


ยามบ่ายของต้นฤดหูนาว อากาศในกรงุเทพมหานครยงัคงร้อนจดั  
หากภายในสนามบนิสุวรรณภมูยิงัคงเยน็ฉ�่าเหมอืนเช่นปกต ิไม่ว่าจะฤดูไหน 

ก็ยังคงอุณหภูมิเช่นนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ และเป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันที่ 

จะมเีสยีงผู้คนดงัจ้อกแจ้กจอแจ ประสานกบัเสยีงประกาศของสายการบนิ  

ผูค้นเดนิไปมาขวกัไขว่น่าเวยีนหวั ทว่าความวุน่วายเหล่านั้นไม่ได้กระทบต่อ 

หญงิสาวกลุม่หนึ่งที่ยนือยูต่รงหน้าห้องผูโ้ดยสารขาออกสกัเท่าใด หญงิสาว 

สามและชายสวยอีกหนึ่งก�าลังยืนร�่าลากันเหมือนอย่างกลุ่มอื่นๆ ที่เตรียม 

จะเดินทาง หลายคนร้องไห้ อาลัยอาวรณ์เพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ก�าลังจะ 

เดนิทาง ต้องห่างหายกนัไปหลายปี หลายกลุ่มหวัร่อต่อกระซกิ มาส่งเพื่อน

ที่ก�าลงัจะไปท่องเที่ยวพกัผ่อนต่างประเทศ อกีไม่กี่วนักจ็ะได้เจอกนัอกีครั้ง  

จงึไม่ได้โศกเศร้าอะไร 

เช่นเดยีวกบัพุธติาและเพื่อนๆ ที่หน้าตาสดใส โดยเฉพาะคนเดนิทาง 

ซึ่งหันมาบอกเพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกัน ด้วยท่าทางที่คนเห็นแล้วรู้สึก 

หมั่นไส้เป็นอย่างยิ่ง 

๑
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มอืที่โบกไหวๆ ท่าทางโก้หรู มองเพื่อนๆ ด้วยหางตา มกัออกอาการ 

เหนื่อยหน่ายใจ ประหนึ่งเห็นคนอื่นเป็นพวกที่ต�่าต้อยกว่า ได้สร้างความ 

ร�าคาญใจจนสุดพรรณนา นี่ถ้าไม่ติดที่ชัชนันท์ขอร้องให้ขับรถมาส่งละก ็

พวกเธอคงไม่มวีนัมา

“ไปละนะพวกแก ฉันไปแล้วไม่ต้องเสียใจล่ะ อีกหน่อยพอจัดงาน 

แต่งงานเสรจ็ จะพาคาร์เตอร์กลบัมาอวด พวกแกไม่ต้องอจิฉาตาร้อนหรอก 

นะที่ฉันได้แฟนหล่อและรวยอย่างเขา” พุธิตาหัวเราะชอบใจ โบกมือให ้

เพื่อนร่วมงานด้วยหน้าตาเบกิบานอย่างยิ่ง และใบหน้าที่ก�าลงับานแฉ่งนั้นได้  

บดบังจนท�าให้มองไม่เห็นสายตาของสองสาวในกลุ่มที่ลอบสบตากันด้วย

ความสงัเวชระคนดหูมิ่น ก่อนจะย่นจมกูนดิๆ มเีพยีงชชันนัท์ ชายครึ่งนางสาว 

เหน็เพื่อนทั้งสองมองตากนักไ็ด้แต่ส่งค้อนควกัชนดิคอแทบจะหกั แล้วหนัไป 

อวยพรให้พุธติา แถมยงัตาแดงๆ จนเจยีนจะร้องไห้ออกมาเสยีอกี

“โชคดนีะแก ขอให้ได้แต่งงานกบัคาร์เตอร์อย่างที่แกหวงันะ ไปอยู่ 

ที่โน่นอากาศมนัหนาว แกต้องรกัษาเนื้อรกัษาตวัให้ดนีะ ระวงัจะเป็นหวดั 

เอาง่ายๆ” พูดไปน�้าตาคนพูดก็พานจะไหล เมื่อทั้งรักและผูกพันกับพุธิตา 

มาหลายปีดีดัก เรียกว่านับตั้งแต่เรียนพาณิชย์ด้วยกันมา จนกระทั่งจบ 

ระดับปริญญาตรี แล้วยังท�างานบริษัทขายประกันชีวิตด้วยกันอีกหลายปี  

แม้ใครต่อใครจะหมั่นไส้เพื่อน หรือไม่ยอมคบเพราะเธอมีความคิดไม ่

เหมอืนชาวบ้านชาวช่อง มแีต่เจ้าหล่อนเท่านั้นที่เข้าใจพฤตกิรรมและเหตผุล

ของพธุติา จงึคบกนัมาได้ยาวนาน ตลอดเวลากเ็ช่าห้องอยูด้่วยกนัเป็นระยะ

เวลาเกอืบสบิปีแล้ว พอเพื่อนจะจากไป เจ้าหล่อนกใ็จหายวูบ 

“ถ้าไม่เจอคาร์เตอร์กใ็ห้รบีกลบัมานะ เจ๊เป็นห่วง” ชชันนัท์ยงัก�าชบั 

อกี

“เจ๊นนัท์ไม่ต้องเป็นห่วงพี่พหุรอก” หนึ่งในสองสาวปลอบ แต่น�้าเสยีง

ฟังแล้วคล้ายเสยีดสนีดิๆ “พี่พุก�าลงัจะไปได้ดบิได้ด ีมผีวัรวยๆ แล้ว มแีต่

พวกเรานี่แหละที่ต้องห่วงตวัเองมากกว่า ใช่ไหมจิ๊บ”
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“ช่าย” คนถูกกระทุ้งข้างเอวรบีตอบเข้าข้างเพื่อน

ชัชนันท์ค้อนอีกรอบแต่ไม่พูดออกมา เพราะความจริงเจ้าหล่อนรู้ดี

แก่ใจว่าเพื่อนจอมใฝ่สูง ที่ชอบสร้างวมิานในอากาศตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ก�าลงัจะไปเผชญิกบัอะไร การเดนิทางคราวนี้จะไม่มใีครมาคอยรอรบัพธุติา 

ที่ปลายทาง มเีพยีงความหวงัที่เธอคดิว่าจะต้องตามไปไขว่คว้าให้ได้เท่านั้น 

รอคอยอยู่...นี่แหละ ถงึท�าให้คนเป็นเพื่อนห่วงใยเป็นนกัหนา

ทวา่คนจะเดนิทางยงัหน้าบาน ยิ้มไม่หบุ อารมณด์จีดัเพราะไปดดูวง 

มาจากหลายส�านักเพื่อเสริมความมั่นใจมาแล้ว ว่าไปครั้งนี้เธอจะได้สาม ี

ร�่ารวยกลบัมาด้วยอย่างแน่นอน ของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!

หกเดือนก่อน คาร์เตอร์แวะมาหาเป็นครั้งสุดท้าย แล้วหายหน้า 

หายตาไปโดยไม่ร�่าลาหรอืตดิต่อกลบัมาอกี สร้างความกงัวลใจให้เธออย่าง 

ใหญ่หลวงว่าอาจจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเขาแล้วเป็นแน่ เธอพยายามติดต่อ 

ผ่านทางอเีมลที่เคยใช้พดูคยุกนัเสมอมา หากแต่ทุกอย่างเงยีบหาย จนท�าให้ 

เพื่อนรอบข้างเริ่มระแคะระคายว่าเธออาจจะถกูทอดทิ้ง เวลาเดนิไปทางไหน 

ได้ยินแต่เสียงหัวเราะเยาะลับหลัง ดูถูกดูแคลนว่าเธอถูกผู้ชายที่อวดนัก 

อวดหนาว่าเป็นแฟนลูกชายเจ้าของแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศแคนาดา 

ทอดทิ้ง ค�าดแูคลนนั้นมนัท�าให้เธอโกรธแทบคลั่ง ดงันั้นเธอจะต้องท�าอะไร 

สกัอย่าง เพื่อพสิูจน์ว่าคาร์เตอร์ไม่ได้ทอดทิ้งเธออย่างที่ถูกกล่าวหา

เธอไม่คิดจะนิ่งดูดาย ที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าคาร์เตอร์โกรธเคืองเรื่อง

อะไร จึงคิดว่าหากได้พบเจอเขา เธอจะจัดการแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิด 

ไปให้สิ้นซาก แล้วกลับมาคบหากันใหม่ คราวนี้เธอจะจัดการรวบรัดให ้

แต่งงานเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้เลยทีเดียว เพราะมั่นใจว่าผู้ชายที่เคยคบมา 

ทั้งหมด คาร์เตอร์คอืคนที่ร�่ารวยและหล่อที่สุด แล้วเสยีงเตอืนจากโทรศพัท์ 

กป็ลุกเธอตื่นจากความฝัน

“อุย๊ สามโมงเก้านาทแีล้ว ต้องก้าวเท้าขวา ได้เวลาก้าวออกนอกประเทศ 

แล้วเจ๊ พระอาจารย์บอกว่าถ้าก้าวได้ตามฤกษ์จะได้พบเจอชวีติใหม่ที่ดกีว่า
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เก่า” เธออุทาน

ชัชนันท์กลอกตา ก่อนจะโบกมือไล่ด้วยความเซ็ง ที่เพื่อนรักไม่ได้ 

เป็นห่วงเป็นใยอนาคตของตัวเองเลยสักนิด เจ้าหล่อนเองยังห่วงมากกว่า 

เสยีอกี

“เออ ไปๆ ขอให้ได้ดบิได้ดอีย่างที่หวงันะ แล้วอย่าลมืส่งข่าวมาบอก 

กนัด้วยล่ะ”

“จ้าเจ๊ พไุปละนะ ไปละนะน้องจ๋า น้องจิ๊บ ฝากเจ๊กลบัด้วยนะ ขอบคณุ 

ที่ขบัรถมาส่ง ถ้าพี่เจอเพื่อนของคาร์เตอร์ดีๆ  รวยๆ หล่อๆ จะแนะน�าให้นะ 

เจ๊นนัท์ด้วย พุไม่ลมืเจ๊หรอก”

ชชันนัท์ได้แต่ส่ายหน้า แม้อายุจะเท่ากนั แต่ความคดิของเจ้าหล่อน 

โตเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนมาก และโตพอที่จะเข้าใจชีวิตจริง ไม่ล่องลอยอยู่ 

ในอากาศไปวนัๆ เจ้าหล่อนกอดเพื่อนอกีครั้ง ก่อนจะรบีปล่อยเพราะเกอืบ 

จะเลยเวลาสามโมงเก้านาทีที่ต้องก้าวเท้าขวาออกนอกประเทศอย่างที่เธอ

ตั้งใจ 

ร่างบางระหงราวกบันางแบบรบีลากกระเป๋าใบเลก็ผ่านเจ้าหน้าที่สาว 

เพื่อตรวจพาสปอร์ตและบอร์ดดงิพาส ก่อนจะหนัมาโบกมอืให้เพื่อนๆ เป็น

ครั้งสุดท้าย น�้าตาคลอนิดๆ เมื่อเห็นชัชนันท์ซับน�้าตา แต่เธอบอกตัวเอง 

ว่าก�าลังจะไปได้ดิบได้ดี ดังนั้นจึงไม่มีความจ�าเป็นจะต้องร้องไห้ วันไหน 

รวยแล้วจะบินกลับมาบ่อยแค่ไหนก็ได้ แล้วเธอจะกลับมาจนเพื่อนเบื่อกัน 

ไปข้างหนึ่งทเีดยีว

พุธิตาโบกมืออีกครั้ง ก่อนที่จะหายลับเข้าไปด้านในด่านตรวจ 

ผูโ้ดยสารขาออก พอเข้าไปต่อแถวแล้วเธอก็สูดลมหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่ 

นบัแต่นี้เป็นต้นไป การผจญภยัของเธอก�าลงัจะเริ่มต้นขึ้น

แสงไฟภายในเครื่องบนิสว่างขึ้น เป็นการบอกผู้โดยสารว่าใกล้จะถงึ 
จุดหมายปลายทางเต็มที พุธิตาขยับตัวหลังจากนั่งเมื่อยขบมาหลายชั่วโมง 
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ไม่นานพนกังานสาวชาวจนีกเ็ดนิเอาผ้าอุ่นๆ มายื่นให้ผู้โดยสารภายในเครื่อง 

เธอรบัผ้ามาซบัล�าคอและคาง ก่อนจะหนัไปยิ้มบางๆ ให้แหม่มวยักลางคน

ข้างตวัที่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆ กนั 

เธอกบัเพื่อนข้างตวัผูกมติรด้วยรอยยิ้มและบทสนทนาภาษาองักฤษ 

แบบกระท่อนกระแท่น อย่างคนที่ผ่านโรงเรยีนสอนภาษามาเท่านั้น ไม่ได้เก่ง  

เชี่ยวชาญในการสนทนาเหมอืนอย่างเช่นภาษาไทย มเิช่นนั้นคงจะพดูน�้าไหล- 

ไฟดบั และตสีนทิได้มากกว่านี้ให้สมกบัเป็นเซลส์ขายประกนั 

พนักงานบนเครื่องบินบริการอาหารเช้าก่อนเครื่องจะลงจอดในอีก 

สองชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยี่สบินาทตีามเวลาแปซฟิิก 

ในประเทศแคนาดา พอเครื่องบนิก�าลงัจะลง เธอกเ็ริ่มหวั่นไหวนดิๆ เพราะ

ถ้าถามว่าเธอรู้จักใครที่นี่ ก็ตอบได้ว่าไม่มีเลย มีแต่ข้อมูลของคาร์เตอร์  

แฟนหนุ่มที่คบหามานานแล้วเท่านั้น เธอหวังว่าคาร์เตอร์จะต้อนรับและ 

ให้พักด้วยกันที่บ้าน แม้จะเป็นการมาโดยไม่ได้นัดหมาย แต่เขาพูดเป็น

ประจ�าทุกครั้งที่แวะไปหาที่เมืองไทยว่าอยากให้เธอบินมาหาเขาที่นี่บ้าง  

ดงันั้นเธอกค็ดิว่า เขาคงไม่รงัเกยีจความประหลาดใจในครั้งนี้

“หนูจะไปที่ไหนคะ” แหม่มข้างตวัถามช้าๆ อย่างเอื้อเฟื้อ เพราะรู้ว่า 

เธอยงัมปีัญหาในการรบัฟัง ก่อนที่เครื่องจะลงเพยีงไม่ถงึสบินาที

“อ๋อ ไปที่นี่ค่ะ แฟนของหนูอยู่ที่บ้านหลงันี้” เธอหยบิภาพและที่อยู่ 

ยื่นให้หล่อนดู “เราก�าลงัจะแต่งงานกนัค่ะ”

“โอ้...เวสต์แวนคเูวอร์ วาว...” แหม่มตาโต และยิ้ม “โชคดนีะคะ ยนิดี

ต้อนรบัสู่แคนาดา และขอแสดงความยนิดลี่วงหน้าค่ะ”

“ขอบคุณมากค่ะ” เธอตอบรบัด้วยรอยยิ้มมั่นใจ พอเหน็ที่อยู่แหม่ม 

ถงึกบัอุทานออกมา คงแปลกใจที่เหน็แฟนของเธอมเีงนิ เพราะคาร์เตอร์เคย 

บอกว่าแถบบ้านของเขานั้นเป็นย่านของคนมีเงินในแวนคูเวอร์ ราคาบ้าน 

แต่ละหลังไม่ต�่ากว่าสามสี่ล้านเหรียญหรือร้อยกว่าล้านบาท ถ้าไม่มีเงิน  

คงมาอยู่ในแถบนี้ไม่ได้แน่ 
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คิดๆ แล้วก็ภูมิใจ คางเชิดขึ้นอีกหลายนิ้ว ที่มีแฟนทั้งหล่อและ 

ร�่ารวยเกินหน้าเกินตาคนอื่น ดูอย่างป้าคนนี้สิ แต่งตัวก็แสนจะธรรมดา  

คงไม่ได้มเีงนิมากมายนกัหรอก แค่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกค็งถอืว่าเป็นบุญ 

นกัหนาแล้ว

ผดิกบัเธอ ที่อกีหน่อยในอนาคตจะต้องได้บนิไปบนิมาไทย-แคนาดา 

อย่างกบัเชยีงใหม่-กรงุเทพฯ คดิถงึอาหารไทยเมื่อไรกบ็นิกลบั ไปเที่ยวยโุรป 

และรอบโลกบ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อเงินของคาร์เตอร์มีมากมายมหาศาล  

ใช้เท่าไรกไ็ม่มวีนัหมด

...ในที่สดุ สวรรค์กเ็ป็นใจ ส่งผูช้ายหล่อเรดิและร�่ารวยมาให้หลงัจาก 

ที่เธอตระเวนท่องเน็ตหามาเป็นเวลาหลายปีดีดัก เจอมาสารพัดรูปแบบ  

ในที่สุด กว่าเธอจะพบเทพบุตรตัวจริง ที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่บนโลกอิน- 

เทอร์เน็ต ซึ่งเธอมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริง  

คาร์เตอร์เป็นนักธุรกิจหนุ่ม แม้จะเป็นทายาทบริษัทใหญ่ร�่ารวยมหาศาล  

ตัวเขาเองก็ยังรักดี ท�างานช่วยครอบครัวอย่างแข็งขัน ด้วยการบินมาคุม

การขยายงานของบริษัทกาแฟในเอเชีย จึงท�าให้เขาต้องบินมาประเทศไทย 

สงิคโปร์ ฮ่องกง และจนีเป็นประจ�า บางครั้งต้องบนิไปเวยีดนามและกมัพชูา  

รวมไปถงึฟิลปิปินส์ เธอพบเขาทุกๆ สามเดอืนระหว่างที่ท�างานอยู่ประเทศ 

ไทย ครั้งหนึ่งๆ กร็าวสี่ห้าวนั แล้วเขากบ็นิไปท�างานต่อที่ประเทศอื่น 

หนึ่งปีกบัหกเดอืนที่คบหากนัมา เขาแสดงความรกัและเอาอกเอาใจ 

ทุกอย่าง ทกุครั้งที่มาเขาจะพาเธอไปพกัโรงแรมหรหูราที่สดุในภเูกต็ หวัหนิ  

และอีกหลายๆ แห่งที่เขาชอบ เพราะคาร์เตอร์ชอบทะเล จึงพาเธอลงใต ้

บ่อยครั้ง 

แต่ด้วยความเป็นหญิงไทยที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี อีกทั้ง 

