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บทนำ

มี หนทางตั้งมากมายที่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะออกมาในรูปแบบอื่นไปเลย
	 ลองคิดดูสิว่า ถ้าเธอไม่ได้ลืมหยิบหนังสือ เธอก็จะไม่ต้องวิ่งกลับ 

เข้าบ้านขณะที่แม่ติดเครื่องรถรออยู่ด้านนอก ปล่อยกลุ่มควันเสียออกมาสู่ 

ความร้อนยามบ่ายแก่ ๆ 

	 หรือก่อนหน้านั้นก็เถอะ ลองนึกดูสิว่า ถ้าเธอไม่มัวแต่อ้อยอิ่งกว่าจะ 

ลองชุด จะได้สังเกตเห็นเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าสายรั้งไหล่น่ะยาวเกินไป แม่ก็จะ 

ไม่ต้องคว้าชุดเย็บปักถักร้อยเก่า  ๆ  ออกมา และเปลี่ยนเคาน์เตอร์ห้องครัว 

ให้กลายเป็นเตียงผ่าตัด ขณะที่แม่พยายามกู้ชีวิตกองผ้าไหมสีม่วงตายซาก 

น่าสงสารนั่นเอาในนาทีสุดท้าย

	 หรอืหลงัจากนัน้ ถา้เธอไมถ่กูกระดาษบาดตอนพริน้ตต์ัว๋ ถา้เธอไมไ่ด ้

ทำที่ชาร์จโทรศัพท์หาย ถ้ารถไม่ติดบนทางด่วนตอนไปสนามบิน ถ้าพวกเธอ 

ไม่ได้ขับเลยช่องทางออก หรือถ้าเธอไม่ได้เงอะ  ๆ  งะ  ๆ  หาเศษเงินจ่ายค่า 

ผา่นทางแลว้เหรยีญกลิง้ตกไปใตเ้กา้อีข้ณะรถคนัหลงัพากนักดแตรกนัสดุชวีติ

	 ถ้าล้อกระเป๋าเดินทางของเธอไม่เอียงเป๋

	 ถ้าเธอวิ่งเร็วกว่านี้สักหน่อยตอนไปทางออกขึ้นเครื่อง

	 แต่จะว่าไปแล้ว เรื่องเหล่านั้นอาจไม่สำคัญเลยก็ได้
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	 บางทคีวามลา่ชา้สัง่สมในวนันัน้อาจจะไมใ่ชป่ระเดน็ และถา้สาเหตไุมไ่ด ้

มาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเรื่องอื่นอยู่ดี อย่างปัญหาสภาพอากาศ 

เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก ฝนตกในลอนดอน พายุเมฆฝนที่ลอยตัวนาน 

เกินควรอยู่หนึ่งชั่วโมงพอดีก่อนจะแยกย้ายสลายตัวไป แฮดลีย์ไม่ใช่คน 

มีศรัทธาแรงกล้าต่ออะไร  ๆ  อย่างโชคชะตาหรือพรหมลิขิต แต่จะว่าไปเธอก็ 

ไม่ได้มีศรัทธาแรงกล้าต่อความตรงต่อเวลาของอุตสาหกรรมการบินเช่นกัน

	 ก็เอาเข้าจริงแล้วเคยมีใครได้ยินบ้างล่ะว่าเครื่องบินออกตรงเวลา

	 เธอไม่เคยตกเครื่องบินมาก่อนเลยในชีวิต ไม่แม้สักครั้งเดียว

	 แต่ค่ำวันนั้น เมื่อเธอไปถึงทางออกขึ้นเครื่องในที่สุด เธอก็พบว่า 

เจา้หนา้ทีก่ำลงัปดิบานประตแูละจอคอมพวิเตอร ์ นาฬกิาเหนอืศรีษะบอกเวลา  

๑๘.๔๘ น. ขา้งนอกหนา้ตา่ง เครือ่งบนิจอดนิง่ดัง่ปอ้มปราการเหลก็กลา้ขนาด 

มหึมา สีหน้าของผู้คนรอบตัวเธอฉายชัดว่าไม่มีใครหน้าไหนอีกที่จะได้ขึ้น 

เครื่องบินลำนั้น

	 เธอมาสายไปสี่นาที ซึ่งเมื่อมาคิดดูแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรเลย มัน 

คือเวลาพักโฆษณา เวลาเดินจากห้องเรียนหนึ่งไปยังอีกห้อง เวลาที่ใช้ 

สำหรับอุ่นอาหารไมโครเวฟ สี่นาทีน่ะจิ๊บจ๊อยจะตายไป ทุก ๆ วันในสนามบิน 

ทุกแห่งทั่วโลก มีผู้คนที่ไปขึ้นเครื่องเอาในนาทีสุดท้าย หายใจหอบแฮก  ๆ  

พลางยัดกระเป๋าใส่ช่องเก็บของ จากนั้นก็จ่อมลงบนที่นั่งพลางถอนหายใจ 

อย่างโล่งอกขณะที่เครื่องบินพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า

	 แต่ไม่ใช่แฮดลีย์ ซัลลิแวน ผู้ปล่อยให้กระเป๋าเป้หลุดจากมือขณะที่ 

ยืนอยู่ตรงหน้าต่าง และมองเครื่องบินแยกหลุดออกจากทางเดินขึ้นเครื่อง 

ที่คล้ายกับงวงช้าง ปีกเครื่องวาดหมุนเป็นวงกลมขณะมุ่งหน้าไปยังทางวิ่ง 

โดยปราศจากเธอ

	 ณ อีกฟากมหาสมุทร พ่อของเธอกำลังยกแก้วดื่มอวยพรเป็นครั้ง 

สุดท้าย พนักงานโรงแรมสวมถุงมือขาวกำลังขัดเครื่องเงินสำหรับงานเลี้ยง 

ฉลองในคืนวันพรุ่งนี้ ด้านหลังเธอ เด็กหนุ่มผู้มีตั๋วที่นั่งหมายเลข ๑๘  ซี 

บนเครื่องบินสู่ลอนดอนเที่ยวถัดไปกำลังกินโดนัทเคลือบน้ำตาลไอซิ่งอยู่ 

โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีเศษผงสีขาวเปื้อนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าของเขา



3

ความน่าจะเป็นทางสถิติของรักแรกพบ 

	 แฮดลีย์หลับตาลง แค่ชั่วครู่เท่านั้น และเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง  

เครื่องบินลำนั้นก็หายวับไปแล้ว

	 ใครเล่าจะคาดเดาได้ว่าสี่นาทีนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง
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๑

๑๘.๕๖ น. เวลามาตรฐานตะวันออก๑

๒๓.๕๖ น. เวลามาตรฐานกรีนิช๒

ส นามบินก็คือห้องทรมานนักโทษดี ๆ นี่เอง ถ้าใครเป็นโรคกลัวที่แคบละก็

	 เรื่องของเรื่องไม่ใช่แค่ความเสี่ยงคุกคามจากการขึ้นเครื่องบินที่จะ 

มาถึงในไม่ช้า (ก็ไอ้การถูกจับอัดอยู่ในที่นั่งอย่างกับปลาซาร์ดีน แล้วถูกยิง 

ขึ้นไปในอากาศด้วยท่อเหล็กแคบ  ๆ  นั่นไงล่ะ)  แต่ยังรวมถึงตัวอาคาร 

ผู้โดยสารเองด้วย ทั้งผู้คนเบียดเสียดกัน พื้นที่พลุกพล่านชวนหัวหมุน  

เสี่ยงหวี่  ๆ  เต้นเร่าน่าวิงเวียน ความเคลื่อนไหวและสรรพเสียงทั้งหลาย  

ความวุน่วายเอะอะองึคะนงึทัง้มวล ซึง่ทัง้หมดถกูปดิกัน้เอาไวด้ว้ยบานกระจก 

หน้าต่าง ราวกับเป็นฟาร์มเลี้ยงมดยักษ์อะไรสักอย่าง

๑ Eastern Standard Time เวลามาตรฐานประจำภาคตะวันออกของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น เมืองนิวยอร์กเวลาช้ากว่าประเทศ 

อังกฤษประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมง 
๒ Greenwich Mean Time เวลาสากล ยดึตามเสน้เมรเิดยีนทีล่ากผา่นหอดดูาว 

หลวงเมอืงกรนีชิ ประเทศองักฤษ ใชเ้ปน็มาตรฐานในการเทยีบเวลาประเทศตา่ง ๆ เวลาที ่

ประเทศอังกฤษจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ ๗ ชั่วโมง 
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	 นี่เป็นแค่หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่แฮดลีย์พยายามไม่นึกถึงขณะยืนทำอะไร 

ไมถ่กูอยูห่นา้เคานเ์ตอรอ์อกตัว๋ แสงสวา่งดา้นนอกเริม่เลอืนหายไปแลว้ บดันี ้

เครื่องบินของเธอคงอยู่ที่ใดสักแห่งเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก และเธอ 

ก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวกำลังเหี่ยวฟีบลง คล้าย ๆ ลูกโป่งที่ถูกปล่อยลม 

ออกช้า  ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเที่ยวบินที่ตนจะต้องขึ้นในไม่ช้า และอีกส่วน 

ก็เพราะตัวสนามบินเอง แต่ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ แล้วก็คือการตระหนักได้ว่า 

นีเ่ธอจะไปงานแตง่งานสาย งานทีเ่ธอไมไ่ดอ้ยากไปตัง้แตแ่รก และชะตากรรม 

พลิกผันเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อันแสนเศร้านี้ก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกอยาก 

