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ตั้งสติ   ฉันต้องตั้งสติ  นี่ไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหว  มือปืนคลั่ง  หรือ 

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายสักหน่อย  ถ้าวัดค่าความหายนะแล้ว  

น่ีไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต  ไม่  ใหญ่โต  ถึงวันหน่ึงฉันคงย้อนนึกถึงช่วงเวลาน้ี  หัวเราะ 

แล้วก็คิดว่า  “ฮ่า ๆ  บ๊องจริง  ดันกังวลเสียขนาดนั้น  —”

หยุดนะป๊อปปี  อย่าริเด็ดขาด  ฉันหัวเราะไม่ออก  อันที่จริงฉันกำลัง 

พะอืดพะอม  เดินมึนไปทั่วห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมด้วยหัวใจเต้นกระหน่ำ  

ตามองบนพรมลายสีน้ำเงิน  หลังเก้าอ้ีขอบทอง  ใต้กระดาษเช็ดปากท่ีคนท้ิงไว้ 

ทุกแห่งที่มันไม่น่าจะไปอยู่ได้

ฉันทำมันหายไปแล้ว  ของสิ่งเดียวในโลกที่ฉันไม่สมควรจะทำหาย  

แหวนหมั้นของฉัน

หากบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนพิเศษก็ยังถือว่าน้อยเกินไป  เพราะ 

มันเป็นแหวนของครอบครัวแมกนัสที่ตกทอดมาสามชั่วอายุคน  แหวนมรกต 

งามเจิดจรัสประดับเพชรสองเม็ด  ซึ่งแมกนัสต้องนำออกจากตู้นิรภัยเฉพาะ 

ของธนาคารก่อนที่เขาจะขอฉันแต่งงาน  ฉันสวมมันเรียบร้อยปลอดภัยทุกวัน 

ตลอดสามเดือนเต็ม  ถอดวางบนถาดเคลือบพิเศษอย่างเคร่งครัดในตอน 

กลางคืน  แตะคลำมันบนนิ้วทุกสามสิบวินาที...แล้วตอนนี้  วันที่พ่อแม่เขา 

จะกลับจากอเมริกา  ฉันดันทำมันหาย วัน  เดียวกัน

ระหว่างน้ี  ในช่วงเวลาน้ีเลย  ศาสตราจารย์แอนโทนี  ทาวิช  กับแวนดา 



�

โซฟี คินเซลลา

บรูก   - ทาวิช  กำลังบินกลับจากการลาไปเพิ่มพูนความรู้เป็นเวลาหกเดือนที ่

ชิคาโก  ฉันนึกภาพออกเลยว่าสองคนน้ันคงกำลังกินถ่ัวอบน้ำผ้ึง  อ่านรายงาน 

วิชาการจากคินเดิลของเขาและเธอ  บอกตามตรงนะ  ฉันไม่รู้หรอกว่าสองคน 

นั้นคนไหนน่าสยองมากกว่ากัน

เขาแหละ  เขาชอบพูดจาเหน็บแนม

ไม่ใช่  เธอต่างหาก  เพราะเธอผมหยิกหย็อย  แล้วก็ชอบถามความเห็น 

เรื่องสตรีนิยมตลอดเวลา

โอเค  เอาเป็นว่าน่ากลัวสุด   ๆ ท้ังคู่  พวกเขากำลังจะลงจากเคร่ืองภายใน 

หนึ่งชั่วโมงนี้แล้ว  และก็ต้องอยากเห็นแหวนแน่นอน...

ไม่หรอก  อย่าเพิ่งตีโพยตีพายสิป๊อปปี  คิดบวกเข้าไว้  ฉันต้องมอง 

สถานการณ์นี้จากอีกมุมมองหนึ่ง  เช่นว่า...ถ้าเป็นนักสืบปัวโรต์เขาจะทำยังไง  

ปัวโรต์ต้องไม่เลิ่กลั่กลนลานแน ่ เขาจะยังใจเย็นแล้วก็เค้นเซลล์สมองทบทวน 

รายละเอียดเล็กน้อยแสนสำคัญซึ่งจะเป็นเงื่อนงำของทุกสิ่งอย่าง

ฉันหลับตาปี๋  เซลล์สมอง  มามะ  สู้เขา

แต่ประเด็นก็คือ  ฉันไม่แน่ใจว่าปัวโรต์ด่ืมแชมเปญสีชมพูเข้าไปสามแก้ว 

กับโมฮิโตอีกหนึ่งหรือเปล่า  ก่อนที่เขาจะไขคดีฆาตกรรมบนรถด่วนอันตราย

“คุณคะ”  แม่บ้านผมสีเทาพยายามเดินอ้อมตัวฉันไปพร้อมกับถังเคร่ือง 

ดูดฝุ่น  ฉันถึงกับร้องอุทาน  จะดูดฝุ่นห้องจัดเลี้ยงกันแล้วเหรอ  ถ้าเกิดดูด 

แหวนของฉันเข้าไปด้วยจะว่ายังไง

“ขอโทษนะคะ”  ฉันจับไหล่เธอตรงผ้าไนลอนสีน้ำเงิน  “ฉันขอเวลา 

หาแหวนอีกสักห้านาทีแล้วคุณค่อยเริ่มทำความสะอาดได้ไหม”

“ยังหาแหวนอยู่อีกเหรอ”  เธอส่ายศีรษะเหมือนไม่อยากเชื่อ  แต่แล้ว 

ก็ทำหน้าช่ืนข้ึนมา  “ฉันว่าเด๋ียวคุณคงเจอมันปลอดภัยอยู่ท่ีบ้านแหละค่ะ  อาจ 

อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้!”

“ก็เป็นไปได้ค่ะ”  ฉันบังคับตัวเองให้พยักหน้าสุภาพ  แม้ใจอยากจะ 

กรีดร้องว่า  “ฉันไม่ได้งี่เง่า ขนาดนั้น นะ!”

ที่อีกฟากห้องจัดเลี้ยง  ฉันเห็นพนักงานทำความสะอาดอีกคนกำลัง 

เก็บกวาดซากคัพเค้กและกระดาษเช็ดปากยับย่นใส่ถุงขยะพลาสติกสีดำ  เธอ 
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ดูจิตใจล่องลอย  นี่เธอไม่ได้ฟังที่ฉันบอกเลยเหรอ

“ขอโทษนะคะ!”  ฉันร้องเสียงหลงขณะพุ่งตัวไปหา  “คุณ  กำลัง  หา 

แหวนให้ฉันอยู่หรือเปล่า”

“ยังไม่เห็นเลยค่ะ  คุณขา”  เธอกวาดเศษขยะอีกกองจากโต๊ะลงถัง 

โดยไม่แลตามองสักนิด

“ระวังหน่อยสิ!”  ฉันหยิบกระดาษเช็ดปากข้ึนมาใหม่  ต้ังใจคลำทุกช้ิน 

เพื่อหาปมแข็ง ๆ โดยไม่สนว่าผงน้ำตาลบัตเตอร์ครีมจะเปรอะเปื้อนมือ

“ท่ีรักจ๋า  ฉันกำลังเก็บกวาดอยู่นะ”  แม่บ้านทำความสะอาดคว้ากระดาษ 

เช็ดปากออกจากมือฉัน  “ดูสิ  คุณทำเลอะเทอะหมดแล้ว!”

“รู้แล้วค่ะ  รู้แล้ว  ขอโทษ”  ฉันหันไปคว้ากล่องใส่คัพเค้กท่ีฉันทำหล่น 

พื้นแทน  “แต่คุณไม่เข้าใจ  ถ้าฉันหาแหวนวงนี้ไม่เจอละก็  ฉันต้องตายแน่”

ฉันอยากจะคว้าถุงขยะไว้แล้วนำมาตรวจพิสูจน์วัตถุภายในด้วยคีมหนีบ 

อยากขึงเทปพลาสติกก้ันห้องท้ังห้องและประกาศว่าน่ีเป็นจุดเกิดเหตุฆาตกรรม 

มันต้องอยู่ที่นี่สิ  มัน ต้อง อยู่ที่นี่

เว้นแต่ว่ามันจะยังอยู่ท่ีใครคนใดคนหน่ึง  น่ีคือความเป็นไปได้อีกเพียง 

อย่างเดียวที่ฉันยังแอบหวัง  เพื่อนฉันอาจยังสวมแหวนอยู่แล้วดันไม่รู้ตัว  

บางทีมันอาจหล่นลงในกระเป๋าถือ...อาจจะร่วงตกลงในกระเป๋าเสื้อ...เกี่ยวอยู่ 

กับด้ายบนชุดจ๊ัมเปอร์...ความเป็นไปได้ท้ังหลายในหัวดูห่างไกลความเป็นไปได้ 

ขึ้นทุกที  แต่ฉันต้องไม่ยอมแพ้

“ลองดูในห้องน้ำหรือยังคะ”  พนักงานทำความสะอาดเบ่ียงตัวหลบฉัน

ฉันหาในห้องน้ำมาแล้วละน่า  ฉันคุกเข่าคลานสำรวจทุกห้อง  แล้วก็ 

อ่างล้างหน้าทุกอัน  สองรอบ  จากน้ันพยายามเกล้ียกล่อมเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้า 

ให้ปิดห้องน้ำและตรวจสอบท่อน้ำทิ้งทั้งหมด  แต่เขาไม่ยอม  เขาบอกถ้าฉัน 

รู้แน่ชัดว่ามันหายท่ีน่ันก็ว่าไปอย่าง  และเขาม่ันใจว่าตำรวจก็ต้องเห็นพ้องกับเขา 

เหมือนกัน  และฉันจะช่วยกรุณาหลีกทางไปจากโต๊ะก่อนได้ไหม  เพราะว่ามีคน 

รอติดต่อเขาอีกมาก

ตำรวจเหรอ  ชิ  ฉันนึกว่าตำรวจจะเปิดวี้หว่อบึ่งรถสายตรวจมาทันทีที่ 

ฉันโทร.หา  ไม่ใช่แค่บอกให้ไปเขียนบันทึกแจ้งความท่ีสถานี  ฉันไม่มีเวลาเขียน 
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บันทึกแจ้งความหรอกนะ!  ฉันต้องหาแหวนให้เจอ!

ฉันรีบร้อนกลับมายังโต๊ะกลมซึ่งเรานั่งกันอยู่เมื่อตอนบ่ายและคลาน 

ไปข้างใต้  ตบตามพรมอีกครั้ง  ฉันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะ  

ฉัน งี่เง่า ขนาดนี้ได้ยังไง

เป็นความคิดของนาตาชาเพื่อนเก่าสมัยเรียนนั่นแหละ  ที่ให้ซื้อตั๋วงาน 

ดื่มแชมเปญจิบชาการกุศลมาร ี กูรี  เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เธอไม่ว่างมาสปา 

วันหยุดเฉพาะเพื่อนสาวที่ฉันนัดแนะเอาไว้อย่างดิบดี  งานนี้จึงเหมือนเป็น 

การชดเชย  เราน่ังกันแปดคนท่ีโต๊ะ  กระดกแชมเปญเพลิน ๆ  แล้วก็กินคัพเค้ก 

ไม่หยุดปาก  และก่อนจะเริ่มจับผลรางวัลสลาก  ใครคนหนึ่งก็เอ่ยว่า  “ไหน  

ป๊อปป ี ขอลองแหวนเธอหน่อยสิ”

ฉันจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนพูด  แอนนาลีซมั้ง  แอนนาลีซ 

เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับฉัน  และตอนน้ีเราก็ทำงานด้วยกันท่ีเฟิร์สต์ฟิตฟิซิโอ 

พร้อมกับรูบีซึ่งเป็นทีมงานกายภาพบำบัดเช่นเดียวกับเรา  รูบีมาดื่มน้ำชาด้วย 

แต่ฉันว่าเธอไม่ได้ลองสวมแหวนนะ  เอ๊ะ  หรือว่าสวม

ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะไม่ได้ความขนาดนี้  แล้วฉันจะเป็น 

ปัวโรต์ได้ยังไงในเม่ือเร่ืองพ้ืน ๆ  ก็ยังจำไม่ได้  ความจริงก็คือ  ทุกคน  เหมือนจะ 

ลองสวมแหวนกันหมด  ท้ังนาตาชา,  แคลร์,  เอมิลี  (เพ่ือนเก่าต้ังแต่สมัยเรียน 

ทอนตันโน่นแน่ะ),  ลูซินดา  (ผู้ช่วยจัดงานแต่งงานที่เหมือนจะเป็นเพื่อนกัน 

ไปแล้ว)  กับคลีเมนซี  ผู้ช่วยของเธอ  แล้วก็รูบีกบัแอนนาลีซ  (ไม่ใช่แคเ่พ่ือน 

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยกับเพื่อนร่วมงานนะ  แต่ยังเป็นสองเพื่อนซี้  แล้วก็ 

จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวของฉันด้วย)

ฉันต้องยอมรับละนะ  ว่าฉันปลื้มปริ่มกับคำชมทั้งหลายมาก  ฉันยัง 

ไม่อยากเชื่อเลยว่าของชิ้นสำคัญแล้วก็สวยงามขนาดนั้นจะตกมาเป็นของฉัน  

จริง ๆ แล้วก็คือ  ฉันยังไม่อยากเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละ  ฉันหมั้นแล้ว! 

ฉัน  ป๊อปปี  ไวเอ็ตต์  หมั้นกับอาจารย์มหาวิทยาลัยรูปหล่อ  สูงยาวเข่าดี  

ผู้เขียนหนังสือของตัวเอง  แล้วก็เคยออกทีวีด้วย  เมื่อหกเดือนก่อน  ชีวิตรัก 

ของฉันยังอยู่ในโซนหายนะแท้  ๆ  ฉันไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนมานับปี  แล้วก็ 

กำลังสองจิตสองใจว่าจะให้โอกาสพ่อหนุ่มปากเหม็นหึ่งจากเนื้อคู่ดอตคอม 
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อีกสักครั้งดีไหม...แต่ตอนนี้อีกสิบวันก็จะถึงวันแต่งงานของฉันแล้ว!  ทุกเช้า 

ฉันจะตื่นขึ้นมา  มองแผ่นหลังเรียบเนียนตกกระของแมกนัสที่กำลังหลับใหล 

และคิดว่า  “คู ่หมั ้นของฉัน  ดร.แมกนัส  ทาวิช  หนุ่มจากมหาวิทยาลัย 

คงิส์คอลเลจแห่งลอนดอน” ๑  แล้วกรู้็สึกอยากหยิกตัวเองเบา ๆ อยา่งไมอ่ยาก 

เช่ือ  จากน้ันฉันจะพลิกตัวไปมองแหวนท่ีเปล่งประกายระยับพราวบนหัวเตียง  

แล้วก็รู้สึกอยากหยิกตัวเองอีกครั้งอย่างไม่อยากเชื่อ

แมกนัสจะว่ายังไง

ท้องไส้ฉันบิดมวน  แล้วฉันก็ต้องกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น  อย่านะ  

อย่าคิดเรื่องนั้น  มามะ  เซลล์สมอง  คิดให้ออกสิ

ฉันจำได้ว่าแคลร์สวมแหวนอยู่นานเชียว  เธอไม่อยากถอดมันออกเลย 

จากนั้นนาตาชาก็เริ่มดึงแหวน  บอกว่า  “ตาฉัน  ตาฉันแล้ว!”  ฉันจำได้ว่าฉัน 

เตือนเธอ  “เบา ๆ หน่อย!”

คือว่า  ฉันไม่ได้  ปล่อยปละละเลย นะ  ฉันคอยมองอยู่ตลอดตอนที ่

ทุกคนส่งแหวนเวียนกันรอบโต๊ะ

แต่แล้วฉันก็วอกแวก  เพราะพวกเขาเริ่มจับรางวัลสลาก  แล้วของ 

รางวัลมันก็เด็ดดวงมากเลยไง  อย่างเช่นบ้านพักตากอากาศท่ีอิตาลีหน่ึงสัปดาห์ 

ตัดผมฟรีในสถานเสริมความงามสุดหรู  บัตรกำนัลห้างฮาร์วีย์  นิโคลส์... 

ห้องจัดเลี้ยงอึงอลไปด้วยเสียงผู้คนที่ควักตั๋วออกมา  เสียงประกาศตัวเลข 

ดังจากเวทีก่อนที่พวกผู้หญิงจะกระโดดร้องตะโกนว่า  “ฉันเอง!”

