจีะหยดุโครงการกำจดัแบดเจอรเ์อาไวก้อ่นไหมครบั”

“เหอะ หยดุโครงการแลว้ทำใหจ้ดุยนืทางการเมอืงของตวัเองพงัเละเทะ 

น่ะหรือ นี่นะ เบนจามิน เราสองคน  อาจเป็นฆาตกร จอมหลอกลวง และ 

เล่นชู้กัน แต่คนพวกนี้เป็นนักการเมืองอังกฤษเชียวนะ อย่างเราสองคนน่ะ 

อยู่คนละชั้นกับพวกนี้เลย”
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เมื่อเบนเก็บของ  ออกเดินทางในเช้าวันถัดมา แผนการของเขา 

ก็ผ่านฉลุย การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการกำจัดสัตว์เป็นเรื่องง่ายดาย 

เหมือนปอกกล้วย มันไม่ใช่งานที่ได้รับความนิยมมากนัก ทั้งยังต้องอาศัย 

ทักษะเฉพาะทางกับจิตใจที่แข็งแกร่ง และตัวเบนเองก็มีคุณสมบัติที่ว่ามา 

ทั้งหมดนั้น หรือประวัติปลอมของเขานั่นแหละที่ทำให้เขาเหมาะสมกับงานนี้  

ตอนนี้เขาคืออดีตสิบโททหารราบ เจมี แลนคาสเตอร์ เช้าวันจันทร์เขาจึง 

ไปรายงานตัวในสถานที่ฝึกอบรมบนฟาร์มใกล้  ๆ  กับจุดที่จะมีการกำจัด 

แบดเจอร์ทิ้งในไม่ช้านี้ เบนดูผู้เข้าร่วมการอบรมคนอื่น ๆ ออกในแบบที่ทหาร 

ทุกคนจะมองทหารคนอื่นออกตั้งแต่ระยะหนึ่งไมล์ แต่เขามั่นใจว่าไม่เคย 

พบเจอใครในหมู่คนที่มาเลย การทำงานในเอสเอเอส1 และจากนั้นก็ย้ายมา 

ประจำทีห่นว่ยปฏบิตักิารพเิศษทำใหช้วีติเขากบัทหารเกา่เหลา่นีไ้ปกนัคนละทาง  

เบนไดร้บัคำสัง่ใหจ้บัคูก่บัอดตีสบิเอกจากกองทหารประจำสกอตแลนดต์อนใต้ 

ที่ชื่อจ็อก หากต้องเลือกว่าจะยิงใครระหว่างแบดเจอร์กับจ็อก เบนคิดว่า 

เจ้าแบดเจอร์คงมีชีวิตรอดไปอีกวันแน่ นี่ก็คงเหมือนกับการทำงานใน 

โรงฆ่าสัตว์ คุณจะไม่ได้เจอผู้คนดี  ๆ  ในการฝึกอบรมการกำจัดแบดเจอร์ทิ้ง 

หรอก แต่เบนก็กล้ำกลืนความเกลียดชังเจ้าอันธพาลชาวสกอตจอมก้าวร้าว 

 1 Special Air Service (SAS) คือ หน่วยรบพิเศษทางอากาศแห่งกองทัพอังกฤษ

6
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นั่นไว้ แล้วเพ่งความสนใจไปยังงานที่ทำให้เขาต้องมาอยู่ที่นี่

น่าประหลาดใจที่โอกาสในการพบปะกับพวกผู้ประท้วงวิ่งเข้ามาหาเบน 

ตัง้แตว่นัแรก ระหวา่งทีน่ัง่รถไปยงัทีด่นิของทา่นรฐัมนตรเีพือ่เริม่สิง่ทีเ่รยีกวา่ 

หลกัสตูรที ่ 1 นัน่คอืการเรยีนรูท้ีจ่ะระบขุอบเขตและบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ที ่

ซึ่งจะมีการกำจัดสัตว์ รวมถึงการมองหาและแยกประเภทรังของแบดเจอร์  

ระหว่างทางไปฟาร์มของเซอร์มอนตี แบนคอตต์ กลุ่มผู้ฝึกอบรมก็ถูกสกัด 

ด้วยเครื่องกีดขวางกลางถนน นั่นก็คือรถตู้ขนของซึ่งจอดขวางถนนและ 

มีคนอยู่สองสามคนนั่งอยู่บนพื้นข้างหน้ารถ เป็นวิธีประท้วงที่เรียบง่าย 

แต่ได้ผล เบนจำจูลี่กับแฟนสาวของเธอได้ทันที เขาลงจากรถพร้อมกับ 

สมาชิกคนอื่น ๆ  และผู้ฝึกสอน ส่วนเจ้าหน้าที่จากเดฟรายังอยู่บนรถ พลาง 

กดโทรศพัทต์อ่สายหาใครสกัคนดว้ยทา่ทางรอ้นรน เบนไมแ่นใ่จวา่ข้าราชการ 

พลเรือนในชุดสูทคนนี้เป็นตัวแทนจากหน่วยไหนในกระทรวงกันแน่ระหว่าง 

การรักษาสิ่งแวดล้อม อาหาร หรือท้องถิ่น แต่ดูจากขนาดตัวและความตึง 

ของขอบกางเกงแล้ว เบนคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในหน่วยอาหาร ทว่าทันใดนั้น  

ตัวแทนจากสมาคมชาวนาท้องถิ่นที่ติดสอยห้อยตามพวกเขามาเพื่อดูการ 

ฝึกอบรมวันแรก ก็เริ่มมีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มผู้ประท้วง

ขณะที่ผู้ประท้วงซึ่งนั่งอยู่บนถนนเริ่มตะโกนตอบโต ้ รถมอริสไมเนอร ์

รุน่โบราณสภาพสมบกุสมบนักเ็คลือ่นทีเ่ลาะมาขา้ง  ๆ รถตูท้ีจ่อดอยู ่ เหน็ไดช้ดั 

ว่าตั้งใจเข้ามาปิดช่องว่างระหว่างรถตู้และพุ่มไม้สูงทางด้านขวา แต่ก่อนที่เบน 

จะได้ยื่นมือเข้ามายุ่ง เขาก็เห็นจ็อกเข้าไปใกล้รถแล้วโน้มตัวเข้าหาหน้าต่าง 

ฝั่งคนขับ ดูเหมือนเขาพยายามจะยึดกุญแจรถจากคนขับซึ่งเป็นผู้หญิง  

ทว่าสุนัขพันธุ์สปริงเกอร์สเปเนียลแก่งั่กตัวหนึ่งก็โผล่หน้าขึ้นมาจากผ้าห่ม 

ลายตารางหมากรุกทางเบาะหลัง แล้วเริ่มเห่าอย่างกังวลใจด้วยเสียงคล้าย 

จะเป็นหวัด หญิงสูงวัยเจ้าของสุนัขเองก็เริ่มแสดงท่าทีวิตกกังวลเช่นกัน  

เบนเล็งเห็นโอกาสของเขาในทันใดนั้น เขาเดินผ่านจูลี่ไปหาจ็อกแล้วคว้าแขน 

อีกฝ่ายไว้ ก่อนจะโน้มตัวไปพูดกับหญิงสูงวัยผู้เป็นเจ้าของรถอย่างอ่อนโยน  

“คุณควรจะกลับบ้านไปก่อนนะครับวันนี้ คุณผู้หญิง”

“ฉันไม่มีทางกลับบ้านแน่! ฉันมาที่นี่ก็เพื่อหยุดกุ๊ยอย่างพวกแกไม่ให้ 
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ฆ่าแบดเจอร์ของเรา!”

“วันนี้เราแค่มาสำรวจสถานที่ก่อนเท่านั้นเองครับ คุณผู้หญิง เก็บ 

พลังงานของคุณเอาไว้ใช้วันที่เราลงมือจริงดีกว่า”

หญิงสูงวัยพึมพำอะไรสักอย่างขณะถอนหายใจเฮือก  แต่เมื่อ 

เหลือบมองสุนัขของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง เธอก็เริ่มถอยรถแล้วขับออกไปจาก 

จุดที่ชุมนุมประท้วง

เบนดึงจ็อกไปข้างทางเพ่ือไม่ให้ใครได้ยินและกระซิบบอกข้างหูอีกฝ่ายว่า 

เบนจะทำอะไรกบัเขาบา้งถา้เหน็เขาปฏบิตักิบัหญงิสงูวยัแบบนัน้อกี เสรจ็แลว้ 

จงึเดนิกลบัมาทีเ่ดมิพรอ้มรอยยิม้เปน็มติร และขยบิตาใหจ้ลูีข่ณะทีเ่ขาเดนิผา่น 

เธอไปอกีครัง้ หญงิสาวเฝา้มองเหตกุารณเ์ลก็ ๆ นัน้ดว้ยความสนใจ และเบน 

รู้ว่าเธอจะจำเขาได้หากได้เจอกันอีก

เบนใช้เวลาที่เหลือตลอดทั้งวันไปกับการทำอะไรบางอย่างที่เขาควรจะ 

เพลิดเพลิน นั่นคือการเดินย่ำไปบนสนามแฉะโคลนพร้อมกับปืนในมือ  

อย่างไรเสียนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตการทำงาน  แต่ความ 

หนาวเหน็บและความเบื่อหน่ายในทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าเล่นงานเขาหลังจาก 

ผ่านไปสักพัก  เบนพบว่าความคิดของตนหวนรำลึกไปถึงช่วงวันหยุด 

สุดรื่นรมย์ที่เขาได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในบ้านหลังงามอย่างสบายอุรา และใช่  

ถา้แบดเจอรจ์อมโหดพวกนีง้า้งปากเขาไดส้ำเรจ็ เบนกต็อ้งยอมรบัวา่เขาคดิถงึ 

ชายผู้งดงามคนนั้นด้วยเช่นกัน เซอร์นิโคลัส มิคเคลเซ่น ไม่ได้แต่งงาน 

เข้ามาเป็นหนึ่งในราชวงศ์อังกฤษโดยอาศัยความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขต 

อย่างเดียวเท่านั้น เขายังมีความสง่างามแบบชนชาวเหนือที่ชวนตะลึง  

ใบหน้าเขาได้รับการแกะสลักจากสายลมเกรี้ยวกราดในแดนบ้านเกิด เบน 

พบว่าตัวเองนึกภาพใบหน้านั้นแทนที่จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทเรียนของตน 

อยู่บ่อยครั้ง แต่เขาก็ผ่านการฝึกอบรมไปได้ง่ายพอ  ๆ  กับการดื่มวิสกี้ของ 

นิโคลัส

ดังนั้นด้วยเหตุผลหลายประการ ยามดึกคืนนั้น เบนจึงดีใจมาก 

เมื่อเขากลับมายังโรงแรมแล้วพบว่าต้นเหตุแห่งความหมกมุ่นของเขานั่งอยู่ที่ 

ปลายเตียง กำลังดูข่าวท้องถิ่นในโทรทัศน์ “สวัสดี เบนจามิน”
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เบนอมยิ้มกับตัวเอง เขาชอบวิธีการทักทายของนิโคลัสมาตลอด มัน 

ดเูหมอืนมอีะไรบางอยา่งแฝงอยูม่ากกวา่การทกัทายกนัธรรมดา แตต่วัเขาเอง 

ก็มีแนวโน้มที่จะตีความคำพูดและสายตาของนิโคลัสเลยเถิดไปเองเสมอ  

ดังนั้นเมื่อตระหนักแล้วว่าเขาไม่ควรแสดงความกระตือรือร้นออกไปจน 

ออกนอกหน้า เบนจึงตอบกลับไปอย่างสงวนท่าที “สวัสดีครับ”

“เป็นยังไงบ้าง”

“ผมกำลังจะออกไปผับในอีกสิบนาทีนี้ เพราะงั้นคืนนี้คุณไม่มีโชค 

แล้วละ”

“อย่าคิดอะไรเข้าข้างตัวเองสิ และอย่า...” ทันใดนั้นเบนก็ขึ้นไป 

นั่งคร่อมบนตักนิโคลัส นิคแทบไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา 

ในตอนนีไ้ด ้ ในเมือ่ตวัเขาเองกเ็ฝา้รอมนัอยา่งใจจดใจจอ่ หลกัฐานแหง่ความ 

ปรารถนาปรากฏใหเ้หน็เดน่ชดัผา่นความแขง็ขงึกลางลำตวัทีเ่บนกำลงันัง่ทบัอยู่

“ผมควรจะเทศนาคุณเรื่องการเอางานกับการหาความสุขทางกาย 

มาปนกันไหมครับ คุณกำลังใช้งานลูกน้องในทางที่ผิดนะครับ คุณก็รู้”

“เบนจามนิ ความยดืหยุน่ในเรือ่งเพศเปน็หนึง่ในคณุสมบตัอินัโดดเดน่ 

ของนาย ฉันก็แค่ช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาของฉัน 

เท่านั้นเอง”

“คุณแวะไปหาลูกน้องทุกคนของคุณที่กำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วเอากับ 

พวกเขาหรือเปล่าล่ะ”

สายตานโิคลสัแทบจะจรงิจงั “ไม ่ แตน่ัน่เปน็สิง่ทีฉ่นัตัง้ใจจะแกไ้ขอยู”่

เบนหัวเราะเหมือนไม่อยากจะเชื่อ “ข้ามศพผมไปก่อนเถอะครับ คุณ 

เป็นของผมคนเดียว”

“อย่าพูดแบบนั้น” นิโคลัสผลักเบนออกจากตัวแล้วยืนขึ้น พลางดึง 

เสื้อกั๊กลงมาให้เข้าที่และลูบผมให้เรียบ “อันที่จริงฉันต้องไปได้แล้ว ฉัน 

มีนัดกับท่านรัฐมนตรีและท่านนายกฯเพื่อสรุปงาน”

“เป็นอะไรไปครับ ผมพูดอะไรผิดไปหรือ”

“ไม่มีอะไร ฉัน...” นิโคลัสเดินไปทางหน้าต่าง หันหลังให้เบน เป็น 

ครั้งแรกที่เบนได้ยินอีกฝ่ายสบถกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ มันให้ความรู้สึก 
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แปลกพิกลและชวนใหไ้มส่บายใจเสยีเลย “นีม่นัเหนอืการควบคมุเกนิไปแลว้  

ฉันไม่ อยาก จะคิดถึงนายตลอดเวลาแบบนี้ นายไม่ได้เป็นอะไรกับฉัน และ 

ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับนาย นั่นคือสิ่งที่เป็นมาตลอดระหว่างเรา และมันควร 

จะเปน็อยา่งนัน้ตอ่ไป ถา้นายคดิวา่มนัอาจจะพฒันาไปไกลกวา่นัน้ ถา้อยา่งนัน้ 

ฉันก็ต้องขอโทษด้วย”

“นี่คุณเป็นคนมาหาผมที่นี่ในคืนนี้เองนะครับ!”