ร้องไห้ออกมา

	 พนกังานประจำทางออกขึน้เครือ่งมารวมตวักนัอยูฝ่ัง่ตรงขา้มเคานเ์ตอร์ 

เพื่อขมวดคิ้วใส่เธอ สีหน้าหงุดหงิดเต็มที่ จอเบื้องหลังพวกเขาได้เปลี่ยนไป 

ประกาศเที่ยวบินถัดไปที่จะเดินทางจากสนามบินเจเอฟเค๓  ไปสู่สนามบิน 

ฮีทโธรว์๔ แล้ว ซึ่งจะไม่ออกเดินทางจนกว่าจะอีกสามชั่วโมงกว่า และแฮดลีย ์

ก็เริ่มมองออกได้แจ่มแจ้งรวดเร็วว่าเธอเป็นสิ่งเดียวที่ขวางทางอยู่ระหว่าง 

พนักงานกับเวลาออกกะของพวกเขา

	 “ขอโทษดว้ยคะ่” พนกังานหนึง่ในนัน้เอย่ นำ้เสยีงฉายชดัวา่สะกดกลัน้ 

อาการทอดถอนใจเอาไว้ “เราทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามหาทางให้คุณได้ 

ขึ้นเที่ยวบินถัดจากนี้”

	 แฮดลยีพ์ยกัหน้ารบัจ๋อย ๆ เธอใชเ้วลาในชว่งสองสามสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

ไปกับการแอบหวังให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับละนะว่า 

ภาพเหตุการณ์ที่เธอจินตนาการไว้หวือหวากว่านี้อยู่สักหน่อย นับแต่การ 

หยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ของพนักงานสายการบิน พายุลูกเห็บที่รุนแรงเป็น 

ประวตักิารณ ์ ไขห้วดัระบาดซึง่ควบคมุไมอ่ยู ่ หรอืแมแ้ตโ่รคหดัทีจ่ะทำใหเ้ธอ 

ไม่ต้องบินไปไหน ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นสุด  ๆ  ว่าทำไมเธอถึง 

๓ JFK ชื่อย่อของท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี ในรัฐนิวยอร์ก  

ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔ Heathrow ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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จะพลาดการได้เห็นพ่อเดินไปตามทางเดินของโบสถ์เพื่อแต่งงานกับผู้หญิง 

ที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อน

	 แตก่ารมาขึน้เครือ่งสายไปสีน่าทดีจูะงา่ยเกนิไปหนอ่ย และอาจดูมีพริธุ 

สักเล็กน้อย แฮดลีย์ไม่แน่ใจเลยว่าผู้ปกครองของตัวเอง ซึ่งก็ทั้งพ่อและแม่  

จะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอ ความจริงแล้วเธอสันนิษฐานว่านี่อาจเป็น 

หนึ่งในเรื่องไม่กี่อย่างที่ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันจริง ๆ 

	 เป็นความคิดของเธอเองที่จะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำหลังงานซ้อม 

พิธีวิวาห์ และจะไปถึงลอนดอนในเช้าวันวิวาห์แทน แฮดลีย์ไม่ได้เจอพ่อ 

มากว่าหนึ่งปีแล้ว และเธอก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะนั่งในห้องที่มีแต่บุคคล 

สำคญัทัง้หลายในชวีติของพอ่ได ้ (พวกมติรสหาย เพือ่นรว่มงาน โลกใบเลก็ ๆ  

ที่พ่อสร้างขึ้นรอบตัว ห่างไปไกลอีกฟากมหาสมุทร) ขณะที่พวกเขาดื่ม 

อวยพรให้พ่อสุขภาพดีมีสุข และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพ่อ ถ้าเลือกได้  

เธอจะไมไ่ปงานแตง่งานเลยดว้ยซำ้ แต ่นัน่ ปรากฏวา่เปน็เรือ่งทีไ่มอ่าจตอ่รอง 

ได้

	 “เขายังคงเป็นพ่อของลูกนะจ๊ะ” แม่เอาแต่คอยย้ำ ราวกับว่านั่นเป็น 

เรื่องที่แฮดลีย์อาจหลงลืมไปได้ “ถ้าลูกไม่ไป ลูกจะเสียใจทีหลังนะ แม่รู้ว่า 

นี่เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการตอนลูกอายุสิบเจ็ด แต่เชื่อแม่เถอะ สักวัน 

ลูกจะเสียใจ”

	 แฮดลีย์ไม่ยักแน่ใจขนาดนั้น

	 ตอนนี้พนักงานต้อนรับภาคพื้นกำลังพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 

อย่างขะมักเขม้นเอาเป็นเอาตาย ทั้งจิ้มคีย์บอร์ดและเป่าหมากฝรั่งไปด้วย  

“คุณโชคดีนะคะ” เธอเอ่ย พลางตวัดมือเล็กน้อยออกท่าออกทาง “ฉันหา 

เครื่องให้ขึ้นได้ตอนสี่ทุ่มยี่สิบสี่ ที่นั่งสิบแปดเอ ริมหน้าต่าง”

	 แฮดลีย์เกือบกลัวเกินกว่าจะถามออก แต่ก็ถามอยู่ดี “แล้วเครื่อง 

จะไปถึงกี่โมงคะ”

	 “เก้าโมงห้าสิบสี่นาที” พนักงานตอบ “พรุ่งนี้เช้าค่ะ”

	 แฮดลีย์นึกภาพตัวอักษรอาลักษณ์ชดช้อยบนการ์ดเชิญงานแต่งงาน 

สีงาช้างใบหนาซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาหลายเดือนแล้ว พิธีวิวาห์จะเริ่ม 



7

ความน่าจะเป็นทางสถิติของรักแรกพบ 

ตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ หมายความว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการ (ทั้ง 

เที่ยวบินและจากนั้นก็ด่านตรวจคนเข้าเมือง แท็กซี่และการจราจร จังหวะ 

เวลาของทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่กำกับไว้อย่างสมบูรณ์แบบ) เธอก็จะยัง 

มีโอกาสไปถึงงานได้ตรงเวลา แต่ก็แบบเส้นยาแดงผ่าแปด

	 “เวลาขึ้นเครื่องเริ่มตอนสามทุ่มสี่สิบห้าที่ทางออกขึ้นเครื่องนี้ค่ะ”  

พนักงานต้อนรับบอก แล้วยื่นเอกสารทั้งหลายที่ใส่เรียบร้อยอยู่ในปกหุ้ม 

เล็ก ๆ มาให้ “เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ”

	 แฮดลีย์เดินเลียบไปยังบานหน้าต่าง และสำรวจแถวเก้าอี้สีเทามอซอ 

ซึง่สว่นใหญม่คีนนัง่อยูแ่ลว้ สว่นทีเ่หลอืกม็ไีสบ้สุเีหลอืงแยงทะลตุะเขบ็ออกมา  

คล้ายตุ๊กตาหมีที่ถูกกอดเล่นมานับครั้งไม่ถ้วน เธอหย่อนกระเป๋าเป้ลงบน 

กระเป๋าเดินทางสำหรับถือขึ้นเครื่อง แล้วควานหาโทรศัพท์มือถือ จากนั้น 

ก็เลื่อนค้นสมุดรายชื่อเพื่อหาเบอร์โทร.ของพ่อ เธอบันทึกชื่อไว้ง่าย  ๆ  ว่า  

“ท่านอาจารย์” อันเป็นฉายาที่เธอมอบให้พ่อเมื่อประมาณปีครึ่งก่อนหน้านี้  

ไม่นานหลังจากที่เขาประกาศว่าจะไม่กลับมายังคอนเนตทิคัต๕ แล้วคำว่า พ่อ  

ก็กลายเป็นเครื่องย้ำเตือนอันไม่น่าอภิรมย์ทุก ๆ ครั้งที่เธอเปิดโทรศัพท์มือถือ 

ขึ้นมา

	 หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นขณะที่โทรศัพท์เริ่มส่งเสียงต่อสาย ถึงพ่อ 

จะโทร.หาเธอบ่อย แต่แฮดลีย์เองกลับโทร.หาพ่อแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น ตอนนี้ 

ที่นั่นเกือบเที่ยงคืนแล้ว เมื่อพ่อรับสายในที่สุด เสียงของพ่อก็แหบพร่า 

เนิบนาบ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะกำลังหลับอยู่ ไม่ก็เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ หรือ 

บางทีก็อาจจะทั้งสองอย่าง

	 “แฮดลีย์หรือ”

	 “หนูตกเครื่องค่ะ” เธอเอ่ย ปรับน้ำเสียงให้ห้วนแข็ง ซึ่งก็ทำได้เป็น 

ธรรมชาติยิ่งเมื่อเธอพูดกับพ่อในระยะหลัง  ๆ มานี้ นี่เป็นผลข้างเคียงมาจาก 

ความไม่พอใจโดยรวมที่เธอมีต่อพ่อ

	 “หา”

๕ Connecticut รัฐทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา
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	 เธอถอนหายใจและพูดซ้ำอีกครั้ง “หนูตกเครื่องค่ะ”

	 แฮดลีย์ได้ยินเสียงชาร์ล็อตต์พึมพำอยู่เบื้องหลัง แล้วอะไรบางอย่าง 

ในตัวเธอก็ปะทุวาบขึ้นมา ความโกรธไงล่ะ ถึงผู้หญิงคนนี้จะคอยส่งอีเมล 

หวานหยดมาให้เธอตลอดนับแต่พ่อขอหล่อนแต่งงาน อีเมลที่เต็มไปด้วย 

แผนการจัดงานวิวาห์และรูปภาพของทั้งสองยามไปเที่ยวปารีส และคำขอร้อง 

ให้แฮดลีย์มีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย ทั้งหมดนี้ลงท้าย xxoo๖ สุดเว่อร์  