ซึ่ง  ตอนนั้น  แหละที่ฉันพลาด  ช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวอันเสียวไส ้

ลุ้นระทึก  ถ้าย้อนเวลากลับไปได้  นั่นจะเป็นตอนที่ฉันตั้งสติแล้วบอกตัวเอง 

อย่างขึงขังว่า  “ป๊อปป ี จัดลำดับความสำคัญด้วย”

	 ๑   เขาเชี่ยวชาญเรื่องสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ฉันอ่านหนังสือ  หลักปรัชญาสัญลักษณ์  ของเขา 

คร่าว ๆ  หลังจากเดทกันครั้งที่สอง  และแสร้งทำเหมือนว่าเคยอ่านมันเล่น ๆ  เมื่อนานมาแล้วละ  บังเอิญจัง  

(ซึ่งถ้าว่ากันตรง ๆ ก็คือเขาไม่เชื่อเลยสักนิด)  เอาเถอะ  ประเด็นก็คือฉันอ่านมันจริง  ๆ นะ  แล้วส่วนที่โดนใจ 

มากท่ีสุดก็คือ  ในหนังสือมีเชิงอรรถเต็มไปหมด  ซ่ึงฉันปล้ืมมาก  ก็มันสะดวกดีใช่ไหมล่ะ  เราแทรกเชิงอรรถ 

ไปตรงไหนก็ได้ตามใจชอบ  แล้วก็ดูฉลาดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลย

	 แมกนัสบอกว่าเชิงอรรถเอาไว้ใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่ใจความหลัก  แต่เราก็ยังมีความสนใจประเด็นนั้น 

อยู่บ้าง  เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเชิงอรรถเกี่ยวกับเชิงอรรถของฉันละ
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แต่คนเราไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหม  ช่วงเวลาอย่างว่ามันจะเกิดก็ต้องเกิด  

เราทำผิดมหันต์  แล้วเหตุการณ์ก็จะผ่านพ้นไป  โอกาสที่เราจะแก้ไขอะไรได ้

ก็จะหลุดลอยไปด้วย

ดังน้ันส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ  แคลร์ได้รางวัลต๋ัวชมเทนนิสวิมเบิลดันจากการ 

จับสลาก  ฉันรักแคลร์มากนะ  แต่เธอคอยจะทำตัวเจ๋ียมเจ้ียมอยู่เร่ือย  เธอไม่ 

ลุกข้ึนยืนแล้วตะโกน  “ฉันเอง!  ยู้ฮู!”  ให้ดังล่ัน  แต่กลับยกมือข้ึนกระจ๋ึงหน่ึง 

ขนาดพวกเราที่นั่งโต๊ะเดียวกันยังไม่รู้เลยว่าเธอได้รางวัล

ทันทีที่ฉันรู้ตัวว่าแคลร์ชูตั๋วฉบับที่ถูกรางวัลขึ้นมา  โฆษกบนเวทีก็บอก 

“ถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลละก็...เราจะจับรางวัลกันใหม่นะครับ”

“ตะโกนสิ!”  ฉันจิ้มแคลร์แล้วโบกมือเป็นบ้าเป็นหลัง  “นี่ค่ะ!  คนถูก 

รางวัลอยู่ตรงนี้!”

“และหมายเลขใหม่ก็คือ...๔  - ๔  - ๐- ๓”

แล้วฉันก็ไม่อยากเชื่อเลย  เมื่อหญิงสาวผมเข้มที่อยู่อีกฟากห้องร้อง 

ไชโยโห่ฮิ้วพลางโบกตั๋วไปมา

“หล่อนไม่ได้ถูกรางวัลนะ!”  ฉันโวยด้วยความโมโห  “เธอ  ต่างหาก 

ที่ถูกรางวัล”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ”  แคลร์หดมือกลับ

“ต้อง   เป็นสิ!”  ฉันร้องลั่นก่อนจะยั้งตัวเองได้และทุกคนบนโต๊ะก็ 

หัวเราะครืน

“เอาเลยป๊อปปี!”  นาตาชายุ  “เอาเลย  ยอดหญิงอัศวิน!  เล่นงานมัน!”

“เอาเลย  อัศวินสาว!”

นี่เป็นมุกตลกเก่ากึ้กน่ะ  เพราะเคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้  ครั้งหนึ่ง  ที่ 

โรงเรียน  ตอนท่ีฉันเร่ิมเรียกร้องสิทธิคุ้มครองหนูแฮมสเตอร์  ทุกคนเรียกฉัน 

ว่ายอดหญิงอัศวิน  หรือสั้น  ๆ  ก็อัศวินสาวมาตั้งแต่นั้น  ส่วนวลีติดปากอัน 

แพร่หลายของฉันก็คือ  “ต้อง  เป็นสิ ๒!”

 
	 ๒ ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วฉันไม่เคยพูดนะ  เหมือนที่ฮัมฟรีย์  โบการ์ด  ไม่เคยพูดว่า  “เล่นใหม่สิ  แซม”  

มันเป็นตำนานพื้นบ้านเล่าขานกันไปอย่างนั้นเอง
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ช่างมันเถอะ  รวบรัดตัดความเลยก็คือ  ภายในสองนาที  ฉันขึ้นไปอยู ่

บนเวทีกับสาวผมเข้มและเถียงโฆษกว่าทำไมตั๋วของเพื่อนฉันจึงสมควรได้รับ 

รางวัลมากกว่า

ถึงตอนน้ี  ฉันสำนึกแล้วว่าไม่ควรลุกออกจากโต๊ะ  ฉันไม่ควรท้ิงแหวน 

แม้แต่วินาทีเดียว  ฉันเห็นแล้วว่าทำแบบน้ันมันง่ีเง่าขนาดไหน  แต่ก็ขอออกตัว 

นิดนะว่า  ฉันไม่ รู ้นี่ว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้มันจะดังขึ้นมา  จริงไหมล่ะ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหมือนไม่ใช่เร่ืองจริง  ทุกคนกำลังน่ังในงานสังสรรค์ด่ืมไวน์ 

จิบชากัน  นาทีต่อมา  เสียงไซเรนก็ดังแผดไปทั่วจนเกิดความโกลาหลวุ่นวาย  

ทุกคนลุกจากท่ีและพุ่งตรงไปยังทางออก  ฉันเห็นแอนนาลีซ  รูบี  กับคนอ่ืน ๆ  

คว้ากระเป๋าแล้วออกไปทางด้านหลัง  ชายสวมสูทคนหนึ่งขึ้นมาบนเวทีแล้ว 

ต้อนฉัน  สาวผมสีเข้มกับโฆษกออกไปทางประตูข้าง  ไม่ยอมให้เราไปทางอื่น 

“ความปลอดภัยของพวกคุณสำคัญที่สุดครับ”  เขาย้ำอยู่นั่น๓

แต่กระทั่งตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้ กังวล อะไร  ฉันไม่คิดเลยว่าแหวนจะ  

หาย  ฉันเดาว่ามันคงอยู่ปลอดภัยดีกับเพ่ือนคนหน่ึง  พอฉันออกไปเจอทุกคน 

ข้างนอกแล้วก็จะได้แหวนคืนมา

ซ่ึงแน่นอนว่าข้างนอกน่ันอลหม่านสุด ๆ  มีงานสัมมนาธุรกิจขนาดใหญ่ 

จัดท่ีโรงแรมพร้อมกับงานเล้ียงน้ำชาของเราด้วย  และผู้เข้าประชุมทุกคนต่างก็ 

ว่ิงกรูจากทุกประตูออกไปบนถนน  พนักงานโรงแรมพยายามใช้โทรโข่งประกาศ 

คำชี้แจง  รถยนต์บีบแตรดังลั่น  ฉันใช้เวลานานเป็นชาติกว่าจะหานาตาชากับ 

แคลร์เจอท่ามกลางผู้คนแตกฮือ

“แหวนฉันอยู่ที่พวกเธอหรือเปล่า”  ฉันถามทันทีโดยพยายามไม่ทำท่า 

เหมือนกล่าวโทษ  “ใครเอาแหวนไป”

ทั้งสองทำหน้าเหลอหลา

“ไม่รู้อะ”  นาตาชายักไหล่  “ไม่ได้อยู่ที่แอนนาลีซหรอกเหรอ”

ฉันจึงแหวกฝูงชนไปตามหาแอนนาลีซ  แต่เธอไม่ได้เก็บแหวนไว้  และ 

	 ๓ แหงละ  โรงแรมไม่ได้ไฟไหม้หรอก  แค่ระบบเตือนภัยลัดวงจร  ฉันมารู้ทีหลัง  แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ 

รู้สึกดีขึ้นเลย
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คิดว่าน่าจะอยู่กับแคลร์  ส่วนแคลร์คิดว่าอยู่ที่คลีเมนซี  และคลีเมนซีเดาว่า 

น่าจะอยู่กับรูบี  แต่ว่าเธอกลับไปแล้วมั้ง

ธรรมชาติของความต่ืนตระหนกก็คือ  มันจะค่อย   ๆคืบคลานเข้าครอบงำ 

เรา  ตอนแรกเราจะยังคงใจเย็น  ยังบอกตัวเองว่า  “อย่าบ้าน่า  มันไม่หายไป 

ไหนหรอก”  และนาทีต่อมาพนักงานของมารี  กูรีก็ประกาศว่าจะรวบรัดจัดงาน 

ให้จบเร็วขึ้นเนื่องจากเหตุไม่คาดฝัน  และแจกถุงของที่ระลึกให้  ก่อนเพื่อน 

ทุกคนจะแยกย้ายกันไปขึ้นรถไฟใต้ดิน  ในขณะที่นิ้วของเรายังคงว่างเปล่า  

เสียงในหัวกรีดร้องว่า  “โอ  พระเจ้า!  ว่าแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้!  ไม่ควร 

มีใครไว้ใจมอบแหวนเก่าแก่ให้ฉันหรอก!  พลาดแล้ว!  พลาดแล้วไง!”

และนั่นแหละ  เหตุผลที่พอมารู้ตัวอีกที  เราก็กำลังมุดอยู่ใต้โต๊ะใน 

ช่ัวโมงถัดมา  คลำเปะปะบนผืนพรมสกปรกของโรงแรม  ภาวนาสุดใจขอให้เกิด 

ปาฏิหาริย์  (แม้พ่อของคู่หมั้นฉันจะเขียนหนังสือติดอันดับขายดีว่าด้วยเรื่อง 

ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง  มันเป็นแค่เร่ืองความเช่ือไร้สาระ  แม้กระท่ังการพูด “อพจ” 

ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่อ่อนแอ)๔

แล้วทันใดนั้นฉันก็เห็นว่าโทรศัพท์กำลังส่องแสงวาบ  ฉันคว้ามันด้วย 

มือสั่นเทา  มีข้อความเข้ามาสามข้อความ  ฉันเลื่อนดูอย่างมีความหวัง

หาเจอหรือยัง  แอนนาลีซ  XX

เสียใจด้วยนะเพื่อนรัก  ไม่เห็นแหวนเธอ 

เลย  แต่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่หลุดปาก 

บอกแมกนัสแน ่ น  XXX

 
	 ๔ ปัวโรต์เคยพูดว่า “โอ  พระเจ้า” หรือเปล่า  ฉันว่าเคยนะ  หรืออาจจะเป็น “พระแม่เจ้า!”  ซึ่งก็ให ้

ความหมายเหมือนกัน  แบบนี้ถือว่าทฤษฎีของแอนโทนีผิดใช่ไหม  เพราะเห็นชัด ๆ ว่าเซลล์สมองของปัวโรต ์

แข็งแรงกว่าคนอ่ืนมาก  สักวันฉันจะต้องแจกแจงให้แอนโทนีฟังแล้วละ  รอให้ฉันสภาพจิตใจเข้มแข็งเสียก่อน 

เถอะ  (ซึ่งคงไม่มีวันหรอก  ถ้าฉันยังหาแหวนไม่เจอ)
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ไฮ  ป๊อปส์!  หูย  แหวนหาย  เซ็งเลยเนอะ!   

จริง  ๆ  แล้วฉันว่าฉันเห็นมัน...(กำลังส่งข้อความ)

ฉันจ้องโทรศัพท์ด้วยใจลุ้นระทึก  แคลร์คิดว่าเธอเห็นแหวนเหรอ  

ที่ไหนกัน

ฉันคลานออกมาจากใต้โต๊ะและโบกโทรศัพท์ไปรอบ ๆ  แต่ข้อความ 

ที่เหลือก็ไม่ยอมเข้ามาสักท ี สัญญาณที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย  แล้วจะเรียกตัวเอง 

ว่าโรงแรมห้าดาวได้ยังไงฮ ึ ฉันต้องออกไปข้างนอก

“คุณคะ!”  ฉันเดินเข้าไปหาพนักงานทำความสะอาดผมเทา  ตะเบ็งแข่ง 

กับเสียงคำรามของเคร่ืองดูดฝุ่น  “ฉันจะออกไปเช็กข้อความโทรศัพท์แป๊บหน่ึง 

แต่ถ้าคุณเจอแหวน แล้ว ช่วยโทร.บอกทันทีเลยนะคะ  ฉันให้เบอร์มือถือคุณ 

ไปแล้ว  จะอยู่ตรงหน้าถนนนี่เอง...”

“ได้ค่าคู้น”  แม่บ้านเอ่ยด้วยท่าทางเอือมระอา

ฉันรีบร้อนไปที่ล็อบบี ้ หลบหลีกกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาและแอบชะลอ 

ฝีเท้าเล็กน้อยขณะผ่านโต๊ะเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

“มีทีท่าว่า...”

“ยังไม่มีใครนำของที่เก็บได้มาส่งเลยครับ  คุณผู้หญิง”

อากาศภายนอกอุ่นสบาย  เป็นสัญญาณบอกว่าใกล้ถึงฤดูร้อนแม้เพิ่ง 

ล่วงเข้ากลางเดือนเมษายน  ฉันหวังว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสัก 

สิบวัน  เพราะชุดแต่งงานของฉันเว้าหลัง  และฉันอยากให้วันน้ันอากาศแจ่มใส

หน้าโรงแรมมีบันไดขั้นเตี้ย  ๆ  ซึ่งฉันเดินขึ้นเดินลง  แกว่งโทรศัพท์ 

ไปมาเพื่อพยายามหาสัญญาณ  แต่ก็ไม่สำเร็จ  ในที่สุดฉันก็เดินลุยลงไปบน 

ทางเท้า  ชูโทรศัพท์ขึ ้นเหนือศีรษะแล้วโบกไปรอบ  ๆ  อย่างเอาเป็นเอาตาย  

จากน้ันเกร่เข้าไปในถนนไนท์บริดจ์อันเงียบเชียบโดยเหยียดโทรศัพท์ไปสุดมือ

มามะ  โทรศัพท์  ฉันล่อหลอกมันในใจ  แกต้องทำได้สิ  ทำเพ่ือป๊อปปี 

ไง  จงรับข้อความเข้ามา  มันต้องมีสัญญาณสักที่สิน่า...แกต้องทำได้...

“เฮ้ย-ย-ย!”  ฉันได้ยินเสียงตัวเองตะโกนด้วยความช็อกก่อนจะ 

สำเหนียกได้เสียอีกว่าเกิดอะไรข้ึน  ท่ีไหล่ฉันปวดแปลบ  น้ิวรู้สึกเหมือนมีอะไร 
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ครูดผ่านไป  คนคนหนึ่งบนจักรยานกำลังปั่นฉิวไปยังทางปลายถนน  ฉันทัน 

ได้เห็นเพียงเสื้อฮู้ดสีเทาเก่า ๆ กับกางเกงยีนสีดำรัดรูปก่อนจักรยานคันนั้นจะ 

เลี้ยวตรงหัวมุม

มือฉันว่างเปล่า  นี่มันบ้าบอ—

ฉันจ้องฝ่ามือตัวเองอย่างมึนงงและไม่อยากเช่ือ  หายไปแล้ว  เจ้าหมอน่ัน 

ขโมยโทรศัพท์ของฉันไป  มันขโมยโทรศัพท์ฉัน

โทรศัพท์คือ  ชีวิต  ของฉันเลยนะ  ฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมันน่ะ  

โทรศัพท์คืออวัยวะสำคัญในชีวิต

“คุณผู้หญิง  เป็นอะไรหรือเปล่าครับ”  พนักงานเปิดประตูรีบลงบันได 

มา  “เกิดอะไรขึ้นครับ  เขาทำร้ายคุณหรือเปล่า”

“ฉัน...ฉันถูกวิ่งราว”  ฉันเอ่ยตะกุกตะกักออกไป  “โทรศัพท์ฉันถูก 

ขโมย”

พนักงานเปิดประตูเดาะลิ้นอย่างเห็นใจ  “พวกฉวยโอกาส  แถวนี้ต้อง 

ระวังครับ...”

