
เสน่ห์แห่งฤดใูบไม้ร่วง คอืพื้นหญ้าสเีขยีวสดถกูปกคลมุด้วยใบไม้
สเีหลอืงและแดงซึ่งปลดิออกจากขั้วยามลมพดัผ่าน 

สนามหญ้าขนาดใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยคลาคล�่าไปด้วยนักศึกษา 

ที่ก�าลังพักผ่อนตามอัธยาศัย มีทั้งสวมบิกินีนอนอาบแดดอยู่บนผ้าขนหน ู

ผนืใหญ่ และล้อมวงรบัประทานพซิซาประกอบการนนิทาดาราฮอลลวีูด บ้าง

กเ็คร่งเครยีดอยู่กบัหนงัสอืกองโตที่วางกระจดักระจายบนผ้าปูปิกนกิ 

และบางคน...ก�าลงัเร่งรบีเดนิไปยงัสถานที่แห่งหนึ่ง

คนผู้นั้นคอืสตรรี่างสูง ผวิขาวจดัราวไม่เคยต้องแสงแดด ใบหน้ายาว 

แก้มอิ่มเจือสีเลือดฝาด ดวงตาทรงอัลมอนด์ล้อมด้วยแพขนตาหนาด�าราว 

ปีกกา จมูกโด่งรั้นรบักบัรมิฝีปากบางเลก็สชีมพูอ่อน

เธอสวมเสื้อยดืสขีาวกางเกงสามส่วนสนีูด้ รองเท้าผ้าใบสชีมพขูมุกขมวั

บ่งบอกการใช้งานอย่างสมบกุสมบนั ผมสนี�้าตาลเข้มรวบสงูเป็นหางม้า สะพาย

เป้ขนาดใหญ่สีด�าค่อนข้างมอมแมมและเก่า ภายในคือหนังสือนับสิบเล่มซึ่ง 

เจ้าตวัเพิ่งยมืมาจากห้องสมุด 

กะเทาะเปลือกไข่
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ขณะที่สองเท้ากึ่งเดินกึ่งวิ่ง มือข้างหนึ่งก็ล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือออก

จากกระเป๋ากางเกง ตัวเลขบนหน้าจอบอกเวลาบ่ายสามโมง เธอถอนหายใจ

เบาๆ แล้วเกบ็โทรศพัท์มอืถอืลงที่เดมิ ก่อนจะเร่งฝีเท้าให้ไวยิ่งขึ้น ราวห้านาที

ต่อมาก็ชะลอฝีเท้าลง เบี่ยงเข้าสู่ตึกสองชั้นสีขาวทางซ้ายมือ และหยุดลง 

หน้าบอร์ดขนาดใหญ่เตม็ความยาวผนงั

ตัวบอร์ดทาด้วยสีน�้าตาลอ่อน แม้ว่าบอร์ดแผ่นนี้จะยาวและใหญ ่

เพียงใดก็หาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกาศทั้งหลายไม่ ทุกอณู

พื้นที่อัดแน่นด้วยแผ่นป้ายประกาศหลากสีสัน ข้อความส่วนใหญ่หนีไม่พ้น 

ตามหารูมเมต ชกัชวนเข้าชมรม หาคนร่วมกจิกรรมต่างๆ 

แต่ที่โดดเด่นและเรียกความสนใจได้มากที่สุดในยามนี้เห็นจะเป็น 

กระดาษสชีมพูสะท้อนแสง หวักระดาษเป็นรูปเดก็ทารกนอนคว�่า มอืเท้าคาง

สวมมงกุฎ

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนของผู้ที่เพิ่งมาถงึหยุดลงที่ประกาศแผ่นนี้ นิ้วแตะ

ลงบนตวัเลขขนาดใหญ่ที่สุดบนประกาศ

$50,000

“โห...งานอะไรกนั ตั้งห้าหมื่น” 

น�้าเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมกับที่เริ่มอ่าน 

รายละเอยีดบนประกาศ

Egg donor needed...URGENT!

ต้องการผู้บรจิาคไข่ ด่วนที่สุด!

คู่สามีภรรยาผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลก ก�าลัง

มองหาความช่วยเหลอืจากผู้บรจิาคไข่ที่สร้างมาเพื่อพวกเขา

 เพศหญงิ

 อายุ 18-22 ปี

 ก�าลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Top 10 ของ

สหรฐัอเมรกิา หรอื Top 20 ของโลก เกรดเฉลี่ย 3.90 ขึ้นไป
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 หน้าตาสวย

 เชื้อสายจนี 100%

 สูง 172-178 เซนตเิมตร

 น�้าหนกัตามมาตรฐาน BMI +/- ไม่เกนิ 3 กโิลกรมั

 ผมสนี�้าตาลเข้ม ตาสนี�้าตาลเข้ม ผวิขาวเหลอืง 

หากคุณมคีุณสมบตัเิบื้องต้นตามนี้ พวกเรามอบข้อเสนอค่าตอบแทน

เริ่มต้นที่ $35,000 แต่หากคุณเป็นนกัศกึษา Law School และ Medical 

School พวกเรายนิดมีอบข้อเสนอค่าตอบแทนให้ที่ $50,000

สนใจตดิต่อซูซาน โทร. : 914-000-0000 

เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือฉุดให้ชาหวานซึ่งก�าลังอ้าปากค้าง 

กับจ�านวนเงินมหาศาลสะดุ้ง เธอรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับ แต่สายตา 

ยงัจดจ้องอยู่ที่ข้อความอนัล่อใจ 

“นี่ นังชาหวาน แกลืมรึไงว่าวันนี้ต้องมาท�างานที่ร้าน ลูกค้าเต็มร้าน

วุ่นวายไปหมด!”

เสยีงกึ่งตวาดท�าให้เจ้าของโทรศพัท์ท�าปากเบ้เลก็น้อย “ไม่ได้ลมืจ้า น้า

แพตตี้ พอดวีนันี้เลกิเรยีนช้า เนี่ยหนูก�าลงัไป”

“เออรบีๆ มาล่ะ ถ้าสายฉนัหกัเงนิแกแน่!”

ยังไม่ทันที่ผู้ถูกขู่จะตอบสิ่งใด อีกฝ่ายก็ชิงวางสายเสียก่อน เจ้าของ

โทรศัพท์มือถือส่ายศีรษะเล็กน้อย ริมฝีปากยิ้มขัน ด้วยพอจะคาดเดาได้ว่า 

‘น้าแพตตี้’ ตอนนี้คงก�าลงัหวัเสยีจากการถูกหวยที่เมอืงไทยกนิ ดูจากน�้าเสยีง

แล้วครั้งนี้คงจะเยอะพอควร ยิ่งคิดก็ยิ่งอดข�าไม่ได้ ทั้งที่ตัวอยู่อเมริกา แต่ 

ไม่วายเล่นหวยที่ไทยได้

หญิงสาวเตรียมเก็บโทรศัพท์มือถือ แต่ชะงักมือกะทันหัน สายตา

จดจ้องประกาศแผ่นนั้น นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนฉายแววลงัเล 

“ตั้งห้าหมื่นเลยนะ...” 

แม้จะเอย่เช่นนี้ แต่ในที่สุดเธอกเ็กบ็โทรศพัท์มอืถอืลงที่เดมิ พร้อมกบั
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เดินหันหลังออกจากตึก สองเท้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งมุ่งไปยังทางออกมหาวิทยาลัย 

สมองเกดิภาพความคดิวาดฝัน

‘ถ้าฉนัมเีงนิห้าหมื่นเหรยีญคงจะดสีนิะ อย่างน้อยจะได้เช่าห้องใหญ่ขึ้น 

แม่จะได้อยู่สบายๆ เสยีท’ี

ดวงตาทรงอลัมอนด์ฉายประกายมุ่งหวงั เธอหยุดเดนิแล้วหนักลบัไป

มองตกึหลกัของมหาวทิยาลยั แววตาเพ้อฝันแปรเปลี่ยนเป็นการรอคอย

อกีไม่นานเธอจะเรยีนจบ อกีไม่นาน...

ใกล้แล้ว...ใกล้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เมื่อวันนั้นมาถึง 

เธอจะใช้ใบปรญิญาและเกรดอนัสูงลิ่วจากมหาวทิยาลยัซึ่งมชีื่อเสยีงตดิอนัดบั

โลกเป็นใบเบกิทางสูก่ารท�างานกบัองค์กรระดบัแนวหน้า คราวนี้ชวีติที่วาดหวงั

ไว้จะได้เริ่มต้นขึ้นเสยีท!ี 

ชาหวานอมยิ้มจนแก้มแทบปร ิหลบัตาสูดกลิ่นหอมหวานของความฝัน

ที่ล่องลอยรอบตวั ในความฝันคอืภาพเธอและแม่ย้ายออกจากห้องเช่าขนาดเลก็

สู่ห้องขนาดใหญ่กว่า ตามด้วยภาพแม่นั่งอ่านหนงัสอืหรอืดูโทรทศัน์อยู่บ้าน

ไม่สิ...เอาเป็นว่าจะท�าอะไรก็ได้แล้วแต่แม่ ขอแค่ไม่ต้องท�างานแล้ว 

กพ็อ ต่อจากนี้ไปเธอจะดูแลแม่เอง 

ยังมีอีกหนึ่งภาพฝันลอยเข้าแทรก คือภาพเธอก�าลังพูดคุยกับทนาย 

ยื่นเรื่องขอสัญชาติอเมริกันให้แม่ อีกนิดเดียว...วันนั้นที่เธอและแม่รอคอย 

ใกล้จะมาถงึแล้ว

วนันั้น...วนัที่เธอจะมเีงนิมากพอจ้างทนายความ วนัที่แม่จะพ้นจากการ

เป็นโรบนิฮูด1 สามารถไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องกงัวลว่าจะถูกจบั เพราะอยู่

อย่างผดิกฎหมายบนแผ่นดนิสหรฐัอเมรกิามานานกว่ายี่สบิปี!

1 โรบนิฮดู คอืค�าที่ใช้เรยีกคนที่อาศยัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาด้วยสถานะผดิกฎหมาย



เสียงไอถี่จนน่ากลัวว่าล�าคอผู้ไอจะพัง ท�าให้ผู้ได้ยินเสียงรีบพุ่ง 
ตวัออกจากห้องน�้าในสภาพมอืถอืแปรงสฟีัน รมิฝีปากเปื้อนฟอง หลงัมอืขาว

ปาดคราบที่มุมปากออกลวกๆ ร่างสูงอวบอิ่มเดินตรงไปยังตู้เย็นใบจิ๋วตรง 

มุมห้อง เปิดตู้เยน็และรนิน�้าใส่แก้วพลาสตกิสขีาว แล้วเดนิน�าแก้วน�้าไปทาง

สตรวียักลางคนที่นอนคู้ตวัอยู่บนฟูกที่ยุบเป็นแอ่งหลุมตรงกลาง

“แม่จ๋า ดื่มน�้าหน่อยนะแม่”

ชาหวานวางแปรงสฟัีนและแก้วน�้าลงกบัพื้น ประคองแม่ที่หรี่ตามองให้

ลุกขึ้นนั่ง ค่อยๆ ป้อนน�้าผ่านรมิฝีปากแห้งแตก ผู้เป็นแม่จบิน�้าได้เพยีงนดิก็

ใช้มอืดนัแก้วออก ไอถี่อกีรอบพร้อมกบัดนัลูกสาวให้ถอยออกห่าง

“ไปไกลๆ ไปลูก เดี๋ยวจะตดิหวดั”

“ไม่ตดิหรอกแม่ หนูแขง็แรงจะตาย” 

“ไปอาบน�้าแต่งตวัเถอะลูก เดี๋ยวกไ็ปที่ร้านสาย”

ละไมเตือนพลางใช้หลังมือเช็ดริมฝีปาก ค่อยๆ ขยับตัวล้มลงนอน 

ตามเดมิ สายตาจ้องมองลูกสาวซึ่งคว้าแปรงสฟีันขึ้นมาแปรงต่อพร้อมแย้ง

ไข่ใบที่ หนึ่ง
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“ร้านแค่นี้เอง ซบัเวย์ป้ายเดยีวกถ็งึ”

ชาหวานลุกขึ้นเดนิกลบัเข้าห้องน�้า อาบน�้าด้วยความไวราววิ่งผ่าน นุ่ง

ผ้าเช็ดตัวออกมาแต่งตัว เปิดตู้เสื้อผ้าพลาสติกสีน�้าเงินซึ่งตั้งอยู่ข้างตู้เย็น  

หยิบเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนตัวเก่งขึ้นมาสวม เอี้ยวตัวเล็กน้อยไปทางซ้าย 