(อย่างกับว่า x กับ o แค่ตัวเดียวมันไม่พองั้นแหละ) ทว่าเวลาได้ผ่านไป 

หนึ่งปีเก้าสิบหกวันพอดิบพอดีนับแต่แฮดลีย์ตัดสินใจว่าเธอเกลียดขี้หน้า 

แม่นี่ และการจะทำให้เลิกคิดเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยอะไรที่มากกว่าแค่คำเชิญ 

ให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเยอะ

	 “เอ่อ” พ่อเอ่ย “แล้วลูกหาเที่ยวอื่นขึ้นได้รึเปล่า”

	 “ได้ค่ะ แต่กว่าจะถึงก็สิบโมง”

	 “พรุ่งนี้เหรอ”

	 “เปล่าค่ะ คืนนี้เลย” เธอบอก “หนูจะเดินทางไปด้วยดาวหาง”

	 พ่อทำเป็นไม่ได้ยิน “นั่นช้าไปนะ ใกล้เวลาเริ่มพิธีเกินไป พ่อจะไป 

รบัลกูไมไ่ดน้ะ่ส”ิ พ่อบอก แลว้กม็เีสยีงอูอ้ีด้งัขึน้ขณะทีพ่อ่เอามอืกมุโทรศพัท์ 

เพื่อกระซิบคุยกับชาร์ล็อตต์ “เราน่าจะส่งน้ามาริลีนไปรับลูกได้จ้ะ”

	 “ใครคือน้ามาริลีนคะ”

	 “น้าของชาร์ล็อตต์จ้ะ”

	 “หนูอายุสิบเจ็ดแล้วนะคะ” แฮดลีย์เตือนพ่อ “หนูแน่ใจว่าหนูหาทาง 

เรียกแท็กซี่ไปโบสถ์ได้”

	 “ไม่รู้สิ” พ่อบอก “ลูกมาลอนดอนเป็นครั้งแรกนะ...” เสียงพ่อแผ่ว 

หายไป จากนั้นก็กระแอมขึ้นมา “ลูกว่าแม่เขาจะโอเครึเปล่า”

	 “แม่ไม่ได้อยู่นั่นนี่คะ” แฮดลีย์บอก “แม่ไปงานแต่งครั้งแรกแล้วไง”

	 ความเงียบกริบเกิดขึ้นที่ปลายสาย

๖  ตัวอักษรใช้แทนคำว่ากอดและจูบ มักใช้เขียนลงท้ายจดหมายหรือข้อความ 

ประเภทต่าง ๆ 
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	 “สบายมากคะ่ พอ่ หนจูะไปเจอพอ่ทีโ่บสถพ์รุง่นี ้ หวังว่าจะไม่ไปสาย”

	 “โอเค” พ่อพูดเสียงแผ่ว “พ่ออยากเจอลูกจะแย่แล้วจ้ะ”

	 “คะ่” เธอบอก ทำใจพดูประโยคเดยีวกนักลบัไปหาพอ่ไมไ่ด้ “เจอกนั 

พรุ่งนี้ค่ะ”

	 จนกระทั่งหลังจากวางสายนั่นแหละ แฮดลีย์ถึงตระหนักได้ว่าเธอ 

ไมไ่ดถ้ามดว้ยซำ้วา่งานเลีย้งอาหารคำ่หลงัซอ้มพธิวีวิาหเ์ปน็อยา่งไรบา้ง แลว้ก ็

ไม่แน่ใจสักนิดด้วยว่าอยากรู้

	 เวลาผ่านไปนานหลายอึดใจขณะที่เธอยืนค้างอยู่อย่างนั้น มือยังคงกำ 

โทรศพัทแ์นน่ และพยายามไมน่กึถงึทกุ ๆ สิง่ทีร่อเธออยู ่ ณ อกีฝัง่มหาสมทุร  

กลิน่เนยจากรา้นขายเพรตเซลใกล้ ๆ ชา่งชวนใหค้ลืน่เหยีน และเธอกไ็มอ่ยาก 

ทำอะไรมากไปกว่านั่งลงพัก ทว่าทางออกขึ้นเครื่องแออัดไปด้วยผู้โดยสาร 

ที่ล้นมาจากบริเวณอื่น  ๆ  ของอาคารโดยสาร นี่เป็นช่วงสุดสัปดาห์ของวัน 

ทีส่ีก่รกฎาคม๗ และแผนทีส่ภาพอากาศบนจอโทรทศันก์แ็สดงรปูพายหุมนุวน 

ซึ่งบดบังพื้นที่ส่วนใหญ่ของตอนกลางทางเหนือของประเทศ ผู้คนกำลัง 

จับจองเขตแดนของตน อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนต่าง  ๆ  สำหรับรอขึ้นเครื่อง 

ราวกับตั้งใจจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นการถาวรเสียเลย มีกระเป๋าเดินทางวาง 

ตั้งอยู่บนเก้าอี้ว่าง ครอบครัวตั้งค่ายกันเต็มพื้นที่บริเวณมุมห้องทั้งหมด  

ถุงแมคโดนัลด์มันแผล็บเกลื่อนกลาดทั่วพื้น ขณะที่เดินลัดเลาะผ่านชาย 

ที่นอนหนุนกระเป๋าเป้ไป แฮดลีย์ก็รับรู้ได้อย่างแจ่มชัดถึงเพดานต่ำใกล้  

ผนังที่บีบอัดเข้ามา และฝูงชนที่หลั่งไหลไปมาอยู่รอบ  ๆ จนเธอต้องเตือน 

ตัวเองให้หายใจเข้าออกช้า ๆ 

	 เมื่อเจอะเก้าอี้ว่างเธอจึงรีบปรี่ไปยังทิศนั้นในทันท ี โดยพยายามบังคับ 

ลากกระเป๋าเดินทางติดล้อฝ่าท้องทะเลรองเท้า และพยายามไม่คิดว่าชุด 

กระโปรงสีม่วงงี่เง่านั้นจะยับเยินแค่ไหนกว่าเธอจะเดินทางถึงที่หมายในเช้า 

วนัพรุง่นี ้ เธอวางแผนไวว้า่จะใชเ้วลาสกัสองสามชัว่โมงทีโ่รงแรมเพือ่เตรยีมตวั 

ใหพ้รอ้มกอ่นเริม่พธิ ี แตพ่อออกมารปูนีแ้ลว้กลายเปน็วา่แฮดลยีจ์ะตอ้งรบีแจน้ 

๗ Forth of July วันชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
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ไปที่โบสถ์เหมือนคนบ้า ในบรรดาเรื่องน่ากังวลใจมากมายของเธอในตอนนี ้ 

เรื่องนี้กลับไม่ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้น  ๆ  ในความคิดของแฮดลีย์ แต่ถึง 

อย่างนั้นเธอก็อดขำไม่ได้เมื่อจินตนาการว่าเพื่อนสาวของชาร์ล็อตต์จะตื่น 

ตระหนกแค่ไหน การไม่มีเวลาแต่งหน้าทำผมให้แฮดลีย์จะต้องถือเป็น 

มหันตภัยร้ายแรงในความคิดของพวกหล่อนแหง ๆ 

	 แฮดลีย์ค่อนข้างมั่นใจว่า  เสียใจทีหลัง  เป็นคำที่ตื้นเขินเกินกว่า 

จะใช้บรรยายความรู้สึกของเธอในการยอมตกลงเป็นเพื่อนเจ้าสาว แต่เธอก็ 

หมดแรงจะตา้นทานเมือ่ไดร้บัอเีมลจากชารล์อ็ตตไ์มห่ยดุหยอ่นและคำออ้นวอน 

ขอร้องจากพ่อไม่จบไม่สิ้น นี่ยังไม่รวมถึงแม่ที่สนับสนุนความคิดนี้อย่าง 

น่าประหลาดด้วย

	 “แม่รู้ว่าตอนนี้พ่อไม่ใช่คนที่ลูกชอบหน้าที่สุดในโลก” แม่บอก “แล้ว 

ที่แน่  ๆ  ก็ไม่ใช่คนโปรดของแม่ด้วย แต่สักวันหนึ่งลูกจะอยากเปิดดูอัลบั้ม 

รูปงานแต่งนั่น บางทีอาจจะกับลูกของลูกเอง แล้วหวังว่าตัวเองน่าจะได้ไป 

ร่วมงานนั่น ลูกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ น่ะเหรอ”

	 แฮดลีย์ไม่คิดว่าตัวเองจะแคร์จริง  ๆ  หรอก บอกตามตรง แต่เธอก็ 

มองออกว่าทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงคิดกันแบบนี ้ และการทำให้พวกเขามีความสุข 

ก็ดูจะง่ายกว่า แม้นั่นจะหมายถึงการฝืนทนสเปรย์ฉีดผม สวมรองเท้าส้นสูง 

ที่ไม่สบายเท้า และการถ่ายภาพที่ระลึกหลังเสร็จพิธีก็ตาม เมื่อกลุ่มวางแผน 

งานวิวาห์ ซึ่งก็คือเหล่าเพื่อน  ๆ  วัยสามสิบปีของชาร์ล็อตต์รู้ว่าจะมีวัยรุ่น 

ชาวอเมริกันมาร่วงวงเพิ่ม  แฮดลีย์ก็ได้รับการต้อนรับทันควันพร้อม 

เครื่องหมายตกใจอย่างเกรียวกราวในอีเมลที่ส่งวนหากันภายในกลุ่มของ 

พวกหล่อน แมเ้ธอจะไม่เคยเจอชาร์ล็อตต์มากอ่น และใชเ้วลาชว่งหนึง่ปคีรึ่ง 

ที่ผ่านมาคอยจัดการให้แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นต่อไป แต่มาบัดนี้ 