ฉันไม่ได้ฟังที่เขาพูด  ฉันเริ่มตัวสั่นเทิ้ม  ฉันไม่เคยรู้สึกสูญเสียและ 

เสียขวัญขนาดนี้มาก่อน  ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีโทรศัพท์  ฉันจะดำเนินชีวิต 

ต่อไปยังไง  มือฉันคอยแต่จะล้วงหาโทรศัพท์ในกระเป๋า  ในช่องซึ่งมันเคยอยู่ 

ประจำ  สัญชาตญาณทุกอย่างในตัวต้องการจะส่งข้อความหาใครสักคนเพื่อ 

บอกว่า  “อพจ  โทรศัพท์ฉันหาย!”  แต่ ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อไม่มี 

โทรศัพท์

โทรศัพท์ของฉันคือผู้คนที่รายล้อม  คือเพื่อนฝูง  คือครอบครัว  คือ 

การงาน  คือโลกใบนี้  คือทุกอย่าง  ฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาฉุดกระชากเครื่อง 

ช่วยชีวิตออกไปจากตัว

“ให้ผมโทร.เรียกตำรวจไหมครับคุณผู้หญิง”  พนักงานเปิดประต ู

จ้องมองฉันอย่างเป็นห่วง

ฉันใจลอยเกินกว่าจะตอบกลับ  ฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องที่เพิ่งนึกได้ซึ่งน่า 

สยองกว่า  แหวน  ฉันให้เบอร์โทรศัพท์กับทุกคนเอาไว้  ทั้งแม่บ้านทำความ 

สะอาด  คนเฝ้าห้องน้ำ  เจ้าหน้าท่ีขององค์กรมารี  กูร ี ทุกคน  จะเป็นยังไงถ้ามี 
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	 ๕ จิตใจที่อ่อนแอ

  ๖  อย่างน้อยฉันก็มี  สิทธิ์  หวังว่าจะได้แหวนคืนมาอย่างปลอดภัย  และเขาจะไม่มีวันรู้เรื ่องเลย  

ใช่ไหมล่ะ

คนเจอแหวน  จะเป็นยังไงถ้ามีใครเก็บแหวนได้และพวกเขากำลังพยายามจะ 

ติดต่อฉันอยู่ ในนาทีน้ี  แต่กลับติดต่อไม่ได้เพราะเจ้าหนุ่มเส้ือฮู้ดโยนซิมการ์ด 

ของฉันลงแม่น้ำไปแล้ว

โอ  พระเจ้า ๕  ฉันต้องคุยกับเจ้าหน้าท่ีดูแลลูกค้า  ฉันจะให้เบอร์ท่ีบ้าน 

กับเขาแทน  —

ไม่  ไม่เข้าท่า  ถ้าพวกเขาฝากข้อความไว้แล้วแมกนัสมาได้ยินล่ะ ๖

โอเค  เอาเป็นว่า...เอาเป็นว่า...ฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานไว้ก ็

แล้วกัน  ใช่แล้ว

แต่ว่าจะไม่มีใครอยู่ท่ีคลินิกกายภาพบำบัดในเย็นวันน้ี  ส่วนฉันจะไปน่ัง 

รอเผื่อ ๆ อยู่นานเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้ด้วย

ตอนนี้ฉันเริ่มประสาทเสียอย่างจริงจัง  สถานการณ์มันชักจะเกินการ 

ควบคุมไปแล้ว

และสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีก  เมื่อฉันวิ่งกลับเข้าไปในล็อบบี้และ 

พบว่าเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ากำลังยุ่งหนัก  ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มใหญ่มุงอยู ่

รอบโต๊ะเพื่อพูดคุยเรื่องการจองร้านอาหาร  ฉันพยายามจะสบตาเขา  หวังว่า 

เขาจะเรียกฉันไปหาโดยให้ความสำคัญก่อนใคร  แต่เขากลับต้ังใจไม่เหลียวแล 

ซึ่งทำให้ฉันเจ็บแปลบขึ้นมาทันท ี ฉันรู้นะว่าบ่ายนี้ฉันทำเขาเสียเวลามาก  แต ่

เขาไม่รู้เลยหรือว่าฉันตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติรุนแรงขนาดไหน

“คุณผู้หญิงครับ”  พนักงานเปิดประตูตามฉันเข้ามาที่ล็อบบี้  คิ้วเขา 

ขมวดมุ่นด้วยความกังวล  “ให้เราจัดเครื่องดื่มปลอบขวัญให้คุณหน่อยดีไหม 

ครับ  อาร์โนลด์!”  เขาเรียกพนักงานเสิร์ฟทันที  “ขอบร่ันดีให้คุณผู้หญิงท่านน้ี 

หน่อยสิ  บริการจากโรงแรมนะ  และถ้าคุณคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา  

เขาจะช่วยแจ้งตำรวจให้ได้ครับ  คุณนั่งลงก่อนไหม”

“ไม่ละ  ขอบคุณค่ะ”  แล้วทันใดน้ันฉันก็นึกข้ึนได้  “หรือฉันควรจะโทร. 
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เข้าเครื่องตัวเอง!  โทร.หาเจ้าโจรวิ่งราวคนนั้น!  ขอให้เขาเอาโทรศัพท์มาคืน  

เสนอรางวัลให้...คุณว่าเป็นไงคะ  ฉันขอยืมโทรศัพท์คุณได้ไหม”

พนักงานเปิดประตูแทบผงะเมื่อฉันยื่นมือออกไป

“คุณผู้หญิงครับ  ผมคิดว่าแบบนั้นเป็นการกระทำที่บ้าบิ่นมากเลย 

นะครับ”  เขาเอ่ยเสียงเข้ม  “และผมม่ันใจว่าตำรวจก็คงเห็นด้วยว่าคุณไม่ควร 

ทำอย่างนั้น  ผมว่าคุณคงช็อกอยู่ละ  นั่งลงก่อน  แล้วพยายามทำใจให้สบาย 

นะครับ”

อืม  บางทีเขาอาจจะพูดถูก  ฉันเองก็ไม่ได้กระดี๊กระด๊าอยากนัดเจอ 

เจ้าคนร้ายใส่เสื้อฮู้ดเท่าไรหรอก  แต่ฉันนั่งลงทำใจให้สบายไม่ได้  ฉันตื่นตัว 

มากเกินไป  และเพื่อสงบสติ  ฉันจึงออกเดินเป็นวงกลมซ้ำ  ๆ  ส้นรองเท้า 

กระทบพื้นหินอ่อนดังกริ๊ก ๆ ผ่านต้นไทรอังกฤษกระถางขนาดยักษ์....ผ่านโต๊ะ 

วางหนังสือพิมพ์...ผ่านถังขยะแวววาวใบใหญ่...กลับมาท่ีต้นไทรอีกที  มันเป็น 

วงเวียนความอบอุ่นใจวงเล็ก  ๆ  และฉันยังจับตามองเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า 

ได้ตลอดเวลา  รอให้เขาว่าง

ล็อบบี้ยังคงวุ่นวายไปด้วยผู้บริหารจากการสัมมนา  ฉันมองผ่านประตู 

กระจกเห็นพนักงานเปิดประตูกลับไปที่บันได  ง่วนอยู่กับการเรียกแท็กซี่และ 

ยัดทิปใส่กระเป๋า  ชายชาวญ่ีปุ่นหุ่นเต้ียตันในชุดสูทสีน้ำเงินยืนอยู่ใกล้ฉันพร้อม 

กับนักธุรกิจหน้าตาเหมือนคนยุโรป  กำลังส่งเสียงเอะอะซ่ึงฟังคล้ายภาษาญ่ีปุ่น 

บ๊งเบ๊งของคนโกรธจัด  พลางชี้ไม้ชี้มือใส่ทุกคนที่มีบัตรผ่านเข้าร่วมสัมมนา 

ห้อยคออยู่ด้วยสายเชือกสีแดง  เขาตัวเล็กมาก  ในขณะท่ีผู้ชายคนอ่ืน ๆ ดูกลัว 

หงอจนฉันเกือบอยากจะยิ้ม

บร่ันดีเสิร์ฟมาในถาดโลหะ  ฉันหยุดครู่หน่ึงเพ่ือกระดกรวดเดียวหมด  

จากนั้นเดินวนต่อไปบนเส้นทางเดิม

ต้นไทร...โต๊ะหนังสือพิมพ์....ถังขยะ...ต้นไทร...โต๊ะหนังสือพิมพ์... 

ถังขยะ...

ตอนนี้ฉันเย็นลงหน่อยแล้ว  และเริ่มเกิดความคิดอำมหิต  เจ้าหนุ่ม 

เส้ือฮู้ดน่ันจะรู้ตัวไหมว่าเขาทำลายชีวิตฉัน  เขารู้หรือเปล่าว่าโทรศัพท์เคร่ืองหน่ึง 

มัน  สำคัญต่อชีวิต มากขนาดไหน  การขโมยโทรศัพท์จากคนอื่นถือเป็นสิ่งที ่
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เลวร้ายที่สุด  เลวร้ายที่สุด

แล้วมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์วิเศษวิโสอะไรด้วย  มันเก่าโบราณเชียวละ  

ถ้าเจ้าหนุ่มเสื้อฮู้ดนึกอยากจะพิมพ์ตัว  “บ” ในข้อความหรือว่าเข้าเน็ตก็ขอให้ 

โชคดีแล้วกัน  ฉันขอให้เขาพยายามแล้วก็วืด  ซึ่ง  เขาจะต้องเสียใจ

ต้นไทร...หนังสือพิมพ์...ถังขยะ...ต้นไทร...หนังสือพิมพ์...ถังขยะ...

มิหนำซ้ำ  เขายังทำฉันเจ็บไหล่ด้วย  บางทีฉันน่าจะฟ้องเขาสักหลายล้าน 

ถ้าตำรวจจับตัวเขาได้ละก็  ซึ่งก็คงจับไม่ได้หรอก

ต้นไทร...หนังสือพิมพ์...ถังขยะ...

ถังขยะ

เดี๋ยวนะ

นั่นอะไร

ฉันหยุดเดินทันทีแล้วจ้องเข้าไปในถัง  สงสัยว่ามีใครแกล้งเล่นหรือว่า 

ฉันมองเห็นภาพหลอนไปเองหรือเปล่า

มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่ง

ในถังขยะนั่น  โทรศัพท์มือถือ
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ฉันกะพริบตา  สองสามครั้งแล้วมองดูอีกที  แต่โทรศัพท์ก็ยัง 

อยู่ตรงนั้น  ครึ่งหนึ่งซุกอยู่ระหว่างตารางการประชุมสองแผ่นที่มีคนทิ้งไว้กับ 

แก้วสตาร์บัคส์  โทรศัพท์มันลงไปทำอะไรอยู่ใน ถังขยะ  เนี่ย

ฉันหันไปรอบ ๆ   เพื่อดูว่ามีใครมองอยู่หรือเปล่า  จากนั้นก็ล้วงมือลง 

อย่างแหยง ๆ  และหยิบมันออกมา  น้ำกาแฟเปื้อนตัวเครื่องอยู่สองสามหยด  

แต่นอกน้ันแล้วสภาพก็ยังดูสมบูรณ์  แถมเป็นของดีอีกต่างหาก  ดูใหม่ด้วยนะ

ฉันหันรีหันขวางสำรวจมองล็อบบี้ที่ผู้คนแน่นขนัด  ไม่มีใครสนใจฉัน 

เลยแม้แต่น้อย  ไม่มีใครปร่ีเข้ามาโวยวายว่า  “น่ันไง  โทรศัพท์ของฉัน!”  และ 

ฉันก็เดินวนอยู่แถวนี้มาสิบนาที  ใครก็ตามที่โยนโทรศัพท์ทิ้งไว้คงลงมือมา 

พักหนึ่งแล้วละ

มีสติ๊กเกอร์แปะไว้ด้านหลังโทรศัพท์  คำว่า ไวท์โกลบคอนซัลติงกรุ๊ป  

ตัวเล็ก ๆ พิมพ์ติดอยู่พร้อมตัวเลข  มีคนโยนมันทิ้งเหรอ  หรือว่ามันพัง  ฉัน 

กดปุ่ม เปิด  และหน้าจอก็สว่างข้ึน  ดูเหมือนจะใช้งานได้ตามปกตินะเท่าท่ีเห็น

เสียงเล็ก ๆ ในหัวบอกว่าฉันควรคืนมันให้เจ้าของ  เอาไปที่โต๊ะต้อนรับ 

แล้วบอกว่า  “ขอโทษนะคะ  ฉันว่าคงมีคนทำโทรศัพท์หาย”  นั่นคือสิ่งที่ฉัน 

ควรจะทำ  เดินมุ่งม่ันไปท่ีโต๊ะ  เด๋ียวน้ี  เย่ียงพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบและ 

มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ...

แต่เท้าฉันมันไม่ขยับเลย  มือกำโทรศัพท์แน่นด้วยความหวงแหน  เร่ือง 
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ของเร่ืองก็คือ  ฉัน จำเป็น  ต้องมีโทรศัพท์  ฉันพนันได้เลยว่าไวท์โกลบคอนซัลติง 

กรุ๊ป  ซึ่งจะบริษัทอะไรก็ช่างเถอะ  ต้องมีโทรศัพท์เป็นล้านเครื่องแน่  แล้วก็ 

ใช่ว่าฉันเจอมันบนพ้ืนหรือว่าในห้องน้ำเสียหน่อย  ใช่ไหมล่ะ  มันอยู่ในถังขยะ 

ของที่อยู่ในถังขยะก็คือ ขยะ  ถือว่าใครดีใครได ้ เป็นของที่ถูกโละทิ้งมาสู่โลก  

นั่นคือกฎ

ฉันเพ่งมองในถังขยะอีกครั้งและเหลือบเห็นสายเชือกสีแดงเหมือนที่ 

แขวนอยู่รอบคอผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  ฉันเหล่มองเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเพื่อ 

ให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้จับตามองอยู่  จากนั้นก็แหย่มือลงไปอีกครั้งแล้วล้วงหยิบ 

บัตรผู้เข้าร่วมสัมมนาขึ้นมา  ภาพหน้าตรงของหญิงสาวสวยสะดุดตาจ้องมอง 

กลับมา  ใต้ภาพมีตัวอักษรพิมพ์ว่า  ไวโอเลต  รัสเซลล์,  ไวท์โกลบคอนซัลติง 

กรุ๊ป

ตอนนี้ฉันนึกข้อสันนิษฐานดี  ๆ  ออกแล้วละ  ฉันเป็นปัวโรต์ได้แล้ว  

โทรศัพท์เคร่ืองน้ีเป็นของไวโอเลต  รัสเซลล์  และเธอเป็นคนโยนมันท้ิง  เพราะ 

ว่า...เพราะเหตุผลอะไรสักอย่าง

เฮอะ  ความผิดของเธอเองนะ  ไม่ใช่ความผิดฉัน

ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ส่งเสียงดังจนฉันสะดุ้ง  เวรกรรม!  มันยังทำงาน 

อยู่  เสียงเรียกเข้าเริ่มดังในระดับสูงสุด  เป็นเพลง “ซิงเกิลเลดี้ส์” ของบียองเซ่ 

ฉันรีบกด ปฏิเสธ  แต่ครู่ต่อมามันก็เริ่มดังอีกครั้งด้วยเสียงแผดลั่นชัดเจน

เจ้าเคร่ืองน่ีไม่มีปุ่มปรับระดับเสียงเลยหรือไงนะ  นักธุรกิจหญิงสองคน 

ที่อยู่ใกล้ ๆ  หันมาจ้องดู  ฉันเลิ่กลั่กจิ้มปุ่ม รับสาย  แทนที่จะเป็นปุ่ม ปฏิเสธ  

พวกเธอสองคนยังคงมองมา  ฉันก็เลยแนบโทรศัพท์กับหูแล้วเบือนหน้าหนี

“หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้”  ฉันพยายามทำ 

เสียงเหมือนหุ่นยนต์  “กรุณาฝากข้อความ”  แบบนี้ใครก็ตามที่โทร.มาจะได้ 

เลิกตอแยเสียที

“หายหัวไป อยู่  ไหนมา”  เสียงผู้ชายซึ่งฟังดูทุ้มนุ่ม  มีการศึกษาเอ่ยขึ้น  

ฉันแทบจะร้องกร๊ีดด้วยความอัศจรรย์ใจ  ได้ผล!  เขาคิดว่าฉันเป็นเคร่ืองจักร! 