เพื่อส่องกระจกที่ติดอยู่กับฝาผนังถัดจากตู้เสื้อผ้า มือคว้ายางรัดผมมามัด 

หางม้าลวกๆ ตามด้วยการหยิบแป้งเด็กกระป๋องเล็กกระแทกใส่มืออย่าง 

ไม่ใส่ใจ ถูมอืไปมาแล้วลูบผ่านๆ ที่หน้า

ส�าหรับเธอแล้ว การแต่งหน้าและเครื่องส�าอางคืออะไรไม่เคยรู้จัก  

ไม่มีแม้แต่ลิปสติกหรือบลัชออน นอกจากแป้งเด็กก็มีวาสลีนที่ซื้อจากร้าน  

‘99 Cents Only Stores’ ในราคาเก้าสบิเก้าเซน็ต์ เรยีกได้ว่าคุ้มค่าสารพดั

ประโยชน์ ทั้งทาปากทาหน้าช่วงฤดูหนาว ทั้งยงัใช้ทามอือนัแตกด้านจากการ

ท�างานหนกั

ดวงตาคู่งามหรี่ลงเลก็น้อยยามเหน็ภาพสะท้อนในกระจก ภาพนั้นคอื

ภาพร่างของแม่ที่โก่งตัวงอ ท่าทางคล้ายก�าลังใช้มือกดช่วงท้อง หญิงสาวรีบ

หนัตวัเตรยีมพุ่งไปดู 

ทว่า...เมื่อเธอหันไป แม่เพียงแค่นอนตะแคง หน้าอกกระเพื่อมเป็น

จังหวะสม�่าเสมอ เธอขยี้ตาขมวดคิ้ว จ้องเขม็งที่ร่างของแม่อยู่ชั่วอึดใจ จน

แน่ใจว่าแม่ก�าลงัหลบัจงึให้ข้อสรุปแก่ตวัเอง

สงสยัตาฝาด

ชาหวานเดนิไปยงัฟกูของเธอซึ่งปตูดิก�าแพง ควา้กระเป๋าเป้คูใ่จที่วางไว้

ปลายฟูกขึ้นมาถอื กวาดตามองรอบห้องขนาดเลก็ เลก็...เลก็มาก... เรยีกได้

ว่าจากประตูทางออกถึงห้องน�้าก้าวแค่สิบก้าวก็ถึง แม้จะเล็กเพียงเท่านี้แต่ 

ค่าเช่าต่อเดอืนใช่ว่าจะเลก็ตาม

ค่าเช่าห้องห้องนี้ตกราคาถงึเดอืนละเจด็ร้อยห้าสบิเหรยีญ ไม่รวมค่าน�้า 

ค่าไฟ และค่าอนิเทอร์เนต็ สาเหตุหลกัที่ราคาสูงเพราะท�าเลที่ตั้งอยู่ย่านไทม์- 

สแควร์ จุดท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกพากันมาเยือน เดินเพียงสามนาทีถึงสถานี

รถไฟใต้ดิน แวดล้อมด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ไหนจะโรงแรมหรูที่อยู่ 
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รายล้อม

อันที่จริงจะเรียกว่าห้องคงไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะแท้จริงแล้วผนัง

คือแผ่นไม้ค่อนข้างหนาที่เจ้าของห้องตัวจริงเอามากั้นแบ่งให้เธอและแม่เช่า 

เพราะเจ้าของห้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาดิ้นรนเรียนหนังสือที่นิวยอร์ก  

เลยต้องท�าทุกวถิทีางเพื่อประหยดัรายจ่าย

“คดิอะไรอยู่ลูก”

ค�าถามของแม่ท�าให้ชาหวานละทิ้งการวิจารณ์ห้องพัก ล้มตัวลงนอน 

มอืข้างหนึ่งกอดกระเป๋า อกีข้างคว้าตุ๊กตา ‘อลัวนิ’ ซึ่งมอีายุเท่าเธอขึ้นมากอด 

ตุ๊กตาตวันี้เธอตั้งชื่อมนัว่า ‘น้องมิ้ว’ สภาพเยนิและเก่าตามกาลเวลา ใบหน้า 

ล�าตัว และแขนที่เคยขาว บัดนี้เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลคล�้า คอขาดจนแทบจะ 

แยกหลุดจากตวั เสื้อสแีดงของน้องมิ้วยงัคงสแีดงสดแม้จะมรีอยขาด

เธอกอดมันมาตลอดตั้งแต่เด็ก น้องมิ้วคือตุ๊กตาแสนขี้เหร่และถูก 

มองว่าเป็นขยะในสายตาคนทั่วไป แต่คอืสิ่งล�้าค่าส�าหรบัชาหวาน 

เพราะนี่คอืตุ๊กตาที่พ่อซื้อให้เธอในวนัที่เธอเกดิ...

ตุก๊ตา...ของสิ่งเดยีวจากพ่อ เพราะหลงัจากวนัที่พ่อมาเยี่ยมแม่และเธอ

ที่เบริ์ทเซน็เตอร์2 เช้าวนัต่อมา...พ่อกจ็ากเธอและแม่ไปอย่างไม่มวีนัหวนคนื

“โตเป็นสาวแล้วยงัตดิตุ๊กตาอกีนะเรา”

เสียงของละไมเปี่ยมด้วยความเอ็นดู กัดฟันซ่อนอาการปวดช่วงท้อง 

ขยับตัวเข้าใกล้ลูกสาวโดยไม่ลืมเว้นระยะห่างพอให้อุ่นใจ ด้วยกลัวว่าลูกจะ 

ตดิหวดั และกลวัว่าลูกจะรู้ความจรงิที่ปิดซ่อนไว้

2 Birth center คือสถานที่ส�าหรับคลอดลูก ผู้ท�าคลอดคือมิดไวฟ์ คนส่วนใหญ่ 

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนิยมคลอดที่เบิร์ทเซ็นเตอร์ เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่าการคลอด 

ในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตรในโรงพยาบาลกรณีคลอดเองและไม่มีอาการ

แทรกซ้อนใดๆ เฉลี่ยเริ่มต้นที่ $10,000 ถ้าคลอดที่เบิร์ทเซ็นเตอร์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่

ประมาณ $3,500 ขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่มีประกัน สามารถขอใช้สิทธิ์คลอดฟรีหาก 

มรีายได้ทั้งครอบครวัต�่ากว่า $15,000 ต่อปี
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ชาหวานยกตุ๊กตาขึ้นมาหอม กุมมอืแม่แล้วบบีเบาๆ “หนูใกล้จะเรยีน

จบแล้วนะแม่ เดี๋ยวหนูจะรีบหางานเงินเดือนเยอะๆ พาแม่ย้ายออกไปอยู่ 

ห้องใหญ่กว่านี้นะจ๊ะ”

“ห้องแค่นี้กด็แีล้วลูก เงนิทองหายาก เกบ็เอาไว้เผื่ออนาคตเถอะ”

“แม่ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวพอหนูเรียนจบเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว”  

ชาหวานปล่อยมอืแม่พลางลกุขึ้นนั่ง คว้าตุก๊ตาขึ้นมาคยุเช่นที่ชอบท�าเป็นประจ�า

“รอพี่หน่อยนะจ๊ะน้องมิ้ว อีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราจะย้ายไปอยู่ห้อง

ใหญ่ๆ กนัแล้ว”

ท่าทางของลูกสาวพาให้ผู้เป็นแม่อยากหัวเราะ แต่ไม่อาจท�าได้เพราะ

บัดนี้อาการปวดท้องเริ่มหนักขึ้น จากปวดจี๊ดๆ เริ่มกลายเป็นปวดร้าวทั่ว 

ท้องน้อยราวกับมีมือบีบขย�าอวัยวะภายใน สิ่งเดียวที่ท�าได้ในตอนนี้คือการ

กัดฟัน หลับตาลงซ่อนน�้าตา หันหลังนอนตะแคง เอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือ 

น้อยที่สุด

“แม่นอนก่อนนะลูก ไปท�างานระวงัตวัล่ะชาหวาน”

“จ้ะ เสรจ็งานแล้วหนูจะรบีกลบันะจ๊ะ”

ชาหวานหอมตุก๊ตาเป็นครั้งสดุท้ายแล้ววางลงบนหมอน คว้ากระเป๋าเป้

ลกุขึ้นยนื “หนไูปแล้วนะแม่ ถ้าปวดหวัหรอืว่าเจบ็คอมากแม่รบีโทร. หาหนนูะ 

เดี๋ยวจะได้โทร. นดัหมอ”

ละไมไม่ได้ตอบ แสร้งท�าตวัประหนึ่งว่าก�าลงันอนหลบั กดัฟันแน่นขึ้น

จนน่ากลัวว่าฟันจะแตก จนกระทั่งได้ยินเสียงประตูเปิดและปิดจึงได้ลืมตา 

ปล่อยหยาดน�้าตาแห่งความเจ็บปวดให้ไหลอาบแก้ม เอื้อมมืออันสั่นเทาออก

ไปคว้ายาหม่องขวดใหญ่ข้างหมอน

ยาหม่องจากเมอืงไทยหาซื้อได้ง่ายดายนกัที่ร้านขายของไทย ถงึร้านค้า

จะบวกราคาสูง แต่คนส่วนใหญ่กเ็ลอืกจะจ่าย 

นิ้วอันมีร่องรอยการท�างานหนักควักเอาเนื้อยาขนาดเท่านิ้วโป้งป้าย 

ลงบนท้อง เริ่มบบีนวดหวงัให้ความร้อนของยาช่วยบรรเทาอาการปวด

ในอดีตเคยได้ผล แต่ช่วงหลังยาหม่องหาได้ช่วยสิ่งใดไม่ ถึงกระนั้น 
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เธอก็ยังท�าด้วยความเคยชินพร้อมกับการหลอกตัวเองว่าเริ่มหายปวดแล้ว  

มืออันหยาบกระด้างบีบขย�าหน้าท้องสุดแรง ต่อด้วยการทุบทั้งก่นด่าความ

ปวดในใจ ใบหน้านองด้วยน�้าตาแห่งความทรมาน

ทรมาน...จนปรารถนาให้หมดสต ิ เธอจะได้ไม่ต้องรบัรู้ความเจบ็ปวด

ที่ก�าลงัเผชญิหน้าซึ่งทวคีวามรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ครั้ง

 

เสียงบีบแตรดังก้องทั่วท้องถนน รถยนต์นับร้อยคันเบียดแน่นเป็น
สายยาว เช่นเดยีวกบัผูค้นมากมายที่พากนัเบยีดขึ้น-ลงบนัไดสถานรีถไฟใต้ดนิ 

หลงัจากเบยีดด้านล่างแล้วยงัต้องขึ้นมาเบยีดด้านบน ทกุคนล้วนเร่งรบี กึ่งเดนิ

กึ่งวิ่งมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง

ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครนวิยอร์ก สตรผีูห้นึ่งเดนิทอดน่อง 

อ้อยอิ่ง หาได้เร่งรบีไปกบัผู้คนและชั่วโมงเร่งด่วนของวนัไม่ ท�าตวัประหนึ่งว่า

ยามนี้ก�าลังเดินเล่นอยู่ในทุ่งทานตะวัน รถราบนท้องถนนคือดอกทานตะวัน 

ที่เบ่งบานรบัแสงยามเช้า เสยีงบบีแตรคอืเสยีงนกร้องเสนาะหู 

ชาหวานหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลา หน้าจอปรากฏตัวเลข  

8:30 AM ยงัเหลอืเวลาอกีราวสามสบินาทกีว่าจะถงึเวลาเข้าร้าน ในยามว่าง

เธอท�างานต�าแหน่ง ‘ท�าทุกอย่าง’ ที่ร้านอาหารไทย ยามว่างในที่นี้หมายความ

ว่าว่างจากงานอื่นๆ ด้วยฐานะอันเรียกได้ว่าต้องดิ้นรนจนสายตัวแทบขาด  

บวกกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสูง ท�าให้เธอไม่เคยมีค�าว่าวันหยุด

ปรากฏในตารางชวีติ

จริงๆ แล้วเธอไม่ค่อยชอบท�างานร้านอาหารไทยนัก เป็นที่รู้กันว่า 

ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่มีชื่อเสียงเรื่องเอาเปรียบค่าจ้าง เอาเปรียบค่าแรง 

