
มีคนกล่าวว่า เมื่อคนเราฟื้นจากยาสลบ สมองของเราจะมึนงง 
ความรู้สึกล่องลอยราวก�าลังอยู่บนสรวงสวรรค์ และบุคคลแรกที่เราลืมตา 

ขึ้นมาพบ คือคนที่มีด้ายแดงผูกกับนิ้วก้อยของเราไว้ เขาจะผูกพันกับเราไป 

ชั่วนจินรินัดร์ 

องิวาดไม่เคยเชื่อค�ากล่าวนั้น ยามได้ยนิเธอแอบท�าหน้าเบ้ จดจ�าเพยีง

เพื่อท�าข้อสอบวิชาจิตวิทยาและมานุษยวิทยาขั้นพื้นฐาน ทว่าน่าแปลกนักที่ 

ค�ากล่าวนั้นไม่เคยจางหายจากความทรงจ�าของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อน

หน้าที่เธอจะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาสลบ ห้วงจงัหวะสุดท้าย สมองยิ่งย�้าเตอืน

หรอือาจเป็นเพราะวสิญัญแีพทย์คนนั้นกระมงั...

อิงวาดผู้ไร้สติเพราะฤทธิ์ยาสลบก�าลังฝัน1ถึงชายคนหนึ่ง เขาสวม 

ชุดสครบัสดี�า หมวกคลุมผมสเีดยีวกนักบัชุด ผ้าปิดปากบดบงัครึ่งหน้า ทว่า

บทน�ำ

1 การฝันภายใต้ฤทธิ์ยาสลบเป็นสิ่งที่สามารถเกดิขึ้นได้ โดยมอีงค์ประกอบหลายสิ่ง เช่น 

ความกงัวลใจหรอืมใีจจดจ่อกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนไข้ก่อนเข้าสูฤ่ทธิ์ยาสลบ ความลกึของ

ยาสลบ ความแรงของยาสลบ และองค์ประกอบย่อยอื่นๆ 



8  l  แ ต่ ง ง า น กี่ ค รั้ ง ก็ ยั ง เ ป็ น เ ธ อ

ไม่อาจบดบงัดวงตาคมโต นยัน์ตาสดี�าระยบิระยบัราวมดีารานบัร้อยดวงส่อง

แสงสว่างอยู่ในนั้น 

แค่เพยีงดวงตาของเขากท็�าให้เธอใจเต้น จนเครื่องวดัชพีจรส่งสญัญาณ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของชพีจร เธอไม่รูเ้ลยว่า วสิญัญแีพทย์ผูก้�าลงั

ท�าหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกาย เตรียมผสมยาส�าหรับฉีดเข้าสู่

สายน�้าเกลอื แต่แล้วกย็กเลกิไปเมื่อชพีจรกลบัสู่ระดบัปกติ 

การผ่าตดัด�าเนนิต่อไป เช่นเดยีวกบัความฝันขององิวาด

ใช่...ใช่แล้ว...

วสิญัญแีพทย์คนนั้นเดนิเข้ามาใกล้ เขาพูดคุยกบัเธอ ตบท้ายด้วยการ

ถามค�าถามว่าเธอคือคนไทยใช่หรือไม่ ยังไม่ทันที่เธอจะตอบ เขาก็ดึงผ้า

ปิดปากลง คลี่ยิ้มสดใสจนขบัไล่ความหนาวเยน็ของห้องรอผ่าตดั

“ผมกเ็ป็นคนไทยเหมอืนกนั”

หวัใจของเธอเต้นโครมครามอกีแล้ว มนัรนุแรงเสยีจนจะทะลหุลดุจาก

อก ชพีจรที่เปลี่ยนท�าให้วสิญัญแีพทย์ผู้ควบคมุขมวดคิ้ว มอืจบัขวดยาพร้อม 

ทว่า...ทุกอย่างกลบัคนืสู่ปกต ิช่างเป็นเรื่องน่าแปลกยิ่งนกั 

องิวาดผู้อยู่ในความฝันได้ยนิเสยีงแว่วดงัมาจากที่ไกลแสนไกล...

“เสรจ็แล้ว น�าคนไข้ตื่นได้”

ไม่ส.ิ..เสยีงนั้นเธอไม่สนใจ สิ่งที่เธอสนคอืเสยีงที่ดงัข้างห ูก่อนจะสลบ

ด้วยฤทธิ์ยาสลบต่างหาก 

“ไม่ต้องกลวันะ เดี๋ยวน้องได้ตื่นมาคยุกบัพี่แน่นอน แล้วเราไปเดนิเล่น

ที่เซน็ทรลัพาร์กกนัเนอะ”

อิงวาดยิ้มกับประโยคนั้น เธอรู้สึกคล้ายมีบางสิ่งไหลวนแทรกใน

ร่างกาย อุน่...เบา รูส้กึว่าก�าลงัเคลื่อนไหว คล้ายก�าลงัล่องลอย หรอืว่าอยูบ่น

สวรรค์กนันะ เช่นนั้นอกีไม่นานอาจได้พบกบันางฟ้า หรอือาจจะเป็นเทพบตุร 

ว่าแต่เทพบุตรจะหล่อแค่ไหนกนัหนอ 

ชั่วขณะที่ก�าลังสงสัย เธอรู้สึกถึงแรงสะกิดที่แขน ยังมีเสียงเรียก 

ชื่อ เสยีงนั้นนุ่มทุ้ม ค่อยๆ ดงัขึ้นและดงัขึ้น ดงั...จนเธอไม่อาจฝืน ดวงตาที่
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ปิดอยู่ค่อยๆ เปิดขึ้น หมอกขาวแห่งความฝันพากันสลาย ภาพเบื้องหน้า 

คราแรกพร่ามวั แต่แล้วกช็ดั ดวงตาเรยีวยาวกะพรบิถี่ นยัน์ตาสนี�้าตาลจอ้ง

มองภาพเบื้องหน้า 

วสิญัญแีพทย์คนนั้น คนที่เธอเกบ็ไปฝันยามตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาสลบ 

หล่อ...เขาหล่อเหลอืเกนิ หล่ออย่างที่เธอพร้อมควกัหวัใจถวาย 

ใช่เพยีงแค่คดิ ผู้ที่ยงัมนึงงเพราะฤทธิ์ยาเอื้อมสองมอืออกไปประคอง

ใบหน้าของวิสัญญีแพทย์หนุ่ม ริมฝีปากบางคลี่ยิ้ม แววตาหวานเยิ้มราวถูก

เคลอืบด้วยน�้าผึ้ง แล้วเอ่ยด้วยเสยีงหนกัแน่นอย่างลมืความเป็นกุลสตร ี

“หมอคะ หมอหล่อจงัเลย...”



บทที่ หนึ่ง
หญิงสำวผู้ขำยฮอตด็อก 

มนตร์เสน่ห์แห่งปลายฤดูใบไม้ผลิ นอกจากแสงแดดอุ่นอันเป็น
สัญญาณว่าฤดูร้อนจะมาเยือนในไม่ช้า ยังมีอีกหนึ่งพิธีการที่จัดขึ้นในเดือนนี้

ตามแต่วันที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก�าหนด ส่วนใหญ่แล้วคือหลังวันที่ 10 

พฤษภาคมเป็นต้นไป นั่นคอืพธิรีบัปรญิญา

ทั่วลานกว้างคลาคล�่าไปด้วยสีฟ้าจากชุดครุย อันเป็นสีประจ�า

มหาวิทยาลัยโคลัมบัส มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังระดับต้นๆ ทั้งของ

สหรัฐอเมริกาและระดับโลก เสียงพูดคุยอันมากล้นด้วยความยินดีของเหล่า 

ผู ้ประสบความส�าเร็จในการศึกษา ทั้งพูดคุยเรื่องอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต ดงักระหึ่มก้องไม่ต่างจากเสยีงของโฆษกประจ�ามหาวทิยาลยัซึ่งก�าลงั

ท�าหน้าที่ประกาศแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี

บณัฑติ ที่ล้วนวุ่นวายอยู่กบัการถ่ายรูปเกบ็เป็นที่ระลกึ 

เพราะวนันี้คอืวนัพเิศษ คอืวนัที่ดอกไม้แห่งความพากเพยีรเบ่งบาน... 

หนึ่งในความงดงามของมหาวิทยาลัยโคลัมบัส คือเชื้อชาติอันหลาก

หลาย ส�าเนียงต่างถิ่นที่มาจากทั่วทุกมุมโลกก่อตัวเป็นเสียงอันแสนไพเราะ 

ไม่ต่างจากเสยีงดนตร ียงัมอีกีหนึ่งเสยีงที่ตะโกนก้องเรยีกร้องความสนใจได้
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เสยีงนั้นดงัมาจากบรเิวณหน้าทางเข้ามหาวทิยาลยั และมาจากเธอผู้ยนื

ขายฮอตดอ็กอย่างได้รบัการอนญุาตแล้วเป็นกรณพีเิศษ เพราะเงนิที่ได้คอืเงนิ

ส�าหรบัเข้าสูโ่ครงการช่วยเหลอืสตรผู้ีถกูท�าร้าย อนัเป็นโครงการของสาขาวชิา

ด้านสทิธมินุษยชนของมหาวทิยาลยั 

“ฮอตดอ็กไหมคะ อนัละสบิเหรยีญ อร่อยมากเลยนะคะ”

ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรียกร้องความสนใจจากสายตาหลายคู่ ใช่เพียงเสียง

ตะโกนขายอันทรงพลัง ทว่า...ยังมีดอกกุหลาบดอกใหญ่สีส้มสะท้อนแสงซึ่ง

ประดับอยู่บนเรือนผมสีชมพูสลับกับฟ้าพาสเทลอันถูกรวบเป็นมวยสูง แล้ว

ยงัม.ี..กระโปรง ใช่! ชาวตะวนัตก...ไม่ส ิคนที่ไม่รูจ้กัเครื่องแต่งกายชนดินี้จะ

เรยีกมนัว่ากระโปรง แต่แท้จรงิแล้วมนัคอืผ้าถุง 

ผ้าถุงลายดอกสสีนัสดใสเตม็ผนืจากเมอืงไทย ยงัมเีสื้อคอกระเช้าสส้ีม

แปร๊ดไม่ต่างกนั องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ขบัให้ผวิขาวเหลอืงตามแบบฉบบั

สาวเอเชียของผู้สวมใส่ดูสดใสโดดเด่น ไม่แปลกใจว่าเหตุใดหลายคนหยิบ

กล้องถ่ายรูปขึ้นมาบนัทกึภาพ  

ช่างเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาและเงินออกจากกระเป๋าของหนุ่มๆ เสีย 

ยิ่งนกั! 

