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การมาถงึของอกีาดาํ 
เขยีนโดย จดิานันท ์เหลอืงเพยีรสมุท 

ตพีมิพใ์นหนังสอื วนัหน่ึงความทรงจาํจะทําใหค้ณุแตกสลาย  
สาํนักพมิพเ์ม่นวรรณกรรม 

ปีทีพ่มิพ ์2017 
 
คณุอาจคดิวา่อกีาสขีาวเป็นสตัวห์ายาก 

แตค่วามจรงิแลว้อกีาทีเ่กดิมาเป็นสขีาวโดยธรรมชาตน้ัินมอียู่มากกวา่ทีค่ดิ 
แลว้ทําไมเราไม่คอ่ยพบเห็นกาสขีาว? คาํตอบก็คอื 

เพราะแม่กาจะปลอ่ยใหล้กูตวัทีเ่ป็นสขีาวตายไป ซึง่น่ันอาจจะเป็นชะตากรรมทีด่แีลว้ 

เพราะถา้หากลกูกาขาวรอดจากวยัเด็กทีโ่หดรา้ยมาได ้มนัก็จะตอ้งอยู่อย่างโดดเดีย่วตลอดชวีติ 

เพราะไม่มอีกีาตวัใดอยากจะเป็นคูร่กัของมนั 
อาวาหเ์ป็นอกีาสขีาว 

และแม่ก็เกลยีดเขามากพอทีจ่ะไลจ่กิเขาจนตกจากรงัตัง้แต่ยงับนิไม่ได ้

เขาหลน่ลงมาทีโ่คนตน้ไม ้นอนกะปลกกะเปลีย้อยู่บนราก 

รอเวลาทีต่วัเองจะตายเพราะถกูหมาสกัตวัผ่านมาขยํา้เอา 
แตค่นทีม่าพบเขากลบัเป็นแมกซ ์ 

แมกซม์าเดนิเทีย่วสวนสาธารณะและเห็นลกูนกตวัหน่ึงตกอยู่บนพืน้ เธอน่ังยองๆ 

ลงดมูนัและพบวา่มนัเป็นอกีา อกีาสขีาว… 
แมกซพ์าอาวาหก์ลบัมาทีบ่า้น และเลีย้งเขาไวใ้นหอ้งใตห้ลงัคา เธอตัง้ช ือ่เขาวา่อาวาห ์

เป็นภาษาของดนิแดนห่างไกลทีแ่ปลวา่การแตง่งาน แมกซค์ดิวา่มนัฟังดหูวานไพเราะด ี

แมกซส์อนอาวาหไ์ม่ใหร้อ้งเสยีงดงั เพือ่ไม่ใหเ้พือ่นบา้นโมโห อกีาเชือ่งเช ือ่ยอมทําตาม 

เธอฝึกเขาใหจ้กิอาหารจากจาน อาวาหทํ์าไดโ้ดยไม่เลอะเทอะ 
เธออนุญาตใหเ้ขาถา่ยบนกระดาษหนังสอืพมิพเ์ท่าน้ัน 

กวา่อาวาหจ์ะเขา้ใจเร ือ่งนีไ้ดก็้ใชเ้วลานานพอด ูแมกซส์อนอาวาหใ์หเ้กาะอยู่ใกล ้ๆ  
โคมไฟในฤดหูนาว เจา้กาเรยีนรูเ้ร ือ่งนีโ้ดยใชเ้วลาเพยีงนิดเดยีว 

ใบไมผ้ลดัใบและงอกใหม่ อาวาหค์่อยๆ โตขึน้จนกลายเป็นอกีาตวัเต็มวยั 

แตเ่ขาไม่ไดต้วัโตนัก และทีส่าํคญั อาวาหบ์นิไม่ได ้
ไม่เคยมใีครสอนวธิบีนิใหเ้ขา อาวาหใ์ชช้วีติอยู่ในหอ้งใตห้ลงัคาน้ันโดยไม่เคยออกไปไหน 

ไม่ไดรู้จ้กันกตวัอืน่ๆ เขารูจ้กัเพยีงแคแ่มกซ ์ ผูเ้อาอาหารมาใหเ้ขาและขึน้มาคยุเลน่กบัเขาทุกๆ 

เย็น 
คณุคงพอจะรูอ้ยู่แลว้วา่อกีาทีโ่ตเต็มวยัน้ันกลายรา่งเป็นคนได ้อาวาหเ์องก็เชน่กนั 

เจา้กากลายรา่งเป็นคนเมือ่เขาโตมากพอ เขายงัจาํวนัแรกทีแ่มกซเ์ห็นเขาในรา่งมนุษยไ์ดด้ ี

เธอถอืชามใสอ่าหารเดนิเขา้มา และก็เห็นอาวาหน่ั์งชนัเขา่อยู่ขา้งหนา้ตา่ง มรีา่งกายเป็นเด็กหนุ่ม 

สวมเสือ้กางเกงหลวมๆ สขีาว มผีมและขนตาสขีาว มปีีกสขีาวอยู่ตรงกลางหลงั มนัเล็กและดรูุง่ร ิง่ 
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เด็กหนุ่มมองไปทีเ่ธอ เขามดีวงตาโต แพขนตาหลบุบงัตาคร ึง่หน่ึง จมูกและปากเล็กน่าเอ็นด ู

อาวาหก์าํลงัใชป้ลายนิว้มอืลบูนิว้เทา้เลน่ ลองสาํรวจรา่งกายทีเ่พิง่ไดร้บัมาใหม่ 
แมกซไ์ม่คดิมากอ่นวา่กาขาวจะกลายรา่งเป็นคนได ้

เธอคดิวา่มแีคอ่กีาสดีาํเท่าน้ันทีส่ามารถกลายรา่งได ้

เธอนึกมาตลอดวา่อาวาหจ์ะไม่มวีนักลายเป็นคน นึกวา่เขาไม่สมประกอบ… 
เมือ่เห็นว่าเขากลายรา่งได ้แมกซร์ูส้กึราวกบัแม่ทีเ่ห็นลกูเดนิไดเ้ป็นคร ัง้แรก 

หญงิสาวทิง้ชามเนือ้เค็มลงกบัพืน้ วิง่เขา้มาหาอาวาห ์

จบัมอืเขาราวกบัไม่แน่ใจวา่น่ีคอือกีาของเธอจรงิๆ 
“อาวาห?์” เธอรอ้งถาม เด็กหนุ่มพยกัหนา้รบั แมกซส์ง่เสยีงแสดงความดใีจ 

เธอดงึอาวาหใ์หล้กุขึน้ยนื หมุนตวัเขาไปมาหลายคร ัง้ สาํรวจเนือ้ตวัและปีกของเขา 
แมกซพ์ยายามพูดกบัเขา แตอ่าวาหย์งัพูดไม่ได ้

เขาเดนิอย่างโงนเงนผละจากแมกซไ์ปยงัชามใสเ่นือ้เค็มทีต่กควํ่าอยู่บนพืน้ 

ชิน้เนือ้กระเด็นตกอยู่ตามพืน้ปารเ์กต ์เจา้กาพยายามกม้ลงใชป้ากงบัมนัแตไ่ม่สาํเรจ็ 

ใบหนา้ของเขากระแทกพืน้หลายคร ัง้จนรูส้กึเจ็บ 

แมกซเ์ดนิมาและใชม้อืหยบิเนือ้เหลา่น้ันขึน้ใสใ่นชามอย่างเกา่ 

อาวาหม์องการกระทําน้ันและคอ่ยๆ ขยบัแขนตามแมกซ ์ 
เขาใชนิ้ว้โป้งกบัอุง้มอืคบีชิน้เนือ้เค็มขึน้อย่างทุลกัทุเล 