ไม่พอ บางคนถูกเอาเปรยีบทปิ หรอืหนกักว่านั้นคอืใช้ข้ออ้างเรื่องช่วงทดลอง

งาน ไม่จ่ายค่าแรง แต่จ่ายเป็นอาหารไทยที่เหลอืจากการขาย ใส่กล่องให้น�า

กลบับ้าน

ข้าวกล่องเศษๆ ของเหลอืหนึ่งกล่อง คอืค่าแรงการท�างานหนกัตั้งแต่

เก้าโมงเช้าจนถงึตสีองของคนไทยผูต้กอยูใ่นสถานะไร้ทางเลอืกบางคน แน่นอน
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ว่าในอดตีแม่ของชาหวานคอืหนึ่งในนั้น

ถงึจะไม่ชอบสกัเพยีงไร แต่ด้วยความประหยดัจนเรยีกได้ว่างก และ

ด้วยนิสัยไม่ชอบรับประทานอาหารตะวันตก ท�าให้เธอเลือกเอาช่วงเวลาว่าง

จากการเรยีนและงานอื่นๆ มาท�างานร้านอาหารไทย แน่นอนว่าค่าจ้างได้น้อย 

แต่ที่เธอคาดหวังคืออาหารไทยฟรี ซึ่งทุกครั้งได้มากกว่าหนึ่งกล่อง มากพอ

ให้เธอและแม่ประหยดัค่าอาหารไปได้บ้าง

ชาหวานเข้าร้านอาหารทางหลงัตกึ ทะลุช่องแคบๆ ผ่านลานขนาดเลก็

ซึ่งมีกะละมังพลาสติกวางอยู่สองใบ เปิดประตูหลังของร้านเข้าสู่ห้องครัว  

ด้วยต�าแหน่งท�าทุกอย่างในร้าน หน้าที่ที่ต้องท�าจงึมากล้นจนน่ากลวัว่าสองมอื

จะรับไม่ไหว ทั้งล้างและหั่นเนื้อสัตว์และผักราวสิบกิโลกรัม ช่วยแม่ครัว 

ท�าอาหาร เป็นเดก็เสริ์ฟ ขี่จกัรยานไปส่งอาหารให้ลูกค้า และแน่นอนว่าหน้าที่

ล้างจานตกเป็นของเธอด้วย

ร้านอาหารส่วนใหญ่ใช้เครื่องล้างจาน แต่ไม่ใช่กบัร้าน ‘บ้านอาหารไทย’ 

เจ้าของร้านคือสตรีร่างอวบผิวขาวแต่งตัวเปรี้ยวผู้มีนามว่าแพตตี้ แพตตี้ให้

เหตุผลฟังไม่ขึ้นว่าที่นี่คือร้านอาหารไทย เลยอยากให้ท�าทุกขั้นตอนแบบไทย 

การล้างจานกเ็ช่นกนั!

“มาแล้วเหรอชาหวาน แม่เป็นยงัไงบ้าง หายรยึงั”

ค�าทกัทายมาจากแม่ครวัประจ�าร้านชื่อว่าอรณุ หรอืมอีกีชื่อซึ่งเรยีกกนั

ที่นี่ว่า ‘แอลลี่’ อรณุเป็นผู้หญงิร่างเลก็ ผวิสนี�้าผึ้งกระด�ากระด่าง หนคีวามจน

มาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานของไทย เดินทางมาด้วยความหวังว่าชีวิต 

จะดขีึ้นและหวงัหาผู้ชายฝรั่งเลี้ยงดู

หวงัมาสบิปี ทุกวนันี้กย็งัคงหวงั...

“ยงัป่วยอยู่เลยค่ะ” 

ชาหวานตอบพลางวางกระเป๋าลงบนโต๊ะสารพดัประโยชน์ เป็นโต๊ะเลก็ๆ 

สชีมพบูานเยน็ที่เจ้าของร้านตั้งไว้มุมห้อง เพื่อให้พนกังานซึ่งมอียูเ่พยีงสองสาม

คนวางกระเป๋าและรบัประทานอาหารช่วงพกั

อรุณถอนหายใจเบาๆ “โรคคนแก่ละมั้ง แม่เราปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ 
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ว่าแต่เราปีนี้เท่าไหร่แล้ว”

“แม่สี่สบิสองค่ะ ส่วนหนูยี่สบิเอด็”

“แล้วนี่ใกล้เรยีนจบรยึงั”

“ปีสุดท้ายแล้วค่ะ”

อรุณหยุดมือที่ก�าลังหั่นผัก เหล่ตามองสาวน้อยที่เริ่มหยิบโถน�้าปลา

พรกิมาเตมิใส่ถ้วยเลก็ส�าหรบัวางบนโต๊ะอาหาร นยัน์ตาของผู้ผ่านโลกมามาก

ระยบิระยบัด้วยความอยากรู้ ซ่อนเร้นการแสวงหาผลประโยชน์บางสิ่งไว้

“มแีฟนรยึงั”

ชาหวานส่ายหน้า “ไม่มคี่ะ จะเอาเวลาที่ไหนไปม”ี

ทั้งชีวิตของหญิงสาวมีเพียงเรียนและท�างาน ท�าให้เธอไร้เวลาว่างใดๆ 

ส�าหรบัการออกเดต หากถามว่าเสยีดายหรอืไม่ ชาหวานไม่ลงัเลที่จะตอบว่า

‘ไม่เสยีดาย’

ถงึแม้จะเกดิและเตบิโตบนผนืแผ่นดนิสหรฐัอเมรกิา แต่ลกึลงไปในใจ

เธอกลับเชื่อเรื่องพรหมลิขิต และด้วยเหตุใดไม่อาจทราบ เธอไม่ปรารถนา 

มีคนรักเป็นผู้ชายตะวันตก ต่อให้เป็นผู้ชายเอเชียก็ไม่ชอบ ที่ผ่านมามีผู้ชาย

มากมายทั้งผมบลอนด์ ผมน�้าตาล ผมด�า พากันเข้ามาขายขนมจีบ แต่ถูก

ปฏเิสธไปทนัที

ละไมเคยแซว็ลูกว่า ‘สงสยัชาหวานจะชอบผู้ชายไทย’

ชาหวานในวนันั้นไม่ได้ปฏเิสธหรอืตอบรบั เพยีงหวัเราะแห้งๆ ไม่อาจ

ตอบได้ว่าชอบผู้ชายไทยจริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ชายไทยเข้า 

มาจบี

“นี่ชาหวาน แกน่ะหน้าตาสวยขนาดนี้ หดัใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์บ้าง

รู้ไหม ถ้าฉันเป็นแกฉันไม่เสียเวลาเสียเงินไปเรียนหรอก ค่าเทอมตั้งแพง  

เอาเวลาไปจบัผูช้ายรวยๆ ให้เขาเลี้ยงกจ็บ!” อรณุวางมอืที่ก�าลงัโขลกกระเทยีม 

เดนิตรงมาหาสาวน้อย 

สาวน้อย...ซึ่งเธอจ้องมองมานานตั้งแต่เริ่มเป็นนางสาว 

จ้อง...ด้วยตาเป็นประกาย ภาพเงนิดอลลาร์ระยบิระยบั 
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“นี่ ฉนัรู้จกัเศรษฐคีนหนึ่งเขามองหาเมยี บ�าเหนจ็ตั้งสามแสนเหรยีญ 

แกสนใจไหม เดี๋ยวตดิต่อให้”

ชาหวานเหล่ตามองคนพูด รู้สึกดีใจยิ่งนักที่ไม่ได้เกิดเป็นลูกสาวของ 

ผู้หญิงคนนี้ ริมฝีปากบางเบ้เล็กน้อย อดประชดในใจไม่ได้ว่า หากเธอเกิด 

เป็นลกูของอรณุ เหน็ทคีงถกูจบัขายให้เป็นเมยีฝรั่งแก่ๆ ที่หอบเงนิก้อนสดุท้าย

ในชวีติไปยงัประเทศทางเอเชยีซึ่งค่าเงนิถูกกว่าแน่นอน!

เสยีงเคาะประตหู้องครวัดงัขึ้น ตามด้วยเสยีงกึ่งตะโกนของเจ้าของร้าน 

“นี่ อย่ามวัแต่เมาท์ เดี๋ยวเถอะ จะตดัเงนิให้หมด!”

อรุณสับมีดลงบนเขียงไม้ทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งแพตตี้แบกมาจาก 

เมอืงไทย 

“เดี๋ยวลาออกแล้วจะรู้สกึ!”

ชาหวานเลกิคิ้วเลก็น้อย “อ้าว น้าจะลาออกเหรอคะ”

ทั้งที่เพิ่งถูกเตอืน แต่คนปรารถนาโอ้อวดหาได้ยี่หระต่อค�าเตอืนนั้นไม่ 

พุ่งตรงมาหาชาหวานที่ก�าลงัจดัเตรยีมเถาเครื่องปรุง จบัคางมนของสาวน้อย

ให้หนัมาสนใจตน

“ก็คงเร็วๆ นี้แหละ แฟนน้าบอกว่าถ้าแต่งงานกันแล้วจะไม่ให้ท�างาน 

ให้ดูแลเขาอยู่ที่บ้านพอ”

“อ้อ...” ชาหวานเอ่ยเพยีงแค่นั้น ทั้งที่จรงิแล้วในใจต่อท้ายว่า...อกีแล้ว

เหรอ

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก กล่าวได้ว่าทุกๆ สามสี่เดือน ประโยคเหล่านี้จะ

ต้องออกจากปากอรุณ แน่นอนว่าทุกครั้งเกดิกบัผู้ชายไม่ซ�้าคน ชาหวานไม่ได้

สนใจรายละเอยีดอะไรนกั เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอ แต่ไหนแต่ไรเธอยดึคติ

ชวีติใครชวีติมนั ยุ่งเรื่องชาวบ้านไปกไ็ม่ได้ท�าให้ชวีติเธอดขีึ้น 

และเธอเชื่อว่า การไม่สอดรูส้อดเหน็เรื่องของชาวบ้าน คอืการไม่ผลาญ

เวลาอนัมคี่าไปกบัเรื่องเหลวไหล

ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้แค่กับคนไทยด้วยกัน ต่อให้เป็นเพื่อนต่างชาติที่

มหาวทิยาลยักเ็ถอะ คบเพยีงผวิเผนิเรยีกว่าคนเรยีนห้องเดยีวกนัเสยีมากกว่า 
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ประกอบกับที่เธอสนใจใช้เวลาว่างท�างานมากกว่าจับกลุ่มเที่ยว ด้วยเหตุนี้ 

จงึไม่มเีพื่อนสนทิ ถงึกระนั้นใช่ว่าเจ้าตวัจะทุกข์ร้อน ไม่ได้สนใจไขว่คว้าการ

เข้าสงัคม เลอืกมคีวามสุขกบัการอยู่คนเดยีวและการหาเงนิดูแลแม่

ช่วงเวลาที่ยุง่ที่สดุของร้านอาหารไทยมอียูส่องช่วง ช่วงแรกคอืสบิเอด็
โมงถึงบ่ายโมงเกือบบ่ายสอง ช่วงที่สองคือตั้งแต่ย่างสี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม 

เรยีกได้ว่าสองช่วงนี้ชาหวานเดนิจนขาชาไร้ความรูส้กึ มอืแขง็เกรง็แบกถาด

อาหาร จะว่าไปสองช่วงเวลานี้ใช่เพยีงร้านอาหารไทยเท่านั้นที่วุ่นวาย ร้าน

อาหารตะวนัตกเองกเ็ช่นกนั 

ร้านบ้านอาหารไทยปิดให้บรกิารเวลาสี่ทุม่ ลกูค้าคูส่ดุท้ายคอืนกัเรยีน

ไทยซึ่งมาเรยีนภาษาที่นวิยอร์ก ชาหวานพลกิป้ายหน้าร้านจาก ‘Open’ เป็น 

‘Close’ ตามด้วยการเกบ็โต๊ะอาหาร เกบ็กวาดท�าความสะอาดร้าน ขณะที่

แพตตี้ผู้เป็นเจ้าของร้านนั่งคดิเงนิจดัการสรุปยอดวนันี้ 

“น้าแพตตี้ แล้วน้องคนที่หนูเคยเจออาทติย์ที่แล้วไปไหนแล้วเหรอคะ”

ชาหวานถามถงึสาวน้อยอายรุาวสบิแปดปีซึ่งเธอได้พบเมื่อสปัดาห์ก่อน 

สาวน้อยคนนั้นจ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าชื่อเมย์ ท�าต�าแหน่งท�าทุกอย่าง 