เหน็ในข่าวมากมายที่ผูห้ญงิไทยเจอชาวต่างชาตหิลอกลวง ตายไปกห็ลายคน 

ดังนั้น ทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกัน เธอจะพาชัชนันท์ไปด้วย และแม้ค่าเช่า 

ห้องจะแพงแสนแพงแค่ไหน เธอกก็ดัฟันจ่าย เพราะอยากให้เขาเหน็ว่าเธอ
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มฐีานะเหมอืนกนั พอเขากลบัไปท ีเธอกอ็ดข้าวไปหลายเดอืนจนผอมโกรก 

พอเขากลับมาก็หน้าชื่นตาบาน ควักเงินจ่ายอย่างกับเบี้ย กินไม่อั้นอีกครั้ง  

จนเธอยุบหนอพองหนอแบบนี้มาเกอืบตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา

ทุกอย่างควรจะไปได้ด้วยดสี ิ เมื่อความรกัระหว่างเธอกบัคาร์เตอร์ 

เบ่งบานราวกบักุหลาบตูมรบัน�้ารบัปุ๋ยอย่างเตม็ที่ แต่เธอสงสยัเหลอืเกนิว่า 

ท�าไมเขายังไม่ยอมขอเธอแต่งงานทั้งที่เธอก็พูดจาโยนหินถามทางกับเขาไป 

หลายต่อหลายหน เขากก็ลบัท�าเฉยเสยีนี่ แต่พอจะแยกจากกนัท ีปากกบ็อก 

รกัเธอที่สดุในโลก แม้แต่ครั้งสดุท้ายที่เธอไปส่งที่สนามบนิยงัสญัญงิสญัญา 

กันดิบดีว่าอีกสามเดือนจะมาพบกันใหม่ เธอก็หวังว่าครั้งหน้าจะต้องท�าให้

เขาขอเธอแต่งงานให้ได้ด้วยการพาเขาไปเยี่ยมพ่อแม่ที่พะเยาเสียเลย เป็น 

การมัดมือชกอย่างเนียนๆ เขาคงจะต้องถูกพ่อแม่ซักจนต้องตกลงปลงใจ

กบัเธอแน่ แต่เขากลบัหายต๋อม

ล้อเครื่องบินแตะลงบนพื้นรันเวย์แล้ว พุธิตาก�าลังตื่นเต้นจนไม่ทัน 

เหน็สายตาแห่งความเอน็ดูปนเหน็ใจจากหญงิข้างตวั เมื่อภาษาองักฤษของ 

เธอก็แทบจะเอาตัวไม่รอด และคืนนี้ยังไม่รู้จะไปนอนที่ไหนด้วยซ�้าหาก 

ค้นหาบ้านของคนรกัไม่เจอ ด้วยหญงิสาวบอกหลายครั้งว่าเป็นเซอร์ไพรส์

แฟน บางท.ี..คนที่เซอร์ไพรส์อาจจะเป็นตวัเธอเองกเ็ป็นได้...

แต่เมื่อมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของหล่อน จึงได้แต่เงียบเสีย จน 

กระทั่งลงจากเครื่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็แยกย้ายกันไปคน 

ละทศิละทาง

พุธิตาลากกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบใหญ่และหนึ่งใบเล็กออกมายืน 
เคว้งคว้างตรงลอ็บบสีนามบนิ เธอตรงเข้าไปถามประชาสมัพนัธ์ พดูได้เพยีง 

แต่ว่าแท็กซี่ ชายผู้นั้นก็ชี้ไปที่ป้าย เธอจึงเดินตามป้ายออกไปต่อแถวยาว 

เหยยีด จนกระทั่งถงึควิกย็ื่นที่อยู่ให้แก่คนขบั ซึ่งเป็นชายอนิเดยีโพกศรีษะ 

หนวดเครารุงรงัทเีดยีว
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คนขับรถแท็กซี่กดเลขที่บ้านลงบนเครื่องจีพีเอสที่ยึดติดไว้บน 

คอนโซลรถ แล้วหันมายิ้มผูกมิตร หากพุธิตาไม่แล เกลียดนักพวกคน 

ใช้แรงงานที่ไม่รู้จักเจียมตัว มาท�ากะลิ้มกะเหลี่ยใส่ผู้หญิง คิดหรือว่า 

คนอย่างเธอจะสนใจ ฝันไปเสียเถอะ...เธอหันออกไปทางนอกหน้าต่าง 

หลังจากเหยียดริมฝีปากออกเพียงนิดเดียวเป็นการตัดบท ไม่ให้มีการ

สนทนาเกิดขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการรักษามาดเอาไว้ ไม่ให้รู้ว่าภาษาอังกฤษเธอ

ไม่ได้คล่องปรื๋อจนตอบโต้กนัได้ทุกค�า

ครึ่งชั่วโมงต่อมา เธอใจหายวาบๆ ทุกครั้งที่เห็นตัวเลขสีแดงของ

มิเตอร์ขยับขึ้นแทบทุกวินาทีที่ผ่านไป จนกระทั่งรถขับขึ้นเขาไปจอดตรง 

หน้าบ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร ก็ค่อยโล่งใจหน่อย จากจุดนี้เธอมองเห็น 

ววิทะเลตรงหน้าบ้านวบิวบั ววิสวยเหลอืเกนิ สมกบัเป็นแถบบ้านผู้ดมีเีงนิ 

และเธอมั่นใจว่า ถ้าเข้าไปในบ้านแล้วจะต้องเหน็ววิสวยกว่านี้แน่นอน

พุธิตาจ่ายเงินค่าแท็กซี่ และตรวจเช็กบ้านเลขที่จนแน่ใจแล้วอีก 

เช่นกัน แต่สภาพแวดล้อมรอบข้างที่มืดสนิท แถมไม่มีรถผ่านมาสักคัน 

ท�าให้เธอตดัสนิใจบอกคนขบัแทก็ซี่

“คุณรอฉนัสกัครู่ได้ไหมคะ” เธอบอกช้าๆ หวงัว่าคนขบัคงจะเข้าใจ

“อ้าว ท�าไมล่ะ” ชาวอนิเดยีรวัลิ้นถาม

“รอสกัครู่นะคะ เดี๋ยวฉนัมา” เธอย�้า เพราะอธบิายความมากไปกว่า 

นั้นไม่ได้ แล้วลากกระเป๋าสองใบตรงไปยงัหน้าบ้านเพื่อกดกริ่งเรยีก ไม่ถงึ 

สองนาที ก็มีหญิงวัยสี่สิบ แต่งตัวสง่าภูมิฐานเปิดประตูออกมา สายตา 

คู่นั้นมองแขกด้วยความงุนงง

“คาร์เตอร์ ฮอร์ตนัส์ อยู่หรอืเปล่าคะ” พุธติาฉกียิ้มหวานจนเกอืบ 

จะถงึหู เดาว่าผู้หญงิตรงหน้าอาจจะเป็นพี่สาวของเขา

“ใคร? ฉนัไม่รู้จกั” หล่อนตอบ

“คาร์เตอร์ ฮอร์ตันส์ แฟนของฉันน่ะค่ะ เขาอยู่ที่นี่ ฉันมาหาเขา  

จะเอากระเป๋าเข้าไปเลยได้ไหมคะ”
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“ใครน่ะคุณ” เสียงผู้ชายดังมาจากในตัวบ้าน พุธิตาถอนใจเฮือก  

คดิว่าคงจะเป็นคาร์เตอร์อย่างแน่นอน แต่ผู้หญงิคนนี้หนัไปบอก 

“ใครไม่รู้ค่ะ มาตามหา คาร์เตอร์ ฮอร์ตนัส์” 

“ใครคอื คาร์เตอร์ ฮอร์ตนัส์” ชายผู้นั้นเดนิมาถงึที่ประตูแล้ว พอ

เธอเหน็กแ็ข้งขาอ่อน เพราะไม่ใช่คนที่เธอต้องการพบ

“คุณมาผดิบ้านแล้ว ที่นี่ไม่มคีนชื่อคาร์เตอร์” ชายผู้นั้นบอก พุธติา 

ยงัไม่ละความพยายาม หยบิรปูที่ถ่ายด้วยกนักบัคาร์เตอร์ที่ชดัที่สดุออกมา 

ให้ทั้งสองดู

“แฟนของฉนั คาร์เตอร์ เขาอยู่ที่นี่”

ชายและหญงิส่ายหน้าแทบจะพร้อมกนั 

“ฉนัไม่รู้จกั และบ้านหลงันี้ไม่มคีนชื่อคาร์เตอร์” ฝ่ายหญงิดูจะหมด 

ความอดทนแล้วเพราะน�้าเสยีงมนึตงึทเีดยีว ฝ่ายชายกพ็ยกัหน้าสนบัสนุน 

“คุณมาผิดบ้านแล้วละ และแถวนี้ไม่มีใครชื่อคาร์เตอร์ บางทีคุณ 

อาจจะต้องไปสอบถามที่สถานตี�ารวจ” 

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นเธอกห็มดปัญญาที่จะตื๊อต่อ จงึลากกระเป๋ากลบัมา 

ที่รถแท็กซี่หลังถูกปิดประตูใส่หน้า พอเห็นตัวเลขสีแดงที่คงจะเริ่มต้นวิ่ง 

ทนัททีี่บอกให้คนขบัรออกีเกอืบสบิเหรยีญ เธอกแ็ทบจะร้องกรี๊ด สตจิวนเจยีน 

จะขาดผงึ

“จะไปไหนต่อ” ชายอินเดียพูดจาแข็งกระด้าง เมื่อเธอไม่มีไมตรีให ้

ตั้งแต่แรก เขากไ็ม่แสดงความเอื้ออาทร

“โรงแรมที่ใกล้ที่สุด” เธอสั่ง แล้วยกกระเป๋าขึ้นหลังรถด้วยตัวเอง  

เพราะไม่ต้องการจ่ายทปิให้แขกจอมงกอกีแม้แต่เหรยีญเดยีว สบินาทต่ีอมา  

เธอก็แทบจะร้องกรี๊ดออกมาอีกหน เมื่อเจอราคาโรงแรมเข้าไปเกือบร้อย 

หา้สบิเหรยีญในคนืเดยีว แต่เวลานี้เกอืบจะสามทุม่แลว้เธอจะไปหาโรงแรม 

ที่ไหนได้อีก ขืนไปก็ถูกค่าแท็กซี่ฟันหัวแบะ คืนนี้ค่อยตระเวนหาใหม่ทาง 

อินเทอร์เน็ต คงจะมีโรงแรมราคาถูกกว่านี้ให้พักได้อีกหลายๆ คืนกว่าจะ
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เจอตวัคาร์เตอร์ได้...

อาหารค�่าคนืนั้นต้องขอบคณุผูค้ดิค้นบะหมี่ถ้วยส�าเรจ็รปู ที่เพยีงแค่ 

เธอเทน�้าร้อนลงไปไม่กี่นาทีก็กินได้ กันตายไปหนึ่งมื้อ และยังมีเหลือใน 

กระเป๋าอีกหลายสิบถ้วย พอที่จะเอาชีวิตรอดไปได้อีกหลายวัน หลังจาก 

อาบน�้าอาบท่าเรียบร้อยแล้ว เธอก็เริ่มส่งอีเมลไปหาคาร์เตอร์ บอกว่าเธอ 

พกัอยู่ที่ไหน ถ้าเขาได้รบัอเีมลแล้วกข็อให้มารบัด่วน เพราะเธอไปหาที่บ้าน 

ของเขาแต่ปรากฏว่าผดิหลงั

หลงัจากส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ไปแล้ว เธอกเ็ปิดหาในสมุดรายชื่อ 

ผู้ใช้โทรศพัท์ พบชายชื่อและนามสกุลเดยีวกนัสามคน เธอจงึเริ่มโทร. หา 

และภาวนาว่าขอให้หนึ่งในนั้นเป็นคาร์เตอร์ของเธอ...

เสียงร�่าลาของเพื่อนร่วมงานดังขึ้นก่อนที่ประตูจะปิดลง ธีธัชรูดซิป 
เสื้อกันหนาวจนถึงคอและดึงฮู้ดขึ้นมาคลุมศีรษะเมื่อฝนเริ่มตกปรอยๆ  

ลงมาอกีแล้ว เป็นเรื่องปกตขิองแวนคูเวอร์ ที่ต้นเดอืนพฤศจกิายนจะมฝีน 

ปรอยลงมาเป็นประจ�า ด้วยใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มที เนื่องจากแวนคูเวอร์

เป็นเมืองที่อยู่ติดชายทะเล ทางด้านตะวันออกของเมืองเป็นเทือกเขาร็อกก ี

ที่ช่วยกันอากาศหนาวเย็นจากด้านในประเทศไม่ให้ผ่านมาถึงได้ จึงท�าให้

แผ่นดินด้านรับลมมีฝนมาก ด้านหลังเขามีฝนตกน้อย กลายเป็นหย่อม 

ทะเลทรายเลก็ๆ ไป ดงันั้น คนที่คดิมาอยูแ่วนคเูวอร์ จะต้องปรบัตวัปรบัใจ 

ยอมรบัสภาพฝนตกในฤดหูนาวได้จงึจะอยูร่อด เพราะเป็นสภาพภมูอิากาศ

ที่น่าร�าคาญใจเป็นอย่างยิ่ง แม้อากาศจะอุ่นกว่าด้านในแผ่นดิน แต่ก็มีฝน

ตกพร�าๆ เกอืบตลอดเวลาในฤดหูนาว และน�้าฝนที่ตกลงมากเ็ยน็จดั ท้องฟ้า 

กจ็ะอมึครมึ หม่นหมอง ซมึเศร้า ต่างจากฤดูร้อนลบิลบั

ธีธัชคิดว่าคนที่มาอยู่ในแวนคูเวอร์เป็นปีแรก จะเป็นปีที่ยากล�าบาก 

ที่สุด เพราะจะต้องผ่านสภาพภูมิอากาศอันซึมเซาของฤดูหนาวไปให้ได ้

เสยีก่อน หลงัจากนั้นทกุอย่างกจ็ะเข้าที่เข้าทางในปีต่อมา แต่ถ้าใครเอาตวัรอด 
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ไม่ได้ในปีแรก กอ็ย่าหวงัเลยว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้อกี

ชายหนุ่มเปิดประตรูถกระบะคนัใหญ่ซึ่งจอดในที่รบัฝากใกล้ที่ท�างาน  

แล้วสตาร์ตออกไป จดุมุง่หมายอยูท่ี่สนามฟตุบอลในร่มด้วยใกล้ถงึเวลานดั 

ของทมีเตม็ท ีฟุตบอลเป็นกฬีาโปรดของเขาตั้งแต่อยู่ที่เมอืงไทย จนกระทั่ง 

ย้ายตามมารดามาอยู่แวนคูเวอร์เมื่อเกือบสิบปีก่อน เขาก็ยังคงหาทีมเล่น 

และลงแข่งไม่เคยขาด หนึ่งสปัดาห์จะต้องไปเตะบอลกบัเพื่อนๆ สองถงึสาม 

ครั้งเป็นประจ�า ฤดูร้อนกเ็ตะข้างนอก ฤดูหนาวกเ็ตะในร่ม เป็นอย่างนี้มา

ตลอด 

ดงันั้น วนัไหนที่เขาจะต้องเล่นฟตุบอล เขาจะขอเจ้านายมาท�างานเช้า 

แล้วกลบัเรว็ เพื่อให้ครบแปดชั่วโมงตามกฎหมายก�าหนด เจ้านายไม่เคยบ่น 

เพราะตลอดเวลาแปดชั่วโมงที่ท�างานนั้น เขากต็ั้งใจท�าอย่างจรงิจงั จนเป็น 

ที่รักและไว้วางใจของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานทุกคน เกือบสองปีแล้วที่ 

เขาท�างานเป็นพ่อครวั นบัตั้งแต่เรยีนจบปรญิญาโทด้านบรหิารธุรกจิ ใคร 

จะว่าเขาบ้าก็ไม่สน เพราะเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่นั้นคือเส้นทางที่จะ 

ท�าให้เขามุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตอย่างมั่นคง แม้จะเหน็ดเหนื่อย 

และท้อเป็นบางครั้ง เขาก็ยังมุ่งมั่นเดินไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อต้องการ 

แสดงให้ปู่ของเขาที่เมืองไทยเห็นความพยายาม และไม่ย่อท้อต่อความ 

เหนื่อยยาก เหมอืนกบัที่ท่านก่อร่างสร้างครอบครวัขึ้นมาในอดตีด้วยน�้าพกั- 

น�้าแรงจนกลายเป็นบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าใหญ่โตในเมืองไทย เมื่อเขา 

เห็นตวัอย่างจากปู่มาแล้ว เขาก็คิดจะด�าเนินรอยตามท่าน เริ่มต้นจากการ 

ท�างานใช้แรงงานเพื่อหาประสบการณ์ วันข้างหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน 

ได้อย่างเตม็ภาคภูมิ

ใต้ตาข้างขวาของเขากระตุกยิบอีกแล้ว...ธีธัชหงุดหงิด สองสามวัน 

มานี้ตากระตุกบ่อยเหลือเกิน ไม่เข้าใจว่าท�าไม หรือบางทีปู่ของเขาอาจจะ 

คิดถึงก็เป็นได้ ระหว่างทางขับรถไปยังสนามฟุตบอลเขาจึงโทร. ไปหาปูท่ี่ 

เมอืงไทยซึ่งยงัเป็นเวลาสบิเอด็โมงเช้า ถอืว่าว่างส�าหรบัท่านพอด ีเสยีงโทรศพัท์ 
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ดงัขึ้นไม่นาน ปูข่องเขากร็บัสายขึ้นมา

“สวสัดคีรบัคุณปู ่คดิถงึผมหรอืเปล่าครบั ตาผมถงึได้กระตุกยบิๆ” 

เสยีงหวัเราะดงัจากปลายทาง แล้วผู้ใหญ่ใจดกีต็อบ

“ปู่คดิถงึแกตลอดเวลานั่นแหละ แกสบายดใีช่ไหมทมิ”

“สบายดคีรบัปู ่แล้วปู่ล่ะครบั”

“ปู่สบายดี แล้วเรื่องร้านอาหารไปถึงไหนแล้วล่ะ พร้อมจะเปิด 

เมื่อไหร่กบ็อก ปู่จะโอนเงนิไปให้”

“อกีไม่นานหรอกครบั ผมก�าลงัหาโลเคชนัอยู่ บางท ีผมคดิว่าอาจ

จะไปเปิดที่วกิตอเรยีครบั จะลองหารายละเอยีดร้านแถวนั้นด ูแล้วยงัไงผม 

จะโทร. บอกรายละเอยีดปู่อกีครั้งนะครบั” ธธีชัยิ้มกบัตนเอง...รกัปู่ยิ่งกว่า 

ใครในโลก ยิ่งกว่าบุพการีที่แยกทางกัน หากไม่มีปู ่ เขาก็คงจะไม่มีวันได้ 

ร�่าเรียนจนจบ และไม่มีทุนที่จะเปิดร้านอาหารในอนาคต...เขาเล่าเรื่องราว 

ต่างๆ ในรอบวนัให้ท่านฟังด้วยสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ก่อนจะวางสาย

ไปเมื่อถึงสนามฟุตบอล โดยไม่รู้ว่าอีกไม่นาน เค้าลางแห่งความยุ่งยาก 

ในชวีติของเขาก�าลงัจะบงัเกดิขึ้นแล้ว...