นิว้ทีเ่หลอือกีสีนิ่ว้เคลือ่นไปมาในอากาศอย่างไม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง เขาหยบิเนือ้มายดัลงในปาก 

และพยายามจะกลนืลงไปในทนัท ี
“เดีย๋วตดิคอหรอก เธอไม่ใชน่กแลว้นะ” แมกซร์อ้งเตอืน “ตอ้งเคีย้วกอ่น” 
อาวาหไ์ม่เขา้ใจ เขาจอ้งมองแมกซด์ว้ยดวงตากลมโตทีม่ขีนตายาว 
แมกซห์ยบิเนือ้เค็มทีต่กพืน้แลว้ขึน้มาใสป่ากตวัเอง 

เธอวางเนือ้น้ันไวบ้นฟันกรามทางดา้นขวาแลว้อา้ปากใหน้กกาด ูจากน้ันเธอจงึเคีย้วชา้ๆ 

พรอ้มกบัจอ้งตาของอกีาไปดว้ย อาวาหทํ์าตาม วางเนือ้ไวบ้นฟัน ค่อยๆ เคีย้วตามแมกซ ์
ตัง้แตว่นัน้ัน อาวาหก็์คอ่ยๆ เรยีนรูว้ธิกีารใชร้า่งกายของคนไปทลีะเล็กทลีะนอ้ย 

เมือ่ผ่านไปหลายเดอืน เขาก็สามารถใชนิ้ว้ปลดตวัล็อคหนา้ตา่งได ้

สามารถเดนิเป็นเสน้ตรงตามเสน้ของพืน้ไมก้ระดานได ้เขาเคีย้วอาหารทุกคํากอ่นกลนื 

แตย่งัไม่สามารถใชช้อ้นสอ้มได ้แตท่ีด่ทีีส่ดุ 

เขาสามารถพูดโตต้อบกบัแมกซไ์ดแ้ลว้หลงัจากไดแ้ตฟั่งอย่างเดยีวมานาน 
“แมกซ…์” เขาเรยีกเมือ่แมกซม์าถงึ แมกซย์ิม้เมือ่ไดย้นิเสยีงน้ัน 

เธอเรยีกชือ่เขากลบัเชน่เดยีวกนั 
“อาวาห”์ 
แตล่ะวนัของอาวาหผ่์านไปอย่างน่าสบายใจ ทุกคร ัง้ทีเ่ขาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ แมกซจ์ะภมูใิจ 

และเขาก็จะมคีวามสขุ แตแ่ลว้วนัหน่ึง เงาสดีาํก็พาดผ่านลงมาในชวีติของเขา 

ในยามเชา้ทีแ่สงอาทติยส์ทีองส่องผ่านเขา้มาในหอ้งใตห้ลงัคา 

อาวาหใ์นรา่งมนุษยน่ั์งคุกเขา่บนพืน้ไมร้มิหนา้ต่าง สองแขนเทา้ขอบหนา้ตา่ง 

มองออกไปขา้งนอก และแลว้เขาก็เห็นสิง่หน่ึงบนิผ่านหนา้ตา่งไป 
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มนัคอือกีาสดีาํตวัเต็มวยัทีย่าวถงึสองฟุต นกกาตวัโตอย่างทีแ่ทบไม่เคยมใีครเห็นมากอ่น 

มนัเพิง่มาถงึถิน่นี ้และตอ่สูเ้อาชนะเจา้ถิน่ไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ตอนนีม้นักาํลงับนิไปมาบนฟ้าเพือ่จะไดห้าอาหารทีด่ทีีส่ดุในบรเิวณใหม่ของตน 
อาวาหม์องภาพการบนิอนัสง่างามน้ัน โดยปกตอิกีาจะอยู่กนัเป็นคู ่แตเ่จา้ตวันีโ้ดดเดีย่ว 

สขีองมนัดาํเมีย่ม ตวัโต น่าเกรงขาม มนับนิวนเหนือตน้ไมห้นา้บา้นเขารอบแลว้รอบเลา่ ปีกเล็กๆ 

บนหลงัของอาวาหข์ยบัไปมาอย่างไม่เป็นจงัหวะ 
พยายามจะเลยีนแบบการเคลือ่นไหวทีด่ปูระณีตน้ัน แตเ่ขาก็ไม่สามารถทําได…้ 

เมือ่แมกซข์ึน้มาหาอาวาหใ์นเย็นวนัน้ัน เธอก็พบเด็กหนุ่มน่ังขดตวัรอ้งไหอ้ยู่ขา้งหนา้ตา่ง 
“เกดิอะไรขึน้” เธอถาม 
“มอีกีาสดีาํบนิผ่านมา” อาวาหต์อบและรํา่ไห ้แมกซไ์ม่เขา้ใจวา่ทําไมอาวาหจ์งึเป็นทุกข ์

เธอพยายามปลอบโยนทุกวถิทีาง แตเ่ด็กหนุ่มก็ไม่ยอมสงบลง 

สดุทา้ยเธอจงึไดแ้ตก่ลบัลงมาจากหอ้งใตห้ลงัคา ทิง้ใหอ้าวาหร์อ้งไหอ้ยู่คนเดยีวตลอดทัง้คนื 
เชา้วนัตอ่มาแมกซค์ดิจะมาถามอาวาหว์า่ทําไมเขาจงึรอ้งไห ้

แตเ่ธอกลบัขึน้มาพบอาวาหใ์นรา่งอกีา เขาเดนิวนไปมาอยู่ในหอ้ง ตัง้ท่าเหมอืนพยายามจะบนิ 

รา่งน้ันกระพอืปีกแตไ่ม่ลอยขึน้จากพืน้ หรอืลอยขึน้ไดเ้พยีงไม่กีว่นิาทก็ีรว่งลงมากระแทกพืน้ 

หลงัการกระแทกอย่างแรงคร ัง้ทีแ่ปด อาวาหร์อ้ง “กา…” อย่างแสนเศรา้ 

จากน้ันก็นอนน่ิงอยู่บนพืน้ในท่าทีต่กลงมาน้ัน ไม่มากนิอาหารเหมอืนทุกท ี
แมกซเ์ขา้ใจวา่อาวาหเ์ห็นอกีาตวัอืน่บนิไดจ้งึอยากจะบนิบา้ง เธอสอนใหอ้าวาหทํ์าสิง่ตา่งๆ 

มาตลอด แตเ่ธอไม่สามารถสอนการบนิใหอ้าวาหไ์ด ้ตลอดทัง้วนั 

หญงิสาวมใีบหนา้วติกกงัวลจนเพือ่นรว่มงานทีร่า้นขนมปังรูส้กึห่วงใย เย็นวนัน้ัน 

แมกซก์ลบัมาทีห่อ้งใตห้ลงัคาอกีคร ัง้พรอ้มกบัขนมปังอบสดใหม่ๆ เธอเห็นอาวาหอ์ยู่ในรา่งมนุษย ์

นอนตะแคงอยู่บนพืน้ในท่าชนัเขา่ มอืจบันิว้เทา้ของตวัเอง นํา้ตาไหลจนพืน้ไมเ้ปียกเป็นวง 
“ฉันบนิไม่ได”้ เขาบอก 
“ไม่เห็นเป็นไรเลย” แมกซบ์อก เธอเดนิไปน่ังขา้งๆ อาวาห ์วางขนมปังลงบนตกัตวัเอง 

“เธออยู่กบัฉัน เธอไม่ตอ้งบนิก็ไดน่ี้” 
“ฉันอยากเหมอืนอกีาตวัอืน่” อาวาหพ์ูดชา้ๆ ซบหนา้ลงกบัพืน้ไมแ้ลว้สะอืน้ 