หลังจากเงียบไปนาน นิโคลัสก็พยักหน้านิดหนึ่งเป็นการยอมรับสิ่งที่ 

เบนกล่าวหา “ใช ่ ฉันขาดการควบคุมตัวเอง และนั่นเป็นเรื่องเหลือทน”

เบนขยบัเขา้ไปใกล ้ “เอาเถอะครบั คณุวา่อยา่งไรกอ็ยา่งนัน้แหละครบั  

แต่ตอนนี้ไหน ๆ คุณก็ อยู่ ที่นี่แล้ว...”

นโิคลสัเผยอยิม้ เบนมองเหน็รอยยิม้นัน้ไดจ้ากเงาสะทอ้นบนหนา้ตา่ง  

“นายนี่เถียงคำไม่ตกฟากเหมือนจอมปีศาจมาเองจริง ๆ นะ”

เบนโอบแขนรอบเอวนิโคลัสและเกยคางไว้บนไหล่ข้างหนึ่งของอีกฝ่าย  

“ถ้าผมเป็นจอมปีศาจ งั้นคุณมองว่าตัวเองเป็นพระเยซูที่ถูกทดสอบในแดน 

ทุรกันดารหรือครับ”

“ฉันเชื่อว่าพระองค์ถูกล่อลวงด้วยอำนาจนะ ไม่ใช่เซ็กซ์”

“ใครพูดถึงเรื่องเซ็กซ์กันครับ ผมคิดว่าพระเยซูอาจจะทรงพ่ายให้กับ 

ความรักก็ได้”

นโิคลสัแหงนหนา้ขึน้ ยอมใหใ้บหน้าของเบนเขา้มาใกล ้ และเพือ่ใหเ้บน 

จุมพิตบนแก้มเนียนนุ่มของเขาได ้ “นายเลือกผิดคนแล้ว เบนจามิน ถ้านาย 

กำลงัมองหาความรกัแลว้ละกน็ะ ฉนัเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยวธิทีีแ่ขง็กระดา้ง  

และฉันรู้จักคำคำนั้นในบริบทที่นายคงไม่ชอบใจนัก ฉันเสียใจด้วย”

“ผมไม่เคยต้องการถ้อยคำอะไรทั้งนั้น คุณก็รู้ สุดสัปดาห์แรกที่เรา 

พบกัน คุณแทบไม่พูดอะไรกับผมด้วยซ้ำ และก่อนที่จะรู้ตัว ผมก็โดนเอา 

อยู่บนผ้าสักหลาดสีเขียวนั่นแล้ว”

“นั่นไม่ใช่ความรัก”

“ผมทราบครบั แตน่ีอ่าจจะเรยีกวา่ความรกักไ็ด”้ เบนหมนุตวันโิคลสั 

ในอ้อมแขนแล้วจูบอีกฝ่ายอย่างล้ำลึกขณะยังคงมองสบตากัน ริมฝีปาก 
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ของผู้เป็นเจ้านายทั้งเย็นเฉียบและไร้การตอบสนอง เบนขบริมฝีปากล่าง 

ของอีกฝ่ายเบา  ๆ แล้วสอดลิ้นเข้าไปทักทายแนวฟันแถวล่างของนิโคลัส  

เขาเลื่อนสองมือเข้าไปในเส้นผมสั้น  ๆ  ตรงหลังคอของนิโคลัสแล้วรั้งอีกฝ่าย 

เขา้มาแนบชดิยิง่ขึน้ แตน่โิคลสักลบัถอยหา่งและผลกัเบนออกดว้ยมอืขา้งหนึง่  

สว่นอกีขา้งยกขึน้ถรูมิฝปีากตวัเองราวกบัวา่กำลงัประหลาดใจกบัความรอ้นแรง 

ของจุมพิตเบน

“ถา้นีค่อืความรกัสำหรบันาย งัน้นายกค็งตกหลมุรกัผี รกัภาพลวงตา 

ของผู้ชายคนหนึ่งแล้วละ แค่นั้นเพียงพอไหมสำหรับนาย”

“แลว้คณุจะยอมไหมละ่ ถา้คุณยอม ผมจะตามหาผูช้ายคนนัน้ใหเ้จอ  

และผมจะมอบลมหายใจให้ผีตนนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอง” เบนได้ยินคำสบถ 

เบา  ๆ  ในภาษาบ้านเกิดของนิโคลัส แล้วจากนั้นเขาก็ถูกรั้งตัวเข้าไปจูบอย่าง 

หิวกระหาย นิโคลัสได้พิสูจน์แล้วว่าเขาจูบได้ดีพอ  ๆ  กับเบน ลิ้นของเขา 

ได้รับการต้อนรับอย่างดีภายในปากของอีกฝ่าย ชายหนุ่มพูดอะไรบางอย่าง 

แนบชิดริมฝีปากเบน เป็นถ้อยคำที่ฟังแล้วกระตุ้นอารมณ์ได้โดยไม่ต้องแปล 

ความหมาย แตแ่ลว้เสยีงเตอืนแหลมเลก็กด็งัขึน้จากกระเปา๋เสือ้สทูของนโิคลสั

นิโคลัสสบถเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง อย่างชัดเจนเสียด้วย “ฉัน 

ต้องไปแล้ว ฉันจะไปพบกับท่านนายกฯสายไม่ได้”

“ครับ” เบนยอมปล่อยให้นิโคลัสผละออกห่างเล็กน้อย “และผมเอง 

ก็มีเดตกับสองสาวเลสเบี้ยน”

ขณะทีน่โิคลสัมุง่หนา้ไปยังประตู เขากเ็กดิลงัเลขึ้นมาแมจ้ะยงัหนัหลงั 

ใหอ้ยูเ่ชน่เดมิ “ระวงัตวัดว้ยนะ เบนจามนิ ฉนัไมอ่ยากมานัง่แตง่คำไวอ้าลยั 

ไว้อ่านในงานศพของนาย”

“เวรกรรม งั้นคุณแค่พูดไปว่าผมเป็นไอ้โง่ที่มีรสนิยมแปลกประหลาด 

ในการเลือกผู้ชายก็พอครับ”

นิคพยักหน้าอย่างจริงจัง “เอาตามนั้นแล้วกันนะ”
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เมื่อเบนไปถึงผับ เขาก็กระตือรือร้นอย่างเต็มที่และพร้อมจะสร้าง 

มติรภาพ จงูใจผูค้น แลว้จากนัน้ก.็..หกัหลงัพวกเขา เบนมองเหน็ผูป้ระทว้ง 

ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ  ได้อย่างง่ายดาย เพราะพวกเขาจับกลุ่มกันอยู่ 

ตรงโต๊ะสองสามตัวที่เลื่อนมาชิดกัน กำลังช่วยกันทำป้าย  “โปรดช่วยเหลือ 

แบดเจอร์”  กับโปสเตอร์  “จงให้วัคซีนไม่ใช่ชำแหละ” เบนตรงเข้าไปที่บาร์ 

แล้วพูดกับเจ้าของร้านเบา  ๆ “ผมทำงานกับเดฟราในโครงการกำจัดตัว 

แบดเจอร ์ จะมปีญัหาอะไรไหมครบั ถา้ผมมานัง่ดืม่ทีน่ี ่ ผมไมอ่ยากจะมเีรือ่ง  

แค่อยากจะดื่มเบียร์สักแก้ว”

“ฉนันะ่ไมม่ปีญัหาหรอก ลกูคา้สว่นใหญข่องฉนัเปน็ชาวนา เจา้พวกโง ่

ตรงนั้นเสียอีกที่สั่งเบียร์ลาเกอร์แค่ครึ่งแก้วแล้วดันนั่งแช่ทั้งคืน ดังนั้นนาย 

จะยิงไอ้ตัวแบดเจอร์บ้านั่นกี่ตัว ฉันก็ไม่สนหรอก”

“ช่วยส่งเบียร์ไปให้พวกเขาหน่อยจะได้ไหมครับ”

ชายเจ้าของร้านเลิกคิ้วขึ้น แต่ก็ทำตามที่ได้รับการร้องขอ เบนรีบ 

เขมือบชีสหกแผ่นกับหัวหอมทอดลงท้องในนาทีสุดท้ายเมื่อเจ้าของร้าน 

เดินถือถาดผ่านหน้าเขาไป เขารอจนกระทั่งเสียงแสดงความประหลาดใจ 

แกมยินดีเปลี่ยนเป็นรังเกียจเมื่อรู้ว่าใครเป็นผู้ส่งเบียร์ไปให้ ก่อนจะขยับ 

เข้าไปใกล้ “ของขวัญเพื่อสันติน่ะ ฉันไม่ได้อยากจัดการสัตว์พวกนั้นเท่าไหร ่

หรอก แค่ต้องทำงานนี้จริง ๆ โอเคไหม”

7
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“นายมันก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตกร” นั่นมาจากชายสูงวัยผู้กำลังยุ่ง 

อยู่กับการเขียนป้าย

จลูี ่ อารเ์ธอร ์ เงยหนา้ขึน้จากโปสเตอรท์ีเ่ธอกำลงัวาดภาพใบหนา้นา่รกั 

ของเจ้าแบดเจอร์เป็นการตกแต่ง หญิงสาวมองเขาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  

และเบนแน่ใจได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มองแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเหมือน 

อยา่งทีป่ระวตัสิว่นตวัของเธอวา่ไว ้ เธอขยบิตาใหเ้ขาแลว้หนัไปพดูกบัชายสงูวยั  

“ปล่อยเขาไปเถอะ เฟร็ด คนนี้ใช้ได้อยู่นะ วันนี้เขาช่วยเมียคุณไว้ด้วย”  

สำเนียงที่พยายามดัดให้เหมือนชนชั้นล่างของเธอนั้นไม่แนบเนียนเอาเสียเลย  

แต่เบนก็ให้อภัย เขาชอบที่เธอขยิบตาให้

ชายสูงวัยคำรามในลำคอ แล้วบ่นพึมพำด้วยความรำคาญว่าเมียเขา 

เลา่เรือ่งเจา้หนุม่คนนีไ้มห่ยดุปากตอนกลบัไปถงึบา้นแลว้ เบนแสรง้ทำเปน็มอง 

โปสเตอร์ด้วยความสนใจ  “พวกแบดเจอร์มันแพร่เชื้อโรคหรือทำอะไร 

ประมาณนั้นนี่นา นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา มันจะทำให้ฝูงวัวล้มตายหมด”  

เขาดึงสมุดออกมาแล้วชูให้ทุกคนเห็นลายมือหวัด  ๆ  ของเขา “เห็นไหม  

นี่คือบันทึกจากการฝึกอบรมวันนี้” เบนเปิดหาจนเจอหน้าที่เขาต้องการ  

“ ‘มหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรบ์ง่ชีว้า่พวกแบดเจอรม์สีว่นสำคญัในการกอ่ใหเ้กดิ 

วัณโรคในปศุสัตว์’ ฉันจดข้อความนี้ไว้ — คำต่อคำเลยละ แย้งข้อนี้ไม่ได้เลย  

จริงไหมล่ะ”

เพียงเท่านั้น ภายในห้านาที เบนก็ได้มานั่งอยู่ระหว่างจูลี่และพีซเพื่อ 

ทีพ่วกเธอจะไดใ้หค้วามรูเ้รือ่งความเชือ่ปรมัปราและคำโกหกเกีย่วกบัแบดเจอร์ 

และวัณโรคในวัว ตามมาด้วยข้อมูลอีกเป็นพะเนินทั้งทางวิทยาศาสตร์แท้  

และวิทยาศาสตร์เทียม รวมถึงเบียร์อีกหลายแก้ว เบนไม่ได้แกล้งทำเป็นเชื่อ 

ทกุอยา่งในทนัททีนัใดในเมือ่เขามจีดุประสงคแ์อบแฝงอยูใ่นการมาทีบ่ารแ์หง่นี้  

เขาเดินหน้าตามแผนต่อด้วยการแสดงความสงสัยขึ้นมา “พระเจ้า นี่มัน 

เรือ่งใหญเ่กนิระดบัเงนิคา่จา้งของฉนัแลว้นะเนีย่ ฉนัเชือ่ไมล่งจรงิ  ๆวา่ทกุอยา่ง 

ที่เราได้ยินมาเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด ฉันอยากฟังจากปากนักวิทยาศาสตร์ 

ตัวจริงเสียงจริงมากกว่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาสนับสนุนเดฟรากับการกำจัดสัตว์ 

ทิ้งเหรอ โครงการนี้ในประเทศไอร์แลนด์ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรือไง”
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ทุกคนในกลุ่มเริ่มตะโกนใส่เบนเป็นเสียงเดียวกัน “ไม่! ให้ตายสิ!  