ทั้งที่ฮอตด็อกมีราคาแพงไม่ต่างจากปล้น แต่คิวต่อแถวซื้อกลับยาว 

ยาว...อย่างที่สาวน้อยผูข้ายฉกียิ้มกว้างดใีจ ฝันหวานถงึเมด็เงนิที่จะได้รบัเมื่อ

ขายหมด 

ความคกึคกัใช่มเีพยีงฟากถนนนี้ แต่อกีฟากถนนกอ็ดัแน่นไปด้วยผู้คน

ไม่ต่างกัน ท่ามกลางความหนาแน่นของผู้ใช้ถนน ร่างสูงใหญ่ของบุรุษชาว

เอเชียสองคนก้าวขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดิน จะกล่าวว่าเขาทั้งสองช่างเป็น

บุรษุผูด้โูดดเด่นสะดดุตากค็งไม่เกนิจรงินกั ใช่เพยีงหน้าตาหล่อเหลาตามแบบ

ฉบบัหนุม่ตะวนัออก แต่ยงัมคีวามสงูและรูปร่างผึ่งผายตามแบบฉบบันกักฬีา 

แขนขวาของทั้งคู่มีชุดครุยสีฟ้าพาดอยู่ ท่าทางการก้าวยาวบอกชัดว่า

รบีร้อน หนึ่งในนั้นบ่นเสยีงดงัอย่างหวัเสยีเป็นภาษาไทย ตดักบัเสยีงสนทนา

ของคนส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาองักฤษ 
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“ลมืได้ยงัไงวะ ของส�าคญัขนาดนั้น”

คนถูกบ่นไม่ตอบโต้ เพราะรู้ว่าเป็นความผิดตน เขาเป็นฝ่ายสะเพร่า 

ลมืเอกสารส�าคญัไว้ในห้องสมุด สองเท้าซึ่งก้าวอย่างเร่งรบีชะงกั เหล่ตามอง

เพื่อนผู้เดนิเคยีงข้าง

“รอที่นี่ละกัน กูวิ่งไปเอาไม่นาน” ค�าตอบมาพร้อมกับที่เจ้าตัววิ่งไปยัง

ทางม้าลาย โดยไม่ลมืตะโกนบอกเพื่อนผูเ้ปลี่ยนมาพาดชดุครยุไว้บนไหล่แทน

การคล้องแขน “ไม่เกนิสบินาท!ี”

‘รอย’ ถอนหายใจพลางพยกัหน้า มอืล้วงกระเป๋ากางเกงสแลก็สคีรมี 

เงยหน้ามองท้องฟ้าอย่างไม่รู้จะท�าอะไรระหว่างรอ วนันี้คอืวนัที่เขาและเพื่อน

สนิทผู้มีนามว่า ‘ธาม’ ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ คิดแล้วก็หยิบใบ

ปริญญาที่พากเพียรมาสี่ปีขึ้นมาเปิด ก่อนจะสะดุ้งเพราะแรงสะกิดแขนจาก

ด้านหลงั 

“ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ”

ผู้ถามค�าถามคือสาวตะวันตกหน้าตาดี ผมบลอนด์เป็นลอนใหญ่ยาว 

ถึงกลางหลัง ดวงตากลมโตสีฟ้าสดใส เธอสวมชุดครุยระดับปริญญาตร ี 

รมิฝีปากทาสแีดงสดฉกียิ้มกว้าง 

“นะคะ”

หากเป็นช่วงเวลาปกติ ชายหนุ่มจะพยักหน้าเพื่อรักษามารยาท แม้ว่า

จรงิๆ แล้วเขาจะไม่อยากถ่ายสกัเพยีงใดกต็าม แต่ในเวลานี้เขาไม่ปรารถนาจะ

ถ่ายรูปร่วมกบัใครทั้งนั้น และไม่ต้องการฝืนเพื่อรกัษามารยาท รมิฝีปากบาง

ราวรมิฝีปากสตรขียบัยิ้มตามมารยาท ทว่ายงัไม่ทนัจะได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธ 

เสียงแหลมจัดซึ่งดังมาจากอีกฟากถนนท�าให้เขาเบนสายตาไปทางต้นตอของ

เสยีง 

ดวงตาคมโตเบกิกว้างเมื่อได้เหน็เจ้าของเสยีงผู้ก�าลงัโบกไม้โบกมอืแสดง

ท่าทางว่า ‘ของหมด’ ให้เหล่าลูกค้าหนุ่มๆ ที่ยนืต่อควิ

ท่าทางของเธอ รอยยิ้มของเธอ ดอกไม้ของเธอ ผ้าถุงของเธอ จับ

สายตาและหวัใจของเขา...อย่างที่เขาลมืสาวสวยข้างกายเสยีสนทิ
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มอืใหญ่ล้วงหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาบนัทกึภาพเธอผูน้ั้น สองเท้าก้าว

ออกไปด้านหน้า ดวงตาจบัจ้องอยูท่ี่เธอผูย้นือยูอ่กีฟากถนน ทนัททีี่เท้าก้าวลง

สู่พื้นถนน เสยีงแตรดงัยาวจากรถแทก็ซี่ซึ่งขบัตรงมาท�าให้เขาได้สต ิรบีถอย

กลบัขึ้นสู่ทางเท้า พร้อมกบัที่เสยีงดุเข้มดงัมาจากทางขวา 

“ข้ามถนนตรงนี้ได้ยงัไง! ข้างหน้าคอืทางม้าลายไม่เหน็เหรอ อยากได้

ใบสั่ง2 ใช่ไหม”

รอยรีบเอ่ยขอโทษต่อเอ็นวายพีด3ีผู้ไม่ได้มอบใบสั่งให้เขาเพราะความ

ผิดยังไม่เกิดขึ้น เมื่อเอ็นวายพีดีจากไป ดวงตาคมรีบเบนพุ่งไปอีกฟากถนน 

ทว่า...มเีพยีงความว่างเปล่า ผู้หญงิคนนั้นหายไปแล้ว

ชายหนุ่มรีบวิ่งไปยังทางม้าลาย ชะเง้อคอกวาดตามองไปรอบเพื่อหา

เธอ สองเท้ารีบข้ามถนนทันทีที่สัญญาณข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้ววิ่งผ่าน

ผู้คนไปยนืเคว้งอยู่ที่ที่เธอเคยอยู่ ร่างสูงใหญ่หมุนรอบด้าน ดวงตาสอดส่าย

หา

ไม่ม.ี..ไม่ม.ี...

“อ้าว ไอ้รอย” เสียงเรียกมาจากเพื่อนสนิทผู้ก้าวออกมาจากทางเข้าสู่

มหาวทิยาลยั ยงัไม่ทนัเอ่ยถามว่ามอีะไรหรอืไม่ รอยกร็บีชงิยงิค�าถามใส่

“เมื่อกี้มงึเหน็ผู้หญงิไหม”

ธามขมวดคิ้วแล้วพยักหน้า “ผู้หญิง? ผู้หญิงก็เต็มมหาวิทยาลัยไป

หมด”

รอยส่ายหน้า แววตาหงดุหงดิ “ไม่ใช่! ผู้หญงิเอเชยี คนไทย!” ใช่ เขา

รู้ว่าเธอคือคนไทย รู้จากผ้าถุงลายดอก และรู้ด้วยสัญชาตญาณอันแสนน่า

2 ในสหรฐัอเมรกิาสามารถข้ามถนนได้บรเิวณทางม้าลายเท่านั้น ถ้าข้ามที่อื่นแล้วต�ารวจ

เหน็ อาจได้รบัใบสั่งเพราะถอืว่าท�าผดิกฎหมาย ต้องเสยีค่าปรบัและได้รบัการเตอืน รวม

ถงึถ้าเคยมปีระวตัทิ�าผดิกรณเีดยีวกนั อาจได้รบัโทษจ�าคุก ถงึจะมกีฎหมายเช่นนี้ แต่ใน

เมอืงใหญ่ๆ หลายครั้งกม็กีารฝ่าฝืน และต�ารวจหลายคนกม็กัปล่อยผ่าน เว้นแต่ในย่าน

เขตสถานศกึษาที่เคร่งครดักว่าเขตอื่น 
3 NYPD - ต�ารวจนวิยอร์ก
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ขบขนัที่ร้องบอกเขา ท�าให้เขาคดิเองเออเองว่า...เธอคอืคนไทย 

“สูงประมาณนี้ ประมาณร้อยเจด็สบิหกเซนตเิมตร4มั้ง” เขายกมอืขึ้น

ข้างใบหูตัวเองเป็นการยืนยันความสูง “ที่ผมมีดอกไม้สีส้มแบบซ้มส้ม ส้ม 

อย่างน่าสะพรึง และถ้ามึงเห็นมึงไม่มีทางมองผ่าน สวมผ้าถุงลายดอก อ้อ...

ผมสฟี้าชมพู”

ธามคิดตามแล้วส่ายหน้า ขมวดคิ้วยิ่งขึ้นเพราะไม่เข้าใจ “ญาติเหรอ 

หรอืว่า...คู่ขาเก่า”

รอยผู้ถูกคาดเดาถอนหายใจ มองผู้คนมากมายที่เดินผ่านไปผ่านมา

อย่างหมดหวงั 

“ช่างเถอะ” เขาเอ่ยแล้วกเ็ป็นฝ่ายเดนิน�า ก้าวไปได้สามก้าวกห็ยดุ หยบิ

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูภาพที่บันทึกได้ หันหลังมองไปยังที่ที่เธอเคยอยู่ 

พร้อมกบัค�าถามซึ่งดงัขึ้นในใจเขา 

เขา...จะได้พบเธออกีหรอืไม่ 

 

สองปีต่อมา 
“มงึต้องโดนน�้ามนัพรายดดีใส่แน่ๆ เลยไอ้รอย!”

ค�าแซว็ของเพื่อนสนทิท�าให้รอยอดยิ้มข�าไม่ได้ ดวงตาคมมองไปยงัอกี

ฟากถนน ภาพเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วย้อนคนื ทว่าวนันี้ไม่มเีธอ สาวน้อย

ดอกไม้ส้ม...

เวลาผ่านไปไวยิ่งนกั พร้อมกบัความล้มเหลวของรอยในการตามหาเธอ

ผูเ้ป็นปรศินา จะว่าล้มเหลวกไ็ม่จรงิเสยีทเีดยีว เพราะอย่างน้อยเขากส็บืหาจน

รูว่้าเธอคอืคนไทย มชีื่อว่าองิวาด เป็นนกัศกึษาของโคลมับสั และเธอจะส�าเรจ็

การศึกษาในวันนี้ ส่วนข้อมูลอื่นไม่อาจค้นหา เพราะมีเหตุผลด้านความเป็น

ส่วนตวัของอกีฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง 

4 ในสหรฐัอเมรกิาใช้หน่วยวดัความยาวเป็นฟุต แต่เพื่อความสะดวกของผู้อ่านที่เคยชนิ

แบบเซนตเิมตรมากกว่า ผู้เขยีนจะแปลงทุกหน่วยในเรื่องจากแบบอเมรกินัเป็นแบบไทย 
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ด้วยเหตุนี้ ในมอืของเขาจงึมชี่อดอกกุหลาบและความหวงัว่าจะได้พบ

เธอเพื่อร่วมแสดงความยนิดี 

ยิ่งคิดชายหนุ่มก็ยิ่งต้องกลั้นหัวเราะ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา 

ท�าไมกนันะ...เขาถงึดูยดึตดิกบัเธอผู้นั้นมากจนถงึขนาดวนเวยีนกลบัมาเดนิหา

เธอที่มหาวิทยาลัย เรียกว่าแทบจะทุกวันหยุดถ้าไม่เหนื่อยจากการเข้าเวรฝึก 

แต่โชคชะตาช่างอาภพันกั เพราะสองปีที่ผ่านมามเีพยีงความว่างเปล่า 

เขาไม่เคยหาเธอเจอ...