“ฉันไม่เหมอืนอกีาตวัอืน่ๆ ฉันสขีาว ฉันบนิไม่ได”้ 
นกพลกิตวันอนควํ่า แตใ่บหนา้ยงัคงตะแคงอยู่ เขามองไปทีก่าํแพงดว้ยดวงตาอนัวา่งเปลา่ 

“แตฉั่นจะอยากบนิไดไ้ปเพือ่อะไร… ปกตอิกีาจะบนิกนัเป็นคู ่แตถ่า้ฉันบนิได ้

ฉันก็คงจะตอ้งโบยบนิไปเพยีงตวัเดยีว น่ันคงจะแย่มาก นกสดีาํตวัน้ันก็บนิตวัเดยีว 

น่ันเป็นนกทีส่วยงามมาก แตน่กตวัน้ันจะไม่มวีนัเลอืกฉัน” 
พอพูดจบ อาวาหก็์ซกุหนา้ลงสะอืน้กบัพืน้ เขารอ้งไหอ้ย่างหนักหน่วงจนตวัสัน่ ปีกก็สัน่ 

จากน้ันก็เงยหนา้ขึน้มามองหนา้แมกซ ์ กดัรมิฝีปาก นํา้ตาไหลจนรมิฝีปากทีก่ดัอยู่น้ันสัน่ 

แววตาของเขาไหว เขากาํลงักลวั… “ฉันคงตอ้งอยู่โดดเดีย่วตลอดชวีติ” 
“ไม่หรอกอาวาห ์อย่ารอ้งไหเ้ลยนะ เธอมฉัีนไง” แมกซเ์อย่เบาๆ 
แตเ่ด็กหนุ่มสา่ยหนา้ “เธอไม่เหมอืนนก” เขาเอย่บรรยายสิง่ทีต่วัเองรูส้กึออกมาไดแ้คน้ั่น 
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“นกทุกตวัมนีกตวัเมยีของตวัเอง” อาวาหห์ลดุคําพูดทีอ่ยู่ในใจออกมา 

เสน้ผมเลือ่นมาปิดปากเขา อาวาหร์าํคาญมนัแตก็่ไม่ไดปั้ดออก 

มอืของแมกซเ์อือ้มมาและชว่ยปัดผมออกไปให ้อกีาซบหนา้ลงกบัพืน้ไม ้นอนน่ิง 

และไม่พูดอะไรอกี 
วนัหน่ึง แมกซข์ึน้มาทีห่อ้งใตห้ลงัคา ใบหนา้ของเธอมรีอ่งรอยแห่งความเหน่ือยอ่อน 

เธอน่ังลงขา้งๆ อาวาหท์ีอ่ยู่ในรา่งกา เจา้นกเงยหนา้ขึน้จากการจกิเศษไมเ้ลน่ 

และเอยีงคอมองหนา้เธอ 
“ไง อาวาห ์วนันีด้มี ัย้” 
วนันีไ้ม่ใชว่นัทีด่ขีองแมกซเ์หรอ อาวาหอ์ยากจะถาม 

เขากระโดดขึน้ไปเกาะหวัเขา่ของแมกซท์ีน่ั่งขดัสมาธอิยู่บนพืน้ หญงิสาวลบูตวัเขาเบาๆ 

อกีาสงัเกตเห็นวา่แขนของเจา้นายมรีอยชํา้สม่ีวง เขาเอยีงคอ กอ่นจะโดดไปทางมุมหอ้ง 

ไปคาบแหวนมาวงหน่ึง แหวนวงนีแ้มกซเ์อามาใหเ้จา้กา เพราะอาวาหช์อบเลน่ของระยบิระยบั 

เจา้นกทิง้มนัลงบนตกัของนาย 
หญงิสาวลบูหวัของนกกา “ฉันมกัจะเลอืกผูช้ายใจรา้ยทุกทเีลยอาวาห ์

หรอืไม่ผูช้ายทุกคนก็ใจรา้ย…” 
แมกซม์องออกไปนอกหนา้ตา่ง เธอเอย่ชา้ๆ ดว้ยเสยีงทีส่ ัน่อย่างสิน้หวงั 

“หรอืไม่ผูห้ญงิทุกคนก็เกดิมาเพือ่ใหผู้ช้ายรงัแก” 
นํา้ตาลบูแกม้ของเธอ อาวาหก์ลบัรา่งเป็นคนและจบัแกม้แมกซ ์
“อย่ารอ้งไห”้ นกกาพูดเหมอืนเวลาทีแ่มกซป์ลอบเขา 
แมกซก์อดอาวาห ์รอ้งไหบ้นบ่าเขา มอืขาวบอบบางของเด็กหนุ่มลบูผมสแีดงของเธอเบาๆ 

เขาหยบิสายสรอ้ยขึน้มาจากบนพืน้ใกล ้ๆ  มนัเป็นของเลน่อกีอย่างของอาวาห ์

ระยะหลงัมานีเ้ขามกัจะซมึอยู่เสมอ แมกซจ์งึใหส้รอ้ยกบัแหวนนีก้บัอาวาห ์

บอกวา่เจา้นกจะไดร้า่เรงิขึน้ วนันีอ้าวาหจ์งึยืน่สรอ้ยนีใ้หแ้มกซ ์ หวงัใหเ้ธอรา่เรงิขึน้เหมอืนกนั 
หญงิสาวนํา้ตาพร ัง่พรขูณะทีอ่าวาหเ์อาสายสรอ้ยสวมหวัใหเ้ธอ เจา้นายเสยีงสัน่ขณะเอย่ 

“คงมแีตอ่าวาหท์ีเ่ป็นผูช้ายใจด…ี” 
นกกาใชม้อืเชด็นํา้ตาใหเ้ธอซํา้ๆ และกอดหวัของเธอไว ้เหมอืนทีเ่ธอเคยปลอบโยนเขา 

แมกซซ์กุหนา้ลงกบัอกเขาและรอ้งไหเ้หมอืนหน่ึงความเศรา้ทัง้มวลในโลกไดม้ากองรวมกนัอยู่ใน
หอ้งนี ้และฉับพลนั เธอก็สบตาเขา และเขาก็จบูแกม้เธอ ไม่เคยมใีครสอนมากอ่น 

แมแ้ตอ่าวาหเ์องก็ไม่รูว้่าทําไมเขาจงึทําเชน่นี ้
อาวาหไ์ม่เขา้ใจวา่อะไรเกดิขึน้หลงัจากน้ัน แมกซจ์บัเขาใหน้อนหงาย เขาทบัปีกของตวัเอง 

และออกจะรูส้กึเจ็บ เธอลกุขึน้ยนืและถอดกางเกงขาสัน้ออกไปกองทีพ่ืน้ 

แมกซถ์อดกางเกงในออกไปพรอ้มกนัในคราวเดยีว อาวาหม์องภาพเนือ้ทีเ่ปลอืยเปลา่ของแมกซ ์ 
มนัเป็นสิง่ทีเ่ขาเพิง่เคยเห็นเป็นคร ัง้แรก เขาจงึจอ้งมองมนัอย่างสนใจ 

หญงิสาวหนา้แดง เธอขึน้มาน่ังอยู่บนตน้ขาเขา สองขาของเธอกางออกครอ่มรา่งเขาไว ้

จากน้ันเธอก็ดงึกางเกงของเขาลงจากชว่งเอว อาวาหร์ูส้กึวา่ผวิหนังเปิดเปลอืยสูอ่ากาศ 

มนัเย็นแปลกๆ แมกซจ์บัรา่งกายของเขาในสว่นทีเ่ขาไม่เคยจบัมากอ่น 

เขาไม่รูส้กึอะไรในตอนแรก มอืของแมกซข์ยบัอยู่ตรงน้ันขึน้และลง อาวาหร์ูส้กึสบาย 
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คลา้ยจะง่วงนอน เขาเหยยีดหลงัไปกบัพืน้กระดาน หวัทีป่กคลมุดว้ยเสน้ผมสขีาวไถไปกบัพืน้ 