ไม่ใช่อย่างนั้นเลย! ใครก็ได้โทร.หาณอนแล้วบอกให้เขามาที่นี่ที  ณอน 

จะบอกนายทั้งหมดเองเกี่ยวกับไอร์แลนด์”

เบนค่อนข้างมั่นใจว่าฌอนต้องเล่าให้เขาฟังได้แน่ ชายหนุ่มนึกสงสัย 

ขึ้นมาวูบหนึ่งว่าเขากับพี่น้องแมฟเฟอร์ทีอาจเคยพบกันมาก่อนกลางดงระเบิด 

หรือผ่านลำกล้องปืนไรเฟิลก็เป็นได้ “ณอนเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ”

“เปล่า เฮ้ โทร.หาทิมด้วยสิ ลองดูว่าคืนนี้เขาว่างไหม ทิมเป็นโฆษก 

ประจำกลุ่มเราเวลาออกทีวีน่ะ เขารู้เรื่องพวกนี้ดี เขาจะช่วยให้นายเข้าใจ 

ทุกอย่างได้ถูกต้องเอง”

บิงโก เบนดื่มเบียร์อีกแก้วก่อนจะบอกว่าเขาต้องไปแล้ว เคล็ดลับ 

กค็อืปลอ่ยใหค้นพวกนัน้คดิวา่จะตอ้งเปลีย่นความคดิและบงการเขาใหไ้ด ้ แต ่

ความจริงแล้วเบนต่างหากที่เป็นฝ่ายบงการพวกนั้น ตอนนี้พวกเขาเลยอยาก 

ให้เบนอยู่ต่ออย่างยิ่ง แต่เขากลับกล่าวขอโทษอย่างจริงใจที่สุด และบอกว่า 

เขาไม่อาจไปฝึกอบรมวันที่สองสายได้จริง  ๆ ก่อนจะจ่ายค่าเบียร์ที่สั่งให้ 

อีกรอบแล้วจากไป เบนขี่ดูคาติของเขามาที่ผับ เขาหักมอเตอร์ไซค์ลงป่า 

ข้างทางเพื่อดูว่ามีคนแอบติดเครื่องติดตามไว้หรือไม่ก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปยัง 

โรงแรม เบนผิดหวังอย่างแรงที่ไม่เจอนิโคลัสนั่งรอเขาอยู่เหมือนก่อนหน้า

ชายหนุม่นกึสงสยั แนน่อนวา่ไมใ่ชค่รัง้แรก วา่นโิคลสักำลงัทำอะไรอยู ่ 

เขาอยู่บนเตียงกับภรรยาของเขาหรือเปล่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางกายกัน 

จริง ๆ หรือไม่ แต่เบนค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรกันและไม่เคยมีด้วย  

บางทีเขาอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองจนน่าสมเพช บ้าจริง แต่เบนอยากให้ตัวเอง 

ตดิตอ่กบันโิคลสัทางอืน่ไดน้อกเหนอืจากเบอรโ์ทรศพัทป์ระจำทีท่ำงาน แตแ่ลว้ 

โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นทั้ง  ๆ  ที่เป็นเวลาตีหนึ่งแล้ว เบนดึงมันออกมาจาก 

กระเปา๋แลว้จงึเหน็วา่มขีอ้ความสง่มาจากเบอรท์ีเ่ขาไมรู่จ้กั ใคร  ๆกแ็สรง้ทำเปน็ 

รักใครสักคนได้ เคล็ดลับจริง ๆ ก็คือการแสร้งทำเป็นไม่รักเวลาที่นายรัก

ข้อความของนิโคลัสนั้นแปลกพิลึกและไม่น่าไว้วางใจพอ  ๆ  กับภาษา 

อังกฤษที่เขาพูด แต่เบนไม่สน เขาเข้านอนพร้อมรอยยิ้มและความร้อนรุ่ม 

กลางลำตัวที่ เขาไม่คิดจะจัดการให้เรียบร้อย  และเป็นครั้งแรกในรอบ 
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หลายสัปดาห์ที่เขาไม่ต้องหลับฝันถึงกองเพลิงและความตาย

วนัทีส่องของการฝกึอบรม พวกเขาตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารใชอ้ปุกรณต์า่ง  ๆทีต่อ้งใช ้

ในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ปืนไรเฟิล ปืนสั้น กรง เหยื่อล่อ และแว่นตา 

สำหรับใส่มองตอนกลางคืน แบดเจอร์บางตัวโดนยิงจัง ๆ ส่วนบางตัวถูกขัง 

ไว้ในกรงแล้วค่อยยิงให้ตายคากรง เบนเกือบจะเพลิดเพลินไปกับการใช้ 

ชีวิตในชนบทจนกระทั่งมีคนบอกว่าพวกเขามีแขกมาเยี่ยมเยือน แล้วรถ 

เรนจ์โรเวอร์สี่คันก็แล่นเข้ามาจอดใกล้  ๆ  ดงไม้ที่พวกเขากำลังฝึกซ้อมกันอยู่  

ชายสองคนที่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยจากกองตำรวจนครบาล  

ปีนลงมาจากรถคันแรก แล้วหนึ่งในนั้นก็เปิดประตูหลังเพื่อให้ชายร่างเจ้าเนื้อ 

ใบหน้าแดงก่ำลงมา หญิงสาวคนหนึ่งลงจากรถตามหลังชายผู้นั้นขณะ 

ยังคงคุยโทรศัพท์ไม่หยุดปากและจดบันทึกลงแฟ้มเอกสาร เซอร์มอนตี  

แบนคอตต์ และผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเดินเข้าไปหากลุ่มคนที่กำลังฝึกซ้อม 

กันอยู่ แต่ไม่มีใครให้ความสนใจสองคนนั้นสักเท่าไหร่เมื่อเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยอีกสี่นายออกมาจากรถยนต์คันอื่น ๆ   จากนั้นชายผู้ที่ใคร  ๆ  

ต่างก็มองออกในทันทีว่าคือท่านนายกรัฐมนตรีก็ก้าวมาอยู่ข้าง ๆ เซอร์มอนตี

ทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมล้วนวุ่นอยู่กับการต้อนรับขับสู้แขกคน 

สำคัญ ยกเว้นเบนที่เอาแต่จ้องมองเซอร์นิโคลัส มิคเคลเซ่น ที่กำลังลงจาก 

รถเรนจ์โรเวอร์ตามหลังท่านนายกรัฐมนตรี  ผู้ฝึกอบรมเริ่มนำกลุ่มแขก 

คนสำคัญไปยังจุดฝึกซ้อมวางกับดักที่พวกเขาทำไว้เหนือไหล่เขา เบนรั้งอยู่ 

ท้ายแถว ไม่นานนักเขาก็ได้อยู่ตามลำพังกับนิโคลัส เจ้านายของเขายังคง 

แต่งกายด้วยชุดสูทสุดหรูเหมือนเคย แถมตอนนี้ยังมีเสื้อโอเวอร์โค้ตตัดจาก 

ผา้แคชเมยีรร์าคาแพงระยบัสวมทบัอีกด้วย นโิคลสัสอดมอืทัง้สองขา้งเขา้ไปใน 

กระเป๋าเสื้อโค้ตแล้วห่อไหล่เมื่อต้องเผชิญกับความหนาวเย็น เขาเหลือบมอง 

ไปทางตำรวจนครบาลที่ยังประจำอยู่ข้างรถ ตอนนี้เจ้าหน้าที่นายนั้นกำลังเปิด 

กระตกินำ้รอ้นและเดนิกลบัไปกลบัมาเพือ่ทำใหร้า่งกายอบอุน่ จากนัน้นโิคลสั 

จึงหันกลับมา จ้องสบตากับเบน “อรุณสวัสดิ์ เบนจามิน”

เบนยิ้มกว้าง “อรุณสวัสดิ์ครับท่าน เดี๋ยวนี้ได้กระทบไหล่กับบุคคล 
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สำคัญแล้วหรือครับ”

นิโคลัสขมวดคิ้ว “นายจำได้ใช่ไหมว่าฉันแต่งงานกับพระญาติของ 

พระราชินีนะ ฉันไม่ตื่นเต้นจนหอบฮักแค่เพราะได้ร่วมทางมากับท่านผู้นำ 

ของเราหรอก”

ทนัใดนัน้เบนกน็กึไปถงึภาพอนัชวนใหว้า้วุน่ใจของนโิคลสัเมือ่สองสาม 

วันก่อนขณะที่อีกฝ่ายหอบสะท้านยามอยู่เหนือตัวเขา และปลดปล่อยออกมา 

ภายในตัวเบน เขาครางเบา ๆ ให้กับความทรงจำนั้น “ไม่ยุติธรรมเลย”

นิโคลัสยิ้ม ดูเหมือนเจ้าตัวก็คิดอย่างเดียวกัน แต่แล้วเขาก็กลับมา 

ทำหนา้เครง่ขรมึ “ซองใสผ่งสขีาวถกูสง่ไปทีส่ำนกังานของทา่นนายกฯเมือ่วานนี ้ 

แนน่อนวา่มันตอ้งโดนสกัดไว้กอ่นจะเขา้ไปถงึขา้งใน และจรงิ ๆ แลว้มนักเ็ปน็ 

แคผ่งแปง้ทีไ่มม่อีนัตรายอะไร แตก่ท็ำใหค้ณะรฐับาลวุน่วายกนัไปหมด และ 

ทา่นนายกฯกไ็มป่ลืม้ดว้ย เขาสนใจการฝกึอบรมนีแ้ละผลสำเรจ็ของโครงการ 

เป็นการส่วนตัว เพราะฉะนั้นฉันเลยต้องมาถึงนี่ แสดงท่าทีสนอกสนใจว่า 

ทุกคนทำอะไรกัน อย่างกับว่าฉันไม่ได้รู้อยู่แล้วอย่างงั้นแหละ”

“ผมคิดว่าผมจะได้เจอกับพี่น้องแมฟเฟอร์ทีคืนนี้ครับ และอาจจะ 

ได้เจอวัตสันด้วย”

นิโคลัสเงียบไป ขณะใช้เท้าเขี่ยพื้นดินเล่น เขาทำหน้าไม่สบอารมณ์ 

อยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงดึงรูปถ่ายออกมาจากกระเป๋าเสื้อและส่งให้เบน มันเป็น 

รปูชายไวเ้ครากำลงัจบูกบัผูช้ายอกีคน แสงสว่างในรปูแยม่าก ทัง้ยงัถา่ยดว้ย 

เลนส์สำหรับถ่ายภาพระยะไกล แต่คนในรูปคือทิม วัตสัน แน่นอน และ 

ค่อนข้างชัดเจนว่าการจูบนี้เป็นมากกว่าการทักทาย เพราะชายทั้งสองต่าง 

ก็เปลือยเปล่า “ตกลงว่าเขาเป็นเกย์สินะครับ”

“ใช่ และเพราะอย่างนั้นเขาถึงเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงได้ง่าย ฉันได้รับ 

คำแนะนำว่าให้นายใช้ประโยชน์จากจุดนี้ให้เต็มที่ จริง  ๆ  แล้วจะเรียกว่า 

คำแนะนำคงไม่ถูก มันคือคำสั่งต่างหาก” เขาทำหน้าไม่สบอารมณ์เล็กน้อย 

อกีครัง้ “ใชป้ระโยชนก์อ็าจเปน็การใชค้ำทีผ่ดิเหมอืนกนั บางทคีำทีข่ึน้ตน้ดว้ย 

ตัว ‘ซ โซ่’ อาจจะเหมาะกว่าก็ได้ นายคิดว่ายังไง”

เบนก้มหน้าลงเพ่ือสบตานิโคลัสท่ีหลุบต่ำลงและบังคับให้เขาเบนสายตาข้ึน  
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ไม่ยอมให้อีกฝ่ายหลบตาเขาได้  “คุณช่างเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจจริง  ๆ   

รู้ตัวหรือเปล่า”

“รู้สิ จริง  ๆ  นะ เบนจามิน ฉันรู้ตัวดี แต่ฉันได้รับคำสั่งมา ฉัน 

ทำความเข้าใจคำสั่งบ้า  ๆ  นี่อย่างกระจ่างชัดมาตลอดทั้งเช้า และตอนนี้ 

ถึงตานายบ้างแล้ว”

“ผมไม่ —”

นิโคลัสหันหลังให้แล้วเริ่มออกเดินไปทางรถยนต์ เบนแหงนหน้า 

ขึน้มองทอ้งฟา้ พยายามสงบสตอิารมณข์องตวัเองลง เขารูส้กึไดถ้งึเกลด็หมิะ 

บนใบหน้าเล็กน้อยก่อนจะตัวสั่น โทรศัพท์ของเขาดังขึ้น เบนดึงมันออกมา 

จากกระเป๋าด้านในเสื้อ โทรศัพท์เครื่องนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในมือ 