เธอก็รู้ถึงรสนิยมของผู้หญิงคนนั้นในหัวข้อต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานวิวาห์ เรื่อง 

สำคัญ  ๆ  อย่างจะเลือกรองเท้าสานแบบเปิดเท้าหรือรองเท้าส้นสูงหัวปิดดี  

หรือช่อดอกไม้ควรมีดอกยิปโซรวมอยู่ด้วยหรือไม่  และที่เลวร้ายและ 

น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือรสนิยมชุดชั้นในสำหรับงานไบรดัลชาวเวอร์ หรือ 

ถ้าใช้คำตามพวกหล่อนก็เฮ็นปาร์ตี้๘ มันมหาศาลเลยนะ  จำนวนอีเมล 
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ที่ เกิดขึ้นเพราะงานแต่งงานน่ะ  แฮดลีย์รู้ว่าผู้หญิงบางคนในกลุ่มคือ 

เพื่อนร่วมงานของชาร์ล็อตต์ที่ห้องแสดงศิลปะแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด  

แต่ก็ช่างน่ามหัศจรรย์นักที่ใครสักคนในนั้นจะมีเวลาทำงานประจำของตัวเอง 

ด้วย เธอต้องไปพบพวกหล่อนที่โรงแรมในเช้าวันพรุ่งนี้ก่อน แต่ตอนนี้ 

ดูท่าว่าพวกหล่อนจะต้องจัดแจงรูดซิปชุดกระโปรง กรีดอายไลเนอร์ และ 

ม้วนผมกันเองโดยไม่มีเธอแล้วละ

	 นอกหน้าต่าง ท้องฟ้าเป็นสีชมพูพลบค่ำแล้ว ณ บัดนี้ จุดแสงเล็ก ๆ  

ที่บอกถึงโครงร่างของเครื่องบินก็เริ่มกะพริบมีชีวิตขึ้นมา แฮดลีย์มองเห็น 

เงาสะท้อนของตัวเองในกระจก ทั้งผมสีทองและดวงตากลมโต ไม่รู้ทำไม 

เธอจึงดูมีท่าทางอิดโรย เสื้อผ้ายับย่นเสมือนผ่านพ้นการเดินทางมาแล้ว เธอ 

แทรกตัวลงบนที่นั่งระหว่างชายสูงวัยกว่าที่สะบัดกางหนังสือพิมพ์อย่างแรง 

เสียจนเธอแอบคิดว่ามันอาจจะปลิวลอยหนีไปเลยก็ได้ อีกข้างเป็นหญิง 

วัยกลางคนสวมเสื้อคอเต่าพร้อมลายปักรูปแมวผู้กำลังถักนิตติ้งไหมพรม 

ที่จะกลายไปเป็นอะไรก็ได้ไม่หยุดมือ

 อีกสามชั่วโมง  เธอคิดขณะกอดกระเป๋าเป้ของตนไว้  จากนั้นก็ 

ตระหนักได้ว่าการนับเวลานาทีถอยหลังสู่อะไรบางอย่างที่เราพรั่นพรึงน่ะ 

เป็นเรื่องเปล่าประโยชน ์ ถ้าจะให้แม่นยำยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องบอกว่าอีกสองวัน  

อีกสองวันเธอจะได้กลับบ้าน อีกสองวันเธอจะได้แสร้งทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคย 

เกิดขึ้นเลย อีกสองวันเธอจะรอดพ้นจากสุดสัปดาห์ซึ่งเธอหวาดหวั่นมานาน  

นานเหมือนหลายปี

	 เธอปรับตำแหน่งกระเป๋าเป้บนตักของตนเองใหม่ และรู้ตัวช้าเกินไป 

ชั่วอึดใจว่าไม่ได้รูดซิปกระเป๋าจนสุดตอนที่ข้าวของสองสามอย่างหล่นลงพื้น 

นั่นละ แฮดลีย์เอื้อมไปคว้าลิปกลอสก่อนเป็นอย่างแรก ตามด้วยนิตยสาร 

ซบุซบิดารา แตเ่มือ่เธอจะไปหยบิหนงัสอืปกดำเลม่หนกัทีพ่อ่ให ้ เดก็หนุม่แถว 

๘ hen party คำศพัทท์ีช่าวองักฤษใช ้ มคีวามหมายเดยีวกนักบั bridal shower  

คำศัพท์ท่ีชาวอเมริกันใช้ หมายถึงงานปาร์ต้ีสำหรับมอบของขวัญให้ว่าท่ีเจ้าสาว แขกผู้ร่วมงาน 

คือมิตรสหายเพศหญิงเท่านั้น
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ที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็เอื้อมมือไปถึงก่อน

	 เขาเหลือบมองปกหนังสือแวบหนึ่งก่อนจะส่งคืนให้ แล้วแฮดลีย์ก็ 

เหลือบเห็นแววตาที่ฉายวาบว่าเขารู้จักหนังสือเล่มนั้น เธอเข้าใจได้ในชั่ว 

วนิาทนีัน้วา่เขาตอ้งคดิวา่เธอเปน็คนประเภททีอ่า่นงานของดกิเกนส์๙ เวลาอยูใ่น 

สนามบินแหง  ๆ ซึ่งเธอเกือบหลุดปากบอกเขาไปแล้วเชียวว่าเธอไม่ใช่คน 

ประเภทนั้น ความจริงคือเธอได้หนังสือเล่มนี้มาเป็นชาติและไม่เคยเปิดกาง 

อ่านเลย ทว่าเธอกลับยิ้มรับแทน จากนั้นก็จงใจหันหน้าไปทางหน้าต่างเสีย  

เผื่อว่าเขาอาจนึกอยากชวนคุยขึ้นมา

	 นั่นเพราะแฮดลีย์ไม่รู้สึกอยากพูดคุยในตอนนี้ แม้แต่กับใครบางคน 

ทีน่า่รกัขนาดเขากเ็ถอะ อนัทีจ่รงิแลว้เธอไมไ่ดรู้ส้กึอยากอยูท่ีน่ีเ่ลย วนัทีก่ำลงั 

จะมาถึงนั้นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่มีชีวิตและลมหายใจ เป็นบางอย่าง 

ทีว่ิง่ควบพุง่เขา้หาเธอดว้ยความเรว็นา่ตกใจ และกด็เูหมอืนวา่อกีแคเ่ดีย๋วเดยีว 

มันก็จะชนเธอล้มหงายเก๋งไปเลย ความหวาดหวั่นที่พลุ่งขึ้นมาเมื่อคิดว่า 

ตอ้งขึน้เครือ่งบนิ (แลว้ไหนจะการไปลอนดอนอีก) เปน็อะไรบางอยา่งทีส่ง่ผล 

ทางกาย มันทำให้เธองุ่นง่านไม่เป็นสุข เอาแต่เขย่าขาไปมา นิ้วมือกระตุก 

เป็นพัก ๆ 

	 ชายที่นั่งข้าง ๆ เธอสั่งน้ำมูกเสียงดังสนั่น จากนั้นก็สะบัดหนังสือพิมพ ์

กลับเข้าที่ แฮดลีย์นึกหวังว่าจะไม่ต้องนั่งติดกับเขาบนเครื่อง เจ็ดชั่วโมงน่ะ 

นานนะ เป็นเวลาส่วนหนึ่งของวันที่มากเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นไปตาม 

ยถากรรม เป็นใครก็คงไม่คาดหวังว่าจะต้องขับรถเที่ยวกับใครสักคนที่เรา 

ไม่รู้จักหรอกใช่ไหมล่ะ แต่กี่ครั้งกันแล้วที่เธอบินไปชิคาโกหรือเดนเวอร์ 

หรือฟลอริดากับคนแปลกหน้า  ศอกชนศอก  สีข้างชนสีข้าง  ขณะที่  

ทั้งสองถูกโยนพุ่งข้ามประเทศไปด้วยกัน การเดินทางโดยเครื่องบินก็เป็น 

อย่างนี้ละ เราสามารถคุยกับใครสักคนได้เป็นชั่วโมง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ชื่อของเขา 

๙  Charles Dickens ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ (ค.ศ.  ๑๘๑๒  - ๑๘๗๐) นักประพันธ์ 

ชาวอังกฤษ ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมทรงคุณค่า เช่น โอลิเวอร์ ทวิสต์ (Oliver Twist),  

เดวดิ คอปเปอรฟ์ลิด ์ (David Copperfield), แรงใจและไฟฝนั (Great Expectations)
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ด้วยซ้ำ แถมยังเปิดเผยความลับลึกสุดใจให้เขาได้รู้ จากนั้นก็ไม่พบเจอกัน 

อีกเลย

	 ขณะที่ชายคนนั้นยื่นคอไปอ่านข่าวหนึ่ง แขนของเขาก็ปัดถูกแขนของ 

แฮดลีย์ เธอผุดลุกขึ้นทันควันและเหวี่ยงกระเป๋าเป้ขึ้นสะพายไหล่ข้างหนึ่ง  

บริเวณทางออกขึ้นเครื่องรอบกายเธอยังคงคลาคล่ำไปด้วยผู้คน เธอมองไป 

ทางบานหน้าต่างอย่างละห้อยหา นึกอยากให้ตัวเองอยู่ด้านนอก เธอไม่แน่ใจว่า 

จะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ถึงสามชั่วโมง แต่ความคิดที่จะต้องลากกระเป๋าเดินทาง 