เขารอ้งในคอเบาๆ 
จากน้ัน…อาวาหอ์ธบิายไม่ได ้

ดเูหมอืนว่าจะมแีท่งอะไรบางอย่างวางอยู่บนทอ้งสว่นลา่งของเขา เป็นแท่งทีแ่ข็ง 

แมกซน่ั์งอยู่บนตวัเขา และแท่งน้ันก็เสยีบเขา้ไปในตวัแมกซ ์
“เจ็บหรอืเปลา่” อาวาหถ์าม แตแ่มกซไ์ม่ไดต้อบ เธอยกตวัขึน้ 

อกีพกัเดยีวก็น่ังลงบนทอ้งของเขา แลว้ก็ยกตวัขึน้ใหม่อกี กลนืแท่งน้ันเขา้ไปในตวั 

แลว้ก็โหย่งตวัขึน้เพือ่ใหม้นัออกไปจากตวั ทําแบบน้ันซํา้ไปมา 

เหมอืนกาํลงักดตวัเองลงเพือ่ใหม้นัแทงเธอคร ัง้แลว้คร ัง้เลา่ เธอรอ้งเหมอืนเจ็บ 
อาวาหไ์ม่เขา้ใจ แมกซก์าํลงัทํารา้ยตวัเอง เธอกาํลงัเอาอะไรบางอย่างแทงตวัเอง 

ตวัของเธอสัน่และรอ้นมาก อาวาหจ์บัใบหนา้ทีแ่ดงซา่นของแมกซ ์
“อย่าทําใหต้วัเองเจ็บ” เขาขอรอ้ง 
“ไม่เป็นไร” แมกซบ์อก เสยีงของเธอสัน่เหมอืนจะรอ้งไห ้
เมือ่เห็นแมกซทํ์ารา้ยตวัเอง อาวาหก็์รูส้กึเศรา้ เขาครุน่คดิว่าแมกซม์กัจะเลอืกตวัผูท้ีใ่จรา้ย 

ทัง้ทีไ่ม่ไดอ้ยากโดนทํารา้ย การทีเ่ธอเป็นคนเลอืกพวกเขา มนัเหมอืนกบัเธอทํารา้ยตวัเอง 

ทัง้ทีไ่ม่อยากทํารา้ยตวัเอง 
เมือ่คดิแบบน้ัน เขาก็รอ้งไหอ้อกมาเพราะสงสารแมกซ ์
 
แมกซเ์ลกิกบัแฟนเกา่แลว้ เธอตดัผมจนสัน้ตดิหวั 

ตดัเองในหอ้งนํ้าทีบ่า้นโดยไม่สนใจแมว้า่มนัจะแหวง่วิน่เหมอืนโดนหนูแทะ 
จากน้ันเธอก็บอกอาวาหว์า่ “ฉันจะเร ิม่ตน้ชวีติใหม่แลว้ละนะ”  

วนัคนืในหอ้งใตห้ลงัคาเปลีย่นแปลงไป 

ใชเ้วลานานทเีดยีวกวา่อาวาหจ์ะเขา้ใจวา่แท่งแข็งน้ันเป็นสว่นหน่ึงของตวัเขา 

คอืความเป็นชายของเขา และความเป็นชายมหีนา้ทีเ่ดยีวคอืเขา้ไปในตวัของตวัเมยี 

แมว้า่การทําแบบน้ันดเูหมอืนจะเจ็บก็ตาม 
อาวาหไ์ม่เคยเขา้ใจวา่ทําไมการผสมพนัธุจ์งึตอ้งดรูาวกบัการทํารา้ยกนัเชน่นี ้

ทําไมตอ้งทําใหรู้ส้กึราวกบักาํลงัจะขาดใจ ทําไมตอ้งทําใหเ้ธอสง่เสยีงเหมอืนรอ้งไห ้
แมกซม์กัหวัเราะเมือ่เขาถาม เธอบอกวา่อาวาหต์คีวามมนัผดิไป 
อกีาคดิวา่เขาคงยงัไม่เขา้ใจเร ือ่งนีด้พีอ สว่นแมกซเ์ขา้ใจทุกอย่าง กระน้ัน 

มนัก็มอียู่อย่างหน่ึงทีแ่มกซไ์ม่เขา้ใจ ทวา่อาวาหเ์ขา้ใจอย่างลกึซึง้ 
ทุกคร ัง้ทีม่เีซก็ส ์พวกเขาจะทําเหมอืนเดมิเสมอ อาวาหน์อนน่ิงบนพืน้ 

และแมกซจ์ะเป็นคนจดัการเร ือ่งทัง้หมด แทบทุกคร ัง้ อาวาหจ์ะหลัง่นํ้าตา… 
แมกซไ์ม่เขา้ใจวา่ทําไมอาวาหจ์งึรอ้งไหทุ้กคร ัง้ทีเ่ธอยอมใหเ้ขาเขา้ไปในตวั 
“เพราะฉันไม่อยากใหใ้ครทํารา้ยเธอ” อาวาหบ์อก  
“ไม่มใีครทํารา้ยฉัน” 
“ฉันเอง” อกีาเรยีบเรยีงคาํพูดออกมาไดแ้คน้ั่น เขารูส้กึสงสารแมกซอ์ย่างลกึซึง้ 

แตส่ือ่ความออกมาไม่เป็นเพราะมคีวามคดิเท่ากบัเด็กๆ 
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“บางคร ัง้ฉันก็ดใีจทีเ่ธอรอ้งไห”้ แมกซล์บูหนา้เขาและพูดเชน่น้ันในวนัหน่ึง 

เธอเพิง่ลกุจากรา่งเขา ทัง้สองนอนตะแคงหนัหนา้เขา้หากนั ตา่งก็เปลอืยเปลา่ 

แสงสดุทา้ยของยามเย็นสอ่งผ่านหนา้ตา่งเขา้มา เงาปีกของอาวาหท์อดลงบนใบหนา้ของแมกซ ์
“ทําไมละ่” อกีาถาม ใบหนา้ยงัคงแดงซา่น วนันีเ้ขารูส้กึเหน่ือยกวา่ปกต ิ
“เพราะมนัทําใหฉั้นรูส้กึเหมอืนกาํลงัทํารา้ยเธอ” แมกซล์บูไหลท่ีข่าวเนียนของอาวาห ์

ปลายนิว้ไลล้งไปตามรา่งกายเล็กๆ ทีด่คูลา้ยกบัเด็กสาววยัสบิสีม่ากกวา่ชายหนุ่มน้ัน อกีานอนน่ิง 

ยอมใหเ้จา้นายทําตามใจ “ทีผ่่านมาฉันมกัถกูทํารา้ยเสมอ และเมือ่ไดทํ้ารา้ยกลบับา้ง ลกึๆ 

แลว้ฉันก็รูส้กึพอใจ” 
“ฉันเพิง่รูว้า่ฉันชอบผูช้ายทีร่อ้งไหร้ะหวา่งมเีซก็ส”์ 

แมกซเ์ลน่ปลายผมทีเ่ร ิม่ยาวของเขาและยิม้แปลกๆ “ฟังดูวปิรติดนีะ” 
เธอพูดแลว้หวัเราะในคอเบาๆ 

บางเวลาอาวาหก็์ไม่เขา้ใจแมกซเ์ลย คร ัง้นีก็้เชน่กนั เขาไม่รูจ้ะตอบอย่างไรด ีจงึจบูเธอเบาๆ 