“กลับมาเถอะนังพุ อย่าอยู่ต่อเลย” เสียงครางจากปลายสาย 
กระทบกระเทอืนจติใจของพธุติายิ่งนกั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลงัจากเดนิทาง 

มาถงึแวนคูเวอร์ได้สปัดาห์กว่าแล้ว แต่กย็งัไม่เหน็คาร์เตอร์แม้แต่เงา 

เธอเพยีรส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ไปหาเขาทุกวนั แต่กลายเป็นว่า 

จดหมายนั้นถกูตกีลบัทกุครั้งไป ยิ่งสร้างความหวาดกลวัให้เธอยิ่งนกัวา่เขา 

อาจจะได้รบับาดเจบ็อนัตราย จนกล่องจดหมายเตม็หรอืถูกปิดไป 

สองวันหลังจากที่เธอมาถึงที่นี่ เธอก็ทราบจากพนักงานขายโดนัต 

ของเขาว่า บริษัทมีออฟฟิศอยู่ที่เมืองทางใต้ของแวนคูเวอร์ เธอจึงนั่งเรือ 

บวกกับรถเมล์จากนอร์ทแวนคูเวอร์ไปถึงแลงลีย์ใช้เวลาถึงสองชั่วโมง พอ

ไปถึง ก็ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อจะเข้าไปพบคาร์เตอร์ แต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น

กลับยืนยันว่าแฟนของเธอไม่ได้ท�างานอยู่ที่นี่ และไม่มีผู้บริหารระดับสูง 

ของบรษิทัชื่อนี้สกัคน 

หล่อนยังเปิดภาพผู้บริหารจากส�านักงานใหญ่ในโทรอนโตให้ดู แต่ 

ละคนแก่ๆ ทั้งนั้น ไม่มคีาร์เตอร์ของเธออยู่ด้วยเลย

๒
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พุธิตาคอตกกลับโรงแรมด้วยความผิดหวัง และในคืนนั้นเอง เธอ

ก็ได้รู้ว่าจะกัดฟันอยู่โรงแรมแห่งนี้ต่อไปไม่ได้หากยังคิดจะตามหาเขาอยู่ 

เธอจงึเริ่มค้นหาโรงแรมใหม่จากอนิเทอร์เนต็ และพบว่าในไชน่าทาวน์มห้ีอง

แบ่งเช่าเป็นรายวนัและรายสปัดาห์อยูบ่นชั้นสองและสามของอาคารหลงัหนึ่ง

ในราคาวนัละสี่สบิเหรยีญ เธอจงึหอบข้าวของย้ายจากโรงแรมสี่ดาว ไปอยู่ 

ห้องในรูหนูที่ไม่สามารถให้ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของดาว เพราะนอกจากห้อง

เก่าๆ โทรมๆ ขนาดเลก็แล้ว ห้องน�้ายงัต้องใช้ร่วมกนั แต่ด้วยความจ�าเป็น

บงัคบั เธอกต็้องอดทน คดิเสยีว่าหากเจอคาร์เตอร์เมื่อใด ชวีติกค็งจะกลบั

ไปสู่ความหรูหราดงัเดมิ

เธอไม่เชื่อหรอกว่าคาร์เตอร์จะไม่ได้ท�างานที่บรษิทันั่น อาจจะมข้ีอมูล 

บางอย่างผิดพลาด วันต่อมา เธอตัดสินใจน�าภาพถ่ายของคาร์เตอร์และ 

หลักฐานทั้งหมดไปที่สถานีต�ารวจเพื่อขอให้ช่วยตามหาเขา หลังจากแจ้ง 

อธิบายไปเป็นชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดูเอกสารที่เธอน�ามาด้วยก็พอจะเข้าใจ จึง 

รับค�าขอ แต่เธอก็ต้องรอฟังผลในอีกสองหรือสามวันข้างหน้า เพราะ 

ทุกอย่างที่นี่เป็นระบบไปหมด การท�างานก็จะต้องรอ เธอจึงให้อีเมลและ

เบอร์โทรศพัท์ของห้องเช่าไป จากนั้นกค็อตกกลบัที่พกัอกีรอบ 

“พุจะกลับได้ยังไงล่ะเจ๊ อุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้ว ถ้ากลับไปโดยไม่เจอ 

คาร์เตอร์ พคุงถกูคนทั้งบรษิทัหวัเราะตาย” เธอบอกเสยีงอ่อยๆ เวลานี้เริ่ม 

ตระหนกัว่าได้โอ้อวดอะไรออกไปบ้าง ถ้ากลบัไปมอืเปล่าเธอคงถูกเหยยีบย�่า 

จมธรณแีน่ๆ

“กอ็ยู่ที่นั่นแกจะท�าอะไรล่ะนงัพุ ดูสภาพห้องแกส ิอยู่เข้าไปได้ยงัไง” 

ชัชนันท์มองภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านร่างบางในชุดนอนไปทาง 

ด้านหลัง ที่เป็นก�าแพงสีเหลืองขะมุกขะมอม มีคราบน�้าฝนเป็นหย่อมๆ  

ดวงไฟหวัเตยีงกส็เีหลอืงเข้ม ผ้าม่านเก่าๆ กห้็อยหย่อนตกลงมาหลายตะขอ 

ดูไม่เจริญหูเจริญตาสักนิด “แล้วแกจะไปตามหาเขาได้ที่ไหนอีกล่ะ นี่ก็ปา 

เข้าไปเป็นอาทติย์แล้วนะแก”
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พุธิตาถอนใจเบาๆ ถ้ากลับได้โดยไม่อับอายขายหน้าชาวบ้าน เธอก็

คงกลบัไปแล้ว เพราะไม่ใช่แค่เพยีงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่เธออวดไว้ ยงัมี

ที่บ้าน บดิามารดา รวมไปถงึพี่ป้าน้าอาทั้งหลายแหล่ที่เธอไล่ประกาศหมด 

ทั้งนี้ต้องโทษที่พี่สาวและน้องสาวของเธอนั่นแหละที่ต่างกไ็ด้ดบิได้ดไีปหมด 

คนเป็นพี่กเ็รยีนเก่งเหลอืเกนิจนสอบเป็นผูพ้พิากษาได้เมื่อไมน่านมานี้ แถม 

ตอนนี้ก็เพิ่งแต่งงานกับผู้พิพากษาด้วยกัน งานแต่งจัดเลี้ยงใหญ่โตแทบ 

จะเลี้ยงคนทั้งจงัหวดั 

ส่วนน้องสาวก็เพิ่งแต่งงานกับชายหนุ่มคนรักซึ่งคบหากันมาตั้งแต่

มัธยมไปเมื่อสองปีก่อน น้องเขยของเธอเป็นลูกชายเจ้าของร้านขายของช�า 

ใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัด แถมบิดามารดายังสนับสนุนให้บุตรชายเปิดร้าน 

ขายคอมพิวเตอร์ของตัวเองใหญ่โตมโหฬาร ด้วยเขากับน้องสาวเรียนจบ 

มาทางด้านนี้ จึงยกตึกแถวสี่ชั้นห้าคูหากลางเมือง ดัดแปลงเป็นร้านคอม- 

พิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในจังหวัด น้องสาวจึงกลาย 

เป็นเศรษฐนิใีนชั่วข้ามคนืไปอกีคน 

กเ็หลอืแต่เธอนี่แหละ ที่ยงัไม่มอีะไรจะอวดญาตพิี่น้องได้เลย เรยีน 

ก็ไม่เก่งเหมือนพี่และน้อง แฟนที่เคยมีก็ไม่ร�่ารวยหรือหน้าที่การงานดีเลย 

สกัคน เธอจงึพึ่งหมอดูบ่อยครั้งในรอบปีที่ผ่านมา แต่ละคนกบ็อกตรงกนั 

ว่าเนื้อคู่เธอเป็นชาวต่างชาติ และอนาคตจะร�่ารวย นั่นแหละจึงกลายเป็น 

ความหวงัเดยีวที่คดิว่าจะเชดิหน้าชูตาขึ้นมาได้บ้าง

นับแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็เริ่มมองหาแต่แฟนฝรั่งตามค�าท�านาย 

ทายทักของหมอดู ก็เจอหลายคน แต่มีคาร์เตอร์นี่แหละที่รวยที่สุด และ 

หน้าตาดทีี่สุด อายุกน็้อย ขณะที่คนอื่นขึ้นเลขห้าเลขหกกนัแล้วทั้งนั้น

“พุอาย...” เธอสารภาพออกไป

“ระหว่างกลวัอายกบักลวัตาย แกจะกลวัอย่างไหนมากกว่ากนัหานงัพุ  

อยู่ที่นั่นญาติพี่น้องก็ไม่มี จะไปตามหาเขาที่ไหนอีกล่ะ หลักฐานทั้งหมดที่ 

มกีเ็อาไปตามหาที่บรษิทัของเขา ไปที่บ้านแล้วกไ็ม่เจอ แกกส็รุปได้แล้วละ
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ว่าเจอฝรั่งหลอก กลบัมาเถอะ” ชชันนัท์ชกัหมดความอดทน

“พุขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะ” เธอตัดสินใจ “ตอนนี้พุเริ่มจะชินกับ 

ที่นี่แล้ว และที่ไชน่าทาวน์ อาหารที่พกัราคาไม่แพง อยู่ได้น่ะเจ๊ ไม่ต้องห่วง”

“แต่เจ๊ได้ยินคนเขาลือมาว่ามันน่ากลัวนะ ตอนกลางคืนมีแต่พวก 

เร่ร่อน ขี้ยา” คนที่อยู่ไกลกลบัรู้ดเีสยีอกี

“พุกไ็ม่ไปไหนตอนกลางคนืเท่านั้นเอง ไม่เหน็จะมปีัญหาอะไร เวลา 

ออกไปตามหาตวัคาร์เตอร์กอ็อกไปแต่ตอนกลางวนั”

“โธ่ นงัพุ” 

“เอาน่าเจ๊ พุขอเวลาอกีอาทติย์เดยีวเท่านั้น ถ้าไม่เจอจรงิๆ กจ็ะเลื่อน 

ตั๋วกลบั ไม่ต้องห่วงหรอกนะ พุอยู่ได้ พุจะลองสอบถามไปที่ส�านกังานใหญ่ 

ที่โทรอนโตแลว้รอคอยค�าตอบ ดไีม่ด ีพรุง่นี้มะรนืนี้ต�ารวจอาจจะไดข้้อมลู

ของเขาแล้วกไ็ด้” เธอมองโลกในแง่ดี

“ตามใจแก ยงัไงกโ็ทร. มาบอกความคบืหน้าบ้างกแ็ล้วกนั” 

พุธิตาตัดสัญญาณไปแล้ว เพราะชัชนันท์จะต้องรีบไปท�างาน ด้วย 

เวลาหัวค�่าของที่นี่เป็นเวลาเช้าของทางโน้น จึงคุยกันไม่สะดวกนัก หากจะ 

เอาเวลาค�่าของทางโน้น เธอก็ยังไม่ตื่น เวลานี้จึงเหมาะสมที่สุดที่จะคุยกับ

เพื่อนรกั

เธอทิ้งตวัลงนอนบนเตยีงเก่าๆ บอกซ์สปรงิส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าด ท�าท่า 

ราวกับว่าสปริงจะหลุดออกมาเสียให้ได้ กลิ่นของมันไม่สดชื่นนัก เหมือน 

เอาสเปรย์มาฉดีกลบกลิ่นอบัซ�้าแล้วซ�้าเล่า จงึกลายเป็นกลิ่นฉุนๆ แปลกๆ 

ปนกับกลิ่นบุหรี่เก่าๆ หากซุกหน้าลงไปคงจะชวนให้เวียนหัวยิ่งขึ้น ยังดีที่ 

หมอนยงัใหม่และปลอกหมอนสะอาดสะอ้านใช้ได้ เธอจงึพอทนไหว ไม่ต้อง 

ใช้ความอดทนมากนกั

บนเพดานรวมไปถึงผนังบางส่วน มีคราบน�้าฝนสีเหลืองเป็นดวงๆ  

ดแูล้วไม่เจรญิหูเจรญิตาอย่างที่ชชันนัท์พดูจรงิๆ แต่เธอไม่มทีางเลอืกมากนกั  

ค่าห้องวันละสี่สิบกว่าเหรียญแบบนี้ จะไปหาที่ไหนได้อีก ซ�้าแถวนี้อาหาร
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การกนิกร็าคาถกู แค่ลงไปซื้อซาลาเปาลกูละไม่เกนิสองเหรยีญกอ็ิ่มได้หลาย 

ชั่วโมง พวกโจ๊ก บะหมี่ ชามหนึ่งกไ็ม่กี่เหรยีญ เทยีบกบัตอนที่อยู่โรงแรมหรู 

ไม่ได้เลย ค่าครองชพีต่างกนัเยอะ

เอาละ ทนีี้เธอจะต้องมาวางแผนต่อไปว่าพรุ่งนี้จะท�าอย่างไรด ี เมื่อ 

เที่ยวเดินตระเวนไปตามถนนสายธุรกิจในดาวน์ทาวน์มาแล้วตลอดสัปดาห์

ด้วยความคาดหวงัว่าจะได้เจอคาร์เตอร์ในชุดสูทเดนิผ่านไปผ่านมาบ้าง แต่

กต็้องสิ้นหวงัอกีเช่นกนั

เมื่อไม่เจอเขาตอนกลางวัน เธออาจจะไปตามหาเขาในตอนกลางคืน 

แทน...ด้วยตลอดเวลาที่คบกัน เขาบอกเสมอว่าชอบไปพักผ่อนยามราตร ี

ทุกครั้งที่มีโอกาส เนื่องจากท�างานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันแล้ว ก็ต้อง 

พกัผ่อนคลายเครยีดบ้าง

เมื่อคิดได้เช่นนั้น เธอก็เด้งตัวลุกขึ้นจากที่นอน แล้วเริ่มต้นค้นหา 

ข้อมูลบาร์และสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีหรูๆ เป็นอันดับแรก เพราะเขา 

เป็นคนมเีงนิ ย่อมเลอืกสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจอยู่แล้ว 

วันต่อมา เธอก็ได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีมาหลายแห่ง  

แต่ละแห่งต้องจ่ายเงินเพื่อผ่านเข้าไปด้านใน เธอสุ่มเลือกขึ้นมาสองแห่งที่ 

อยู่ใกล้ๆ กนั และลมืที่บอกกบัเพื่อนรกัไปเสยีสนทิ พอผ่านหวัค�่าไปแล้ว 

เธอก็เดินทางไปยังถนนบรอดเวย์อันเป็นสถานที่ตั้งของบาร์ชื่อดัง ผ่านไป 

กว่าสามชั่วโมง เธอกไ็ม่พบเหน็ใครที่เหมอืนคาร์เตอร์ จงึตดัสนิใจย้ายไปที่

บาร์อกีแห่งหนึ่ง และเดนิวนเวยีนค้นหาอยูห่ลายชั่วโมงกไ็ม่เจอเขาอกีเช่นกนั 

ระหว่างนั้น พุธิตาต้องคอยหลีกเลี่ยงบรรดาฝรั่งหัวงูทั้งหลายที่คิด 

จะหิ้วสาวเอเชยีกลบับ้าน แต่ส�าหรบัเธอไม่นยิมการออกเดตกบัผู้ชายที่เจอ 

ในผบั จงึไม่สนใจใครทั้งนั้น พอไม่เจอคนที่ต้องการ เธอกเ็ดนิออกมาจาก 

บาร์ หากแต่ความที่ก�าลงัผดิหวงั น�้าตากไ็หลรนิออกมาโดยไม่ตั้งใจ จงึไม่เหน็ 

ชายที่เดนิสวนเข้ามาด้านใน 

“อุป๊ส์! ซอร์รี่” เขาอทุาน เธอเงยหน้ามองเขาแวบหนึ่ง กเ็หน็ฝรั่งหนุม่ 
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ใบหน้าคมสัน แต่มีหนวดเคราครึ้ม เขาก้มมองเธอด้วยความสงสัยที่เห็น

เธอร้องไห้ จึงถามออกมาหลายประโยค เธอฟังไม่เข้าใจจึงได้แต่สั่นหน้า 

แล้วเดนิออกไป...