ฝ่าฝูงชนไปก็ช่างน่าหนักใจนัก เธอขยับมันมาใกล้เก้าอี้ว่างของตนเองยิ่งขึ้น 

เพื่อจะได้ดูเหมือนมีคนจองไว้ จากนั้นจึงหันไปหาผู้หญิงซึ่งสวมเสื้อคอเต่า 

ลายแมวคนนั้น

	 “หนูรบกวนคุณช่วยดูกระเป๋าให้สักแป๊บได้ไหมคะ” เธอถาม ผู้หญิง 

คนนั้นถือไม้นิตค้างนิ่งสนิทและขมวดคิ้วขึ้นมามองเธอ

	 “เธอไม่ควรทำแบบนั้นนะ” หล่อนเอ่ยเสียงเฉียบ

	 “แคน่าทสีองนาทเีองคะ่” แฮดลยีอ์ธบิาย แตผู่ห้ญงิคนนัน้แคส่า่ยหนา้ 

น้อย  ๆ  ราวกับทนไม่ได้ที่จะต้องพัวพันกับสถานการณ์ใด  ๆ  ก็ตามแต่ที่กำลัง 

จะอุบัติขึ้น

	 “ฉันดูให้ก็ได้” เด็กหนุ่มที่อยู่แถวที่นั่งฝั่งตรงข้ามบอก แล้วแฮดลีย์ 

ก็มองขา มองจริง  ๆ  เป็นครั้งแรกเลยละ เรือนผมสีเข้มของเขาออกจะยาว 

เกินไปสักหน่อย แล้วที่ด้านหน้าเสื้อเชิ้ตก็มีเศษขนมเปรอะอยู่ ทว่าเขาก็มี 

อะไรบางอย่างที่โดดเด่นเช่นกัน บางทีอาจจะเป็นสำเนียงนั่น ซึ่งเธอค่อนข้าง 

แนใ่จวา่เปน็สำเนยีงองักฤษ หรอืไมก่ม็มุปากของเขาทีย่กขึน้ขณะทีเ่ขาพยายาม 

ฝนืไมย่ิม้ออกมา ทวา่หวัใจของเธอกลบักระตกุวาบอยา่งเหนอืความคาดหมาย 

เมื่อเขามองมาที่เธอ ดวงตาของเขากระโดดจากแฮดลีย์กลับไปหาผู้หญิง 

คนนั้น ซึ่งริมฝีปากของหล่อนกำลังเม้มเป็นเส้นบาง ๆ ด้วยความไม่พอใจ

	 “มันผิด  กฎหมาย” หญิงคนนั้นเอ่ยเสียงแผ่ว สายตาเลื่อนไปทาง 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่างบึ้กสองคนซึ่งยืนอยู่ด้านนอกศูนย์อาหาร

	 แฮดลีย์เหลือบกลับไปมองเด็กหนุ่มคนนั้น ซึ่งยิ้มให้เธออย่างเห็นใจ  

“ไม่เป็นไรหรอก” เธอบอก “ฉันเอากระเป๋าไปด้วยก็ได้ ยังไงก็ขอบคุณนะ”
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	 เธอเริม่รวบรวมขา้วของ เอาแขนหนบีหนงัสอืไว้ แลว้เหวีย่งกระเปา๋เป้ 

สะพายไหล่อีกข้าง ผู้หญิงคนนั้นหดเท้ากลับทันเส้นยาแดงผ่าแปดขณะ 

แฮดลีย์บังคับกระเป๋าเดินทางผ่านหล่อนไป เมื่อเธอไปถึงสุดปลายบริเวณ 

รอขึ้นเครื่อง พื้นปูพรมสีจืดชืดก็แปรเปลี่ยนเป็นระเบียงทางเดินปูพื้นยาง  

แล้วกระเป๋าเดินทางของเธอก็สะดุดขอบพื้นยางที่แบ่งเขตทั้งสอง มันเอียง 

กระเท่เร่ โยกเยกจากล้อหน่ึงไปยังอีกล้อ และขณะท่ีแฮดลีย์พยายามจะต้ัง 

กระเป๋าให้ตรง หนังสือก็เลื่อนหลุดจากใต้ท้องแขน เมื่อเธอก้มลงจะหยิบมัน 

ขึ้นมา เสื้อวอร์มแขนยาวของเธอก็ร่วงลงพื้นด้วยเช่นกัน

 อยากจะบ้าตาย แฮดลีย์คิด พลางเป่าปอยผมปอยหนึ่งให้พ้นจาก 

ใบหนา้ แตก่วา่เธอจะเกบ็ของทกุอยา่งครบและเอือ้มมอืไปควา้กระเปา๋เดนิทาง 

อีกครั้ง มันกลับไม่อยู่ตรงนั้นได้อย่างไรก็ไม่รู้ เธอหันขวับ และก็ตะลึงงัน 

ที่เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกำลังยืนอยู่ข้าง  ๆ  เธอ กระเป๋าของเขาเองสะพาย 

อยูบ่นบา่ สายตาของเธอเลือ่นลงไปสูต่ำแหนง่ทีเ่ขากำลงักำทีจ่บักระเปา๋เดนิทาง 

ของเธอไว้

	 “ทำอะไรน่ะ” เธอถาม พลางกะพริบตามองเขา

	 “ดูเหมือนเธอจะต้องการความช่วยเหลือนะ”

	 แฮดลีย์ได้แต่จ้องเขาตาค้าง

	 “แลว้แบบนีก้ถ็กูกฎหมายสดุ ๆ ด้วย” เขากลา่วเสรมิพรอ้มกบัยิม้กวา้ง

	 เธอเลกิคิว้ขึน้ แลว้เขากย็ดืตวัตรงขึน้เลก็นอ้ย ดอูอกจะมัน่ใจนอ้ยลง 

กว่าเดิม เธอเลยคิดขึ้นมาว่าบางทีเขาอาจจะวางแผนฉกกระเป๋าของเธอ แต่ 

ถ้าเรื่องเป็นอย่างนั้น นี่ก็ไม่ใช่การปล้นที่วางแผนมาดีนัก สิ่งเดียวที่มีอยู่ใน 

กระเป๋านั่นคือรองเท้าคู่หนึ่งกับชุดกระโปรงชุดหนึ่งเท่านั้นแหละ และเธอก็ 

ยินดียิ่งกว่ายินดีที่จะสูญเสียมันไป

	 แฮดลีย์ยืนนิ่งอยู่นาน พลางสงสัยว่าเธอทำอะไรลงไปถึงได้มีคนขน 

กระเป๋ามารับใช้แบบนี้ ทว่าฝูงชนกำลังหลั่งไหลอยู่รอบ  ๆ กระเป๋าเป้ของเธอ 

หนงัอึง้อยูบ่นบา่ และดวงตาของเดก็หนุม่คนนีก้ำลงัมองคน้ดวงตาเธอ พรอ้ม 

กบัอะไรบางอยา่งทีด่คูลา้ยความอา้งวา้ง ราวกบัวา่สิง่สดุทา้ยทีเ่ขาปรารถนาคอื 

การถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในตอนนี้ และนั่นก็เป็นสิ่งที่แฮดลีย์เข้าใจได้เช่นกัน  



15

ความน่าจะเป็นทางสถิติของรักแรกพบ 

ดงันัน้หลงัจากผา่นไปชัว่อดึใจ เธอจึงพยกัหน้าตกลง แลว้เขากบ็งัคบักระเปา๋ 

เดินทางให้เอนไปบนล้อ จากนั้นทั้งสองก็เริ่มออกเดิน
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๒

๑๙.๑๒ น. เวลามาตรฐานตะวันออก

๒๔.๑๒ น. เวลามาตรฐานกรีนิช

เ สยีงประกาศเรยีกผูโ้ดยสารทีย่งัไมไ่ปขึน้เครือ่งดงัมาจากลำโพง และแฮดลยี ์

ก็ไม่อาจห้ามความคิดไม่ให้ย่องเข้ามาในหัวว่า ถ้าหากเธอหนีไม่ไปขึ้นเครื่อง 

ของตัวเองบ้างล่ะ ทว่าราวกับเด็กหนุ่มตรงหน้าจะอ่านความคิดเธอออก เขา 

เหลือบกลับมามองให้แน่ใจว่าเธอยังอยู่ตรงนั้น แล้วเธอก็ตระหนักได้ว่า 

ตัวเองรู้สึกซาบซึ้งใจที่มีใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนในวันเช่นนี้ แม้จะปุบปับ 

เหนือความคาดหมายก็ตามที

	 ทั้งสองเดินผ่านแถวบานหน้าต่างที่หันออกหาถนนยางมะตอย ที่ซึ่ง 

เครือ่งบนิจอดเรยีงรายราวกบัรถประดบัตกแตง่ในขบวนพาเหรด แลว้แฮดลยี ์

กร็ูส้กึวา่หวัใจเตน้เรว็ขึน้เมือ่คดิวา่จะตอ้งไปอยูบ่นเครือ่งบนิในไมช่า้ ในบรรดา 

ทีแ่คบตา่ง  ๆในโลก ในบรรดาซอกมมุไมม่ทีีส่ิน้สดุทัง้หลายแหลน่ัน้ ไมม่อีะไร 

จะทำให้เธออกสั่นขวัญแขวนได้เท่ากับภาพของเครื่องบินอีกแล้ว

	 เหตเุกดิครัง้แรกเมือ่ปกีลายนีเ้อง อาการหวาดวติกชวนหวัหมนุ หวัใจ 

เต้นโครมคราม ท้องไส้ปั่นป่วนด้วยความตื่นตระหนกเกิดขึ้นที่ห้องน้ำของ 

โรงแรมในเมืองแอสเพน ขณะที่หิมะกำลังตกลงมาอย่างหนักและรวดเร็ว 
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นอกหน้าต่าง และขณะที่พ่อกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องข้าง ๆ แฮดลีย์ก็เกิด 