เช่นเดยีวกบัเธอ 

“ย้ายไปแคลฟิอร์เนยี” แพตตี้ตอบด้วยเสยีงค่อนข้างสะบดั วางใบเสรจ็

อาหารในมือลง “พูดแล้วก็อารมณ์เสีย เลี้ยงเสียข้าวสุก! อุตส่าห์รับไว้ตอน 

มันไม่มีที่ไป ดูสินังงูพิษ พอร้านอาหารทางนั้นรับก็ทิ้งฉันไว้ ไม่สนใจส�านึก 

บุญคุณ”

ผู้รับฟังท�าปากเบ้ อยากจะเถียงยิ่งนักว่าถ้าเป็นเธอเธอก็ไป เพราะ 

สาวน้อยคนนั้นอยู่ที่นี่ในฐานะวีซาขาดหรือที่เรียกว่าโรบินฮูด และไม่ได้มี

ประสบการณ์ท�างานร้านอาหารมาก่อน จงึถูกกดขี่ด้วยค�าว่าทดลองงานแบบ

ไม่มกี�าหนด จ่ายค่าจ้างเพยีงข้าวกล่องกล่องเดยีว แม้แต่ทปิกไ็ม่มกีารแบ่งให้

“เออนี่ นังชาหวาน แม่แกเป็นยังไงบ้าง เมื่อไหร่จะกลับมาท�างาน”  

น�้าเสยีงที่ใช้ถามไร้ซึ่งความเป็นห่วง มเีพยีงเรื่องสูญเสยีผลประโยชน์เจอือยู่ 
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“แม่ยงัไม่หายค่ะ”

“เอ้า แล้วฉนัจะท�ายงัไง เอายงังี้ ระหว่างที่แม่แกมาท�างานไม่ได้ แกก็

มาท�างานชดใช้แทนแม่แกละกนั ค่าจ้างฉนัไม่จ่ายนะ ถอืว่าชดใช้ความเสยีหาย

ที่ร้านขาดคนงาน แต่ทิปจะแบ่งให้ห้าเปอร์เซ็นต์ กับพวกของเหลือแกก็ขน 

เอากลบัไป”

ชาหวานชะงกัมอืที่ก�าลงักวาดร้าน “ไม่ได้หรอกค่ะ หนูมเีรยีน”

“แกกห็ยุดเรยีนมาท�างานส”ิ

“ไม่ได้ค่ะ”

แพตตี้กระแทกใบเสรจ็ใบใหม่ลงตะกร้า ลกุขึ้นเท้าสะเอว “เยอะ! นกึถงึ

บุญคุณฉนับ้างนะ ทั้งแกทั้งแม่แก”

“บุญคุณ?” คนถูกทวงบุญคุณย้อนถามเสียงสูง “ไม่ทราบว่าน้าเคย 

มบีญุคณุอะไรต่อหนกูบัแม่เหรอคะ อย่ามาอ้างเรื่องรบัท�างานนะน้า หนทู�างาน

น้าจ่ายเงนิ แบบนี้มนัไม่ได้เรยีกว่าบุญคุณ ถ้าหนูนั่งกระดกิขาอยู่บ้านแล้วน้า

เอาเงนิมาให้ นี่สถิงึเรยีกว่าบุญคุณ”

คนถูกย้อนโกรธจนตวัสั่น ชี้ไปยงัคนที่หนักลบัไปกวาดพื้นต่อ ยงัไม่ทนั

จะอ้าปากด่า ชาหวานกช็งิพูดแทรก

“น้าเตรยีมหาคนท�างานแทนแม่ได้เลยนะคะ สิ้นเดอืนนี้หนูไม่ให้แม่มา

ท�างานแล้ว แม่แก่แล้ว หนูอยากให้แม่พัก ระหว่างนี้วันไหนหนูมีเวลาจะมา

ช่วยงานที่ร้าน ขอแบ่งทปิกบัข้าวละกนัค่ะ” 

ชาหวานพูดจบก็เดินเข้าไปในครัว จัดแจงหยิบกล่องอาหารที่เตรียม 

ไว้ออกจากกระเป๋าสามกล่อง ตักข้าวติดก้นหม้อลงกล่องแรก กวาดแกง 

เขียวหวานที่เหลือแต่น�้า ฟัก และเลือดสามชิ้นลงกล่องที่สอง เทผัดคะน้า 

หมูกรอบที่เหลือใบคะน้าไม่ถึงสิบใบและหมูกรอบสองชิ้นลงกล่องที่สาม  

ปิดฝาทั้งสามกล่องแล้วเกบ็ใส่กระเป๋าเป้ 

หญิงสาวขนหม้อและอุปกรณ์ประกอบอาหารทั้งหมดไปไว้หลังร้าน 

สถานที่ที่เป็นลานเปิดโล่งขนาดเลก็มากคอืที่ที่ใช้ส�าหรบัล้างจาน ตามกฎหมาย

การล้างจานเช่นนี้ไม่ถูกต้องนกั มสีทิธิ์ถูกปรบัและจบัได้ 
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ทั้งที่รู้แต่แพตตี้ก็ไม่สน ยืนกรานจะท�าเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่เคย 

มใีครร้องเรยีน อกีส่วนเพราะมมุนี้เป็นมมุอบั ไม่มใีครสนใจเดนิเข้ามาดู ท�าให้

ลบัหูลบัตาคน

บนพื้นอัดแน่นไปด้วยจานชามนับร้อยใบ ยังมีช้อนส้อมจ�านวนมาก 

กะละมังที่วางอยู่ก่อนหน้าเติมน�้าจากก๊อกน�้าข้างก�าแพงจนเต็ม เธอนั่งลงบน 

ม้านั่งตัวเล็กซึ่งแพตตี้ขนมาจากเมืองไทย เทน�้ายาล้างจานลงในกะละมัง 

ใบที่หนึ่ง ตใีห้ฟองขึ้นฟู เงยหน้ามองท้องฟ้าสดี�าสนทิราวสถี่าน 

คนืนี้พระจนัทร์เสี้ยวเลก็จดั ไม่มแีม้เพยีงเศษดาวอยู่บนฟ้า หากไร้ซึ่ง

แสงไฟหลากสีสันจากตึกสูง ค�่าคืนนี้คงมืดและวังเวงน่าดู ชาหวานหยุดชม

ท้องฟ้า หนัไปทางเสยีงเปิดประตูหลงัร้าน อรุณก�าลงัเดนิตรงมา 

“กะละมังนี้ด้วย” อรุณวางกะละมังใบเล็กซึ่งมีจานอยู่ห้าใบลงบนพื้น 

“น้าไปก่อนนะ ฝากบอกแม่แกด้วยว่าหายเรว็ๆ ล่ะ”

“ค่ะ สวัสดีค่ะน้า” ชาหวานยกมือไหว้ แล้วหันกลับมาเริ่มล้างจาน 

กองสูงเท่าภูเขาขนาดย่อมตามล�าพงั 

ลมช่วงดกึหนาวกว่าลมยามแสงอาทติย์ยงัสาดส่อง เมื่อโชยพดักพ็าให้

คนที่ก�าลงัล้างจานขนลุกตวัสั่น ถงึกระนั้นสองมอือนัชุม่ไปด้วยฟองขาวกห็าได้

หยุดไม่ ยงัคงล้างจานต่อราวไม่มสีิ่งใดเกดิขึ้น เพราะเธอเคยผ่านการล้างจาน

ท่ามกลางหิมะตกกระหน�่าในคืนที่หนาวที่สุดของนิวยอร์กมาแล้ว ลมเพียง 

เท่านี้เทยีบไม่ได้กบัสิ่งที่เคยผ่านมา 

สองชั่วโมงพ้นผ่าน เครื่องครวัทั้งหมดจดัเรยีงเรยีบร้อยอยู่บนชั้นวาง 

ชาหวานสะพายกระเป๋าเป๋ เดนิออกไปหน้าร้าน ที่นั่นแพตตี้ก�าลงันั่งรบัประทาน

ส้มต�าปูปลาร้าพลางจดเลขหวยงวดต่อไป

“หนูกลบัแล้วนะคะ”

แพตตี้เงยหน้าขึ้น เอื้อมมอืไปหยบิเงนิสามสบิห้าเหรยีญส่งให้ ชาหวาน

รับมาพร้อมกับขมวดคิ้ว เธอจ�าได้ดีว่าส่วนแบ่งทิปวันนี้สมควรได้ราวห้าสิบ

เหรยีญ

“น้าให้เงนิหนูขาด”
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ผู้ถูกทักท้วงท�าเสียงจึ๊กจั๊กในปาก “ขาดยังไง ค่าแรงแกก็สามสิบห้า

เหรยีญไง” 

“ทปิหนูล่ะ”

“วนันี้ฉนัช่วยแกเสริ์ฟ ไม่จ่ายทปิ”

ชาหวานยัดเงินสามสิบห้าเหรียญลงกระเป๋ากางเกง กอดอก แววตา

พร้อมเอาเรื่อง “แน่ใจ?”

แพตตี้รู้สึกขนลุกยามปะทะกับสายตาสู้คน รู้ดีว่าเด็กคนนี้ต่างจาก

มารดาอย่างสิ้นเชงิ ละไมสงบปากสงบค�า ว่าอย่างไรกอ็ย่างนั้น ส่วนชาหวาน

นั้น...

“ตกลงจะจ่ายทปิไหม ทปิของหนู เงนิของหนู! อย่ามาโกงหนู! แค่หนู

ยอมให้น้าจ่ายค่าจ้างแบบเหมาวนั ไม่นบัเป็นชั่วโมงละสบิเหรยีญกม็ากพอแล้ว 

อย่าให้หนูโทร. แจ้งต�ารวจนะ!”

แพตตี้ยิ้มไม่เตม็นกั เอื้อมมอืไปดงึธนบตัรยี่สบิดอลลาร์ออกมาสองใบ 

ธนบตัรสบิดอลลาร์หนึ่งใบแล้วส่งให้ชาหวาน

“เอาไป แหม...นงัชาหวาน นดิหน่อยอย่าให้มนัมากนกันะ”

ชาหวานไม่ได้ต่อปากต่อค�า รบัเงนิแล้วยกมอืไหว้ “สวสัดคี่ะ” 

เธอเดินออกไปทางประตูหน้าร้าน หาได้สนใจเสียงต�าหนิติเตียนของ 

ผูอ้าวโุสกว่าไม่ หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาดูเวลาพร้อมกบัส่งข้อความไปบอกแม่ 

หนูก�าลงักลบับ้านนะคะ วนันี้มแีกงเขยีวหวานกบัผดัผกัคะน้าค่ะ 

เมื่อกล่าวถึงมหานครนิวยอร์ก นอกจากย่านไทม์สแควร์อันแสน 
โด่งดงั ยงัมอีกีย่านซึ่งผู้คนพากนัไปเยอืน นั่นคอืย่านโซโห ทั่วทั้งย่านอดัแน่น

ด้วยร้านแบรนด์ดังทั้งระดับโลกและระดับท้องถิ่น เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่าง 

ซึ่งเป็นที่เล่าลือคือ สองฝั่งถนนมากมายด้วยรถซูเปอร์คาร์จอดอวดโฉมให ้

ผู้เดนิผ่านอจิฉา 

รถยนต์ปอร์เชสขีาวมกุคนัหนึ่งแล่นฝ่าความมดืด้วยความเรว็เกอืบเลย

กฎหมายก�าหนด แล้วค่อยๆ ชะลอความเรว็เทยีบจอดหน้าตกึหลงัหนึ่ง ตกึ
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หลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จและปล่อยขายเมื่อสามปีที่แล้ว รูปทรงสร้างเลียนแบบ 

ตกึเก่าทาสอีฐิ 

ประตูรถเปิดออก บุรุษร่างสูงหุ่นคล้ายนกักฬีาก้าวลงจากรถ เขาพบั

แขนเสื้อเชิ้ตสฟี้าอ่อนขึ้นมาระดบัข้อศอกลวกๆ ก้มตวัคว้ากระเป๋าใส่เอกสาร 

ยังไม่ทันได้ปิดประตูรถ โทรศัพท์มือถือก็ปรากฏแสงสว่างวาบ โชว์เบอร์ 

โทร. เข้าจากประเทศไทย 

เจ้าของเครื่องถอนหายใจ รบัสายด้วยเสยีงเหนื่อยอ่อน เพราะคาดเดา

ประโยคแรกที่ผู้โทร. มาจะเอ่ยได้

“ตาเต เมื่อไหร่จะกลบัเมอืงไทย”