“ผมเพิ่งคุยกับสก็อตตี  เขามีคนรู้จักที่น่าจะจัดการให้ได้  คล้าย  ๆ  ผ่าแทรก 

กลางนิดหน่อย  ฝีมือดีมาก  ไร้ร่องรอย”
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ฉันไม่กล้าหายใจหรือว่าเกาจมูกซึ่งจู่ ๆ ก็คันยุบยิบเหลือเกิน

“โอเค”  ชายคนน้ันเอ่ย  “เอาละ  จากน้ีจะทำอะไรก็แล้วแต่  ต้องโคตร 

รอบคอบเลยนะ”

เขาวางสาย  แล้วฉันก็จ้องโทรศัพท์ด้วยความทึ่ง  ฉันไม่คิดเลยว่า 

จะมีคนฝาก ข้อความ  ไว้จริง ๆ

ถึงตอนน้ีฉันรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะ  น่ีคือข้อความเสียงของแท้  แล้ว 

ไวโอเลตก็ไม่มีโอกาสได้ฟัง  คือว่ามันไม่ใช่ความผิด  ของฉัน หรอกที่เธอโยน 

โทรศัพท์ท้ิง  แต่ถึงอย่างน้ัน....ด้วยสัญชาตญาณ  ฉันควานกระเป๋าหยิบปากกา 

กับของเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถเขียนลงบนนั้นได้  ซึ่งก็คือสูจิบัตรละคร 

เวทีเก่า ๆ ๑  ฉันจดยุกยิกลงไป:  “สก็อตตีมีคนรู้จัก  ผ่าแทรกกลางนิดหน่อย  

ไร้ร่องรอย  โคตรรอบคอบ”

ใครจะไปรู้ว่า นี่ มันเรื่องอะไรกัน  อาจเป็นการดูดไขมันก็ได้  แต่ก็นะ  

ช่างมันเถอะ  ประเด็นคือ  ถ้าฉันได้เจอแม่สาวไวโอเลต  ฉันก็จะส่งต่อข้อความน้ี 

ให้เธอ

ก่อนที่โทรศัพท์จะดังอีก  ฉันรีบร้อนตรงไปยังโต๊ะเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า  

ซึ่งโล่งโจ้งราวกับปาฏิหาริย์

“ไฮ”  ฉันเอ่ยกระหืดกระหอบ  “ฉันอีกแล้วค่ะ  มีคนหาแหวนฉันเจอ 

บ้างหรือเปล่าคะ”

“ขอเรียนย้ำอีกคร้ังนะครับ  คุณผู้หญิง”  เขาย้ิมหน้าตึง  “ถ้าเกิดเราเจอ 

แหวนของคุณ  เราจะแจ้งให้ทราบ  เรา มี  เบอร์โทรศัพท์ของคุณแล้ว  —”

“ไม่มีค่ะ!”  ฉันขัดข้ึน  คล้ายกับได้ชัยชนะ  “น่ันแหละประเด็น!  เบอร์ 

ที่ฉันให้คุณไปตอนนี้มัน...เอ่อ...เสีย  ใช้ไม่ได้  ไม่ได้เลย”  สิ่งสุดท้ายที่ฉัน 

ต้องการก็คือให้เขาโทร.หาเจ้าหนุ่มเส้ือฮู้ดแล้วเอ่ยถึงแหวนมรกตเลอค่า  “อย่า 

โทร.เบอร์นั้นนะคะ  ช่วยโทร.เบอร์นี้แทนจะได้ไหม”  ฉันตั้งอกตั้งใจคัดลอก 

หมายเลขจากหลังเครื่องของไวท์โกลบคอนซัลติงกรุ๊ป  “จริง  ๆ  แล้วเพื่อให้ 

 
	 ๑  เดอะไลอ้อนคิง  นาตาชาได้ตั๋วฟรีมา  ตอนแรกฉันคิดว่ามันคงเป็นละครเวทีกิ๊กก๊อกสำหรับเด็ก  

แต่กลายเป็นว่ามัน สุดยอดมาก
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แน่ใจ...ฉันขอทดสอบหน่อยนะคะ”  ฉันคว้าโทรศัพท์ของโรงแรมแล้วกด 

หมายเลขที่พิมพ์ติดไว้  ไม่นานเสียงบียองเซ่ก็แผดดังจากโทรศัพท์  เอาละ  

อย่างน้อยก็หายห่วงขึ้นมาเปลาะหนึ่ง  ฉันมีเบอร์โทรศัพท์แล้ว

“คุณผู้หญิงครับ  มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม”

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเริ่มทำหน้าฉุน ๆ  แถมคนที่ต่อแถวอยู่ข้างหลังฉัน 

ก็เยอะขึ้นด้วย  ฉันเลยบอกขอบคุณเขาอีกครั้งและเดินไปยังโซฟาตัวใกล  ้ๆ  

ด้วยอะดรีนาลินที่พลุ่งพล่าน  ฉันมีเบอร์โทรศัพท์และฉันก็มีแผนการแล้ว

ใช้เวลาเพียงห้านาที  ฉันก็เขียนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ลงบนกระดาษ 

บันทึกของโรงแรมยี่สิบแผ่นแยกกัน  เป็นข้อความ  “ป๊อปปี  ไวเอ็ตต์ – แหวน 

มรกต  กรุณาติดต่อ!!!!” ด้วยตัวหนาใหญ่  แล้วก็ต้องหงุดหงิดชะมัดท่ีตอนน้ี 

ประตูห้องจัดเลี้ยงปิดล็อก  (ถึงฉันจะ มั่นใจ ว่าได้ยินเสียงคนทำความสะอาด 

อยู่ข้างใน)  ฉันเลยจำต้องเตร่อยู่ตามทางเดินโรงแรม  ห้องน้ำชา  ห้องน้ำหญิง  

แม้แต่สปา  เที่ยวได้ยื่นเบอร์โทรศัพท์ให้กับพนักงานโรงแรมทุกคนที่เจอและ 

อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปด้วย

ฉันโทร.หาตำรวจแล้วบอกให้พวกเขาจดเบอร์โทรศัพท์ของฉันไว้  ฉัน 

ส่งข้อความหารูบี  ผู้ซึ่งฉันจำเบอร์ได้ขึ้นใจ  เพื่อบอกว่า

ไฮ!  โทรศัพท์ถูกขโมย  นี่เบอร์ใหม่  ช่วย 

บอกทุกคนทีนะ  เรื่องแหวนมีวี่แววไหม

จากน้ันฉันท้ิงตัวลงบนโซฟาด้วยความอ่อนล้า  รู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมน้ี 

มาท้ังวัน  ฉันควรจะโทร.หาแมกนัสแล้วให้เบอร์น้ีเขาไว้ด้วย  แต่ก็ยังทำใจไม่ได้ 

ฉันม่ันใจยังไงบอกไม่ถูกว่าเขาฟังน้ำเสียงฉันแล้วต้องรู้แน่ว่าแหวนหายไป  เขา 

ต้องใช้พลังจิตสัมผัสได้ว่านิ้วมือฉันว่างเปล่าทันทีที่เอ่ย  “ไฮ”

ได้โปรดกลับมาเถอะนะ  แหวนจ๋า  ได้โปรด  ได้โปรด กลับมา...

ฉันเอนหลัง  หลับตา  และพยายามส่งกระแสจิตผ่านสัญญาณทางอากาศ 

ดังนั้นเมื่อเสียงบียองเซ่ดังขึ้นอีกครั้ง  ฉันก็สะดุ้งโหยง  อาจจะเป็นสายนี้ก็ได้! 

แหวนของฉัน!  มีคนเจอมันแล้ว!  ฉันไม่มองหน้าจอก่อนด้วยซ้ำก่อนกดปุ่ม  
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รับสาย แล้วกรอกเสียงด้วยความตื่นเต้น  “ฮัลโหล”

“ไวโอเลต”  เสียงผู้ชายคนหนึ่งดังเข้ามาในห ู ไม่ใช่คนที่โทร.มาก่อน 

หน้านี้  แต่เป็นชายที่เสียงเข้มกว่า  เขาเหมือนอารมณ์เสียเล็กน้อย  ถ้าหาก 

เราบอกได้จากถ้อยคำเพียงสามพยางค์  ๒ น่ะนะ  นอกจากน้ีเขายังหายใจค่อนข้าง 

แรง  ซ่ึงหมายความว่าเขาอาจเป็นโรคจิตหรือไม่ก็กำลังออกกำลังกาย  “เธออยู่ 

ที่ล็อบบี้หรือเปล่า  พวกตัวแทนคนญี่ปุ่นยังอยู่ที่นั่นไหม”

ฉันมองไปรอบ ๆ ด้วยปฏิกิริยาอัตโนมัติ  มีชาวญี่ปุ่นรวมกลุ่มกันอยู ่

ตรงประตู

“ค่ะ  ยังอยู่”  ฉันบอก  “แต่ฉันไม่ใช่ไวโอเลตนะ  โทรศัพท์เคร่ืองน้ีไม่ใช่ 

ของไวโอเลตแล้ว  ขอโทษด้วย  คุณน่าจะส่งข่าวบอกคนอื่น  ๆ ด้วยดีมั้ย  ว่า 

ไวโอเลตเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์”

ฉันต้องกำจัดเหล่าสหายของไวโอเลตให้พ้นตัวสักที  ฉันปล่อยให้คน 

พวกนี้โทร.มาทุกห้าวินาทีไม่ได้หรอกนะ

“ขอโทษที  น่ันใครน่ะ”  ชายคนน้ันถาม  “ทำไมคุณถึงรับสาย  ไวโอเลต 

อยู่ที่ไหน”

“ฉันเป็นคนถือครองโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะ”  ฉันเอ่ยอย่างมั่นใจมากกว่า 

ที่รู้สึก  ซึ่งก็จริงนะ  การครอบครองปรปักษ์๓ ไง

“ถือครอง  เนี่ยนะ  นี่คุณบ้า  —  โอ๊ย  ให้ตายเถอะ”  เขาสบถต่ออีกนิด 

ก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้า  ฟังเหมือนเขากำลังวิ่งลงบันได๔  “งั้นบอกมาซิ  

พวกเขากำลังจะกลับแล้วหรือเปล่า”

“พวกคนญี่ปุ่นน่ะเหรอ”  ฉันหรี่ตามองคนกลุ่มนั้น  “อาจจะมั้ง  บอก 

ไม่ถูกแฮะ”

“มีผู้ชายตัวเตี้ย ๆ อยู่ด้วยไหม  คนที่อ้วน ๆ  ผมหนา ๆ น่ะ”

“คุณหมายถึงคนที่ใส่สูทสีน้ำเงินหรือเปล่า  อยู่ค่ะ  เขาอยู่ตรงหน้าฉัน 

นี่แหละ  ท่าทางฉุนจัดเชียว  ตอนนี้เขากำลังสวมเสื้อโค้ตกันฝน”
 

	 ๒ ซึ่งฉันคิดว่าฉันทำได้

  ๓ ฉันไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่ามันหมายความว่ายังไง

  ๔ งั้นก็คงไม่ใช่พวกโรคจิต
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ชายญ่ีปุ่นเต้ียล่ำเพ่ิงรับโค้ตเบอร์เบอร์ร่ีมาจากเพ่ือนร่วมงาน  ขณะสวม 

ก็ทำหน้าตาถมึงทึง  ส่วนปากก็พ่นภาษาญี่ปุ่นเกรี้ยวกราดยาวเป็นชุด  ทีมงาน 

ทุกคนต่างผงกหัวกันเลิ่กลั่ก

“ไม่ได้!”  เสียงโหวกเหวกของชายคนนั้นซึ่งดังมาตามโทรศัพท์เล่นเอา 

ฉันประหลาดใจ  “ปล่อยเขาไปไม่ได้”

“อ่า  เขาจะไปแล้วค่ะ  เสียใจด้วย”

“คุณต้องห้ามเขาไว้นะ  ไปหยุดเขา  อย่าให้เขาออกจากโรงแรม  ไป 

เดี๋ยวนี้เลย  จะทำยังไงก็ได้”

“อะไรนะ”  ฉันจ้องโทรศัพท ์ “นี่  โทษทีนะ  แต่ฉันไม่เคยเจอคุณ  —”

“ผมก็เหมือนกัน”  เขาตอบกลับ  “ว่าแต่คุณเป็นใคร  เพื่อนไวโอเลต 

หรือเปล่า  งั้นช่วยบอกทีได้ไหมว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจออกจากงานกลางคัน 

ระหว่างการสัมมนาครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีแบบนี ้ จู่ ๆ  เธอก็คิดว่าผมก็ไม ่จำเป็น  

ต้องมีผู้ช่วยแล้วหรือไง”

เอ๊าะอ๋อ  แสดงว่าไวโอเลตเป็นผู้ช่วยเขานี่เอง  สมเหตุสมผลดีนะ  เธอ 

สะบัดก้นท้ิงเขาไปนัน่เอง!  ฮ ึ ฉนัไม่แปลกใจหรอก  หมอนีเ่จ้ากี้เจ้าการชะมดั

“เอาเถอะ  ช่างมัน”  เขาตัดบทตัวเอง  “ประเด็นคือ  ผมอยู่ที่บันได 

ชั้นเก้า  ลิฟต์ขัดข้องน่ะ  ผมจะลงไปภายในสามนาที  ส่วนคุณต้องรั้งยูอิจิ  

ยามาซากิ  เอาไว้จนกว่าผมจะไปถึง  ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม”

ช่างกล้าเนอะ

“ไม่งั้นจะทำไม”  ฉันสวนกลับ

“ไม่อย่างนั้นการเจรจาที่ตั้งใจทำมาตลอดหนึ่งปีจะมีอันพังไม่เป็นท่า 

เพราะเรื่องเข้าใจผิดเหลวไหลเรื่องเดียว  การตกลงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของปี 

จะล้มเหลว  ทีมงานยี่สิบชีวิตจะตกงาน”  เสียงเขาเฉียบขาด  “ทั้งผู้จัดการ 

อาวุโส  ทั้งเลขาฯ  ไปกันทั้งกระบิ  แค่เพราะผมลงไปไม่ทัน  และคนคนเดียว 

ที่ช่วยได้กลับไม่ช่วย”

โอย  ตายแล้ว

“ก็ได้!”  ฉันแว้ดใส่  “จะพยายามก็แล้วกัน  เม่ือก้ีบอกว่าเขาช่ืออะไรนะ”

“ยามาซากิ”
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“เด๋ียวก่อนค่ะ!”  ฉันเอ่ยเสียงดังขณะว่ิงตัดล็อบบ้ี  “ขอร้องละ!  มิสเตอร์ 

ยามาซากิ  ขอเวลาสักนาทีจะได้ไหมคะ”

มิสเตอร์ยามาซากิหันมาด้วยท่าทางสงสัย  ลูกสมุนสองคนขยับมาข้างหน้า 

ประกบป้องกันเขาเอาไว้  เขาเป็นคนหน้าแบน  ค้ิวยังขมวดมุ่นด้วยความโกรธ  

ลำคอหนาตันมีผ้าพันคอไหมพันเอาไว้  ฉันสัมผัสได้ว่าเขาไม่มีอารมณ์อยากคุย 

เล่นหรอก

ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรต่อดี  ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้  ไม่ม ี

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลย  นอกจากซูชิ  แต่ฉันจะ 

ทะเล่อทะล่าเข้าไปแล้วบอกว่า  “ซูชิ!”   เฉย  ๆ  ไม่ได้  มันก็เหมือนกับการ 

ทะเล่อทะล่าเข้าไปหานักธุรกิจใหญ่ชาวอเมริกันแล้วบอกว่า “สเต๊กที  - โบน!”  