รู้สึกขึ้นมาในฉับพลันว่าผนังบีบใกล้เกินไปและกำลังเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นอีก มัน 

ค่อย  ๆ  เคลื่อนเข้ามาหาเธอทีละนิ้ว  ๆ  อย่างคงที่แน่นอนเหมือนธารน้ำแข็ง  

เธอยืนอยู่ตรงนั้น พยายามควบคุมลมหายใจตัวเอง ขณะที่หัวใจเต้นตุบ  ๆ  

เป็นจังหวะอยู่ในหู ดังสนั่นเสียจนเกือบจะกลบเสียงอู้อี้ของพ่อที่อยู่อีกฝั่ง 

ของผนัง

	 “อืม” พ่อกำลังพูด “แล้วคืนนี้หิมะก็น่าจะหนาขึ้นอีกหกนิ้วนะ พรุ่งนี ้

คงจะเยี่ยมยอดไปเลย” 

	 เธอกับพ่ออยู่ที่แอสเพนมาสองวันเต็ม  ๆ  แล้ว และพยายามอย่างสุด 

ความสามารถทีจ่ะแสรง้ทำเปน็วา่การมาเทีย่วพกัผอ่นในชว่งฤดใูบไมผ้ลนิีไ้มไ่ด้ 

แตกต่างไปจากการเที่ยวพักผ่อนครั้งไหน  ๆ เลย พวกเธอตื่นแต่เช้าตรู่ทุกวัน 

เพือ่ไปปนีเขากอ่นทีค่นบนเนนิจะลน้หลามเกนิไป แลว้หลงัจากนัน้กน็ัง่เงยีบ ๆ  

ในบ้านพักพร้อมด้วยถ้วยใส่ช็อกโกแลตร้อน และเล่นเกมหมากกระดาน 

ตอนกลางคนืหน้าเตาผงิ แตค่วามจรงิคอืพวกเธอใชเ้วลามากโขเพือ่ ไม ่พดูถงึ 

การที่แม่ไม่อยู่ด้วยเสียจนมันกลายเป็นเรื่องเพียงหนึ่งเดียวที่ทั้งสองนึกออก

	 อีกอย่าง แฮดลีย์ก็ไม่ได้โง่ คนเราไม่เก็บกระเป๋าไปออกซฟอร์ดเป็น 

เวลาหนึ่งเทอม ใช้เวลาแต่ละวันไปกับการสอนกวีนิพนธ์ แล้วจู่ ๆ ก็ตัดสินใจ 

อยากจะหย่าร้างโดยไร้เหตุผลดี  ๆ  หรอก และถึงแม้แม่จะไม่เอ่ยอะไรสักคำ 

เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ (เอาจรงิ ๆ แลว้แมแ่ทบจะไมป่รปิากพดูถงึพอ่ไมว่า่จะเรือ่งใด ๆ  

เลย) แต่แฮดลีย์ก็รู้ว่าเหตุผลจะต้องมาจากการมีหญิงอื่น

	 เธอวางแผนไว้ว่าจะเผชิญหน้ากับพ่อในเรื่องนี้เมื่อเดินทางไปเล่นสกี  

ตั้งใจจะก้าวลงจากเครื่องบิน ชี้นิ้วกล่าวโทษพ่อ และเรียกร้องจะเอาเหตุผล 

ที่พ่อไม่ยอมกลับบ้าน ทว่าเมื่อเธอเดินไปถึงจุดรอรับกระเป๋าและพบว่าพ่อ 

กำลงัรอเธออยู ่ พอ่กลบัดแูปลกตาไปอยา่งสิน้เชงิ พอ่มเีคราสแีดงซึง่ไมเ่ขา้กนั 

กับเรือนผมสีเข้ม และกำลังยิ้มกว้างเสียจนเธอมองเห็นครอบฟันของพ่อ 

ได้เลย เวลาผ่านไปแค่หกเดือนเท่านั้น แต่ภายในช่วงเวลานั้น พ่อแทบจะ 

กลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้ว ต่อเมื่อพ่อก้มลงสวมกอดเธอนั่นแหละ พ่อ 

จึงกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้ง ส่งกลิ่นคล้ายควันบุหรี่และอาฟเตอร์เชฟ  
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เสียงของพ่อแหบห้าวอยู่ในหูขณะบอกเธอว่าพ่อคิดถึงเธอมากแค่ไหน และ 

ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง นั่นก็ทำให้เรื่องแย่ลงเข้าไปใหญ่ สุดท้ายแล้วไม่ใช่ 

การเปลีย่นแปลงหรอกทีท่ำใหเ้ราใจสลาย แตเ่ปน็ความรูส้กึเคยคุน้ทีส่ะกดิใจ 

เราต่างหาก

	 เธอกเ็ลยปอดแหกขึน้มา และใชเ้วลาสองวนัแรกไปกบัการเฝา้มองและ 

รอคอยแทน เธอพยายามอ่านริ้วรอยบนใบหน้าของพ่อราวกับมันคือแผนที่  

เพือ่คน้หาเบาะแสทีจ่ะอธบิายวา่ทำไมครอบครวัเลก็ ๆ ของพวกเธอจงึพงัทลาย 

ลงดือ้  ๆ เชน่นัน้ เมือ่พอ่จากไปองักฤษในชว่งฤดใูบไมร้ว่งเมือ่ปกีลาย พวกเธอ 

ทั้งหมดต่างรู้สึกตื่นเต้นยินดี ก่อนหน้านั้นพ่อเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยขนาด 

เล็กอันดับกลาง ๆ ในคอนเนตทิคัตมาตลอด ดังนั้นความคิดที่จะได้เป็นหนึ่ง 

ในบุคลากรของออกซฟอร์ดซึ่งอวดอ้างว่ามีภาควิชาวรรณคดีดีเลิศที่สุดที่หนึ่ง 

ของโลกจึงเป็นเร่ืองยากจะหักห้ามใจได้ ทว่าแฮดลีย์กำลังจะข้ึนช้ันมัธยมปลาย 

ปีสอง และแม่ก็ทิ้งร้านขายวอลล์เปเปอร์เล็ก ๆ ของตนเองไปนานสี่เดือนเต็ม 

ไม่ได้ พวกเธอจึงตกลงใจว่าจะรออยู่ก่อนจนกระท่ังถึงคริสต์มาส แล้วค่อยตาม 

ไปสมทบกับพ่อที่อังกฤษนานสองสามสัปดาห์เพื่อพักผ่อนท่องเที่ยว จากนั้น 

พวกเธอทั้งหมดก็จะเดินทางกลับบ้านพร้อมกัน

	 แหงละว่าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลย

	 ในตอนนัน้ แมแ่คป่ระกาศเรยีบ  ๆวา่เปลีย่นแผน บอกวา่พวกเธอจะใช ้

เวลาช่วงคริสต์มาสที่บ้านคุณตาคุณยายในรัฐเมนแทน ใจหนึ่งของแฮดลีย์ 

เชื่อว่าพ่อจะอยู่ที่นั่นให้พวกเธอได้ประหลาดใจเมื่อไปถึง ทว่าในคืนวัน 

คริสต์มาสกลับมีแค่คุณยายกับคุณตาและของขวัญจำนวนมากพอที่จะยืนยัน 

ว่าทุก ๆ คนกำลังพยายามชดเชยสิ่งอื่นที่ขาดหายไป

	 แฮดลยีบ์งัเอญิไดย้นิพอ่แมค่ยุโทรศพัทก์นัอยา่งตงึเครยีด และฟงัเสยีง 

แม่ร้องไห้ผ่านทางช่องระบายอากาศในบ้านหลังเก่าของพวกเธอเมื่อหลายวัน 

ก่อน แต่พอขับรถจากเมนกลับบ้านนั่นแหละ แม่ถึงได้ประกาศในที่สุดว่า 

แม่กับพ่อจะแยกทางกัน และพ่อจะอยู่ที่ออกซฟอร์ดต่อไปอีกหนึ่งเทอม

	 “เราแค่จะแยกกันอยู่ก่อนในตอนแรก” แม่บอก พลางละสายตาจาก 

ถนนมายังตำแหน่งที่แฮดลีย์กำลังนั่งบื้อ พลางซึมซับนับข่าวนั้นไปทีละข้อ ๆ  



19

ความน่าจะเป็นทางสถิติของรักแรกพบ 

อย่างแรกคือ แม่กับพ่อกำลังจะหย่ากัน แล้วจากนั้นก็ พ่อจะไม่กลับมาบ้าน

	 “มีมหาสมุทรทั้งผืนคั่นพ่อกับแม่อยู่นะคะ” เธอเอ่ยเสียงเบาหวิว  

“แค่นี้ยังแยกไม่พออีกหรือ”

	 “ในทางกฎหมายจ้ะ” แม่เอ่ยพลางถอนใจ “เราจะแยกกันอยู่ ในทาง 

กฎหมาย” 