เย็นเฉียบของเขา คนตายไปแล้วถึงอย่างไรก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได ้ ไม่ว่า 

ในเส้นเลือดนายจะมีสักกี่ชีวิตเตรียมพร้อมจะมอบให้ก็ตาม
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เมื่อเบนไปถึงผับในคืนนั้น เขาก็รู้สึกหดหู่ด้วยความโกรธ 

และความรู้สึกบางอย่างที่นิยามไม่ได้และเขาปฏิเสธที่จะสำรวจมัน เขาเห็นว่า 

ผู้ประท้วงกลุ่มเดิมนั่งอยู่ตรงโต๊ะเดิม และพวกนั้นก็เรียกให้เบนเข้าไปนั่ง 

ร่วมโต๊ะด้วย ทว่าเบนกลับส่ายศีรษะแล้วคว้าเบียร์ของเขาตรงดิ่งไปนั่งยังโต๊ะ 

ที่ยังว่างอยู่อีกทางด้านหนึ่งของบาร ์ ช่างเหมือนกับการประชดอย่างไรชอบกล  

เมือ่สิง่ทีเ่ขา้กบัอารมณข์องเขาในตอนนี ้ นัน่กค็อืการอยูค่นเดยีวและจมอยูก่บั 

ความทุกข์ กลับเหมาะเจาะกับบทบาทการแฝงตัวของเขาพอดี ด้วยเบน 

ไม่ต้องการให้ตัวเองดูกระตือรือร้นที่จะเข้าไปผูกสัมพันธ์กับศัตรูจนเกินไป  

แต่เมื่อชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่โต๊ะเขาโดยถือเบียร์อีกแก้วและของกินเล่น 

ติดมือมาด้วย ความคิดในการผูกสัมพันธ์กับศัตรูก็เริ่มดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 

ในทันใด สิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเบนก็คือ เขาอยากให้เซอร์นิโคลัส มิคเคลเซ่น  

เฮงซวยนั่นมาเห็นสถานการณ์ในตอนนี้เหลือเกิน

“หวดัด ี ฉนัทมิ ทมิ วตัสนั ฉนัวา่ฉนัตดิหนีเ้บยีรน์ายอยู ่ ไดย้นิมาวา่ 

เมื่อวานนายเลี้ยงเบียร์ทุกคนตั้งหลายรอบ” ชายผู้มาใหม่อายุพอ  ๆ  กับเบน  

นั่นคือยี่สิบปลาย ๆ และตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไว้เคราดกเฟิ้มแล้ว มีเพียงไรเครา 

บาง ๆ ที่ตัดแต่งมาอย่างดีจนชวนหลงใหล แต่ก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าตัว 

ไม่ได้จงใจให้ออกมาเป็นแบบนั้นเพราะเขายุ่งเกินไปหรือไม่ก็ฉลาดเกินกว่า 

จะให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอก ผมยาวยุ่งกระเซิงนิด  ๆ  ของเขาเป็น 

8
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สเีขม้ และเขาสวมแวน่ตากรอบใหญท่รงคลาสสกิแบบทีน่กัวชิาการชอบใสก่นั  

ซึ่งทำให้เขาดูใสซื่อน่ารัก แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเคร่งขรึมและคงแก่เรียน  

ยอดเยี่ยมไปเลย ทิมไม่มีอะไรเหมือนนิโคลัสสักนิด เบนโน้มตัวไปข้างหน้า  

รบัเบยีรม์าจากอกีฝา่ยกอ่นจะยืน่มอืออกไป “เจม ี แลนคาสเตอร ์ นายอาจจะ 

ราดเบียร์รดหัวฉันก็ได้ถ้านายรู้ว่าฉันเป็นใคร”

“แหม ฉันรู้หรอกน่าว่านายเป็นใคร เจมี นายคือฆาตกรสังหารโหด 

แบดเจอร์ของเราไง” รอยยิ้มเป็นมิตรที่เขามอบให้เบนนั้นช่างแตกต่างจาก 

รอยยิม้ของคนอืน่ทีเ่บนคุน้ชนิ จนเบนตดัสนิใจในตอนนัน้ทนัทวีา่เขาจะใชท้มิ 

นี่ละเป็นสะพานเข้าไปในกลุ่ม อันที่จริงแล้ว เขาตัดสินใจว่าควรจะควบคุม 

ดูแลทิมด้วยความเอาใจใส่ที่สุด ด้วยการพาขึ้นเตียงนุ่ม ๆ พร้อมกับเซ็กซ์ดี ๆ  

เป็นการตบท้าย...แต่แน่นอนว่าต้องหลังจากดื่มเบียร์ไปสักสองสามแก้วและ 

ได้ทำความรู้จักกันแล้ว เอาอย่างนั้นนั่นแหละ เขาไม่ต้องปลุกคนตายไม่ว่า 

หนา้ไหนใหฟ้ืน้ขึน้มาทัง้นัน้ ผูช้ายคนนีช้า่งมชีวีติชวีา นา่รกั และเหน็ไดช้ดัวา่ 

ตดิใจเบน นีค่อืสิง่ทีเ่จา้คนเดนมารก์เฮงซวยนัน่ตอ้งการใชไ่หม ได ้ งัน้นีก่ค็อื 

สิ่งที่เจ้าคนเดนมาร์กเฮงซวยนั่นกำลังจะได้รับ หรือที่เบนกำลังจะได้รับ...

เบนยิ้มตอบ เล่นไปตามบทบาทของตัวเอง เขาอยากจะคว้าคอเสื้อ 

ของอีกฝ่ายแล้วพาเข้าไปในห้องน้ำ ผลักเขาเข้าไปในคอกกั้นและขจัดความ 

โกรธเคืองของตัวเองออกไป ปลุกผีงั้นเหรอ เดี๋ยวเขาจะปลุกอะไรบางอย่าง 

ในตัวพ่อหนุ่มน่ารักตรงหน้าขึ้นมาเอง ตัวเบนเองก็รู้สึกคึกคักขึ้นมาบ้างแล้ว  

เขาดื่มเบียร์เข้าไปอึกใหญ่  “มันเป็นแค่งานน่ะพวก  ถ้าฉันมีทางเลือก  

ฉันก็อยากจะยิงไอ้อ้วนคนที่แวะมาวันนี้มากกว่า” แน่นอนว่านิโคลัสไม่ได้ 

อ้วนสักนิด และเบนไม่ได้กำลังพูดถึงเจ้านายของเขา แต่อารมณ์หงุดหงิด 

ที่เกิดขึ้นนั้นพุ่งเป้าไปที่คนเย็นชาไร้หัวใจอย่างจัง “พ่อฉันโหวตให้พรรค 

แรงงานมาตลอดชีวิต แต่ไอ้เวรนั่นกลับมายืนถกกันว่าการยิงเจ้าสัตว์ที่โคตร 

น่าสงสารพวกนั้นผ่านลูกกรงเป็นเรื่องง่ายดายขนาดไหน! อย่างน้อยใน 

อัฟกานิสถานเราก็ยังยิงสิ่งที่ยิงเรากลับนะ”

“นายดู...โมโหนะ”

“แหม กต็อ้งโมโหอยูแ่ลว้ส”ิ แคไ่มใ่ชก่บัเรือ่งนี ้ แตโ่มโหไอเ้ฮงซวยนัน่ 
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ที่อยากให้ฉัน...“คำว่าโมโหยังไม่แม้แต่จะครอบคลุมความรู้สึกของฉันตอนนี้ 

เลยละพวก” เบนอยากจะยอ้นเวลากลบัไปยงัฉากการเผชญิหนา้กนัครัง้ลา่สดุ 

ท่ามกลางหิมะ แล้วพูดอะไรสักอย่างที่ร้ายกาจและทิ่มแทงใจ แทนที่จะ 

เอาแต่ยืนเฉย  ๆ  เหมือนเด็กสาวอายุสิบสองปีที่โดนหักอก ช่างหัวเจ้าคน 

เดนมาร์กไร้หัวใจนั่นสิ! เบนผายมือไปทางบาร์ “แต่ฉันรู้จักวิธีรักษาที่ดีที่สุด  

อีกสักแก้วไหม”

ทิมพยักหน้า “ไปนั่งกับพวกเราเถอะนะ เจมี”

เบนวางมือบนบ่าทิมอย่างอ่อนโยนขณะเดินผ่านไปที่บาร์ “ฉันมี 

ความสุขดีกับที่นั่งของตัวเอง และฉันอยากให้นายช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย  

ว่าทำไมฉันถึงไม่ควรยิงเจ้าสัตว์ตัวน้อย  ๆ  ที่ชอบทำเสียงฟึดฟัดพวกนั้น 

ในอาทิตย์ถัดไป”

หากเบนเคยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในแวดวงวิชาการแล้วละก็ เขาคงจะ 

รอบคอบในการร้องขอมากกว่านี้ เพราะทิม วัตสัน อธิบายรายละเอียด 

มหาศาลแสนซับซ้อนว่าทำไมการกำจัดแบดเจอร์ทิ้งถึงไม่มีผลอะไรต่อการ 

แพร่ขยายของวัณโรคในวัว เขาชี้แจงว่าทำไมวงการวิทยาศาสตร์ถึงได้ 

ตั้งหน้าตั้งตาสนับสนุนและช่วยเผยแพร่รายงานการวิจัยที่มีข้อมูลเป็นเท็จ 

ใหแ้พรส่ะพดัไปทัว่ และสาธยายวา่ทำไมสทิธสิตัวถ์งึไดก้ลายเปน็ประเดน็ขึน้มา 

ในสหราชอาณาจักร เบนเฝ้ามองริมฝีปากของทิมขยับอยู่ภายใต้ไรเครา 

เข้มครึ้มแล้วรู้สึกว่าตรงหว่างขาเริ่มปวดร้าวเมื่อเขาคิดอยากจะเปิดปากนั้น 

ด้วยลิ้นของเขา...หรืออาจใช้อย่างอื่นแทน เบนมองความสดใสในดวงตา 

สฟีา้เขม้ทีเ่ปลง่ประกายอยา่งอบอุน่อยูห่ลงักรอบแวน่ตา พรอ้มกบัจนิตนาการ 

ภาพในหัวถึงตอนที่เขาจะถอดแว่นนั่นออกแล้วจูบเปลือกตาหลุบต่ำนั่นช้า ๆ  

ดวงตาคู่นี้ไม่ได้ดูเหมือนแอ่งน้ำลึกที่ลึกลับชวนให้ค้นหา หรือวิสกี้ในแก้ว 

คริสตัลเจียระไน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจทำให้ผู้ชายคนหนึ่งลุ่มหลงไปตลอดกาล  

แต่มันเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่ที่ควรห่อเก็บไว้อย่างดี

เบนฟังเสียงของชายตรงหน้าอย่างตั้งใจ สำเนียงอังกฤษแสนไพเราะ 

ที่ไม่มีการตัดทอนเสียงสระหรือการออกเสียงสูงต่ำผิดไปจากเจ้าของภาษา  

เบนนึกภาพว่าตัวเขากำลังไล้นิ้วเข้าไปในเส้นผมสีเข้มเป็นลอนยาวแล้วรั้ง 
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อีกฝ่ายเข้ามากกกอดซุกไซ้ ผิวกายทุกสัดส่วนแนบชิดเพื่อมอบความอบอุ่น 

ให้กันและกัน ไม่ใช่มีแต่จะต้องทำตัวเหมือนเป็นคู่ปรับ เชือดเฉือนกันอย่าง 

เย็นชา และต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแสนโหดร้าย เขาไม่เคยสัมผัส 

เส้นผมของนิโคลัสเลยสักครั้ง ยกเว้นบังเอิญไปโดนเข้าเวลาพลิกตัวยามมี 

ความสัมพันธ์แนบชิดกันและต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการควบคุม เบนยังนึก 

ภาพว่าเขากำลังอาบน้ำกับทิมหลังจากมีเซ็กซ์กัน ทั้งยังนึกถึงเสียงหัวเราะ  

กลิ่นหอมของสบู่และอาการแสบตาเพราะแชมพูเข้าตา เขาอยากจะสระผม 

ให้ทิม จัดทรงให้มันตั้งขึ้นแล้วขยี้ให้ยุ่งไปทั้งศีรษะ

แตใ่นทนัใดนัน้เบนกจ็ดจำสมัผสัจากนิว้มอืของนโิคลสัในเสน้ผมยามที ่

ผู้ชายคนนั้นเช็ดผมให้เขาหลังจากอาบน้ำเสร็จได ้ แล้วทุกอย่างก็พังทลายลง 

ต่อหน้าเขา ความโกรธทั้งหมดของเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าฟองสบู่ 

แสนเปราะบางทีน่โิคลสัเชด็ออกไปจากเสน้ผมของเขา ความทกุขต์รมบดิมวน 

ในท้องเขาจนจุกอีกครั้ง เบนกระดกเบียร์อั้ก ๆ ก่อนจะรู้สึกได้ว่าบรรยากาศ 

รอบตัวเปลี่ยนไป จึงจ้องมองไปยังชายตรงหน้า “มีอะไรเหรอ”

“นายได้ฟังไอ้ที่ฉันพูดไปบ้างหรือเปล่าเนี่ย เจมี” ทิมยิ้มเพื่อทำให้ 

คำกล่าวหานั้นนุ่มนวลลง

เบนก้มหน้าลงอย่างอาย  ๆ  “เปล่าน่ะ ขอโทษด้วย คืนนี้ฉันไม่ค่อยมี 

สมาธิเท่าไหร่”