นั่นแหละ

“ฉันเป็น...แฟนพันธุ์แท้”  ฉันด้นสด  “ที่ชื่นชอบผลงานของคุณน่ะค่ะ  

ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหม”

เขาดูงงงัน  และผู้ร่วมงานคนหนึ่งก็กระซิบคำแปลข้างหู  ทันใดนั้น  

คิ้วที่ขมวดมุ่นก็คลายออกก่อนที่เขาจะโค้งให้ฉัน

ฉันตั้งใจโค้งตอบ  เขาดีดนิ้วพลางตะโกนออกคำสั่ง  ครู่ต่อมา  แฟ้ม 

หนังงดงามก็กางออกตรงหน้า  มิสเตอร์ยามาซากิเขียนบางอย่างเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

งามชดช้อย

“เขายังอยู่หรือเปล่า”  ทันใดนั้นเสียงของเจ้าคนแปลกหน้าก็ดังลอด 

ออกมาจากโทรศัพท์

“อยู่”  ฉันพึมพำตอบ  “แต่ใกล้จะไม่อยู่ละ  คุณอยู่ท่ีไหนน่ะ”  ฉันส่งย้ิม 

สดใสให้มิสเตอร์ยามาซากิ

“ชั้นห้า  ถ่วงเวลาเขาไว้ก่อน  จะทำยังไงก็แล้วแต่”

มิสเตอร์ยามาซากิส่งกระดาษให้ฉัน  ปิดปลอกปากกา  โค้งอีกคร้ังแล้ว 

เริ่มเดินจากไป

“เดี๋ยวก่อนค่ะ!”  ฉันร้องเรียกสุดตัว  “ฉันขอ...ให้คุณดูอะไรบางอย่าง 

จะได้ไหมคะ”

“มิสเตอร์ยามาซากิกำลังยุ่งมากนะครับ”  ทีมงานคนหนึ่งซึ่งสวมแว่น 
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กรอบเหล็กกับเสื้อเชิ้ตขาวเจิดจ้าที่สุดที่ฉันเคยเห็นหันมาบอก  “กรุณาติดต่อ 

ที่สำนักงานของเรานะครับ”

พวกเขาเดินจากไปอีกคร้ัง  ทีน้ีฉันจะทำยังไงดีล่ะ  ขอลายเซ็นเขาอีกรอบ 

ไม่ได้  กระโดดรวบขาแบบรักบี้ก็ไม่ได้ด้วย  ฉันต้องหาวิธีบางอย่างมาดึงดูด 

ความสนใจของเขา...

“ฉันมีข้อความพิเศษจะแจ้งให้ทราบค่ะ!”  ฉันร้องล่ันขณะรีบร้อนตามไป 

“ฉันเป็นตัวแทนร้องเพลงส่งความรัก!  ทำหน้าท่ีรับฝากข้อความจากเหล่าแฟน ๆ 

ของมิสเตอร์ยามาซาก ิ คงเสียมารยาทกับพวกเขาน่าดูเลยนะคะถ้าคุณปฏิเสธ 

ฉัน”

คำว่า  “เสียมารยาท”  คล้ายจะหยุดพวกเขาได้ชะงัดนัก  คนเหล่านั้น 

ขมวดคิ้วและเหลือบมองกันอย่างงง ๆ

“ตัวแทนร้องเพลงส่งความรักหรือ”  ชายสวมแว่นกรอบเหล็กถามด้วย 

ความข้องใจ

“เหมือนพวกรับจ้างอวยพรไงล่ะคะ”  ฉันขยายความให้  “แค่มาร้องเพลง”

ฉันไม่แน่ใจว่าพูดอย่างนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นหรือเปล่านะ

ล่ามพึมพำใส่หูมิสเตอร์ยามาซากิฉอด  ๆ  หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ออก 

คำสั่งกับฉันว่า  “เชิญแสดงได้”

มิสเตอร์ยามาซากิหันกลับมา  ทีมงานต่างทำตาม  แต่ละคนกอดอก 

รอคอยและยืนเรียงกันเป็นแถว  รอบ ๆ  ล็อบบ้ี  ฉันเห็นสายตาสนอกสนใจจาก 

นักธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ มองมาด้วย

“คุณ อยู่ ที่ไหนแล้ว”  ฉันกระซิบใส่โทรศัพท์อย่างร้อนรน

“ช้ันสาม”  เด๋ียวเดียวเสียงชายคนน้ันก็ดังมา  “อีกคร่ึงนาที  อย่าให้เขา 

ออกไปได้ล่ะ”

“เริ่มสิ”  หนุ่มแว่นเหล็กเน้นเสียง

แขกของโรงแรมบางส่วนในล็อบบี้หยุดยืนมอง  โอ  พระเจ้า  ฉันเอา 

ตัวเองมายุ่งเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ย  ข้อแรกเลยคือ  ฉันร้องเพลงไม่เป็น  ข้อสอง  

ฉันจะร้องอะไรให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนฟังเล่า  

ข้อสาม  ทำไม ฉันถึงบอกว่าฉันเป็นตัวแทนร้องเพลงส่งความรักนะ
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แต่ถ้าฉันไม่รีบทำอะไรสักอย่าง  คนยี่สิบคนอาจจะต้องตกงาน

ฉันค้อมตัวต่ำเพื่อยืดเวลา  ชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คำนับตอบ

“เริ่มได้”  ชายแว่นเหล็กพูดซ้ำอีกครั้ง  ดวงตาเขาวาบวับน่ากลัว

ฉันสูดหายลึก  มามะ  จะทำอะไรก็ไม่สำคัญหรอก  ฉันต้องยื้อเวลา 

อีกแค่ครึ่งนาที  จากนั้นฉันก็จะวิ่งหนีไปแล้วพวกเขาก็จะไม่ได้เจอฉันอีก

“มิสเต๊อร์ยาม้าซากิ...”  ฉันค่อย ๆ  เปล่งเสียงเป็นทำนองเพลง “ซิงเกิล 

เลดี้ส์”  “มิสเตอร์ย้ามาซาก ิ มิสเต๊อร์ยาม้าซาก ิ มิสเตอร์ยาม้าส่ากิ”  ฉันส่าย 

สะโพกและหัวไหล่เหมือนบียองเซ่  ๕  “มิสเตอร์ย้าม้าซ้ากิ๊  มิสเตอร์ย้ามาซากิ”

เอาจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะ  ไม่ต้องมีเน้ือเพลง  แค่ร้อง 

ว่า “มิสเตอร์ยามาซากิ” ไปเร่ือย ๆ  เท่าน้ันเอง  ผ่านไปครู่หน่ึง  ชาวญ่ีปุ่นบางคน 

เริ่มร้องคลอตาม  ตบหลังตบไหล่มิสเตอร์ยามาซากิไปด้วย

“มิสเตอร์ย้าม้าซ้ากิ๊  มิสเตอร์ย้าม้าส่ากิ  มิสเตอร์ย้าม้าซ้ากิ๊  มิสเตอร์ 

ย้าม้าส่ากิ”  ฉันชูนิ้วขึ้นโบกตรงหน้าเขาแล้วขยิบตา  “โอ๊ะ-โอะ-โอ่...โอะ-โอะ- 

โอ๊...”

เพลงน้ีมันช่างติดหูดีแท้  ตอนน้ีชาวญ่ีปุ่นร่วมร้องเพลงด้วยกันท้ังหมด 

ยกเว้นมิสเตอร์ยามาซากิท่ียังยืนน่ิง  หน้าตาช่ืนม่ืน  ตัวแทนเข้าร่วมประชุมท่ีอยู่ 

แถวนั้นเข้ามาร่วมวงร้องเพลง  ฉันได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเอ่ยว่า  “นี่มันงาน 

สามัคคีแดนซ์หรือเปล่า”

“มิสเตอร์ยาม้าซากิ๊  มิสเตอร์ย้ามาส่ากิ  มิสเตอร์ย้าม้าซ้ากิ๊  มิสเตอร ์

ยาม้าส่ากิ  คุณ อยู่  ไหนเนี่ย”  ฉันพึมพำใส่โทรศัพท์  ปากยังยิ้มกว้างเริงร่า

“กำลังดูอยู่”

“อะไรนะ”  ฉันหันขวับไปกวาดตามองล็อบบี้

ทันใดน้ันสายตาฉันก็จับน่ิงท่ีชายคนหน่ึงซ่ึงยืนอยู่ลำพังห่างออกไปราว 

สามสิบหลา  เขาสวมสูทสีเข้ม  ผมดำหนายุ่งเหยิง  และกำลังถือโทรศัพท์แนบหู 

ต่อให้มองจากระยะนี ้ ฉันก็เห็นว่าเขากำลังหัวเราะ

“คุณมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย”  ฉันถามเกรี้ยวกราด

 
	 ๕ ก็ได้  ไม่เหมือนบียองเซ่เป๊ะ ๆ หรอก  เหมือนฉันที่เลียนแบบบียองเซ่น่ะ
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“เพิ่งมาถึงเอง  ไม่อยากขัดจังหวะน่ะ  อ้อ  คุณทำดีมากนะ”  เขาว่าต่อ 

“ผมว่าคุณมัดใจมิสเตอร์ยามาซากิได้อยู่หมัดเลย”

“ขอบคุณ”  ฉันประชด  “ดีใจที่ได้ช่วยค่ะ  ที่เหลือคุณจัดการต่อเอง 

ก็แล้วกัน”  ฉันโค้งให้มิสเตอร์ยามาซากิอย่างอ่อนน้อม  จากน้ันหันหลังด่ิงตรง 

ไปยังทางออกโดยไม่สนใจเสียงร่ำร้องด้วยความเสียดายจากชาวญี่ปุ่น  ฉันม ี

เรื่องสำคัญให้ต้องเป็นห่วงมากกว่าคนแปลกหน้าอวดดีกับการเจรจาธุระงี่เง่า 

อะไรก็ไม่รู้

“เด๋ียวก่อน!”  เสียงชายคนน้ันดังไล่หลังมาจากลำโพง  “โทรศัพท์น่ันน่ะ 

ของผู้ช่วยผม”

“ฮึ  ง้ันเธอก็ไม่ควรจะโยนมันท้ิงสิ”  ฉันสวนกลับพลางดันประตูกระจก 

เปิด  “ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน”

สถานีไนทส์บริดจ์อยู่ห่างจากนอร์ทลอนดอนซึ่งเป็นบ้านพ่อแม่ของแมกนัสไป 

สิบสองป้าย  ทันทีท่ีฉันข้ึนมาจากใต้ดิน  ฉันก็เช็กโทรศัพท์  มันกะพริบบอกว่า 

มีข้อความเข้า  – ราวสิบข้อความกับอีเมลย่ีสิบฉบับ  – แต่เป็นข้อความถึงฉันแค่ห้า 

เท่านั้น  และไม่มีข้อความไหนแจ้งข่าวเรื่องแหวน  ข้อความหนึ่งมาจากตำรวจ 

ซึ่งทำให้หัวใจฉันเต้นระทึกด้วยความหวัง  แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข้อความยืนยัน 

ว่าฉันได้ดำเนินการแจ้งความแล้ว  และถามว่าฉันต้องการให้เจ้าหน้าที่เยียวยา 

จิตใจเหยื่ออาชญากรรมไปพบหรือเปล่า

ข้อความกับอีเมลท่ีเหลือท้ังหมดเป็นของไวโอเลต  ระหว่างเล่ือนดู  ฉัน 

สังเกตว่าหลายฉบับเป็นหัวข้อเก่ียวกับ “แซม”  ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปัวโรต์ 

อีกครั้งและย้อนกลับไปเช็ก “บันทึกรายการโทร.”  นั่นไงล่ะ  หมายเลขล่าสุด 

ท่ีโทร.เข้าเคร่ืองน้ีก็คือ  “แซม  มือถือ”  แสดงว่าเขาสินะ  เจ้านายของไวโอเลต 

หนุ่มผมดำหัวยุ่ง  และหลักฐานพิสูจน์ก็คือที่อยู่อีเมลเธอ  samroxtonpa@

whitegolbeconsulting.com  <ผู้ช่วยแซม  ร็อกซ์ตัน>

อย่าหาว่าละลาบละล้วงเลยนะ  ฉันคลิกดูอีเมลฉบับหน่ึง  ซ่ึงส่งมาจาก  

jennasmith@grantlyassetmanagement.com  และมีหัวข้อว่า  “ตอบกลับ: 

มื้อค่ำ?”
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ขอบคุณนะคะ  ไวโอเลต  ฉันซาบซึ้งมากที่คุณไม่เอ่ยถึงเรื่องนี ้

กับแซม  นึกแล้วอายจังเลยค่ะ!

อุ๊ย  เธออายเรื่องอะไรเหรอ  และก่อนจะห้ามตัวเองได้  ฉันก็เลื่อนลง 

ไปอ่านอีเมลฉบับก่อนหน้าซึ่งส่งมาเมื่อวาน

คืออย่างน้ีนะคะ  เจนนา  ฉันว่าคุณควรจะรู้เร่ืองน้ีไว้หน่อย:  แซม 

หมั้นแล้วค่ะ  นับถือ,  ไวโอเลต

เขาหม้ันแล้ว  น่าสนใจแฮะ  ขณะอ่านทวนถ้อยคำเหล่าน้ันอีกรอบ  ฉัน 

รู้สึกถึงปฏิกริิยาตอบสนองเล็ก ๆ แปลกประหลาดภายในร่างกายซ่ึงไม่อาจระบุ 

ได้ว่ามันคืออะไร  ประหลาดใจเหรอ

ว่าแต่ฉันจะประหลาดใจไปทำไมล่ะ  ฉันไม่รู้จักตาคนนั้นเลยด้วยซ้ำ

โอเค  คราวนี้ฉัน  ต้อง  รู้เรื ่องให้หมดละว่าทำไมเจนนาถึงอาย  เกิด 

อะไรขึ้นกันแน่  ฉันเลื่อนอีเมลลงมาอีกและเจอจดหมายแนะนำตัวยาวเหยียด 

จากเจนนา  สรุปว่าเจ้าหล่อนเจอกับพ่อแซม  ร็อกซ์ตัน  คนนี้ที ่งานธุรกิจ  

ปิ๊งเขา  แล้วก็ชวนเขาไปกินมื้อค่ำเมื่อสองสัปดาห์ก่อน  แต่เขาไม่โทร.กลับหา 

เธอเลย

...ลองอีกครั้งเมื่อวาน...อาจจะผิดเบอร์น่ะค่ะ...มีคนบอกว่าเขา 

ขึ้นชื่อเรื่องนี้  และทางที่ดีที่สุดที่จะติดต่อเขาได้ก็คือผ่านผู้ช่วย 

ส่วนตัว...ต้องขอโทษจริง  ๆ  ที่รบกวนคุณ...แต่ช่วยบอกฉันหน่อย 

ได้ไหมคะว่า...

โธ่  น่าสงสารจัง  ฉันรู้สึกเจ็บร้อนแทนเธอขึ้นมาเสียอย่างนั้น  ทำไม 

เขาถึงไม่ตอบเธอล่ะ  แค่ส่งอีเมลสั้น ๆ บอกว่า  “ไม่ละครับ  ขอบคุณ”  มันจะ 

ยากเย็นอะไรนักหรือ  แถมเขายังหมั้นแล้วอีกแน่ะ  บ้าจริง

เอาละ  ช่างเถอะ  ฉันนึกข้ึนได้ว่าตัวเองกำลังแอบดูอินบ็อกซ์ของคนอ่ืน 
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อยู่  ทั้งที่ตัวเองมีเรื่องสำคัญกว่าเยอะแยะให้ต้องขบคิด  ลำดับความสำคัญ  

ป๊อปปี  ฉันต้องซื้อไวน์ให้พ่อแม่แมกนัส  แล้วก็การ์ด “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” 

และถ้าอีกยี่สิบนาทียังหาแหวนไม่เจอ  ฉันต้องซื้อ...ถุงมือด้วย

พัง  พัง  ละงานนี้  ปรากฏว่าไม่มีร้านไหนขายถุงมือตอนเดือนเมษายนเลย  

และคู่เดียวที่ฉันหาได้ก็มาจากหลังร้านแอ๊คเซสซอไรส์  สินค้าค้างสต๊อกจาก 

ช่วงคริสต์มาส  เหลือเฉพาะไซส์เล็กเสียด้วย

ไม่อยากเช่ือเลยว่าฉันกำลังวางแผนจริงจัง  ว่าเตรียมจับมือทักทายว่าท่ี 

พ่อแม่สามีด้วยถุงมือกวางเรนเดียร์ผ้าขนสัตว์สีแดงรัดเปรี๊ยะ  พร้อมด้วย 

พู่ห้อย

แต่ฉันไม่มีทางเลือกนี่  จะใช้ถุงมือคู่นี้หรือเดินมือโล่งไปเลยล่ะ

พอเร่ิมไต่เส้นทางข้ึนเขาอันยาวไกลไปยังบ้านแมกนัส  ฉันก็เร่ิมพะอืด- 

พะอมอย่างหนัก  ไม่ใช่แค่เร่ืองแหวนหรอก  แต่เป็นเร่ืองสยองท้ังหมดท้ังมวล 

ของความเป็นว่าที่น่ะ  ฉันเลี้ยวตรงหัวมุมและเห็นหน้าต่างทุกบานสว่างไสว  

พวกเขาอยู่ที่บ้านแล้ว

ฉันไม่เคยเห็นบ้านไหนเหมาะสมกับครอบครัวท่ีอยู่อาศัยมากเท่ากับบ้าน 

ทาวิชเลย  มันเก่าแก่และใหญ่โตกว่าบ้านทุกหลังในถนนเส้นเดียวกัน  ทั้งยัง 

ชะโงกเง้ือมเหนือบ้านเหล่าน้ันจากตำแหน่งท่ีสูงกว่า  ในสวนมีต้นสนยูกับต้นสน 

มังคีพัซเซิล  ส่วนที่เป็นอิฐปกคลุมด้วยเถาไอวี่และมีหน้าต่างซึ่งยังคงเป็น 

กรอบไม้ของเดิมตั้งแต่ปี  ๑๘๓๕  ภายในบ้านติดวอลล์เปเปอร์ของวิลเลียม  

มอร์ริส  ซึ่งมีมาแต่ทศวรรษที่  ๑๙๖๐  ขณะที่พื้นไม้กระดานปูด้วยพรมตุรกี

เว้นแต่ว่าเราไม่อาจ มองเห็น  ตัวพรมได้  เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เต็มไปด้วย 