	 “พ่อกับแม่ไม่ต้องเจอหน้ากันก่อนเหรอไงคะ ก่อนจะตัดสินใจอะไร 

แบบนั้นน่ะ” 

	 “โธ ่ ลกูรกั” แม่เอ่ย แลว้ถอนมอืหนึง่จากพวงมาลยัมาตบเขา่แฮดลยี ์

เบา ๆ “แม่ว่าเราตัดสินใจกันไปแล้วละจ้ะ” 

	 สรุปว่าแค่สองเดือนหลังจากนั้น แฮดลีย์ก็ไปยืนอยู่ในห้องน้ำโรงแรม 

ในแอสเพน แปรงสฟีนัคาอยูใ่นมอื ขณะทีเ่สยีงของพอ่จากในหอ้งถดัไปลอย 

เข้ามา ชั่วครู่ก่อนหน้านั้น แฮดลีย์มั่นใจว่าเป็นแม่ที่โทรศัพท์มาถามไถ่ และ 

หัวใจของเธอก็ลิงโลดขึ้นมาเมื่อคิดได้ดังนั้น แต่แล้วเธอก็ได้ยินพ่อเอ่ยชื่อ  

ชาร์ล็อตต์ ก่อนที่จะเบาเสียงลงอีกครั้ง

	 “ไม่เลย ไม่มีปัญหา” พ่อเอ่ย “ลูกอยู่ในลู๑น่ะ”

	 แฮดลีย์รู้สึกเย็นไปทั้งตัวในฉับพลัน และสงสัยว่าเมื่อไรกันที่พ่อ 

ของเธอกลายเป็นคนประเภทที่เรียกห้องน้ำว่า “ลู” คนที่กระซิบคุยโทรศัพท์ 

ในโรงแรมกับหญิงชาวต่างชาติ คนที่พาลูกสาวมาเล่นสกีราวกับว่ามันมี 

ความหมายอะไรสกัอยา่ง ราวกบัเปน็สญัญาใจ แลว้จากนัน้กเ็ดนิทางกลบัไปสู ่

ชีวิตใหม่ของตนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

	 เธอก้าวหนึ่งก้าวไปใกล้ประตูยิ่งขึ้น เท้าเปล่าเย็นแนบกับพื้นกระเบื้อง

	 “ผมรูจ้ะ้” ตอนนีพ้อ่กำลงัเอย่เชน่นัน้ดว้ยเสยีงแผว่นุม่ “ผมกค็ดิถงึคณุ  

ที่รัก”

 กะแล้ว แฮดลีย์คิดพลางหลับตาลง กะแล้วเชียว 

	 การที่เธอคิดถูกไม่ได้ช่วยอะไรเลย เคยมีตอนไหนด้วยเหรอที่การ 

คิดถูกจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นมาได้น่ะ เธอรู้สึกได้ว่าเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ แห่งความ 

๑ loo คำศัพท์ที่ชาวอังกฤษใช้ มีความหมายว่าห้องน้ำ
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ต่อต้านขุ่นเคืองได้หยั่งรากลงในตัวเธอ มันเหมือนกับเมล็ดลูกพีช อะไร 

บางอย่างที่เล็ก แข็ง และกระด้าง เป็นความขมปร่าที่เธอมั่นใจว่าจะไม่มีวัน 

มลายหายไปได้

	 แฮดลยีก์า้วถอยหลงัออกหา่งจากบานประตู พลางรูส้กึวา่ลำคอตบีตนั  

ซีโ่ครงบานขยาย เธอมองเหน็สสีนัไตข่ึน้ไปยงัแกม้จากในกระจก และรูส้กึวา่ 

ตาพรา่ไปดว้ยความรอ้นในหอ้งเลก็ ๆ นัน้ เธอเอานิว้มอืกมุขอบอา่งลา้งหนา้ไว้  

และมองดขูอ้นิว้กลายเปน็สขีาว ขณะบงัคบัตวัเองใหน้ิง่รอจนกวา่พอ่จะวางสาย 

โทรศัพท์

	 “เป็นอะไรไปจ๊ะ” พ่อถามเมื่อเธอโผล่ออกมาจากห้องน้ำในที่สุด และ 

เดนิผา่นพอ่ไปเลยโดยไมเ่อย่อะไรสกัคำ แลว้กล็ม้ตวัลงนอนบนเตยีงหลงัหนึง่ 

ในนั้น “ลูกสบายดีไหมน่ะ”

	 “ดีค่ะ” แฮดลีย์ตอบห้วน ๆ 

	 แต่อาการนั้นก็เกิดซ้ำอีกในวันถัดมา

	 เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่พวกเธอกำลังลงลิฟต์มายังล็อบบี้ ร่างกายอบอุ่น 

เรียบร้อยอยู่ใต้ชุดสกีหลายชั้น ลิฟต์ก็เกิดกระตุกอย่างแรง แล้วพวกเธอ 

ก็หยุดชะงักทันควัน ในลิฟต์มีพวกเธอสองคนเท่านั้น ทั้งสองสบตากันอย่าง 

งง ๆ ก่อนท่ีพ่อจะยักไหล่และเอ้ือมมือไปกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน “ไอ้เอเลเวเตอร์ 

กิ๊กก๊อกไม่ได้ความเอ๊ย๒”

	 แฮดลีย์มองพ่อ “พ่อต้องพูดว่าลิฟต์กิ๊กก๊อกไม่ได้ความสิคะ”

	 “หา” 

	 “เปล่าคะ่” เธอพมึพำ จากนัน้กจ็ิม้ปุม่ตา่ง  ๆไปมัว่ ๆ ทำใหไ้ฟตดิขึน้มา 

ทีละปุ่ม ๆ ขณะที่ความตื่นตระหนกพลุ่งพล่านขึ้นภายในตัว

	 “พอ่วา่นัน่ชว่ยอะไรไมไ่ดห้รอกนะ...” พอ่เริม่พดูขึน้ แตก่ช็ะงกัไปเมือ่ 

สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ “ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า”

	 แฮดลีย์ดึงคอเสื้อแจ็กเก็ตเล่นสกีของตัวเอง  จากนั้นก็รูดซิปลง  

๒ stupid bloody elevator ชาวอเมรกินัใชค้ำวา่ elevator มีความหมายเดียวกนั 

กับลิฟต์ (lift) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ชาวอังกฤษใช้ ส่วน bloody เป็นคำสบถแบบชาวอังกฤษ
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“เป็นค่ะ” เธอบอก ขณะที่หัวใจเต้นโครมครามไม่เป็นส่ำ “ไม่มั้งคะ หนูไม่รู้  

หนูอยากออกไปจากที่นี่”

	 “เดีย๋วคนกม็าจดัการแลว้จะ้” พอ่บอก “เราทำอะไรไมไ่ดเ้ลยจนกวา่ —”

	 “ไมค่่ะ เดีย๋วนี ้ เลยค่ะพอ่” เธอบอก รูส้กึลนลานขึ้นมาเลก็น้อย นัน่ 

เปน็ครัง้แรกทีเ่ธอเรยีกพอ่วา่พอ่นบัแตม่าถงึแอสเพน กอ่นหนา้นัน้เธอพยายาม 

หลีกเลี่ยงที่จะเรียกพ่อว่าอะไรทั้งนั้น 

	 พ่อมองสอดส่ายไปทั่วลิฟต์เล็กจิ๋วนั่น “นี่ลูกถูกอาการตื่นตระหนก 

เลน่งานรเึปลา่” พอ่ถาม ทา่ทางดตูืน่ตระหนกอยูเ่ลก็นอ้ยดว้ยเหมอืนกนั “ลกู 

เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหม แล้วนี่แม่เขา —”

	 แฮดลยีส์า่ยหนา้ เธอไมแ่นใ่จวา่กำลงัเกดิอะไรขึน้ สิง่เดยีวทีเ่ธอรูก้ค็อื 

เธอจำเป็นต้องออกไปจากที่นั่น เดี๋ยวนี้ 

	 “เฮ้” พ่อเอ่ยขึ้น เอามือจับไหล่ของเธอและบังคับให้เธอสบตาด้วย  

“เดีย๋วอกีแปบ๊คนกจ็ะมาชว่ยแลว้จะ้ ตกลงไหม แคม่องพอ่ไวก้พ็อ อยา่ไปคดิ 

ว่าเราอยู่ตรงไหน” 

	 “โอเคค่ะ” เธอพึมพำและกัดฟันแน่น

	 “โอเค” พ่อเอ่ย “คิดถึงที่อื่นสิจ๊ะ ที่ไหนก็ได้ที่โล่งกว้าง”

	 แฮดลีย์พยายามข่มจิตใจที่ลนลานเพื่อดึงภาพความทรงจำอันน่าอุ่นใจ 

อะไรสักอย่างออกมา แต่สมองไม่ยอมร่วมมือด้วย ใบหน้าของเธอแสบร้อน 

ผะผ่าว และเธอรู้สึกว่าตั้งสมาธิได้ยาก

	 “แสรง้ทำเปน็อยูท่ีช่ายหาดสจิะ๊” พอ่บอก “ไมก่ท็อ้งฟา้! นกึถงึทอ้งฟา้ 

สิลูก ตกลงไหม คิดดูสิว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ชนิดที่ลูกมอง 

ไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลย”

