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“ความงดงามของรักครั้งแรกและอะไรทั้งหมดนั้น มันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือ 
ความแตกต่างระหว่างการอ่านเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง การได้เห็นมันในรูปภาพ 

และการได้มีประสบการณ์กับมันจริง ๆ มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อใช่ไหม”
เบลล่าพยักหน้าอย่างครุ่นคิด “มันแตกต่างกันมากค่ะ 

มัน...มี พลังอำนาจ มากกว่าที่ฉันคิดไว้”
— สเตเฟนี เมเยอร์
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คํานําสํานักพิมพ์

	 สเตเฟนี เมเยอร์ คือนักเขียนที่สร้างปรากฏการณ์หนังสือชุด ทไวไลท ์ 

เอาไว้เมื่อปี ค.ศ. 2005 หนังสือชุดนี้ได้รับการตอบรับจากนักอ่านเป็นอย่างด ี 

ทำให้มียอดขายทั่วโลกกว่า 160 ล้านเล่ม

	 และในที่สุดเมื่อวันที่  4 สิงหาคม  ค.ศ.  2020 หนังสือ  มิดไนท์ซัน  

ก็ถูกเปิดตัวขึ้น ท่ามกลางความยินดีของแฟน  ๆ  ที่รอคอยมายาวนานกว่า 

สิบห้าปี

	 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของเอ็ดเวิร์ด คัลเลน  

แวมไพร์สุดหล่อที่ใคร ๆ  ต่างคลั่งไคล้และตกหลุมรักเขา การกลับมาครั้งนี้  

จะทำให้เราเห็นว่าความมืดมนในใจของเขาจากการต้องทนกระหายเลือด 

มนุษย์นั้นเป็นเช่นไร  และความรักที่ เอ็ดเวิร์ดมีให้เบลล่านั้นมากมาย 

ขนาดไหน มันเป็นทั้งความท้าทายและความน่าสนใจสำหรับตัวเอ็ดเวิร์ดเอง 

กับการเลือกของเขา เลือกว่าจะทำเช่นไรกับเบลล่า สาวน้อยที่เขาได้พบเจอ 

ที่เมืองฟอร์คส์แห่งนี้

	 นอกจากนี้ เรายังได้รู้จักตัวละครอื่น  ๆ  ที่เคยโลดแล่นอยู่ในนิยาย 

ชุด  ทไวไลท์  มาก่อน ทั้งคาร์ไลล์ เอสเม เอ็มเม็ตต์ โรซาลี อลิซ และ 

แจสเปอร์ ความรู้สึกนึกคิดของแวมไพร์เมื่อต้องเผชิญกับอาหารที่แสน 

หอมหวานอย่างเบลล่านั้นเป็นอย่างไร รวมถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ 

บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ยังเป็นที่สงสัย หนังสือเล่มนี้จะคลาย 

ความสงสัยได้อย่างหมดจด
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	 แม้ตอนจบของนิยายเล่มนี้จะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่เรื่องราว 

และมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้อ่านต้องประหลาดใจ จากมุมมองของ 

สาวน้อยที่เป็นมนุษย์ เบลล่า สวอน กลายเป็นมุมมองของแวมไพร์สุดหล่อ  

มุมมองที่ทำให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของเอ็ดเวิร์ด คัลเลน ได้อย่างชัดเจน 

ที่สุด

	 จากระยะเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา เอ็ดเวิร์ดและเบลล่าได้โลดแล่นอยู่ใน 

ความทรงจำของใครหลาย ๆ คน แต่วันนี้ช่วงเวลาการรอคอยที่แสนยาวนาน 

ได้สิ้นสุดลง เมืองฟอร์คส์ยินดีต้อนรับทุกคน...อีกครั้ง
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คำนำผู้แปล

	 รักไม่มีพรมแดน รักไม่มีเชื้อชาติ รักไม่มีศาสนา และ...รักยังไม่มี 

เผ่าพันธุ์อีกด้วย คำนี้น่าจะใช้ได้กับเอ็ดเวิร์ด คัลเลน และเบลล่า สวอน

	 เมื่อ 15 ปีก่อน เอ็ดเวิร์ดและเบลล่าได้ร่วมกันสร้างตำนานความรัก 

ระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์ที่โด่งดังอย่างมาก ทั้งในหนังสือและในภาพยนตร์ 

ซีรีส์เรื่อง  ทไวไลท์  มาแล้ว เรื่องราวความรักระหว่างแวมไพร์อายุร้อยกว่าปี  

แตย่งัคงดเูปน็หนุม่นอ้ยตลอดกาล กบัสาวนอ้ยวยั 17 เปน็เรือ่งทีค่ดิยงัไง ๆ  

ก็ไม่น่าเป็นไปได้ แต่มันก็เป็นไปแล้ว และเป็นไปอย่างน่าประทับใจที่สุด

	 ใน  ทไวไลท์ เรื่องราวต่าง  ๆ  จะเขียนจากมุมมองของเบลล่าเพียง 

ฝ่ายเดียว แต่พวกเราส่วนใหญ่ต้องอยากรู้ว่า แล้วเอ็ดเวิร์ดล่ะ เขาคิด 

อะไร มิดไนท์ซัน  เล่มนี้จะมาบอกเล่าถึงความคิด ความเจ็บปวด และ 

ความรู้สึกลึก ๆ ภายในใจของเอ็ดเวิร์ดให้เราได้เข้าใจ 

	 ถ้าคุณเคยฟินกับ  ทไวไลท์  มาก่อน คุณจะยิ่งฟินกับความรักของ 

ทั้งสองในเล่มนี้มากขึ้นอีกหลายเท่า คุณจะได้รู้ว่า ทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงอยาก 

ฆ่าเบลล่า แล้วทำไมไม่ฆ่า เขาต้องต่อสู้กับปีศาจในตัวเขามากแค่ไหน และ 

เขาเอาชนะมันได้อย่างไร

	 หวังว่าตำนานความรักของแวมไพร์กับมนุษย์คู่นี้จะยังคงเป็นตำนาน 

ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปนะคะ

	 ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ แต่เอ็ดเวิร์ดกับเบลล่าก็พร้อมจะทุกข์และสุข 

ไปด้วยกัน

	 ขอให้มีความสุขกับการอ่านค่ะ

วรรธนา วงษ์ฉัตร

 สิงหาคม 2564
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เบลล่า นอนหลับสนิทมากตลอดทั้งคืนจนน่าตกใจ

นับจากครั้งแรกที่ผมได้กลิ่นเธอ มันดูเหมือนเป็นเวลานานมากแล้ว 

ที่ผมไม่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้พุ่งปราดจากเรื่องสุดโต่งเรื่องหนึ่ง 

ไปอีกเรื่องหนึ่งในทุก  ๆ  นาทีของแต่ละวัน คืนนี้ยิ่งแย่กว่าปกติ ภยันตราย 

ที่รออยู่ข้างหน้าทำให้ผมเครียดจนถึงขีดสูงสุดมากกว่าที่ผมเคยรู้สึกใน 

รอบหนึ่งร้อยปี

เบลล่าหลับสนิท แขนขาผ่อนคลาย หน้าผากเรียบเนียน เรียวปาก 

โค้งขึ้น ลมหายใจเข้าออกเบา  ๆ  เป็นจังหวะสม่ำเสมอ เธอไม่เคยสงบสุข 

มากเท่านี้มาก่อนตลอดทุกคืนที่ผมมาอยู่กับเธอ มันหมายความว่าอะไร

ผมได้แต่คิดว่ามันหมายความว่าเธอไม่เข้าใจ ไม่ว่าผมจะเตือนเธอ 

สารพัด แต่เธอก็ยังไม่เชื่อความจริงนี้อยู่ดี เธอไว้ใจผมมากเกินไป เธอ 

คิดผิดที่ไว้ใจผม

เบลล่ายังไม่ขยับตัวเมื่อพ่อเธอแอบมองเข้ามาในห้อง มันยังเช้า 

อยู่มาก ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลย ผมนั่งอยู่กับที่ด้วยความมั่นใจว่าเขาจะ 

ไม่เห็นผมในมุมมืดแน่นอน ความคิดที่คลุมเครือของเขาเจือความเศร้า 

และความละอายแก่ใจ แต่ไม่มีอะไรร้ายแรง ผมคิด เขาแค่รู้สึกว่าเขา 

กำลังจะทิ้งให้เธออยู่คนเดียวอีกแล้ว เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่เขาวางแผน 

ไว้กับเพื่อนฝูงแล้วและสัญญาว่าจะขับรถไปรับ มันฉุดเขาให้เดินจากไป  

นี่เป็นการคาดเดาของผม
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มิดไนท์ซัน 2

ชาร์ลีรวบรวมอุปกรณ์ตกปลาจากตู้เก็บเสื้อโค้ตใต้บันไดด้วยเสียงที่ 

ดังมาก แต่เบลล่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงวุ่นวายนี้เลย เปลือกตา 

เธอไม่แม้แต่จะกะพริบ

เมื่อชาร์ลีไปแล้ว ก็ถึงคิวผมกลับถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากออกไปจาก 

ความสงบสุขของห้องเธอเลยก็ตาม การนอนหลับอย่างสงบของเบลล่า 

ทำให้จิตวิญญาณผมเย็นลง ผมสูดลมหายใจที่แผดเผาดั่งไฟเข้าเต็มปอด 

เป็นครั้งสุดท้าย แล้วกลั้นมันไว้ในอก ผมประคองความเจ็บปวดไว้แนบชิด 

จนกว่ามันจะได้รับการเติมเต็มใหม่

ความสับสนอลหม่านเกิดขึ้นอีกครั้งทันทีที่เบลล่าตื่น ความสงบอะไร 

ก็ตามที่เธอเจอในความฝันดูเหมือนจะอันตรธานหายไปในแสงสว่าง เสียง 

ความเคลื่อนไหวของเธอฟังดูรีบร้อน เธอแหวกม่านอยู่สองสามครั้ง ผม 

คิดว่าเธอคงมองหาผม มันทำให้ผมอยากอยู่กับเธออีกครั้งไว  ๆ แต่เรา 

ตกลงกันเรื่องเวลาไว้แล้ว ผมไม่อยากขัดจังหวะการเตรียมตัวของเธอด้วย 

การมาก่อนเวลา ผมเตรียมตัวเสร็จแล้ว แต่รู้สึกเหมือนไม่เสร็จ ผมจะ 

มีวันพร้อมแล้วจริง ๆ หรือสำหรับวันแบบนี้

ผมภาวนาให้ผมรู้สึกถึงความสุขของวันนี้ ผมจะได้อยู่เคียงข้างเธอ 

ตลอดทั้งวัน ได้รับคำตอบต่อทุกคำถามที่ผมสามารถถามได้ และมีความ 

อบอุ่นของเธอโอบรอบกายผม แต่ในขณะเดียวกันผมก็ภาวนาให้ผม 

สามารถหันหลังให้กับบ้านของเธอในตอนนี้ แล้ววิ่งหนีไปในทิศทางตรง 

กันข้าม ขอให้ผมเข้มแข็งพอจะวิ่งไปให้ไกลสุดโลกและหยุดอยู่ตรงนั้น 

เพื่อไม่ทำให้เบลล่าต้องตกอยู่ในอันตรายใด  ๆ อีก แต่พอนึกถึงภาพใบหน้า 

เศร้าหมองของเบลล่าในมโนภาพของอลิซ ผมก็รู้ทันทีว่าผมไม่มีวันเข้มแข็ง 

ได้ขนาดนั้น

กว่าผมจะทิ้งตัวลงจากเงาของต้นไม้แล้วเดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้าน 

เธอ ผมก็ทำให้อารมณ์ตัวเองหม่นหมองแล้ว ผมพยายามลบหลักฐานที่ 

บ่งบอกถึงสภาพจิตใจผมออกจากใบหน้า แต่ดูเหมือนผมจะลืมวิธีปั้นแต่ง 

กล้ามเนื้อให้ถูกต้องไปแล้ว

ผมเคาะประตูเบา  ๆ และรู้ดีว่าเบลล่ากำลังเงี่ยหูฟังอยู่ แล้วผมก็ 

ตัว
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ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งสะดุดบันไดสองสามขั้นสุดท้ายก่อนจะถึงห้องโถง เธอ 

วิ่งมาที่ประตูและปลุกปล้ำกับกลอนอยู่นาน ในที่สุดก็กระชากประตูเปิด 

อย่างแรงจนมันกระแทกกำแพงดังโครม

เบลล่ามองตาผม แล้วยืนนิ่งทันที ความสงบสุขของเมื่อคืนนี้ฉายชัด 

ในรอยยิ้มของเธอ

อารมณ์ของผมเบาสบายขึ้นทันทีด้วยเช่นกัน ผมสูดลมหายใจเข้า  

และแทนที่แผลเก่าด้วยความเจ็บปวดใหม่ แต่ความเจ็บปวดนี้ยังน้อยกว่า 

ความสุขที่ได้อยู่กับเบลล่า

ความอยากรู้อยากเห็นที่ออกนอกลู่นอกทางดึงดูดสายตาผมให้มอง 

ไปที่เสื้อผ้าของเธอ วันนี้เธอตัดสินใจใส่ชุดไหน พอมาคิดดูแล้วผมก็จำ 

เสื้อผ้าทั้งชุดนี้ได้ทันที สเวตเตอร์ตัวนี้พาดให้เห็นเด่นชัดบนคอมพิวเตอร์ 

รุ่นพระเจ้าเหาของเธอ มีเสื้อสีขาวกลัดกระดุมพาดอยู่ข้างใต้ และกางเกง 

ยีนอยู่ข้าง  ๆ...เสื้อสเวตเตอร์สีน้ำตาลอ่อน เสื้อปกขาว กางเกงยีนสีฟ้า 

...ผมไม่กล้ามองดูตัวเองก็รู้ว่าสีและสไตล์ของผมเกือบเหมือนกับของเธอ 

เปี๊ยบ

ผมหัวเราะลงลูกคอเบา  ๆ  ครั้งหนึ่ง  อะไรบางอย่างที่ เหมือนกัน 

อีกแล้ว

“อรุณสวัสดิ์”

“มีอะไรผิดปกติคะ” เธอถาม

มีคำตอบนับพันต่อคำถามนี้ ผมผงะไปแว่บหนึ่ง แล้วก็เห็นเบลล่า 

ชายตาลงมองตัวเอง ผมเดาว่าเธอกำลังหาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเสียง 