ธีธัชมองหญิงสาวร่างระหงที่เดินสวนออกไปด้วยความรู้สึกบอก 
ไม่ถูก เขาแยกไม่ออกว่าเธอเป็นคนชาติอะไร อาจจะไทย หรือจีน หรือ 

เวยีดนาม แต่เป็นเอเชยีแน่ๆ ส�าเนยีงและท่าทางของเธอเศร้าๆ ไม่รูว่้าทะเลาะ 

กบัแฟนหรอืเปล่า 

ไม่รูอ้ะไรดลใจให้เขาเดนิตามเธอออกไปที่ถนน เหน็เธอยนืรอรถเมล์ 

ที่ป้าย พอรถมาถงึเธอกก็้าวขึ้นไป ดูเหมอืนว่าเธอรู้ว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ และ 

ออกไปจากย่านคนบาปแถบนี้ได้เขากส็บายใจ แล้วเดนิกลบัเข้าผบัเพื่อไปพบ 

เพื่อนตามที่นดักนัไว้ ไม่นานกล็มืผู้หญงิคนเมื่อครู่ออกไปจากหวั หลงัจาก 

ดื่มเบียร์ขวดที่สองเข้าไปและได้สนทนาอย่างเพลิดเพลินกับเพื่อนร่วมทีม

ฟุตบอล

พุธิตาเดินทางมาถึงห้องพักในเวลาเกือบเที่ยงคืน เธอก�าลังจะหยิบ 
กญุแจขึ้นมาไขประตหู้อง แต่พอเหน็ประตทูี่เปิดแง้มอยู ่ตวัของเธอกเ็ยน็วาบ 

ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า รบีผลกัประตเูข้าไป กเ็หน็กระเป๋าเสื้อผ้าถกูรื้อค้น  

เธอวิ่งเข้าไปควานหาถงุใบเลก็ที่ซุกอยู่ในเสื้อผ้า ซึ่งบรรจเุอกสารส�าคญัทั้งหมด  

รวมไปถงึตั๋วเครื่องบนิ เงนิสดทั้งหมด และพาสปอร์ต หากกไ็ม่มถีุงใบนั้น

อยู่ในกระเป๋าแล้ว

เธอเข่าอ่อนยวบ แต่จะอ่อนแอเวลานี้ไม่ได้ จึงรีบวิ่งไปเคาะประตู 

ห้องพกัของเจ้าของห้องเช่า ส่งเสยีงดงัลั่นสะท้อนไปทั่วทางเดนิแคบๆ แล้ว

สามภีรรยาชาวจนีกเ็ปิดประตูออกมาหน้าตางวัเงยี

“มอีะไร” เสยีงของสามไีม่เป็นมติรเลยเมื่อถูกปลุกขึ้นมากลางดกึ 

“ขโมย มีขโมย งัดเข้าไปในห้องของฉัน” เธอพยายามสื่อสารด้วย 
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ภาษาองักฤษตะกุกตะกกั

“อะไรนะ?” ชายคนจนีถามย�้า

“ขโมย ห้องฉนั เงนิ พาสปอร์ต หายหมดเลย” เธอเล่าพร้อมน�้าตา 

นองหน้า เมื่ออธิบายไม่เข้าใจก็ลากมือของภรรยาตามมาที่ห้องพัก เปิด 

ประตูออกกว้างให้พวกเขาดูว่าห้องถูกรื้อ สองสามีภรรยาหันมองหน้ากัน 

ตาโต แล้วรบีโบกไม้โบกมอื

“ต�ารวจ โทร. หาต�ารวจสิ” เธอบอก สองสามีภรรยาสั่นหัวดิก  

อธบิายว่าพวกเขาไม่เกี่ยว ไม่รูเ้รื่องอะไรทั้งสิ้น ก่อนฝ่ายสามจีะยดัโทรศพัท์ 

บ้านแบบไร้สายให้เธอ 

“คุณนั่นแหละโทร. บอกต�ารวจ พวกเราไม่เกี่ยว”

พุธิตาหน้าเหวอ ไม่คิดว่าเจ้าของห้องเช่าจะไร้ความรับผิดชอบถึง 

เพยีงนี้ แม้ภาษาองักฤษจะย�่าแย่ แต่เธอกพ็ยายามที่จะคุยกบัต�ารวจให้ได้  

หากเจ้าหน้าที่ที่รบัสายกลบัเหน็เป็นเรื่องไม่สลกัส�าคญั ๙๑๑ ไม่รบัแจ้งความ 

เหตลุกัเลก็ขโมยน้อย และให้เธอโทร. ไปยงัสถานตี�ารวจประจ�าท้องถิ่นแทน

เธอโทร. ไปยังสถานีต�ารวจพร้อมเสียงร้องไห้โฮๆ พูดก็ไม่รู้เรื่อง 

ปลายสายร�่าร�่าจะวาง ก่อนจะบอกให้เธอมาแจ้งความในตอนเช้าแทนแล้ว 

วางสายไป

เจ้าของห้องเช่าบอกว่าต�ารวจที่แวนคูเวอร์มนี้อย และไม่มใีครสนใจ 

คดีลักทรัพย์พวกนี้หรอก จากนั้นฝ่ายสามีก็แสดงความใจด�าออกมาด้วย 

การให้เธออยู่ที่นี่เป็นคืนสุดท้าย เพราะรู้ว่าเธอไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าห้องอีก 

ต่อไป พรุง่นี้เช้าเธอกจ็ะต้องเกบ็เสื้อผ้าออกไป แล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนกนัเล่า

ด้วยความคบัแค้นและคบัข้องใจเหลอืประมาณ เธอวิ่งร้องไห้ออกจาก 

ตึกไป พอเห็นแท็กซี่ผ่านมา เธอก็โบกแล้วเรียกให้ไปส่งที่สถานีต�ารวจที่ 

ดูแลเขตนี้ คนขับรถแท็กซี่เป็นชายแก่ใจดี หลังจากพอจับความได้ว่าเธอ 

ถูกขโมยข้าวของจนหมดเกลี้ยง กไ็ม่รบัเงนิค่าโดยสาร บอกว่าสถานตี�ารวจ 

อยู่ห่างไปแค่ไม่กี่บล็อก แล้วอวยพรให้เธอโชคดี พุธิตาเดินขึ้นโรงพักเพื่อ
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แจ้งความเรื่องราวที่เกดิขึ้น 

หากเจ้าหน้าที่ต�ารวจฟังภาษาองักฤษของเธอไม่เข้าใจ จงึบอกให้กลบั 

มาใหม่อกีครั้งในวนัรุ่งขึ้น เพราะจะได้เรยีกล่ามมาช่วยแปล แต่เธอใจร้อน 

เกินกว่าจะรอไหว เกรงว่าขโมยจะหนีไปไกลและใช้เงินเธอไปจนหมดเสีย

ก่อน จึงเกาะเคาน์เตอร์อ้อนวอนให้ต�ารวจไปช่วย จนกระทั่งนายต�ารวจ 

ผู้หนึ่งเพิ่งกลับมาจากออกตรวจ พอเห็นเธอนั่งร�่าไห้แต่ไม่มีคนสนใจ จึง 

เอ่ยถามเพื่อนร่วมงาน พอทราบรายละเอยีด เขากต็ดัสนิใจโทรศพัท์ไปหา

คนผูห้นึ่ง

“เฮ้ ทมิ แกว่างหรอืเปล่าวะ”

ธธีชัเพิ่งเดนิออกจากบาร์ เมื่อโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น พอเหน็เป็นของ 

โรเบริ์ต เพื่อนในทมีฟุตบอลเดยีวกนั กร็บัขึ้นมาด้วยความสงสยั

“แกจะให้ฉนัท�าอะไรตอนตสีองนี่ล่ะวะ” เขาตอบกวนๆ ก่อนกระเซ้า 

“หรอืจะหนเีวรตามมาเที่ยวกบัพวกเรา”

“ฉันก็แค่คิดว่าถ้าแกยังไม่นอน แกอาจจะช่วยแม่สาวน้อยคนไทย 

ที่ก�าลงันั่งร้องไห้โฮๆ อยู่ตรงนี้สกัหน่อย”

“อะไรนะ? แกท�าร้ายผู้หญงิหรอืวะ”

“เฮ้ย อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ฉันอยู่ในหน้าที่โว้ย เพิ่งกลับมาถึงโรงพัก 

ก็เห็นแม่สาวชาวไทยมานั่งร้องไห้คร�่าครวญอยู่นี่อยู่แล้ว แต่ไม่มีใครช่วย

อะไรได้ เพราะไม่มลี่าม และเธอกพ็ูดไม่รู้เรื่องเลย”

“เฮ้อ เรยีกล่ามที่มใีบรบัรองส ิฉนัไม่เคยสอบ คุณสมบตัไิม่ถงึโว้ย”

“เอาน่า ฉันสงสารเธอ ไม่งั้นเธอคงนั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ไปจนถึงเช้าแน่ 

แกช่วยมาหน่อยเถอะวะ”

“อะไรวะ” เขาคราง เหนื่อยแสนเหนื่อย ท�างานเสร็จก็มานั่งคุยกับ

เพื่อน บาร์เลกิกอ็ยากจะกลบัไปนอนพกัผ่อน ยงัต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายอกี

“ถอืว่าเหน็ใจคนชาตเิดยีวกนัเถอะวะ น่าสงสาร ถ้าไล่ไปคนืนี้คงไม่รู ้

จะไปนอนที่ไหน ดไีม่ดอีาจถูกล่อลวงได้นะ แกกน็่าจะรู้”



ณ า ร า      27

ธธีชัถอนใจ ก่อนจะตอบไป

“เออ ฉนัจะไปเดี๋ยวนี้แหละ อกีสบิห้านาทเีจอกนั” 

เสียงร้องไห้ที่ดังดีไม่มีตกดังมาให้ได้ยินตั้งแต่ธีธัชเปิดประตูเข้าไป 
ในสถานตี�ารวจแล้ว เขาหนัมองหาต้นเสยีง กเ็หน็หญงิสาวใส่ชุดกระโปรง

ยาว สวมเสื้อโคตกันฝนนั่งปิดหน้าปิดตาร้องไห้อยู่ตรงเก้าอี้นั่งรอบริเวณ

หน้าเคาน์เตอร์ แล้วโรเบริ์ต เพื่อนของเขากเ็ดนิออกมาทกั

“นั่นแหละ นั่งร้องไห้มาเป็นชั่วโมงแล้ว ไม่รู้ใช้ถ่านยี่ห้ออะไร ยัง 

ไม่หยุดร้องแม้แต่วนิาทีเดยีว ขนืแกมาช้ากว่านี้ พวกเราเป็นบ้าตายแน่ๆ”

ล่ามจ�าเป็นท�าหน้าเจื่อนๆ 

“แล้วฉนัต้องท�ายงัไงบ้างล่ะ”

“ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ซักรายละเอียดให้หน่อย แล้วพวกเราก็จะ 

จดัการตามขั้นตอน”

ชายหนุ่มพยักหน้ารับแล้วเดินไปนั่งข้างๆ หญิงสาว ก่อนจะเอ่ยขึ้น

ด้วยภาษาไทยที่ชดัเจน

“คุณครบั”

เสยีงร้องไห้หยุดลงทนัทรีาวกบัได้ยนิเสยีงสวรรค์

“คุณ!” เธอนึกว่าหูฝาด รีบเอานิ้วชี้แยงหูอีกรอบ เพราะเห็นชาย 

หน้าฝรั่งจ๋านั่งอยูต่รงหน้า คลบัคล้ายคลบัคลาเหมอืนเคยเหน็ที่ไหนมาก่อน

กจ็�าไม่ได้ แต่เธอกไ็ม่สนใจเพราะมเีรื่องอื่นส�าคญักว่า “เมื่อกี้คณุพดูภาษาไทย 

หรอืคะ”

“ครบั” เขาตอบรบั มองใบหน้าที่เปรอะเปื้อนเครื่องส�าอางด้วยความ 

รู้สึกสงสาร อายไลเนอร์ถูกน�้าฝนและน�้าตาละลายไหลเยิ้มลงมาเป็นทาง 

เตม็แก้ม คิ้วเลอะจนไม่เป็นเส้นงาม ไหนจะแป้งและรองพื้น ผสมกบัน�้าตา 

จนเละเทะไปหมด ริมฝีปากอิ่มก็มีสีแดงเปรอะๆ รอบปาก ดูเหมือน 

ละครลงิไม่มผีดิ
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“คณุฟังภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมคะ คณุเป็นฝรั่งที่เคยไปอยูเ่มอืงไทย

ใช่ไหมคะ” เธอเกาะแขนเขาเขย่าด้วยความดใีจสุดขดี

“เปล่าครบั ผมเป็นลูกครึ่งไทย เกดิและโตจนกระทั่งเรยีนจบ ม. ๓ 

ที่ไทย แล้วกม็าอยู่ที่นี่ ผมพูด อ่าน และเขยีนไทยได้ครบั”

“โอ๊ย ฉันดีใจจริงๆ” พุธิตาแทบจะลุกขึ้นไชโยโห่ร้อง แต่พอเห็น 

สายตาของต�ารวจทั้งหญงิและชายที่มองมา เธอกร็บีอธบิายเรื่องราวตั้งแต่ 

ต้นจนจบให้ฟัง และด้วยที่เตมิรายละเอยีดเข้าไปเยอะหน่อย จงึใช้เวลาร่วม 

สิบนาทีกว่าจะเล่าจบ เพราะร่ายยาวตั้งแต่เจอคาร์เตอร์ทางอินเทอร์เน็ต 

เมื่อหลายเดือนก่อน จนกระทั่งลงเอยด้วยการมาตามหาเขาที่นี่ และถูก 

ขโมยเงนิในที่สุด

ธธีชัถามชื่อโรงแรมที่เธอถกูขโมยข้าวของ เธอกบ็รรยายเสยีละเอยีด 

ยิบ เขาจึงแปลให้เพื่อนของเขาฟังอีกครั้ง จากนั้นทางต�ารวจก็สอบถาม 

รายละเอียดข้าวของที่หายไปว่ามีอะไรบ้าง และลงบันทึกประจ�าวันเท่านั้น 

แล้วกย็ื่นกระดาษใบหนึ่งให้ว่ารบัแจ้งความเรยีบร้อยแล้ว 

“เขาท�าแค่นี้เหรอคะ” พุธิตาตกตะลึง หลังธีธัชแปลจนแล้วเสร็จ  

เขาจึงบอกตามที่ต�ารวจอธิบาย “ไม่ไปที่เกิดเหตุ หรือไปตรวจลายนิ้วมือ 

หรอืไปตามหาโจรหรอืคะ”

เขาถอนใจเบาๆ ก่อนอธบิาย

“ระบบต�ารวจที่นี่ต่างจากเมอืงไทย เพราะปรมิาณต�ารวจมนี้อยกว่า 

ประชาชนมาก ดงันั้น เคสทุบกระจกรถยนต์ ขโมยของ ลกัเลก็ขโมยน้อย 

พวกนี้ ก็จะลงบันทึกประจ�าวันไว้เท่านั้น ทางต�ารวจอาจจะไปสอบถาม  

เผื่อตามหาของกลางได้พบ แต่คุณก็จะต้องรีบโทร. ไประงับบัตรเครดิต 

ของตัวเอง พาสปอร์ตก็ต้องไปแจ้งที่กงสุล เงินที่หายไปมันไม่มีหลักฐาน  

เพราะคุณอาจจะโกหกจ�านวนเงินก็ได้ เหมือนอย่างกรณีถูกทุบกระจกรถ 

ประกนักจ็ะไม่รบัผดิชอบของข้างใน กเ็หมอืนกบักรณขีองคุณนี่แหละ”

“แต่เงนิสองพนัเหรยีญของฉนัหายเกลี้ยงเลยนะ ฉนัจะโกหกท�าไม” 
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เธอกรดีร้อง

“ผมไม่ได้ว่าคุณโกหก แค่ยกตัวอย่างให้ฟัง เคสแบบนี้ของที่นี่  

โดยเฉพาะที่ไชน่าทาวน์มนัเกดิขึ้นบ่อยมาก เพราะแถวนั้นพวกตดิยามนัเยอะ  

คดงีดับ้าน งดัร้าน ฉกชงิวิ่งราวมไีม่เว้นแต่ละวนั คนที่เขารู้กไ็ม่มใีครไปพกั 

ที่นั่นกนัหรอกนะคุณ”

“แล้ว...ฉนัจะได้ของฉนัคนืไหม?” เสยีงของเธอแหบโหย ความหวงั 

แทบสูญสิ้น

“ผมไม่อยากจะท�าให้คุณเสียก�าลังใจ แต่ผมอยากบอกว่า คุณต้อง 

ท�าใจละครับ ติดต่อกงสุลแล้วรีบกลับเมืองไทยเสีย อย่าอยู่ที่นี่อีกเลย  

มนัอนัตรายส�าหรบัผู้หญงิตวัคนเดยีวอย่างคุณ”

พธุติาปล่อยโฮอกีครั้ง ไม่เพยีงแต่เธอตามหาคาร์เตอร์ไม่พบ ยงัต้อง 

สญูเสยีเงนิเกบ็ก้อนใหญ่ไปอกี เงนิจ�านวนนั้นเธอต้องใช้เวลาเกบ็หลายเดอืน 

กว่าจะได้มา

“แล้วฉันจะไปนอนที่ไหนระหว่างรอพาสปอร์ต เจ้าของห้องก็ไล่ฉัน 

ออกแล้วเพราะรู้ว่าฉนัไม่มเีงนิจ่าย บตัรเครดติฉนักร็ูดเตม็วงเงนิแล้ว ฉนั 

ต้องตายแน่ๆ เลย”

คนฟังรูส้กึเจบ็ปวดไปกบัเธอด้วย เท่าที่ฟัง เขาคดิว่าเธออาจถกูผูช้าย 

หลอกถึงได้ตัดสินใจบินมาตามหา แต่ก็ต้องประสบเหตุก่อนที่จะพบตัว 

ชายผู้นั้น บางทอีาจจะเป็นโชคของเธอกไ็ด้ที่ไม่เจอผู้ชายที่ชื่อคาร์เตอร์ 

“แกพาเธอไปกงสุลไทยพรุ่งนี้ได้ไหมวะ” โรเบิร์ตถาม “เขาอาจจะ 

มหีน่วยงานดูแลเธอกไ็ด้”

“เขาว่าอะไรคะ” เธอเงยหน้าถามด้วยความอยากรู้

“เขาบอกให้ผมพาคุณไปกงสุล ไปขอความช่วยเหลอื”

“คุณพาฉนัไปได้ใช่ไหมคะ ตอนนี้ฉนัเคว้งไปหมดแล้ว ฉนัคดิอะไร 

ไม่ออกเลยว่าฉนัจะท�ายงัไงต่อไปด”ี

ธีธัชท�าหน้ายับย่น เขาไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้าง รู้อย่างเดียวว่า 
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ก�าลงัเจอปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเขาเลย แต่ก�าลงัแหย่เท้าเข้าไปยุ่งด้วย

“ช่วยเธอหน่อยเถอะนะ น่าสงสาร ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนด้วย”  

นายต�ารวจเกลี้ยกล่อม คงนกึอยากก�าจดัเธอออกไปจากที่นี่เตม็ที

“ช่วยฉนัด้วยนะคะ ฉนัสญัญาว่าถ้าฉนัเจอคาร์เตอร์เมื่อไหร่ จะจ่าย

เงนิตอบแทนความช่วยเหลอืของคณุอย่างเตม็ที่ แฟนของฉนัเป็นคนใจดมีาก 

เขาจ่ายเงนิคุณอย่างงามแน่ๆ ค่ะ”

ธีธัชได้ยินก็ไม่ชอบใจสักนิด...เขาลุกขึ้นยืนทันทีที่ได้ยินเรื่องเงิน  

และตอบไปอย่างไม่ไยดี

“ขอโทษนะ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเงนิ คุณขอร้องผดิคนแล้วละ เดี๋ยว

ผมจะบอกต�ารวจให้ว่า แฟนคุณพร้อมจะจ่ายเงนิอย่างงาม ให้กบัใครกไ็ด้

ที่ช่วยเหลอืคุณ!”