“วันนี้วันสุดท้าย ผมจะเลิกสนใจคุณแล้วนะ” เขาเอ่ยเสียงนุ่มทุ้ม 

อย่างตัดสินใจ สองเท้าก้าวไปสู่ทางม้าลาย ดวงตาคมโตจับจ้องแต่ทางเข้า

มหาวทิยาลยั 

เป็นอีกครั้งที่โชคชะตาเล่นตลก เพราะเธอ...ที่เขาตามหา วิ่งผ่านหลัง

เขาไปสูส่ถานรีถไฟใต้ดนิ ผ่านเขาไปเพยีงแค่เอื้อมมอืควา้ถ้าเขาได้มโีอกาสหนั

ไปมอง! 

เจ้าของร่างสงูเพรยีวเกนิความสงูของสตรเีอเชยีพาดชดุครยุสฟ้ีาไว้บน

บ่า มอืข้างหนึ่งหอบใบปรญิญา มอือกีข้างถอืกระเป๋าสายรุง้ใบใหญ่จนน่าสงสยั

ว่าใส่สิ่งใดไว้ในนั้นบ้าง 

“เร็วแก สายแล้ว!” เธอเอ่ยเป็นภาษาไทยกับเพื่อนสาวร่างบางเล็กผู้มี

สภาพไม่ต่างกนั 

สตรีทั้งสองวิ่งลงสู ่สถานีรถไฟใต้ดิน รูดบัตรรถไฟอย่างช�านาญ 

กระโดดเข้าสู่รถไฟสาย 7 ซึ่งมาถงึอย่างพอดบิพอด ีร่างอนัแสนเหนื่อยหอบ

นั่งลงบนเก้าอี้ตวัใกล้สดุ ตามด้วยเสยีงถอนหายใจอนับอกชดัว่าเธอทั้งคู่โล่งใจ

เพยีงใด 

องิวาดดงึวกิผมยาวสนี�้าตาลออก เผยให้เหน็ว่าแท้จรงิแล้วผมของเธอ

เป็นสีรุ้ง เธอชื่นชอบการเปลี่ยนสีผม ล้วนแล้วแต่เป็นสีเจ็บและไม่ซ�้ากัน  

ลองผิดลองถูกไปเรื่อย อันที่จริงจะรับปริญญาทั้งผมสีรุ้งทางมหาวิทยาลัย 

กไ็ม่ว่า แต่เมื่อคดิถงึว่าภาพนี้จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ จนเธอแก่ และจะต้องโดน 

แม่ด่า กอ็ดไม่ได้ต้องสวมวกิผมสธีรรมชาติ 
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มอืขาววางวกิและหยบิกระจกบานเลก็ออกมาจากกระเป๋า ส่องแล้วใช้

หลงัมอืเชด็เหงื่อพอเป็นพธิ ีดวงหน้าของเธอไร้การแต่งแต้มเครื่องส�าอางใดๆ 

มอือกีข้างรบักระดาษทชิชูจากเพื่อนสาวคนสนทิผู้มนีามว่า ‘ไอรณิ’

“ในที่สุดพวกเราก็เรียนจบ” เสียงของไอริณดังขึ้นพร้อมกับที่เจ้าตัว 

ถอนหายใจอกีครั้ง 

อิงวาดฉีกยิ้มกว้าง หยิบใบปริญญาขึ้นมาดู ดวงตาเรียวยาวแดง

รื้น น�้าตาคลอ ในที่สุดกเ็รยีนจบ ช่างเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่อาศยัความเพยีร 

แต่ต้องอาศยัความอดทนเป็นอย่างยิ่งส�าหรบันกัศกึษาต่างชาตผิู้เรยีนจบด้วย

การอาศยัทุนการศกึษาและการท�างานหนกั

นิ้วยาวแตะตรงค�าว่าเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง ดวงตากะพรบิถี่พยายาม

ไม่ร้องไห้ ทว่ากไ็ม่อาจห้ามน�้าตาที่ไหลออกจากหางตา พร้อมกบัที่เพื่อนสนทิ

กอดเธอแน่นอย่างเข้าใจ 

“แกท�าได้แล้ว ชวีติที่สดใสก�าลงัรอแกอยู่”

องิวาดพยกัหน้ารบัค�าปลอบ ยกมอืขึ้นปาดน�้าตาที่หางตา สดูลมหายใจ

เข้าลกึ เกบ็ใบปรญิญาใส่กระเป๋า ใช่...เธอท�าได้ ชวีติที่สดใสรอเธออยู่ เพราะ

เธอได้รบังานทนัททีี่เรยีนจบ ไม่ต้องวิ่งยื่นใบสมคัรเช่นเพื่อนร่วมชั้นอกีหลาย

คน หรอืเช่นบณัฑติจบใหม่ผู้ยงัเคว้งคว้างไร้งาน 

ขณะที่ก�าลังคิดถึงความโชคดี อาการปวดท้องก็จู่โจมอย่างฉับพลัน 

หญงิสาวหน้านิ่วตวังอ มอืกมุหน้าท้อง กดัรมิฝีปากแน่น อาการนี้ท�าให้ไอรณิ

ตกใจ รบีประคองพร้อมถามเสยีงสั่น 

“แกเป็นอะไร ให้ฉนัโทร. 911 ไหม”

อิงวาดรีบส่ายหน้า ห้ามก่อนเพื่อนสนิทจะกดโทรศัพท์ “ไม่เป็นอะไร

หรอกแก แค่ปวดท้อง” มอืขาวลูบท้องเบาๆ รู้สกึเหมอืนจะเป็นลมและอยาก

อาเจยีน “ปวดท้องเมนส์”

ไอริณมากล้นด้วยความเป็นห่วง รีบฉวยกระเป๋าเพื่อนมาเปิด แหวก

ความรกในนั้นแล้วหยบิยาดมส่งให้ “ไปหาหมอดไีหม อยูด่ีๆ  หน้าแกกซ็ดีมาก 

เหงื่อออกเตม็เลย”
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อิงวาดสูดยาดมลึกๆ ความสดชื่นขับไล่ความอึดอัด และอาการ 

ปวดท้องอย่างรุนแรงเมื่อครู ่ก็เบาลงอย่างน่าประหลาด เธอเริ่มรู ้สึกดี

ขึ้น ยกมอืขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้า 

“หาหมอที่นี่อะนะ” พดูแล้วกอ็มยิ้ม “แกจ�าไม่ได้เหรอ ตอนปีหนึ่งฉนัก็

ปวดท้องมาก ขนาดเข้าฉุกเฉินนะ นอนรอหมอตั้งแต่สองทุ่มยันแปดโมงเช้า

อกีวนัจนฉนัหายปวดท้องแล้ว กย็งัไม่ได้เจอหมอเลย”

เพื่อนสาวทั้งสองหัวเราะข�าเมื่อนึกไปถึงประสบการณ์อันน่าขนลุก 

เกี่ยวกบัการหาหมอในอเมรกิา ไอรณิหยบิกระดาษทชิชซูบัเหงื่อข้างแก้มเพื่อน 

แล้วเล่าเรื่องของตวัเอง 

“ฉนัเล่าให้แม่ฟังว่าฉนัไม่สบายเป็นไข้ เข้าฉุกเฉนินอนรอหมอเกอืบวนั 

หมอมาตรวจสามนาท ี แล้วบอกให้ซื้อไอบูโพรเฟนกนิ ถ้าห้าวนัไข้ไม่ลดค่อย

กลบัมาใหม่ แม่ฉนัแทบจะบุกมาอเมรกิาเดี๋ยวนั้น”

องิวาดถอนหายใจ ส่ายหน้าน้อยๆ “ของแกกบัฉนัยงัถอืว่าเบา แกจ�าได้

ไหม มเิชลขาหกั เขามาจบัๆ แล้วบอกให้รอ กว่าจะได้เอกซเรย์รอไปเถอะ กว่า

จะได้เจอหมอนั่งร้องไห้จนหมดโควตาน�้าตา เจอเรสซิเดนต์มาจับกระดูกอ่าน

ฟิล์มห้านาที ไล่กลับบ้านให้ไปซื้อวิตามินดีกิน แถมไม่เข้าเฝือกให้เพราะต้อง

รอนัดหมอกระดูก กว่าจะได้นัดหมอกระดูกรอคิวสี่อาทิตย์เพราะเขาบอก 

ของนางไม่สาหัส รอได้ พอไปเจอหมอกระดูกหมอบอกท�าอะไรไม่ได้ ต้อง 

รอร่างกายซ่อมแซมเองสี่ถงึหกเดอืน”

เพื่อนสาวทั้งสองหัวเราะข�ากันอีกครั้ง อิงวาดตอนนี้อาการดีขึ้นมาก 

ปวดท้องไม่รุนแรง ส่วนความรู้สึกอยากอาเจียนก็หายไป เธอสูดยาดมลึกๆ 

อกีสามครั้ง จนแน่ใจว่าเตม็อิ่มกป็ล่อยยาดมลงกระเป๋า ซบไหล่ไอรณิเอ่ยทั้ง

รอยยิ้ม 

“หมดเวลาแล้วสนิะ กบัชวีติวยัเรยีน”

เสียงประกาศแจ้งสถานีต่อไปดังขึ้น หญิงสาวคว้าสัมภาระทั้งหลาย 

ก่อนจะปล่อยทุกอย่างลงพื้นแล้วกอดเพื่อนรกั

“ไว้เจอกนันะแก” 
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ไอรณิกอดตอบ ตบหลงัเพื่อนเบาๆ “แล้วเจอกนั”

ทันทีที่รถไฟใต้ดินจอด อิงวาดลุกขึ้นหอบของก้าวออกจากรถไฟ 

ดวงตาจบัจ้องป้ายชื่อสถาน ีรมิฝีปากบางยิ้มกว้างเมื่อนกึถงึความฝันที่เป็นจรงิ 

สองเท้าก้าวอย่างเลื่อนลอย ไม่แน่ใจนักว่านี่คือความจริงหรือความฝัน เธอ

เดนิไปเรื่อยๆ จนถงึหน้าทางเข้าสถานที่ที่เธอหวงัว่า...