หัวเราะของผม

“เราเข้าชุดกัน” ผมอธิบาย

ผมหัวเราะอีกครั้งขณะที่เบลล่ามองเสื้อผ้าของผมแล้วก็มองตัวเอง 

ด้วยสีหน้าประหลาดใจ ทำไม ผมคิดไม่ออกว่าทำไมผมถึงเห็นว่าเรื่อง 

บังเอิญนี้น่าขำ มันมีเหตุผลลึก ๆ อะไรหรือเปล่าที่ทำให้เธอเลือกเสื้อผ้าชุดนี ้

เหตุผลที่ทำให้เธอต้องรู้สึกโกรธเมื่อผมหัวเราะ ผมจะถามเธอตรง ๆ แบบนี้ 

ได้อย่างไรโดยไม่ให้ฟังดูแปลก ๆ ผมมั่นใจได้แค่ว่าเหตุผลที่เธอเลือกชุดนี ้

ตัว
อย
่าง



4

มิดไนท์ซัน 2

มันไม่เหมือนกับเหตุผลของผม

ผมสั่นสะท้านในใจเมื่อคิดถึงจุดประสงค์เบื้องหลังเสื้อผ้าที่ผมเลือก 

ใส่กับความหมายของมัน แต่ผมไม่ควรจะหลบเลี่ยงเรื่องนี้ ผมไม่ควร 

ปิดบังตัวเองจากเธอ เบลล่าสมควรรู้ทุกอย่าง

รอยยิ้มของเบลล่าหวนกลับมาขณะที่เธอเดินคู่กับผมไปยังรถกระบะ 

ของเธอด้วยความรู้สึกพึงพอใจขึ้นมาทันที ผมจะไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับ 

เธอหรอก ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบความคิดนี้มากนัก ผมรู้ว่ามันไม่มี 

เหตุผล เธอขับรถบุโรทั่งคันนี้ไปทั่วอยู่ทุกวันโดยที่ไม่เคยมีเรื่องเลวร้าย 

เกิดขึ้นกับเธอ  แน่นอนว่าเรื่องเลวร้ายกำลังรอให้ผมอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อ 

ร่วมเป็นพยานรู้เห็นของมัน สีหน้าผมคงทำให้เธอเชื่อว่าผมหงุดหงิดกับ 

สัญญานี้

“เราตกลงกันแล้วนะ” เธอคุยโวพลางโน้มตัวข้ามเบาะมาเปิดล็อก 

ประตูฝั่งผู้โดยสาร

ผมได้แต่ภาวนาให้ความกังวลของผมเป็นเรื่องไร้สาระ

เครื่องยนต์ง่อย ๆ ของรถกระบะคันนี้สำลักไอแล้วมีชีวิตขึ้นมา ตัวถัง 

โลหะสั่นสะเทือนอย่างแรงจนผมกลัวว่าอะไรบางอย่างจะหลุดออกมา

“ไปไหนคะ” เบลล่าถามกึ่งตะโกนกลบเสียงดังขรมของเครื่องยนต์  

แล้วเข้าเกียร์ถอยพลางมองข้ามไหล่ไปข้างหลัง

“คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนเถอะ” ผมยืนกราน “แค่นี้ผมก็ผวาแล้ว”

เบลล่าตวัดสายตาขุ่นเคืองมองผม แต่ก็ยอมคาดเข็มขัดนิรภัย แล้ว 

ถอนใจ

“ไปไหนคะ” เธอถามอีกครั้ง

“ขึ้นเหนือไปตามถนนสายหนึ่งศูนย์หนึ่ง”

เบลล่าจับตามองถนนขณะขับช้า  ๆ ผ่านเมือง ผมอยากรู้ว่าเธอจะเร่ง 

ความเร็วขึ้นไหมเมื่อเรามาถึงถนนใหญ่ แต่เธอก็ยังคงขับด้วยความเร็ว 

ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ำกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนด ดวงอาทิตย์ยัง 

ลอยต่ำอยู่บนขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และถูกบดบังด้วยชั้นเมฆบาง  ๆ  

แต่อลิซบอกว่าแดดจะออกตอนเที่ยงวัน ผมสงสัยว่าถ้าเรายังขับรถไปกัน 

ตัว
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ด้วยความเร็วขนาดนี้ เราคงจะปลอดภัยอยู่ในป่าแล้วก่อนที่แสงอาทิตย์ 

จะสัมผัสตัวผม

“คุณตั้งใจว่าจะออกจากเมืองฟอร์คส์ก่อนฟ้ามืดไหม” ผมถาม  

และรู้ดีว่าเบลล่าต้องเถียงคำพูดหมิ่นประมาทรถกระบะของเธอ แล้วเธอ 

ก็ทำอย่างที่ผมคาดไว้จริง ๆ

“รถกระบะคันนี้แก่พอจะเป็นปู่ของรถคุณได้เลยนะ”  เธอตอบ 

เสียงแว้ด “รู้จักเคารพมันบ้างสิ” แต่เธอก็ยอมเร่งเครื่องเร็วขึ้นอีกนิด  

ตอนนี้เร็วกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดสามกิโลเมตร

ผมโล่งอกนิด  ๆ  เมื่อในที่สุดเราก็หลุดพ้นจากย่านดาวน์ทาวน์  

ของฟอร์คส์ เพียงไม่นานก็มีป่ามากกว่าความศิวิไลซ์ที่นอกหน้าต่าง เสียง 

เครื่องยนต์ครางหึ่ง  ๆ  เหมือนเสียงเครื่องเจาะหินที่กำลังเจาะหินแกรนิต  

สายตาเธอไม่ละจากถนนแม้แต่วินาทีเดียว  ผมอยากพูดอะไรบางอย่าง  

อยากถามว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ แต่ผมไม่อยากทำให้เธอว่อกแว่ก เธอ 

ดูมีสมาธิจริงจังมาก

“เลี้ยวขวาบนถนนหนึ่งหนึ่งศูนย์” ผมบอก

เบลล่าพยักหน้ากับตัวเอง แล้วชะลอความเร็วลงเป็นคลานเพื่อเลี้ยว

“ทีนี้เราก็ขับต่อไปจนสุดถนนลาดยาง”

“มีอะไรอยู่ที่นั่นคะ” เธอถาม “ที่สุดถนนลาดยาง”

ป่าโล่งกว้าง...ไร้ซึ่งพยานรู้เห็น...ปีศาจตัวหนึ่ง...“เส้นทางเดิน”

เบลล่ายังจ้องแต่ถนนขณะย้อนถามเสียงสูงและเครียดว่า “เราจะ 

เดินเท้ากันหรือคะ”

ความกังวลในน้ำเสียงเธอทำให้ผมกังวลไปด้วย ผมไม่ทันคิดเรื่องนี้ 

ระยะทางมันสั้นมาก และเส้นทางก็ไม่ลำบาก มันไม่ต่างอะไรมากนักจาก 

เส้นทางเดินหลังบ้านเธอ

“มีปัญหาอะไรไหม” มีที่อื่นที่ไหนอีกบ้างที่ผมจะพาเธอไปได้ ผม 

ไม่ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้

“ไม่มีค่ะ” เบลล่ารีบตอบทันที แต่เสียงเธอยังคงเครียดนิด ๆ

“ไม่ต้องวิตก” ผมให้ความมั่นใจกับเธอ “แค่แปดกิโลเมตรหรือ 

ตัว
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ราว  ๆ  นั้น และเราไม่ต้องรีบร้อนด้วย” ผมรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาทันใด 

เมื่อคิดว่าระยะทางมันสั้นแค่ไหน ผมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการประวิง 

เวลาออกไป

เบลล่าขมวดคิ้ว  หลังจากเงียบไปสองสามวินาที  เธอก็เริ่มขบ 

ริมฝีปากล่าง

“คิดอะไรอยู่” ผมถาม

เบลล่าอยากจะเลี้ยวรถกลับหรือเปล่า เธอเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม  

เธอภาวนาให้เธอไม่ได้เปิดประตูรับผมเมื่อเช้านี้หรือเปล่า

“แค่อยากรู้ว่าเราจะไปไหนกัน” เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่ตั้งใจว่าจะ 

ให้ฟังเหมือนสบาย ๆ แต่พลาดไปเล็กน้อย

“มันเป็นที่ที่ผมชอบไปเวลาอากาศดี” ผมชายตามองผ่านหน้าต่าง  

เธอมองตามด้วย เวลานี้หมู่เมฆเป็นแค่ม่านบาง  ๆ อีกไม่นานก็จะหายไป 

หมด

เบลล่าคิดว่าเธอจะได้เห็นอะไรเมื่อแสงอาทิตย์ส่องต้องผิวกายผม  

เธอคิดภาพอะไรไว้ในใจให้กับการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้

“ชาร์ลีบอกว่าวันนี้อากาศจะอบอุ่น”

ผมคิดถึงพ่อของเบลล่า  และนึกภาพเขานั่งอยู่ข้างแม่น้ำอย่างมี 

ความสุขกับวันที่แสนดี เขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังอยู่ตรงทางแยก ฝันร้าย 

ที่สามารถทำลายชีวิตเขาได้กำลังรออยู่ใกล้แค่เอื้อมเพื่อกลืนกินโลกทั้งใบ 

ของเขา

“คุณบอกชาร์ลีหรือเปล่าว่าคุณจะไปไหน”  ผมถามอย่างไม่มี  

ความหวัง

เบลล่ายิ้ม สายตามองตรงไปข้างหน้า “เปล่า”

ผมภาวนาให้เสียงเธอไม่ได้ฟังเหมือนมีความสุขกับเรื่องนี้มากขนาดนี ้

แต่ผมรู้ว่ามีพยานคนหนึ่งที่จะพูดแทนเบลล่าได้ถ้าเธอไม่กลับบ้าน

“เจสสิก้าคิดว่าเราจะไปซีแอตเทิลด้วยกันใช่ไหม”

“ไม่ใช่ค่ะ”  เบลล่าตอบอย่างสบายใจ  “ฉันบอกเธอว่าคุณบอก 

ยกเลิก...ซึ่งมันเป็นความจริง”

ตัว
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ว่าไงนะ ผมไม่เห็นได้ยินเรื่องนี้เลย มันคงต้องเกิดขึ้นระหว่างที่ผม 

ออกไปล่าเหยื่อกับอลิซ เบลล่าปิดบังร่องรอยของผมราวกับเธอ  อยาก  ให้ 

ผมหนีลอยนวลไปได้หลังจากฆาตกรรมเธอ

“ไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่กับผมอย่างนั้นรึ”

เบลล่าสะดุ้งเล็กน้อยกับน้ำเสียงของผม แล้วเธอก็ชิดหน้าพลาง 

แค่นยิ้ม “มันก็แล้วแต่ ฉันคิดว่าคุณคงบอกอลิซแล้วใช่ไหม”

ผมต้องสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ  เพื่อให้เสียงผมราบเรียบ “มันช่วยได้ 

มากเลยนะ เบลล่า”

รอยยิ้มของเบลล่าหายไป แต่เธอไม่แสดงท่าทีอย่างอื่นที่บอกว่าเธอ 

ได้ยินที่ผมพูด

“คุณหดหู่กับเมืองฟอร์คส์มากถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเลยหรือไง”

“กค็ณุบอกวา่มนัอาจสรา้งปญัหาใหค้ณุ” เบลลา่พดูเบา ๆ อารมณข์นั 

หายไปหมดสิ้น “ถ้ามีคนเห็นเราอยู่ด้วยกัน”

ผมจำเรื่องนี้ได้ดี และนึกสงสัยว่าเบลล่าคิดแบบนี้ได้อย่างไร ผม 

ไม่ได้บอกเธอแบบนี้เพื่อให้เธอพยายามทำตัวเปราะบาง  มากขึ้น  สำหรับผม  

ที่ผมบอกเธอก็เพื่อให้เธอหนีผมไป

“แปลว่าคุณเป็นห่วงกลัวว่า  ผม จะมีปัญหา” ผมถามเสียงลอดไรฟัน 

และพยายามเรียบเรียงคำพูดให้ถูกต้องตามลำดับเพื่อที่เธอจะได้ได้ยินว่า 

ความคิดของเธอมันเหลวไหลแค่ไหน “ถ้าคุณไม่กลับ บ้าน อย่างนั้นหรือ”

เบลล่าพยักหน้าครั้งหนึ่ง สายตายังมองถนน

“คุณ  มอง  ไม่เห็นได้ยังไงว่าผมไม่ดีมากแค่ไหน” ผมขู่ฟ่อ ผมโกรธ 

มากจนเกินกว่าจะหาคำพูดที่เธอเข้าใจได้ การบอกเธอด้วยคำพูดไม่เคย 

ได้ผล ผมคงต้องแสดงให้เธอดูแล้วละ

เบลล่าดูหวาดหวั่น แต่หวาดหวั่นแบบใหม่ สายตาเธอ  เกือบ  จะ 

เบนมามองหน้าผม แต่ก็ไม่ถึงกับละสายตาจากถนน เธอหวาดกลัวโทสะ 

ของผม แต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอควรจะกลัว เบลล่าแค่เป็นกังวลว่าเธอทำให้ 

ผมไม่มีความสุข ผมไม่จำเป็นต้องอ่านความคิดเธอ ผมก็รู้รูปแบบความ 

คิดของเธอดี

ตัว
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ผมไม่โกรธเธอเหมือนเช่นเคย  แต่โกรธตัวเอง  ใช่  ปฏิกิริยา 

ตอบสนองของเธอที่มีต่อผมจะตรงกันข้ามเสมอ แต่นั่นเป็นเพราะถ้ามอง 

ในอีกแง่หนึ่ง มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกต้อง  เบลล่าเป็นคนใจดี 

เกินไปเสมอ เธอให้เครดิตผมอย่างที่ผมไม่สมควรได้รับ เธอเป็นห่วง 

ความรู้สึกของผมราวกับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ ความดีของเธอคือสิ่งที่ทำให้ 

เธอต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ ความดีของเธอ ความชั่วของผม เป็น 