“มีปัญหากับแฟนสาวหรือไง”

เบนยกแก้วขึ้นจิบ บางครั้งโชคชะตาก็จับโอกาสใส่พานถวายให้เรา  

“ฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน บางครั้งฉันก็คิดนะ ว่าผู้หญิงคงจะ 

เข้าใจได้ง่ายกว่าผู้ชายเยอะ” เขาเห็นความประหลาดใจและความพึงพอใจ 

วูบหนึ่งผ่านสีหน้าของทิม “นายแต่งงานหรือยัง ทิม”

ทิมส่ายหน้า “ฉัน เอ่อ...ฉันอาศัยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง เขาชื่อจอห์น  

ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเหมือนกัน เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ”

“หืม ฟังแล้วงานเขาดูยุ่งยากหรือไม่ก็น่าเบื่อจัง ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะ 

เลือกคำไหนดี นายสองคนอยู่ด้วยกันนานแล้วหรือ”

“หลายปีแล้วละ เขาเคยสอนฉัน”



จอห์นวิลต์เชียร์

51

“นั่นถูกกฎหมายใช่ไหม”

“เราสองคนไม่สนใจหรอก เอาละ ตกลงว่านายเพิ่งเลิกกับใครสักคน 

มาใช่ไหม”

เบนรู้สึกเหมือนเป็นไอ้สารเลว เขาอยากจะเล่นงานเซอร์นิโคลัส  

มิคเคลเซ่น เฮงซวยนั่นให้เละ ผู้ชายคนนั้นเองก็รู้เช่นกันว่าจะเล่นงานเบน 

ใหเ้จบ็แสบไดอ้ยา่งไร แตเ่บนเปน็มอือาชพีและจะไมม่วีนัเอาเรือ่งเจา้นายมาพดู 

ในตอนนี้แน่ แต่เขายิ่งรู้สึกเลวเข้าไปใหญ่เมื่อเขาใช้เนทและเหตุการณ์ไฟไหม้ 

มาเป็นข้ออ้างอย่างไร้ยางอาย โดยแสร้งแสดงความเศร้าโศกและกล่าวอ้างว่า 

ชีวิตเขาพังยับก็เนื่องมาจากเหตุการณ์นั้น และนั่นทำให้เบนช็อกเมื่อรู้ตัวว่า 

การพูดถึงเนทนั้นเป็นเรื่องง่ายดายและเจ็บปวดน้อยกว่าการถูกนิโคลัสปฏิเสธ  

เจ็บปวดน้อยกว่าความจริงที่ว่านิโคลัสยืนอยู่บนสนามที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ 

และบอกให้เขาไปหลับนอนกับผู้ชายคนอื่น เจ็บปวดน้อยกว่าการที่นิโคลัส 

มีความรู้สึกให้เขาอย่างน้อยนิดจนยินดีให้เบนไป...เป็นครั้งแรกที่ความรู้สึก 

ซึ่งเบนไม่สามารถและไม่ต้องการจะสำรวจกระจ่างแจ้งขึ้นมาในใจ  เขา 

ตกหลุมรัก ง่าย  ๆ  แค่นั้นเลย แล้วยังซับซ้อนอีกด้วย เขาตกหลุมรักจน 

ถอนตัวไม่ขึ้น หลงรักชายผู้แทบไม่อาจนับว่าเป็นมนุษย์ คนที่ก่อร่างสร้างตัว 

ขึ้นมาจากคำโกหกซ้อนคำโกหก เสริมด้วยการหลอกลวงเสแสร้งและการ 

แทงข้างหลังคนอื่น เบียร์ในท้องเริ่มทำให้ท้องไส้เบนปั่นป่วน เขาตระหนัก 

ขึ้นมาด้วยความช็อกว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเขาเลยทั้งที่ปกติแล้ว 

เขาไม่เคยลืมกินอาหารเลย เบนกลืนน้ำลายอึกใหญ่ ทิมที่นั่งอยู่ตรงข้าม 

เบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อย “ห้องน้ำอยู่ทางนั้นนะ”

เบนพยกัหนา้ พยายามอดทนไมย่กมอืขึน้ปดิปาก แตเ่มือ่ถลาเขา้ไปถงึ 

ห้องน้ำ เขาก็สำรอกเอาเบียร์ออกมาจนหมดรวดเดียว ขณะที่ยืนอยู่หน้า 

กระจก จ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองที่ตอนนี้ดูย่ำแย่กว่าปกติ เบนก็นึก 

อยากให้นิโคลัสอยู่ที่นี่ จะได้เห็นว่าตัวเขาได้ทำอะไรไว้กับเบนบ้าง ความคิด 

นัน้กระตุน้ใหเ้บนตวดัขาขึน้เตะอา่งลา้งมอืจนหลดุจากผนงั เพยีงลกูเตะเดยีว 

ด้วยการเล็งเป้าอย่างผู้ชำนาญ แล้วโทสะทั้งหมดของเขาก็ถูกระบายออกไป  

ชายหนุ่มลูบผมให้เรียบ กลั้วปากโดยใช้อ่างล้างมือที่เหลืออยู่เพียงอ่างเดียว 
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แล้วยืดตัวตรง  เขาเตะโด่งความรักที่น่าสมเพชต่อนิโคลัสไปพร้อมกับ 

อ่างกระเบื้องพัง  ๆ  นั่นแล้ว เบนกลับมาที่โต๊ะแล้วโน้มตัวลงกระซิบข้างหูทิม  

“นายอยากออกไปจากที่นี่ไหม”

ชายหนุ่มเหลือบมองไปทางอีกด้านของบาร์ “ฉันควรจะ —”

“ทิม ฉันไม่ได้พูดถึงการขับรถพานายกลับบ้านเพื่อที่ฉันจะได้ไปเจอ 

กับจอห์นหรอกนะ ฉันมีเตียงคิงไซส์ใหม่เอี่ยมที่เป็นของกำนัลจากเดฟรา  

และกำลังอยู่ในอารมณ์ที่อยากจะรู้ว่าความชิงชังของนายในเรื่องการทดลอง 

กบัสตัวจ์ะครอบคลมุไปถงึมนุษยด้์วยกนัไหม เพราะ ใหต้ายสวิะ ฉนัอยากจะ 

ทำการทดลองกับนายคืนนี้”

ทมิกลนืนำ้ลายอกึใหญ่ ดวงตาสนีำ้เงนิของเขาเหมอืนกวางตืน่เมือ่เจอ 

แสงสปอตไลต์อยู่หลังกรอบแว่นทรงกลมดูคงแก่เรียน “ฉันไม่...”

เบนไม่สนว่าอีกฝ่ายจะบอกว่าไม่อะไร เขาเหนื่อยใจกับบรรดาผู้ชาย 

ที่ ไม่ใช่ เต็มทีแล้ว ผู้ชายที่ไม่เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็น ผู้ชายที่ไม่ได้รักเขา  

เบนพึมพำแผ่วเบา “ฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในหนึ่งนาทีนี้ ถ้านายจะ 

ขับรถตาม ฉันจะขับช้า  ๆ  ให้นายตามทัน แต่ถ้านายไม่มา ครั้งถัดไปที่ฉัน 

จะได้เจอนายคงเป็นตอนที่นายไปร่วมงานชุมนุมประท้วงเฮงซวยนั่นละ และ 

นั่นคงเป็นเรื่องน่าเสียดาย”

เบนยืดตัวตรงแล้วเดินออกไปจากผับ และก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้  

รถลาด้าของทิมตามหลังเขามาเมื่อเขาหักมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนถนนสายรอง  

สิบห้านาทีต่อมา ทั้งคู่ก็กลับมาถึงห้องพักของเบน วูบหนึ่งที่เบนคาดหวังว่า 

นิโคลัสจะน่ังรอเขาอยู่ท่ีปลายเตียงอีกคร้ัง เพ่ือจะได้เป็นสักขีพยานว่าเบน ไม่ได้  

รักเขามากแค่ไหนในตอนนี้ แต่โชคร้ายที่ความคิดนั้นต้องพังทลายลงเพราะ 

นิคไม่ได้อยู่ที่นี่ เพียงเปิดประตูเข้าห้อง เบนก็ถอดแว่นตาของทิมออกทันที  

การไม่มีมันดูจะทำให้ทิมสูญเสียการควบคุมตัวไปด้วย ชายหนุ่มสลัดเสื้อ 

แจก็เกต็ผา้สกัหลาดของตวัเองออกแลว้หนัไปกระชากเสือ้แจก็เกต็หนงัของเบน  

ทิง้เสือ้คลมุทัง้สองตวัไวบ้นพืน้ ตามดว้ยเสือ้ตวัใน ทมิลบูมอืทัง้สองขา้งไปบน 

ลำตัวสีแทนเข้มมีกล้ามเป็นลอนน่าปรารถนาของเบนอย่างอยากรู้อยากเห็น  

นิ้วของเขาถึงกับกระเด้งออกขณะเลื่อนไล้ลงมาตามลอนกล้ามหน้าท้อง  
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ทิมหัวเราะออกมาเล็กน้อยอย่างเขิน  ๆ “โทษทีนะ...” เขาชี้ไปยังพุงกลม  ๆ  

ของตัวเองอย่างเสียใจ เบนคุกเข่าลง แล้วประทับจูบลงบนผิวเนื้อนุ่มนิ่ม 

อบอุ่นด้วยความยินดีแบบไม่ได้เสแสร้งใด  ๆ เขาเบื่อหน่ายความรักที่มีให้ 

หนา้ทอ้งแกรง่ราวกบัหลอ่ออกมาจากแมพ่มิพจ์นถงึขัน้อาเจยีนออกมาในหอ้งนำ้ 

สกปรกนัน่จรงิ ๆ ดงันัน้เขาจงึไมม่ปีญัหาอะไรกบัพงุนอ้ย  ๆนี ่ เบนปลดเขม็ขดั 

อย่างเร่งร้อน แล้วรูดซิปลง ทว่าทิมกลับถอยหลังแล้วดึงเบนให้ลุกขึ้นยืน  

ทิมเข้าจู่โจมริมฝีปากของเบน จูบเขาอย่างบ้าคลั่ง และมันให้ความรู้ดีอย่างที่ 

เบนหวงัไว ้ ทมิไมไ่ดต้วัสงูเทา่เบน ซึง่นัน่กเ็ปน็เรือ่งด ี ดมีากดว้ย อยา่งนอ้ย 

ครัง้นีเ้ขากไ็มค่ดิถงึนโิคลสัและรมิฝปีากของพวกเขาเขา้กนัไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ 

แค่ไหน และเวลาจูบ ต้นขาของพวกเขาจะบดเบียดกันอย่างไร...

ทัง้สองจบูกนัอยูน่าน และในทีส่ดุกท็ิง้ตวัลงบนเตยีง รา่งกายเบนเริม่ 

โหยหาบางอย่างมากกว่านี้ มากกว่านี้เอามาก  ๆ ที่จริงแล้วเซ็กซ์แบบรุนแรง 

ลึกล้ำที่เขาเคยมีกับ...เวรเอ๊ย! นี่เขาคิดถึงนิโคลัสอีกแล้วหรือเนี่ย เวรจริง ๆ!

“เป็นอะไรไป”

เบนพลิกตัวนอนหงาย

“เพราะนาธานใช่ไหม ฉันเสียใจด้วยจริง ๆ เจมี มันต้องใช้เวลานาน 

พอสมควรกว่าจะลืมเรื่องแบบนั้นได้ อย่าเร่งตัวเองเลย”

เบนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอะไรสักอย่างที่ออกมาทางก้นของปีศาจร้าย  

แต่เขาก็พยักหน้ารับคำโกหกนั้นเพื่อความสะดวก “ไม่ใช่แค่เรื่องเขาหรอก  

เรื่องงานห่วย  ๆ  นี่ด้วยน่ะ” งานมันย่อมห่วยแน่เมื่อเขาทำผิดพลาดด้วยการ 

หลงรักเจ้านายที่แต่งงานแล้วและคงไม่มีวันได้เขามา แต่เบนก็ทำตัวเป็น 

คนเยน็ชาไรห้วัใจแลว้ใชค้วามรูส้กึสว่นตวัเพือ่ใหง้านกา้วหนา้ไดเ้ชน่กนั “ถา้ฉนั 

เป็นนาย ฉันคงจะทำอะไรมากกว่าแค่เขียนป้ายพวกนั้น นายควรเรียนรู้จาก 

ประวตัศิาสตรน์ะพวก นายตอ้งลงมอืทำอะไรเปน็รปูธรรมมากกวา่แคพ่ดู ถา้ 

วันนี้นายได้เจอหน้าไอ้คนอวดดีที่กรีดกรายมาพร้อมกับรถเรนจ์โรเวอร์คัน 

ใหม่เอ่ียมละก็ — พระเจ้า ก่อนพ่อฉันเสีย ท่านยังขับรถเก่าครึอายุย่ีสิบปีอยู่เลย”

“ลาด้าของฉันยังใหม่นะ” เบนหันหน้าไปมองคนข้าง  ๆ แล้วทั้งสอง 

ก็หัวเราะออกมาด้วยความขบขันกับความคิดที่เอารถยี่ห้อลาด้าไปเทียบกับ 
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เรนจ์โรเวอร์ราคากว่าหนึ่งแสนปอนด์ แม้ลาด้าคันนั้นยังใหม่อยู่ก็ตาม แต่ 

ท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งสอง ยังมีอย่างอื่นที่ทั้งคู่ต่างได้แบ่งปันกันด้วย  