นบัจากนี้...ที่แห่งนี้จะเปลี่ยนชวีติเธอให้ดยีิ่งขึ้น 

“มารายงานตวัค่ะ” หญงิสาวเอ่ยต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั คอื

บุรุษร่างสูงใหญ่ห้าคนซึ่งยนืหน้าประตูทางเข้า 

หนึ่งในนั้นพยกัหน้ารบัรู้ “เอกสารล่ะ”

องิวาดวางของลงกบัพื้น นั่งยองๆ หยบิเอกสารตอบรบัการเข้าท�างาน

ออกมาส่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หยิบไปดูอย่างเป็นพิธี แล้วส่ง 

ใบนั้นให้แก่อีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในป้อม เอ่ยเสียงห้าวห้วนเหมือนลิ้นพันกัน 

ตามแบบชาวนวิยอร์ก

“เชญิ”

“ขอบคุณค่ะ” อิงวาดเอ่ยขอบคุณ แล้วก้มลงแบกของเข้าสู่ด้านใน 

ดวงตากวาดมองตกึสูงใหญ่ หน้าทางเข้าคอืธงชาตสิหรฐัอเมรกิา และธงของ

องค์กรสขีาว บนผนืธงคอืรปูนกพริาบ การไหวสะบดัของธงพาให้ขนลกุเกรยีว

ไปทั่วร่าง เธอฉกียิ้มกว้างประหนึ่งคนสตไิม่ค่อยดนีกัก่อนจะรบีก้าวยาวๆ เข้า

สู่ด้านใน ผ่านการตรวจเอกซเรย์สแกนทั้งสมัภาระและร่างกาย 

“ชั้นเจด็” เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัสาวเอ่ยอย่างรูท้นัว่าผูม้าเยอืน

มาที่นี่เพราะสาเหตุใด 

องิวาดยิ้มขอบคณุ กึ่งเดนิกึ่งวิ่งตรงไปยงัลฟิต์ หางตาเหลอืบเหน็เพื่อน

ร่วมมหาวทิยาลยัที่ได้รบัการตอบรบัเข้าท�างานที่นี่วิ่งตามมาตดิๆ ไม่มใีครเอ่ย

ทกัทายกนั มเีพยีงยิ้มให้กนัตามมารยาท เพราะทกุคนรูด้ว่ีาสถานะที่นี่แท้จรงิ

แล้วเดก็จบใหม่ทุกคนยงัไม่บรรจุเป็นพนกังานประจ�า 

เดก็จบใหม่ทั้งห้าสบิคนถกูคดัเลอืกให้เข้าสูข่ั้นตอนสดุท้ายเพื่อมาแข่งขนั

กนัด้วยการท�างานจรงิ และท้ายที่สุดจะเหลอืเพยีงห้าชวีติที่ได้กลายเป็นผู้ถูก
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คดัเลอืกที่แท้จรงิ! 

ไม่มเีพื่อน...มเีพยีงคู่แข่งในการแย่งชงิห้าต�าแหน่งของคนห้าสบิคน! 

ขั้นตอนการรายงานตัว คือการส่งหลักฐานการจบการศึกษา เซ็น

สัญญาจ้างงานแบบชั่วคราวระยะเวลาสามเดือนในฐานะนักสิทธิมนุษยชนปี

หนึ่งต�าแหน่งชั่วคราว ทั้งยงัมสีญัญาเกบ็ความลบัทกุเรื่องราวที่เกดิขึ้นในการ

ท�างานและเกิดขึ้นภายใต้องค์กร Human Rights Center หรือชื่อย่อคือ 

HRC รวมถึงสัญญาควบคุมการใช้สื่อโซเชียล ห้ามใช้ทุกช่องทางในเวลางาน

หากไม่เกี่ยวข้องกบังาน และห้ามโพสต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องงาน 

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาเพยีงสามสบินาท ีพนกังานใหม่พากนัทยอยเดนิ

ทางออกจากตกึ พร้อมสญัญาการร่วมงานที่จะเริ่มขึ้นในเดอืนหน้า 

ทว่ามีค�าถามหนึ่งท�าให้อิงวาดชะงักเท้าซึ่งก�าลังจะก้าว ตัดสินใจหันไป

ทางเจ้าหน้าที่ผู้รบัเรื่องรายงานตวั 

“ขอโทษนะคะ” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแสนสภุาพ ชี้ผมสรีุง้ของตวัเอง “ไม่

ทราบว่าต้องย้อมผมกลบัไปเป็นสธีรรมชาตไิหมคะ”

ค�าถามนี้ท�าให้เจ้าหน้าที่ใหม่พากนัรอฟัง ใช่เพยีงองิวาดที่มผีมสแีสบสนั 

คนอื่นกเ็ช่นกนั เจ้าหน้าที่ชาวแอฟรกินั-อเมรกินัชี้ผมสแีดงสดของตวัเอง

“ผมฉนัสอีะไร”

“สแีดงค่ะ” องิวาดตอบพลางยิ้มแหย 

เจ้าหน้าที่สาวยกัไหล่ ยกมอืแตะผมตวัเอง 

“คิดว่าวันนี้จะไปย้อมสีรุ้งแบบเธอ” เธอเอ่ยแล้วกวาดตามองไปยัง 

เจ้าหน้าที่น้องใหม่ กระแอมแล้วพูดดังกว่าเดิม “เอาละ ทุกคนฟัง ที่นี่... 

คอืหน่วยงานด้านสทิธมินษุยชน มนษุย์ทกุคนมสีทิธเิสรภีาพในการสร้างความ

สขุและความพอใจให้ตวัเอง เธออยากโกนผม ท�าผมทรงอะไรกไ็ด้ หรอืจะท�า

สผีมสอีะไรกไ็ด้ ไม่มกีฎว่าห้ามท�าสผีม แต่...”

หญงิสาวหยุดชั่วขณะ สองมอืยกขึ้นแตะผมตวัเองอกีครั้ง

“อย่างที่ทุกคนรู้ ความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งส�าคัญ เราไม่มีกฎว่าห้ามท�า 

สีผม แต่มีกฎว่าต้องมีความน่าเชื่อถือ นั่นก็เป็นปัญหาที่พวกเธอทุกคนต้อง
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จัดการ จะท�ายังไงให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือทั้งที่มีสีผมไม่ใช่สีสุภาพ และไม่ใช่สีที่

น่าเชื่อถอื นั่นเป็นปัญหาของพวกเธอ หาทางออกด้วยตวัเอง ไม่ต้องมาถาม 

เพราะถ้าถามกแ็ปลว่าเธอไม่คู่ควรจะอยู่ที่นี่ต่อ โชคดคี่ะทุกคน”

ไม่มีใครถามสิ่งใดต่อ ทุกคนพากันแยกย้าย อิงวาดคิดว่าจะย้อมผม

กลบัเป็นสนี�้าตาล เธอต้องการงานนี้ จะพลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องลดทุก

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้งาน

หญงิสาวเดนิข้ามถนนไปอกีฝ่ังสูห้่องพกัที่เธอเช่าอยู ่เป็นห้องพกัขนาด

เลก็ทว่าราคาไม่เลก็ตาม ถงึกระนั้นเธอกเ็ลอืกที่นี่ เพราะท�าเลที่พกัใกล้ที่ท�างาน

ในระดบัเดนิได้ ตดัปัญหาเรื่องการไปสายเพราะการจราจรตดิขดั 

หอ้งพกัมเีพยีงห้องนอนและห้องน�้าเลก็ๆ ยงัดทีี่ในห้องน�้ามอ่ีางอาบน�้า

ขนาดกะทัดรัด ไม่มีห้องครัวและไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าอาหาร นอกเสียจาก

การใช้ไมโครเวฟอุ่นอะไรเลก็ๆ น้อยๆ 

หญิงสาววางของทั้งหมดลงกับพื้น ห้องค่อนข้างรกไม่ใช่เพราะเธอยัง

ไม่ได้จดัของ แต่เพราะเธอมนีสิยัไม่เป็นระเบยีบอยู่แล้ว 

รก...ในระดบัที่แม่ชอบบ่นว่า ‘จะไม่แปลกใจถ้าฉนัเจองใูนห้องนอนแก!’

เมื่อคดิถงึแม่ รมิฝีปากบางกค็ลี่ยิ้ม มอืล้วงเจลลบีนีจากกระเป๋าส่งเข้า

ปากเคี้ยว มอือกีข้างหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาส่งข้อความข้ามประเทศไปบอก

แม่สั้นๆ

‘ได้งานแล้ว’

ร่างสูงโปร่งหยิบชุดครุยขึ้นมาจากพื้นแล้วถือไปยังตู้เสื้อผ้า แขวนชุด

ครุยอัดกับเสื้อผ้าที่แขวนอย่างไร้ระเบียบ ตามด้วยการดูเวลาจากนาฬิกา 

ข้อมอื ก้าวเดนิออกไปทางกองของมากมายซึ่งกองไว้หน้าประตู หยบิกระเป๋า

สะพายใบใหญ่สชีมพสูะท้อนแสงขึ้นมา ตรวจดวู่าถงุผ้าอยู่ในนี้เรยีบร้อย แล้ว

เปิดประตูออกจากห้อง 

ถงึเวลาสะสมเสบยีง
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เพราะชวีติขององิวาดไม่ได้อยูอ่าศยัในสหรฐัอเมรกิาในฐานะลูกคนมี
เงนิที่พ่อแม่ส่งเสยี ท�าให้เธอต้องดิ้นรนอย่างหนกั และประหยดัทุกสิ่งที่ท�าได้ 

โดยเฉพาะเรื่องอาหาร 

เธอไม่ชอบรับประทานอาหารตะวันตก และการซื้ออาหารเอเชียจาก

ร้านอาหารกจ็ดัว่ามรีาคาสูงถ้าเทยีบเป็นเงนิไทย ถงึกระนั้นกม็วีธิปีระหยดั นั่น

คอืการซื้ออาหารช่วงเวลาก่อนร้านปิด 

อิงวาดนั่งรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นบัตรแบบรายเดือนไม่จ�ากัดเที่ยวจาก 

แมนฮัตตันสู่ควีนส์ เดินทางไปร้านอาหารจีนอันเป็นร้านอาหารที่เรียกว่า 

‘ร้านจบักงั’ เพราะที่นี่ให้ข้าวเยอะและราคาถูก ข้าวและกบัข้าวสี่อย่างทั้งยงัมี

ซุป จ�าหน่ายในราคาเพยีงห้าเหรยีญห้าสบิ

แต่อิงวาดไม่เคยซื้อราคาเต็ม เธอจะเดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยทั่วย่าน 

เอเชียนทาวน์ ฆ่าเวลาด้วยการตรวจสอบราคาของถูกที่ซูเปอร์มาร์เกตเอเชีย

ฝั่งตรงข้าม เพื่อรอเวลาสามทุ่มห้าสบิห้า แล้วจงึเดนิกลบัมาซื้อข้าว

เพราะช่วงเวลานี้ เธอสามารถซื้ออาหารได้ในราคาเพียงสามเหรียญ 

ห้าสบิ! 