สิ่งตรงกันข้ามสองสิ่งที่พันธนาการเราเข้าด้วยกัน

เราขับรถมาถึงสุดถนนลาดยางแล้ว เบลล่าเบนรถไปบนไหล่ถนน 

ที่เป็นดินร่วนแล้วดับเครื่อง ความเงียบที่เกิดขึ้นอย่างปุบปับเป็นอะไรที่ 

แทบช็อกหลังจากถูกเสียงดังเล่นงานมานาน เบลล่าปลดเข็มขัดนิรภัยแล้ว 

เลื่อนตัวลงจากรถกระบะอย่างรวดเร็วโดยไม่มองผม เธอหันหลังให้ผม 

แล้วถอดสเวตเตอร์ออกทางศีรษะ เธอใช้เวลาขยับตัวยุกยิกอยู่ครู่หนึ่ง  

แล้วจึงผูกแขนเสื้อรอบเอว ผมประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเสื้อของเธอไม่ได้ 

แค่สีเหมือนกับเสื้อของผมเท่านั้น  มันยังเปลือยแขนเธอจนถึงหัวไหล่ 

เช่นกัน มันเป็นการเผยเนื้อตัวเธอให้ผมเห็นมากกว่าที่เคยเห็น แต่ถึง 

แม้ว่าความหลงใหลจะจุดประกายขึ้นมาทันที แต่สิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดคือ 

ความกังวล ทุกอย่างที่รบกวนสมาธิของผมคืออันตราย

ผมถอนใจ  ผมไม่อยากทำเรื่องนี้ เลย  มันมี เหตุผลมากมาย 

หลายอย่าง เหตุผลเรื่องชีวิตและความตาย แต่ตอนนี้ความหวาดหวั่น 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือสีหน้าของเบลล่ากับความรังเกียจในดวงตาของเธอ 

เมื่อเธอ เห็น ผมในที่สุด

ผมจะเผชิญหน้ากับมันตรง  ๆ ผมจะแกล้งทำเป็นกล้าหาญ และ 

ทำตัวให้ยิ่งใหญ่กว่าความหวาดกลัวที่เห็นแก่ตัวนี้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียง 

แค่การเสแสร้งก็ตาม

ผมถอดสเวตเตอร์ของผมออก และรู้สึกว่าตัวเองโล่งโจ้งโดดเด่น 

อย่างประหลาด ผมไม่เคยเปิดเผยเนื้อตัวมากนักเวลาอยู่กับคนอื่น ยกเว้น 

คนในครอบครัว

ผมขบกรามแน่นพลางเลื่อนตัวลงจากรถกระบะ และทิ้งสเวตเตอร์ 

ตัว
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ไว้ในรถเพื่อที่มันจะได้ไม่ยั่วยวนใจผม ผมปิดประตูรถแล้วยืนมองเข้าไป 

ในป่า บางทีถ้าผมเดินออกจากถนนและเข้าไปในป่า  ผมอาจจะไม่รู้สึก 

เปิดเผยมากเท่านี้

ผมรู้สึกได้ว่าเบลล่ามองผม แต่ผมขี้ขลาดเกินกว่าจะหันไปมอง  

จึงใช้วิธีมองข้ามไหล่แทน

“ทางนี้” คำพูดของผมฟังห้วนและเร็วเกินไป ผมต้องควบคุมความ 

ร้อนรนของตัวเองเอาไว้ แล้วผมก็เริ่มเดินไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ

“เส้นทางเดินล่ะคะ” เสียงเบลล่าสูงกว่าปกติ ผมชายตามองเธอ 

อีกครั้ง เธอดูหวั่นหวาดขณะเดินอ้อมหน้ารถกระบะมาหาผม มีอะไร 

มากมายที่อาจทำให้เธอตื่นตระหนก ผมไม่รู้ว่ามันคืออันไหน

ผมพยายามพูดเสียงเหมือนคนปกติ สบาย  ๆ และมีอารมณ์ขัน  

ผมอาจจะบรรเทาความหวาดกลัวของเธอได้แม้ว่าจะไม่อาจบรรเทาความ 

หวาดกลัวของผมได้ก็ตาม “ผมบอกว่ามีเส้นทางเดินที่สุดถนน แต่ไม่ได้ 

บอกว่าเราจะไปเดินบนเส้นทางนั้น”

“ไม่มีเส้นทางเดินงั้นหรือคะ” เบลล่าพูดคำว่า  เส้นทางเดิน  ราวกับ 

กำลังพูดถึงเสื้อชูชีพตัวสุดท้ายบนเรือที่กำลังจะจม

ผมยืดไหล่ ปั้นยิ้ม แล้วหันไปเผชิญหน้ากับเธอ

“ผมจะไม่ปล่อยให้คุณหลงทางหรอก” ผมให้สัญญา

มันแย่กว่าที่ผมเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เบลล่าอ้าปากหวอจริง ๆ ด้วย 

เหมือนตัวละครในซิตคอมที่เป็นเรื่องตลก เธอมองซ้ำอีกครั้งอย่างรวดเร็ว  

สายตาเธอกวาดขึ้นลงตามผิวเปล่าเปลือยของผม

มันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่ผิวขาวซีด ขาวซีดสุด  ๆ และออกไปทาง 

ไม่เหมือนผิวมนุษย์ที่อยู่บนเหลี่ยมมุมของกล้ามเนื้อที่ไม่เหมือนกล้ามเนื้อ 

มนุษย์ของผม ถ้านี่คือปฏิกิริยาตอบสนองของเธอที่มีต่อแค่ผิวของผม 

ในร่ม...

เบลล่าหน้าสลด มันราวกับว่าความผิดหวังเมื่อก่อนหน้านี้ของผม 

ถูกโอนไปให้เธอ และมันเข้าถึงเธอพร้อมกับน้ำหนักที่ผมสะสมมาหนึ่งร้อย 

ปี บางทีมันอาจเป็นทั้งหมดที่จำเป็น เธออาจจะเห็นแค่นี้พอแล้ว

ตัว
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“คุณอยากกลับบ้านไหม”

ถ้าเธออยากจากผมไป ถ้าเธออยากเดินหนีในตอนนี้ ผมจะปล่อย 

เธอไป ผมจะเฝ้ามองเธอหายไป และทำใจกับมัน ผมไม่แน่ใจว่าจะทำใจ 

อย่างไร แต่ผมจะต้องหาวิธีจนได้

ดวงตาเบลล่าลุกวาบด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่อาจหยั่งถึง “ไม่ 

ค่ะ!” เธอตอบอย่างรวดเร็วจนแทบเป็นเถียง แล้วก็รีบเดินมายืนข้างผม  

ใกล้มากจนถ้าผมแค่เอนตัวไปนิดเดียว แขนผมก็โบกปัดถูกแขนเธอแล้ว

มันหมายความว่าอะไร

“มีอะไรหรือ” ผมถาม ดวงตาเธอยังฉายความเจ็บปวด  ความ 

เจ็บปวดที่ดูไม่มีเหตุผลเมื่อรวมเข้ากับการกระทำของเธอ เธออยากทิ้งผม 

ไปหรือเปล่า

เสียงเบลล่าแผ่วเบา และแทบจะราบเรียบขณะตอบว่า “ฉันเดิน 

ไม่เก่ง คุณต้องอดทนให้มาก ๆ หน่อยนะคะ”

ผมไม่เชื่อเธอเต็มร้อย แต่มันเป็นคำพูดโกหกด้วยความเมตตา  

จริงอยู่ที่เธอเป็นกังวลเรื่องไม่มีเส้นทางเดินแบบทั่วไป แต่มันไม่มากพอ 

จะทำให้สีหน้าเธอดูเศร้าเสียใจได้  ผมโน้มตัวเข้าไปใกล้แล้วยิ้มอย่าง 

อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อพยายามเรียกรอยยิ้มตอบจากเธอ ผม 

ไม่ชอบเงาของความทุกข์ที่อ้อยอิ่งอยู่รอบริมฝีปากและดวงตาเธอเลย

“ผมอดทนได้” ผมยืนยันด้วยน้ำเสียงสบาย  ๆ “ถ้าผมพยายาม 

ให้มาก ๆ”

เบลล่ายิ้มน้อย  ๆ  ให้กับคำพูดของผม แต่มุมปากข้างหนึ่งของเธอ 

ไม่ยอมโค้งขึ้น

“ผมจะพาคุณกลับบ้านแน่นอน” ผมให้สัญญา บางทีเบลล่าอาจจะ 

รู้สึกว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากยอมเผชิญหน้ากับการทดสอบครั้งนี้  

และเธออาจจะรู้สึกว่าเธอเป็นหนี้ผมบางอย่าง แต่เธอไม่ได้เป็นหนี้อะไรผม 

เลย เธอมีอิสระที่จะเดินจากไปเมื่อไรก็ได้ที่เธอต้องการ

ผมผงะกับการตอบสนองของเบลล่า แทนที่จะยอมรับทางออกที่ผม 

เสนอให้ด้วยความโล่งใจ เธอกลับตีหน้ายักษ์ใส่ผม แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียง 

ตัว
อย
่าง



11

สเตเฟนี เมเยอร์ 

ถากถางว่า

“ถ้าคุณอยากให้ฉันบุกป่าให้ได้แปดกิโลก่อนตะวันตกดิน คุณควร 

จะเริ่มนำทางได้แล้ว”

ผมจ้องหน้าเธออย่างมึนงง และรอ...รออะไรบางอย่างที่จะทำให้มัน 

ชัดเจนว่าผมทำอะไรให้เธอโกรธ  แต่เธอเพียงแค่เชิดหน้าและหรี่ตาลง 

ราวกับท้าทาย

ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ นอกจากยื่นแขนข้างหนึ่งออกไปดันเธอไป 

ข้างหน้า และยกมืออีกข้างขึ้นดันกิ่งไม้สูงที่ยื่นออกมา เบลล่าย่ำโครม  ๆ  

ใต้กิ่งไม้นั้น แล้วปัดกิ่งที่เล็กกว่าออกไปให้พ้นทาง

มันง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในป่า หรือบางทีผมอาจจะแค่ต้องการเวลาครู่หนึ่งในการ 

ประมวลปฏิกิริยาตอบสนองครั้งแรกของเธอ ผมเดินนำทางและคอยดัน 

ใบไม้ออกเพื่อเบิกทางให้เธอ เบลล่าหลุบตาลงมองพื้นเป็นส่วนใหญ่ มัน 

ไม่เหมือนกับว่าเธอพยายามไม่มองผม แต่มันเหมือนกับว่าเธอไม่ไว้ใจพื้น 

มากกว่า ผมเห็นเธอถลึงตาใส่รากไม้สองสามรากขณะที่เธอก้าวข้ามมัน  

ผมสรุปได้ทันทีว่าคนซุ่มซ่ามย่อมกลัวพื้นไม่เรียบ แต่มันก็ยังไม่ได้อธิบาย 

ถึงความหม่นหมองในตอนต้นหรือความโกรธที่ตามมาของเธอ

หลายสิ่งหลายอย่างง่ายมากกว่าที่ผมคาดไว้เมื่ออยู่ในป่า เวลานี้เรา 

อยูก่นัตามลำพงัสองคนจรงิ ๆ ไมม่พียาน แตม่นักลบัไมรู่ส้กึวา่เปน็อนัตราย 

แม้กระทั่งตอนที่เราเจออุปสรรคอยู่สองสามครั้ง เช่น ขอนไม้ล้มขวางทาง  

และโขดหินที่สูงเกินกว่าจะก้าวข้ามได้ ผมเอื้อมมือไปช่วยเธอ มันก็ไม่ยาก 

ที่จะสัมผัสเธอมากไปกว่าที่โรงเรียน คำว่า  ไม่ยาก  ไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้อง  

มันตื่นเต้นและน่ายินดีเหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อน ตอนที่ผมยกร่างเธอ 

อย่างอ่อนโยน ผมได้ยินเสียงหัวใจเธอเต้นรัวเร็วเป็นสองเท่า ผมคิดว่า 

หัวใจผมคงเต้นแบบนี้เหมือนกันถ้ามันเต้นได้

มันอาจจะให้ความรู้สึกว่าปลอดภัย  หรือปลอดภัยพอสมควร  

เพราะผมรู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่นั้น อลิซไม่เคยเห็นผมฆ่าเบลล่ากลางป่า  

ถ้าเพียงแต่ผมไม่มีมโนภาพของอลิซติดอยู่ในหัวก็ดีหรอก  แต่แน่นอน 
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ว่าการ  ไม่  รู้ถึงอนาคตที่เป็นไปได้นั้น และการไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับมัน  

อาจเป็นความเขลาที่นำเบลล่าไปสู่ความตาย  เรื่องทั้งหมดนี้มันวนเป็น 

วงกลมและเป็นไปไม่ได้

ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมภาวนาให้ตัวเองสามารถบังคับสมองผมให้ 

คิดช้าลง และบังคับมันให้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วของมนุษย์แม้จะเพียง 

แค่หนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมง เพื่อที่ผมจะได้ไม่มีเวลาหมกมุ่นกับปัญหาเดิม ๆ  

ที่ไม่มีทางออกครั้งแล้วครั้งเล่า

“วันเกิดวันไหนของคุณที่คุณชอบมากที่สุด”  ผมถามเพราะผม 

ต้องการเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจของผมอย่างมาก

ปากเธอขยับเป็นรอยยิ้มกึ่งเยาะหยันกึ่งบูดบึ้ง

“มีอะไร” ผมถาม “ไม่ใช่วันของผมที่จะตั้งคำถามอย่างนั้นหรือ”

เบลล่าหัวเราะพลางสะบัดมือราวกับโบกไล่ความกังวลนั้น “ไม่เป็นไร 

ค่ะ ฉันแค่ไม่รู้คำตอบ ฉันไม่ใช่คนคลั่งไคล้วันเกิด”

“มัน...ผิดปกติแฮะ” ผมคิดไม่ออกว่ามีวัยรุ่นคนไหนที่คิดแบบเดียว 

กับเธอ

“มันมีแรงกดดันเยอะ” เบลล่าพูดพลางยักไหล่ “ของขวัญและ 

ทุกอย่าง มันจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่ชอบมัน คุณต้องปั้นหน้าเพื่อจะได้ 

ไม่ทำร้ายความรู้สึกของใคร และผู้คนก็คอยจับตา มอง คุณบ่อยมาก”

“แม่คุณคงไม่ใช่คนที่มีสัญชาตญาณในการให้ของขวัญละสิ” ผมเดา

รอยยิ้มตอบของเธอดูลึกลับ ผมดูออกว่าเธอจะไม่ยอมพูดอะไร 

ถึงแม่ในแง่ลบถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่าเธอมีแผลเป็นในเรื่องนี้

เราเดินเงียบ  ๆ  กันไปครึ่งกิโลเมตร ผมหวังว่าเธอจะคุยมากกว่านี้  

หรือตั้งคำถามที่จะบอกให้ผมรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ แต่เบลล่าเอาแต่ 

หลุบตามองพื้นป่าอย่างตั้งอกตั้งใจ ผมพยายามอีกครั้ง

“ใครคือคุณครูคนโปรดของคุณสมัยเรียนชั้นประถม”

“คุณเฮพมานิค” เบลล่าตอบทันทีอย่างไม่ลังเล “สมัยเรียนเกรด 

สองค่ะ เธออนุญาตให้ฉันอ่านหนังสือในห้องเรียนเมื่อไรก็ได้ที่ฉันต้องการ”

ผมยิ้มกว้างให้เธอ “แบบอย่างที่ดีเลิศ”
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“ใครคือคุณครูคนโปรดของคุณสมัยเรียนชั้นประถมคะ”

“ผมจำไม่ได้” ผมเตือนเธอ

เบลล่าขมวดคิ้ว “ใช่ ขอโทษที ฉันไม่คิดว่า...”

“ไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอก”

ผมใช้เวลาอีกประมาณสี่ร้อยเมตรกว่าจะคิดคำถามที่เธอไม่สามารถ 

ย้อนกลับมาถามผมได้ง่ายเกินไป

“หมาหรือแมว”

เบลล่าเอียงคอ “ฉันไม่ค่อยแน่ใจ...อาจจะแมวมั้งคะ ขี้อ้อน แต่ 

รักอิสระ จริงไหม”

“คุณไม่เคยมีหมาสักตัวเลยหรือ”

“ฉันไม่เคยมีทั้งสองอย่าง แม่บอกว่าแม่แพ้ขน”

คำตอบของเธอฟังคลางแคลงใจอย่างประหลาด

“คุณไม่เชื่อแม่คุณใช่ไหม”

เบลล่าชะงักอีกครั้ง เธอไม่อยากอกตัญญู “อืม” เธอพูดช้า ๆ “ฉัน 

เคยเห็นแม่ลูบหัวหมาของคนอื่นหลายตัว”

“งั้นทำไม...” ผมเปรย

เบลล่าหัวเราะเสียงใสไร้กังวล มันปราศจากความขมขื่นโดยสิ้นเชิง

“ฉันใช้เวลานานมากกว่าจะเกลี้ยกล่อมแม่ให้ยอมให้ฉันเลี้ยงปลา  

ในที่สุดฉันก็คิดได้ว่าแม่กลัวว่าจะต้องติดแหง็กอยู่กับบ้าน ฉันเคยบอก 

คุณแล้วไงคะว่าแม่รักการออกเดินทางทุกสุดสัปดาห์ที่เราไปได้ ไปเที่ยว 

เมืองเล็ก  ๆ หรืออนุสรณ์สถานเล็ก  ๆ  ทางประวัติศาสตร์ที่แม่ไม่เคยเห็น 

มาก่อน ฉันเอาอาหารเม็ดแบบที่สามารถทิ้งให้ปลากินได้อาทิตย์กว่า  ๆ  

ให้แม่ดู แม่ถึงยอม แม่ทนไม่ไหวที่จะมีภาระผูกมัดเพิ่ม ฉันหมายความ 

ว่าแม่มีฉันเป็นภาระแล้วใช่ไหม ภาระผูกมัดที่ทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนไปแค่ 

อย่างเดียวก็มากพออยู่แล้ว แม่ย่อมไม่อยากหาภาระเพิ่ม”

ผมตีหน้าเฉยมาก  ๆ ผมไม่สงสัยเลยเรื่องสายตาหยั่งลึกของเบลล่า  

เพราะเธอมองผมทะลุปรุโปร่งได้อย่างง่ายดายเสมอ และสายตาหยั่งลึก 

ของเธอนี้ทำให้ผมแปลอดีตของเธอไปในทางหม่นลง การที่เบลล่าจำเป็น 
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ต้องเป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่นนั้นมันไม่ใช่เพราะแม่เธอช่วยเหลือตัวเอง 

ไม่ได้ แต่เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าเธอต้องทำตัวให้คู่ควรกับการที่เธอเกิดมา 

ใช่ไหม มันทำให้ผมโกรธเมื่อคิดว่าเบลล่าอาจจะเคยรู้สึกว่าเธอไม่เป็นที่ 

ต้องการ และเธอจำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเธอ ผมมีความปรารถนา 

ที่แปลกประหลาดที่สุดว่าผมอยากคอยรับใช้เธอในแบบที่สังคมยอมรับ  

เพื่อแสดงให้เบลล่าเห็นว่าแค่เธอมีตัวตนมันก็มากเกินพอแล้ว

เบลล่าไม่ได้สังเกตว่าผมกำลังพยายามควบคุมปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของผม เธอหัวเราะอีกครั้งแล้วพูดต่อ “อาจจะเป็นการดีที่สุดที่เราไม่เคย 

ลองเลี้ยงอะไรที่ใหญ่กว่าปลาทอง ฉันไม่ใช่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ดี บางที 

ฉันอาจจะให้อาหารปลาทองตัวแรกมากเกินไป ฉันก็เลยลดอาหารของ 

ปลาตัวที่สองลง แต่มันก็เป็นความผิดพลาดเหมือนกัน แล้วก็ปลาทอง 

ตัวที่สาม...” เบลล่าช้อนสายตาขึ้นมองผมอย่างงุนงง “...ฉันไม่รู้ว่าปัญหา 

ของมันคืออะไร มันคอยแต่จะกระโดดออกจากอ่างอยู่ตลอดเวลา สุดท้าย 

ฉันก็เจอมันช้าไป” เธอขมวดคิ้ว “สามตัวติด  ๆ  กัน...ฉันคิดว่ามันทำให้ 

ฉันกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปเลย”

เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่หัวเราะ แต่ดูเหมือนเธอไม่โกรธ เธอหัวเราะ 

ไปกับผมด้วย

เมื่ออารมณ์ขันของเราเลือนหายไป  แสงก็เปลี่ยนไปด้วย  แสง 

อาทิตย์ที่อลิซบอกไว้มาถึงแล้วเหนือม่านเมฆหนา ผมรู้สึกกระวนกระวายใจ 

ขึ้นมาอีกครั้งทันที

ผมรู้ดีว่าความรู้สึกนี้เป็นเรื่องเหลวไหลจริง ๆ คำว่า  ตื่นเวที  เป็นคำ 

ที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกนี้มากที่สุดเท่าที่ผมคิดออก มันจะเป็นอย่างไร 

ถ้าเบลล่าเห็นว่าผมน่าขยะแขยง และเธอปฏิเสธผมด้วยความรังเกียจ  

ไม่เป็นไร มันยิ่งกว่าไม่เป็นไร มันเป็นความทุกข์ที่เล็กน้อยที่สุดที่สามารถ 

ทำร้ายผมได้ในวันนี้ ความหลงตัวเองและอัตตาที่เปราะบางเป็นอำนาจ 

ที่รุนแรงมากขนาดนั้นจริง  ๆ  หรือ ผมไม่เคยเชื่อว่ามันมีอำนาจแบบนั้น 

เหนือผม และไม่คิดว่าตอนนี้ก็จะมีด้วยเช่นกัน การหมกมุ่นกับเรื่องนี้ 

ทำให้ผมเลิกหมกมุ่นกับเรื่องอื่น  เช่น เรื่องการปฏิเสธที่จะตามมาหลัง 
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ความรังเกียจเรื่องเบลล่าเดินหนีไปจากผม และผมรู้ดีว่าต้องปล่อยเธอไป  

เธอจะหวาดกลัวผมมากจนไม่ยอมให้ผมพาเธอกลับไปที่รถกระบะหรือเปล่า 

แต่แน่นอนว่าอย่างน้อยที่สุดผมจะต้องพาเธอกลับไปบนถนนอย่างปลอดภัย 

เธอจะได้ขับรถกลับไปตามลำพังคนเดียว

ถึงแม้ว่าร่างทั้งร่างของผมจะรู้สึกราวกับว่ามันอาจแหลกสลายด้วย 

ความเจ็บปวดจากภาพนั้น แต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เลวร้ายกว่านั้นมาก 

มันคือการทดสอบที่รออยู่ ผมไม่กล้านึกภาพว่าผมล้มเหลวในการทดสอบ 

นั้นเลย ผมจะมีชีวิตรอดจากเรื่องนี้ได้อย่างไร ผมจะหาวิธี  ยุติ  การมีชีวิต 

อยู่ได้อย่างไร

เรากำลังอยู่ใกล้ทุ่งหญ้ามากเหลือเกิน

เบลล่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างขณะที่เราเดินผ่าน 

ป่าที่โปร่งมากขึ้น เธอขมวดคิ้วหยอกเย้า “ถึงหรือยังคะ”

ผมแกล้งทำเป็นพูดเล่นพอ  ๆ  กันว่า “ใกล้แล้ว คุณเห็นแสงแดดจ้า 

ข้างหน้าไหม”

เบลล่าหรี่ตามองป่าตรงหน้าเรา  รอยย่นแห่งสมาธิเกิดขึ้นตรง 

หว่างคิ้วของเธอ “อืม ฉันควรจะเห็นงั้นหรือ”

“บางทีมันอาจจะเร็วไปนิดสำหรับสายตาคุณ” ผมตอบ

เบลล่ายักไหล่ “สงสัยว่าคงถึงเวลาต้องไปเยี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้าน 

สายตาแล้ว”

ความเงียบดูเหมือนหนักอึ้งมากขึ้นขณะที่เราเดินหน้าต่อไป ผม 

ดูออกว่าเบลล่าเห็นแสงสว่างจ้าของทุ่งหญ้าแล้ว  เธอยิ้มแทบจะไม่รู้ตัว  

และก้าวยาว  ๆ  มากขึ้น เธอไม่มองพื้นอีกต่อไปแล้ว แต่จ้องสายตากับ 

แสงแดดที่ทอผ่านม่านเมฆ ความกระตือรือร้นของเธอรังแต่จะทำให้ความ 

ลังเลของผมหนักอึ้งมากขึ้นไปอีก ยังมีเวลา...อีกแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมง 

...เราหยุดตรงนี้ได้ไหม เธอจะให้อภัยผมไหมถ้าผมจะหยุดอย่างกะทันหัน

แต่ผมรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะประวิงเวลาออกไป อลิซเห็นแล้วว่า 

มันจะต้องมาถึงจุดนี้ไม่ช้าก็เร็ว การหลีกเลี่ยงไม่มีวันทำให้มันง่ายขึ้น

ตอนนี้เบลล่าเดินนำทางอย่างไม่ลังเลขณะเดินผ่านแนวต้นเฟิร์น 
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เข้าไปในทุ่งหญ้า

ผมภาวนาให้ผมเห็นหน้าเธอ ผมนึกภาพออกว่าที่นี่สวยงามแค่ไหน 

ในวันแบบนี้ ผมได้กลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมหวานมากขึ้นในอากาศที่อบอุ่น  

และได้ยินเสียงน้ำไหลเบา  ๆ  อยู่ไกลออกไป เหล่าแมลงส่งเสียงครางหึ่ง  ๆ  

และนกกรีดเสียงแหลมอยู่แต่ไกล  ตอนนี้ไม่มีนกอยู่ใกล้  ๆ  แถวนี้ เลย  

ตัวตนของผมทำให้สิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่าแมลงตื่นตกใจและหนีไปหมด

เบลล่าเดินแทบจะอย่างเคารพยำเกรงเข้าไปในแสงสีทอง มันทอแสง 

สีทองอาบเรือนผมนุ่ม และทำให้ผิวขาว  ๆ  ของเธอเรืองรอง เธอลากนิ้ว 

ไปตามดอกไม้ที่มีลำต้นสูง  มันทำให้ผมนึกถึงเพอร์เซโฟนี  เทพีแห่ง 

ฤดูใบไม้ผลิอีกครั้ง

ผมสามารถเฝ้ามองเธอได้เป็นเวลานาน  อาจจะชั่วนิรันดร  มัน 

เป็นการตั้งความหวังมากเกินไปว่าความงดงามของที่นี่จะทำให้เธอลืม 

ปีศาจร้ายในเงามืดได้ เบลล่าหันมาเบิกตาโตมองผมด้วยความประทับใจ 

และมีรอยยิ้มอัศจรรย์ใจบนเรียวปาก เธอมองผมด้วยความคาดหวัง แต่ 

เมื่อผมไม่ขยับ  เธอจึงเริ่มเดินช้า  ๆ  มาหาผม  แล้วยกแขนข้างหนึ่งขึ้น 

เพื่อยื่นมือเป็นกำลังใจให้ผม

วินาทีนี้ผมอยากเป็นมนุษย์มากเสียจนมันแทบจะทำให้ผมง่อยเปลี้ย

แต่ผมไม่ใช่มนุษย์ และถึงเวลาแล้วที่จะปฏิบัติตัวตามวินัย ผมชู 

ฝ่ามือขึ้นเตือน เบลล่าเข้าใจ แต่ไม่กลัว เธอทิ้งแขนลงแล้วยืนนิ่งอยู่กับที่  

เธอรอคอยด้วยความอยากรู้

ผมสูดอากาศในป่าเข้าลึก  ๆ และรับรู้ถึงกลิ่นที่แผดเผาของเธอเป็น 

ครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมง

แม้ว่าผมจะเชื่อในมโนภาพของอลิซมาก  แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า 

มันจะมีอะไรเพิ่มเติมต่อจากเรื่องนี้ได้อีกอย่างไร มันน่าจะจบลงเดี๋ยวนี้ 

แล้วไม่ใช่หรือ เบลล่าจะได้เห็นผม และจะรู้สึกทุกอย่างที่ควรจะรู้สึกมา 

ตั้งแต่แรกแล้ว เธอควรจะหวาดกลัว รังเกียจ สยดสยอง ตีตัวออกห่าง 

...และพอกันทีกับผม

มันให้ความรู้สึกราวกับว่าผมจะไม่มีวันทำอะไรที่ยากมากไปกว่านี้ 

ตัว
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อีกแล้ว แต่ผมก็บังคับเท้าตัวเองให้ยกขึ้น แล้วขยับน้ำหนักไปข้างหน้า

ผมจะเผชิญกับเรื่องนี้แบบซึ่ง ๆ หน้า

ถึงกระนั้น...ผมก็ยังไม่อาจทำใจกับปฏิกิริยาตอบสนองแรกบน 

ใบหน้าเบลล่า เธอเป็นคนมีเมตตา แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะปิดบังความ 

รู้สึกตกใจและความรังเกียจที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดในตอนแรกได้ ดังนั้น 

ผมจะให้เวลาเธอตั้งสติ

ผมหลับตาลงพลางก้าวเข้าไปในแสงตะวัน

ตัว
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-17-
คำสารภาพ

ผมรู้สึกถึง  แสงแดดอันอบอุ่นบนผิวกาย  และรู้สึกดีใจที่ผม 

ไม่สามารถมองเห็นมัน ตอนนี้ผมไม่อยากมองตัวเอง ทุกอย่างเงียบสงัด 

เป็นเวลาครึ่งวินาทีที่นานที่สุดในชีวิตผม แล้วเบลล่าก็กรีดเสียงแหลม

“เอ็ดเวิร์ด!”