“แม่มธีุระอะไรครบั”

“อ้อ เดี๋ยวนี้แม่โทร. หาเตต้องมีธุระด้วยใช่ไหม พ่อสูติแพทย์ผู้แสน 

โด่งดงั ห!ึ”

น�้าเสียงกึ่งน้อยใจกึ่งประชดท�าให้เตรัณย์ลอบถอนหายใจครั้งที่สอง 

ปรับน�้าเสียงให้ดูกระตือรือร้นขึ้น แสร้งท�าเหมือนไม่ทราบเจตนาที่มารดา 

โทร. มาหา 

“โทร. ได้สคิรบั แม่สบายดนีะครบั”

“เมื่อไหร่เตจะแต่งงาน”

“ใจเยน็สแิม่ ผมก�าลงัพยายามหาลูกสะใภ้ให้แม่อยู่” 

“อย่าได้ริอ่านคว้าแหม่มหัวทองมาเชียวล่ะ ไม่อย่างนั้นแม่เอาเลือดหัว

เราออกแน่”

ชายหนุ่มอมยิ้มขัน คาดเดาท่าทางมารดาในยามนี้ได้ว่าคงก�าลังคุยไป

เดนิบนลู่ออกก�าลงักายไป 

“ไม่แหม่มหวัทองแน่ครบั แค่นี้ก่อนนะครบัแม่ ผมรกัแม่นะครบั”

เขาเอ่ยค�าอ�าลาพร้อมกบักดวางสาย จากนั้นจงึหยบิบตัรเครดติเสยีบ

มเิตอร์ช�าระเงนิค่าจอดรถซึ่งตั้งอยูบ่นทางเท้า ช�าระเงนิค่าจอดรถถงึพรุง่นี้เช้า

ตอนสาย เรยีบร้อยแล้วจงึเดนิเข้าสู่อะพาร์ตเมนต์ กดเรยีกลฟิต์ขึ้นสู่ห้องพกั

ชั้นสาม มอืข้างหนึ่งหิ้วกระเป๋า อกีข้างล้วงกระเป๋ากางเกง
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ดวงตาอันแสนเหนื่อยล้าหนักอึ้งจากการเฝ้าเคสคนไข้สี่สิบแปดชั่วโมง

ติดต่อกันใกล้ปิดลงทุกที เจ้าตัวต้องอาศัยความพยายามไม่น้อยในการฝืน

ลมืตา พาร่างที่ใกล้หมดแรงตรงเข้าสู่ห้องพกั 

ห้องพักของเขาเป็นห้องชุดขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งสไตล์โมเดิร์น 

เน้นสีขาว ความเป็นระเบียบของห้องท�าให้ยากจะเชื่อว่าที่นี่คือห้องหนุ่มโสด 

เจ้าของห้องวางกระเป๋าไว้บนเคาน์เตอร์ครวั มอืเริ่มต้นปลดกระดุม ในขณะที่

เท้าตรงเข้าห้องนอน เมื่อประตูห้องนอนปิดลง เสื้อเชิ้ตกถ็ูกเหวี่ยงลงตะกร้า

เสื้อผ้าใช้แล้วพอดบิพอด ี

เตรัณย์จัดการกับชิ้นส่วนที่เหลือจนเกลี้ยง พาร่างก�าย�าอัดแน่นด้วย 

มัดกล้ามเข้าสู่ห้องน�้าขนาดใหญ่เกือบเท่าห้องนอน เขาเปิดน�้าใส่อ่างอาบน�้า 

แล้วเดนิไปช�าระล้างตวัสระผมจนสะอาด

อาบน�้าเสร็จ น�้าในอ่างก็ได้ระดับที่ต้องการพอดี มือคว้าเอาขวดสีชา

ขนาดราวห้าสิบกรัมซึ่งบรรจุยาคลายกล้ามเนื้อส�าหรับแช่ แล้วเทของเหลว 

สีน�้าตาลอ่อนลงในน�้า กลิ่นหอมสดชื่นชวนกระปรี้กระเปร่าเริ่มกระจายอวล

ทั่วห้อง 

สองเท้าของเขาก้าวเข้าสู่อ่าง หย่อนร่างลงนอนพิง ปิดเปลือกตาลง...

เปิดรบัการผ่อนคลายอนัผาสุก 

การแช่น�้าถูกขดัจงัหวะเพราะเสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัลอดแผ่วเบาเข้ามา

ในห้องน�้า ชายหนุ่มลุกขึ้นพร้อมกบัปล่อยน�้า เอื้อมมอืคว้าผ้าเชด็ตวัซึ่งแขวน

อยู่ที่ราวสีขาวขุ่น เช็ดตัวลวกๆ แล้วพันรอบเอวสอบ เดินออกจากห้องน�้า 

ตรงไปรบัโทรศพัท์ซึ่งดงัตดิต่อกนัเป็นครั้งที่สี่ 

“ฮลัโหล ลซิ่า มธีุระอะไรรเึปล่าครบั”

“ฮลัโหล เต ฉนัอยู่ขา้งล่างหน้าตกึคุณ คุณเปดิประตูใหฉ้นัหน่อยสคิะ”

เสียงปลายสายบอกชัดถึงความปรารถนา ใช่ว่าผู้ฟังไม่รู้ เพียงแค่ 

เลอืกปฏเิสธเพราะตอนนี้เขาต้องการพกัผ่อน 

“ผมนอนแล้ว มธีุระอะไรไว้เจอกนัที่ที่ท�างานนะครบั กูดไนต์”

เขากดตดัสายทิ้งทนัท ีโยนโทรศพัท์ไปอกีมุม ไม่ได้สนใจสายเรยีกเข้า
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เบอร์เดิมที่โทร. กลับมาเรื่อยๆ ชายหนุ่มดึงผ้าขนหนูออกแล้วเหวี่ยงไปยัง 

โซฟาข้างประตูระเบยีงกระจก กระชากผ้านวมซึ่งแม่บ้านปูเกบ็มุมให้จนหลุด

เป็นอสิระ พาร่างอนัเปลอืยเปล่าเอนลงบนที่นอน 

ดวงตาคมโตปิดลง ไม่ถงึหนึ่งนาทดีดีวงตาคูน่ี้กเ็ปิดขึ้น พร้อมกบัที่เขา

ลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมอืคว้าโทรศพัท์มอืถอื เปิดเข้าสู่โปรแกรมหาคู่อนัแสนโด่งดงั 

เช็กข้อความนับร้อยจากสาวๆ ทั้งเอเชียและตะวันตก กดดูผ่านๆ ไปเรื่อย 

โดยไม่ได้ตอบใครสกัคน เสรจ็จากดูข้อความกค็ลกิสู่หน้าค้นหาคู่เดต 

“เอาอายุสกัยี่สบิถงึยี่สบิหกละกนั”

เขาเริ่มต้นก�าหนดคุณสมบตัคิู่เดตที่ต้องการ ระบุจนครบทุกช่อง กด

เริ่มท�าการค้นหา ข้อมูลที่ปรากฏคือรูปภาพสตรีนับพันพร้อมประวัติ เขา 

เปิดไล่ดูไปเรื่อย จากหน้าหนึ่งจนกระทั่งผ่านไปถงึหน้าสี่สบิ

ทว่า...ไม่มสีกัคนที่เขากดเข้าไปดูประวตั ิไม่มแีม้แต่การกดดูรูปเพิ่ม 

ความพยายามเกือบหนึ่งชั่วโมงจบลง เตรัณย์ถอนหายใจ มอง

โปรแกรมหาคู ่ตดัสนิใจกดลบโปรแกรมทิ้งด้วยความรูส้กึวา่ช่างไร้ประโยชน์ 

ไม่น่าหลงเชื่อค�ายขุองเพื่อน เขาโยนโทรศพัท์มอืถอืไปอกีด้าน เอนหลงัลงนอน

ก่ายหน้าผาก ดวงตาจ้องมองเพดานสีขาว จ้องจนแทบจะฝังดวงตาเข้าไป 

ในเพดานนั้น แต่แท้จรงิแล้วความคดิของเขาก�าลงัล่องลอย 

ลอย...ไปพร้อมกบัความสงสยัที่ว่า...

ชั่วชีวิตของเขา จะมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่ท�าให้ใจเต้นแรงราว 

โลกหยุดหมุนไหมหนอ



มคี�ากล่าวที่ว่า If you can live in New York City, you can 
survive anywhere. 

ถ้าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในมหานครนิวยอร์ก คุณสามารถอยู่รอด

ทุกที่บนโลกใบนี้

ส�าหรับละไมผู้ผ่านการดิ้นรนมามากกว่ายี่สิบปี เธอกล้าพูดได้ว่า 

ค�ากล่าวนี้ไม่ได้เกนิจรงิแม้แต่น้อย

เรื่องเริ่มต้นเมื่อยี่สบิสามปีที่แล้ว ละไม...สาวน้อยอายุสบิเก้าปีเดนิทาง

ข้ามน�้าข้ามทะเลจากจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มาอีกซีกหนึ่ง

ของโลก สู่ประเทศที่เธอรู้จกัชื่อก่อนการเดนิทางเพยีงหนึ่งสปัดาห์

แน่นอนวา่ขั้นตอนทั้งหลายล้วนกระท�าการผ่านเครอืข่ายสดี�า ผูด้�าเนนิ

การมีชื่อว่า ‘เจ๊นิด’ นายหน้าจัดหาสาวไร้เดียงสามาท�างานนวดที่นิวยอร์ก  

โดยเกบ็ค่าด�าเนนิการถงึสี่หมื่นบาท

สี่หมื่นบาทนบัเป็นจ�านวนเงนิมากโขส�าหรบัละไม เธอกล้าพดูได้ว่าตั้งแต่ 

เกิดมาไม่เคยเห็นเงินจ�านวนนี้ แต่ด้วยความด้อยทางการศึกษา ถูกล่อลวง 

ไข่ใบที่ สอง
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ด้วยค�าพูดสวยหรู ทั้งยังมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านของเจ๊นิดและทอง 

เต็มตัวซึ่งเจ๊นิดมักใส่อวดความมั่งคั่ง ทุกอย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งการันตีชั้นดีของ

สาวน้อยใหญ่ผู้ปรารถนาเป็นเจ๊นดิคนที่สอง

‘ฉันคิดค่าอนาคตร�่ารวยของแกสี่หมื่นบาท ในเมื่อแกไม่มีเงินจ่ายค่า

ด�าเนนิการกจ่็ายเป็นค่าแรงแทนแล้วกนั แกท�างานให้ฉนัหนึ่งปี พอครบก�าหนด

แกก็เป็นอิสระ เงินที่ได้ฉันหักค่าธรรมเนียมรอบละสามสิบเปอร์เซ็นต์ อีก 

เจด็สบิเปอร์เซน็ต์แกได้ไป’

‘หนึ่งปีเลยเหรอเจ๊ แล้วไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์กับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ 

คือยังไงเหรอจ๊ะ มันเป็นเงินไทยกี่บาทหรือ รอบนี้แปลว่ายังไงจ๊ะ อ้อ แล้ว 

ฉนันวดไม่เป็น เจ้าของร้านที่นั่นจะรบัฉนัจรงิๆ เหรอจ๊ะ’

‘โอ๊ย! ถามอะไรมากมาย ไปถงึแล้วกร็ู้เอง!’

ประโยคสนทนาในวันนั้นไม่เคยจางหายจากความทรงจ�าของละไม  

เธอกล้ายอมรบัว่าเธอโง่เขลา ไม่ทนัเล่ห์เหลี่ยมใครนกั ประกอบกบัความจน

ของครอบครวั ทั้งพ่อและแม่ที่อายุมากขึ้นจนแทบจะท�างานไม่ไหว ทุกอย่าง

ผลกัดนัให้ละไมตดัสนิใจเลอืกเดนิในทางที่ไม่เคยคาดคดิ

‘จ้ะๆ ตกลงฉนัต้องเอาอะไรไปบ้างจ๊ะ’

‘กข็องใช้ส่วนตวัแกไง เอาเป็นว่าอกีห้าวนั เดี๋ยวฉนัจะเอาหนงัสอืเดนิทาง

มาให้แก’

ละไมในยามนั้นไม่รู้จักว่าสิ่งใดคือหนังสือเดินทาง ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว

ต้องท�าเช่นไรถึงได้มา การเดินทางไกลที่สุดที่ผ่านมาคือหอบผักซึ่งเก็บได้ 

จากรั้วแถวบ้านไปขายในเมอืง ด้วยความเป็นคนขี้เกรงใจทั้งยงักลวัไม่ได้งาน 

ท�าให้เธอไม่กล้าเอ่ยถามสิ่งใดนัก เก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจพร้อมกับความ 

เชื่อมั่นอนัแสนไร้เดยีงสา...