พุธิตาอ้าปากค้าง ไม่คิดว่าจะได้ยินค�าพูดตอบกลับเช่นนี้ ก็ไหน 
คาร์เตอร์บอกว่า ชาวต่างชาตทิี่อพยพมาอยูท่ี่นี่ต่างท�างานงกๆ เพื่อเงนิ แล้ว 

ดจูากการแต่งตวัที่ออกจะมอซอนดิๆ ใบหน้าที่มหีนวดเคราขึ้นเฟิ้มหน่อยๆ  

ก็น่าจะบอกว่าเขาเป็นคนชนชั้นแรงงาน ท�าไม การที่เธอเสนอเงินให้มัน 

แปลกตรงไหน 

ธธีชัแกะมอืของเธอออก ใบหน้าเคร่งขรมึเครยีดจนน่ากลวั หากแต่ 

ความหวาดกลวัที่จะถกูทอดทิ้งมมีากกว่า เวลานี้เขาเป็นบุคคลเดยีวที่สื่อสาร 

กับเธอรู้เรื่อง สามารถจะช่วยพาเธอไปที่สถานกงสุล ขอพาสปอร์ตและ 

ช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ หรือแม้กระทั่งช่วยตามหาคาร์เตอร์ได้ เธอจึงรีบ 

เปลี่ยนท่าที

“คุณธธีชัคะ ฉนัขอโทษที่พูดอะไรไร้มารยาทออกไป ฉนัก�าลงัตกใจ 

ก�าลงักลวั อย่าถอืโทษโกรธฉนัเลยนะคะ”

ใบหน้าคร้ามคลายความกระด้างลงเล็กน้อย ก่อนจะถอนหายใจ 

เบาๆ 

๓
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“ผมเข้าใจ เอาละ พรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปส่งที่กงสุลแต่เช้า แล้วช่วย 

คุณหาตั๋วเครื่องบนิกลบัไทยให้เรว็ที่สุด”

เธอยงัไม่อยากกลบัเพราะภารกจิยงัไม่เสรจ็สิ้น แต่เธอกไ็ม่มทีางเลอืก 

อื่น จงึได้แต่พยกัหน้า 

“แล้วคนืนี้ฉนัจะไปนอนที่ไหนคะ” เธอเริ่มกงัวล วงเงนิในบตัรเครดติ

กเ็ตม็เอี๊ยด เงนิสดตดิตวักม็ไีม่ถงึร้อยเหรยีญ จะให้เธอกลบัไปนอนที่เดมิ  

เธอกไ็ม่อยากกลบัไปอกี

“ที่บ้านผม” เขาตอบง่ายๆ เธอผงะไปนิด...เริ่มลังเล...เพราะไม่เคย 

รู้จกัมกัจี่กบัเขามาก่อน ถ้ายอมตามไป แล้วคนืนี้เขาปล�้าเธอ จะท�าอย่างไร 

“อะไรอกีล่ะ” ธธีชัหงุดหงดิเมื่อเหน็สายตาหวาดระแวงของเธอ 

“ฉนัเป็นผู้หญงิ ไปอยู่ตามล�าพงักบัผู้ชายมนัไม่เหมาะ”

“แดม...” เขาสบถ ก่อนจะหันไปบอกต�ารวจที่ยังยืนฟังด้วยความ

สนใจ แม้จะฟังไม่ออกกต็าม นายต�ารวจได้ยนิค�าสบถกห็วัเราะแล้วตบบ่า

เขาแรงๆ 

“เขาเป็นคนด ีคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม” นายต�ารวจบอกเธอพร้อม 

ยกนิ้วโป้งขึ้น “และเขากเ็ป็นเพื่อนผมด้วย ผมรบัรอง”

ค�าพูดง่ายๆ เธอเข้าใจ เมื่อนายต�ารวจรับรอง เธอก็ต้องเชื่อ จึง 

พยกัหน้ารบั

“ค่ะ”

“ถ้างั้นก็เยี่ยมเลย พาเธอไปได้เลยเพื่อน” นายต�ารวจอนุญาต รีบ

ต้อนทั้งสองลงจากสถานี พุธิตาคว้ากระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง ขณะที่ธีธัช 

ช่วยลากอกีใบลงจากสถานไีป หากเหลยีวหลงัมาคงจะเหน็นายต�ารวจแอบ

ปาดเหงื่อด้วยความโล่งใจ ทั้งสองเดินเงียบๆ ไปจนถึงที่จอดรถ พอเห็น 

รถกระบะขนาดใหญ่มีล้อสูงเกือบเท่าเอว เธอก็เริ่มวิเคราะห์ชายหนุ่มที่จะ

อยูร่่วมชายคาชั่วคราว เดาว่าข้อสรปุที่ว่าเขาเป็นพวกกรรมกรคงจะเป็นจรงิ 

แล้วกรู้็สกึเสยีดายขึ้นมาตงดิๆ เพราะคดิว่าถ้าเขาโกนหนวดเครา คงจะหล่อ
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ประมาณ ปีเตอร์ คอร์ป ดารา-นกัร้องหนุม่ของเมอืงไทยทเีดยีว ทั้งเรอืนร่าง

ที่สูงใหญ่ ไหล่กว้าง ขายาวแขง็แรง แต่เครื่องแต่งกายกลบัไม่ช่วยส่งเสรมิ 

ความหล่อสกันดิ เพราะแจก็เกตดูเก่าๆ ปอนๆ มกีลิ่นอาหารตุๆ ลอยเข้า

มาในจมูก กางเกงยนียิ่งแล้วใหญ่ มรีอยขาดตรงหวัเข่าทั้งสองข้าง และดู

ขะมุกขะมอมราวกบัไม่เคยซกัมาก่อนในชวีติ

“จะขึ้นมาได้หรอืยงัคุณ” เขาถาม เมื่อเหน็เธอยนืข้างประตูรถที่เปิด 

อยู่ แต่ยงัไม่ตดัสนิใจก้าวขึ้นมาเสยีท ีแม้เขาจะเกบ็กระเป๋าเดนิทางเข้ากระบะ 

หลังไปแล้วก็ตาม เธอสะดุ้งจากภวังค์ที่ก�าลังวิเคราะห์ชายตรงหน้า แล้ว 

คดิเสยีว่าคงจะรู้จกัเขาแค่ไม่กี่วนัเท่านั้น ต่อไปกค็งไม่ได้พบกนัอกี ดงันั้น

เขาจะเป็นอะไรกช็่าง ไม่เกี่ยวกบัเธอ ขอให้วนันี้มทีี่ซุกหวันอน มคีนช่วยพา

ไปกงสุลได้กพ็อแล้ว เดี๋ยวค่อยหาทางดิ้นรนต่อไป

พุธิตากระโดดขึ้นรถแล้วยิ้มหวานให้เขา ให้ก�าลังใจเขานิดหน่อย  

เพราะเป็นสิ่งเดยีวที่เธอพอจะมใีห้เขาได้ในเวลานี้โดยที่ไม่ต้องเสยีเงนิ

“ขอโทษนะคะ อย่างที่ฉนับอก ฉนัก�าลงัตกใจมาก ยงังงๆ ไปหมด

กบัเรื่องที่เกดิขึ้น”

เขาพยกัหน้านดิๆ แล้วสตาร์ตรถออกไป เธอจงึซกัขึ้นอกี

“ท�าไมต�ารวจที่นี่ถงึเหน็เรื่องลกัขโมยพวกนี้เป็นเรื่องเลก็เหลอืเกนิคะ 

ท�าไมไม่เหน็จะมใีครคดิอยากจะออกตามหาหวัขโมยนั่นเลย”

“ผมคดิวา่มนัเป็นทั่วโลกนั่นแหละ” เขาพดูเยาะๆ “หรอืวา่ที่เมอืงไทย  

ต�ารวจจะตามไปหาเจ้าหัวขโมยกระจอกๆ แบบนี้ อย่างมากก็ลงบันทึก 

ประจ�าวนัไว้ แต่จะออกไปหาหรอืไม่กข็ึ้นอยู่กบัต�ารวจ จรงิไหม”

คนฟังหน้ามุ่ย ยงัมขี้อโต้แย้ง

“แต่ที่นี่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะ เขาน่าจะมีความปลอดภัยให้ 

ประชาชนหรอืนกัท่องเที่ยวมากกว่านี้”

“เดี๋ยวนี้แวนคูเวอร์เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนแล้ว” เขาถอนใจ 

อีกเฮือกใหญ่ และอธิบายเพิ่มเติม “การที่มีคนอพยพมาอยู่ที่นี่เยอะแยะ  
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ท�าให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต�ารวจมีจ�านวนน้อย ควบคุมได้

ยาก มีคนจรจัดเยอะ พวกติดยาก็เยอะ ประชาชนอย่างเราท�าได้ก็แค่ 

ระวงัตวั ไม่เอาตวัเองไปอยู่ในถิ่นที่เสี่ยงเท่านั้น อย่างโรงแรมที่คุณเลอืกน่ะ 

คนดีๆ  ที่ไหนเขากไ็ม่ไปหรอก มนัน่ากลวั อยู่ในถิ่นที่ไม่ด ี ไม่เหน็เหรอว่า

หน้ากระจกร้านพวกนั้นมีลูกกรงเหล็กป้องกันอีกชั้น เพราะแค่กระจกเอา

ไม่อยู่หรอก”

เป็นครั้งแรกที่ภาพอันสวยงามของแวนคูเวอร์ภายในใจหม่นลง  

เหมอืนมใีครเอาปลายพู่กนัจุ่มสดี�าสะบดัจนภาพสวยเปรอะเปื้อน

“แล้วคนที่นี่น่ะ ส่วนใหญ่กจ็ะซื้อประกนัเอาไว้ เช่นประกนับ้าน ประกนั 

รถ ถ้ารถถกูทบุกระจก ประกนักจ่็ายค่าซ่อมให้ ส่วนของมคีา่ไม่รบัผดิชอบ 

ถ้าประกนับ้าน บ้านถกูงดั ถกูขโมย ประกนักจ่็ายให้ ต�ารวจกไ็ม่ต้องมาตาม

ไล่จับโจรพวกนี้ แล้วคุณในฐานะนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ก็จะซื้อประกัน

พร้อมตั๋วเครื่องบินหรือซื้อก่อนออกเดินทาง เวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้  

กจ็ะขอเคลมให้ประกนัจ่ายค่าเสยีหายให้ แต่ผมเดาว่าคุณคงไม่ม”ี

เขาเดาได้ถูกเผง เพราะเธอไม่เคยคิดจะเสียเงินเพิ่มเติมนอกจาก 

ค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งแพงโขอยู่แล้ว สรุปว่าเธอหมดสิทธิ์ที่จะขอให้ใครมา 

ช่วยอกี นอกจากชายข้างตวั

“แล้วทีนี้ฉันจะท�ายังไงดีล่ะคะ” เธอน�้าตาคลอขึ้นมาอีกหน เมื่อ 

ไม่เหน็อนาคตของตนที่นี่อกีเลย

“ขอใบเดินทางเร่งด่วน แล้วก็กลับ” เขาตอบง่ายๆ “ผมให้คุณอยู่ 

ที่บ้านได้ไม่นานหรอกนะ เพราะผมกม็งีานของผมเหมอืนกนั”

“คณุท�างานอะไรเหรอคะ บอกฉนัได้ไหม” เธอรบีถามด้วยความสนใจ 

ทนัททีี่สบโอกาส

“ผมเป็นพ่อครวัที่ร้านอาหารไทย”

“อ้อ ค่ะ” 

นั่นไง...เธอคดิแล้วไม่มผีดิ
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“แล้วมาอยู่ที่นี่นานหรอืยงัคะ”

“มาตั้งแต่เรยีนจบ ม. ๓ ทั้งหมดกส็บิกว่าปีแล้ว”

“แล้วคุณชอบที่นี่ไหมคะ แต่จรงิๆ แล้ว อยู่มาตั้งนานกน็่าจะชอบอยู่ 

หรอก ไม่งั้นคงไม่อยู่นานขนาดนี้” เธอถามเองตอบเองเรยีบร้อย เขากเ็ลย 

ไม่ต้องอธบิายอะไรอกี และถามกลบั

“แล้วคณุล่ะ มาตามหาแฟน คงคดิจะมาอยูท่ี่นี่เหมอืนกนัละสใิช่ไหม”

เธอได้ยนิกถ็อนใจเบาๆ ก่อนจะพยกัหน้า

“ฉนัเหน็ใครต่อใครที่ได้แต่งงานกบัฝรั่ง ต่างกไ็ด้ดบิได้ด ีมเีงนิทอง 

ใช้สบายกันทุกคน ฉันคบกับคาร์เตอร์ ก็คิดว่าถ้าได้แต่งงานกับเขา 

ครอบครวัของฉนักจ็ะสบาย”

ธธีชัไม่ใช่ไม่เคยได้ยนิค�าพูดแบบนี้ จงึไม่แปลกใจที่หญงิสาวหน้าตาด ี

หลายคนจะตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุน๋ หรอืถกูหลอกให้มาขายตวั หรอืแม้กระทั่ง 

ถกูหลอกให้แต่งงานเพื่อมาเลี้ยงดสูามชีราตอนบั้นปลายชวีติ และอมีากมาย 

ที่เขาเคยประสบ เคยได้ยนิมาก่อน

“แล้วทนีี้คุณจะท�ายงัไงถ้ากลบัเมอืงไทยไปแล้ว”

พอได้ยนิค�าถาม น�้าตาที่เหอืดแห้งไปก่อนหน้ากร็่วงเผาะๆ อกีครั้ง 

“อ้าว...” ธธีชัอทุาน ควานหากระดาษทชิชใูนลิ้นชกัหน้ารถ แล้วยื่นให้ 

เธอก�าใหญ่ “อย่าร้องไห้ส ิทุกปัญหามทีางออก คุณกต็้องค่อยๆ คดิ แล้ว

หาทางแก้ไป”

“ฉันไม่รู้...” เธอสั่นศีรษะ เสียงสั่นเครือจนแทบฟังไม่รู้เรื่อง “ฉัน 

ไม่รู้เลยว่าจะท�ายังไงต่อไปดี ฮือๆๆ ฉันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมมัน 

ถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้กับฉันได้” เธอหยุดไปนิด สั่งน�้ามูกออกมาพรืดใหญ่

ก่อนจะคร�่าครวญต่อ “ก่อนมาฉันก็ดูดวง...ท�าทุกอย่างตามที่พระอาจารย์

มหาลาภบอกแล้ว บอกว่าฉนัจะเจอคนรกั แล้วเรากจ็ะได้แต่งงานกนั แต่ 

ท�าไมมนัถงึเป็นแบบนี้กไ็ม่รู้”

เท่าที่จบัใจความได้ ท�าให้ธธีชัถงึกบักลอกตาด้วยความปลง...ผูห้ญงิ 
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กบัหมอดู ช่างเป็นเหตุผลที่เข้ากนัจรงิๆ 

“ก็คุณไม่เจอเขานี่ ต่อไปนี้คุณก็ต้องตัดสินใจแล้วละว่าจะท�ายังไง 

ต่อไป กลบัไปรอเขาที่เมอืงไทยก่อน รอเขาตดิต่อกลบัไปเองดกีว่า”

เธอสั่นศรีษะอกีรอบ 

“เขาหายไปจากชวีติฉนัหลายเดอืนแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนเราต้องเจอกนั 

ทุกๆ สามเดือน ตอนหลังเขาหายไปจากชีวิตของฉัน ฉันถึงได้ตัดสินใจ 

บนิมาตามหาเขาที่นี่ ตามที่อยู่ที่เขาเคยให้ไว้”

“แต่ก็ไม่เจอ...” เขาสรุป เพราะได้ยินเธอบอกมารอบหนึ่งแล้วบน 

โรงพกั

“นั่นแหละ ฉนัถงึต้องไปอยูท่ี่โรงแรมรหูนนูั่น เพราะเงนิฉนัร่อยหรอ 

ลงไปเยอะแล้ว”