ผมลืมตาโพลง และคาดไว้เต็มที่ว่าจะได้เห็นเธอวิ่งหนีไปจากตัวตน 

ทั้งหมดที่ผมเพิ่งเผยให้เห็น

แต่เบลล่ากำลังวิ่งตรงมาหาผมเหมือนจะพุ่งเข้ามาประสานงา เธอ 

อ้าปากด้วยความกังวลใจพลางยื่นมือมาหาผมนิด ๆ เธอวิ่งสะดุดแล้วก็วิ่ง 

โซเซลุยผ่านพงหญ้าสูงมาหาผมด้วยสีหน้าที่ไม่ได้ดูตื่นตระหนกแต่ดูร้อนรน 

ผมไม่เข้าใจว่าเธอกำลังทำอะไร

ผมไม่สามารถปล่อยให้เธอกระแทกชนผมได้ ไม่ว่าเธอจะมีเจตนา 

อะไรก็ตาม ผมจำเป็นต้องให้เธออยู่ห่าง  ๆ ผมจึงยกมือขึ้นและหงายฝ่ามือ 

ไปข้างหน้าอีกครั้ง

เบลล่าชะงักแล้วยืนโซเซอยู่กับที่ครู่หนึ่ง สีหน้าท่าทางเธอดูร้อนใจ

ผมจ้องเข้าไปในดวงตาของเบลล่าและเห็นภาพสะท้อนของตัวเอง  

ผมคิดว่าบางทีผมอาจจะเข้าใจ ภาพสะท้อนในดวงตาเธอคือภาพของผม 

ที่ดูเหมือนคนในเปลวไฟ ถึงแม้ว่าผมจะเคยหักล้างตำนานความเชื่อที่เธอ 

ได้ยินมา แต่เธอคงต้องยึดติดอยู่กับมันโดยไม่รู้ตัว

เพราะเธอดูเป็นกังวลและหวาดกลัว  แทน  ปีศาจ ไม่ใช่หวาดกลัว 

ตัว
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ปีศาจ

เบลล่าขยับมาหาผมก้าวหนึ่ง  แล้วยืนลังเลเมื่อผมถอยหลังไป 

ครึ่งก้าว

“คุณเจ็บไหมคะ” เธอกระซิบถาม

ใช่ ผมคิดถูกแล้ว เธอไม่ได้หวาดกลัวเพื่อตัวเองเลย ไม่แม้กระทั่ง 

ตอนนี้

“ไม่” ผมกระซิบตอบ

เบลล่าเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวอย่างระมัดระวัง ผมทิ้งมือลง 

เธอยังอยากเข้ามาใกล้ผมมากขึ้น

สีหน้าเบลล่าเปลี่ยนไปขณะเข้ามาใกล้ เธอเอียงคอพลางหรี่ตาลง  

แล้วก็เบิกตากว้าง  แม้ว่าจะมีช่องว่างห่างมากระหว่างเรา  แต่ผมก็ยัง 

สามารถเห็นผลกระทบของแสงที่หักเหออกจากผิวของผม  และมัน 

ส่องสว่างเหมือนแก้วปริซึมที่กระจายออกเป็นสีต่าง ๆ บนผิวของเธอ เบลล่า 

เดินอีกก้าวแล้วก็อีกก้าววนรอบตัวผมช้า ๆ โดยรักษาระยะห่างให้เท่าเดิมไว ้ 

ผมยืนนิ่งไม่ไหวติง และรู้สึกถึงสายตาของเธอที่สัมผัสผิวผมขณะที่เธอ 

ขยับหายไปจากสายตา ลมหายใจของเธอถี่เร็วกว่าปกติ และหัวใจเต้น 

รัวเร็ว

เบลล่าโผล่กลับมาใหม่ทางขวามือของผม และตอนนี้รอยยิ้มน้อย  ๆ  

เริ่มผุดขึ้นรอบเรียวปากนุ่มขณะที่เธอเดินวนจนครบรอบแล้วประจันหน้า 

กับผมอีกครั้ง

เธอยิ้มออกได้อย่างไร

เบลล่าเดินใกล้เข้ามา แล้วหยุดเมื่ออยู่ห่างจากผมแค่สิบนิ้ว เธอ 

กำมือไว้แนบอกราวกับอยากเอื้อมมือออกมาสัมผัสแต่ไม่กล้า แสงแดด 

ส่องกระทบแขนผมแล้วสะท้อนขึ้นหมุนวนปะทะใบหน้าเธอ

“เอ็ดเวิร์ด” เธอกระซิบด้วยน้ำเสียงเจือความอัศจรรย์ใจ

“ตอนนี้กลัวหรือยัง” ผมถามเบา ๆ

มันราวกับว่าเธอไม่ได้คาดคิดถึงคำถามนี้  และมันทำให้เธอช็อก  

“ยัง”

ตัว
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ผมจ้องสบตาเธอ และไม่สามารถห้ามตัวเองให้เลิกพยายามฟังเสียง 

คิดของเธอ ซึ่งผมไม่เคยทำได้สำเร็จ...อีกครั้ง

เบลล่าเอื้อมมือมาหาผมอย่างเชื่องช้ามาก  ๆ พลางจับตามองหน้าผม  

ผมคิดว่าบางทีเธออาจจะกำลังรอให้ผมบอกว่าหยุด แต่ผมไม่บอก นิ้วมือ 

อบอุ่นของเธอลากไล้บนหลังข้อมือผมขณะที่เธอจ้องแสงที่เต้นพราวจาก 

ผิวผมไปยังผิวเธอ

“กำลังคิดอะไรอยู่” ผมกระซิบถาม วินาทีนี้ความทุกข์ที่มีอยู่เป็นนิจ 

ของผมเริ่มเจ็บปวดอย่างรุนแรงอีกครั้ง

เบลล่าสั่นหน้าน้อย ๆ และทำท่าเหมือนพยายามคิดหาคำพูด “ฉัน...” 

เธอจ้องตาผม “ฉันไม่รู้ค่ะ...” เธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด “ฉันไม่เคย 

เห็นอะไรที่สวยมากกว่านี้มาก่อน...ไม่เคยคิดว่าอะไรบางอย่างที่งดงามมาก 

ขนาดนี้จะมีอยู่จริง”

ผมจ้องตอบเธอด้วยความตกใจ

ผิวของผมกำลังลุกโชนด้วยอาการที่ชัดเจนที่สุดของโรคร้ายของผม  

เวลาอยู่ใต้แสงอาทิตย์ผมจะดูเป็นมนุษย์น้อยกว่าช่วงเวลาอื่น  ๆ  ทั้งหมด  

แต่เธอกลับคิดว่าผม...งดงาม

ผมยกมือขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อจะจับมือเธอ แล้วก็บังคับตัวเองให้ 

ทิ้งมือลง อย่าสัมผัสเธอ

“แต่มันก็แปลกมากด้วย” ผมพูด แน่นอนว่าเธอต้องเข้าใจได้ว่า 

นี่คือส่วนหนึ่งของความสยดสยอง

“น่าทึ่งมากกว่า” เธอแก้

“คุณไม่ขยะแขยงกับการที่ผมไม่มีความเป็นมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด 

เลยหรือไง”

ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะค่อนข้างมั่นใจว่าคำตอบเธอคืออะไร แต่มัน 

ก็ยังทำให้ผมทึ่งอยู่ดี

เบลล่ายิ้มน้อย ๆ “ไม่ขยะแขยงค่ะ”

“คุณควรจะขยะแขยงนะ”

รอยยิ้มเธอกว้างขึ้น “ฉันมีความรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าสูง 

ตัว
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เกินจริง”

ผมค่อย ๆ ดึงแขนออกจากใต้มืออบอุ่นของเธออย่างระมัดระวัง แล้ว 

ซ่อนมันไว้ข้างหลัง เบลล่าให้ค่ากับความเป็นมนุษย์น้อยมาก เธอไม่รู้หรอก 

ว่าการสูญเสียมันไปเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหน

เบลล่าเดินอีกครึ่งก้าวมาข้างหน้า ร่างเธออยู่ใกล้มากจนผมรู้สึก 

ได้ถึงไออุ่นอย่างชัดเจน มันมีตัวตนมากกว่าไออุ่นของดวงอาทิตย์เสียอีก  

เธอเงยหน้าขึ้นหาใบหน้าผม แสงตะวันทอทาบสีทองบนลำคอของเธอ และ 

แสงเงาเน้นย้ำเลือดที่วิ่งพล่านผ่านเส้นเลือดหลังมุมขากรรไกร

ร่างกายผมมีปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาตญาณทันที  พิษร้าย 

เอ่อท่วม กล้ามเนื้อขดเกร็ง และความคิดกระเจิดกระเจิง

มันโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร เราเพิ่งอยู่ในสังเวียน 

ของการมองเพียงแค่ไม่กี่วินาที

ผมหยุดหายใจ แล้วถอยยาว ๆ ออกห่างจากเธอก้าวหนึ่งพลางยกมือ 

ขึ้นอีกครั้งเพื่อเตือน

เบลล่าไม่พยายามเดินตาม  “ฉัน...ขอโทษ” เธอกระซิบ แต่ยก 

เสียงสูงจนฟังเหมือนเป็นคำถาม เธอไม่รู้ว่าเธอกำลังขอโทษเรื่องอะไร

ผมผ่อนลมหายใจอย่างระมัดระวัง  แล้วสูดลมหายใจเข้า กลิ่น 

ของเธอไม่เจ็บปวดมากไปกว่าปกติ มันไม่ท่วมท้นแบบที่ผมกึ่งหวาดกลัว 

ว่าผมจะต้องเจออย่างปุบปับ

“ผมต้องการเวลา” ผมอธิบาย

“โอเค” เธอยังกระซิบ

ผมเดินอ้อมตัวเธอด้วยจังหวะก้าวอย่างช้า  ๆ แล้วเดินไปตรงกลาง 

ทุ่งหญ้า ผมนั่งลงบนหย่อมหญ้าเตี้ย  ๆ แล้วล็อกกล้ามเนื้อไว้กับที่เหมือน 

อย่างที่ผมเคยทำมาก่อน ผมหายใจเข้าออกอย่างระมัดระวังและฟังเสียง 

ฝีเท้าเบลล่าเดินมาหาผมอย่างลังเล ผมได้รสชาติของกลิ่นหอมของเธอ 

ขณะที่เธอนั่งลงเคียงข้าง

“แบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหม” เธอเริ่มไม่แน่ใจ

ผมพยักหน้า “เพียงแค่...ขอให้ผมรวบรวมสมาธิก่อน”

ตัว
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เบลล่าเบิกตาโตด้วยความงุนงงและห่วงใย  ผมไม่อยากอธิบาย  

จึงแค่หลับตาลง

ผมไม่ได้หลับตาลงเพราะขี้ขลาด ผมบอกตัวเอง หรือเพียงเพราะ 

ขี้ขลาด แต่ผมจำเป็นต้องรวบรวมสมาธิ

ผมจดจ่ออยู่ที่กลิ่นของเบลล่ากับเสียงของเลือดที่สูบฉีดผ่านห้อง 

ในหัวใจของเธอ มีแต่ปอดเท่านั้นที่ผมยอมให้เคลื่อนไหว ที่เหลือนอกนั้น 

ถูกผมบังคับให้หยุดนิ่งไม่ไหวติง

หัวใจของ  เบลล่า ผมเตือนตัวเองขณะระบบต่าง  ๆ  ในร่างกายผม 

มีปฏิกิริยาตอบสนองโดยไม่ตั้งใจต่อแรงกระตุ้นนี้ ชีวิตของเบลล่า

ผมระมัดระวังเสมอที่จะ  ไม่  คิดถึงเลือดของเธอ มันเป็นกลิ่นที่ผม 

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เลือด ความเคลื่อนไหว ชีพจร ความร้อนของมัน 

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจหมกมุ่นอยู่กับมันได้ ทว่าตอนนี้ผมกำลัง 

ปล่อยให้มันเติมเต็มความคิดผม แทรกเข้าไปในระบบร่างกายผม และ 

เล่นงานความสามารถในการควบคุมของผม เสียงพุ่งกระฉูด เสียงเต้น 

ตุบ  ๆ เสียงเต้นโครมคราม เสียงกระฉอก เสียงพลุ่งพล่านผ่านเส้นเลือด 

เส้นใหญ่  และเสียงไหลเป็นระลอกผ่านเส้นเลือดเส้นเล็ก  ผมรู้สึกถึง 

ความร้อนของมัน ความร้อนที่ไหลเป็นระลอกคลื่นบนผิวที่เปิดเผยของผม 

ถึงแม้ว่าเราจะมีระยะห่างกัน รสชาติของมันกำลังแผดเผาบนลิ้นของผม 

และรวดร้าวอยู่ในคอ

ผมตรึงตัวเองไว้กับที่แล้วจับสังเกต  ส่วนเล็ก  ๆ  ของสมองผม 

สามารถออกมาอยู่ห่าง  ๆ  ได้เพื่อคิดทบทวนถึงการจู่โจมนี้ให้ทะลุปรุโปร่ง  

ผมสำรวจปฏิกิริยาตอบสนองทั้งหมดของผมอย่างละเอียดลออด้วยเหตุผล 

ที่มีเพียงน้อยนิด ผมคำนวณปริมาณความเข้มแข็งที่จำเป็นต้องใช้ในการ 

ควบคุมแต่ละปฏิกิริยาตอบสนอง และชั่งน้ำหนักความเข้มแข็งที่ผมมี 

เทียบกับที่ผมคำนวณได้ เป็นการคำนวณที่ใกล้เคียง แต่ผมเชื่อว่ากำลังใจ 

ของผมเข้มแข็งกว่าธรรมชาติที่โหดร้ายของผม...เล็กน้อย

นี่คือปมของอลิซใช่ไหม มันรู้สึกเหมือนยังไม่...สมบูรณ์

เบลล่านั่งเกือบนิ่งเท่าผม และเธอกำลังหมกมุ่นกับความคิดของ 
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เธอเอง เธอนึกภาพความสับสนอลหม่านในความคิดของผมได้บ้างไหม  