ว่าสตรผีู้นี้คอืแม่พระ ผู้เข้ามาโปรดให้ทางรอดแก่ครอบครวัเธอ

ห้าวันต่อมา หนังสือเดินทางถูกมอบให้ละไม ในนั้นคือชื่อ-นามสกุล 

ใครกไ็ม่ทราบ พอเอ่ยถามเจ๊นดิกต็วาดใส่ ทั้งยงับอกว่าไม่เป็นอะไร สิ่งเดยีวที่ 

ละไมทราบคอืรปูถ่ายนั้นเป็นรูปของเธอ เป็นรูปที่เจ๊นดิพาไปถ่ายที่ร้านถ่ายรปู
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สตรีผู้ไร้เดียงสาและโง่เขลาไม่ทราบเลยว่าแท้จริงแล้วหนังสือเดินทาง

เล่มนี้ผิดกฎหมาย เธอก�าลังจะเดินทางสู่อีกฟากหนึ่งของโลกด้วยวิธีการ  

‘ผ่าหนงัสอืเดนิทาง’3

วธิกีารนี้...ท�าให้ชื่อของนางสาวละไม แตงอ่อน ไม่เคยเดนิทางออกจาก

ประเทศไทย และนางสาวละไม แตงอ่อน ไม่เคยเหยียบเข้าแผ่นดินสหรัฐ 

อเมริกา ทั้งที่แท้จริงละไมถูกส่งทอดเหยียบเข้าสู่สนามบินนานาชาติจอห์น  

เอฟ. เคนเนดี เรียบร้อยแล้ว ผ่านการด�าเนินงานของกระบวนการสีด�า 

ข้ามประเทศอนัประกอบด้วยชาวไทยและชาวอเมรกินั

นรกบนดินเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอได้พบความจริงว่า ค�าว่านวด...แท้จริง

แล้วคือการค้าบริการทางเพศ เธอถูกน�าตัวไปอยู่ย่านแหล่งเสื่อมโทรมของ

มหานครนิวยอร์ก ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่คือแรงงานลักลอบที่หนีเข้าสหรัฐ 

อเมรกิา ทั้งผ่านชายแดนเมก็ซโิกและพรมแดนแคนาดา

คนเหล่านี้คือแรงงานชั้นต�่า รับค่าแรงต�่ามากเพื่อตัดราคาแรงงาน

เจ้าของประเทศซึ่งมีกฎหมายคุ้มครอง แน่นอนว่าผู้ชายเหล่านี้ท�างานหนัก  

ย่อมต้องการการระบายทางเพศค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้เธอและผู้หญิงผู้แสน

โง่เขลานับสิบคนจึงถูกน�าตัวมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ชายเหล่านี้ ด้วยค่าตัว 

สบิเหรยีญต่อหนึ่งรอบ

ละไมไม่ได้ยินยอมแต่โดยดี ชีวิตเธอในยามนั้นไม่ต่างจากละครวิทยุ 

ถูกซ้อมเพื่อบังคับให้รับแขก ทั้งข่มขู่เอาชีวิต สารพัดสิ่งที่แม่แทร็ก4น�ามา 

บีบบังคับ จนกระทั่งถึงมาตรการสุดท้าย คือการขู่ฆ่าพ่อแม่ที่ประเทศไทย 

ด้วยเหตุนี้ละไมจงึไร้ทางเลอืก ตดัสนิใจจ�ายอมรบัแขกแต่โดยดี

อาจด้วยผลบุญเก่าของละไมหรอืเพราะผลกรรมของคนเหล่านั้น คนื

แรกที่ละไมรอรับแขก เกิดเหตุการณ์แก๊งจีนเข้าถล่มแก๊งเจ้าถิ่นที่คุมอยู่ที่นี่ 

3 การผ่าหนังสือเดินทาง หมายถึง การสวมรอยหนังสือเดินทางของคนคนหนึ่งให้กลาย

เป็นของอกีคนหนึ่ง
4 แม่แทรก็ คอืค�าเรยีกผู้ดูแลผู้หญงิค้าบรกิาร หรอืที่รู้จกักนัในชื่อแม่เล้า
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ใครเล่าจะคาดคิดว่ามหานครนิวยอร์กมีนักเลงซึ่งเรียกขานว่าแก๊งท�าศึกกัน

ตลอดเวลา ผู้หญงิมากมายพากนัวิ่งหนตีาย ละไมเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น

ท่ามกลางห่ากระสุนและการฆ่าฟัน โชคชะตาน�าพาให้ละไมพบกับ  

‘เซยีวเพ้ง’ หรอืชื่อในสหรฐัอเมรกิาคอื ปีเตอร์ เซยีว บุรุษร่างสูงใหญ่ผวิขาว

หน้าตาดจีนน่าแปลกใจ เขาคอืหนึ่งในลูกน้องแก๊งจนีผู้มาบุกเจ้าถิ่น

ใบหน้าสวยหวาน ดวงตากลมโต และท่าทางหวาดหวั่นของสาวน้อย  

จับสายตาและหัวใจของชายหนุ่มอายุยี่สิบห้าปี ในที่สุดเขาก็ยื่นมือช่วยพา 

เธอหนอีอกจากที่แห่งนั้น ทั้งยงัรบัเธอเป็นภรรยาทั้งที่เจอกนัได้ไม่ถงึสามสบิ

นาทดี!ี

ละไมไร้ทางเลือก ผู้หญิงตัวคนเดียวไร้เงินแม้แต่เซ็นต์เดียว หนังสือ 

เดนิทางถูกแม่แทรก็ยดึ ไร้ตั๋วเครื่องบนิกลบับ้าน ทั้งยงัขาดความรู้เรื่องการ

เดนิทางไปขอความช่วยเหลอืจากสถานกงสลุ ท�าให้เธอจ�ายอมรบัชะตาสายใหม่ 

หากจะกล่าวว่าชะตาสายนี้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ละไมในยามนั้นทราบแค่

ว่า อย่างน้อยเธอจะมีสามีเพียงคนเดียว ไม่ต้องทนกล�้ากลืนรับแขกนับร้อย

นบัพนัเป็นเวลาหนึ่งปี

ละไมพาตัวเองที่ไร้สมบัติติดตัวนอกจากเสื้อผ้าซึ่งสวมอยู่ เข้าไปอยู่ 

กบัเพ้งในห้องพกัเลก็ๆ ย่านควนีส์ ห่างจากมหานครนวิยอร์กราวครึ่งชั่วโมง 

ย่านนี้แตกต่างจากย่านที่เคยอยู่ยิ่งนัก คลาคล�่าด้วยชนชาติเอเชีย ส่วนที่อยู่

อาศยัเดมิอาจกล่าวได้ว่าคอืถิ่นเมก็ซกินั

เพ้งไม่ใช่คนช่างพูด ละไมเองก็เป็นคนพูดน้อย ประกอบกับต่างคน 

ต่างใช้คนละภาษา เพ้งพูดภาษาจนีเป็นหลกั พดูภาษาองักฤษได้บ้าง ส่วนละไม

รู้แค่ภาษาไทย ทั้งคู่จงึไม่ค่อยพูดคุยกนันกัเพราะพูดไปกไ็ม่รู้เรื่อง สื่อสารกนั

ผ่านภาษากายเป็นหลกั

แม้ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันกะทันหัน แต่เพ้งดูแลละไมเป็นอย่างดีเท่าที่เขา

ท�าได้ ชีวิตของละไมในยามนั้นแม้ไม่สุขสบายแต่ก็ไม่ล�าบาก หน้าที่ของเธอ 

คือท�าความสะอาดห้อง ท�าอาหาร ดูแลสามี ส่วนเพ้งท�างานกับแก๊ง ละไม 

ไม่ทราบว่าเขาท�าอะไรและไม่เคยถาม
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เรื่องที่ละไมทราบเกี่ยวกบัสามจีากที่เขาพยายามสื่อสารคอื เพ้งมาจาก 

เฉิงตู ลอบเข้าสหรัฐอเมริกาด้วยการลัดเลาะผ่านชายแดนมาเรื่อย เขาไม่ม ี

พี่น้อง ไม่มพี่อแม่ ใช้ชวีติอยู่คนเดยีว

ที่ส�าคญัที่สุด...สถานะของเขาผดิกฎหมายเช่นเดยีวกบัละไม

ละไมปรารถนาตดิต่อพ่อกบัแม่ ทว่าไร้หนทางใดๆ ชวีติของเธอเหมอืน

ถกูมดัแขนขาปิดตาปิดปาก จะพดูคุยกบัใครกไ็ม่ได้ ผูห้ญงิส่วนใหญ่ย่านนี้พดู

ภาษาจนี สิ่งเดยีวที่ละไมท�าได้คอืเกบ็เงนิซึ่งเพ้งแบ่งให้ พร้อมกบัความหวงัว่า

สกัวนัจะหาทางส่งให้พ่อกบัแม่

หลงัจากอยู่กบัเพ้งได้หนึ่งปี ในที่สุดละไมกต็ั้งครรภ์ งานบ้านทุกอย่าง

ที่เธอเคยท�าเพ้งเป็นคนรบัผดิชอบทั้งหมด ละไมในยามนั้นคอืหญงิสาวผู้แสน

มคีวามสุข เธอรบัรู้ได้ว่าเพ้งรกัเธอ และความดขีองเพ้งท�าให้เธอรกัเขา เขา 

คือเสาหลักของชีวิต ละไมไม่เคยคาดคิดถึงวันที่เพ้งจากไป สิ่งเดียวที่เธอ 

มองเหน็คอืเธอและเพ้งมลีูก มคีรอบครวัที่สมบูรณ์

เก้าเดือนต่อมา สาวน้อยของแม่ละไมและพ่อเพ้งถือก�าเนิดที่เบิร์ท 

เซน็เตอร์เลก็ๆ ผ่านการท�าคลอดของมดิไวฟ์5 ยามตั้งครรภ์ละไมชอบดื่มชา

ใส่น�้าตาล เธอจงึเรยีกเจ้าตวัเลก็ว่า ‘ชาหวาน’

ถงึแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ใช่พลเมอืงอเมรกินั แต่ตามกฎหมายสหรฐัอเมรกิา 

เด็กทุกคนที่ถือก�าเนิดบนแผ่นดินนี้ล้วนได้รับสัญชาติอเมริกัน ด้วยเหตุนี้ 

ชาหวานจงึถอืสญัชาตอิเมรกินั

ชีวิตของหญิงสาวผู้แสนโชคดีจบลง เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันที่เธอ

ก�าลงัรอเพ้งมารบัเธอและลูกออกจากเบริ์ทเซน็เตอร์ เพื่อนของเพ้งได้เดนิทาง

มาหาพร้อมกบัแจ้งข่าวร้ายแก่ละไมผู้เริ่มพอฟังภาษาองักฤษออกบ้าง

เพ้งถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุปะทะกับแก๊งคู่อริ แม้แต่ศพก็เอาออกมา 

ไม่ได้!