“ตกลงว่า กลบัไป เขากจ็ะไม่มทีางตดิต่อคุณอกี”

“ฉนัไม่รู้ แต่เขาสญัญาว่าจะแต่งงานกบัฉนั ถ้าพ่อแม่ของเขาอนุญาต 

แต่ปัญหาก็คือ ครอบครัวของเขารวยมาก เขากลัวว่าพ่อแม่ของเขาจะ

รงัเกยีจฉนั เลยอยากให้ค่อยๆ ศกึษาดูใจกนัไปก่อน”

“รวยมากเลยงั้นร”ึ สารถเีริ่มสนใจ 

“รวยมาก บริษัทของครอบครัวเขาเป็นเจ้าของร้านทิม ฮอร์ตันส์  

คุณรู้จกัไหม ร้านแฟรนไชส์โดนตัที่มมีากที่สุดในแคนาดายงัไงล่ะ”

“อะไรนะ” ธธีชันกึว่าตนเองหูฝาด ไม่มใีครในแคนาดาที่ไม่รู้จกัชื่อนี้ 

จงึหนัไปมองคนข้างตวัที่ท�าหน้าจรงิจงัยิ่งนกั

“จรงิ เขาชื่อ คาร์เตอร์ ฮอร์ตนัส์ เป็นหลานของ ทมิ ฮอร์ตนัส์ เขา 

ท�างานของครอบครวั และต้องบนิไปเอเชยีบ่อยๆ กเ็พราะว่าบรษิทัวางแผน 

จะตตีลาดแถบโน้น จงึต้องไปดูแลงานเอง”

“คุณแน่ใจเหรอว่าเขาคือลูกหลานของ ทิม ฮอร์ตันส์ จริงๆ” เขา 

กลั้นหวัเราะและพยายามถามกลบัไปด้วยสหีน้าที่จรงิจงั แต่กย็งัอดยิ้มมมุปาก 

ไม่ได้ กเ็พราะมนัน่าขนัจรงิๆ นี่นา
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“จรงิค่ะ ฉนัเหน็พาสปอร์ตของเขา แล้วฉนักค้็นหาทางเนต็ว่าปูข่องเขา 

มลีูกมหีลานคอืเขาจรงิๆ”

“แค่ชื่อเดยีวกนัหรอืเปล่า? หรอืว่าเหน็รูปยนืยนั” เขาซกั

“ฉนัเหน็รปูตอนเขาเดก็ๆ ค่ะ ในข่าวหนงัสอืพมิพ ์ภาพมนัไม่คอ่ยชดั 

หรอก แต่มนัเหมอืนภาพเขาตอนเดก็ๆ ที่เขาเอาให้ฉนัดูมาก”

“สรุปคอื คุณคดิว่าเขารวยจรงิ”

“รวยจรงิ” เธอย�้าหนกัแน่น “และอย่างที่ฉนับอกไป ถ้าคุณช่วยฉนั 

ตามหาเขาได้ เขาจะต้องยนิดจี่ายเงนิให้คุณอย่างงาม”

“อีกละ” เขาพึมพ�า ท่าทางผู้หญิงคนนี้จะยึดติดกับเรื่องเงินจริงๆ  

จึงบอกไปเสียงกระด้าง “ถ้าไม่อยากให้ผมโยนคุณลงจากรถระหว่างทาง  

กก็รุณาหยุดพูดเรื่องเงนิกบัผมได้แล้ว”

“ท�าไมล่ะคะ ฉันไม่ได้คิดจะดูถูกคุณสักหน่อย แค่อยากตอบแทน

ความมีน�้าใจของคุณที่ช่วยเหลือฉันเท่านั้น คิดดูสิคะว่าคุณต้องล�าบากมา 

ที่โรงพกัตอนดกึๆ พาฉนักลบับ้าน พาไปกงสุล ถ้าฉนัจะตอบแทนคุณบ้าง 

มนักส็มควรแล้วไม่ใช่เหรอคะ”

ฟังเหตผุลของเธอแล้ว อารมณ์ของธธีชัค่อยดขีึ้นหน่อย

“บางอย่างมันไม่จ�าเป็นต้องตอบแทนด้วยเงิน ที่ผมช่วยเหลือคุณ 

เพราะเห็นว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน แล้วคุณก็เป็นผู้หญิง เฮ้อ เอาเถอะ  

เอาเป็นว่าผมพยายามท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีก็แล้วกัน ไม่ได้หวังผล

ตอบแทนอะไรจากคุณทั้งนั้น คราวหลงัอย่าพูดเรื่องเงนิกบัผมอกี”

“กไ็ด้ค่ะ” เธอเสยีงอ่อยลงไปถนดัใจ หากยงัคดิในใจว่าถ้าเขาไม่รบั

เงิน บางทีเธออาจจะหาทางตอบแทนเขาด้วยวิธีอื่นแทนก็แล้วกัน ตอนนี้ 

ยงัไม่อยากคดิ เอาไว้สมองปลอดโปร่งกว่านี้อกีสกันดิแล้วค่อยคดิ 

“ว่าแต่ คุณอยู่บ้านคนเดยีว หรอืแบ่งเช่ากบัใครหรอืเปล่าคะ” เธอ 

สงสยั เท่าที่เคยได้ยนิ คนไทยส่วนใหญ่ แถมยงัมรีายได้ไม่มากนกัอย่างเขา 

จะแบ่งห้องเช่ากบัคนอื่น หรอืไม่กเ็ช่าห้องใต้ดนิของเจ้าของบ้านอยู่ เขาคง 
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ไม่แตกต่างกบัคนอื่น

“อยู่คนเดยีว เพื่อนผมเพิ่งแต่งงานไป อกีห้องเลยว่าง”

“คุณเช่าเดอืนละเท่าไหร่คะ” 

ธีธัชไม่ค่อยสนุกที่ต้องตอบค�าถามซอกแซก ดูเหมือนจะไร้มารยาท 

มากด้วยซ�้า 

“คุณจะรู้ไปท�าไม แค่มหี้องนอนให้พกัผ่อนกน็่าจะพอใจแล้ว ดกีว่า 

ต้องไปนอนที่บ้านพกัฉุกเฉนิส�าหรบัผู้หญงิ หรอืนอนข้างถนน”

“อ้าว...” เธอท�าปากยื่น ถามกไ็ม่ได้ ท่าทางเล่นตวัจรงิๆ นายคนนี้ 

เมื่อเจอค�าตอบไร้เยื่อใย เธอกห็มดอารมณ์จะถามอกีจงึเงยีบเสยี

แต่เธอสังเกตว่าเขาขับรถมาไกลพอสมควร เกือบยี่สิบนาทีแล้วยัง 

ไม่ถงึบ้านเขาเสยีท ีจงึอดถามขึ้นอกีไม่ได้

“บ้านคุณอยู่แถวไหนคะ”

“รชิมอนด์”

“อ้อ...” เธอพึมพ�ารับ ไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนของเมือง รู้แต่ว่า 

แวนคูเวอร์เป็นเมืองขยาย ซึ่งมันขยายจนเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆ จนเป็น

บริเวณกว้าง ไม่ต่างไปจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี และรอบๆ 

แวนคูเวอร์มเีมอืงนบัสบิเมอืงซึ่งเธอจ�าชื่อไม่ได้ 

ในที่สุดเขากข็บัรถเข้าสู่บรเิวณที่พกั อนัเป็นทาวน์เฮาส์หน้าตาน่ารกั 

กระจุ๋มกระจิ๋ม แต่ยังเห็นไม่ชัดในตอนกลางดึก คิดว่าเวลากลางวันคงจะ 

ดูสวยแน่นอน เขาเปิดประตูโรงรถ แล้วแล่นเข้าไปจอด พอกระโดดลง 

จากรถเขากบ็อก

“เอากระเป๋าที่จ�าเป็นขึ้นไป อกีใบคงไม่ต้อง เพราะคุณคงอยู่ไม่กี่วนั”

“แต่ฉันไม่รู้ว่าเก็บอะไรใส่กระเป๋าไหนไปบ้าง ตอนนั้นฉันรีบ แค ่

เกบ็ยดัๆ ลงไปเท่านั้น”

“โอเค งั้นกเ็อาขึ้นไปทั้งสองใบ” เขาตดัปัญหา แล้วหิ้วกระเป๋าทั้งสอง 

เข้าไปในบ้าน และเดนิขึ้นบนัไดไปชั้นสามอนัเป็นส่วนของห้องพกัที่มปีระต ู
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ห้องนอนสองห้องอยู่เยื้องๆ กนั “นี่ห้องของคุณ”

เธอมองไปรอบๆ ห้องว่างเปล่าที่ดูสะอาดสะอ้าน เตียงนอนขนาด 

สี่ฟุตมผี้าคลุมเตยีงลายสกอตคลุมไว้ มโีต๊ะหวัเตยีงและโต๊ะท�างาน ดูแขง็ๆ 

เหมือนห้องของผู้ชาย แต่ก็ดูดีกว่าโรงแรมที่เธอพักมาก่อนหลายคืนจน 

เทยีบกนัไม่ตดิ แม้แต่กลิ่นกย็งัหอมละมุน ไม่เหน็อบัอย่างที่เธอคดิว่าบ้าน

ผู้ชายจะเหมน็กลิ่นบุหรี่กลิ่นตวัสกันดิ

“ห้องน�้าอยู่ตรงข้ามห้องของคุณ ใช้ได้ตามสบาย เพราะห้องผม 

มหี้องน�้าข้างใน ไม่มายุ่งเกี่ยวกบัคุณ ถ้าหวิกล็งไปกนิอาหารข้างล่าง ของ 

ในตูเ้ยน็หรอืมาม่าในตูก้นิได้ทุกอย่าง ถ้าอยากกนิอะไรกท็�ากนิได้เลย หาหม้อ  

กระทะแถวๆ ในตู้นั่นแหละ”

เธอชักมองเห็นความใจดีของชายหนุ่ม ว่าภายใต้หน้ากากกระด้าง  

มีหัวใจที่อ่อนนุ่มซุกซ่อนอยู่เหมือนกันแฮะ แม้จะกับคนแปลกหน้าที่เก็บ 

มาจากข้างทางอย่างเธอกต็าม

“ขอบคุณมากค่ะ” เธอพนมมอืไหว้ ค�าขอบคุณมาจากความรู้สกึที่มี

ต่อเขาจรงิๆ “ถ้าไม่ได้คุณ ฉนัคงจะต้องไปนอนข้างถนนจรงิๆ”

ใบหน้ากระด้างแต่หล่อ อ่อนโยนลงเล็กน้อย ดวงตาของเขาฉาย 

ความปรานอีอกมา

“ไม่เป็นไร อาบน�้าแล้วพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้ตื่นสายๆ หน่อยก็ได้  

แล้วค่อยไปกงสุล”

“แล้วคุณไม่ท�างานเหรอคะ” เธอสงสยั

“พรุ่งนี้วันหยุดของผม อาทิตย์หนึ่งผมหยุดสองวัน วันอาทิตย์กับ 

จนัทร์...อ้าว ซวยละส”ิ 

“ซวยอะไรเหรอคะ” 

“กพ็รุ่งนี้กงสุลปิดน่ะส ิต้องไปวนัจนัทร์แล้วละ” 

เขาท�าหน้าเบื่อหน่าย แต่ส�าหรบัพุธติาแล้ว กลบัดใีจที่ได้อยู่ที่นี่นาน

ขึ้นอีกนิด อาจจะเกลี้ยกล่อมให้เขาช่วยเธอตามหาคาร์เตอร์ก็ได้ หรือ 
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อย่างน้อยเสนอค่าที่พักที่เธอพอจะจ่ายไหวจนกว่าจะครบก�าหนดบินกลับ 

ถ้าเขาใจดเีช่นนี้ และห้องยงัว่าง เขากไ็ม่น่าจะขดัข้อง 

เธอยิ้มกริ่มกับแผนของตนในใจ แต่ยังไม่คิดจะเสนอเขาในคืนนี้ 

หรอกเพราะดกึมากแล้ว แถมท่าทางของเขากด็ูจะอารมณ์ยงัไม่ค่อยดีนกั

“ไม่เป็นไร อยู่ที่นี่อกีวนักแ็ล้วกนั พรุ่งนี้จะพาขบัรถชมเมอืงแทน”

“ได้ค่ะ ขอบคุณอกีครั้งนะคะ” เธอยิ้ม รอยยิ้มนั้นเลยไปถงึดวงตา 

และภายใต้แสงไฟสว่าง ใบหน้านวลที่มอมแมมก็มองน่าเอ็นดูยิ่งนักใน 

สายตาของธธีชั ดวงตาสวยราวกบันลิกลมใสมขีนตายาวล้อมรอบ ผวิหน้า 

ของเธอเนยีนละเอยีด ไม่ขาวจดั แต่ไม่คล�้า แบบนี้ที่คนเรยีกว่าผวิสนี�้าผึ้ง 

จมูกโด่งกเ็กนิกว่ามาตรฐานของคนไทย รมิฝีปากจิ้มลิ้ม... เหน็แล้วกไ็ด้แต่ 

ทอดถอนใจด้วยความเสียดาย ที่เธอต้องตกเป็นเหยื่อของฝรั่งที่คิดฉวย 

โอกาสจากความฝันของหญงิสาวชาวไทยอย่างเช่นอกีหลายๆ เคสที่เขาเคย 

พบมา

“ไม่เป็นไร พักผ่อนเถอะ ราตรีสวัสดิ์” พูดจบเขาก็เดินกลับห้อง  

ระหว่างอาบน�้าก็คิดไปว่าเรื่องราวของพุธิตากับคาร์เตอร์ ฟังแล้วแปลก

ประหลาดชอบกล หรือไอ้หมอนั่นแค่ต้องการฟันแล้วทิ้ง หลังจากคบหา 

กนัมานาน พอเบื่อกเ็งยีบหายแล้วไปหาเหยื่อรายใหม่ 

และเขาไม่เชื่อว่าคาร์เตอร์เป็นลูกหลานของ ทิม ฮอร์ตันส์ อย่างที่

อ้าง เพราะคนอย่างลูกหลานบริษัทใหญ่จะไม่มีวันตกอับถึงกับต้องไปหา 

ผู้หญงิทางอนิเทอร์เนต็ โดยเฉพาะคนต่างชาต ิ คนรวยๆ ขนาดนั้นย่อมม ี

ผู้หญิงมาให้เลือกมากมายนับไม่หวาดไม่ไหว ไม่จ�าเป็นต้องไปไล่ตามหา 

ผู้หญงิที่ไหนอกี

จากที่เคยรู้ ผู้ชายจ�าพวกที่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหาเพื่อน  

หาแฟน มักเป็นพวกที่อ้างว้าง หมดหวังจากสาวๆ รอบข้าง หรือแม้แต ่

ในผับ และมีจุดประสงค์บางอย่าง บางคนก็ต้องการหาแฟน หาคู่ชีวิต 

จรงิๆ แต่บางคนต้องการแค่หาผูห้ญงิอย่างพธุติา ที่มองหาผู้ชายต่างชาตมิา
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เป็นแฟน เพราะคดิว่าฝรั่งมฐีานะร�่ารวย แต่งงานแล้วจะสบายไปตลอดชวีติ 

แต่ชวีติจรงิมนัช่างโหดร้าย ไม่ได้มอีะไรสวยงามเหมอืนในความฝัน 

บางทแีฟนของเธออาจต้องการแค่เพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนระหว่างที่เดนิทางไป

ท�างานที่เมอืงไทยแค่นั้นกเ็ป็นไปได้ เพราะมนัเป็นเรื่องง่ายที่จะคน้หาผูห้ญงิ

ไทยทางอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมจะตามไปทุกหนทุกแห่งเพราะคาดหวังว่า 

จะได้แต่งงาน แต่ผู้ชายพวกนั้นต้องการแค่ไกด์น�าเที่ยว แถมยังได้เพื่อน

นอนฟร ีเพยีงแค่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบนิค่าที่พกัให้เท่านั้น 

เขามองเห็นโลกมามาก เกินกว่าจะมองเห็นแต่เพียงด้านสวยงาม  

ที่ไม่สวยงามกม็อีกีเยอะแยะ แค่ที่ร้านอาหารไทย เขากพ็บผู้หญงิหลายคน

ที่ต้องท�างานเหน็ดเหนื่อยแทบตายหลังแต่งงานกับสามีชาวแคนาดามา  

ด้วยความคิดเดียวคือ หวังสบาย แล้วเป็นอย่างไรเล่า สุดท้ายก็ต้องมา 

ลงเอยด้วยการท�างานหนักที่ร้านอาหารไทย ต่างจากความฝันก่อนบินมา 

ที่นี่โดยสิ้นเชงิ

เอาละ เขาสรุป อย่างน้อยก็นับว่าพุธิตายังโชคดีที่เธอยังปลอดภัย 

ทุกประการ สูญเสยีแค่เพยีงทรพัย์สนินอกกาย และถ้าเธอยงัมบีุญมากพอ 

กห็วงัว่าจะหาแฟนคนใหม่ที่จรงิจงักบัเธอได้ในเรว็วนั

อาหารในตูเ้ยน็มมีากมายเกนิกว่าที่พธุติาจะจนิตนาการได้ มนัเหมอืน 
ตู้เย็นของคนที่เมืองไทยไม่ผิดเพี้ยน มีทั้งตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย  

แม้กระทั่งใบเตยแบบแช่แข็ง และผักผลไม้หลากหลายชนิด ดูท่าทางเขา 

จะเป็นคนกนิเก่งและท�าอาหารไทยกนิตลอดเวลา ถงึได้มขีองเตม็ตู้เช่นนี้ 

เหน็แบบนี้เธอกอ็ยากจะท�าอาหารไทยกนิเสยีหน่อย หลงัจากไม่ได้กนิ 

มานาน มื้อแรก เบาๆ ขอเป็นข้าวต้มซี่โครงหมูกแ็ล้วกนั เธอเริ่มตุ๋นกระดูก

หมู ระหว่างนั้นกซ็าวข้าวรอไว้ แล้วเจยีวกระเทยีมส�าเรจ็รูปแบบกระป๋อง

ให้หอมกรุ่นขึ้นอกีนดิ ก่อนจะซอยผกัชตี้นหอมรอ พอกระดูกหมูตุ๋นได้ที่ 

เสยีงฝีเท้ากด็งัใกล้เข้ามา
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“หอมจงัเลย ท�าอะไรกนินี่”