เธออธิบายกับตัวเองถึงการปลีกตัวเงียบ  ๆ  แปลก  ๆ  นี้ว่าอย่างไร แต่ไม่ว่า 

เธอจะคิดกับมันอย่างไรก็ตาม ร่างกายเธอดูสงบสุขุมมาก

เวลาดูเหมือนเดินช้าลงตามชีพจรของเธอ เสียงนกที่ดังแว่วแต่ไกล 

ฟังง่วงงุน เสียงน้ำไหลในลำธารเล็ก ๆ ฟังเฉื่อยชาลง ร่างกายผมผ่อนคลาย 

และแม้กระทั่งปากก็ยังไม่มีน้ำลายสอในที่สุด

หลังจากที่หัวใจเบลล่าเต้นได้สองพันสามร้อยหกสิบสี่ครั้ง ผมก็รู้สึก 

ว่าผมสามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่าที่เคยในรอบหลายวันที่ผ่านมา การ 

เผชิญหน้ากับทุกอย่างคือกุญแจสำคัญเหมือนอย่างที่อลิซคาดเดาไว้ไม่ผิด  

ผมพร้อมหรือยัง ผมจะมั่นใจได้อย่างไร ผมจะมีวันมั่นใจได้อย่างไร

ผมจะทำลายความเงียบอันยาวนานที่ผมเป็นคนกำหนดขึ้นมานี้ได้ 

อย่างไร ผมเริ่มรู้สึกกระอึกกระอัก เบลล่าเองก็คงต้องรู้สึกแบบเดียวกันนี้ 

อยู่พักหนึ่ง

ผมปลดล็อกตัวเอง แล้วเอนกายลงนอนบนพื้นหญ้าโดยยกมือ 

ข้างหนึ่งขึ้นหนุนหัว การแกล้งทำท่าทางเพื่อบอกความรู้สึกเป็นสันดาน 

ประจำของผมอยู่แล้ว ถ้าผมแกล้งทำท่าผ่อนคลาย เธอคงจะยอมเชื่อว่า 

เป็นจริง

เบลล่าเพียงแค่ถอนใจเบา ๆ

ผมรอดูว่าเธอจะพูดอะไรหรือเปล่า แต่เธอแค่นั่งเงียบ ๆ เหมือนเดิม 

และคิดอะไรก็ตามที่เธอกำลังคิดอยู่ตามลำพังในสถานที่ห่างไกลนี้กับปีศาจ 

ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้เหมือนแก้วปริซึมนับล้านชิ้น ผมรู้สึกได้ถึงสายตา 

ของเธอบนผิวของผม แต่ผมไม่ได้นึกภาพเธอขยะแขยงผมอีกต่อไปแล้ว  

เวลานี้ผมรู้แล้วว่าสายตาของเธอเป็นสายตาแห่งความชื่นชม เพราะไม่ว่า 

จะอย่างไรก็ตาม เธอก็ยังเห็นว่าผมงดงาม สายตาชื่นชมนี้ทำให้เกิดประจุ 

ไฟฟ้าแบบเดียวกับที่ผมรู้สึกตอนที่อยู่กับเธอในความมืด มันเปรียบเสมือน 

ชีวิตจำลองที่วิ่งพล่านอยู่ในเส้นเลือดของผม

ผมปล่อยให้ตัวเองเคลิบเคลิ้มอยู่ในจังหวะของร่างกายเธอ ปล่อยให้ 

เสียง  ความอบอุ่น  และกลิ่นผสมปนเปกัน  ผมพบว่าผมยังสามารถ 
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ควบคุมความปรารถนาที่ไม่ใช่ความปรารถนาของมนุษย์ไว้ได้แม้กระทั่ง 

ในขณะที่ประจุไฟฟ้าจำลองกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวของผม

เรื่องนี้เรียกความสนใจจากผมได้มาก แล้วช่วงเวลาแห่งการรอคอย 

อันเงียบสงบนี้ก็จะต้องจบลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เบลล่าจะต้อง 

มีคำถามมากมาย  ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าจะต้องตรงประเด็นมากขึ้นเยอะ  

ผมเป็นหนี้คำอธิบายเธอนับพันเรื่อง ผมจะรับมือกับทุกอย่างพร้อมกัน 

ไหวไหม

ผมตัดสินใจทำภารกิจสองสามอย่างพร้อม  ๆ กันระหว่างที่ยังปรับตัว 

เข้ากับการไหลเวียนของเลือดเธอ ลองดูซิว่าเรื่องนี้จะทำให้ว่อกแว่กมาก 

เกินไปหรือเปล่า

อย่างแรก ผมรวบรวมข้อมูล ผมคำนวณหาพิกัดของฝูงนกที่ผม 

ได้ยิน และคำนวณจากเสียงของพวกมันว่าแต่ละตัวเป็นนกประเภทไหน 

และพันธุ์อะไร ผมวิเคราะห์เสียงน้ำแตกกระจายไม่สม่ำเสมอที่เผยถึงชีวิต 

ในลำธาร และหลังจากแบ่งขนาดของน้ำให้เท่ากับขนาดของปลาแล้ว ผม 

ก็สรุปพันธุ์ปลาได้ใกล้เคียงที่สุด  ผมแบ่งหมวดหมู่แมลงที่อยู่ ใกล้  ๆ  

จากความเร็วในการขยับปีกและความสูงที่พวกมันบิน  หรือเสียงดังกริ๊ก 

เบา  ๆ  ของขามันที่กระทบดิน แมลงพวกนี้ไม่เหมือนกับสัตว์ปีกที่มีการ 

พัฒนามากกว่า  พวกมันไม่สนใจแวมไพร์อย่างพวกผมเหมือนกับที่ไม่ 

สนใจก้อนหิน

ขณะที่ผมจัดหมวดหมู่ต่อไป ผมก็เพิ่มการคำนวณเข้าไปด้วย ถ้า 

เวลานี้มีแมลง  4,913 ตัวในบริเวณทุ่งหญ้านี้ซึ่งมีพื้นที่คร่าว  ๆ  ประมาณ  

1,025 ตารางเมตร มันจะมีแมลงโดยเฉลี่ยกี่ตัวในพื้นที่  2,250 ตาราง 

กิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติโอลิมปิก  มันจะเป็นอย่างไรถ้าจำนวน 

ประชากรแมลงลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อระดับความสูงที่ เพิ่มขึ้นทุก  ๆ  

สามเมตร ผมทำแผนที่ภูมิประเทศของอุทยานในหัวและเริ่มคำนวณตัวเลข

ในขณะเดียวกันผมก็คิดถึงเพลงที่ผมไม่ค่อยได้ยินในช่วงชีวิต 

หนึ่งร้อยปี มันไม่ใช่เพลงที่ผมได้ยินเกินหนึ่งครั้ง มันเป็นเสียงเพลงที่ผม 

เคยได้ยินเวลาเดินผ่านประตูบาร์ที่เปิดไว้ มันเป็นเสียงเพลงกล่อมเด็ก 
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แปลก  ๆ  ที่ร้องอ้อแอ้โดยเด็ก  ๆ  ในเปลขณะที่ผมวิ่งผ่านไปในยามค่ำคืน  

มันเป็นเพลงที่นักศึกษาวิชาดนตรีเขียนสำหรับโครงการละครของพวกเขา 

ในตึกที่อยู่ติดกับห้องเรียนของผมในมหาวิทยาลัย  แล้วพวกเขาก็ทิ้ง 

เพลงพวกนี้ไป ผมขยับปากแต่ไม่ออกเสียงและร้องเนื้อเพลงเหล่านั้น 

อย่างรวดเร็ว แล้วผมก็พบว่าทุกอย่างที่ผมทำล้วนมีแววล้มเหลว

เลือดเบลล่ายังเต้นตุบ  ๆ ไอร้อนของเธอยังอบอุ่น และผมยังรู้สึก 

แผดเผา แต่ผมสามารถควบคุมตัวเองได้ และควบคุมได้อย่างไม่สั่นคลอน 

ควบคุมได้พอสมควร

“คุณพูดอะไรหรือเปล่าคะ” เธอกระซิบถาม

“แค่...ร้องเพลงกับตัวเอง” ผมยอมรับ ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไร 

ถึงสิ่งที่ผมกำลังทำให้ชัดเจนมากกว่านี้ แต่เธอไม่ถามเซ้าซี้ต่อ

ผมรู้สึกได้ว่าความเงียบกำลังจะสิ้นสุดลง แต่มันไม่ได้ทำให้ผม 

หวาดกลัว ผมกำลังเริ่มรู้สึกสบายใจกับสถานการณ์นี้ รู้สึกเข้มแข็งและ 

มีอำนาจควบคุม บางทีผมอาจจะผ่านพ้นปมนั้นมาแล้วก็ได้ เราอาจจะอยู่ 

ที่อีกด้านอย่างปลอดภัยแล้ว และมโนภาพที่เต็มไปด้วยความหวังทั้งหมด 

ของอลิซก็กำลังจะเป็นความจริง

การเปลี่ยนแปลงในลมหายใจของเบลล่าสื่อบอกถึงทิศทางใหม่ใน 

ความคิดของเธอ ผมรู้สึกประทับใจมากกว่าเป็นกังวล ผมคาดหวังคำถาม 

แต่กลับได้ยินเสียงหญ้าเคลื่อนไหวรอบตัวเบลล่าขณะที่เธอเอนตัวมาหา 

ผม เสียงชีพจรในมือเธอขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น

ปลายนิ้วนุ่มนิ่มอบอุ่นข้างหนึ่งลากไล้ช้า  ๆ  บนหลังมือของผม มัน 

เป็นสัมผัสที่อ่อนโยนมาก แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของผิวผมเหมือนถูก 

ไฟดูด มันให้ความรู้สึกแผดเผาอีกแบบที่แตกต่างไปจากความรู้สึกแผดเผา 

ในคอของผม และมันชวนให้ว่อกแว่กมากกว่าเสียอีก การคิดคำนวณ 

และเสียงเพลงในความทรงจำของผมสะดุดและหยุดชะงัก เบลล่าดึงความ 

สนใจของผมไปหมดสิ้นแม้ในขณะที่หัวใจเธอกำลังเต้นตุบ  ๆ ห่างจากหูผม 

แค่สามสิบเซนติเมตร

ผมลืมตาด้วยความกระตือรือร้นอยากเห็นสีหน้าของเบลล่า  และ 
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คาดเดาความคิดของเธอ แล้วผมก็ไม่ผิดหวัง ดวงตาเธอสดใสด้วยความ 

อัศจรรย์ใจอีกครั้ง  มุมปากของเธอโค้งขึ้น  พอเธอสบตาผม  รอยยิ้ม 

ของเธอก็กว้างมากขึ้น ผมยิ้มตอบ

“ผมไม่ทำให้คุณกลัวอย่างนั้นหรือ” ผมไม่ได้ทำให้เธอกลัวจนหนีไป 

เธออยากอยู่ที่นี่...อยู่กับผม

เสียงเธอฟังหยอกเย้าเมื่อตอบว่า “ไม่ได้กลัวมากไปกว่าปกติ”

เบลล่าโน้มตัวเข้ามาใกล้ แล้วทาบทั้งมือบนต้นแขนของผมก่อนจะ 

ลากมือช้า  ๆ  ลงไปหาข้อมือ  ผิวเธอให้ความรู้สึกร้อนระอุชิดผิวของผม  

และถึงแม้ว่ามือเธอจะสั่นระริก แต่ก็ไม่มีความหวาดกลัวในสัมผัสนั้น  

เปลือกตาผมปิดลงอีกครั้งขณะที่ผมพยายามควบคุมปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของตัวเอง ประจุไฟฟ้าให้ความรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวที่กำลังสั่นสะเทือน 

ไปถึงแก่นกลางกายผม

“คุณรังเกียจไหมคะ” เบลล่าถามพลางชะงักมือ

“ไม่” ผมตอบทันที แล้วก็พูดต่อเพราะอยากให้เธอรู้เรื่องประสบ- 

การณ์ของผมบ้างเล็กน้อย “คุณจินตนาการไม่ถูกหรอกว่ามันให้ความรู้สึก 

ยังไง” ผมก็ไม่เคยจินตนาการแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งวินาทีนี้ มันมอบ 

ความสุขมากกว่าที่ผมเคยรู้สึกมาก่อน

นิ้วมือเบลล่าลากกลับขึ้นไปหาด้านในของข้อศอกผมแล้วลูบไล้อยู่ 

ตรงนั้น เธอขยับน้ำหนักพลางเอื้อมมืออีกข้างมาหามือผม ผมรู้สึกได้ว่า 

เธอกระตุกมือผมเบา ๆ และตระหนักได้ว่าเธออยากพลิกมือผม แต่ทันทีที่ 

ผมทำตาม มือทั้งสองข้างของเธอก็ชะงักและอุทานเบา ๆ

ผมเหลือบตาขึ้นมอง  และตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึงความ 

ผิดพลาดของผม ผมเคลื่อนไหวเหมือนแวมไพร์มากกว่าเหมือนมนุษย์

“ขอโทษ” ผมพึมพำ แต่พอเราสบตากัน ผมก็บอกได้เลยว่าผม 

ไม่ได้ทำอะไรเสียหายจริง  ๆ เธอหายประหลาดใจแล้วโดยที่รอยยิ้มไม่เคย 

เลือนหายไปจากใบหน้า “เวลาอยู่กับคุณ ผมเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายมาก” 

ผมอธิบาย แล้วก็หลับตาลงอีกครั้งเพื่อจะได้จดจ่ออยู่กับความรู้สึกของ 

ผิวเธอแนบชิดผิวผม
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ผมรู้สึกถึงแรงกดขณะที่เบลล่าเริ่มพยายามจะยกมือผมขึ้น ผม 

ขยับมือสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของเธอ เพราะรู้ดีว่าเธอต้องใช้ความ 

พยายามไม่น้อยเพียงแค่ยกมือผมถ้าผมไม่ช่วย ผมหนักกว่าที่เห็นเล็กน้อย

เบลล่ายกมือผมขึ้นแนบหน้า ลมหายใจอบอุ่นแผดเผาฝ่ามือผม  

ผมช่วยเธอเอียงมือผมทางโน้นทีทางนี้ทีตามแรงกดของนิ้วมือเธอว่าจะให้ 

หันไปทางไหน ผมลืมตาและเห็นว่าเธอกำลังจ้องเขม็ง ประกายสีสายรุ้ง 

เต้นพราวบนดวงหน้าเมื่อแสงสว่างสะท้อนกลับไปกลับมาบนผิวของผม  

เกิดรอยย่นตรงหว่างตาเธออีกครั้ง ตอนนี้เธอกำลังสงสัยอะไรอีกล่ะ

“บอกผมหน่อยว่าคุณกำลังคิดอะไร” ผมพูดเสียงอ่อนโยน แต่เธอ 

ฟังออกหรือเปล่าว่าผมกำลังขอร้อง “ผมยังรู้สึกแปลก  ๆ  อยู่ดีที่ไม่รู้ว่า 

คุณกำลังคิดอะไรอยู่”

เบลล่าเม้มปากเล็กน้อยพลางเลิกคิ้วซ้ายขึ้นแค่เศษเสี้ยวของหนึ่งนิ้ว 

“คุณรู้ไหมว่าพวกเราที่เหลือก็รู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดเวลา”

พวกเราที่เหลือ ครอบครัวใหญ่มหึมาของมวลมนุษย์ที่ไม่ได้รวมผม 

เข้าไปด้วย คนของเธอ คนแบบเธอ

“มันเป็นชีวิตที่อยู่ยาก”  คำพูดนี้ไม่ฟังติดตลกเหมือนอย่างที่ผม 

ตั้งใจให้เป็น “แต่คุณไม่เคยบอกผม”

เบลล่าตอบช้า ๆ “ฉันกำลังภาวนาให้ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไร...”