หญิงสาวซื้ออาหารส�าหรับหนึ่งสัปดาห์ แบกอาหารใส่ถุงผ้า แล้วเดิน

ทางกลบัสู่แมนฮตัตนั จดัแจงแยกใส่กล่องแล้วอดัใส่ช่องแช่แขง็ จนทุกอย่าง

เรยีบร้อย จงึถอืข้าวกล่องส�าหรบัวนันี้ไปยนืมองที่หน้าต่างบานใหญ่

ห้องห้องนี้ไม่มีระเบียง หน้าต่างกระจกถูกเลื่อนออก รับลมเย็น 

ยะเยอืกแห่งช่วงเวลาดกึ มอืขาวเริ่มตกัข้าวเข้าปาก ดวงตาเรยีวยาวทอดมอง

แสงไฟจากตกึน้อยใหญ่เบื้องหน้า 

นี่สนิะแมนฮตัตนั ดนิแดนที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันจะมาเยอืน...

มือที่ตักข้าวชะงัก ร่างสูงโปร่งหันกลับไปหยิบโทรศัพท์แล้วเปิด

เพลง “Empire State of Mind” ท่อนที่ถกูเปิดวนไปวนมาคอืท่อนที่ร้องว่า 

“New York, concrete jungle where dreams are made of. 

There’s nothing you can’t do. Now you’re in New York.”

ดวงตาเรยีวยาวกะพรบิถี่ น�้าตาไหลออกจากหางตา ภาพเมอืงนวิยอร์ก
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ที่ในอดีตเธอใฝ่ฝันจะยืนมองปรากฏตรงหน้า มือยื่นออกไปราวจะคว้าไฟ 

สแีดงซึ่งกะพรบิจากตกึสูงใหญ่ที่ตั้งอยู่ไกลออกไป 

ไฟสแีดง...ที่เปรยีบดั่งความฝัน

อิงวาดสูดลมหายใจเข้าลึก แล้ววันที่เธอใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตก็เริ่มต้นขึ้น 

ที่นี่คอืนวิยอร์ก...There’s nothing you can’t do...

ที่นี่ เธอจะสร้างความฝันของเธอให้...กลายเป็นจรงิ! 



บทที่ สอง
ผู้ชำยขำยน�้ำ

เดอืนมถินุายนคอืเดอืนแสนพเิศษส�าหรบัองิวาด ไมใ่ช่เพราะเป็น
เดอืนเกดิ แต่เพราะเป็นเดอืนที่เธอเริ่มท�างานอย่างเตม็ตวัเป็นครั้งแรกในฐานะ

นกัสทิธมินุษยชนปีหนึ่ง ถงึแม้ว่าจะเป็นต�าแหน่งชั่วคราวกต็าม 

เพราะที่เอชอาร์ซีไม่มียูนิฟอร์ม ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น 

ล้วนพากันสวมสูท แต่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีเอกลักษณ์ที่แสน 

แตกต่างอย่างเหน็ได้ชดั คอืสวมชุดตามใจปรารถนา และเจ้าหน้าที่หญงิส่วน

ใหญ่ไม่สวมสทู ส่วนเจ้าหน้าที่ชายมทีั้งสทูสามชิ้น และเสื้อเชิ้ตสวมสทูคลมุทบั

อย่างพอเป็นพธิ ีหรอืหากต�าแหน่งปีสูงขึ้น บางคนสวมกางเกงยนี

ในฐานะเจ้าหน้าที่ใหม่ผู้ยงัไม่รู้อะไรเช่นองิวาด การเลอืกรวบผมที่ย้อม

สีน�้าตาลเป็นหางม้า สวมกางเกงขายาวกับเสื้อเชิ้ตสีขาว รองเท้าส้นแบนสีด�า 

คอืการแต่งกายที่ปลอดภยัที่สดุ เพราะเธอยงัไม่รูว่้า แท้จรงิแล้วค�าว่า ‘ตามใจ

ปรารถนา’ นั้นได้ถงึระดบัไหน

สิ่งแรกที่เธอท�าเมื่อไปถึง คือการไปรับบัตรประจ�าตัวที่แผนกบุคคล 

สูดลมหายใจเข้าลึก กดลิฟต์สู่ชั้นสี่สิบเจ็ดอันเป็นชั้นห้องท�างานของหัวหน้า

แผนกต่างๆ ระหว่างทางมผีู้ร่วมงานหรอืที่เรยีกว่าคู่แข่งโดยสารลฟิต์ไปด้วย 
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พวกเธอสวมเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงสแลก็เช่นเดยีวกนั ต่างฝ่ายต่างทกัทายกนัตาม

มารยาท ไม่มกีารโอบกอดหรอืพูดคุย 

ทนัททีี่ประตลูฟิต์เปิดออก เจ้าหน้าที่น้องใหม่ทกุคนพากนัมองหน้ากนั 

ก่อนที่ชายหนุ่มหนึ่งเดียวในลิฟต์จะใช้มือดันประตูไว้อย่างแสดงความเป็น

สภุาพบรุุษ เปิดทางให้สุภาพสตรอีอกไปก่อน สุภาพสตรทีั้งหลายเดนิออกจาก

ลฟิต์ตามล�าดบั และพากนัตรงไปยงัห้องประชมุ A7 ตามที่ได้รบัโทรศพัท์แจ้ง

เมื่อวานช่วงบ่าย 

ห้องประชุม A7 เป็นห้องกระจก ด้านในไม่มีแม้แต่โต๊ะหรือเก้าอี้ 

ท่ามกลางความว่างเปล่า สภุาพสตรอีายรุาวสี่สบิต้นๆ ยนืกอดอกอยูก่ลางห้อง 

เธอสวมเสื้อเชิ้ตสแีดงสด กางเกงสกนินสีนี�้าเงนิเข้ม บนศรีษะตดิโบขนาดใหญ่

สเีหลอืง แต่งหน้าจดัอย่างกบันกึว่าท�างานในนติยสารแฟชั่นมากกว่าหน่วยงาน

สทิธมินษุยชน เธอผูน้ี้มนีามว่า มอลรนี ถงั สาวจนี-อเมรกินัผู้เป็นหวัหน้าดูแล

เจ้าหน้าที่ปีหนึ่งถงึสามของเอชอาร์ซ ี

“ยินดีต้อนรับทุกคนสู่เอชอาร์ซี” มอลรีนผายมือไปรอบห้อง เป็น

สญัญาณว่าให้ทุกคนกระจายกนัเป็นวงกลมล้อมรอบเธอ 

ผู้มาถึงก่อนแล้วรีบท�าตาม ผู้เพิ่งมาถึงไม่รอช้ารีบตรงเข้าประจ�าที่  

มอลรีนเหลือบตามองนาฬิกาเรือนกลมสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งติดอยู่บนผนังห้อง 

อนัเป็นเครื่องประดบัเพยีงหนึ่งเดยีวของห้องนี้ เขม็นาฬิกาบอกเวลา 8:30 นั่น

คอืเวลานดั 

“ปิดประตู” เธอออกค�าสั่งด้วยเสยีงทรงอ�านาจ

เจ้าหน้าที่น้องใหม่หรอืที่ถกูเรยีกว่าเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งผู้อยู่ใกล้ประตทูี่สดุ

รบีปิดประตหู้องประชมุ โดยมเีจ้าหน้าที่ปีหนึ่งที่เพิ่งเดนิออกจากลฟิต์ก�าลงัวิ่ง

ตรงมา แล้วกเ็ป็นเช่นที่คดิ เจ้าหน้าที่ผู้มาสายไม่ถงึสามวนิาทเีคาะประตูห้อง 

มอลรนีปรายตามอง เหลอืบตามองนาฬิกาข้อมอื แล้วก้าวยาวๆ ตรงไปเปิด

ประตู เอ่ยเสยีงดงั 

“เธอสองคนมาสายไปสองวินาที ขอแสดงความเสียใจด้วย เธอถูก 

ไล่ออกเพราะท�าผดิกฎและไม่มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน” 
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ค�าประกาศของหัวหน้าท�าให้ห้องประชุมที่เงียบอยู่แล้วยิ่งเงียบกริบ

ประหนึ่งป่าช้าในคนืเดอืนมดื เจ้าหน้าที่สองคนนั้นซึ่งมาสายกว่าเวลาสองวนิาที

มองหน้ากนั แล้วหนัมองมอลรนีราวจะถามว่า ‘จรงิหรอื’

มอลรนีชี้ไปทางลฟิต์ “เชญิ เธอสองคนมาสาย เธอท�าผดิกฎร้ายแรง” 

เธอเอ่ยแล้วปิดประตอูย่างไม่สนใจว่าผูถ้กูไล่ออกทั้งสองจะรูส้กึเช่นไร สองเท้า

ก้าวยาวๆ กลบัสู่ที่เดมิ ยนืกอดอก กวาดตามองเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งที่ยามนี้เหลอื

สี่สบิแปดคน 

“พวกเธออาจจะคดิว่าสองคนนั้นเดนิเข้าตกึและสแกนบตัรก่อนเวลานดั 

จะเป็นการมาสายได้อย่างไร แต่พวกเธอลืมไปรึเปล่าว่าเวลานัดคือ 8:30  

สถานที่คอืห้องห้องนี้ ต่อให้พวกเธอสแกนบตัรเข้างานตั้งแต่เจด็โมงเช้า แต่ถ้า

เธอมาถงึห้องนี้สาย กแ็ปลว่าสาย” เธอขยบัตวักอดอก แล้วเอ่ยต่อ 

“กฎที่ส�าคญัที่สดุของเอชอาร์ซคีอืการตรงต่อเวลา ถ้าใครได้อ่านสญัญา

ที่พวกเธอได้เซน็ไว้ ในนั้นระบุชดัเจน โทษของการมาสาย ไม่ตรงต่อเวลาคอื

การไล่ออกทนัท ีไม่มกีารเตอืนหรอืพกังาน พวกเธออาจจะคดิว่าการเลตเพยีง

หนึ่งวนิาทจีะมปีัญหาอะไรนกัหนา นั่นเพราะพวกเธอยงัไม่เริ่มต้นท�างาน แต่

เมื่อพวกเธอเริ่มท�างาน เธอจะรูว่้างานที่เกี่ยวข้องกบัชวีติคน สายแค่ครึ่งวนิาที

ก็ท�าให้เรื่องราวเปลี่ยนได้ แค่ครึ่งวินาทีก็ท�าให้คนที่พวกเธอก�าลังให้ความ 

ช่วยเหลอื...ตายได้!” 