การสญูเสยีเสาหลกัของชวีติท�าให้ละไมแทบคดิสั้น อุ้มลกูสาวซึ่งเพิ่งถอื

5 Midwife หมายถงึ ผดุงครรภ์หรอืหมอต�าแยฝรั่ง
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ก�าเนิดกระโดดน�้าฆ่าตัวตาย ทว่าดวงตาใสแจ๋วที่จ้องมองเธอ อีกทั้งรอยยิ้ม

แสนงดงามราวแสงอาทิตย์สาดส่องยามเช้า หลอมละลายหัวใจอันถูกแช่แข็ง

ของผู้เป็นแม่ ท�าให้ละไมเลอืกที่จะสู้ด้วยเงนิก้อนสุดท้ายที่เพ้งทิ้งไว้ให้

สู้...เพื่อชวีติของเธอและลูกสาว

สู้...เพื่อสมบตัลิ�้าค่าที่เพ้งมอบให้ นั่นคอืสายเลอืดของเขา

การเลี้ยงลูกตามล�าพังโดยไร้การศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียง

น้อยนดิ แค่เพยีงคดิกไ็ม่อาจคาดเดาได้ว่ายากเยน็เพยีงใด นบัตั้งแต่สูญเสยี

หวัหน้าครอบครวั สองแม่ลูกต้องออกจากห้องพกัตามกฎของแก๊ง ละไมพา

ชาหวานวยัแรกเกดิออกเร่ร่อน 

งานแรกที่ท�าคอืรบัจ้างเรยีงของในรถบรรทกุและรถพ่วง ทั้งคูจ่งึมชีวีติ

หลงัรถพ่วงตะลอนไปทั่ว ด้วยความที่เป็นแม่ลกูอ่อนท�าให้เป็นอุปสรรคต่องาน 

ในที่สุดนายจ้างก็เลือกให้เธอลาออกโดยโยนเงินให้ยี่สิบเหรียญเพราะสงสาร

ทารก

สองชีวิตไร้ที่ซุกหัวนอน ละไมหอบลูกแอบนอนบนเมโทร6 แล้วรีบ 

วิ่งหนียามพนักงานตรวจตั๋วเริ่มเดินตรวจสอบ นอนใต้สะพานลอยย่าน 

คนเร่ร่อน ต่อสู้ตบตแีย่งงานกวาดถนนช่วงเทศกาลในย่านควนีส์เพื่อแลกกบั

เงนิยี่สบิเหรยีญ แอบเข้าไปนอนในโบสถ์กอดลูกแน่นช่วงฤดูหนาว ย้ายไปอยู่

ย่านคนไทย ทนให้คนไทยด้วยกนัเอารดัเอาเปรยีบเพื่อค่าจ้างเศษเงนิน้อยนดิ

แม้จะมีคนไทยบางส่วนจ้องเอาเปรียบ แต่คนไทยที่ช่วยเหลือโดย 

ไม่หวังผลตอบแทนก็มีเช่นกัน กล่าวได้ว่าหากไม่มีคนไทยกลุ่มนั้นคอยช่วย  

ชาหวานคงไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะละไมไม่ทราบเลยว่าเด็กทุกคนที่ถือ

สญัชาตอิเมรกินัได้รบัสวสัดกิารเรยีนฟร ีต่อให้แม่อยู่ในสถานะผดิกฎหมาย

กต็าม 

6 Metro คอืรถไฟที่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างนวิยอร์กซติกีบัเมอืงอื่นๆ ในรฐันวิยอร์ก ในเขต

ลองไอแลนด์ Mid-Lower Hudson Valley ทั้งยงัวิ่งผ่านห้าเมอืงใหญ่ของรฐันวิเจอร์ซย์ี 

และหกเมอืงของรฐัคอนเนตทคิตั
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และในวันนี้...ดอกผลของความอดทนและการสู ้ก�าลังจะผลิออก  

ชาหวานใกล้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าติดอันดับต้นๆ  

ของมหาวทิยาลยัที่ดทีี่สุดของสหรฐัอเมรกิา

ทุกสิ่งล้วนผ่านมาแล้ว...ยี่สบิสามปีอนัแสนยาวนาน 

ยาวนานยิ่งนกัส�าหรบัผู้หญงิคนนี้ที่ชื่อ...ละไม 

ละไมกะพริบตาถี่ ใช้หลังมือปาดน�้าตาที่เอ่อล้นดวงตากลมโตยามคิด 

ถึงอดีต เธอในวันนี้ไม่ใช่ละไมผู้ไร้เดียงสา ชีวิตที่ต้องดิ้นรนตามล�าพังมา 

ยี่สิบกว่าปีสอนให้เธอเติบโตขึ้น ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งที่แก้ไม่เคยหายคือความ 

ขี้เกรงใจ โดยเฉพาะกบัคนไทยด้วยกนั

ดวงตาที่ผ่านโลกมาครึ่งชีวิตจับจ้องเจ้าของดวงหน้าที่ก�าลังหลับ  

มือซึ่งปรากฏรอยเหี่ยวย่นและหยาบกระด้างเอื้อมออกไปปัดปอยผมยุ่งเหยิง

ที่ระแก้มขาว เธอลูบแก้มลูกสาวเพยีงคนเดยีว เจ้าของเส้นผมและแก้มรู้สกึ

ตวัตื่น ค่อยๆ ลมืตาขึ้นพร้อมกบัยิ้ม

“แม่จ๋า”

ชาหวานเขยบิกายชดิแม่ กอดต้นแขนนุ่มนิ่ม ซบหน้าลงบนต้นแขนนั้น 

ดื่มด�่าช่วงเวลาแสนละมุนชั่วครู่แล้วจึงลุกขึ้นนั่งบิดกายขี้เกียจ เอี้ยวตัวไป 

หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาดู เหน็เป็นเวลา 6:00 AM

“วนันี้แม่ตื่นไวจงั นอนไม่หลบัเหรอจ๊ะแม่”

“เปล่าลูก ที่ผ่านมานอนเยอะเหลอืเกนิ สงสยัร่างกายเบื่อจะนอน”

ละไมโกหก แท้จริงแล้วเธอตื่นเพราะอาการปวดท้อง ท�าทุกวิถีทาง 

ทั้งรบัประทานยาแก้ปวด ทั้งนวดด้วยยาหม่อง แต่กเ็ป็นเช่นหลายครั้งที่ผ่าน

มา อาการไม่ได้บรรเทาแม้เพยีงนดิ ขณะปวดท้องสมองกน็กึถงึสาม ี คดิไป 

คดิมาดนัคดิเพลนิ ลมือาการปวดท้องราวไม่เคยเกดิขึ้น

ยามคิดถึงอาการปวดท้อง ร่างของละไมก็สั่นอย่างไม่อาจควบคุม 

แน่นอนว่าลูกสาวเหน็อาการนี้ แต่ยงัไม่ทนัเอ่ยถาม เจ้าของอาการกร็บีชงิพูด

“อากาศหนาวจงัวนันี้ ดไีม่ดหีมิะอาจตก ไปเรยีนสวมเสื้อหนาๆ นะลกู”

ชาหวานพยักหน้า ลุกขึ้นเดินไปกดเพิ่มอุณหภูมิฮีตเตอร์ เสียงเอ็ด 
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ของผู้เป็นแม่ดงัขึ้นทนัที

“ไม่ต้องปรบัหรอกลูก ค่าไฟแพง”

ค่าไฟช่วงฤดูหนาวในนวิยอร์กจดัว่าแพงที่สุดของปี อากาศหนาวท�าให้

ต้องโหมเปิดฮตีเตอร์ ยิ่งเร่งแรงเท่าใดกย็ิ่งต้องใช้ไฟมากขึ้น 

“หนูกลวัแม่หนาว แม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ เดอืนนี้หนูได้งานพเิศษหลายที่ 

แต่ละที่ค่าจ้างดีๆ  ทั้งนั้น” 

ชาหวานเอ่ยพลางวิ่งกลับไปยังฟูก หยิบกระปุกพลาสติกทรงกลมที่ 

วางไว้ตรงหัวนอนขึ้นมาเปิด ในนั้นคือธนบัตรใบเล็กใบน้อยที่ถูกพับอัดแน่น 

มือเรียวหยิบธนบัตรเหล่านั้นออกมานับแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส�าหรับ 

รายจ่ายส่วนต่างๆ เธอวางแต่ละส่วนลงบนที่นอน 

“อันนี้ค่าเช่าห้องกับค่าน�้าค่าไฟเก้าร้อยเหรียญ อันนี้หกสิบห้าเหรียญ 

ค่าโทรศัพท์มือถือ อันนี้ร้อยสิบเจ็ดเหรียญค่าซับเวย์เดือนนี้ อันนี้ส่วนแบ่ง

เตรยีมจ่ายภาษปีีนี้ อนันี้ร้อยเหรยีญของแม่จ้ะ” 

ชาหวานก�าลงัจดัแจงหยบิธนบตัรใบละร้อยดอลลาร์ส่งให้แม่ แต่ละไม

ส่ายหน้าไม่ยอมรบั 

“ไม่เอาหรอกลูก แม่อยู่แต่บ้าน ข้าวกก็นิที่บ้าน ไม่ได้ใช้เงนิเลย”

เป็นเวลาเกอืบสองเดอืนแล้วที่ละไมไม่ได้ท�างาน ชวีติส่วนใหญ่ของเธอ

ตอนนี้คืออยู่บ้าน ท�าความสะอาดเก็บห้อง ท�าอาหารรอลูกสาว ว่างๆ ก็นั่ง 

ถักเสื้อไหมพรม เรียกได้ว่าสองเดือนนี้เธอแทบไม่เคยก้าวขาออกจากห้อง  

เช่นเดียวกับที่ไม่ได้ใช้เงิน ด้วยทุกสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ชาหวานล้วน

จดัการซื้อหามาไว้ครบถ้วน

“เอาตดิตวัไว้นะแม่ เผื่อแม่อยากซื้ออะไร”

ชาหวานยดัเงนิใส่มอืแม่ ชงิลุกขึ้นเดนิเข้าห้องน�้าเพื่อล้างหน้าแปรงฟัน 

กระโดดข้ามการอาบน�้าโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เป็นฤดูหนาว จัดการธุระ 

ในห้องน�้าเสรจ็กอ็อกมาแต่งตวั

หญิงสาวเลือกสวมเสื้อแขนยาวสีด�ากับกางเกงยีนตัวหนา สวมเสื้อ 

สเวตเตอร์ไหมพรมสีชมพูอ่อนฝีมือละไม ปิดท้ายด้วยเสื้อโคตขนเป็ดสีด�า 
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ซึ่งใช้งานปีนี้เป็นปีที่ห้า รองเท้าบูตหนงัเทยีมสดี�ายาวครึ่งหน้าแข้งถูกน�ามาใช้

แทนรองเท้าผ้าใบ สวมถุงมือหนังเทียมสีด�าเพื่อปกป้องมือจากความหนาว  

และสวมหมวกไหมพรมสขีาวคลุมปิดลงมาถงึส่วนหู 

“หนูไปเรยีนแล้วนะจ๊ะ”

เธอคว้ากระเป๋าเป้คู่ใจขึ้นมาสะพาย โบกมือลาแม่แล้วเปิดประตูออก

จากห้อง โดยไม่ลืมแวะน�าเงินค่าเช่าห้องไปให้เจ้าของห้องตัวจริง จัดการ 

ทุกอย่างเรียบร้อยจึงเดินออกจากตึกหลังเก่า เผชิญอากาศหนาวเบียดฝูงชน

มหาศาล ใช้บรกิารรถไฟใต้ดนิเดนิทางไปยงัมหาวทิยาลยั 

ทั้งที่เพิ่งย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน แต่ความหนาวเย็นช่างโหดร้าย 
ยิ่งนัก เรียกได้ว่าฤดูหนาวปีนี้ทรมานกว่าปีที่แล้วและปีที่ผ่านมา นักศึกษา 

ล้วนตัวสั่นยามลมพัดผ่าน ปรากฏไอขาวลอยออกจากปากยามสนทนาหรือ

หายใจ

สนามหญ้าซึ่งเคยเขียวชอุ่มบัดนี้ปกคลุมด้วยใบไม้สีน�้าตาลแห้งกรอบ 

และแน่นอนว่าว่างเปล่าไร้เงากลุ่มคนที่เคยอัดแน่นครอบครองพื้นที่ ผู้คน 

ส่วนใหญ่เลือกรับความอุ่นจากฮีตเตอร์อยู่ในห้องสมุด หรือไม่ก็อัดรวมกัน 

อยู่ในโรงอาหารและตามห้องชมรม ถึงกระนั้นก็มีส่วนน้อยที่ถอดเสื้ออวด 

ซกิซ์แพก็วิ่งท้าความหนาว วิ่งไปกย็ิ้มเหล่สาวรายทาง

“เฮ้ ชาร์ม...ชาร์มี่ อย่าเพิ่งไป!”