มันต้องมีมากกว่านี้ “และ...”

เสียงเธอแผ่วเบามากจนมนุษย์ยากจะได้ยิน “ฉันกำลังภาวนาให้ 

ตัวเองเชื่อได้ว่าคุณมีตัวตนจริง ๆ และฉันกำลังภาวนาขอให้ฉันไม่กลัว”

ความเจ็บปวดทิ่มแทงใจผม ผมคิดผิด ผมทำให้เธอกลัว แน่นอน 

ว่าผมทำให้เธอกลัว

“ผมไม่อยากให้คุณกลัว”  มันเป็นคำขอโทษ และเป็นการแสดง 

ความเสียใจ

แต่ผมกลับต้องประหลาดใจเมื่อเธอยิ้มกว้างดูแทบจะซุกซน “อืม  

ฉันไม่ได้หมายถึงความกลัวแบบนั้น  ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรบางอย่าง 

ที่ควรต้องคิดไว้ด้วยเหมือนกันก็ตาม”
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ตอนนี้เบลล่ากำลังพูดตลกแบบไหนอีก  เธอหมายความว่าอะไร  

ผมขยับลุกขึ้นนั่งแค่ครึ่ง  ๆ  กลาง  ๆ  ด้วยความกระตือรือร้นอยากได้คำตอบ 

มากจนเกินกว่าจะทำท่าทางเหมือนทองไม่รู้ร้อนได้อีกต่อไป

“งั้นคุณกลัวอะไร”

ผมตระหนักได้ว่าหน้าเราอยู่ใกล้กันมากขนาดไหน เรียวปากนุ่มอยู่ 

ใกล้ปากผมมากกว่าที่เคย เธอไม่ได้ยิ้มอีกต่อไป แต่เผยอน้อย  ๆ เบลล่า 

สูดลมหายใจเข้าทางจมูกพลางทำตาปรือ เธอเหยียดตัวเข้ามาใกล้ราวกับ 

จะสูดกลิ่นอายของผมให้มากขึ้น แล้วก็เงยคางขึ้นครึ่งนิ้วทำให้คอแอ่นมา 

ข้างหน้าเผยให้เห็นเส้นเลือดใหญ่บนคอ

ผมมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที

พิษร้ายเอ่อท่วมในปาก  มือข้างอิสระของผมขยับไปจับมือเธอ 

โดยอัตโนมัติ ผมอ้าขากรรไกรขณะที่เบลล่าโน้มตัวเข้ามาหา

ผมดีดตัวเองออกจากเบลล่า ความบ้าคลั่งยังลามไปไม่ถึงขา มัน 

จึงพาผมวิ่งไปสุดด้านไกลของทุ่งหญ้า ผมขยับตัวเร็วมากจนไม่มีเวลา 

ปล่อยมือจากมือเธออย่างอ่อนโยนได้ มันกลายเป็นการกระชากมือออก  

ความคิดแรกของผมขณะทิ้งตัวลงนั่งยอง  ๆ  ใต้ร่มเงาไม้คือมือเธอ ผม 

โล่งอกอย่างมากเมื่อเห็นว่ามือเธอยังติดอยู่กับข้อมือ

ความโล่งอกตามมาด้วยความรังเกียจ ความชิงชัง ความขยะแขยง 

ความรู้สึกทั้งหมดที่ผมหวาดกลัวว่าจะได้ เห็นในดวงตาของเธอวันนี้  

ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยปีบวกกับการที่รู้ว่าผมสมควรได้รับมันและสมควร 

ได้รับมากกว่านั้นอีก ผมคือปีศาจ ฝันร้าย ตัวทำลายชีวิต ตัวทำลาย 

ความฝัน...ทั้งของเธอและของผม

ถ้าผมเป็นอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้ ถ้าผมเข้มแข็งกว่านี้แทนที่จะ 

เป็นตัวอำมหิตที่แทบจะเรียกว่ามัจจุราช วินาทีนั้นย่อมเป็นจูบแรกของเรา

มันแปลว่าผมเพิ่งสอบตกใช่ไหม มันไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้ว 

งั้นหรือ

ดวงตาเบลล่าดู เลื่อนลอยและเห็นตาขาวชัดรอบม่านตาสี เข้ม  

ผมมองขณะที่เธอกะพริบตาแล้วโฟกัสใหม่มายังตำแหน่งใหม่ของผม เรา 
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มองหน้ากันอยู่ครู่ใหญ่

เรียวปากล่างของเบลล่าสั่นระริกครั้งหนึ่ง แล้วเธอก็อ้าปาก ผม 

รอฟังคำพูดต่อว่า รอฟังเธอกรี๊ดใส่ผม และบอกผมว่าอย่าได้เฉียดเข้าไป 

ใกล้เธออีกเป็นอันขาด

“ฉัน...เสียใจ...เอ็ดเวิร์ด” เธอกระซิบแทบจะไม่มีเสียง 

แน่นอน

ผมต้องสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนจะสามารถตอบได้

ผมปรับเสียงตัวเองให้ดังแค่พอให้เธอได้ยิน และพยายามทำน้ำเสียง 

ให้อ่อนโยน “ขอเวลาผมครู่หนึ่ง”

เบลล่าทิ้งตัวลงอีกนิดหนึ่ง ดวงตาเธอยังดูเป็นตาขาวเสียส่วนใหญ่

ผมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง และยังได้รสชาติเธอขนาดว่าอยู่ตรงนี้  

มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเร่งความรู้สึกแผดเผาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  แต่ 

ไม่มากไปกว่านั้น ผมรู้สึก...เหมือนกับเวลาที่อยู่กับเธอตามปกติ เวลานี้ 

ไม่มีวี่แววของปีศาจในความคิดหรือในร่างกายของผม ไม่มีความรู้สึกว่า 

ปีศาจกำลังแอบซุ่มอยู่ใกล้ ๆ ผิวหน้า และไม่มีความรู้สึกว่าสติผมจะขาดผึง 

ได้ง่าย  ๆ มันทำให้ผมอยากกรีดร้องและถอนรากถอนโคนต้นไม้ ถ้าผม 

ไม่รู้สึกถึงอันตรายและไม่เห็นตัวกระตุ้น แล้วผมจะปกป้องเบลล่าจากตัว 

ผมเองได้อย่างไร

ผมสามารถนึกถึงคำพูดให้กำลังใจของอลิซได้ ผมได้ปกป้องเบลล่า 

แล้ว มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น  แต่ถึงแม้ว่าอลิซอาจจะเห็นมโนภาพเรื่องนี้   

ตอนที่เธอเห็นภาพนั้น มันยังเป็นอนาคต ไม่ใช่อดีต เธอไม่อาจรู้ได้ว่า 

มันให้ความรู้สึกอย่างไรเวลาที่ผมควบคุมตัวเองไม่อยู่ เวลาที่ผมอ่อนแอ 

กว่าแรงกระตุ้นที่เลวร้ายที่สุดของผม และไม่สามารถหยุดตัวเองได้

แต่นายหยุด อลิซจะต้องพูดแบบนี้ เธอไม่รู้หรอกว่าแค่นี้ยัง ไม่พอ

เบลล่าไม่เคยละสายตาไปจากผม หัวใจเธอเต้นรัวเร็วเป็นสองเท่า 

ของปกติ มันเต้นเร็วเกินไปซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ผมอยากจับมือ 

เธอ  และบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี  เธอจะไม่เป็นอะไร  เธอจะ 

ปลอดภัย ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวล แต่มันล้วนเป็นคำพูดโกหกชัด ๆ
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ผมยังคงรู้สึก...เป็นปกติ อย่างน้อยก็เป็นปกติในแบบที่ผมเป็นช่วง 

หลายเดือนมานี้ ผมควบคุมตัวเองได้ เหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ 

ความมั่นใจในตัวเองของผมเกือบฆ่าเธอ

ผมเดินกลับไปอย่างช้า  ๆ พลางนึกสงสัยว่าผมควรจะอยู่ห่าง  ๆ  

หรือเปล่า แต่มันดูเหมือนไม่ถูกต้องที่จะตะโกนขอโทษเธอข้ามทุ่งหญ้า  

ผมไม่ไว้ใจตัวเองให้อยู่ใกล้เธอมากเท่ากับเมื่อก่อนหน้านี้ ผมจึงหยุดยืน 

ห่างไปสองสามก้าวในระยะห่างที่คุยกันได้ยิน แล้วผมก็นั่งลงบนพื้น

ผมพยายามใส่ทุกอย่างที่ผมรู้สึกออกมาเป็นคำพูด “ผมเสียใจมาก 

จริง ๆ”

เบลล่ากะพริบตา แล้วก็เบิกตาโตเกินไปอีกครั้ง หัวใจเธอเต้นรัวเร็ว 

เกินไป สีหน้าเธอชะงักงัน คำพูดนี้ดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรสำหรับ 

เธอ เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น

แล้วผมก็ทำในสิ่งที่ผมรู้ทันทีว่าเป็นความคิดที่ไม่ดี ผมหวนกลับไป 

ใช้วิธีปกติของผมด้วยการพยายามทำทุกอย่างให้เป็นแบบสบาย  ๆ ผมอยาก 

จะกำจัดความรู้สึกช็อกออกจากใบหน้าเธอ

“คุณจะเข้าใจความหมายของผมไหมถ้าผมพูดว่า  ผมก็เป็นแค่ 

มนุษย์”

เบลล่าพยักหน้าช้าไปนิด และพยักหน้าแค่ครั้งเดียว เธอพยายาม 

ยิ้มให้กับความพยายามที่ไม่เอาไหนของผมในการทำให้สถานการณ์นี้ 

ไม่เครียด แต่ความพยายามยิ้มของเธอกลับทำให้สีหน้าเธอดูแย่มากขึ้น 

ไปอีก สีหน้าเบลล่าดูเจ็บปวด แล้วในที่สุดก็หวาดกลัว

ผมเคยเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าเบลล่ามาก่อน แต่ผมจะได้รับ 

ความมั่นใจอย่างรวดเร็วเสมอ ทุกครั้งที่ผมกึ่งหวังว่าเธอจะตระหนักได้ว่า 

ผมไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอย่างมหันต์ เธอก็จะหักล้างความคิดของผม 

เสมอ ความหวาดกลัวในดวงตาเธอไม่เคยเป็นความหวาดกลัว ผม

จนกระทั่งเวลานี้

กลิ่นความกลัวของเบลล่าอบอวลในอากาศ มันออกรสฝาดและ 

รสชาติเหมือนโลหะ
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นี่คือสิ่งที่ผมเฝ้ารอ สิ่งที่ผมบอกตัวเองเสมอว่าผมต้องการ ผม 

อยากให้เธอหนีไป อยากให้เธอรักษาชีวิตตัวเองไว้ และทิ้งให้ผมแผดเผา 

อยู่ตามลำพังคนเดียว

หัวใจเธอเต้นโครมครามต่อไป ผมอยากหัวเราะและร้องไห้ ผม 

กำลังได้ในสิ่งที่ผมต้องการ

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอโน้มตัวเข้ามาใกล้เกินไปแค่นิดเดียว เบลล่า 

เข้ามาใกล้มากพอจะได้กลิ่นผม และเธอพบว่ามันน่ายินดีเหมือนกับที่เธอ 

เห็นว่าใบหน้าผมมีเสน่ห์และกับดักอื่น  ๆ  ทั้งหมดของผมล้วนน่าประทับใจ  

ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวผมทำให้เธออยากขยับเข้ามาใกล้ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ 

ของมัน

“ผมเป็นนักล่าเหยื่อที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหม” ตอนนี้ผมไม่พยายาม 

ปิดบังความขมขื่นในเสียงของผม “ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมล้วนเชิญชวนคุณ 

ให้เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียง ใบหน้า หรือแม้กระทั่ง  กลิ่น  ของผม”  

ทั้งหมดนี้มัน  มากเกินไป  จริง  ๆ เสน่ห์ของผมมันมีไว้เพื่ออะไรกันล่ะ ผม 

ไม่ใช่พืชดักจับแมลงที่รอให้เหยื่อบินเข้ามาถึงในปาก ทำไมภายนอกผมถึง 

ดูไม่น่าขยะแขยงเท่าภายใน  “พูดยังกับว่าผมจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้น 

งั้นแหละ!”