เอกสารและต้นฉบับเก่าที่ไม่มีใครเคยใส่ใจจะเก็บกวาดให้เข้าที่  ครอบครัว 

ทาวิชไม่มีใครให้ความสำคัญเร่ืองการทำความสะอาด  คร้ังหน่ึงฉันเคยเจอไข่ต้ม 

แห้งเป็นซากฟอสซิลในห้องนอนแขกและยังอยู่ในถ้วยวางไข่  พร้อมกับขนมปัง 

อบแท่งแห้งกรัง  คงอยู่อย่างนั้นมานานเป็นปีแล้วละ

และทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งบ้านล้วนเต็มไปด้วยหนังสือที่ตั้งซ้อนกันสาม 

แถวบนชั้นวาง  กองอยู่บนพื้นและข้างอ่างอาบน้ำหินปูนเกาะ  แอนโทนีเขียน 



��

โซฟี คินเซลลา

หนังสือ  แวนดาเขียนหนังสือ  แมกนัสเขียนหนังสือ  และคอนราด  พ่ีชายของเขา 

ก็เขียนหนังสือ  แม้แต่มาร์ก็อต  ภรรยาของคอนราดก็ยังเขียนหนังสือด้วย๖

ซ่ึงเย่ียมมากเลย  คือว่า  เจ๋งดีออก  สังคมอุดมปัญญาในครอบครัวแบบน้ี 

น่ะ  แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าลงไปนิดหนึ่ง  กระจึ๋งเดียว

อย่าเข้าใจผิดล่ะ  ฉันว่าตัวเองก็ฉลาดพอใช้ได้หรอก  แบบว่า  ในระดับ 

คนธรรมดาสามัญท่ีไปโรงเรียน  เรียนมหาวิทยาลัย  มีงานทำ  อะไรทำนองน้ัน 

แต่ว่าพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดา  พวกเขาอยู่คนละชั้น  เป็นพวกสมองดีเลิศ  

เป็นตระกูลซูเปอร์ฮีโร่เหมือนในหนัง ดิอินเครดิเบิลส์ ภาควิชาการ  ๗  ฉันเคยเจอ 

กับพ่อแม่เขาแค่ไม่กี่ครั้ง  ตอนสองคนนั้นบินกลับมาลอนดอนหนึ่งสัปดาห์ 

เน่ืองจากแอนโทนีมีงานบรรยายสำคัญ  แต่แค่น้ันฉันก็รู้แล้วละ  ขณะท่ีแอนโทนี 

บรรยายเรื่องทฤษฎีการเมือง  แวนดาก็นำเสนอรายงานเรื่องสิทธิสตรีชาวยิว 

ให้กับคณะทำงานวิจัย  แล้วทั้งสองก็ปรากฏตัวในรายการ  เดอะคัลเจอร์โชว ์ 

และแสดงความเห็น คัดค้าน  ต่อรายงานว่าด้วยอิทธิพลของสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ๘ 

ดังน้ันการพบปะของเราจึงเกิดข้ึนท่ามกลางเหตุแวดล้อมทำนองน้ี  ก็เฉย ๆ นะ  

ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเล้ย

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา  ฉันเคยเข้าไปแนะนำตัวกับพ่อแม่แฟนสองสามคน 

แต่บอกได้เลยว่างานนี้เป็นประสบการณ์เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยเจอมา  เรา 

เพิ่งจับมือทักทายและพูดคุยกันเล็ก  ๆ น้อย ๆ  ฉันกำลังบอกกับแวนดาอย่าง 

ภูมิอกภูมิใจว่าตัวเองเรียนจบมาจากไหน  แอนโทนีก็เหลือบตามองลอดแว่น 

ทรงคร่ึงวงกลมด้วยดวงตาสีฟ้าใสแล้วพูดว่า  “จบปริญญาด้านกายภาพบำบัด  

ตลกดีเนอะ”  ฉันรู้สึกว่าหัวใจตัวเองโดนขยี้เละทันที  ฉันไม่รู้เลยว่าจะพูด 

ยังไงต่อ  อันที่จริงฉันจิตตกจนต้องออกไปเข้าห้องน้ำเลยเชียว ๙

แหงละ  หลังจากนั้นฉันก็อึ้งสนิท  สามวันนั้นเป็นถือเป็นช่วงเวลาแห่ง 
 

	 ๖ บอกก่อนว่าไม่ใช่หนังสือท่ีมีพล็อตเร่ืองหรอก  แต่เป็นหนังสือท่ีมีเชิงอรรถ  หนังสือ  วิชาการ อย่าง

พวกประวัติศาสตร ์ มานุษยวิทยา  แล้วก็วัฒนธรรมเปรียบเทียบในประเทศเติร์กเมนิสถาน

  ๗ ฉันสงสัยว่าพวกนี้กินน้ำมันตับปลากันทุกคนเลยหรือเปล่า  จำไว้ก่อน  เดี๋ยวคราวหน้าจะถาม

  ๘ อย่ามาถาม  ฉันตั้งใจฟังสุด ๆ แล้ว  แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าพวกเขาเห็นแย้งได้ยังไง  ฉันว่าพิธีกร 

รายการก็ตามไม่ทันเหมือนกันแหละ

  ๙ แมกนัสบอกทีหลังว่าพ่อเขาล้อเล่น  แต ่น้ำเสียง มันไม่เหมือนล้อเล่นเลยนะ
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ความทุกข์ทรมาน  ย่ิงพวกเขาคุยเร่ืองประเทืองปัญญามากเท่าไร  ฉันก็ย่ิงเป็น 

ใบ้แล้วก็เงอะงะหนักกว่าเก่า  ช่วงเวลาที่แย่สุดเป็นอันดับสองคือ  ออกเสียง  

“พรุสต์” ผิด  แล้วทุกคนต่างมองสบตากัน ๑๐  ส่วนช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือตอน 

ที่ดูรายการตอบปัญหา ยูนิเวอร์ซิตีชาเลนจ์ ด้วยกันในห้องรับแขก  ตอนช่วง 

คำถามหมวดความรู้เรื่องกระดูก  หัวข้อถนัดของฉัน!  ฉันเรียนมา!  ฉันรู้จัก 

ชื่อภาษาละตินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่าง!  แต่พอฉันสูดหายใจเข้าเตรียมจะตอบ 

คำถามแรก  แอนโทนีก็ดันตอบถูกเสียก่อน  ข้อต่อมาฉันเร็วขึ้น  แต่เขาก็ยัง 

ชนะฉันอยู่ดี  ทุกอย่างเหมือนการแข่งขัน  แล้วเขาก็ชนะ  ในตอนท้าย  เขามอง 

มาที่ฉันแล้วถามว่า  “ที่โรงเรียนกายภาพบำบัดไม่ได้สอนเรื่องกายวิภาคเหรอ 

ป๊อปปี”  แล้วฉันก็ อับอายขายหน้าเป็นที่สุด

แมกนัสบอกว่าเขารัก  ฉัน   ไม่ได้รักสมองของฉัน  บอกว่าฉันไม่ต้อง 

สนใจพ่อกับแม่ของเขาหรอก  ส่วนนาตาชาบอกว่า  ให้คิดถึงเคร่ืองเพชร  บ้าน 

ในแฮมป์สเต็ด  แล้วก็บ้านตากอากาศท่ีทัสกานีเข้าไว้  ซ่ึงคำแนะนำของนาตาชา 

ก็จะประมาณนี้แหละ  ขณะที่วิธีของฉันเป็นดังต่อไปนี้:  ไม่ต้องคิดถึงพวกเขา  

ไม่เป็นไรหรอก  พวกเขาอยู่ดีที่ชิคาโก  ห่างออกไปเป็นพันไมล์แน่ะ

แต่ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้ว

โอ  พระเจ้า  ฉันยังเสียขวัญเรื่อง  “พรุสต์”  อยู่เลย  (พรุสต์  หรือว่า 

พรอสต์นะ)  แถมยังไม่ได้ทบทวนช่ือภาษาละตินของกระดูก  ไหนจะสวมถุงมือ 

ไหมพรมลายกวางเรนเดียร์ในเดือนเมษายน  พร้อมพู่ห้อยอีก

ขาฉันสัน่พับ่ ๆ ขณะกดกร่ิงประตู  สัน่จริง ๆ นะ  ฉนัรู้สึกเหมือนตัวเอง 

เป็นหุ่นไล่กาในเรื่อง   เดอะวิซาร์ดออฟออซ  ไม่รู้เมื่อไหร่จะล้มตึงบนทางเดิน  

แล้วแวนดาก็จะย่างสดฉันด้วยข้อหาทำแหวนหาย

หยุดได้แล้ว  ป๊อปปี  ไม่มีอะไรหรอก  จะไม่มีใครสงสัยอะไรทั้งนั้น  

ฉันจะแต่งเรื่องว่าฉันถูกไฟลวก  เอาอย่างนี้แหละ

“หวัดดี  ป๊อปปี!”

“เฟลิกซ์!  หวัดดีจ้ะ!”

 
    ๑๐ ฉันไม่เคยอ่านผลงานของพรุสต์เลย  ไม่รู้อะไรดลใจให้ฉันพูดถึงนักเขียนคนนี้ขึ้นมา
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ฉันทักเสียงสั่นเพราะโล่งใจมากที่เฟลิกซ์เป็นคนมาเปิดประตู

เฟลิกซ์คือน้องเล็กของบ้าน  อายุเพียงสิบเจ็ดปีและยังเรียนอยู่  ความจริง 

แมกนัสอยู่บ้านกับน้องคนนี้ระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่  คล้าย ๆ กับเป็นพี่เลี้ยงน่ะ  

และฉันก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยหลังจากที่เราหมั้นกัน  ใช่ว่าเฟลิกซ์จำเป็นต้องม ี

พ่ีเล้ียงหรอกนะ  เขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี  เป็นคนท่ีอ่านหนังสือตลอดเวลา 

ไม่บอกไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ในบ้าน  ครั้งหนึ่งฉันพยายามผูกมิตรชวน  “คุยเล่น 

เร่ืองการเสพยา”  เขาแก้ความเข้าใจท้ังหมดของฉันอย่างสุภาพ  จากน้ันบอกว่า 

เขาสังเกตว่าฉันด่ืมกระทิงแดงเกินขนาด  และฉันรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอาจเสพติด 

นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันพยายามทำตัวเป็นพี่สาวผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน

แต่เอาเถอะ  ทั้งหมดนั่นมันจบลงแล้วละ  ในเมื่อตอนนี้แอนโทนีกับ 

แวนดากลับมาจากสหรัฐฯ  ฉันย้ายกลับไปอยู่แฟลต  และเราสองคนเร่ิมมองหา 

บ้านเช่าอยู่ด้วยกัน  แมกนัสอยากอยู่ที่นี่ต่อ  เขาคิดว่าเรานอนห้องนอนแขก 

แล้วใช้ห้องน้ำช้ันบนต่อไปก็ได้น่ี  สะดวกจะตาย  แถมเขายังใช้ห้องสมุดของพ่อ 

เหมือนเดิมได้ด้วยนะ

เขาเพ้ียนไปแล้วหรือเปล่า  ฉัน ไม่มีทาง อยู่ร่วมชายคาเดียวกับครอบครัว 

ทาวิชหรอก

ฉันตามเฟลิกซ์เข้าไปในครัว  ท่ีท่ีแมกนัสน่ังเอกเขนกบนเก้าอ้ีรับประทาน 

อาหารพลางช้ีเอกสารแผ่นหน่ึงแล้วบอก  “ฉันว่าข้อพิสูจน์ของนายตรงน้ีผิดนะ  

ย่อหน้าที่สองน่ะ”

ไม่ว่าแมกนัสจะนั่งท่าไหน  ไม่ว่าจะทำอะไร  เขาก็ดูดีไปหมดเลยสิน่า  

เท้าที่สวมรองเท้าหนังกลับพาดอยู่บนเก้าอี้อีกตัว  เขาสูบบุหรี่ได้ครึ่งมวน  ๑๑  

ผมสีน้ำตาลแดงปัดออกจากคิ้วราวกับธารน้ำตก

บ้านทาวิชผมสีเดียวกันหมดทุกคนเหมือนครอบครัวสุนัขจ้ิงจอก  แม้แต่ 

แวนดายังไปย้อมผมมาเลย  แต่แมกนัสเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุด  ที่พูดนี่ไม่ใช่ 

เพราะฉันกำลังจะแต่งงานกับเขาหรอกนะ  ผิวของเขาตกกระ  แต่ก็คล้ำเข้มข้ึน 

ได้ง่ายด้วย  ส่วนผมสีน้ำตาลแดงเข้มก็เหมือนถอดแบบมาจากโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

 
	 ๑๑ รู้แล้วน่า  ฉันบอกเขาเป็นล้านรอบ แล้ว
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เกี่ยวกับเส้นผม  เพราะอย่างนั้นแหละเขาถึงได้ไว้ผมยาว  ๑๒  ที่จริงเขาภูมิใจ 

ผมของตัวเองจะตาย

อีกอย่าง  ถึงเขาจะเป็นนักวิชาการ  แต่ก็ไม่ใช่คนคร่ำครึที่นั่งหมกตัว 

อ่านหนังสือทั้งวัน  เขาเล่นสกีเก่งมาก  แล้วก็กำลังจะสอนฉันเล่นด้วย  อันที่ 

จริงเพราะสกีนั่นแหละเราถึงได้เจอกัน  เขาข้อเคล็ดเนื่องจากเล่นสกี  แล้วก ็

เข้ามาทำกายภาพบำบัดหลังจากที่หมอแนะนำคลินิกของเราให ้ เขาควรได้พบ 

กับแอนนาลีซ  แต่เธอขอแลกตารางเพ่ือไปรักษาคนไข้ขาประจำของเธอ  สุดท้าย 

เขาก็ได้เจอฉันแทน  สัปดาห์ต่อมาเขาชวนฉันออกเดต  และหนึ่งเดือนให้หลัง 

ก็ขอฉันแต่งงาน  หนึ่งเดือน!๑๓

ตอนนี้แมกนัสเงยหน้าขึ้นมาและสีหน้าก็สดใสขึ้น  “ที่รักจ๋า!  คนสวย 

ของผมเป็นยังไงบ้าง  มานี่มะ”  เขาเรียกให้ฉันเข้ามารับจูบ  จากนั้นประคอง 

หน้าฉันไว้เหมือนที่เขาทำเป็นประจำ

“หวัดดีค่ะ!”  ฉันฝืนยิ้ม  “พ่อแม่คุณอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะ  พวกท่าน 

เดินทางมาเป็นยังไงบ้าง  ฉันอยากเจอพ่อแม่คุณ จะแย ่อยู่แล้ว”

ฉันพยายามพูดจากระตือรือร้นเต็มที ่ แม้ขาจะอยากวิ่งแจ้นกลับออก 

นอกประตูแล้วโกยแน่บลงเนินไปแล้วก็ตาม

“คุณไม่ได้รับข้อความของผมเหรอ”  แมกนัสท่าทางงงงัน

“ข้อความอะไรคะ  อ๋อ”  ฉันพลันนึกขึ้นมาได้  “ถึงว่าสิ  โทรศัพท์ฉัน 

หายน่ะค่ะ  แต่ตอนนี้ได้เบอร์ใหม่มาแล้ว  ฉันจะให้เบอร์คุณไว้นะ”

“โทรศัพท์หายเหรอ”  แมกนัสจ้องฉัน  “เกิดอะไรขึ้น”

“ไม่มีอะไรค่ะ!”  ฉันเอ่ยเสียงใส  “ก็แค่...ทำหาย  แล้วก็ได้เคร่ืองใหม่มา 

เรื่องจิ๊บจ๊อย  ไม่มีอะไรใหญ่โต”

ฉันเลือกใช้นโยบายเรียบง่ายที่ว่าตอนนี้ควรเล่าเรื่องให้แมกนัสฟังน้อย 

ที่สุด  ฉันไม่อยากพูดจามากความว่าทำไมถึงต้องมุ่งมั่นยึดติดกับโทรศัพท์ 

เครื่องหนึ่งที่บังเอิญเจอในถังขยะด้วย
 

	 ๑๒ ไม่ได้ยาวเป็นหางม้านะ  ซึ่งแบบนั้นคงน่าขนลุกพิลึกเลย  อันนี้แค่ยาวนิด ๆ

  ๑๓  ฉันว่าแอนนาลีซคงไม่มีวันยกโทษให้ฉันหรอก  ในหัวเธอคงคิดว่า  ถ้าไม่เปลี่ยนตารางนัด  

เธอ  นั่นแหละที่จะได้แต่งงานกับเขาในตอนนี้
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“ว่าแต่  คุณส่งข้อความมาว่ายังไงเหรอคะ”  ฉันรีบถามต่อ  พยายาม 

เบี่ยงเบนหัวข้อสนทนา

“เคร่ืองบินของพ่อกับแม่เปล่ียนเส้นทางลงจอดน่ะ  พวกท่านเลยต้องไป 

แมนเชสเตอร์ก่อน  กว่าจะกลับก็คงพรุ่งนี้”

เปลี่ยนเส้นทาง

แมนเชสเตอร์เรอะ

โอ  พระเจ้า  ฉันรอดแล้ว!  ยังไม่ถึงฆาต!  ขาฉันหายสั่นได้แล้ว!  ฉัน 

อยากร้องท่อนฮุคของเพลง  ฮาเลลูยาห์  เป็น  แม-แอน-เชสเตอร์!  แม-แอน- 

เชสเตอร์!