เสยีงง่วงๆ นั้นดงัมาก่อนตวั พธุติายิ้มก�าลงัจะบอก แต่พอเหน็ร่างสงู 

ในกางเกงบอ็กเซอร์กบัเสื้อกล้าม ผมยุ่งๆ ฟูๆ  หนวดเครางอกเตม็หน้า โผล่

มาจากด้านหลังก�าแพง เธอก็ต้องสูดลมหายใจเข้าลึก เมื่อคิดว่าชายหนุ่ม 

ที่เธอมาขออาศยัอยู่นั้น ช่างหล่อเหลาแบบเถื่อนๆ ได้ใจจรงิๆ



“อ้าว ผมถามว่าท�าอะไรกิน ท�าไมท�าหน้าเหมือนเห็นผีแบบนั้น”  
ธธีชันิ่วหน้า โดยไม่รู้ว่าคนถูกถามก�าลงัโอดครวญในใจว่า ท�าไมผู้ชายคนนี้

ถงึได้เซก็ซี่ดดูเีหลอืเกนิ แต่ไม่ได้! พธุติายงัมคีาร์เตอร์ที่ต้องตามหา แม้แฟน 

ของเธอจะไม่หล่อเข้มอย่างหนุ่มลูกครึ่ง แต่เขาก็จัดว่าเป็นคนผิวขาวที่ 

หน้าตาด ีผมสนี�้าตาลอมทอง ดวงตาสเีขยีวสดใส แต่ขณะที่คนผมสนี�้าตาล 

อ่อน และดวงตาสอี่อนจนเกอืบเป็นสนี�้าผึ้ง บวกเข้ากบัผวิที่ไม่ขาวจดั แถม

คล�้าเข้มเหมอืนอยู่กลางแจ้งตลอดฤดูร้อนที่ผ่านไปหมาดๆ กลบรศัมคีวาม 

หล่อของคาร์เตอร์ไปแทบจะทนัท ีแม้มาตรฐานฐานะทางการเงนิจะเทยีบกนั 

ไม่ตดิ แต่เสน่ห์ทางเพศเรยีกได้ว่า ธธีชัน�าโด่งจนคาร์เตอร์ตามไม่เหน็ฝุ่น

ที่แน่ๆ มดักล้ามในเสื้อยดืท�าให้ล�าคอของเธอแห้งผาก เหมอืนอาการ

ที่เธอเคยอ่านในนติยสารส�าหรบัผูห้ญงิ มนัจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ  เวลาเหน็

ผู้ชายเซก็ซี่ ทั้งที่มนัไม่เคยเกดิเวลาที่เธออยู่กบัคาร์เตอร์สกัครั้ง ต่อให้เขา

ใส่แต่กางเกงว่ายน�้าในสระ กย็งัไม่เคยเป็นเลย

“นี่คุณ คุณก�าลงัลวนลามผมทางสายตานะ” เขายกมอืขึ้นปิดหน้าอก 

๔
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นั่นแหละเธอถงึรู้สกึตวั กระชากสายตาขึ้นจากแผ่นท้องแบนราบ มองเขา

อ้าปากค้าง

“อะไรนะคะ ฉนัเนี่ยนะลวนลามคณุทางสายตา” เธอตกใจค�ากล่าวหา

“กใ็ช่น่ะส ิที่นี่เมอืงนอก ผู้หญงิและผู้ชายมสีทิธิ์เท่าเทยีมกนั ผู้หญงิ 

ถูกลวนลามทางเพศ ผู้ชายก็ถูกลวนลามได้เหมือนกัน” เขาบอกหน้าตา 

เคร่งเครยีดเลยทเีดยีว

“บ้า” เธอแหว สะบัดหน้าพรืด รีบแก้ตัวพัลวัน “ใครอยากจะด ู

คุณกัน คุณต่างหากล่ะที่ใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมทั้งที่มีสุภาพสตรีอยู่ในบ้าน

ด้วย ฉนัตกใจเพราะคุณโป๊มากกว่า ไม่ได้ลวนลามสกัหน่อย”

แล้วเธอกไ็ด้ยนิเสยีงหวัเราะชอบใจจากอกีฝ่าย ที่เดนิไปนั่งที่โต๊ะอาหาร 

และถามขึ้นอกีครั้ง

“เอาน่า แค่ล้อเล่น เห็นมองผู้ชายตาโตเท่าไข่ห่าน ท่าทางจะไม่เคย 

เหน็ในระยะใกล้ชดิแบบนี้ละส”ิ

เธอไม่อยากบอกเลยว่าผูช้ายที่เคยเหน็ใกล้ชดิกเ็ป็นเพศที่สาม ซึ่งไม่ม ี

แรงดงึดดูใดๆ อยูแ่ล้ว และรปูร่างของชชันนัท์กอ้็อนแอ้นบอบบาง ไม่มกีล้าม 

เป็นมดัๆ ท้องเป็นลอนๆ แบบนี้หรอก เธอลูบคอที่เริ่มมนี�้าลายขึ้นมาหน่อย 

แล้วหนัไปบอก

“ใครบอกกนัล่ะ ฉนัเหน็บ่อยๆ” เธอปฏเิสธ เพราะอย่างน้อยชชันนัท ์

ก็ถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง “เอาเถอะค่ะ ฉันท�าข้าวต้ม แต่กาแฟต้มไม่เป็น  

เลยรอคุณลงมาท�าเอง”

แทนที่ธธีชัจะลุกมาท�า เขาชี้ไปที่ตู้ 

“มันเป็นรุ่นท�าทีละถ้วย ตอนแรกก็เปิดสวิตช์ก่อน แล้วเอากาแฟ 

ในตู้ใส่ลงไปข้างบนของเครื่อง เลือกเอาว่าจะต้องการเข้มข้นแค่ไหน และ 

เอาถ้วยไปรอง แค่นี้กเ็รยีบร้อย กาแฟรสชาตดิ ีไม่ต้องเปลอืงด้วยการต้ม 

ทลีะหม้อ”

เธอเปิดตู ้เลอืกกาแฟที่ต้องการ นกึชอบใจที่มกีาแฟหลากหลายยี่ห้อ 
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และรสชาตใิห้เลอืก ก่อนจะหนัมาถาม

“คุณจะเอาอะไรคะ”

ธธีชับอกยี่ห้อที่เขาต้องการ เธอจงึท�าให้เขาก่อน แล้วตกัข้าวต้มบรกิาร 

จากนั้นจงึท�ากาแฟให้ตนเอง 

“เตมิน�้าตาลหรอืนมรเึปล่าคะ”

“ไม่ละ แค่กาแฟด�า มนัจะได้รสชาตขิองกาแฟที่แท้จรงิ”

เธอจึงยกถ้วยกาแฟและข้าวต้มมาวางตรงหน้า ซึ่งมีผักขึ้นฉ่ายและ 

พรกิน�้าส้มวางอยูแ่ล้ว ต้องขอบคณุที่ในบ้านนี้มเีครื่องปรงุครบแทบทกุอย่าง  

ไม่ว่าจะเปิดตู้ไหนกเ็จอเครื่องปรุงของไทยทั้งสิ้น

“ท่าทางคุณจะชอบท�าครัว” เขาปรุงข้าวต้มซี่โครงหมู แล้ววิจารณ์ 

เมื่อเหน็ท่าทางคล่องแคล่ว

“ชอบค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ท�าร้านอาหารก่อนจะปิดไป ฉันกับพี่น้อง 

ต้องช่วยแม่ตลอดค่ะ” เธอภาคภูมิใจ เป็นสิ่งหนึ่งที่เธออวดได้ว่ามีเสน่ห์ 

ปลายจวกั “แม่มกัชมว่าฉนัรสมอืดแีละพลกิแพลงเก่ง แต่เสยีดายหลงัๆ นี้

ไม่ค่อยได้ท�าเพราะมวัแต่ท�างาน”

“อมื...” เขาตกัน�้าซุปชมิ แล้วพยกัหน้ารบั “อร่อยจรงิๆ ด้วย ท่าทาง 

คุณจะต้มกระดูกหมูไว้นานเลย มนัถงึได้เปื่อยแบบนี้” 

“เมื่อคนืฉนันอนไม่ค่อยหลบัน่ะค่ะ เลยลกุมาแต่เช้า” เธอถอนใจเบาๆ  

ขณะถือชามข้าวต้มและกาแฟมานั่งฝั่งตรงข้าม “อีกอย่าง เมื่อมารบกวน 

คณุแลว้ฉนักอ็ยากจะท�าตวัให้มปีระโยชน์บ้างน่ะค่ะ แม่สอนวา่ อยูบ้่านท่าน 

อย่านิ่งดูดาย”

ชายหนุ่มพยักหน้ารับ พอใจที่อย่างน้อยเธอก็มีความรู้สึกเกรงใจ 

ในฐานะผู้อาศยั

“แต่จะให้ฉันปั้นวัวปั้นควายก็ปั้นไม่เป็น แถมคุณก็ยังไม่มีลูก” เธอ 

บอกข�าๆ “และคุณเองกค็งไม่เล่นตุ๊กตาดนิหรอกนะคะ”

ธธีชัหวัเราะ หางตาย่นลงไปทเีดยีว มองดีๆ  เขากด็หูล่อจรงิๆ นะเนี่ย  
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ท�าไมลกูครึ่งอย่างเขาถงึไม่ไปเอาดทีางด้านเป็นดาราที่เมอืงไทยนะ หรอืเป็น 

เพราะผู้จัดการชื่อดังอย่าง เอก ศุภกิจ ผู้จัดการดาราดัง ไม่มีโอกาส 

ได้แวะเวยีนมาแถวแวนคูเวอร์ เลยไม่รู้ว่าพลาดอะไรไป

“แค่ท�าอาหารน่ะดีแล้ว เพราะผมท�างานที่ร้านทุกวัน บางทีก็เบื่อ  

ไม่อยากท�าอาหารกนิเอง”

“นี่ขนาดไม่อยากท�านะคะ ข้าวของเตม็ตู้เลย”

“พวกเครื่องปรุงผมซื้อมาไว้ เพราะบางทีจะต้องคิดเมนูใหม่ๆ ให้ 

ทางร้าน ส่วนผักพวกนี้ ที่แวนคูเวอร์มีเยอะ ผมก็ซื้อมาติดบ้านไว้ เวลา 

อยากกนิอะไรจะได้มใีห้กนิ”

“หน้าคุณออกจะฝรั่ง แต่ท�าไมมแีต่อาหารไทยเตม็ตู้เลยคะ”

“ผมไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่” เขาเบ้ปาก “กนิได้บางมื้อ พวก 

สเต๊ก มีตบอล พิซซา ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเลือกได้ ผมชอบอาหารเอเชีย 

มากกว่า และชอบอาหารไทยที่สุด ผมถึงได้เลือกเรียนท�าอาหารไทยที่ 

โอเรยีนเตล็”

“ว้าว” ถ้าเขาเรยีนจบขนาดนั้น แม่ครวัข้างถนนอย่างเธอคงจะเทยีบ 

ไม่ตดิ 

“แหม ฉันนี่ ไม่น่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนเลยนะคะ คุณต้อง 

ท�าอร่อยกว่าฉนัแน่ๆ ฉนัยงักล้าท�าให้คุณกนิอกีแน่ะ”

“ใครบอก ข้าวต้มอร่อยนะ ผมไม่ได้กนิอาหารเช้าแบบนี้มานานแล้ว  

ส่วนใหญ่จะตื่นกส็บิโมงหรอืเที่ยงโน่นเลย ขึ้นอยูก่บัเวลาเข้างาน พอได้กลิ่น 

กระเทยีมเจยีวหอมๆ ผมกน็อนต่อไปไม่ไหว และอย่างที่บอก คุณท�าให้กนิ 

น่ะดแีล้ว เพราะผมท�าอาหารจนเบื่อ”

พุธิตาวางช้อนลงทันทีเมื่อสมองเพิ่งแล่น นึกอะไรขึ้นได้ก็รีบชะโงก

ตวัข้ามโต๊ะและถามออกไป

“ถ้างั้น ฉนัขอสมคัรเป็นแม่ครวัแม่บ้านให้คุณเลยดไีหม”

“เฮ้ย ได้ไง” ธธีชัแทบส�าลกัข้าวต้ม เขาต้องรบีกลนืน�้าร้อนๆ ลงคอ 
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แล้วยกกาแฟตาม กาแฟกร้็อนอกี กว่าจะกล�้ากลนืเอาของร้อนทั้งสองลงคอ 

ได้กเ็กอืบแย่ แล้วของร้อนที่สามกต็ามมา

“ได้สิคะ บ้านหลังนี้มีตั้งหลายห้อง แบ่งให้ฉันเช่าห้องหนึ่งได้ไหม  

ฉนัจะท�าอาหาร ท�างานบ้าน ซกัผ้า ถูบ้านให้คุณ นอกเหนอืจากค่าเช่าห้อง 

ดไีหม” 

ใบหน้าของหญิงสาวแทบจะชิดอยู่กับหน้าของเขา จนธีธัชต้องถอย

หลงัออกห่างเพื่อจะได้เหน็หน้าเธอให้ชดัๆ 

“ไหนคณุบอกว่าไม่มเีงนิแล้วไง จะเอาเงนิที่ไหนมาจ่ายค่าห้อง” นั่นคอื 

สิ่งแรกที่เขาคดิได้

“ฉนัยงัเหลอืเงนิอกีนดิหน่อย แล้วถ้าคณุฝากให้ฉนัท�างานที่ร้านอาหาร 

เดยีวกบัคุณ ฉนัยนิดรีบัเงนิใต้โต๊ะ ฉนัท�างานได้ทุกหน้าที่ ไม่ว่าจะให้เป็น 

คนหั่นผกั ล้างจาน เกบ็โต๊ะ เชด็พื้น ฉนัท�าได้ไม่บ่นไม่เกี่ยงงานเลยค่ะ”

“แล้วคณุจะอยูท่ี่นี่ไปอกีท�าไม ท�าไมไม่รบีกลบับ้าน ไหนบอกว่ามงีาน 

ท�าที่โน่นเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ จะเอาอนาคตมาทิ้งที่นี่ท�าไม”

“ฉันลาพักร้อนมาหนึ่งเดือน นี่เพิ่งผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น  

ฉนัยงัมเีวลาอกีตั้งสามอาทติย์เพื่อจะได้ตามหาคาร์เตอร์”

ธธีชัเหน็เค้าลางแห่งความยุ่งยากลอยอยู่ตรงหน้า จงึรบีท้วง 

“คุณจะอยู่เข้าไปได้ยังไง ผมเป็นผู้ชายนะ” ข้ออ้างฟังขึ้นไหมนี่?  

แล้วเขากร็ู้ว่าไม่จากค�าตอบของเธอ

“ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดี ไม่งั้นเมื่อคืนคุณก็คงลวนลามฉันแล้วละ”  

เธอลอยหน้าตอบ ท่าทางมั่นใจเตม็ที่ 

“คุณเอาเวลาแค่คืนเดียวมาตัดสินผู้ชายไม่ได้ เมื่อคืนผมเหนื่อย  

แต่ถ้าคนืนี้ผมไม่เหนื่อย ผมอาจจะปล�้าคุณกไ็ด้ใครจะรู้”

เธอได้ยนิกช็ะงกัไปนดิ แต่เมื่อจ้องเข้าไปในดวงตาของเขา เธอกลบั 

ไม่เหน็วี่แววของความดรุ้ายหรอืป่าเถื่อนเลยสกันดิ มนักลบัฉายความเหน็อก- 

เหน็ใจ อ่อนโยน และออกจะตกใจหน่อยๆ เท่านั้น
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“ฉนัรูว่้าคณุไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก ไม่อย่างนั้นคุณคงไม่พาฉนัออกมา 

จากโรงพกัหรอก”

“คุณนี่ตัดสินคนฉาบฉวยแบบนี้เองน่ะหรือ ผมอาจจะเป็นผู้ร้าย 

ฆ่าคนตาย หรือเป็นฆาตกร โรคจิตที่ฝังศพไว้ใต้ถุนบ้าน คุณไม่ควรไว้ใจ 

คนอื่นง่ายๆ แบบนี้”

“แต่คณุต�ารวจรบัรองว่าคณุเป็นคนด ีจ�าได้ไหมคะ” เธอยนืยนัมั่นใจ 

ก่อนจะจบัแขนของเขาเขย่า “ฉนัขอร้องละค่ะ ฉนัทุ่มเงนิทุกบาททุกสตางค ์

ที่เก็บหอมรอมริบมาหลายปีเพื่อการเดินทางครั้งนี้ มันเป็นความหวังเดียว 

ของฉัน ที่ฉันจะได้ค้นพบความรักที่แสวงหามาตลอดชีวิต ถ้าฉันกลับไป 

คราวนี้ ฉนัจะไม่มโีอกาสได้กลบัมาตามหาคาร์เตอร์อกี”

มนัไม่ใช่ธุระกงการของเขาเลย แต่ธธีชัเหน็ดวงตาที่รื้นไปด้วยน�้าตา 

บนใบหน้าใสราวกบัเดก็ยามปราศจากเครื่องส�าอาง กท็�าให้เขาอดสงสารเธอ 

ไม่ได้ แล้วเธอกเ็อ่ยขึ้นอกี

“เขาคือความหวังเดียวของฉัน ความหวังเดียวที่จะท�าให้ฉันได้กลับ

ไปโดยไม่ต้องอับอายขายหน้าพี่น้องและเพื่อนๆ เพราะทุกคนรู้ว่าฉันก�าลัง

จะบินมาแต่งงานกับเขา ถ้าฉันกลับไปโดยไม่มีเขากลับไปด้วย ทุกคนจะ 

ต้องหวัเราะเยาะฉนัแน่ๆ”