ตอนนี้ผมรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่ แต่ไม่ใช่ในแบบเดิม ความรัก 

ความโหยหา และความหวังทั้งหมดของผมแหลกสลายเป็นผุยผง ความ 

เศร้าเสียใจอีกหนึ่งพันศตวรรษทอดยาวอยู่ตรงหน้า ผมไม่อยากเสแสร้ง 

อีกต่อไป ถ้าผมไม่อาจมีความสุขได้เพราะผมเป็นปีศาจ งั้นก็ปล่อยให้ผม 

เป็นปีศาจไปเลยก็แล้วกัน

ผมลุกขึ้นยืน  แล้ววิ่งอย่างรวดเร็วเหมือนหัวใจเธอไปรอบ  ๆ  ที่ 

โล่งกว้างสองรอบ พลางนึกสงสัยว่าเธอดูออกหรือเปล่าด้วยซ้ำว่าผมกำลัง 

แสดงอะไรให้ดู

ผมชะงักฝีเท้ากึกตรงที่เดิมที่ผมยืนอยู่เมื่อครู่ก่อน นี่คือเหตุผลว่า 

ทำไมผมถึงไม่จำเป็นต้องมีน้ำเสียงไพเราะ

“คุณไม่มีทางวิ่งชนะผม” ผมหัวเราะให้กับความคิดนี้ ให้กับภาพ 
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ตลกที่แปลกพิลึกในหัวผม เสียงหัวเราะของผมสะท้อนในป่าเป็นเสียงกร้าว

หลังจากการวิ่งไล่ มันก็ต้องเป็นการจับกุม

กิ่งล่างสุดของต้นสนเก่าแก่ข้างกายผมอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผมหักกิ่ง 

ออกจากลำต้นได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยสักนิด เสียงไม้กรีดร้องประท้วง  

เปลือกไม้และเศษไม้ระเบิดออกจากจุดที่มันได้รับบาดเจ็บ ผมชั่งน้ำหนัก 

กิ่งไม้ในมืออยู่ครู่หนึ่ ง  มันหนักประมาณแปดร้อยหกสิบสามปอนด์   

ไม่พอที่จะเอาชนะในการต่อสู้กับต้นเฮมล็อก1 ที่อยู่อีกด้านของที่โล่งกว้างนี้ 

ทางขวามือของผม แต่ก็พอที่จะสร้างความเสียหายได้

ผมขว้างกิ่งไม้ในมือไปที่ต้นเฮมล็อกโดยเล็งที่ปุ่มสูงจากพื้นประมาณ 

เก้าเมตร ขีปนาวุธของผมเข้าเป้าเผง ส่วนที่หนาที่สุดของโคนกิ่งแหลกดัง 

กร๊อบ และแตกกระจายเป็นเศษไม้พร่างพรมลงบนกอเฟิร์นข้างล่างดังซู่ 

เบา  ๆ รอยแยกตรงกลางปุ่มลามออกไปทั้งสองข้างอีกหกสิบถึงเจ็ดสิบ 

เซนติเมตร ทำให้ต้นเฮมล็อกสั่นสะเทือนครั้งหนึ่ง แรงสั่นสะเทือนลาม 

ลงไปถึงรากและลงไปในพื้นดิน  ผมสงสัยว่าผมได้ฆ่ามันตายหรือเปล่า  

คงต้องรออีกสองสามเดือนถึงจะรู้ ผมหวังว่ามันจะฟื้น และทุ่งหญ้าจะยังคง 

งดงามเหมือนเช่นเคย

ผมออกแรงน้อยมาก ไม่จำเป็นต้องใช้มากไปกว่าแค่เศษเสี้ยวของ 

พลังที่ผมมี แต่ผมสร้างความรุนแรงและความเสียหายได้มากเหลือเกิน

ผมก้าวยาว ๆ แค่สองก้าวมายืนเหนือร่างเบลล่าที่อยู่ห่างไปแค่สุดแขน

“คุณไม่มีทางสู้ผมได้”

ความขมขื่นหายไปจากเสียงของผม การแผลงฤทธิ์ของผมไม่ได้ 

ทำให้ผมเปลืองแรงอะไรเลย แต่มันช่วยบรรเทาโทสะผมลงได้บ้าง

เบลล่าไม่ขยับเขยื้อนเลย เวลานี้เธอนั่งตัวแข็งทื่อและตาเบิกค้าง  

เราจ้องหน้ากันเหมือนเป็นเวลานานมาก ผมยังโกรธตัวเองไม่หาย แต่ไม่มี 

ไฟเหลืออยู่ในความโกรธแล้ว ทั้งหมดนี้ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไร ผม 

ก็ยังคงเป็นอย่างที่ผมเป็น

 1 Hemlock เป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง ใช้เป็นยากดประสาท
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เบลล่าขยับก่อน...แค่นิดเดียว มือของเธออ่อนปวกเปียกอยู่บนตัก 

หลังจากที่ผมบิดมือออก แต่ตอนนี้มือข้างหนึ่งของเธอแบออก นิ้วมือ 

เหยียดขึ้นเล็กน้อยมาทางผม มันอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัว  

แต่มันดูคล้ายกับตอนที่เธอเคยนอนละเมออ้อนวอนว่า “กลับมาก่อน” และ 

เอื้อมมือไขว่คว้า อะไรบางอย่าง ตอนนั้นผมเคยภาวนาขอให้เธอฝันถึงผม

นั่นเป็นคืนก่อนไปพอร์ตแอนเจลิส...คืนก่อนที่ผมจะรู้ว่าเธอรู้แล้วว่า 

ผมเป็นอะไร ถ้าผมรู้ว่าเจค็อบ แบล็ก บอกเธอแล้ว ผมคงไม่มีวันเชื่อว่า 

เธอจะฝันถึงผม ยกเว้นฝันร้าย แต่เรื่องทั้งหมดนั้นไม่มีความหมายอะไร 

สำหรับเธอ

ในดวงตาเบลล่ายังคงมีความหวาดผวา มันต้องมีแน่นอน แต่ 

ดูเหมือนจะมีแววอ้อนวอนอยู่ในนั้นด้วย มีโอกาสบ้างไหมที่เธอจะอยากให้ 

ผมกลับไปหาเธอในตอนนี้ และต่อให้เธออยาก ผมควรจะกลับไปไหม

ความเจ็บปวดของเธอ ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม...มัน 

เหมือนกับภาพที่อลิซแสดงให้ผมเห็น ผมไม่อยากเห็นเบลล่าตื่นตระหนก  

มันทำให้ผมแหลกสลายเมื่อรู้ว่าผมคู่ควรกับความหวาดกลัวนั้นมาก 

ขนาดไหน แต่เหนือกว่าสองสิ่งนี้ ผมทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอเศร้าเสียใจ  

มันทำให้ผมหมดความสามารถในการตัดสินใจที่ดี

“อย่ากลัว” ผมกระซิบขอร้อง “ผมสัญญาว่า...” ไม่ มันยังน้อย 

เกินไป “ผม สาบาน ว่าจะไม่ทำร้ายคุณ อย่ากลัวไปเลย”

ผมขยับเข้าไปใกล้เธออย่างช้า  ๆ  เพื่อให้เธอมีเวลาคิดตาม  ผม 

ค่อย  ๆ  นั่งลงโดยจงใจให้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่ผมจะได้อยู่ตรงจุดเริ่มต้น 

ของเราใหม่อีกครั้ง ผมย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อให้หน้าผมอยู่ในระดับเดียว 

กับหน้าเธอ

จังหวะเต้นของหัวใจเธอช้าลง เปลือกตาผ่อนคลายกลับไปอยู่ใน 

ตำแหน่งปกติ มันราวกับว่าความใกล้ชิดของผมทำให้เธอสงบลง

“ได้โปรดยกโทษให้ผม” ผมอ้อนวอน “ผมสามารถควบคุมตัวเองได้  

คุณทำให้ผมไม่ทันระวังตัว แต่ตอนนี้ผมควบคุมตัวเองได้แล้ว” เป็นคำ 

ขอโทษที่ฟังน่าสังเวชเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังเรียกรอยยิ้มน้อย  ๆ  

ตัว
อย
่าง



34

มิดไนท์ซัน 2

ขึ้นที่มุมปากเธอได้ แล้วผมก็พยายามพูดติดตลกแบบเด็ก  ๆ  เหมือนคนโง่ 

อีกครั้งว่า “บอกตรง ๆ ว่าวันนี้ผมไม่หิว”

ผมขยิบตาให้เธอด้วย ใครเห็นเป็นต้องคิดว่าผมอายุสิบสาม ไม่ใช่ 

หนึ่งร้อยสี่ปีแบบนี้

แต่เบลล่าหัวเราะเสียงปนหอบนิด  ๆ  และสั่นเครือหน่อย  ๆ แต่ก็ยัง 

เป็นเสียงหัวเราะจริง ๆ ที่มีความร่าเริงและความโล่งอกอย่างแท้จริง สายตา 

เธออบอุ่น ไหล่ผ่อนคลาย และแบมืออีกครั้ง

มันให้ความรู้สึกว่า  ถูกต้อง  เหลือเกินกับการวางมือกลับเข้าไปในมือ 

ของเธอ มันไม่ควร แต่มันก็เป็นไปแล้ว

“คุณโอเคดีไหม”

เบลล่าจ้องมือของเรา แล้วก็ช้อนสายตาขึ้นสบตาผมอยู่ครู่หนึ่ง  

ในที่สุดก็หลุบตาลงอีกครั้ง เธอเริ่มลากปลายนิ้วไปตามลายเส้นบนฝ่ามือ 

ผมเหมือนอย่างที่เคยทำก่อนที่ผมจะสติแตก สายตาเธอหวนกลับมาสบตา 

ผม รอยยิ้มผุดขึ้นช้า ๆ บนใบหน้าจนกระทั่งรอยผ่าเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นบนคาง 

ของเธอ ไม่มีการลงความเห็น และไม่มีความเศร้าเสียใจในรอยยิ้มนั้น

ผมยิ้มตอบด้วยความรู้สึกราวกับว่าผมเพิ่งจะรู้สึกชื่นชมกับความ 

งามของสถานที่แห่งนี้  ดวงอาทิตย์ ดอกไม้ และอากาศที่มีแสงสีทอง  

จู่  ๆ  กลิ่นเหล่านี้ก็มีอยู่เพื่อผม ความสุขและความเมตตา ผมรู้สึกได้ถึง 

ของขวัญแห่งความเมตตา  ของเธอ หัวใจที่แข็งเหมือนหินของผมพองโต 

ด้วยความรู้สึกขอบคุณ

ความโล่งอกและความสุขระคนกับความละอายแก่ใจทำให้ผมนึกถึง 

วันที่ผมกลับบ้านเมื่อหลายทศวรรษก่อน

ตอนนั้นผมก็ไม่พร้อมเหมือนกัน  ผมตั้งใจว่าจะรอ ผมอยากให้ 

ดวงตาเป็นสีทองอีกครั้งก่อนที่คาร์ไลล์จะเจอผม  แต่มันก็ยังเป็นสีส้ม 

แปลก  ๆ เป็นสีอำพันที่ออกไปทางสีแดงมากกว่า ผมกำลังมีปัญหากับการ 

พยายามปรับตัวให้เข้ากับการไม่กินเลือดมนุษย์เหมือนเดิม มันไม่เคย 

ยากมากขนาดนี้มาก่อน  ผมกลัวว่าถ้าผมไม่มีคาร์ไลล์ช่วย  ผมจะไม่ 

สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ผมจะหวนกลับไปหาวิถีเก่าของผม
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มันทำให้ผมเป็นกังวลเมื่อมีหลักฐานนั้นชัดเจนในดวงตาผม ผม 

อยากรู้ว่าผมจะเจอการตอบสนองที่เลวร้ายที่สุดแบบไหน เขาจะไล่ผมไป 

ไหม  เขาจะพบว่ามันยากที่จะมองหน้าผม...ยากที่จะมองว่าผมทำตัว 

น่าผิดหวังมากขนาดไหนหรือเปล่า เขาจะสั่งให้ผมไถ่บาปไหม ผมจะทำ 

ทุกอย่างที่เขาขอ ความพยายามของผมที่จะพัฒนาตัวเองทำให้เขาประทับใจ 

ได้บ้างไหม หรือว่าเขาจะเห็นแต่ความล้มเหลวของผมเท่านั้น

มันง่ายมากที่จะตามหาพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ได้ย้ายบ้านไปไกล 

จากที่ที่ผมจากพวกเขาไป พวกเขาอาจทำแบบนี้เพื่อให้ผมกลับมาได้ง่ายขึ้น 

ใช่ไหม

บ้ านของพวกเขาเป็นบ้ านหลัง เดียวบนจุดที่ เป็นป่ าสู งแบบนี้   

ดวงอาทิตย์ของฤดูหนาวส่องแสงสะท้อนออกจากหน้าต่างขณะที่ผมเข้าไป 

ใกล้จากข้างล่าง ผมจึงไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่า แทนที่จะใช้เส้นทาง 

สั้นกว่าผ่านป่า ผมเลือกที่จะเดินตรงไปหาพวกเขาผ่านทุ่งโล่งที่ปกคลุมด้วย 

หิมะ ที่ซึ่งพวกเขาจะเห็นผมได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าผมจะห่อหุ้มตัวเอง 

มิดชิดเพื่อต้านแสงแดดแผดจ้า ผมเดินช้า  ๆ ผมไม่อยากวิ่ง เพราะมัน 

อาจทำให้พวกเขาตกใจ

เอสเมเห็นผมก่อนเป็นคนแรก

“เอ็ดเวิร์ด!” ผมได้ยินเสียงเธอร้องถึงแม้ว่าผมจะยังอยู่ห่างไปตั้ง 

หนึ่งกิโลเมตรครึ่ง

ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที ผมก็เห็นร่างของเอสเมพุ่งผ่านประตู 

ด้านข้างออกมา เธอวิ่งผ่านก้อนหินที่แวดล้อมเชิงผา และทำให้หิมะปลิวฟุ้ง 

เป็นกลุ่มหนาตามหลังเธอ

เอ็ดเวิร์ด! เขากลับมาบ้านแล้ว!

มันไม่ใช่วิธีคิดที่ผมคาดหวังไว้ แต่เอสเมยังไม่เห็นดวงตาผมอย่าง 

ชัดเจน

เอ็ดเวิร์ด! เป็นไปได้หรือ

พ่อผมตามหลังเอสเมมาติด  ๆ และตามทันด้วยย่างก้าวที่ยาวกว่า 

ของเขา
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