“โอย  แย่จัง”  ฉันพยายามป้ันหน้าผิดหวังสุดฤทธ์ิ  “น่าสงสารพวกท่าน 

นะคะ  แมนเชสเตอร์มันอยู่ไกลมากเลย!  แถมฉันยังอยากเจอพวกท่านมาก 

ด้วย  เสียใจจัง”

ฉัน คิดว่า มันฟังดูน่าเชื่อนะ  เฟลิกซ์มองฉันด้วยสายตาแปลก  ๆ  แต่ 

แมกนัสหยิบเอกสารขึ้นมาอีกแล้ว  เขาไม่ทักเรื่องถุงมือของฉัน  เฟลิกซ์ก ็

เหมือนกัน

ฉันหายใจหายคอได้แล้วมั้ง

“แล้ว...เอ่อ...หนุ่ม  ๆ จ๊ะ”  ฉันสำรวจมองรอบห้อง  “เรื่องห้องครัวนี่ว่า 

ยังไง”

แมกนัสกับเฟลิกซ์บอกไว้ว่าบ่ายนี้พวกเขาจะเก็บกวาด  แต่สภาพห้อง 

ยังคงเหมือนโดนระเบิดลง  มีกล่องอาหารส่ังกลับบ้านวางอยู่บนโต๊ะครัว  หนังสือ 

กองบนตะแกรงเตาแก๊ส  แถมมีเล่มหน่ึงอยู่ในกระทะก้นแบนด้วย  “พ่อกับแม่ 

จะกลับมาพรุ่งนี้แล้ว  เราจะไม่ทำอะไรกันหน่อยเหรอ”

แมกนัสดูไม่รู้สึกรู้สา  “สองคนนั้นไม่ว่าหรอก”

เขาก็พูดได้สิ  แต่ ฉัน  น่ะเป็นลูกสะใภ้  (ใกล้แล้ว)  เป็นผู้อาศัยในบ้านน้ี 

แล้วก็ต้องเป็นคนที่ถูกตำหนินะ

แมกนัสกับเฟลิกซ์เร่ิมคุยกันเร่ืองเชิงอรรถ ๑๔  ฉันก็เลยเดินไปยังตะแกรง 

 
	 ๑๔  เห็นหรือยัง  ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของเชิงอรรถทั้งนั้น
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เตาแก๊สแล้วเริ่มลงมือเก็บกวาดคร่าว ๆ  ฉันไม่กล้าถอดถุงมือออก  แต่พวก 

หนุ่ม  ๆ  ไม่เหลือบแลฉันเลยสักนิดเดียว  ค่อยยังชั ่ว  อย่างน้อยฉันก็รู ้ว่า 

ส่วนอื่น ๆ ของบ้านเรียบร้อยด ี เพราะเมื่อวานฉันเข้ามาตรวจดูทุกจุด  เปลี่ยน 

ขวดครีมอาบน้ำเกรอะกรังและติดมู่ลี่ห้องน้ำใหม่ด้วย  แต่ที่เลิศที่สุดก็คือฉัน 

หาดอกแอนนีโมนีมาใส่ไว้ในห้องทำงานของแวนดาด้วย  ทุกคนรู้ดีว่าเธอรัก 

ดอกไม้ชนิดนี้  ถึงกับเขียนบทความเรื่อง  “ดอกแอนนีโมนีในงานวรรณกรรม” 

(ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของบ้านนี้ละ  เราจะชอบอะไรเฉย  ๆ ไม่ได้  เราต้องเป็น 

พหูสูตด้านนั้นด้วย)

แมกนัสกับเฟลิกซ์ยังคงจดจ่ออยู่กับงานตอนท่ีฉันทำความสะอาดเสร็จ 

บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่มีใครถามเรื่องแหวน  ฉันต้องชิงถอนตัวเสีย 

ตั้งแต่ตอนได้เปรียบ

“งั้นฉันกลับบ้านก่อนนะคะ”  ฉันเอ่ยสบาย ๆ และประทับจูบบนศีรษะ 

แมกนัส  “คุณอยู่เป็นเพื่อนเฟลิกซ์ที่นี่นะคะ  ฝากบอกพ่อแม่คุณด้วยว่ายินดี 

ต้อนรับกลับบ้าน”

“ค้างเถอะ!”  แมกนัสรวบแขนกอดเอวฉันแล้วดึงตัวฉันไปหา  “พวกเขา 

ต้องอยากเจอคุณแน่เลย!”

“ไม่ละค่ะ  ให้คุณเป็นคนรอรับพวกท่านดีกว่า  แล้วพรุ่งน้ีฉันมาใหม่นะ” 

ฉันยิ้มสดใส  เบนความสนใจให้เขาลืมว่าฉันกำลังเลาะเลียบไปทางประตู  มือ 

ซุกอยู่ข้างหลัง  “มีเวลาเหลือเฟือ”

“โทษคุณไม่ได้หรอกฮะ”  เฟลิกซ์เงยหน้าข้ึนจากเอกสารแล้วกะพริบตา 

มองฉัน

“อะไรนะจ๊ะ”  ฉันถามออกงง ๆ  “ไม่โทษฉันเรื่องอะไร”

“ที่ไม่ยอมอยู่ด้วยน่ะ”  เขายักไหล่  “ดูจากสิ่งที่พ่อแม่ทำกับคุณแล้ว  

ผมว่าคุณต้องเป็นคนคิดบวกมากเลย  ผมต้ังใจจะพูดมาต้ังหลายสัปดาห์แล้วละ 

คุณคงเป็นคนดีจริง ๆ นะฮะป๊อปปี”

เขา พูด  เรื่องอะไรเนี่ย

“ไม่รู้สิจ๊ะ...เธอหมายความว่ายังไงเหรอ”  ฉันหันไปหาแมกนัสเพื่อขอ 

ความช่วยเหลือ
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“ไม่มีอะไรหรอก”  เขารีบบอกเร็วเกินไป  แต่เฟลิกซ์จ้องหน้าพ่ีชายตัวเอง 

สายตาเหมือนคนเพิ่งเข้าใจกระจ่างแจ้ง

“โอ  พระเจ้า  พี่ยังไม่ได้เล่าให้เธอฟังเหรอ”

“เฟลิกซ์  หุบปากได้แล้ว”

“พี่ไม่ได้เล่าเหรอเนี่ย  ไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะ  แมก”

“เล่าเรื่องอะไรจ๊ะ”  ฉันหันไปหาคนโน้นทีคนนี้ที  “มีอะไรกัน”

“ไม่มีอะไรหรอก”  แมกนัสพูดรัวเร็ว  “แค่...”  ในที่สุดเขาก็สบตาฉัน  

“โอเค  พ่อกับแม่ผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่รู้ว่าเราหมั้นกัน  แค่นั้นแหละ”

เป็นเวลาครู่หนึ่งที่ฉันไม่รู้เลยว่าควรจะแสดงออกยังไงดี  ฉันจ้องมอง 

เขาเหลอหลา  พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเพิ่งได้ยิน

“แต่คุณบอกว่า...”  ฉันไม่กล้าพูดต่อ  เพราะไม่มั่นใจเสียงของตัวเอง  

“คุณบอกว่าพวกท่านดีใจมากนี่นา  คุณบอกว่าพวกท่านตื่นเต้น!”

“พวกท่านจะต้องดีใจมากแน่  ๆ”  เขาเอ่ยอย่างโกรธ ๆ  “เมื่อพวกท่าน 

เข้าใจ”

พวกท่าน จะ ดีใจมากเหรอ

โลกท้ังใบโคลงวูบ  แค่คิดว่าพ่อแม่แมกนัสฉลาดจนน่ากลัวก็แย่พอแล้ว 

แต่ที่ผ่านมา  พวกเขา ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงาน มาตลอดเลยหรือนี่

“คุณบอกฉันว่าพวกท่านคิดว่าฉันจะต้องเป็นลูกสะใภ้ท่ีอ่อนหวานน่ารัก 

ท่ีสุด”  ตอนน้ีฉันส่ันไปท้ังตัวแล้ว  “คุณบอกว่าพวกเขาฝากความคิดถึงมาจาก 

ชิคาโก!  ทั้งหมดนั่น โกหก  เหรอ”

“ผมไม่อยากให้คุณเสียใจไงล่ะ!”  แมกนัสถลึงตาจ้องเฟลิกซ์  “คือง้ีนะ 

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอก  เดี๋ยวพวกท่านก็เห็นดีด้วยเอง  พวกท่านแค่คิดว่า 

มันเร็วไปหน่อย...ยังไม่ทันรู้จักคุณเท่าไหร่น่ะ...สองคนนั้นซื่อบื้อชะมัด”  เขา 

จบท้ายประโยคและทำหน้ามุ่ย  “ผมบอกท่านไปแล้ว”

“คุณเถียงพ่อแม่คุณเหรอ”  ฉันจ้องเขาอย่างไม่ชอบใจ  “ทำไมคุณไม่เล่า 

ให้ฉันฟังเลย”

“ไม่ได้เถียง”  เขาแก้ตัว  “ออกแนว...ทะเลาะกันมากกว่า”

ทะเลาะกันเหรอ  ทะเลาะ  เนี่ยนะ
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“ทะเลาะกันมัน แย่กว่า  เถียงอีก!”  ฉันโอดครวญด้วยความหวาดกลัว  

“แย่กว่าเป็นล้านเท่าเลย!  โอ  พระเจ้า  คุณน่าจะบอกฉันนะ...แล้วทีนี้ฉัน 

จะทำยังไง  จะกล้าสู้หน้าพ่อแม่คุณได้ยังไง”

ว่าแล้ว  ท่านศาสตราจารย์ต้องคิดว่าฉันไม่ดีพอ  ฉันเหมือนเด็กสาว 

ในละครน้ำเน่าที่ต้องจากคนรักไปเพราะว่าเธอไม่คู่ควร  จากนั้นเธอจะป่วย 

เป็นวัณโรคตาย  ซ่ึงก็สมควรแล้ว  ในเม่ือเธอท้ังต่ำต้อยแล้วก็โง่เง่า  เธออาจจะ 

อ่านออกเสียงคำว่า “พรุสต์” ผิดด้วย

“ป๊อปปี  ใจเย็น ๆ ก่อนสิ!”  แมกนัสเอ่ยอย่างหงุดหงิด  เขาลุกขึ้นยืน 

และจับไหล่ฉันแน่น  “เพราะอย่างนี้ไงผมถึงไม่บอกคุณ  มันก็แค่เรื่องไม่เป็น 

เร่ืองภายในครอบครัว  ไม่เก่ียวอะไรกับเราเลย  ผมรักคุณนะ  เราจะแต่งงานกัน 

ผมจะต้องแต่งงานให้ได้  ผมจะต้องทำให้สำเร็จ  ไม่ว่าใครจะพูดยังไง  ต่อ 

ให้เป็นพ่อแม่  เพื่อนฝูง  หรือใคร ๆ ผมก็ไม่สน  นี่เป็นเรื่องของเรา”  น้ำเสียง 

ของเขาหนักแน่นจนฉันเริ่มเบาใจ  “แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ถ้าพ่อกับแม่ผมได้ใช้เวลา 

กับคุณมากขึ้น  พวกท่านจะต้องเห็นดีด้วย  ผมมั่นใจ”

ฉันอดไม่ได้และยิ้มจ๋อยให้เขา

“ต้องอย่างนี้สิคนสวยของผม”  แมกนัสกอดฉันแน่น  ฉันตบหลังเขา 

เบา ๆ  พยายามจะเชื่อเขาสุดหัวใจ

เมื่อแมกนัสผละออก  สายตาเขาจ้องลงมาที่มือฉันแล้วก็ขมวดคิ้ว  

ท่าทางงงงัน  “ที่รัก...คุณใส่ถุงมือทำไมน่ะ”

ฉันใกล้จะสติแตกแล้ว  จริง ๆ นะ

หายนะเร่ืองแหวนเกือบจะหลุดออกมา  ทุกอย่างคงจบเห่ไปแล้วถ้าไม่ใช่ 

เพราะเฟลิกซ์  ฉันพ่นข้ออ้างสิ้นคิดข้าง ๆ คู ๆ  เรื่องไฟลวกออกมาได้หน่อยนึง 

แล้ว  และหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาว่าแมกนัสจะนึกสงสัยข้ึนมาเม่ือไหร่  ก็พอดี 

กับท่ีเฟลิกซ์หาวหวอดแล้วบอก  “ไปผับกันไหม”  แมกนัสพลันนึกข้ึนได้ว่าเขา 

ต้องส่งอีเมลฉบับหนึ่งก่อน  และแล้วทุกคนก็ลืมเรื่องถุงมือของฉันไปเลย

ฉันเลือกชิ่งหนีออกมาในตอนนั้น  อย่างรวดเร็ว

ขณะน้ีฉันน่ังอยู่บนรถเมล์  จ้องมองออกไปยังราตรีมืดดำ  ภายในใจน้ัน 
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เหน็บหนาว  ฉันทำแหวนหาย  ครอบครัวทาวิชไม่อยากให้ฉันแต่งงานกับแมกนัส 

โทรศัพท์ฉันหายไปแล้ว  ฉันรู้สึกเหมือนเกราะป้องกันภัยทุกอย่างถูกกระชาก 

ทึ้งไปในคราวเดียวกัน

โทรศัพท์ในกระเป๋าเริ่มส่งเสียงเพลงของบียองเซ่อีกครั้ง  ฉันควักมัน 

ออกมาโดยไม่ได้คาดหวังอะไรนัก

น่ันไงล่ะ  ไม่ใช่สายของเพ่ือนท่ีโทร.มาบอกว่า  “เจอแหวนแล้วจ้า!”  ไม่ใช่ 

ตำรวจหรือพนักงานดูแลลูกค้า  แต่เป็นตานั่น  แซม  ร็อกซ์ตัน

“คุณหนีไปเฉยเลย”  เขาเอ่ยโดยไม่มีเกริ่นนำ  “ผมต้องขอโทรศัพท์ 

เครื่องนั้นคืนนะ  คุณอยู่ที่ไหนเนี่ย”

น่ารักจัง  เขาไม่ได้โทร.มาบอกว่า  “ขอบคุณมากท่ีช่วยให้ผมเจรจาธุรกิจ 

กับชาวญี่ปุ่นสำเร็จนะครับ”

“ด้วยความยินดีค่ะ”  ฉันบอก  “ได้เสมอ”

“อุ๊ย”  เขาอึกอักครู่หน่ึง  “จริงสิ  ขอบคุณนะ  ผมติดหน้ีบุญคุณคุณแล้ว 

เอาละ  คุณจะเอาโทรศัพท์มาคืนผมยังไงดี  ฝากไว้ท่ีออฟฟิศ  หรือให้ผมส่งคน 

ไปรับก็ได้นะ  คุณอยู่ที่ไหนล่ะ”

ฉันเงียบ  ฉันไม่คืนโทรศัพท์ให้เขาหรอก  ฉันต้องใช้หมายเลขนี้

“ฮัลโหล”

“ไฮ”  ฉันกำโทรศัพท์แน่นขึ้นแล้วกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น  “คือว่า 

อย่างนี้นะคะ  ฉันจำเป็นต้องยืมโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ก่อน  ไม่นานหรอก”

“อ้าวเฮ้ย”  ฉันได้ยินเสียงเขาถอนหายใจด้วย  “น่ี  ผมเกรงว่าโทรศัพท์น่ัน 

จะไม่ได้มีไว้ให้ใคร   ‘ยืม’ หรอกนะ  มันเป็นสมบัติของบริษัท  แล้วผมก็จำเป็น 

ต้องขอคืน  หรือที่คุณว่า   ‘ยืม’ จริง  ๆ แล้วหมายถึง   ‘ขโมย’ ฮึ  เพราะว่าเชื่อผม 

เถอะนะ  ผมตามหาตัวคุณเจอ แน่  แล้วผมก็ไม่ได้ควักเงินเป็นร้อยเหรียญ 

เพื่อซื้อโทรศัพท์เอาไว้เล่น ๆ ด้วย”

เขาคิดอย่างนั้นเหรอ  คิดว่าฉันอยากได้เงินน่ะรึ  เขาเห็นฉันเป็นโจร 

ลักพาตัวโทรศัพท์หรือยังไง

“ฉันไม่ได้อยาก ขโมย หรอกค่ะ!”  ฉันโวยวายด้วยความโกรธจัด  “ฉัน 

ต้องใช้โทรศัพท์เคร่ืองน้ีสักสองสามวันต่างหาก  ฉันให้เบอร์ทุกคนไปหมดแล้ว  
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แล้วมันก็เป็นเรื่องฉุกเฉินอย่างแรง...”