ทิมเอ่ยขึ้นอย่างลังเล “นายน่าจะเจอกับเชมัส แมฟเฟอร์ที  นะ เขาเอง 

ก็คิดเหมือนกับนายเลย เขาเคยเป็น...คือเขาไม่ค่อยพูดถึงอดีตของเขากับ 

พี่ชายเท่าไหร่ แต่ฉันรู้สึกว่าเขาคงจะไม่หยุดแค่การประท้วงแน่”

“แล้วนายล่ะ”

ทิมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้น “ฉันเคยทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อย 

ภูมิใจนัก ฉันว่าฉันเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนกว่านี้นะ แบบพร้อมจะใช้กำปั้น 

มากกว่าตอนนี้น่ะ แต่ช่วงนี้ฉันเอาแต่คิดว่าอะไรคือความหมายของการ 

ดำเนินชีวิตตามหลักจริยธรรม การกลายเป็นเหมือนศัตรูของนาย  ย่อม  เป็น 

เรื่องผิดศีลธรรม แม้ว่านายจะเชื่อมั่นในการกระทำของนายแค่ไหนก็ตาม”

นั่นเป็นเรื่องที่เหนือความเข้าใจของเบน เพราะเขาใช้ทั้งชีวิตการเป็น 

ผู้ใหญ่ไปกับการสังหารตามคำสั่ง ไม่ว่าจะตอนอยู่ในกองทัพหรือในหน่วย 

ปฏิบัติการลับ และไม่เคยรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปเลยสักครั้ง “ว่าแต่นาย 

เชมัสอะไรนี่ คืนนี้เขาอยู่ที่บาร์ด้วยหรือเปล่า” เบนรู้ว่าเชมัสไม่ได้อยู่ที่นั่น  

แต่ก็ต้องแสร้งทำเป็นไม่รู้

“เขาบอกว่าติดธุระน่ะ แต่เขาอยากจะเจอนายนะ ฉันก็ไม่ได้อยากให้ 

นายทำอย่างที่นายคิดไว้หรอกนะ เจมี ฉันคงสนับสนุนให้นายทำอย่างนั้น 

ไม่ลงแม้จะรู้ว่านายพร้อมจะแหกกฎก็ตาม”

“แล้วมันจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายไหมถ้าฉันจะบอก 

ให้นายถอดกางเกงยีนออกซะ”

“ไม่หรอก แต่ถ้าฉันยอมทำตาม ฉันคงจะเป็นพวกมือถือสาก ปากถือศีล  

ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเกลียดมาตลอด การมาอยู่ที่นี่กับนายตอนนี้แทบจะทำลาย 

หลักการในการครองคู่ของฉันป่นปี้หมดแล้ว”

“นายพูดมากเกินไปแล้วละ ถอดกางเกงยีนออกซะ”

ทิมยิ้มเศร้า ๆ แล้วเริ่มดึงกางเกงลงจากเอว “นายมี...”

เบนเลิกคิ้วอย่างคาดหวัง แต่เมื่อทิมไม่ยอมพูดต่อ เขาจึงถามอย่าง 

ร้อนใจ “อะไร ฉันมีอะไรหรือ”
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“เอ่อ...มีถุงยางไหม”

“ถุงยาง?”

ทิมขมวดคิ้วมุ่น “ถุงยางอนามัยน่ะ จอห์น—”

“ฉนัรูว้า่ถงุยางคอือะไรนา่” วบูหนึง่ ความคดิของเบนวกกลบัไปทีโ่ตะ๊ 

บิลเลียด กลับไปที่อานหนังในโรงม้า ผ้าคลุมม้าบนชายหาดในฤดูร้อนหนึ่ง  

ห้องพักแสนแพงในโรงแรมหรูที่นิโคลัสมักจะเป็นคนออกเงิน...ไม่ว่าพวกเขา 

จะทำอะไรกนัและทำทีไ่หน...พวกเขาไมเ่คยใชถ้งุยางเลย ไมต่อ้งถามดว้ยซำ้วา่ 

ต้องใช้หรือเปล่า ความเชื่อใจและความเข้าใจกันเพียงแค่มองตาไม่เคย 

ขาดหายไปจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เคยต้องพูด 

เรือ่งนีก้นัหรอืเปลา่นะ หรอืวา่ทัง้เขาและนโิคลสัไมต่อ้งการคำพดูใดเลยจรงิ ๆ   

นี่เขาได้เจอคู่แท้ของตนเองแล้วใช่ไหม แต่นิโคลัสไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกับเขา  

หรือว่าเขาจะรู้สึก...ฉันได้รับคำสั่งมา ฉันทำความเข้าใจคำสั่งบ้า  ๆ  นี่อย่าง 

กระจ่างชัดมาตลอดทั้งเช้า 

“ฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่า เจม ี ขอโทษด้วย ฉันไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่เรา 

สองคนต้องการจริง ๆ หรอก”

“เฮ ้ อยา่...” เบนพยายามรวบรวมสตกิลบัมาสูเ่หตกุารณต์รงหนา้พลาง 

ดึงทิมกลับไปหาเขา แต่อีกฝ่ายกลับผลักเขาออกห่างแล้วเก็บเสื้อกับแจ็กเก็ต 

ขึ้นมาจากพื้น “ฉันชอบนายจริง ๆ นะ เจมี”

“อืม ขอบใจนะพวก ช่วยปลอบใจได้เยอะเลย”

“ถ้างั้น เจอกันพรุ่งนี้นะ จะได้ไปเจอเชมัสไง”

ลึกลงไปในใจเบน ขณะที่เขาฟังทิมนัดหมายการพบปะกันพรุ่งนี้  

ชายหนุ่มก็รู้ดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มีแต่จะช่วยให้การปลอมตัวของเขา 

ดูสมจริงขึ้น เบนไม่เคยเจอสายลับคนไหนที่ขาดความกระตือรือร้นและ 

ไม่เต็มใจหลอกล่อให้เป้าหมายตกหลุมพรางเท่าตัวเขาในคืนนี้เลย รับรองว่า 

ไม่มีใครสงสัยแน่ว่าเขาวางแผนหว่านเสน่ห์ล่อลวงทิม วัตสัน เพื่อล้วงข้อมูล  

น่าขายหน้าอะไรอย่างนี้นะ ไม่มีใครแกล้งทำเป็นสมเพชตัวเองอย่างที่เบนเป็น 

ในคืนนี้ต่อหน้าชายหนุ่มผู้โชคร้ายคนนี้ได้หรอก เขาไม่ได้ออกความเห็นอะไร 

ต่อการนัดหมายนั้น เพียงพยักหน้าด้วยใบหน้าบูดบึ้ง “แล้วแต่นายเลย”
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หลังจากทิมกลับไปแล้ว  เบนทิ้งตัวลงนอนแผ่เต็มเตียง 

เหมือนปลาดาวที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิต ทำได้แต่นอนเกยตื้นอยู่เฉย ๆ   

ผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบ เขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากพื้น ตรงที่ 

เขาทิ้งเสื้อแจ็กเก็ตไว้ ทว่าเขาไม่สนใจจะรับสาย โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งและ 

ยงัคงดงัตอ่ไปจนกระทัง่เขาทนไมไ่หวอกีตอ่ไป เบนกระชากมนัขึน้มากเ็หน็วา่ 

เป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จัก แหม น่าประหลาดใจจังเลย เขาจิ้มปุ่มรับสายแล้ว 

กรอกเสียงลงไปห้วน ๆ “คุณต้องการอะไร”

ปลายสายเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับ “เริ่มที่ฉันอยากให้นาย 

รับสายว่า ‘ต้องการอะไรหรือครับท่าน’ เป็นไง”

“หรือครับ ถ้างั้นก็สุดแต่ใจเลยครับท่าน”

“เห็นได้ชัดว่านายไม่อยู่ในอารมณ์เหมาะที่จะคุยกันแบบมืออาชีพนะ  

เดี๋ยวฉันจะติดต่อนายอีกทีหลังจาก —”

“ผม  — ผมขอโทษครับ วันนี้ผมได้คุยกับทิม วัตสัน แล้วครับ ผม 

ไมเ่ชือ่วา่เขาจะเปน็คนทีส่ง่สารขูไ่ป เขาพาดพงิถงึแมฟเฟอรท์คีนนอ้งดว้ยครบั  

เชมัสน่ะ”

“นายแน่ใจใช่ไหมว่าวัตสันไม่ได้ปั่นหัวนายน่ะ”

“ครับ เราเริ่มสนิทกันแล้ว ตามที่คุณสั่งให้ผมทำ” เบนได้ยินเสียง 

คนอื่นจากปลายสาย แต่ไม่มีการตอบรับใด ๆ จากนิโคลัส “คุณยังอยู่ในสาย 

9
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หรือเปล่า ว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนหรือครับ”

“ที่สำนักงาน”

“พระเจ้า นี่มันตีสามแล้วนะครับ”

“เกดิเหตรุา้ยขึน้อกีแลว้นะ่ส ิ ใครบางคนดกัยงิภรรยาของทา่นรฐัมนตร ี 

ตอนที่เธอออกไปขี่ม้าวันนี้”

“น่าเสียดายจังที่พวกมันพลาด”

“พดูอะไรอยา่งนัน้เลา่ เดีย๋วนะ ฉนัจะออกไปคยุขา้งนอก” เบนไดย้นิ 

เสียงประตูปดิ แล้วเสียงอื่น ๆ ก็เงียบไป “เธออ้างว่าเห็นลูกกระสุนพุง่ออกมา 

จากลำต้นของต้นไม้เฉียดหัวเธอไป แต่พอคนของเราเข้าไปดูที่เกิดเหตุ 

กลับไม่พบอะไรเลย เธออาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ แต่ถ้าเหตุการณ์นั้น 

มันเกิดขึ้นจริง ๆ  แล้วละก็ นั่นจะทำให้การข่มขู่แบบไม่เจาะจงกลายเป็นการ 

มุ่งร้ายโดยมีเป้าหมายแน่นอนมากขึ้น”

“ทมิบอกวา่ทีค่นืนีเ้ชมสัไปทีผ่บัไมไ่ดก้เ็พราะเขาตดิธรุะบางอยา่ง ทำไม 

คุณไม่ลากคอเขามาสอบสวนล่ะครับ”

“เขาหนีไปกบดานแล้ว เรากำลังตามหาอยู่”

“วันพรุ่งนี้ผมจะได้พบกับเขาครับ”

“ดีแล้ว”

เกดิความเงยีบขึน้ยาวนานขณะทีต่า่งคนตา่งไมรู่จ้ะพดูอะไรตอ่ นโิคลสั 

ถอนหายใจ “ฉันต้องไปแล้ว ยังมีปัญหาอีกอย่าง...แต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไร 

กับนาย”

“คุณได้นอนเหมือนคนทั่วไปบ้างไหมครับเนี่ย”

“ฉันไม่เคยนอน เบนจามิน มันส่งผลดีต่องานของฉันนะ ว่าไหม”

“คงงั้นมั้งครับ แต่แหม ผมไม่เคยมีโอกาสได้รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วนี่  

ใชไ่หมละ่ ผมวา่ผมควรจะสำนกึในความเมตตาเลก็นอ้ยทีค่ณุเจยีดใหด้ว้ยการ 

จ่ายค่าห้องที่เราเข้าไปมีเซ็กซ์กันเสมอ  แม้ว่าผมจะไม่เคยได้อยู่ต่อหรือ 

ได้นอนหลับในห้องนั้นจริง  ๆ  เลยก็ตาม อีกอย่างหนึ่งนะครับ ทิม วัตสัน  

เป็นผู้ชายที่จูบได้ยอดเยี่ยมมาก” ปลายสายเงียบกริบ “ได้ยินผมไหมครับ”

“ได้ยินสิ นายอยากให้ฉันตอบยังไงงั้นหรือ”
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“ก็ไม่รู้สิครับ ลองเป็น ฉันไม่อยากให้นาย —”

“ฉันไม่อยากให้นายจูบกับทิม วัตสัน ฉันไม่อยากให้นายไปเอากับ 

ทิม วัตสัน นายรู้อะไรไหม เบนจามิน ฉันไม่ได้อยากให้นายฆ่าทิม วัตสัน  

จริง ๆ หรอก แต่มันเขียนไว้ตรงไหนในชีวิตเราหรือว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้อย่าง 

ที่ใจต้องการ นี่คือความเป็นจริงของเรา เบนจามิน ฉันต้องอยู่นี่ตอนตีสาม  

คอยฟังพวกผู้ชายอ้วนฉุในชุดสูทพูดจาวางท่า  — นั่นใช่คำที่ถูกต้องไหม  — 

ในเรื่องที่พวกเขาไม่รู้อะไรเลย ส่วนนายก็กำลังทำในสิ่งที่ทำให้ฉันอยากจะ 

ฆา่นายทิง้ซะ ฉนัตอ้งไปแลว้ เบนจามนิ” โทรศพัทต์ดัสายไปหลงัจากนโิคลสั 

พูดจบ เบนเพิ่งจะเคยได้ยินนิโคลัสพูดอะไรยืดยาวเป็นครั้งแรก เบนจ้อง 

โทรศัพท์ สมองของเขาพยายามประมวลผลถ้อยคำเหล่านั้น เบนค่อย  ๆ  

ทิ้งตัวลงนอนแผ่บนเตียงนุ่ม คราวนี้ไม่ใช่เพราะความอิดโรย ทว่าเป็นความ 

รู้สึกแปลบปลาบคล้ายกับความหวังที่ตรึงเขาไว้กับเตียงอีกครั้ง

สภาพเบนยำ่แยม่ากในวนัถดัมา เขาตืน่ขึน้มาพรอ้มกบัความหวิจนทอ้งสง่เสยีง 

โครกคราก และอาการปวดหัวอันเป็นผลจากการดื่มเบียร์ทั้งที่ท้องว่างกับ 

อารมณท์ีข่ึน้ลงราวกบัรถไฟเหาะเมือ่คนืกอ่น เขาไปรายงานตวัสายในวนัทีส่าม 

ของการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวันที่ต้องเรียนเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ 