กอ่นจะดงึเธอเขา้มากอดไว ้
แมกซจ์บูกระดกูไหปลารา้ของอาวาห ์พวกเขารว่มรกักนัอกีคร ัง้ ในวนิาทสีดุทา้ย 

อาวาหท์ีน่อนหงายอยู่เหยยีดตวัออก เขาเงยหนา้จนคอแหงนสดุ เปลอืกตากระตกุเบกิโพลง 

เขามองเห็นหอ้งใตห้ลงัคาในสภาพทีก่ลบัหวั เห็นหนา้ตา่งกลบัหวับานหน่ึง… 
นอกหนา้ตา่งบานน้ัน อกีาตวัใหญ่ทีเ่พิง่ยา้ยมากาํลงับนิผ่านไป 

เงาของมนัพาดผ่านใบหนา้ของเขา ในวนิาททีีเ่งาดาํของมนัตกตอ้งตวัเขา 

อาวาหห์ลัง่ออกมาจนหมดสิน้ เขาลมืการมอียู่ของแมกซ ์ รบัรูเ้พยีงแคส่องสิง่ - 
จดุสดุยอดของเขาและอกีาสดีาํสนิทซึง่เป็นภาพเดยีวทีเ่ขามองเห็น 

การทะลผุ่านเสน้ขอบฟ้าคร ัง้นีต้ราตรงึอยู่ในใจ อาวาหร์ูส้กึเหมอืนเขาไม่ไดถ้งึเพราะแมกซ ์ 
แตเ่ขาถงึเพราะภาพอนังามสง่าของสิง่ทีเ่ขาอยากเป็นแตจ่ะไม่มวีนัไดเ้ป็น - ภาพอกีาดาํตวัน้ัน 

 
เชา้วนัอาทติยท์ีส่ดใสวนัหน่ึง อาวาหใ์นรา่งมนุษยน่ั์งอยู่ขา้งหนา้ตา่งทีเ่ปิดอยู่ 

เขายกมนัเปิดออกดว้ยตวัเองเพราะอยากใหม้ลีมพดัเขา้มา อกีาทีม่าใหม่บนิผ่านมา 

แลว้ทนัใดน้ันมนัก็เหลอืบมาเห็นอาวาหเ์ป็นคร ัง้แรก 
มนัรอ้งออกมาในภาษาของกา ซึง่อาวาหฟั์งเขา้ใจด ี
“เทวดา…” อกีาดาํเรยีกเขาอย่างน้ันแลว้บนิลงมาเกาะทีข่อบหนา้ตา่ง 

แลว้กาตวัน้ันก็กลายรา่งเป็นคนใหอ้าวาหเ์ห็น 

มนักลายเป็นชายหนุ่มรา่งสงูทีม่กีระดกูแขนขาแข็งแรง น่ังอยู่ทีข่อบหนา้ตา่ง 

หอ้ยขาเขา้มาในหอ้ง ยามกลายเป็นคน ปีกสดีาํสองขา้งบนหลงัยาวรวมกนัเกอืบสองเมตร 

ใบหนา้คมและดดุนั ดวงตาสดีาํทีดู่น่ากลวัจอ้งมองอาวาห ์เด็กหนุ่มตวัสัน่อยู่ในสายตาน้ัน 

พยายามหุบปีกแน่นหวงัจะซอ่นขนสขีาวของตน ขาสัน่ระรกิเมือ่ถกูจอ้ง กาขาวหนา้แดง 

อบัอายในความตวัเล็กจอ้ยและไรพ้ลงัของตน  
“นายชือ่อะไร…” อาวาหถ์ามเสยีงอูอ้ีอ้ยู่ในคอ กม้มองพืน้ไมไ้ม่ยอมสบตาอกีฝ่ายขณะพูด 
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“ไม่มชี ือ่” เสยีงทุม้ตอบ จู่ๆ  อาวาหก็์คอแหง้ผากเมือ่ไดย้นิเสยีงน้ัน “แคอ่กีาทัว่ๆ ไป” 
กาตวัน้ันพูดตอ่ “พวกมนุษยเ์รยีกฉันวา่โครวส ์

อนัทีจ่รงิพวกเขาก็เรยีกทุกตวัวา่โครวสห์มดแหละ” 
อาวาหก์ม้หนา้ เขาไม่รูจ้ะพูดอะไรตอ่ด ีแตโ่ครวสก์ลบัเรยีกเขา 
“น่ี” 
เด็กหนุ่มเงยหนา้ขึน้ และเห็นวา่โครวสก์าํลงัขยบัปีกอย่างชา้ๆ 

ชายหนุ่มกาํลงัสอนใหอ้าวาหบ์นิ…  
ปีกสขีาวเร ิม่ขยบัตามสิง่ทีต่นเห็นอยู่ตอ่หนา้ 

โครวสพ์ยกัหนา้คลา้ยจะบอกวา่กาขาวทําไดถู้กตอ้ง รา่งน้ันกลบัเป็นกา 

ผงกหวัใหอ้าวาหร์าวกบัจะใหส้ญัญาณ… 
เขากาํลงัเรยีกอาวาหใ์หบ้นิไปดว้ยกนั 
ทนัใดน้ันเอง แมกซก็์เปิดประตเูขา้มาพอด ีเธอเห็นกาตวัใหญ่เกาะอยู่ตรงหนา้ตา่ง 

ดว้ยความกลวัวา่มนัจะมาแกลง้อาวาห ์หญงิสาวจงึวิง่มาโบกมอืไลม่นัไป 

โครวสเ์หลอืบตามองแมกซ ์ กอ่นจะบนิจากไปพรอ้มรอ้ง “กา๊…” อย่างเหยยีดหยาม 
อาวาหม์องตามภาพน้ันพลางขยบัปีกไปมา เขารูแ้ลว้วา่การจะบนิน้ันตอ้งทําอย่างไร… 
 
อาวาหซ์อ้มบนิอยู่ในหอ้งตลอดวนั จนกระทัง่ทําไดค้ลอ่ง เขารอเวลาทีแ่มกซจ์ะขึน้มา 

เพือ่ทีจ่ะไดบ้นิใหดู้ แตแ่มกซก์ลบัไม่ขึน้มาเสยีท ีเมือ่ตกคํ่า เจา้นกจงึบนิไปทีต่น้ไมน้อกหนา้ตา่ง 

เขาเกาะบนกิง่ไม ้น่ิงมองบา้นทีต่วัเองอยู่ น่ีเป็นคร ัง้แรกทีเ่ขาไดเ้ห็นมนัจากดา้นนอก 

บา้นหลงันีม้สีองช ัน้ไม่รวมหอ้งใตห้ลงัคา ทีช่ ัน้ลา่งมองเห็นประตหูนา้บา้นทาสแีดง 

สว่นช ัน้สองซึง่เป็นหอ้งนอนของแมกซ ์ มรีะเบยีงตอ่ออกมาดา้นนอก ประตรูะเบยีงน้ันปิดสนิท 

หนา้ต่างดา้นขา้งกนัก็ปิดอยู่  
อาวาหค์ดิว่าถา้เขาบนิไปหาแมกซท์ีห่อ้งนอน หญงิสาวจะตอ้งประหลาดใจแน่ๆ 

เขาโผจากกิง่ไมล้งไปเกาะทีร่าวระเบยีง โดดลงบนพืน้ระเบยีง แลว้กลายรา่งเป็นคน  
เทา้ของเขารบัสมัผสัของพืน้กระเบือ้ง 