ดวงตาชั้นเดียวกวาดมองเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งซึ่งประกอบด้วยหลากหลาย

เชื้อชาต ิมอืผายออกกวาดไปทั่ว 

“เพราะที่นี่มคีวามหลากหลายทางเชื้อชาต ิและสดุท้ายแล้วมเีพยีงห้าคน 

ที่จะได้รบัการคดัเลอืก ฉนัอยากให้พวกเธอรู้ว่า การคดัเลอืกจะเป็นไปอย่าง

ยุตธิรรมที่สุด 

“พวกเธอทุกคนได้รบัการคุม้ครองภายใต้กฎหมาย Discrimination5 

5 กฎหมาย Discrimination คอืกฎหมายเกี่ยวกบัความเท่าเทยีม การแบ่งชนชั้น การ

กดีกนัทางความเป็นมนุษย์
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ที่นี่ไม่มกีารแบ่งชนชั้นทางเชื้อชาตหิรอืทางสงัคมใดๆ ทกุคนไม่ว่าจะเชื้อชาตใิด

ล้วนมคีวามเท่าเทยีม มสีทิธิ์ถูกเลอืกและไม่ถูกเลอืกเหมอืนกนั”

มือขาวแตะลงบนเสื้อเชิ้ตสีแดงสด ริมฝีปากเคลือบสีบานเย็นคลี่ยิ้ม

บางๆ คล้ายต้องการคลายความตงึเครยีดเมื่อครู่ 

“การแต่งกาย จะสวมใส่อะไรก็ได้ ที่นี่ให้สิทธิ์ในการแต่งกายสูงมาก 

แต่ถ้าเธออยากจะสวมบกินิมีาท�างาน เธอมสีทิธิ์นั้นถ้าเธอมตี�าแหน่งที่ ‘มอี�านาจ

มากพอ’ เอชอาร์ซตีดัสนิคนจากการท�างาน ไม่ใช่เชื้อชาต ิ ไม่ใช่การแต่งกาย 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสวมใส่สิ่งที่ต้องการ ถ้าที่นั้นไม่มีการจ�ากัดกฎ

เกณฑ์ และยนิดดี้วย เอชอาร์ซคีอืที่แห่งนั้น แต่...ปีแรกน่ะ กใ็ห้มนั...” 

ดวงตาเรยีวยาวตามแบบฉบบัสาวเอเชยีปรายมองออกไปด้านนอก ซึ่ง

มสีตรแีอฟรกินั-อเมรกินัสวมเสื้อเกาะอกสเีขยีวสะท้อนแสง ผ้าคลุมไหล่ยาว

กรยุกรายลากพื้นสม่ีวงเปลอืกมงัคุด และกางเกงยนีสเีหลอืงมะนาวเตม็ไปด้วย

รูขาดทั้งตวั ก่อนจะเบนสายตากลบัมาสู่เจ้าหน้าที่ปีหนึ่ง 

“อย่าเพิ่งขนาดนั้น นั่นคือระดับสูง ถ้าเธออยากจะอิสระระดับนั้น 

ข้อแม้เดียวคือเธอสามารถปิดดีลมูลค่าเงินบริจาคสิบล้านเหรียญขึ้นไปได้

ภายในยี่สบิสี่ชั่วโมง ในฐานะรุ่นพี่และผู้ดูแล ฉนัจะบอกความจรงิข้อหนึ่งให้

พวกเธอจ�าไว้ ที่นี่ไม่ใช่แค่องค์กรการกุศล แต่อยู่ด้วยเม็ดเงิน เธอสามารถ 

แต่งตวัยงัไงกไ็ด้ ถ้าเธอสร้างเมด็เงนิได้ในระดบัที่ผลงานบดบงัปัญหาเรื่องการ

แต่งกายอนัแสนขดัตา 

“เธออาจมีค�าถามในใจว่า แต่งตัวแบบนั้น ช่างน่าสงสัยว่าเป็นไปได้

อย่างไรที่ไม่โดนผู้บรจิาคหรอืใครๆ ต�าหน ิ ทั้งยงัท�าเงนิได้มหาศาล นั่นเป็น

ความสงสยัที่ด ีแต่ฉนัไม่มคี�าตอบให้ อยากได้ค�าตอบ จงเรยีนรูแ้ละหาค�าตอบ

ด้วยตวัเอง ที่นี่คอืนวิยอร์ก Nothing is impossible.”

มอลรนีตบมอืตามด้วยการยิ้มกว้างขึ้น 

“เอาละ พวกเธอรู้ดีนะว่าพวกเธอยังไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปีแรกที่แท้จริง  

พวกเธอมเีวลาสามเดอืนที่จะแย่งชงิการเป็นหนึ่งในห้าคน” 

การให้โอวาทด�าเนินไปเรื่อย พร้อมกับที่อิงวาดเริ่มส�ารวจผู้ร่วมงาน 
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อีกสี่สิบเจ็ดคน ทุกคนล้วนลดความเสี่ยงด้วยการย้อมผมเป็นสีธรรมชาต ิ

คร่าวๆ แล้วทั้งสี่สบิแปดคนแบ่งออกเป็นสองกลุม่ คอืกลุม่ที่มทีกัษะความเป็น

มนุษย์ หรือกลุ่มที่มีลักษณะเข้าได้กับมนุษย์ปกติทั่วไป สามารถสนทนาให้

ความบนัเทงิได้ และกลุ่มที่ไร้ทกัษะความเป็นมนุษย์ คอืเข้ากบัคนอื่นไม่ค่อย

ได้ แปลกแยก คุยกับใครไม่ค่อยเข้าใจ ไม่มีอารมณ์แห่งความเป็นมนุษย์  

ทุกสิ่งตดัสนิแบบขาวด�า 

นั่นแปลว่าการแข่งขันแท้จริงแล้วแข่งกันสองกลุ่ม เพราะเอชอาร์ซี

จ�าเป็นต้องใช้ทั้งคนที่มีทักษะความเป็นมนุษย์และไม่มีทักษะความเป็นมนุษย์ 

แน่นอนว่าองิวาดอยู่ในกลุ่มผู้มทีกัษะความเป็นมนุษย์

เจ้าหน้าที่ปีหนึ่งทั้งสี่สิบแปดคนล้วนจบมาจากมหาวิทยาลัยห้าอันดับ

แรกของสหรัฐอเมริกา6 เพราะฉะนั้นประเด็นการแข่งขันด้านชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยถูกตัดออกไป เช่นเดียวกับที่ที่นี่รับเฉพาะผู้ได้รับเกียรตินิยม

อนัดบัสองขึ้นไป ประเดน็เกรดเฉลี่ยกถ็ูกตดัออก 

เรยีกได้วา่การคดัเลอืกห้าคน คดัที่ผลงานการท�างานสามเดอืนนี้อย่าง

แท้จรงิ ชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัและเกรดเฉลี่ยไม่มผีล เพราะทุกคนถูกจดั

ว่าอยู่ในกลุ่มที่มสีองสิ่งนี้อย่างเท่าเทยีม

“เอาละ ทุกคนแยกย้ายได้ โต๊ะท�างานของพวกเธออยู่ชั้นสบิ บนโต๊ะมี

งานแรกของพวกเธอวางอยู่ Have a wonderful day.” 

เจ้าหน้าที่ปีหนึ่งทุกคนพากันแยกย้ายไปยังห้องท�างานชั้นสิบ บ้างรอ

6 ตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา บรษิทั หน่วยงาน หรอืองค์กรไม่สามารถระบุอย่าง 

ชัดแจ้งได้ว่า รับเฉพาะผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยใด และไม่สามารถก�าหนดเกรดเฉลี่ย 

ขั้นต�่า เพราะถอืว่าเป็นเรื่องผดิกฎหมาย แต่ในทางปฏบิตัขิองการสมคัรงานจรงิ องค์กร

ใหญ่ๆ ทกุองค์กรมกีารก�าหนดภายในว่ารบัเฉพาะผูท้ี่จบการศกึษาจากที่ใดและเกรดเฉลี่ย

เท่าใด นบัเป็นเรื่องปกตทิี่ทุกคนไม่จ�าเป็นต้องพูดแต่รู้อยู่แล้ว สามารถส่งใบสมคัรไปได้ 

เพียงแค่ใบสมัครถูกโยนทิ้งและไม่รับพิจารณา จะได้รับค�าตอบจากหน่วยงานว่า 

‘คุณสมบัติไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน/ไม่ถึงมาตรฐาน’ อันเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถ 

ฟ้องร้องได้ และไม่ผดิกฎหมาย Discrimination
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ลิฟต์ บ้างเดินลงบันได อิงวาดเลือกเดินลงบันไดมากกว่าการรอ อาศัยช่วง

เวลาที่สองเท้าก้าวเดนิในการครุ่นคดิ

เจ้าหน้าที่ปีหนึ่งสี่สิบแปดคน มีมาจากโคลัมบัสสิบคน สิบคนนี้ไม่น่า

กลัว เพราะเธอรู้ดีว่าแต่ละคนมีทักษะใดและความฉลาดใด ที่น่ากลัวและ 

ยากจะคาดเดา คอือกีสามสบิแปดคนที่เหลอื 

“ช่างเถอะ ท�าเตม็ที่ละกนั” 

หญงิสาวสดูลมหายใจเข้าลกึ ยิ้มกว้างมอืก�าแน่น สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่

เพยีงแค่ต�าแหน่งหนึ่งในห้าของผู้ได้รบัคดัเลอืก แต่ยงัฝันไปถงึการได้รบัวซีา

ท�างาน เพราะในยามนี้สถานะของเธอที่สหรฐัอเมรกิา คอืการอยู่ด้วยโอพที7ี

ห้องท�างานส�าหรบัเจ้าหน้าที่ปีแรกผูย้งัไม่ผ่านการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
ประจ�า คอืห้องกว้างเตม็ความยาวของชั้นสบิซึ่งถูกซอยแบ่งเป็นคอกๆ แต่ละ

คอกมีป้ายชื่อติดว่าคือโต๊ะของใคร สุดริมห้องคือหน้าต่างกระจกบานใหญ่ 

เปิดไม่ได้ มมีูล่ี่สขีาวปิดเตม็บานเพื่อบดบงัแสงแดดที่สาดเข้ามา เหน็แลว้รูส้กึ

อดึอดั ทว่าไม่มใีครแสดงความคดิเหน็ ต่างคนต่างนั่งประจ�าที่ของตน 

โต๊ะของอิงวาดคือโต๊ะตัวสุดท้ายติดกับหน้าต่างกระจกบานใหญ่ บน

โต๊ะมอีปุกรณ์เครื่องเขยีนวางพร้อม นอกจากแฟ้มงานแรกที่ได้รบัมอบหมาย 

ยงัมเีอกสารสญัญาการจ้างงานต�าแหน่งนกัสทิธมินุษยชนชั่วคราวซึ่งมลีายเซน็

ของผู้บรหิารและของเธอวางอยู่ ฉบบันี้ส�าหรบัให้ทุกคนเกบ็ไว้ 

หญิงสาวหยิบเจลลีบีนขึ้นมาจากถุงหนึ่งก�ามือ ทยอยรับประทาน 

พร้อมกับเปิดแฟ้มอ่าน แล้วก็พบว่ากฎเรื่องเวลาเป็นจริงดังที่มอลรีนกล่าว 

7 OPT (Optional Practical Training) คือสิ่งที่นักเรียนในสหรัฐอเมริกาผู้ถือวีซา

นกัเรยีน (F1) ได้รบัระหว่างหรอืหลงัการเรยีนจบระดบัปรญิญาตร ีโท หรอืเอก สามารถ

ท�างานต่อได้อย่างถูกกฎหมายหนึ่งปี เป็นการดงึนกัเรยีนที่มคีวามสามารถสูงให้ท�างานใน