เสียงตะโกนไล่หลังท�าให้ชาหวานซึ่งก�าลังเดินฝ่าความหนาวตัดผ่าน

สนามหญ้าหยดุฝีเท้า หนักลบัไปหาสาวผมบลอนด์ในเสื้อโคตสแีดงสดแบรนด์

หรูที่วิ่งตามมาตดิๆ 

“เธอเดนิไวมาก ฉนัเกอืบตามไม่ทนั” 

ชาหวานยิ้มน้อยๆ หยิบกระดาษทิชชูในกระเป๋าเป้ส่งให้เพื่อนเมื่อเห็น

ว่าใบหน้าสวยมเีหงื่อผุดล้อมกรอบหน้า

“ว่าไงอเลก็ซ์”

อเลก็ซห์รอือเลก็ซานดราคอืเพื่อนร่วมชั้น ทั้งยงัเคยอยูช่มรมเดยีวกนั 
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ค่อนข้างสนทิกนัระดบัหนึ่ง ส่วนชาร์มหรอืชาร์มี่ คอืชื่อที่เพื่อนๆ ใช้เรยีกเธอ 

ชื่อชาหวานค่อนข้างสร้างปัญหาในการออกเสียงให้ชาวตะวันตกหรือ

แม้แตช่าวเอเชยีบางคน บางครั้งถกูเรยีกเพี้ยนเป็นช่าหวา้น ไม่กช็ะวั้น เจา้ของ

ชื่อเลยจดัการแปลงชื่อตนเองเป็นชาร์มเพื่อให้ง่ายส�าหรบัคนส่วนใหญ่

อเล็กซ์ถูมือที่ลืมสวมถุงมือ ถามค�าถามที่รู้ค�าตอบอยู่แล้ว “คืนนี้มี 

ปาร์ตทีี่พงิก์เอลแิฟนต์คลบั เธอว่างไปรเึปล่า”

“ขอโทษจรงิๆ นะ คนืนี้ฉนัไม่ว่าง ฉนัต้องท�างาน” 

ผู้ชวนไม่ได้มสีหีน้าแปลกใจ กอดอกพลางถอนหายใจยาว “กะแล้วว่า

เธอต้องไม่ว่าง”

“กฉ็นัไม่ว่างจรงิๆ นี่ เธอเที่ยวเผื่อฉนัละกนั”

อเลก็ซ์พยกัหน้าอย่างขอไปท ี“ชวีติเธอนี่ช่างน่าเบื่อจรงิๆ เธอเก่งนะ...

เก่งมากๆ ตั้งแต่ฉันรู้จักเธอมาไม่เห็นเธอไปเที่ยวไหน ท�าแต่งาน ถ้าเป็นฉัน 

ต้องขาดใจตายแน่ๆ” 

ชาหวานไม่ได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เพยีงยิ้มตามมารยาท หยบิโทรศพัท์

มอืถอืขึ้นมาดูเวลาพร้อมกล่าวลา “ฉนัต้องไปแล้ว เจอกนัพรุ่งนี้นะ”

“แล้วฉนัจะเต้นและดื่มเผื่อ” อเลก็ซานดราเอ่ยด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิ 

สตรีทั้งสองคนกอดกันเพื่ออ�าลา อเล็กซานดราเดินกลับเข้าไปในตึก

เรียน ส่วนชาหวานหันหลังตรงไปยังประตูทางออกหลักของมหาวิทยาลัย  

สองเท้าก้าวเดิน สมองครุ่นคิด ลึกๆ ในใจอดอิจฉาเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ได้  

พวกเขาเหล่านั้นมชีวีติเช่นวยัรุ่นทั่วไปม ีบางครั้งท�างานพาร์ตไทม์ วนัหยุดไป

ท่องเที่ยว แน่นอนว่าการเที่ยวคลบัคอือกีหนึ่งกจิกรรมที่เป็นที่นยิม 

เรียกได้ว่าทั้งชั้นเรียนของเธอ มีเธอเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยเที่ยวคลับ 

เมาแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่มโีอกาสได้ไปล้วนไปเพื่อการท�างานเท่านั้น 

“ชาร์มมมมี่! ฮลัโหลลล!” 

อาการน้อยใจในชวีติถกูท�าลายเพราะเสยีงเรยีกแหลมสงู เสยีงนี้ฉุดให้

ผู้ถูกเรียกถอนหายใจ นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนเปี่ยมด้วยความร�าคาญ หันไป 

ทางต้นเสยีง
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ไม่ไกลออกไป หญงิสาวสี่คนก�าลงัเดนิมา แต่ละคนแต่งตวัราวหลดุออก

มาจากนติยสารแฟชั่น แน่นอนว่าทุกอย่างตั้งแต่เสื้อโคต ชุดตวัใน ผ้าพนัคอ 

หมวก ถุงมือ รองเท้าบูต กระเป๋า ล้วนเป็นแบรนด์ชั้นน�า หัวหน้าผู้เดินน�า 

คอืสาวหมวย ส่วนอกีสามคนเป็นสาวตะวนัตก 

สาวหมวยเชื้อสายจนีมนีามว่า มลิาน เฉนิ เธอยนืกอดอก กวาดตามอง

ผู้ที่เรยีกให้หยุดด้วยสายตากึ่งดูแคลน ดวงตาอนัผ่านการท�าศลัยกรรมให้โต

หยุดลงที่เสื้อโคตสดี�าตุ่นๆ ขยบัเท้าถอยห่างราวรงัเกยีจเสื้อซึ่งผ่านการใช้งาน

มานาน ทกัทายด้วยค�าเหยยีด

“Hello, Yao.7” 

ชาหวานเลกิคิ้วหนึ่งข้าง “Hello, Peeled Banana.8” 

คนถูกสวนกลบัชกัสหีน้า ถงึกระนั้นกไ็ม่ยอมแพ้ “ไปท�างานเหรอ”

ผู้ถูกถามไม่ตอบค�าถาม ตดับทสนทนาพร้อมหนัหลงัเดนิ “วนันี้ไม่ว่าง

มาเล่นต่อปากต่อค�า ไปก่อนนะ”

มิลานเม้มปากแน่น แววตาบ่งบอกว่าไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ เอ่ยกับ

เพื่อนสาวทั้งสามคนที่ยนืกอดอกท่าเดยีวกนั “วนันี้อยากกนิอาหารไทย”

ประโยคบอกเล่าค่อนข้างดงัราวต้องการให้คนที่ก�าลงัเดนิรบัรู ้แน่นอน

ว่าชาหวานได้ยนิชดัแจ้งแต่เลอืกไม่สนใจ ในใจยามนี้อดสงสยัไม่ได้ว่าคุณหนู

เฉินผู้นั้นคงว่างมากและอาจมีอาการโรคจิต ถึงเอาเวลาว่างมาตามระรานเธอ 

ทั้งที่แท้จรงิแล้วสาเหตขุองความไม่พอใจและเรื่องววิาทของทั้งสองผ่านมาแล้ว

ถงึสามปี ทว่ามลิานไม่ยอมจบ เจ้าคดิเจ้าแค้นคอยหาเรื่องทกุครั้งเมื่อสบโอกาส 

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อสามปีที่แล้วช่วงคัดเลือกเข้าชมรม ข่าวเรื่องชมรม 

7 Yao คือค�าเรียกผู้หญิงเอเชียที่ค่อนข้างสูง มาจากชื่อของ เหยา หมิง (Yao Ming)  

นักบาสเกตบอลชาวจีน ถือว่าเป็นค�าค่อนข้างไม่สุภาพ เป็นค�าเรียกเหยียดเชื้อชาต ิ 

ค่อนข้างระบาดในหมู่นกัศกึษา
8 Peeled Banana คือค�าที่ใช้เรียกผู้หญิงเอเชียที่พยายามท�าตัวให้กลายเป็นผู้หญิง 

ตะวนัตก เป็นค�าเรยีกไม่สุภาพ เหยยีดเชื้อชาต ิระบาดในหมู่นกัศกึษาเช่นกนั



ช ลั น ตี  l  37   

เชียร์ลีดเดอร์แจกทุนการศึกษาเต็มจ�านวนให้เชียร์ลีดเดอร์ในชมรม ท�าให้ 

ชาหวานผู้ต้องการประหยัดเงินค่าเทอมอยากได้ทุนการศึกษารีบเข้าไปคัดตัว 

ด้วยความที่ชมรมเชียร์ลีดเดอร์เป็นชมรมยอดนิยม ท�าให้อัตราการแข่งขัน 

ค่อนข้างสูง ในปีนั้นมทีี่ว่างเพยีงหนึ่งที่ส�าหรบัต�าแหน่งเชยีร์ลดีเดอร์

ชาหวานฝ่าด่านผู้สมคัรนบัร้อย จนกระทั่งวนัสดุท้ายของการคดัเลอืก 

ผูส้มคัรที่ถกูคดัเหลอืเพยีงชาหวานและมลิาน ครั้งนี้ไม่ได้มกีารเต้นหรอืแสดง

ความสามารถ เพียงให้ยืนตัวตรงเพื่อให้หัวหน้าและสมาชิกชมรมพิจารณา

อย่างใกล้ชิด หลังจากยืนยิ้มอยู่สามสิบนาที ในที่สุดหัวหน้าชมรมก็เลือก 

ชาหวาน มลิานผู้ผดิหวงัถามเหตุผล 

‘เพราะชาร์มสูงกว่า ร่างกายดูแข็งแรงกว่า เธอสวยนะมิลาน แต่ว่า 

เธอผอมเกนิไป’

ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้มิลาน ‘เกลียด’ ชาหวาน คร�่าครวญร้องไห้ว่าแพ้

เพราะ ‘สวยกว่า’ และ ‘ผอมกว่า’ ในวนันั้นเธอชี้หน้าชาหวานทั้งยงัตะโกนใส่

‘ฉนัมาจากเบเวอร์ลฮีลิส์!’ 

ชาหวานพยกัหน้ารบัรูแ้บบงงๆ มองหน้าสมาชกิชมรมคนอื่นที่งงพอกนั 

ล้วนไม่เข้าใจว่าสาวเบเวอร์ลฮีลิส์ผู้นี้ต้องการจะสื่ออะไร ทุกคนเลยเลกิสนใจ

แล้วหันมาต้อนรับชาหวาน เสียงกรีดร้องไม่พอใจของมิลานดังขึ้นพร้อมกับ 

ที่ร่างผอมบางจนน่ากลวัว่าจะปลวิยามลมพดัวิ่งออกไปจากห้องชมรม 

นับจากวันนั้น ถึงแม้ว่าชาหวานจะออกจากชมรมแล้วและเปลี่ยนไป 

รับทุนการศึกษาเรียนดีจากมหาวิทยาลัยแทน ทว่ามิลานยังคอยจ้องจิกกัด

ประชดชาหวาน ทั้งการพบเจอกันโดยบังเอิญและการตั้งใจพบ เพื่อนในชั้น

เรยีนคนหนึ่งของชาหวานซึ่งมาจากเบเวอร์ลฮีลิส์และเคยเรยีนที่เดยีวกบัมลิาน

ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ว่า 

แต่ไหนแต่ไรมิลานเคยชินกับการเป็นดาวเด่น ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่

ต้องพ่ายแพ้ คงเสียหน้าและท�าใจยอมรับไม่ได้ เลยจ้องตามแก้แค้นตาม 

แบบฉบับสาวน้อยลูกเศรษฐีชาวจีนผู้ถูกเลี้ยงดูราวเทพธิดา และถูกตามใจ

ประหนึ่งโลกใบนี้หมุนรอบตวัเธอ
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คดิแล้วชาหวานกไ็ด้แต่หวัเราะข�า ใช่ว่าเธอไม่เคยทะเลาะกบัเพื่อน แต่

เพื่อนแทบทุกคนด่ากันทะเลาะกันต่อหน้าแล้วจบ ทะเลาะเสร็จกลับมาเป็น 

เพื่อนกนั ไม่มานั่งคดิเลก็คดิน้อย มลิานเป็นคนแรกที่เป็นคู่แค้นข้ามปี 

เคยมีเพื่อนบางคนถามว่า การจิกกัดกันไม่เลิกไม่ราเป็นเรื่องปกติ 

ของสาวเอเชยีรเึปล่า ชาหวานส่ายหน้าปฏเิสธทนัท ี ให้ความเหน็ว่าเป็นเพราะ

การเลี้ยงดู ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กบัเชื้อชาตทิั้งสิ้น 

เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าถูกปลูกจากดินที่ใด แต่ 

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้ปลูกปฏบิตัอิย่างไรมากกว่า 

ดวงตาอัลมอนด์เหล่มองแม่สาวแฟชั่นทั้งสี่ซึ่งเดินตามมาต้อยๆ พอ 

คาดเดาสิ่งที่ลูกเศรษฐีนิสัยเสียทั้งสี่คนนี้จะท�าได้ แทนที่จะหวาดหวั่น เธอ 

กลบัแทบรอคอยไม่ไหว ใบหน้าสวยฉาบความสนุกสนาน 

เสยีงหนึ่งตะโกนก้องในใจว่า ‘วนันี้ฉนัไม่ได้ท�างานร้านอาหารไทย แต่

รับงานด็อกวอล์กเกอร์ต่างหากเล่า! เดินตามก็ดี จะพาเดินให้รอบเกาะ 

แมนฮตัตนัเลยคอยดู!’