มนัหยาบและอุน่เพราะกกัเก็บไอแดดเอาไวต้ลอดทัง้วนั อกีาเดนิไปทีห่นา้ตา่งหอ้งนอนของแมกซ ์ 
แลว้ยกมอืขึน้แตะกระจก ผา้ม่านเปิดอยู่ เขาจงึมองเขา้ไปขา้งใน 

แสงจนัทรท์ีส่วา่งกวา่ปกตขิองวนันีส้อ่งใหเ้ห็นภายในหอ้งอย่างชดัเจน แตใ่นขณะเดยีวกนั 

มนัก็อาบหอ้งใหเ้ป็นสทีองประหลาด จนภาพทีเ่ห็น ดเูหมอืนเป็นภาพในมติอิืน่…  
ในหอ้งน้ัน รา่งเปลอืยเปลา่สองรา่งนอนทบักนัอยู่บนเตยีง 

รา่งทีอ่ยู่ดา้นบนมปีีกสดีาํคูใ่หญ่มากจนเกอืบแตะเพดาน มนัเป็นปีกทีง่ดงามและสมบูรณแ์บบ 

อาวาหจ์าํปีกคูน้ั่นไดใ้นทนัท ี
โครวสอ์ยู่บนตวัแมกซ ์ และแท่งน้ันของโครวสก็์อยู่ในตวัแมกซ ์ 

กาดาํกาํลงัทํากบัแมกซแ์บบเดยีวกนักบัทีอ่าวาหทํ์าใหเ้จา้นาย แต…่ ไม่ส ิ

กาขาวมองภาพน้ันแลว้ฉุกคดิขึน้มาได ้มบีางอย่างไม่เหมอืน… 
โครวสไ์ม่ไดถ้กูกดตรงึใหอ้ยู่ดา้นลา่ง เขาอยู่ขา้งบนและเคลือ่นไหวโดยอสิระ 

เขา้และออกจากรา่งของแมกซ ์ หญงิสาวตา่งหากทีถ่กูกดและตรงึเอาไว ้
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มนัไม่ใช ่“โครวสทํ์ากบัแมกซ ์ เหมอืนทีเ่ขาทํากบัแมกซ”์ แตเ่ป็น “โครวสทํ์ากบัแมกซ ์ 
เหมอืนทีแ่มกซทํ์ากบัเขา” 

ทีผ่่านมา เขาไม่ใชต่วัผูข้องแมกซ…์แมกซต์า่งหากทีเ่ป็นตวัผูข้องเขา 
อกีาหนุ่มรูส้กึตกใจจนขยบัตวัไม่ได ้เขาถกูล็อคเอาไวใ้นท่าน้ัน ยกมอืแตะหนา้ตา่งน่ิงคา้ง 

ถกูอะไรบางอย่างทีม่องไม่เห็นบงัคบัใหเ้บิง่ตาจอ้งมองสองรา่งบนเตยีง 

ภาพความเป็นชายของโครวสเ์คลือ่นเขา้และออกจากรา่งของแมกซ ์ 
แมกซร์อ้งลัน่อย่างทีอ่าวาหไ์ม่เคยไดย้นิ เธอดูพอใจยิง่กว่าทุกวนั 

แตอ่าวาหไ์ม่ไดจ้อ้งมองดแูมกซ…์ 
เขากาํลงัมองดผููม้าเยอืน 
อยู่ๆ โครวสก็์รูต้วัวา่ถกูมอง กาดําหนัมาทางหนา้ตา่ง เขาสบตาอาวาหแ์ลว้ยิม้เยาะ 
อาวาหร์ูส้กึวา่รา่งกายดา้นลา่งของตวัเองกระตุกอย่างแรง 

เขากม้ลงดว้ยความประหลาดใจและเห็นวา่เขาเพิง่ปลดปลอ่ยออกมา นํา้สขีาวไหลลงตามท่อนขา 

เขาไม่รูต้วัเลยวา่แข็งตวัตัง้แตเ่มือ่ไหร ่อาวาหข์าสัน่เมือ่นึกถงึแววตาของโครวส ์เขายนืไม่อยู่ 
ไดแ้ตท่รดุลงไปคกุเขา่กบัพืน้ เมือ่เขาน่ังลง สิง่ทีอ่ยู่ตรงหนา้จงึไม่ใชห่นา้ตา่ง 

แตเ่ป็นกาํแพงใตห้นา้ต่างแทน ภาพของแมกซก์บัโครวสห์ายไปจากสายตา 

ทวา่อาวาหย์งัคงจอ้งคา้งอยู่ทีก่าํแพงสขีาวใตห้นา้ตา่งอยู่อย่างน้ัน 

เขายงัคงไดย้นิเสยีงของแมกซด์งัประกอบภาพกาํแพงวา่งเปลา่ แตใ่นหวัของเขาเห็นภาพบางสิง่ 

เขาเห็นแววตาของโครวส ์รอยยิม้ และแท่งความเป็นชายทีเ่ขาไม่อาจเทยีบไดข้องโครวส…์ 
ไม่นานเสยีงน้ันก็เงยีบไป และประตก็ูระเบยีงเปิดออก ขาในกางเกงขายาวสดีาํเดนิออกมา 

โครวสอ์อกมายนืกม้ตวัอยู่เหนือรา่งของอาวาห ์
“วา่ไงเทวดานอ้ย…” เสยีงทุม้น้ันเอ่ยกบัเขา 

อาวาหห์นัหนา้จากกาํแพงมาประจนัหนา้กบัโครวส ์กาขาวหนัขา้งใหก้าํแพง 

ขยบัเปลีย่นจากท่าคกุเขา่มาเป็นน่ังชนัขา แลว้ถดถอยหนีจากผูม้าเยอืนทัง้ทีย่งัอยู่ในท่าน่ัง 

ขาทีเ่ลอะเทอะน้ันสัน่อยู่ตอ่หนา้โครวส ์กาดาํจอ้งเขาเหมอืนจะยิม้เยาะ  
“ขอโทษทนีะ แตถ่า้เป็นเร ือ่งเซก็ส ์ผูห้ญงิทีไ่หนเขาก็เลอืกปีศาจกนัทัง้น้ันแหละ” 

โครวสพ์ูดพรอ้มหวัเราะในลาํคอเบาๆ 
“นายทํารา้ยแมกซ”์ อาวาหเ์อย่เสยีงพรา่ 
“เปลา่ แคทํ่าใหรู้ส้กึด”ี โครวสย์ิม้ “แตไ่ม่ตอ้งห่วงหรอกนะเด็กนอ้ย 

ฉันไม่มาแย่งตวัเมยีของเธอไปหรอก ฉันไม่บนิเขา้หอ้งนอนใครมากกวา่หน่ึงคนื” 
อาวาหจ์อ้งหนา้โครวส ์อกีาดาํเอย่ตอ่ไปวา่ 
“หรอืว่าเธอจะกาํลงัห่วงเร ือ่งอืน่มากกวา่ เธอเอาแตจ่อ้งดฉัูน ไม่มองผูห้ญงิคนน้ันเลย” 
อาวาหร์ูส้กึหนา้รอ้น รมิฝีปากของเขาสัน่ เขารูส้กึอบัอาย เมือ่อยู่ในสายตาของโครวส ์

เขารูส้กึดอ้ยคา่จนอยากจะหายไปเสยีใหพ้น้ๆ ทุกอย่างทีโ่ครวสพ์ูดเป็นความจรงิ 

อาวาหม์องแตร่า่งทีม่ปีีกน้ัน เขาไม่ไดส้นใจแมกซเ์ลย เขายงัจาํทุกการกระทําของโครวสไ์ด ้