สหรฐัอเมรกิา ในอดตีมอีายุสบิสองเดอืน แต่ในสมยัประธานาธบิดโีอบามาบางสาขาวชิา

เปลี่ยนเป็นสบิเจด็เดอืน



ช ลั น ตี  l  29

ไม่มีการตักเตือน โทษเดียวคือการไล่ออก เป็นความสะเพร่าของอิงวาดที่ 

วันนั้นไม่ได้อ่านทุกอย่างโดยละเอียด ความตื่นเต้นที่ได้งานท�าให้เธอรีบเซ็น

อย่างกลวัว่าผู้จ้างจะเปลี่ยนใจ

มอืซึ่งส่งเจลลบีนีเข้าปากชะงกั รบีคว้าถุงขนมยดัลงกระเป๋า กวาดตา

มองรอบด้าน ตามด้วยการไล่อ่านสญัญารวมถงึกฎอย่างละเอยีดอกีครั้ง ถอน

หายใจโล่งอกแล้วหยิบถุงเจลลีบีนขึ้นมาวางบนโต๊ะใหม่ เพราะที่นี่ไม่มีกฎว่า

ห้ามรบัประทานขนมหรอือาหารในเวลางาน 

มอืเรยีวสอดเอกสารลงกระเป๋า ตั้งใจแน่วแน่ว่าคนืนี้จะต้องอ่านอย่าง

ละเอยีดทั้งหมดอกีครั้ง ขณะเกบ็สญัญา คิ้วขมวดร่างสะดุง้เพราะอาการปวด

ท้องเฉยีบพลนั เธอขยบัตวัตรง มอืบบีนวดหน้าท้องส่วนล่าง สดูหายใจเข้าลกึ 

อาการปวดท้องค่อยๆ บรรเทา ที่เข้ามาแทนคอือาการปวดหลงัซึ่งเกดิขึ้นมา

พกัใหญ่แต่อยู่ดีๆ  กห็ายไป เช่นเดยีวกบัในครั้งนี้ 

เธอเคยคดิอยากไปพบหมอ แต่เบื่อการรอควิอนันานแสนนาน และมี

ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย แม้จะมีประกันสุขภาพ แต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ค่า

รักษาพยาบาลที่นี่แพงมากในระดับท�าคนล้มละลายได้เช่นที่เป็นข่าวมากมาย 

เลยอาศยักนิยาแก้ปวด ตดัสนิใจรอกลบัไทยค่อยไปพบหมอ 

ยงัมอีกีหนึ่งเหตุผลที่ส�าคญั เธอต้องประหยดัเงนิ เพราะมหีนี้ก้อนโต

หลายล้านบาทที่เมอืงไทยซึ่งต้องรบัผดิชอบส่งเงนิเพื่อสะสาง 

คดิแล้วกห็นกัอก ถอนหายใจพลางหลบัตา หยบิยาแก้ปวดขึ้นมา ทว่า

ยังไม่ทันกินอาการปวดก็หายไปเสียก่อน เธอจึงเปิดแฟ้มเอกสารสีส้มสด 

ดวงตายาวเรยีวเบกิกว้างเมื่อเจอกบัหวัข้องานที่ได้รบัมอบหมาย

คดสีทิธมินุษยชนของผู้บรจิาคอสุจิ

หญิงสาวขยี้ตา แล้วก็พบว่าไม่ได้อ่านผิด และยิ่งเมื่อได้อ่านราย

ละเอยีดกเ็กาศรีษะไม่เข้าใจว่าท�าไมคดนีี้ถงึตกมาสูม่อืนกัสทิธมินษุยชนแทนที่

จะไปสู่มือทนายความ ส่วนเหตุผลว่าท�าไมเธอได้รับคดีนี้ คาดเดาได้อย่าง

ง่ายดายว่า เพราะเธอเคยมปีระสบการณ์การท�างานกบัผูบ้รจิาคไข่เมื่อครั้งเคย

รบัทุนสมยัเรยีน
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ผู้บริจาคไข่กับผู้บริจาคอสุจิ...ไม่แตกต่างกันนัก แต่ก็แตกต่างกัน 

อย่างยิ่ง!

องิวาดเหลอืบตามองโต๊ะอื่นๆ พบว่าทกุคนเริ่มท�างานที่ได้รบัมอบหมาย 

เธอจงึเริ่มต้นท�างานของตน ดวงตาปิดลงเพื่อทวนขั้นตอนการท�างานตามที่ได้

เรียนมาและเคยได้ฝึกงาน เมื่อลืมตาขึ้นก็เริ่มอ่านแฟ้มอีกครั้งอย่างละเอียด

ที่สดุและรวดเรว็ที่สุด ก่อนจะพลกิหน้าข้อมลูตดิต่อผูร้้องทกุข์ ยกหโูทรศพัท์

ขึ้น กดเลขหมายที่ปรากฏในการติดต่อ เอ่ยด้วยน�้าเสียงแสนสุภาพเป็นการ

เป็นงาน 

“สวสัดค่ีะคณุลอูสิ ดฉินัองิวาด เป็นนกัสทิธมินษุยชนที่จะดูแลเคสของ

คุณ ไม่ทราบว่าคุณสะดวกเข้ามาที่เอชอาร์ซวีนัพรุ่งนี้ไหมคะ”

อดัม ลูอิส คือบุรุษชาวอเมริกันเชื้อสายไอริช อายุสามสิบปี ผม 
บลอนด์ ตาฟ้า ผิวสีบ่มแดด รูปร่างสูงเพรียวแต่กล้ามแน่น สมกับอาชีพ 

ครูสอนวชิาพลศกึษาในโรงเรยีนรฐับาลแห่งหนึ่งย่านฮาร์เลม เขาสวมเสื้อยดื

สขีาวกางเกงวอร์ม ช่างเป็นบุรุษที่ดูดมีาก...โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเขาขยบิตา

ให้เธอ 

“เอ่อ...” หญงิสาวนั่งลงตรงข้ามกบัเขา รู้สกึล�าบากใจยิ่งนกัที่จะเกริ่น

เข้าเรื่องการบริจาคอสุจิ ถึงแม้จะเป็นเรื่องแสนปกติที่จะพูดถึง แต่ก็อด 

เขินอายไม่ได้ อาจเป็นเพราะเบื้องหน้าเธอคือหนุ่มหล่อ ทั้งยังมีแววตาเจ้าชู้ 

ของเขา มันท�าให้เธอหน้าแดง หลุบตาหนีแล้วตัดสินใจเปิดแฟ้ม รวบรวม 

ลมหายใจและความกล้า พุ่งเข้าประเด็นโดยไม่เริ่มต้นที่การแนะน�าตัวเช่นที่

ควรท�า

“คุณลูอสิ คุณต้องการร้องเรยีนเรื่อง...”

“อดมั เรยีกผมว่าอดมั” ชายหนุม่เอ่ยขดัสบายๆ เขาผสานมอืวางไว้บน

โต๊ะ “ผมต้องการร้องเรยีนสทิธบิุรุษ สทิธขิองผู้บรจิาคอสุจ”ิ 

องิวาดพยกัหน้าตามมารยาท เริ่มต้นจดข้อมูลและเอ่ยทวน 

“คุณอดมั ลูอสิ อายุสามสบิปี เมื่อวนัที่ 5 มกราคมปีนี้ได้เข้าร่วมเป็น



ช ลั น ตี  l  31

ผู้บริจาคอสุจิกับทางนิวไลฟ์สเปิร์มเซ็นเตอร์ ในการบริจาคครั้งที่สามจนถึง

ครั้งที่หก คุณรู้สกึว่า เอ่อ...เอ่อ...”

ผูร้้องทกุข์เลกิคิ้วเมื่อเหน็ท่าทางอกึอกัของเจ้าหน้าที่ เข้าใจความเขนิอาย

ของสาวน้อยชาวตะวนัออก เลยต่อประโยคให้ด้วยน�้าเสยีงสบายๆ อย่างเหน็

เป็นเรื่องปกต ิ

“ผมรู้สกึว่าถกูคกุคามทางเพศ เท่าที่ผมทราบมา ตามหลกัแล้วส�าหรบั

การเปน็ผูบ้รจิาคอสุจ ิจะไม่มกีารวดัขนาดอวยัวะเพศผ่านการสมัผสัโดยตรง

และชกัไปชกัมา...”

ค�าตอบพร้อมการอธบิายท�าให้องิวาดส�าลกัน�้าลาย รบีส่งสายตาขออภยั

ให้คนที่ถูกขดัได้อธบิายต่อ 

“ในครั้งที่สามมพียาบาลสองคน พวกเธอท�ากบัอวยัวะเพศของผม อ้าง

ว่าวดัขนาดเพื่อพสิูจน์ว่าขนาดยาวกว่าห้านิ้วจรงิ พอครั้งต่อๆ ไป ผมรู้สกึถงึ

สายตาคุกคามจากคนเหล่านั้น มองผมเหมือนผมเป็น...เป็นนักแสดงหนังโป๊ 

ที่พวกเธอเกบ็ไปฝันเพื่อส�าเรจ็ความ...”