“คุณทำ อะไร นะ”  เขาพูดเหมือนสับสน  “คุณทำอย่างนั้นทำไม”

“ฉันทำแหวนหม้ันหาย”  ฉันแทบทำใจเอ่ยออกมาไม่ได้  “มันเป็นแหวน 

เก่าแก่มีค่ามากเลยค่ะ  พอดีโทรศัพท์ฉันถูกฉกไป  ฉันเข้าตาจนแล้ว  และ 

ก็บังเอิญเดินผ่านถังขยะใบนั้น  ซึ่งมีโทรศัพท์อยู่ใน  ถังขยะ”  ฉันเน้นย้ำ  

“ผู้ช่วยคุณโยนมันท้ิงนะ  ของอะไรท่ีอยู่ในถังขยะก็ต้องถือเป็นของสาธารณะสิ  

แบบว่าใครจะหยิบเอาไปก็ย่อมได้”

“เหลวไหล”  เขาแย้ง  “ใครบอกคุณ”

“ก็...ใคร  ๆ   เขาก็รู้กันทั้งนั้น”  ฉันพยายามพูดจาแข็งขัน  “เอางี้ดีกว่า  

ทำไมผู้ช่วยคุณถึงทิ้งงานแล้วก็โยนโทรศัพท์เธอทิ้งล่ะ  ทำตัวไม่สมควรเป็น 

ผู้ช่วยเลยนะ  ถ้าคุณถามความเห็นฉันละก็”

“ใช่  ทำตัวไม่สมควรเป็นผู้ช่วย  ย่ิงในฐานะลูกสาวของเพ่ือนซ่ึงไม่สมควร 

ได้งานตั้งแต่แรกยิ่งแล้วใหญ่  เธอมาทำงานได้สามสัปดาห์  แต่ปรากฏว่าเมื่อ 

กลางวันที่ผ่านมาเธอได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบ  เท่านั้นแหละ  ปุบปับไปเลย  

ไม่เสียเวลาบอกผมด้วยซ้ำว่าเธอจะลาออก  ผมมารู้จากผู้ช่วยคนอื่นอีกที”  

เขาท่าทางฉุนจัด  “คืองี้นะ  มิส...คุณชื่ออะไรนะ”

“ไวเอ็ตต์ค่ะ  ป๊อปป ี ไวเอ็ตต์”

“เอาละ  เลิกเล่นได้แล้วป๊อปปี  ผมเสียใจเรื่องแหวนของคุณนะครับ  

หวังว่าจะหาเจอ  แต่โทรศัพท์เคร่ืองน้ีไม่ใช่อุปกรณ์ของเล่นท่ีคุณจะฉกฉวยไป 

เพื่อประโยชน์ของตัวเอง  มันเป็นโทรศัพท์ของบริษัทซึ่งมีข้อความเรื่องธุรกิจ 

การงานเข้าตลอดเวลา  ไหนจะอีเมล  แล้วก็เร่ืองสำคัญอย่างอ่ืนอีก  ปกติผู้ช่วย 

เป็นคนจัดแจงชีวิตให้ผม  ผม จำเป็น ต้องอ่านข้อความพวกนั้น”

“ฉันจะส่งต่อให้เองค่ะ”  ฉันรีบเสนอ  “ฉันจะส่งต่อทุกอย่างให้คุณนะ  

ดีไหม”

“น่ีมัน  —”  เขาพึมพำอะไรไม่รู้เบา ๆ  “ก็ได้  คุณชนะ  ผมจะซ้ือโทรศัพท์ 

เครื่องใหม่ให้ก็แล้วกัน  เอาที่อยู่มา  ผมจะให้คนไปส่ง  —”

“ฉันต้องใช้โทรศัพท์เครื่อง นี้ ”  ฉันดื้อดึง  “ฉันต้องใช้หมายเลขนี้”

“ปัดโธ ่ —”
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“ที่ฉันเสนอน่ะเข้าท่าออก!”  ฉันรีบร้อนจนเอ่ยตะกุกตะกัก  “ข้อความ 

ทุกอย่างที่เข้ามา  ฉันจะส่งตรงไปถึงคุณเอง  คุณจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดแผก 

จากเดิมเลย!  คือว่ายังไงคุณก็ต้องทำแบบน้ีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ  ถ้าคุณไม่มีผู้ช่วย 

โทรศัพท์ของผู้ช่วยมันจะสำคัญอะไร  แบบนี้ยัง  ดีกว่า   เสียอีก  อีกอย่างนะ  

คุณติดหน้ีฉันท่ีช่วยร้ังตัวมิสเตอร์ยามาซากิไว้ด้วย”  ฉันอดย้ำไม่ได้  “คุณเพ่ิง 

บอกเองนา”

“ผมไม่ได้หมายความว่า อย่างนั้น  คุณก็รู้  —”

“คุณจะไม่พลาดอะไรหรอกค่ะ  ฉันสัญญา!”  ฉันเอ่ยแทรกเสียงคำราม 

หงุดหงิด  “ฉันจะส่งต่อข้อความให้หมดเลย  เอางี้  ฉันจะทำให้ดูนะ  ขอเวลา 

สองวินาที...”

ฉันตัดสาย  เลื่อนดูข้อความทั้งหมดที่เข้ามาในโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อเช้า 

และรีบส่งต่อข้อความทีละข้อความเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของแซม  

นิ้วฉันทำงานไวเท่าแสง

ข้อความจาก “วิกส์  ไมเยอร์ส”:  ส่งต่อเรียบร้อย  ข้อความจาก “เซอร ์

นิโคลัส  เมอร์เรย์”:  ส่งต่อเรียบร้อย  ไม่กี่วินาทีฉันก็ส่งต่อข้อความทั้งหมด 

เสร็จส้ิน  และอีเมลทุกฉบับก็เข้าไปท่ี  samroxton@whiteglobeconsulting. 

com

อีเมลจาก  “ฝ่ายบุคคล”:  ส่งต่อเรียบร้อย  อีเมลจาก  “ทันยา  เฟลส์”:  

ส่งต่อเรียบร้อย  อีเมลจาก “แด้ด”

แด้ด  พ่อเหรอ  ฉันลังเลครู่หนึ่ง  อันนี้ต้องระวังหน่อย  นี่หมายถึง 

พ่อของไวโอเลตหรือพ่อของแซมนะ  ที่อยู่ด้านบนอีเมลซึ่งบอกว่า  davidr452 

@hotmail.com  ก็ไม่ช่วยอะไรเลย

ฉันบอกตัวเองว่าฉันทำไปเพราะปรารถนาดีนะ  แล้วก็เล่ือนดูเน้ือความ 

คร่าว ๆ

ถึงแซม

ไม่ได้คุยกันนานเลย  ฉันคิดถึงแกเสมอนะ  ไม่รู้ว่าแกเป็นยังไง 

บ้าง  มีเวลาก็อยากคุยกันหน่อย  แกได้รับข้อความทางโทรศัพท์ 
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บ้างหรือเปล่า  แต่ไม่ต้องห่วง  ฉันเข้าใจว่าแกยุ่งมาก

ถ้าผ่านแถวนี้ก็แวะมาได้ตลอดนะ  มีเรื ่องอยากคุยกับแกละ   

ตื่นเต้นใช้ได้เลย  แต่ก็อย่างที่บอก  ไม่ได้รีบร้อนอะไร

รักเสมอ

แด้ด

เมื่ออ่านถึงตอนจบ  ฉันช็อกอยู่เล็กน้อย  ฉันรู้นะว่าตาแซมนี่เป็น 

คนแปลก  แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่กงการอะไรของฉัน  แต่ขอพูดจากใจจริงเลย  

เป็นใครก็ต้องคิดว่าเขาจะตอบข้อความทางโทรศัพท์พ่อตัวเอง  หรือสละเวลา 

สักครึ่งชั่วโมงคุยกับพ่อบ้างมันจะยากเย็นขนาดไหนเชียว  แถมพ่อของเขายัง 

พูดจาน่ารักแล้วก็เจียมตน  โธ่  ลุงจ๋า  ต้องส่งอีเมลหาผู้ช่วยของลูกชายตัวเอง  

ฉันนึกอยากจะตอบอีเมลแทนเขาเสียจริง  ฉันนึกอยากไปเยี่ยมเขาที่บ้าน 

กระท่อมหลังน้อยนั้น ๑๕

คิดอีกที  ช่างเถอะ  ไม่ใช่ชีวิตของฉันนี่  ฉันกดปุ่ม ส่งต่อ  แล้วอีเมล 

ก็วิ่งฉิวเหมือนกับอีเมลฉบับอื่นทั้งหมด  ครู่ต่อมาบียองเซ่ก็เริ่มครวญเพลง  

แซมโทร.เข้ามาอีกครั้ง

“เซอร์นิโคลัส  เมอร์เรย์  ส่งข้อความถึงไวโอเลตตอนก่ีโมงนะ”  เขาเอ่ย 

ขึ้นมาดื้อ ๆ 

“เอ่อ...”  ฉันเพ่งมองโทรศัพท ์ “ประมาณสี่ชั่วโมงที่แล้วค่ะ”  ข้อความ 

ช่วงต้นสองสามคำปรากฏบนหน้าจอ  ถึงข้ันน้ีแล้ว  เปิดอ่านท่ีเหลือคงไม่เสียหาย 

อะไรหรอกมั้ง  น่าอ่านหรือก็เปล่า

ไวโอเลต  ช่วยบอกให้แซมโทร.หาผมด้วย  เขาปิดเคร่ือง  นับถือ,   

นิโคลัส

 
	 ๑๔   เดาว่าเขาน่าจะอยู่ในกระท่อมหลังน้อยนะ  ดูจากลักษณะการพูดจาน่าจะใช่  อยู่คนเดียว 

เปล่าเปลี่ยวเอกา  อาจมีเพียงเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์เป็นเพื่อนใจ
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โซฟี คินเซลลา

“เวร  เวร แล้ว”  แซมเงียบไปครู่หน่ึง  “เอาละ  ถ้าเขาส่งข้อความมาอีก  

คุณบอกผมทันทีเลยนะ  ตกลงไหม  โทร.มาเลย”

ฉันเผลออ้าปากเตรียมจะพูดว่า  ‘แล้วพ่อคุณล่ะ  ทำไมคุณไม่เคยโทร. 

หา  เขา บ้าง’  แต่แล้วก็หุบปาก  อย่านะ  ป๊อปป ี ไม่เข้าท่า  เลย

“จริงด้วย  ก่อนหน้านี้มีข้อความฝากไว้ทางโทรศัพท์ด้วยค่ะ”  ฉันเอ่ย 

เม่ือจู่   ๆ ก็นึกข้ึนได้  “เร่ืองดูดไขมันหรืออะไรน่ีแหละ  ฉันว่านะ  คงไม่ใช่ข้อความ 

ถึงคุณหรอกมั้ง”

“ดูดไขมัน  เหรอ”  เขาทวนคำอย่างไม่เชื่อหู  “เท่าที่รู้คงไม่ใช่”

ไม่เห็นต้องทำเสียงเยาะหยันขนาดนี้เลยนี่นา  ฉันแค่ถามเฉย  ๆ   เอง  

ข้อความน้ันคงเป็นของไวโอเลตแหละ  ถึงแม้ว่าเธอไม่น่าจะต้องดูดไขมัน  ในเม่ือ 

เธอหนีไปเป็นนางแบบน่ะนะ

“เอาเป็นว่า...ตกลงนะ  ตกลงมั้ย”

เขาไม่ตอบอยู่ครู่หน่ึง  ฉันนึกภาพเขาถลึงตาใส่โทรศัพท์เลยละ  ฉันรู้สึก 

ว่าเขาคงไม่พอใจข้อตกลงนี้เท่าไร  แต่ก็นะ  เขามีทางเลือกเสียที่ไหน

“ผมจะตั้งค่าย้ายที่อยู่อีเมลผู้ช่วยกลับเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผม”  เขา 

กัดฟันพูด  แต่เหมือนจะเอ่ยกับตัวเองมากกว่า  “ผมจะบอกให้ฝ่ายเทคนิค 

จัดการพรุ่งนี้  แต่ข้อความโทรศัพท์จะยังส่งถึงคุณอยู่เรื่อย  ๆ  ถ้าผมไม่ได้รับ 

ข้อความไหนละก็  —”

“ไม่มีตกหล่นแน่นอน!  ฟังนะ  ฉันรู้ว่านี่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด”  ฉัน 

พยายามพูดให้เขาอารมณ์ดีขึ้น  “แล้วฉันก็ขอโทษค่ะ  ฉันไม่มีทางเลือกจริง ๆ  

พนักงานโรงแรมทุกคนมีเบอร์น้ี...พนักงานทำความสะอาดทุกคนด้วย...มันเป็น 

ความหวังเดียวของฉัน  ขอเวลาสักสองวันนะคะ  ฉันสัญญาว่าจะส่งข้อความ 

ทุกข้อความให้  ด้วยเกียรติของเนตรนารีเลย”

“อะไร ของเนตรนารีนะ”  เขาเหมือนนึกไม่ออก

“เกียรติไง!  เนตรนารี  แบบลูกเสือน่ะ  ท่ีเราชูมือข้างหน่ึงเป็นสัญลักษณ์ 

แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณ...เดี๋ยวนะ  ฉันจะทำให้คุณดู...”  ฉันวางสายโทรศัพท์

มีกระจกฝุ่นเขรอะติดอยู่ตรงข้ามฉันบนรถเมล์  ฉันไปยืนเต๊ะท่าข้างหน้า 

มือหนึ่งถือโทรศัพท์  อีกข้างทำสัญลักษณ์เนตรนารีและฉีกยิ้มที่บอกว่า  “ฉัน 
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ไม่ใช่คนบ้า”  ก่อนถ่ายรูปและส่งเข้าหมายเลข แซม  มือถือ ทันที

ห้าวินาทีให้หลัง  ข้อความดังติ๊งกลับมา

ผมส่งรูปนี้ให้ตำรวจไปจับคุณได้นะ

ฉันโล่งอกทันที  ได้นะ แสดงว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้น  ฉันส่งข้อความ 

กลับไปว่า

ขอบคุณมาก  ๆ  ค่ะ  ขอบคุณจริง  ๆ

   

แต่ไม่มีข้อความตอบกลับ