เมือ่นึกถงึตอนทีโ่ครวสห์นัมาสบตาเขา อาวาหก็์รูส้กึวบูในทอ้ง ขาของเขาสัน่ 

โครวสก์ม้ลงมองเรยีวขาน้ัน  
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“เลอะหมดเลย…” อกีาดาํยืน่มอืมาใกลค้ลา้ยจะแตะรา่งอาวาห ์“ชอบหรอื… 
เธออยากใหฉั้นบนิเขา้ไปหาเธอบา้งมัย้ละ่…” 

อาวาหม์องปลายนิว้ทีอ่ยู่ห่างจากแกม้ของเขาออกไปแคไ่ม่กีเ่ซนตเิมตรน้ัน 

เขารูว้า่ถา้หากโครวสแ์ตะตอ้งเขา เขาจะแหลกสลาย… 
และตอ่หนา้ผูช้ายคนนี ้เขาอยากถกูขยีใ้หม้นัแหลกไปเลย ทีน่ี่ ตอนนี ้

เขาอยากถกูทําเหมอืนทีโ่ครวสทํ์าตอ่แมกซ ์
“…อย่ามายุ่งกบั…ฉัน” อาวาหเ์อย่ตะกกุตะกกั 
โครวสย์ิม้เหมอืนรูท้นัเขา กลบัรา่งเป็นอกีา และบนิจากไปโดยไม่พูดอะไร 

ทิง้ใหอ้าวาหข์ดตวัรอ้งไหอ้ยู่บนพืน้ กาขาวเร ิม่นึกเกลยีดตวัเอง 

เกลยีดขาทีเ่หนียวเหนอะของตวัเอง… เขานอนนํา้ตาท่วมหนา้ ขาสัน่ รมิฝีปากสัน่ระรกิ 

คาํถามขอ้หน่ึงแลน่ยอ้นไปมาอยู่ในอก 
ทําไมเขาถงึอยากเป็นตวัเมยี 
 
อาวาหร์อ้งไหจ้นหลบัไปคาระเบยีงน้ัน คนืน้ันเขาฝันว่าตวัเองนอนหลบัอยู่ในรงั 

บนตน้ไมใ้นป่า ในฝันน้ันเขาไม่รูจ้กัแมกซ ์ เพราะเขาไม่ไดต้กลงจากตน้ไม ้แตไ่ดอ้ยู่กบัแม่จนโต 
และเมือ่เตบิใหญ่ก็มรีงัเป็นของตวัเอง เขานอนขดตวัตรงกลางรงัอนัอบอุน่ 

ทอประสานขึน้จากกิง่และใบของตน้ไมท้ีอ่่อนนุ่ม เขาอยู่ในรา่งมนุษย ์งอขาหลบัอย่างแสนสขุ 

แลว้โครวสก็์บนิมาจบัทีค่าคบไม ้
กาตวัน้ันกลายรา่งเป็นคน และคบืขึน้มาบนหลงัของเขา โอบกอดเขาไวจ้ากดา้นหลงั 

ทัง้รา่งสมัผสักนั อาวาหร์ูส้กึถงึไออุ่นทีม่าจากรา่งของโครวส ์

มอืทีแ่ข็งแกรง่ของโครวสก์อดรา่งเขาไว ้กอ่นจะคอ่ยๆ เลือ่นลงไปสูร่ะหว่างขาทีล่กึลบัและหุบสนิท 
โครวสข์ยบัมอือยู่ในชอ่งแคบๆ น้ัน อาวาหต์ดัสนิใจจะใหค้วามรว่มมอื 

เขากางขาออกใหผู้ม้าเยอืนสมัผสัไดถ้นัดขึน้ เขาไม่แน่ใจวา่ในฝันน้ันตวัเองเป็นตวัผูห้รอืตวัเมยี 

เขารูส้กึคลา้ยตนยงัมสี่วนทีแ่สดงความเป็นชาย 

แตนิ่ว้ของโครวสก็์เลือ่นไปจนพบชอ่งบางอย่างในตวัเขา 

อาวาหค์รางอย่างพอใจเมือ่โครวสใ์ชนิ้ว้เรยีวยาวน่ันสอดเขา้ไปสาํรวจในชอ่งน้ันจนลกึแสนลกึ 

เขาอา้ขาออกกวา้ง เรยีกรอ้งรา่งกายของโครวส ์
และเขาก็ตกเป็นของกาตวัน้ัน กลายเป็นตวัเมยีของมนั 

การรว่มรกัในความฝันวาบหวามกว่าเซก็สค์ร ัง้ใดๆ ทีเ่ขาเคยสมัผสัมาในความเป็นจรงิ 
เขาพอใจกบัรา่งกายของโครวส ์พอใจทีถ่กูทําใหเ้ป็นตวัเมยี 

เขาพรํา่รอ้งขอเพิม่ซํา้แลว้ซํา้อกีอยู่อย่างน้ัน และโครวสก็์ทําตามทีข่อ 

แมว้า่จะหวัเราะเยาะอยู่เกอืบตลอดก็ตาม 
แสงแดดยามเชา้สอ่งลงมาปลกุอาวาหใ์หล้มืตาตืน่ 

กาขาวมองแสงแรกของวนัดว้ยตาอนัหวานเยิม้ เขายงัหลงอยู่ในฝันของตน 

ใชเ้วลาหลายนาทกีวา่จะเขา้ใจวา่น่ันเป็นเพยีงความฝันทีแ่สนดืม่ดํ่า คราแรกทีร่บัรูค้วามจรงิ 

เขารูส้กึใจหายทีท่ ัง้หมดเป็นเพยีงฝัน 
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กาหนุ่มอยากหลบัตาลงแลว้กลบัไปหารา่งทีอ่บอุน่และพึง่พาไดน่ั้นอกีคร ัง้ 

อยากเปลีย่นทีน่ั่นใหก้ลายเป็นความจรงิแลว้ใหช้วีติจรงิบนโลกนีพ้ลนัเลอืนหาย 
แลว้เขาก็รูส้กึถงึความเปียกชุม่ระหวา่งสองขา อาวาหเ์อามอืแตะขาของตนดแูลว้ใจหายวาบ 

สองขาของเขาแฉะชุม่ไปดว้ยนํา้กามเหนียว มากจนไม่แน่ใจวา่หลัง่ออกมากีค่ร ัง้ 

ราวกบัถกูกกกอดมาทัง้คนื 
อกีานอนน่ิง สตเิร ิม่กลบัสูร่า่ง 

เขาเร ิม่นึกขยะแขยงตวัเองทีพ่งึใจในความฝันอนัหวานหอมน้ัน 

อาวาหใ์ชส้องมอืโอบกอดตวัเองไวห้วงัจะปลอบประโลม 

แตร่า่งกายของเขาก็เร ิม่ส ัน่ดว้ยความกลวัและโกรธทีไ่ม่รูว้่ามาจากไหน 

มอืของเขาเกรง็จกิตน้แขนของตวัเอง อาวาหเ์ลือ่นมอืลงไปจบัอวยัวะทีอ่ยู่ระหวา่งสองขา 

มนัน่ิมและเล็ก กาขาวกมุมนัแน่น 
“ฉันเป็นตวัผู”้ เขากระซบิใหต้วัเองไดย้นิ พยายามสอนตวัเองใหเ้ขา้ใจ “ฉันชอบตวัเมยี 

ฉันชอบรา่งของแมกซ”์ 
ทนัใดน้ันหวัใจของเขาก็ตอบคาํหน่ึงขึน้มา 

มนัเป็นถอ้ยความทีร่า้ยแรงจนอาวาหต์อ้งกดัปากตวัเองเพือ่ไม่ใหเ้ผลอเอย่คาํน้ัน 
ฉันชอบความเป็นชายของโครวสม์ากกวา่ 
อกีความคดิพลนัวาบขึน้ในสมอง ความคดิหลงันีทํ้าใหอ้าวาหก์ดัรมิฝีปากหนักขึน้ 