สรรีวทิยาของแบดเจอร ์ โชคดทีีว่นันีท้ัง้วนัเรยีนในหอ้งเปน็หลกั ศรีษะของเขา 

กระแทกโต๊ะไปครั้งหนึ่ง สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าฝึกอบรมคนอื่น ๆ  ได้ 

มากโข แต่ก็ดูไร้มารยาทไปสักหน่อย เบนจึงต้องเลี้ยงชาทุกคนช่วงพัก 

เพื่อเป็นการขอโทษ

ในผับเย็นวันนั้น เบนก็ได้รู้จักกับณอน แมฟเฟอร์ที ชาวไอริชคนพี่  

ณอนมีท่าทางระแวดระวังเบนมากกว่าคนอื่น  ๆ  ในกลุ่ม และคอยซักฟอก 

เบนเรื่องที่เคยอยู่ในกองทัพและการออกปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติของเขา เบน 

รับมือกับคำถามด้วยท่าทางใสซื่อภายใต้บทบาทของเจมี  แลนคาสเตอร์  

และเมือ่ณอนชวนใหเ้บนออกจากทีน่ัน่แลว้ไปพบกบันอ้งชายเขา เบนกต็อบรบั 

ในทันใด ทิมดูจะไม่เต็มใจไปด้วยในตอนแรก แต่แล้วก็ยอมขึ้นรถไปกับ 

ณอน สว่นเบนขีร่ถมอเตอรไ์ซคข์องเขาตามไป พวกเขาขบัลดเลีย้วไปบนถนน 
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สายหลักประจำเดวอนสักพักจนกระทั่งเริ่มขับไต่ขึ้นไปบนเนินทุ่งโล่ง ในที่สุด 

พวกเขาก็มาถึงฟาร์มเก่า  ๆ  ที่มีสิ่งก่อสร้างสภาพทรุดโทรมพร้อมกับโรงวัว 

หน้าตาน่าเกลียด แต่ดูใช้งานได้ดี ซึ่งตอนนี้สภาพเก่าโทรมเพราะขาดการ 

ซ่อมบำรุง สถานที่แห่งนี้ดูแห้งแล้งว่างเปล่า ไม่น่าเข้าไปเฉียดกรายเมื่ออยู่ 

ท่ามกลางอากาศหนาวยะเยือกยามราตรีในเดือนธันวาคม เบนลงจากรถ 

มอเตอร์ไซค์อย่างระแวดระวังแล้วถอดหมวกกันน็อกเก็บเข้าที่ ก่อนจะ 

เดินเข้าไปหารถยนต์ขณะที่ทิมกับณอนรอเขาอยู่ในความมืด

“นายอาศัยอยู่ที่นี่หรือ”

ณอนส่ายศีรษะ “เปล่า น้องชายฉันใช้มันเป็นกองบัญชาการของ 

องค์กรน่ะ เรามักจะมาพบปะกันที่นี่”

เบนเหลือบมองทิม ทิมจึงยักไหล่ “บางครั้งพวกเราก็บังเอิญไปเจอ 

แบดเจอรท์ีไ่ดร้บับาดเจบ็มาจากการกำจดัอยา่งผดิกฎหมายหรอืชว่งฤดลูา่สตัว์  

เราพาพวกมันมาที่นี่ก่อนจะปล่อยไปน่ะ”

เบนเดินตามทั้งสองเข้าไปในโรงนาหลังหนึ่ง ข้างในนั้นไม่มีแสงไฟ 

สักนิด มีเพียงแสงที่ลอดเข้ามาจากหลังคาส่วนที่ผุพัง ที่นี่มีขนาดกว้างขวาง 

แต่เหม็นกลิ่นมูลวัวเก่า  ๆ  กับหนูหึ่ง เบนหันไปเพื่อจะพูดกับทิม แต่อะไร 

บางอยา่งกลบัฟาดเขา้ทีท่า้ยทอยเขาอยา่งแรง เบนทรดุฮวบลงไป เขาพยายาม 

จะลุกขึ้น แต่อะไรบางอย่างนั้นก็ฟาดใส่เขาอีกครั้ง แล้วทุกอย่างก็มืดลง

เมื่อเบนได้สติ ก็รู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤติ เขาถูกมัดข้อมือและ 

ข้อเท้าติดกับเก้าอี้ ทั้งยังถูกอุดปากและปิดตาไว้ เบนนั่งนิ่งในท่าเดิมเพื่อ 

ประเมินสถานการณ์และทดสอบความแน่นหนาของเครื่องพันธนาการ เขา 

ได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาจากด้านหนึ่ง พวกนั้นคุยกันเป็นภาษาเกลิกที่ใช้ใน 

ไอร์แลนด์ บางคำเขาก็พอเข้าใจบ้าง ดูเหมือนว่าเขาจะถูกมัดติดกับเก้าอี้ 

ด้วยแฮร์รี่แบล็กซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เอาไว้เรียกเทปพันสายไฟ อุปกรณ์ดั้งเดิม 

ที่กลุ่มไออาร์เอมักเลือกใช้เวลาต้องการมัดใคร เบนเคยเป็นแขกของไออาร์เอ 

ครั้งหนึ่ง และเขาไม่ได้ปลาบปลื้มกับประสบการณ์นั้นนัก ในที่สุดเขาก็ 

เงยหน้าขึ้นเพื่อให้พวกนั้นรู้ว่าเขาฟื้นแล้ว เบนได้ยินเสียงฝีเท้า จากนั้น 
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ผ้าที่คลุมศีรษะเขาไว้ก็ถูกกระชากออกไป เขาคำรามในลำคอ แล้วผ้าขี้ริ้ว 

ในปากเขาก็ถูกดึงออกไปเช่นกัน เบนกำลังเผชิญหน้ากับณอน แมฟเฟอร์ที  

และชายหนุ่มอีกคนที่หน้าตาเหมือนณอนมากเสียจนไม่ต้องสงสัยเลยว่า 

เขาคือเชมัส เบนทั้งโล่งอกและตกใจเมื่อเห็นว่าทิมเองก็ถูกมัดติดกับเก้าอี้ 

ตัวข้าง  ๆ  เขา ศีรษะห้อยตกลง แว่นตาบิดเบี้ยวและเลนส์แตกข้างหนึ่ง  

“ไอ้สารเลว ต้องการอะไรวะ นี่มันเรื่องอะไรกัน”

“เริ่มจากบอกชื่อจริงของนายมา ทหาร” เชมัสพูดด้วยสำเนียงชาว 

ไอร์แลนด์เหนืออย่างหยาบกระด้าง

เบนถ่มน้ำลายเอารสชาติของผ้าอุดปากที่ยังเหลืออยู่ออกไป “นี่มัน 

เรือ่งบา้อะไรกนั นายคดิวา่นายจะหยดุโครงการกำจดัสตัวไ์ดด้ว้ยการจบัตวัฉนั 

มางั้นเหรอ ให้ตายเถอะพวก ฉันมันก็แค่มดงานตัวเล็ก ๆ เองนะ”

เชมัสพยักหน้าอย่างครุ่นคิดก่อนจะกระแทกกำปั้นใส่ใบหน้าเบน  

“แล้วเราจะได้รู้กันพวก พอจบคืนนี้ เราจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวนายและ 

รู้ว่านายทำงานให้ใคร”

ขอให้โชคดีว่ะ เบนคิด แต่เขาไม่คิดว่าทิมจะฟื้นคืนสติขึ้นมาตอนนี้  

ทิมมีสีหน้าหวาดกลัว ส่งผลให้เบนเกิดความรู้สึกที่คล้ายกับความเป็นห่วง 

เป็นใยแล่นขึ้นมาจุกอก เชมัสเห็นความรู้สึกที่ทั้งสองคนส่งผ่านให้กัน จึง 

พยักหน้าให้พี่ชาย ก่อนจะเบนความสนใจไปที่ทิม หลังจากนั้นห้านาที  

ใบหน้าทิมก็เละเทะ นี่เป็นการลงมือที่โหดร้ายรุนแรง และเพราะทิมไม่ใช่ 

เป้าหมายที่แท้จริง ไม่ว่าเขาจะพูดหรือทำอะไรก็ไม่อาจหยุดสองพี่น้องนั้นได้  

สิ่งที่ทำให้เบนเจ็บใจที่สุดก็คือ เขาไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์ตรงหน้า 

ทำใหเ้ขายอมจำนน เพือ่ใหพ้ีน่อ้งแมฟเฟอรท์หีมดหนทางเคน้ความจรงิจากเขา  

พวกมันหันกลับมาสนใจเบนอีกครั้งเมื่อทิมล้มลงหมดสติไป และโชคร้าย 

ที่พวกมันเลือกเข่าข้างที่ยังบาดเจ็บของเบนในการเริ่มต้นทรมาน เบนร้อง 

ออกมาเมื่อณอนใช้ไม้กระดานหวดใส่ “แกเป็นใคร”

เมือ่ความเจบ็ปวดลดลงเปน็เพยีงอาการชา เบนกต็ะคอกกลบั “ปลอ่ย 

อาจารย์คนนั้นไปซะ แล้วฉันจะบอกในสิ่งที่ฉันรู้” ทิมไม่ได้เงยหน้าขึ้นมา 

คัดค้านข้อเสนอนั้น สองพี่น้องปรึกษากันอยู่สักพัก แล้วเชมัสก็ฟาดเบน 
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อีกครั้ง ณอนเดินไปยังกองเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มทางด้านหนึ่งของโรงนา 

แล้วกลับมาพร้อมกับคีม เบนมองอีกฝ่ายด้วยสายตาโกรธเกรี้ยว “นี่แกต้อง 

ล้อเล่นแน่  ๆ” เชมัสหนีบคีมตรงนิ้วก้อยของเบนแล้วเริ่มบีบแน่นขึ้นเรื่อย  ๆ   

“บอกชื่อจริงมา”

“แกจับมาผิด —” ปลายนิ้วของเขาถูกบดละเอียด ความเจ็บปวดทำให้ 

เขาไม่อาจเอื้อนเอ่ยอะไรออกมาได้ เบนรู้สึกว่าโลกกลายเป็นสีเทา แต่แล้ว 

ทันใดนั้นแรงบีบก็หายไป เขาได้ยินเสียงดังกระหึ่มของเฮลิคอปเตอร ์ เสียง 

จากลำโพงดังเข้ามาในโรงนา แม้จะจับคำพูดไม่ค่อยได้ แต่ความตั้งใจนั้น 

ชดัเจน ณอนวิง่ไปทีป่ระต ู “เวรเอย๊ ตำรวจ ไอพ้วกตำรวจเฮงซวยโผลห่วัมา”

เบนฉวยโอกาสทีพ่วกมนัละความสนใจ รบียนัเทา้แรง ๆ เพือ่ผลกัเกา้อี ้

ให้ล้มหงายหลัง และเป็นไปตามที่เขาหวังไว้ ที่เท้าแขนข้างหนึ่งของเก้าอี้ 

เก่า  ๆ  ตัวนี้หักเป็นชิ้น  ๆ  ทันที ทำให้แขนข้างหนึ่งของเขาเป็นอิสระโดยมีเศษ 

ท่อนไม้ติดมาด้วย เบนกลิ้งตัวแล้วเตะขาเก้าอี้จนมันหักไปข้างหนึ่งเช่นกัน  

เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตะเกียกตะกายยืนขึ้น เศษท่อนไม้ยังติดอยู่ 

กับตัว แต่ตอนนี้มันคืออาวุธ ไม่ใช่เครื่องพันธนาการอีกต่อไป

เชมัสหันกลับมา และในทันทีที่แสงสปอตไลต์ส่องลอดเข้ามาทาง 

หลังคาโหว่เป็นรู เขาก็ตะโกนเสียงแหลม “เอาปืนมาให้ฉัน!” เบนตั้งใจ 

จะพุ่งเข้าใส่ แต่ก่อนท่ีเขาจะก้าวออกไปเป็นก้าวท่ีสอง เขาก็เข่าอ่อนจนล้มโครม 

อย่างงุ่มง่ามทับใส่เศษท่อนไม้ท่อนหนึ่ง เบนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แล่น 

ปลาบขึ้นมาจากชายโครง แต่ยังคงฝืนดึงตัวเองให้กลับมาลุกขึ้นยืน พลัน 

เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด ทว่าเขาไม่รู้สึกอะไร จึงคิดว่าพวกนั้นคงยิงพลาด  