	 แฮดลีย์หลับตาปี๋และบังคับตนเองให้นึกภาพนั้น ผืนฟ้ากว้างใหญ่ไร้ที ่

สิ้นสุด มีเพียงเมฆขีดขวางเป็นหย่อม ๆ ความลึกล้ำของท้องนภา อาณาเขต 

สดุไพศาล กวา้งใหญเ่สยีจนไมม่ทีางรูเ้ลยวา่สิน้สดุ ณ ทีใ่ด เธอรูส้กึวา่หวัใจ 

เริ่มเต้นช้าลง จังหวะหายใจเริ่มคงที่ แล้วเธอก็คลายกำปั้นชุ่มเหงื่อออก  

เมือ่ลมืตาขึน้อกีครัง้ ใบหนา้ของพอ่กอ็ยูร่ะดบัเดยีวกนักบัเธอ ดวงตาของพอ่ 

เบิกกว้างด้วยความวิตกกังวล ทั้งสองจ้องมองกันอยู่นานราวชั่วกัปชั่วกัลป์  
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แล้วแฮดลีย์ก็ตระหนักได้ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เธอยอมสบตาพ่อนับตั้งแต่ 

เดินทางมาถึง

	 หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ลิฟต์ก็กระตุกเคลื่อนไปต่อ แล้วเธอก็ผ่อน 

ลมหายใจออกมา พวกเธอลงลิฟต์ไปสุดทางท่ามกลางความเงียบงัน ทั้งคู่ 

ตา่งอกสัน่ขวญัแขวน ตา่งรอ้นรนทีจ่ะกา้วออกไปขา้งนอก ไปยนือยูใ่ตผ้นืฟา้ 

แดนตะวันตกซึ่งแผ่กว้างสุดลูกหูลูกตา

บัดนี้ ขณะที่อยู่ใจกลางอาคารโดยสารซึ่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คน แฮดลีย์ 

เบือนสายตาหนีจากบานหน้าต่าง หนีจากเหล่าเครื่องบินที่แผ่กระจายไป 

บนทางวิ่งคล้ายกับของเล่นไขลาน ท้องของเธอขดเกร็งขึ้นมาอีกครั้ง เวลา 

เดียวที่การจินตนาการถึงท้องฟ้าไม่อาจช่วยอะไรได้ก็คือยามเมื่อเราอยู่สูง 

ขึ้นไปในอากาศสามหมื่นฟุตโดยไม่มีที่อื่นใดให้ไปได้นอกจากลงล่าง

	 เธอหันไปเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกำลังรอเธออยู่ มือของเขายังกำหูหิ้ว 

กระเป๋าเดินทางของเธอไว้ เขายิ้มเมื่อเธอตามไปทัน จากนั้นก็เลี้ยวออกไปสู่ 

ระเบียงทางเดินอันวุ่นวาย แฮดลีย์รีบตามย่างก้าวยาว  ๆ  ของเขาให้ทัน เธอ 

ใจจดจ่ออยู่กับการไล่ตามเสื้อเชิ้ตสีฟ้าของเขาเสียจนเมื่อเขาหยุดเดิน เธอ 

กแ็ทบพุง่ชนใสเ่ขาเขา้ให ้ เขาสงูกวา่เธออยา่งนอ้ยหกนิว้ และเขากต้็องกม้หนา้ 

ลงพูดกับเธอ

	 “ฉันไม่ได้ถามเธอด้วยซ้ำว่าเธอกำลังจะไปไหน”

	 “ลอนดอน” เธอบอก แล้วเขาก็หัวเราะออกมา

	 “เปล่า หมายถึง ตอนนี้ น่ะ ตอนนี้เธอจะไปไหน”

	 “อ้อ” เธอเอ่ยแล้วเอามือถูหน้าผาก “จริง  ๆ  แล้วก็ไม่รู้สิ กินมื้อเย็น 

ละมั้ง ฉันแค่ไม่อยากนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปน่ะ” 

	 นั่นก็ไม่จริงทั้งหมดหรอก เธอกำลังจะไปเข้าห้องน้ำต่างหาก แต่เธอ 

ทำใจบอกเขาไปแบบนั้นไม่ได้ ความคิดที่ว่าเขาจะต้องยืนรออย่างสุภาพอยู่ 

ข้างนอกขณะที่เธอต่อแถวเข้าห้องน้ำมันเกินกว่าที่เธอจะรับไหว 

	 “โอเค” เขาเอ่ย และมองลงมาหาเธอ ผมสีเข้มของเขาระหน้าผาก  

เม่ือเขาคล่ีย้ิม เธอก็สังเกตเห็นลักย้ิมท่ีแก้มแค่ข้างเดียว ซ่ึงน่ันมีอะไรบางอย่าง 
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ที่ทำให้เขาดูไม่สมส่วนอย่างน่าเอ็นดู “งั้นไปไหนดีล่ะ”

	 แฮดลีย์เขย่งปลายเท้าและหมุนรอบตัวเล็กน้อยเพื่อดูภาพรวมว่ามีร้าน 

อะไรใหเ้ลอืกบา้ง ซึง่กค็อืกลุม่รา้นขายพซิซา่และแฮมเบอรเ์กอรอ์นัหมน่หมอง  

เธอไม่แน่ใจว่าเขาจะไปกินกับเธอด้วยไหม และความเป็นไปได้นี้ก็ทำให้การ 

ตดัสนิใจมคีวามลนลานปนอยูด่ว้ยเลก็นอ้ย เธอแทบสมัผสัไดเ้ลยวา่เขากำลงั 

รออยูข่า้ง ๆ เธอกเ็ลยเกรง็ไปหมดทัง้ตวัขณะพยายามนกึถงึตวัเลอืกทีจ่ะทำให ้

อาหารเปรอะเปื้อนไปทั่วใบหน้าของเธอน้อยที่สุด เผื่อว่าเขาตัดสินใจจะตาม 

ไปกินด้วย

	 หลังจากเวลาผ่านไปนานราวชั่วกัปชั่วกัลป์ เธอก็ชี้ไปที่ร้านขายอาหาร 

ง่าย ๆ ซึ่งอยู่ถัดไปไม่กี่ทางออกขึ้นเครื่อง แล้วเขาก็มุ่งหน้าไปทิศทางนั้นอย่าง 

ว่าง่าย โดยมีกระเป๋าเดินทางสีแดงของเธอตามติดไปด้วย เมื่อทั้งสองไปถึง 

ที่นั่น เขาก็ขยับถุงที่พาดอยู่บนบ่าของตัวเอง แล้วหรี่ตาอ่านเมนู

	 “คิดถูกแล้วละ” เขาเอ่ย “อาหารบนเครื่องน่ะขยะดี ๆ นี่เอง”

	 “เธอจะไปไหนเหรอ” แฮดลีย์ถามขณะต่อแถว

	 “ลอนดอนเหมือนกัน”

	 “ถามจริง ที่นั่งอะไร”

	 เขาล้วงมือลงไปในกระเป๋าหลังกางเกงยีนและหยิบต๋ัวออกมา ซ่ึงพับคร่ึง 

และฉีกขาดที่มุมหนึ่ง “สิบแปดซี”

	 “ของฉันสิบแปดเอ” เธอบอกเขา แล้วเขาก็ยิ้มออกมา

	 “พลาดไปนิดเดียว”

	 เธอพยักพเยิดไปยังถุงใส่ชุดสูทของเขาซึ่งยังคงพาดอยู่บนบ่า นิ้วมือ 

ของเขาเกี่ยวอยู่กับไม้แขวน “เธอจะไปงานแต่งงานด้วยเหมือนกันเหรอ”

	 เขาลังเล จากนั้นก็เชิดคางขึ้นกึ่ง ๆ พยักหน้ารับ

	 “ฉันก็เหมือนกัน” เธอบอก “ถ้างานเดียวกันคงแปลกพิลึกเลยเนอะ”

	 “ไม่น่าเป็นไปได้หรอก” เขาเอ่ยและมองเธอด้วยสายตาแปลก  ๆ แล้ว 

เธอก็รู้สึกงี่เง่าขึ้นมาในทันใด ต้องไม่ใช่งานเดียวกันแหงอยู่แล้วสิ เธอหวังว่า 

เขาจะไม่คิดไปว่าเธอเพ้อพกว่าลอนดอนเป็นเมืองหลังเขาท่ีไหนสักแห่งท่ีทุก  ๆคน 

ต่างรู้จักกันหมดหรอกนะ แฮดลีย์ไม่เคยออกนอกประเทศมาก่อน แต่เธอ 



24

เจนนิเฟอร์ อี. สมิธ

ก็มีความรู้มากพอท่ีจะรู้ว่าลอนดอนน่ะใหญ่โตมโหฬาร จากประสบการณ์ 

อันจำกัดจำเขี่ยของเธอนั้น มันเป็นสถานที่ซึ่งใหญ่โตพอจะทำให้สูญเสียใคร 

ไปทั้งคนเลยละ

	 เด็กหนุ่มคนนี้ทำท่าเหมือนกำลังจะพูดอะไรอื่นอีก จากนั้นก็หันไปชี้ 

เมนูแทน “เธอรู้ยังว่าอยากได้อะไร”

 ฉันรู้ไหมว่าตัวเองอยากได้อะไร แฮดลีย์นึก

	 เธออยากกลับบ้าน

	 เธออยากให้บ้านเป็นอย่างที่เคยเป็นมา

	 เธออยากไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่งานแต่งงานของพ่อ

	 เธออยากไปอยู่ ที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่สนามบินนี้

	 เธออยากรู้ชื่อของเขา

	 หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เธอก็เงยหน้าขึ้นมองเขา

	 “ยังเลย” เธอบอก “ฉันยังคิดไม่ออกเลย”