รมิฝีปากของเขาแตก เลอืดไหลลงไปตามคาง แตอ่กีาไม่สนใจ 

เขายอมลิน้ขาดเสยียงัดกีวา่เอย่คําพูดนีอ้อกมา 
ฉันชอบถกูยดัเยยีดเขา้มา ฉันชอบถกูกดขม่ 
อกีาพยายามหยุดตวัเองไม่ใหค้ดิอะไรตอ่ไปอกี จู่ๆ  เขาก็สาํลกั 

เขาไม่แน่ใจวา่ตวัเองสาํลกัอะไร อาจจะสาํลกัความตกใจ อาวาหไ์ออย่างรนุแรงอยู่บนพืน้ 

เขาควบคมุตวัเองไม่ได ้สัน่ไปทัง้รา่งดว้ยความกลวั 
 
เชา้วนัน้ัน แมกซล์มืตาตืน่มาเห็นประตรูะเบยีงเปิดอยู่ 

เธอคดิวา่โครวสค์งเดนิออกไปทางประตบูานน้ัน อกีาตวัน้ันมาหาเธอเมือ่เย็นวาน 

ใชร้ปูลกัษณต์อนเป็นมนุษยท์ีง่ดงามลอ่ลวงใหเ้ธอเปิดประตแูละยอมรว่มรกัดว้ย 

มนัเป็นเซก็สท์ีห่นักหน่วงราวกบัออกมาจากนิยายประโลมโลก 

แมกซส์ลบไปเมือ่โครวสล์กุจากตวัเธอ แตเ่ธอรูด้วีา่โครวสทํ์าอะไรหลงัจากน้ัน –เขาก็แคจ่ากไป- 
ชายคนน้ันเป็นประเภททีก่นิเสรจ็แลว้จากไปโดยไม่หวนคนืมาอกี 

ในทํานองเดยีวกบัปีศาจกนิฝันในตํานานโบราณ 
โครวสเ์ป็นตวัผูแ้บบจา่ฝูง ผูห้ญงิทุกคนตอ้งยอมศโิรราบต่อเขา ไม่วา่เขาจะตอ้งการอะไร 

พวกเธอทัง้หลายก็จะคบืคลานไปหามาใหเ้ขา 

หมอบกราบยอมใหเ้ขาลว่งลํา้เขา้มาในรา่งตามแตจ่ะพงึใจ 
ทีผ่่านมา แมกซม์กัจะถกูผูช้ายโหดรา้ยชกัจงูเสมอ 

เธอเขา้ใจดวีา่มนัเป็นอย่างไรยามทีต่วัผูแ้สดงอํานาจของตนแลว้ตวัเมยีไม่อาจขดัขนืได ้

อาจเพราะกลวัหรอืเพราะหลงรกัระคนกนั แต่โครวสต์า่งจากเศษสวะทัง้หมดทีเ่ธอเคยคบมา 
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บางทเีขาอาจเป็นจดุสงูสดุของคนเหลา่น้ัน 

ตวัแทนความเป็นชายอนัใหญ่ยิง่ทีย่ากจะหาพบในชวีติจรงิของผูห้ญงิสกัคนหน่ึง 

และถงึแมแ้มกซจ์ะมปีณิธานมุ่งมั่นเพยีงใดทีจ่ะไม่ยอมถกูกดขม่อกี 

แตเ่มือ่อยู่ต่อหนา้ความเป็นชายขัน้สงูสดุเชน่โครวส ์เธอก็ตอ้งสยบยอมอย่างศโิรราบ 
แมกซร์ูส้กึเสยีใจกบัตวัเองเล็กนอ้ยทีเ่ธอยนิยอมตอ่โครวส ์

แตเ่ธอก็รูอ้กีเชน่กนัวา่เธอไม่จาํเป็นตอ้งรูส้กึผดิ 

เพราะน่ันคอืความเป็นชายระดบัสงูสดุทีไ่ม่มมีนุษยค์นใดตา้นทานได ้

เธอจงึไม่ควรเสยีใจทีต่วัเองไม่อาจกา้วขา้มความเป็นมนุษย ์
หญงิสาวเดนิไปปิดประตรูะเบยีงทีเ่ปิดอา้คา้ง 

เธอตัง้ใจจะใหก้ารปิดประตเูป็นตอนจบของเร ือ่งนี ้แตก่อ่นแมกซจ์ะไดปิ้ดประต ู

เธอก็ไดย้นิเสยีงสาํลกัดงัมาจากเบือ้งลา่ง เมือ่เธอกม้ลงมองก็เห็นอาวาหอ์ยู่บนพืน้ 

เขากาํลงัสาํลกัอย่างแรง มอืปัดป่ายไปตามพืน้กระเบือ้งทีเ่ย็นเฉียบเพราะอากาศเมือ่คนื 

อาวาหค์ายนํา้ลายออกมาเลอะเทอะไปหมด บดิตวัไปมาอย่างทรมานอยู่บนพืน้ 

สองขาของเขาเลอะนํา้สขีาวมากจนสงัเกตได ้
“อาวาห”์ แมกซร์อ้ง กม้ลงไปประคองเจา้กานอ้ย “เกดิอะไรขึน้ ทําไมเธอมาอยู่ทีน่ี่” 
อาวาหซ์บหนา้เขา้กบัอกแมกซท์นัท ีเขาไอและทําใหเ้สือ้ของเธอเป้ือนนํา้ลาย “แมกซ”์ 

เขาเรยีกเสยีงแหบโหย “ใหฉั้นลงมานอนกบัเธอไดไ้หม” 
แมกซย์งัไม่เขา้ใจวา่เกดิอะไรขึน้ 

เธอเชด็หนา้ของอาวาหท์ีเ่ลอะเทอะไปหมดดว้ยมอือย่างไม่คดิขยะแขยง “ใครทําอะไรเธอ” 
“ไม่มใีครทํา” อาวาหต์อบ “ตอ่จากนี ้ขอฉันนอนในหอ้งของเธอไดไ้หม ตลอดไป…” 
“ก็ไดห้รอก…” แมกซงุ์นงง “เกดิอะไรขึน้” 
“ไม่มอีะไรเกดิขึน้ ยงัไม่ม”ี อาวาหต์อบเสยีงสัน่ “แตเ่ขาจะไม่บนิเขา้หอ้งนอนเดมิซํา้ 

เขาจะไม่ไดต้วัฉันถา้ฉันอยู่กบัเธอ” 
“ใคร” แมกซถ์าม 
อาวาหไ์ม่อยากตอบคาํถามน้ัน “ใหฉั้นลงมาอยู่กบัเธอ ปกป้องฉันดว้ย…” 
“จากใคร อาวาห”์ หญงิสาวถาม จบัไหลเ่จา้กา เธอตกใจมาก 
“จากฉันเอง” อกีาขาวไออกีคร ัง้ “ถา้ฉันยงัอยู่บนน้ัน เขาจะมาหาฉัน 

และฉันรูว้า่ตวัเองจะยอมรบัเขาดว้ยความเต็มใจ ถา้เขาไดต้วัฉัน 

ฉันจะกลบัมาเป็นแบบเดมิไม่ไดอ้กีตอ่ไป ปกป้องฉันทแีมกซ ์ อย่าใหโ้อกาสฉัน” 
มอืของอาวาหส์ ัน่ขณะทีเ่ขากาํอกเสือ้ของแมกซไ์วแ้น่นและเอย่ออกมาดว้ยพลงัทัง้หมดทีเ่ห

ลอือยู่ในชวีติวา่ “ฉันอยากใหต้วัเองยงัเป็นตวัผู…้” 
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