แต่แล้วเงาร่างร่างหนึ่งก็โถมเข้าใส่เขาจนล้มกลับลงไปนอนหงายหลังบนพื้น 

คอนกรีต ศีรษะเขากระแทกพื้นอย่างจัง ส่งผลให้โลกทั้งใบกลายเป็นสีเทา 

อีกครา เขาปลุกปล้ำกับร่างนั้น ขึ้นคร่อมแล้วใช้สองมือจับเศษเก้าอี้ไม้ที่ยัง 

ติดอยู่กับตัวให้มั่นแล้วทิ่มมันลงไปในกระบอกตาชายใต้ร่างให้นานที่สุด 

จนกวา่เขาจะหมดแรง เสยีงปนืดงัขึน้อกีนดัหนึง่ เบนไดย้นิเสยีงรถหลายคนั 

แล่นเข้ามาในสนามและเห็นชายในชุดดำหลายคนวิ่งเรียงกันเข้ามาในโรงนา 

โดยยึดผนังเป็นหลักก่อนจะกระจายตัวเข้าควบคุมพ้ืนท่ี เบนพลิกตัวตะแคงข้าง  
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แขนข้างที่มีเศษท่อนไม้จากเก้าอี้ยังคงฝังลึกอยู่ในกะโหลกศีรษะของศัตรู  

ภายใต้แสงไฟเจิดจ้าจากไฟหน้ารถตำรวจหลายคัน เขามองเห็นร่างแน่นิ่ง 

ของทิมยังอยู่บนเก้าอี้ แล้วก็ต้องหวั่นใจถึงขีดสุดเมื่อเห็นเชมัส แมฟเฟอร์ที  

ยืนอยู่เหนือร่างของชายผู้หมดสติพร้อมกับปืน เชมัสยกปืนขึ้นจ่อใบหน้าทิม  

แต่ทันใดนั้นอะไรบางอย่างก็ระเบิดออกที่หลังศีรษะของชายชาวไอร์แลนด์  

ตามมาด้วยประกายไฟที่ระเบิดออกอีกหลายครั้ง จากนั้นไม่นานเสียงจากปืน 

เก็บเสียงก็ทำให้เขามองเห็นตัวคนยิง

เบนเฝ้ามองทุกอย่างจากบนพื้นขณะดึงตัวเองออกห่างจากณอน  

แมฟเฟอร์ที ส่วนชายชุดดำคนอื่น  ๆ  เข้าไปเคลื่อนย้ายร่างของชายชาว 

ไอร์แลนด์อีกคน เมื่อเหลือเพียงทิมคนเดียวที่อยู่ในโรงนา ตำรวจก็ได้รับ 

อนุญาตให้เข้ามาได้ และตอนนั้นเอง ชายจากหน่วยงานเดียวกันกับเบน 

ก็เข้ามาช่วยพยุงเขาเดินตัดสนามไป หนึ่งในนั้นพูดขึ้นอย่างสุขุมเยือกเย็น  

“เจ้านายอยู่ที่บ้านหลังนั้น เขาต้องการพบคุณ” เบนพยักหน้า แล้วยืด 

ตัวตรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเดินเองได้  ทั้งสองจึงเดินหายลับไปทาง 

เฮลิคอปเตอร์

เมื่อเบนไปถึงกระท่อมเก่าครึ หัวเข่าของเขาก็บวมเป่งจนรู้สึกได้ว่า 

กางเกงยนีรัดแนน่เสยีจนเลอืดไมไ่หลเวียน เบนพบนโิคลสัยนืเปลง่ประกายอยู่ 

ท่ามกลางแสงไฟฉายเจิดจ้าในห้องที่ครั้งหนึ่งคงเคยเป็นห้องครัว เขาไม่ได้ 

ตระหนกัเลยวา่สภาพตนเองยำ่แยแ่คไ่หนจนกระทัง่ไดเ้หน็ความรูส้กึทีฉ่ายวาบ 

ขึน้บนใบหนา้ของผูช้ายคนนี ้ แตพ่รบิตาเดยีวมนักจ็างหายไป และเมือ่นโิคลสั 

เอ่ยปาก เสียงของเขาก็ยังคงเฉยชาเป็นปกติ “เบนจามิน”

“ครับท่าน”

นิโคลัสดูจะตกอยู่ในภวังค์ความคิด สายตาจับจ้องไปที่ผนัง เบน 

ไม่มั่นใจว่าชายตรงหน้าเขากำลังคิดอะไรอยู ่ เขาไม่เคยมั่นใจเลย แม้กระทั่ง 

ตอนที่พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน ตอนที่ร่างกายของพวกเขาเอ่อล้นไปด้วย 

ความสุขสม แม้ใน ขณะนั้น เขาก็ไม่รู้เลยว่านิโคลัสคิดอะไรอยู่

ในทีส่ดุผูช้ายตรงหนา้กห็นักลบัมาแลว้นัง่ลงบนโตะ๊ “ทำดมีาก เราได ้

หลักฐานทางนิติเวชมากพอที่จะโยงว่าพี่น้องแมฟเฟอร์ทีเป็นคนส่งสารข่มขู่” 
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“พวกมันรู้เรื่องผมได้ยังไงครับ”

“นายต้องหยุดทำให้คนอื่นเหม็นหน้านะ เบนจามิน เห็นได้ชัดว่านาย 

ไปสร้างศัตรูไว้ตอนฝึกอบรม”

“นรกเอ๊ย ไอ้สารเลวจ็อก”

“ฉันเชื่อว่านายคงบอกเขาว่านายจะตอนพวงสวรรค์ของเขาแล้วกินมัน 

เหมือนเป็นลูกองุ่น ถ้าเขาไปยุ่งกับพวกผู้ประท้วงอีก”

“ก็ใช่ครับ”

“เขาสงสัยว่านายคงจะไม่ใช่คนที่นายแอบอ้าง แถมนายยังไปตอกย้ำ 

ความเชื่อนั้นอีกตอนอยู่ที่ผับ”

“บ้าจริง แล้วคุณตามหาผมเจอได้ยังไงครับ”

นิโคลัสมองเบนด้วยสายตาทิ่มแทง ก่อนจะส่ายหน้าอย่างสิ้นหวังแล้ว 

พึมพำ “นี่นายรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วน่ะ”

เบนค่อย  ๆ  ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามอีกฝ่าย “ทิม วัตสัน ไม่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ —”

นิคโบกมือขัดจังหวะ “ฉันรู้ เขาบาดเจ็บสาหัสเลยละ หมอบอกว่า 

เขาอาจจะไม่รอด ผู้ชายคนนี้มาอยู่ผิดที่ผิดเวลาด้วยอุดมการณ์แบบผิด  ๆ”  

เขาเห็นสีหน้าเบนจึงกล่าวเสริมอย่างเสียไม่ได้ “อย่างน้อยเขาก็มีอุดมการณ์ 

ละนะ” เขาโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย “แล้วนายล่ะ เบนจามิน เป็นยังไง 

บ้าง” ชายหนุ่มลังเล แต่แล้วก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหยิบผ้าเช็ดหน้า 

สะอาดเอีย่มออ่งออกมา เบนรบัไปพรอ้มกบัเปลง่เสยีงหวัเราะของความออ่นลา้ 

และเจ็บปวดออกมา ไม่สามารถคิดได้ว่าจะทำอย่างไรกับมันดี เขาใช้มัน 

ซับเลือดบนใบหน้า แต่ดูจะไม่ได้เรื่อง จนกระทั่งนิโคลัสลุกขึ้นมาฉวยผ้า 

ไปจากเขาพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ เบนหลับตาลง ขาทั้งสองข้าง 

อา้ออกเลก็นอ้ย แลว้นโิคลสักเ็ขา้ไปยนือยูต่รงนัน้ มอืขา้งหนึง่ประคองใบหนา้ 

ยับเยินของเบน ขณะที่อีกข้างค่อย  ๆ  ซับบาดแผลที่มีมากมายหลายแห่ง 

อย่างอ่อนโยน “เงยหน้าขึ้น”

“นี่อยู่ในขอบเขตงานของคุณหรือครับ”

“ฉันเป็นคนกำหนดขอบเขตงานของฉันเอง และนั่นรวมถึงการดูแล 
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ลูกน้องที่ออกปฏิบัติการด้วยอย่างแน่นอน” เขาเช็ดหน้าเบนอย่างเบามือ 

ทว่าสะอาดขึ้นกว่าให้เบนทำเองเยอะ แต่เขาไม่อาจทำอะไรได้กับดั้งจมูกที่หัก 

หรือดวงตาบวมเป่ง

“แล้วตอนนี้เอาไงต่อดีครับ”

“ตอนนี้หรือ ตอนนี้นายต้องหายไปกับความมืด เบนจามิน จนกว่า 

ฉันจะต้องการตัวนายอีก ทำงานได้ดีมาก”

เกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ ในท้ายที่สุดนิโคลัสก็ดูจะตัดสินใจได้ว่า 

เขาคงไมอ่าจทำอะไรไดม้ากไปกวา่นีเ้พือ่ใหใ้บหนา้เบนกลบัมาเปน็แบบทีเ่ขาชอบ  

ก่อนจะนั่งลงตรงข้ามกับเบน แล้วจดจ้องผ้าชุ่มเลือดในมือ

“ผมไม่ได้มีอะไรกับเขาหรอกนะครับ เผื่อว่าคุณอาจยังสนใจ”

นิโคลัสหยุดเพ่งรอยเลือดบนผืนผ้าแล้วเหลือบตาขึ้นมองเบน “ทำไม 

ถึงไม่ล่ะ”

เบนสบถเบา ๆ “คุณก็รู้ดีว่าเพราะอะไร”

นิโคลัสหลุบตามองต่ำเหมือนเดิม แต่หลังจากผ่านไปสักพักก็ออก 

ความเห็นว่า “คนอย่างเราไม่สามารถมีความรักได้หรอก เบนจามิน แค่ 

ชอบพอกันยังอันตราย นายน่าจะรู้นะ แต่ถ้าไม่ งั้นนายก็ควรต้องเรียนรู้ 

ได้แล้ว เราจำเป็นต้องอยู่ตัวคนเดียว ไม่อย่างนั้นเราจะถูกทำลายย่อยยับ”

“ไร้สาระ! แล้วทีคุณล่ะ คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสักหน่อย คุณ 

แต่งงานแล้วนะ”

มือของนิโคลัสแข็งทื่อไป ก่อนที่เขาจะพูดอย่างชัดเจน “การอยู่ 

ตัวคนเดียวในเชิงอุปมาก็ใช้ได้เหมือนกัน”

เบนก้มหน้าลงชิดอก “โธ่เอ๊ย”

ผ่านไปครู่หนึ่ง เบนยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างงุ่มง่าม เมื่อนิโคลัสเห็นมือ 

อีกฝ่าย เขาทำเสียงตกใจ “ให้ตายสิ เบนจามิน นิ้วนาย” ชายหนุ่มจับมือ 

เบนไว้ในอุ้งมือเขาอย่างอ่อนโยนแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าชุ่มเลือดพันเอาไว้ “ไปที่ 

คลินิกซะ ฉันจะแจ้งพวกเขาว่านายกำลังไป”

“ผมไม่เป็นไร ผมไม่ —”

“เงียบนะ!  ทำตามที่ฉันบอกสักครั้งเถอะ”  เบนพยักหน้าอย่าง 
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ยอมจำนน ยังไงเขาก็ต้องไปหาหมอ ดังนั้นคำโต้แย้งของเขาจึงฟังดูไร้สาระ 

แม้แต่กับตัวเขาเอง

เบนเดนิกะเผลกไปทางประตหูนา้โดยมนีโิคลสัชว่ยพยงุ แลว้จงึเหน็วา่ 

มีรถเรนจ์โรเวอร์คันสีดำจอดรอเขาอยู่ “หลังจากที่ผมทำแผลเสร็จเรียบร้อย 

แล้วจะให้ผมทำอะไรต่อล่ะครับ”

“จากนั้นนายก็พักจนกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ นี่เป็นการหยุดพักผ่อน  

แม้แต่ฉันก็พักเหมือนกันตอนนี้”

“หยุดพักผ่อนหรือครับ”

นิโคลัสมองเบนด้วยสายตาทิ่มแทง “นายนี่มันนอกรีตจริง  ๆ พรุ่งนี้ 

เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะ นี่เป็นเทศกาลแสดงไมตรีจิตแท้ ๆ”

“คุณจะไป...”

“แน่นอนสิ ก็อย่างที่นายล้อฉัน — การเต้นรำหลังฉากของฉันยังคงต้อง 

ดำเนินต่อไป แน่นอนว่าต้องมีการเล่นทายคำปริศนาและร้องเพลงรอบต้น 

คริสต์มาสด้วย โชคดีที่ฉันมีม้าและชายหาดว่างเปล่าอยู่”

“แต่ไม่มีใครขี่เป็นเพื่อน”

“ใช ่ ไม่มีใครขี่เป็นเพื่อน”

ดเูหมอืนวา่ตา่งฝา่ยตา่งไมม่เีรือ่งอะไรจะพดูตอ่แลว้ เบนจงึพยกัพเยดิ 

ไปทางสนาม “รถมอเตอร์ไซค์ผม...”

“ฉันจะให้คนเอาไปไว้ที่โรงแรมที่ฉันจองไว้ให้นายใช้เป็นที่พักฟื้น 

ก็แล้วกัน”

เบนวางมือข้างที่ยังใช้การได้บนแขนนิโคลัส “ผม —”

“อย่า” ทางเดินมืดเกินกว่าจะเห็นสีหน้าของเขา แต่โทนเสียงของ 

นิโคลัสก็บอกหมดทุกอย่างแล้ว  เบนถอยห่างก่อนจะกะเผลกไปทาง 

ยานพาหนะทีร่อจะขบัพาเขาไปยงัคลนิกิเอกชน บคุลากรในหนว่ยนีต้อ้งไดร้บั 

แต่บริการชั้นยอดเท่านั้น