ไม่พูดเปล่า น�้าตายังทะลักทลายอีกรอบราวกับมันสั่งได้ เหมือน 

ก๊อกน�้า พอเปิดกไ็หลพรั่งพรูออกมาทนัใจ

“จะให้ท�าอะไรฉนักย็อมนะคะ ฉนัท�าได้ทุกอย่างไม่เกี่ยง ขอเวลาอกี 

แค่สามอาทติย์เท่านั้นที่จะตามหาเขา” เธออ้อนวอนเจอืเสยีงสะอื้น ข้าวต้ม 

อร่อยๆ ที่ก�าลงัคล่องคอ กลายเป็นฝืดเหมอืนกลนืทรายเข้าไปช้อนโต

“ถ้าไม่เจอเขาในสามอาทติย์ล่ะ”

“ถ้าฉนัไม่เจอเขาในสามอาทติย์ ฉนักจ็ะกลบัเมอืงไทยค่ะ” เธอบอก 

วันหน้าไม่รู้ แต่อีกสามสัปดาห์ข้างหน้า เธอขอให้มีที่ซุกหัวนอนไว้ก่อน 

เป็นพอ
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ธีธัชปวดหัวตุ้บๆ ที่คิดว่าจะก�าจัดเธอได้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 

กลบักลายเป็นว่า จะต้องให้เธอเกาะแจไปอกีสามสปัดาห์หรอืนี่ 

เรื่องงานบ้าน เขาไม่เดอืดร้อนนกัหรอก ปกตกิด็ูแลท�าความสะอาด 

เองอยู่แล้วในวันหยุด อาหารการกินก็เหมือนกัน เขาดูแลตัวเองมาตลอด 

แต่ถ้ายอม ก็เป็นเพราะเห็นแก่ความรักของผู้หญิงตาด�าๆ ตรงหน้าแท้ๆ  

และที่ส�าคญั มอีะไรบางอย่างร้องเตอืนในหวัตั้งแต่เมื่อคนืมาแล้วว่า คาร์เตอร์ 

ของพุธิตาจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ และถ้าเขาไม่ยอมให้เธออยู่ 

ที่นี่ แล้วเธอหาทางดั้นด้นไปหาที่อยู่ใหม่ด้วยตวัเอง เขาคดิว่าโลกภายนอก 

มนัเสี่ยงเกนิไปส�าหรบัเธอ และไม่มั่นใจด้วยซ�้าว่าเธอยงัจะปลอดภยั ถงึแม้

เจอคาร์เตอร์แล้วกต็าม

เอาละ ถ้าห่วงและกังวลมากขนาดนั้น ท�าไมเขาไม่รับเธอให้มาอยู ่

ด้วยเลยล่ะ จะได้อยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลา จนถงึเวลาส่งเธอกลบัขึ้น

เครื่องบนิอย่างปลอดภยั

“คุณเช่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะ ถ้าฉันช่วยหารครึ่งหนึ่ง มันจะ 

ได้ผ่อนภาระค่าเช่าบ้านคุณไปได้เยอะเลยนะคะ ฉันยินดีจ่ายให้ทั้งเดือน 

เลยเอ้า” พุธิตาใจป�้า ท�าให้คนที่ก�าลังครุ่นคิดหนักต้องฉงน ว่าอะไรท�าให้ 

เธอคิดว่าเขาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ แต่ก็ดีเหมือนกัน เธอจะได้ไม่คิดว่าเขา 

มเีงนิ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป้าหมายจากคาร์เตอร์มาหาเขาอกี จงึบอกจ�านวนเงนิ 

ส่งๆ ไป

“เดอืนละสองพนั”

“อะไรนะคะ” พุธติาผงะ

“บ้านหลังนี้ผมจ่ายเดือนละสองพัน ครึ่งหนึ่งก็หนึ่งพัน คุณจะจ่าย 

ไหวหรอื” เขาย้อน “ไหนจะค่าอาหารการกนิอกีล่ะ”

ใบหน้าสวยหมองลงไปทันที เธอคิดไปได้ไงว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้

จะราคาถูก แล้วค่าอาหารอย่างที่เขาถามอกีล่ะ

“ที่นี่ท�างานได้ชั่วโมงเท่าไหร่คะ” เธอถามอ่อยๆ
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“ค่าแรงขั้นต�่าชั่วโมงละสิบเหรียญยี่สิบห้าเซ็นต์ ถ้าท�าใต้โต๊ะ เขา 

ให้กันชั่วโมงละแปดเหรียญก็เก่งแล้ว ยิ่งไม่มีใบอนุญาตท�างานแบบนี้ด้วย  

เจ้าของร้านกต็้องเสี่ยง”

“แล้วคุณท�างานอาทติย์ละกี่ชั่วโมงคะ”

“ผมท�าอาทติย์ละประมาณสี่สบิชั่วโมง”

“ถ้างั้น ถ้าฉนัท�างานสามอาทติย์ กไ็ด้พนัสองร้อยเหรยีญ ฉนัยกให้ 

คณุพนัเหรยีญเป็นค่าที่พกั ส่วนค่าอาหาร ฉนักนิไม่เยอะหรอกค่ะ ไม่ต้องห่วง 

ไม่ต้องกลวัว่าคุณจะเปลอืง ที่เหลอืสองร้อย ฉนัคงพอค่ารถเมล์รายเดอืน” 

เธอทุ่มสุดตวั 

“นี่คู้น” ธีธัชชักหมดความอดทน “ถ้าคุณท�างานวันละแปดชั่วโมง  

แล้วจะเอาเวลาที่ไหนออกไปตามหาแฟนของคุณกนั”

“มสีคิะ วนัหนึ่งมยีี่สบิสี่ชั่วโมง ท�างานไปแปด-เก้าชั่วโมง ที่เหลอือกี 

ตั้งเยอะ ฉนักเ็อาไปตามหาเขาได้”

“แล้วไม่ต้องหลบัต้องนอนกนัเลยเรอะ” 

“หลับค่ะ แต่หลับน้อยๆ หน่อยได้ ตื่นมาฉันก็จะท�าอาหารเตรียม 

พร้อมให้คุณ แล้วฉันก็จะออกไปก่อน แล้วไปเจอกันที่ท�างาน เลิกงาน  

ถ้ายังมีเวลาก็จะตามหาเขาต่อ ถ้าไม่มีก็กลับมา แล้วจะท�างานบ้านให้คุณ

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตลอดทั้งสามอาทติย์”

คนฟังท�าหน้าเหมอืนโดนจบักรอกยาขมเข้าไปทั้งหม้อ

“นะคะ ถือว่าช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก ฉันจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านที่ดี 

นะคะ ไม่เบี้ยวค่าห้อง เงินงวดแรกออกมาจะรีบจ่ายให้ทันที แค่ขอซื้อ 

ตั๋วเดอืนรถเมล์ไว้สกันดิกพ็อ นะคะคุณทมิ”

“คุณพูดอย่างกะจะได้งานง่ายๆ อย่างนั้นแหละ” เขาพมึพ�า แต่กจ็�า

ได้ว่าเจ้าของร้านก�าลังต้องการคนล้างจานด่วน เพราะขึ้นป้ายมาหลายวัน

แล้ว ยงัไม่มคีนมาสมคัร

“คุณเป็นพ่อครัวไม่ใช่เหรอคะ คุณช่วยขอเจ้าของร้านให้หน่อยได้ 
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ไหมคะ ฉนัไหว้ละค่ะ คุณทมิคนด ีคุณทมิที่แสนจะใจดนีะคะ”

ถ้าเธอลงทุนไปนั่งเกาะขา แล้วอ้อนวอนเหมือนนางทาสในหนังที่เขา 

เคยดกูบัย่าสมยัเดก็ๆ คงไม่แปลกใจสกัเท่าไร เพราะเธอขยบัตวัลงจากเก้าอี้ 

เกอืบจะลงไปนั่งกบัพื้นอยูแ่ล้วถ้าเขาไม่รบีห้ามเอาไว้ระหว่างที่เขายงัตดัสนิใจ

“เอาละๆ” เขายกมอืขึ้นห้าม เพราะยงัไม่อยากเป็นคุณพระคุณหลวง 

อะไรตอนนี้ “ผมเข้าใจแล้ว” 

“แสดงว่าคุณจะช่วยฉนัใช่ไหมคะ” เธอรบีเข้ามาจบัมอืของเขาเขย่า 

“ผมจะลองโทร. ไปที่ร้าน ถ้าเขาต้องการคุณ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของ

คุณกแ็ล้วกนั”

“แล้วถ้าเขาไม่ต้องการฉันล่ะคะ คุณจะลองฝากร้านอื่นให้ได้ไหม” 

เธอบบีมอืของเขา หน้าตาเป็นกงัวลอกีหน

“เอาเถอะ ผมจะพยายามก็แล้วกัน ส่วนค่าห้องน่ะ เพื่อนผมจ่าย 

เดือนละหกร้อย ค่าอาหารไม่ต้องหรอก ผมซื้อของผมมาอยู่แล้ว คุณ 

ตวัเลก็นดิเดยีว คงกนิไม่จุหรอก” 

“กรี๊ด จรงิเหรอคะ” พุธติากระโดดโลดเต้น ใบหน้านวลฉกียิ้มกว้าง 

จนแทบจะถงึใบหอูยูแ่ล้ว และเวลาดใูกล้ๆ ฟันของเธอกข็าวสวยดเีหมอืนกนั 

แฮะ เรยีงเป็นระเบยีบเสยีด้วย 

“อือ” เขาพยักหน้าส่งๆ แล้วก็ต้องตกใจอีกหนเมื่อเธอกระโดดเข้า 

กอดจนเขาแทบจะหงายหลงัตกจากเก้าอี้

“คุณทมิใจดทีี่สุดเลย”

ท่าทางดอีกดใีจเหมอืนเดก็ๆ ท�าให้ธธีชัได้แต่หวัเราะ คดิถงึหลานสาว 

ที่ชอบกระโดดโถมเข้ากอดทั้งตวัแบบนี้ยามที่เขาตามใจ จงึลบูแผ่นหลงับาง 

เบาๆ

“เอาละ หายตื่นเต้นแล้วกก็ลับไปกนิข้าวต้มกนัต่อดกีว่า”

พธุติารูส้กึตวัเมื่ออยูใ่นอ้อมกอดเขาเสยีแล้ว แต่จะโทษเขาได้อย่างไร 

เพราะเธอเอาตวัเองกระโดดเข้ากอดเขาเอง คราวนี้แหละเรยีกได้ว่าลวนลาม 
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ทางเพศอย่างแท้จริง เธอตัวแข็งทื่อ หน้าร้อนผ่าวขณะก้าวถอยออกห่าง  

กลบัไปนั่งเก้าอี้ตนเองหน้าเจื่อนๆ

“เอ่อ ขอโทษค่ะ ฉนัตื่นเต้นไปหน่อย”

“ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ เอาละ กินข้าวต้มแล้วล้างถ้วยล้างจานซะ  

ต่อไปนี้คุณจะต้องท�าหน้าที่ดูแลบ้านหลงันี้จนกว่าจะกลบัเมอืงไทย”

“ได้เลยค่ะ” เธอยิ้มหน้าบานแฉ่ง “อาหารสามมื้อ ซักผ้า รีดผ้า  

และท�าความสะอาดบ้าน ไม่ให้ตกหล่นเลยค่ะ”

“ดมีาก แล้วผมจะโทร. ไปที่ร้าน ถ้าเจ๊เจนนี่รบัคณุเข้าท�างาน ตอนบ่าย 

ก็แวะเข้าไปทักทายแกเสียหน่อย แล้วค่อยเริ่มต้นงานพร้อมกับผมในวัน 

อังคาร จะได้ประหยัดค่าเดินทาง เพราะจากที่นี่เข้าดาวน์ทาวน์ระยะทาง 

มนัไม่ใช่ใกล้ๆ”

“ค่ะ” พุธติาตอบรบัไปก่อนเพราะยงัไม่ได้ศกึษาเส้นทาง แต่กค็ดิว่า 

หากได้ไปหรือกลับกับเขาคงจะช่วยได้มาก ก็ต้องมาดูตารางงานอีกครั้ง  

เพื่อเธอจะได้หาเวลาว่างไปตามหาคาร์เตอร์อย่างที่ตั้งใจ

“เอางี้ ถ้าท�างานเสรจ็เรว็จะพาไปเดนิเล่นในดาวน์ทาวน์ แต่วนัหยดุ  

มแีต่พวกไปเดนิชอปปิงเท่านั้นนะ พวกคนท�างานไม่มหีรอก”

เธอตาโต รบีพยกัหน้าเรว็ๆ

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้ได้ไปเดินดู บางทีคาร์เตอร์อาจจะมาชอปปิง 

กไ็ด้ใครจะรู้ใช่ไหม”

“งั้นมั้ง” เขาตอบส่งๆ แต่ในใจกค็ดิว่า แวนคูเวอร์กว้างใหญ่ไพศาล 

แค่เมอืงเดยีวกม็ปีระชากรตั้งหกแสนกว่าคน ไม่รวมเมอืงรอบๆ ที่เรยีกว่า 

เกรตเทอร์แวนคูเวอร์ ถ้ารวมก็ปาเข้าไปตั้งสองล้านสี่แสนคน การตามหา 

คนคนเดยีวโดยไม่รูข้้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เรยีกว่ายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทร 

แต่เขากไ็ม่อยากจะไปขดัใจ จงึเออออไป 

“รบีกนิเถอะ แล้วท�างานให้เสรจ็”

“ได้ค่ะ” เธอพยักหน้ารับด้วยความเต็มใจ แล้วตักข้าวต้มกินอย่าง 
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รวดเร็ว เขาเห็นดวงตาของเธอสดใสขึ้นมาทันตา เพียงเพราะจะมีโอกาส 

ได้ตามหาแฟนหนุม่อกีสามสปัดาห์ จนเขาอดหมั่นไส้ไม่ได้กบัท่าทางกระดี๊- 

กระด๊า และเขาก็นึกพนันขันต่อกับตนเองว่าเธอไม่มีทางเจอผู้ชายคนนั้น 

แน่ๆ ป่านนี้คงจะหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วหลังจากได้ตัวเธอสมใจ...คิดๆ  

แล้วก็น่าเสียดาย...แต่ก็นั่นแหละ เรื่องส่วนตัวของเธอไม่ใช่ธุระของเขา  

ดังนั้นเขาจึงท�าในสิ่งที่รับปากเอาไว้ พอกินข้าวต้มเสร็จ ก็ปล่อยให้เธอ

ท�าความสะอาดในครวั ส่วนตวัเขากเ็ข้าไปโทรศพัท์ถงึเจ้านายสาวใหญ่ เสยีง 

สญัญาณยงัดงัไม่ถงึสามครั้ง เสยีงหวานๆ ปลายสายกด็งัขึ้น

“ฮัลโหลพี่ทิม คิดถึงจังเลย โมน่าก�าลังจะโทร. ไปหาพี่ทิมอยู่พอด ี

เลยค่า”

นี่เป็นเหตผุลหนึ่งที่เขาไม่อยากโทร. ไปหาเจนจริา หรอืเจ๊เจนนี่เจ้าของ 

ร้าน เพราะสาวใหญ่มีลูกติดจากสามีคนไทย ชื่อมนสิชา ก�าลังเรียน

มหาวิทยาลัยประจ�ารัฐปีสุดท้าย และตามตื๊อเขาแจ หลายครั้งที่เขาไม่

ยอมรบัสาย แต่เดก็สาวกไ็ม่เคยละความพยายาม และด้วยหน้าที่การงาน 

กท็�าให้ทั้งสองได้เจอกนัเกอืบทุกวนั แต่ไม่มคีรั้งไหนเลยที่ธธีชัจะมคีวามสขุ

ที่ได้พบกนั

ไม่ใช่ว่าเธอไม่สวย แต่เป็นเพราะเธอสวย น่ารัก แต่เปรี้ยวและ 

ก๋ากั่นเกินกว่าหญิงไทยที่เขาเคยรู้จัก ซึ่งอาจเป็นเพราะมาเติบโตที่แคนาดา  

สภาพแวดล้อมและความคดิกถ็ูกวฒันธรรมตะวนัตกหล่อหลอม หญงิสาว 

เปลี่ยนคู่ควงแทบทุกสัปดาห์ เลียนแบบมารดาที่ผ่านการแต่งงานมาหลาย 

ครั้ง แม่ลูกจงึมนีสิยัใจคอใกล้เคยีงกนั หากแต่ไม่รู้ว่าบุญหรอืกรรม ที่จู่ๆ  

มนสชิากห็นัมาสนใจเขาในวนัหนึ่งที่ก�าลงัเหงาเพราะขาดคูค่วง แล้วตดัสนิใจ 

ตามตื๊อเขานับแต่นั้นมา แต่เขาไม่เคยเล่นด้วยเพราะทนความเจ้าชู้ของเธอ 

ไม่ไหว ก็ใครจะไปรับได้ ระหว่างที่ตามตื๊อเขา ก็ยังควงออกไปกับลูกค้า 

คนโน้นคนนี้บ่อยๆ ขนืคว้ามาเป็นแฟนหรอืเป็นเมยี คงไม่วายได้หย่าขาดกนั 

ตั้งแต่ปีแรกที่แต่งงาน
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“โทร. ท�าไม เมื่อวานกเ็จอกนั” เขาถามเสยีงเบื่อหน่าย 

“กโ็มน่าคดิถงึพี่ทมินี่คะ ว่าแต่พี่โทร. มาหาโมน่า มอีะไรหรอืเปล่าคะ” 

เดก็สาวคดิไปไกล จนธธีชัต้องบอกอย่างเป็นงานเป็นการ

“พี่ไม่มีธุระอะไรกับโมน่าหรอก แต่มีกับคุณแม่ พี่ขอสายคุณแม่ 

หน่อยครบั”