“เข้าใจแล้วค่ะ” หญิงสาวชิงเอ่ยก่อนการอธิบายจะละเอียดไปกว่านี้  

มอืขยบัจดสิ่งที่ได้รบัฟัง แล้วถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โดยไม่ลมืแนะน�าตวัว่า

เธอเคยรับผิดชอบงานบริจาคไข่ เธอเข้าใจเนื้องานของการบริจาคดีว่ามี

ขอบเขตเช่นไร

หนึ่งคือสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง สองเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขา 

ผู้มองเธอด้วยสายตาไม่ไว้ใจว่าเธอจะท�าคดขีองเขารอด 

“ฉนัเคยรบัผดิชอบงานบรจิาคไข่ หน้าที่คอืรบัผดิชอบทกุกระบวนการ

และทกุขั้นตอน เว้นแต่ตรวจสขุภาพ ประเมนิสภาพจติ และเข้าห้องผ่าตดัเพื่อ

เก็บไข่ ฉันเข้าใจว่าคุณต้องผ่านช่วงเวลาใดบ้าง และคุณต้องอาศัยความกล้า

หาญแค่ไหนส�าหรบังานนี้ อย่างไรกต็ามดฉินัขออนุญาตยนืยนัข้อมูลเกี่ยวกบั

คุณสมบตัผิู้บรจิาคอสุจ ิรบกวนคุณช่วยทวนให้ฟังได้ไหมคะ”

อดัมพยักหน้า หยิบกระเป๋าที่น�ามาด้วยขึ้นวางบนโต๊ะ หยิบแฟ้ม

เอกสารออกมา เริ่มต้นทวนข้อมูลและแสดงหลกัฐานประกอบ 
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“ผู้บริจาคอสุจิต้องมีอายุระหว่างสิบแปดถึงสามสิบแปดปี ผมอายุ

สามสิบปี ต้องมีความสูงไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ผมสูงหนึ่ง

ร้อยแปดสบิเซนตเิมตร” เขาวางใบขบัขี่ลงบนโต๊ะ 

“จบการศกึษาขั้นต�่าระดบัปรญิญาตร ี มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง” ใบ

ปรญิญาและใบตรวจเลอืดถูกวางลงข้างใบขบัขี่ 

ชายหนุ่มหยุดชั่วขณะ หลุบตาลงมองเป้ากางเกงตวัเอง เมื่อช้อนตาขึ้น 

ยงัไม่ทนัที่เขาจะพูด องิวาดกช็งิเอ่ยแทรกอย่างรู้ว่าเขาจะพูดถงึอะไร 

“เรื่องความ เอ่อ...เรื่องเกนิห้านิ้ว เอาเป็นว่าดฉินัสามารถขอหลกัฐาน

การตรวจจากทางนั้นได้ อย่างไรรบกวนคุณช่วยทวนเรื่องรายได้ให้ฟังหน่อย

ได้ไหมคะ”

เขาพยักหน้า หยิบสัญญาผู้บริจาคขึ้นมาวาง “สัญญาหนึ่งปี ค่า

ตอบแทนสูงสุดต่อเดือนไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญ สัญญาระบุว่าในหก

เดอืนแรก ผมต้องหลั่งอสุจขิั้นต�่าอาทติย์ละสองสามครั้ง เดอืนที่เจด็ถงึเดอืน

ที่สบิสอง หลั่งอสุจอิย่างน้อยอาทติย์ละครั้ง”

“ค่าตอบแทนหนึ่งพนัห้าร้อยเหรยีญคอื...”

“ไม่ใชห่นึ่งพนัห้าร้อยเหรยีญ” เขาแย้งขดัพร้อมกบัเปิดสญัญา “สงูสดุ

คือหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญต่อเดือน การหลั่งหลอดแรกครั้งที่หนึ่ง ผมจะได้

เงนิห้าสบิเหรยีญ ไม่ว่าอสจุหิลอดนั้นจะมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ และไม่ว่าจะได้

ปรมิาณเท่าไหร่

“ส่วนการหลั่งครั้งต่อไปตลอดระยะเวลาสัญญาหนึ่งปี ผมจะได้ที่

ขวด8ละห้าเหรยีญ ขึ้นอยูก่บัปรมิาณว่าครั้งนั้นหลั่งได้กี่ขวด ส่วนใหญ่แล้วจะ

ได้ห้าถงึสบิสองขวด กจ็ะได้เงนิตามนั้น แต่ถ้าน�าไปตรวจแล้วพบว่าอสุจนิ้อย

จนตกเกณฑ์ ครั้งนั้นกห็ลั่งฟรไีม่ได้เงนิ”

องิวาดจดข้อมูลอย่างรวดเรว็ เอ่ยถามสิ่งที่สงสยั 

“ที่คุณบอกว่าหลั่งใส่ขวด หมายความว่าสมมุติถ้าครั้งนั้นคุณหลั่งได้

8 ขวดในที่นี้หมายถงึ Vial ซึ่งเป็นขวดแก้วขนาดเลก็ที่ใช้ทางการแพทย์
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สองขวดกจ็ะได้เงนิสบิเหรยีญ?”

“ถ้าอสุจใิช้ได้นะ ผมจะได้สบิเหรยีญ”

“แล้วอย่างไรคะที่เรยีกว่าถงึเกณฑ์หรอืไม่ถงึเกณฑ์”

“หมอแจ้งว่า ถ้าผ่านมาตรฐานคือต้องมีปริมาณอสุจิห้าสิบล้านตัว 

ขึ้นไป” เขายดืตวัขึ้นราวก�าลงัท�าท่าอวดเบ่ง “ผมน่ะเกนิมาตรฐานสุดๆ ได้ตั้ง

ร้อยสบิล้านตวัเชยีวแหละ!”

ความภาคภูมใิจของชายหนุม่ท�าให้หญงิสาวอมยิ้มและแก้มแดงกว่าเดมิ 

“ขออนุญาตถามเรื่องส่วนตวันดิหนึ่งนะคะ ไม่ทราบว่าคุณมภีรรยาหรอืแฟน

ไหมคะ”

“ไม่ม ีแต่ผมก�าลงัมองหาอยู่”

ค�าตอบและสายตาบอกชดัว่าเกี้ยวพาผูท้�าคด ีองิวาดมองข้ามสิ่งเหล่านี้

ด้วยการแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิ เอ่ยถามแต่เรื่องงาน 

“คุณคดิว่าอาชพีนี้ให้ผลเสยีใดแก่ชวีติคุณไหมคะ”

“แน่นอน” ชายหนุ่มตอบทนัท ียกัคิ้วหลิ่วตาท่าทางกะล่อน “การที่ผม

ต้องหลั่งอสุจิทุกๆ สองสามวันนั่นน่ะจ�ากัดการท�ากิจกรรมทางเพศของผม 

จ�ากดัชวีติของผม”

ค�าตอบของเขาท�าให้เธออดคิดไม่ได้ว่า ก็เขาเลือกเองไม่ใช่หรือ แม ้

ไม่เหน็ด้วยแต่กไ็ม่ขดั 

“คุณต้องได้รบัการตรวจเลอืดทุกสามเดอืนใช่ไหมคะ”

“ใช่ครบั พวกเขาต้องการแน่ใจว่าผมสะอาด ตรวจเลอืดครั้งหนึ่งไม่ใช่

น้อยๆ นะ เกอืบสบิหลอดทเีดยีวเลยแหละ”

เธอไม่ได้แสดงความคิดเห็นและไม่รู้สึกตกใจในสิ่งที่ได้ยิน เพราะ

กระบวนการบรจิาคไข่กม็กีารตรวจเลอืดไม่ต่างกนั ปากกาหยุดขยบั ดวงตา

ยาวเรยีวช้อนขึ้นสบตาคนที่นั่งกระดกิเท้า 

“ดฉินัอยากทราบว่า คณุต้องการสิ่งใด...ต้องการอะไรจากการร้องเรยีน 

ในครั้งนี้คะ จดหมายขอโทษ การสอบสวน หรอืว่า...”

ชายหนุ่มยกมอืห้ามอย่างไร้มารยาท ยดืตวัขึ้น เอ่ยด้วยเสยีงแน่วแน่
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เดด็ขาดอย่างคนที่มคี�าตอบซึ่งคดิมาอย่างดแีล้ว 

“ผมต้องการเงนิสกัห้าล้านเหรยีญ ส�าหรบัค่าที่ผมถูกคุกคามทางเพศ 

และค่าเสยีเวลา เสยีเลอืด เสยีอสุจ!ิ”



บทที่ สำม
โลกแห่งควำมจรงิทีไ่ม่ได้มแีค่สำยรุง้และทุง่ดอกไม้ 

ตวัเลขห้าล้านเหรยีญท�าให้องิวาดวางปากกาลง ดวงตาเรยีวยาว
จ้องดวงตาสฟี้า แววตาของอดมับอกชดัว่าหวงัร�่ารวยจากคดนีี้ หญงิสาวเอ่ย

อย่างไม่ถนอมน�้าใจ 

“ดูเหมือนว่าคนที่คุณต้องการ คือทนายความที่ฟ้องในคดีนี้ ไม่ใช่ 

นกัสทิธมินุษยชนนะคะ”

“ผมไม่คดิแบบนั้น” อดมัแย้งทนัท ีหยบิกระดาษหนึ่งแผ่นขึ้นมาวางบน

เอกสารทั้งหลาย นิ้วใหญ่จิ้มลงบนตวัหนงัสอืยาวเตม็แผ่นกระดาษ

“ผมไม่ได้ต้องการฟ้องแค่คดีคุกคามทางเพศ แต่ผมต้องการนักสิทธิ

มนุษยชนท�าคดีให้ผมในคดีละเมิดสิทธิบุรุษ ละเมิดสิทธิผู้บริจาคอสุจิด้วย  

เท่าที่ผมศึกษามา ผู้บริจาคมีสิทธิทางความเป็นมนุษย์ที่จะไม่ถูกปฏิบัติอย่าง

วตัถุหรอืเครื่องจกัร โรงงานนรกแห่งนั้นละเมดิสทิธขิองผม”

เขาคลี่ยิ้มน่ารงัเกยีจ แล้วเอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงน่ารงัเกยีจยิ่งกว่า

“พอดีเลย ไหนๆ คุณก็ท�าคดีละเมิดอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นคุณก็คุยกับ

ทางนั้นเรื่องการคุกคามทางเพศไปทีเดียว สามข้อหา ห้าล้านเหรียญผมว่า 

น้อยไปนะ”
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ค�าแย้งของเขาบอกชดัว่าเตรยีมตวัหาข้อมูลมาเป็นอย่างด ีการใช้ทนาย

ของรัฐนั้นต้องรอคิวยาว อีกทั้งยังต้องลุ้นว่าทนายจะสู้เพื่อเราแค่ไหน เรา

สามารถไว้ใจได้เพยีงไร เพราะทนายบางคนกท็�าเพยีงให้มชีื่อว่าบรกิารสงัคม 

แต่ไม่ได้ตั้งใจท�างานจรงิ จะใช้ทนายเอกชนกค่็าใช้จ่ายสงู ยอดเงนิที่ได้รบัหาก

ฟ้องร้องชนะต้องแบ่งให้ทนายอย่างต�่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ หากใช้นักสิทธิ 

มนุษยชน นอกจากเสยีเวลา นอกนั้นกไ็ม่มคี่าใช้จ่าย ไม่ต้องแบ่งเงนิ! 

องิวาดอดคดิอย่างอคตไิม่ได้ว่า เรื่องนี้คอืการจดัฉากป้ายความผดิให้

แก่ทางนั้นหรือไม่ ถึงกระนั้นเธอก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจ ท�าหน้าที่ของ 

ตวัเอง นั่นคอืการรบัคด ี 

จริงอยู่ที่รัฐนิวยอร์กให้อ�านาจนักสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินคดี

คุกคามทางเพศได้อย่างไม่จ�าเป็นต้องอาศยัทนาย ทว่า...

“ดิฉันจะติดต่อกับทางนั้นเรื่องการละเมิดสิทธิผู้บริจาคอสุจิ แต่ดิฉัน

ขอยืนยันว่า การจะเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศควรเป็น

หน้าที่ของทนาย” ริมฝีปากบางคลี่ยิ้มกว้าง นิ้วชี้ที่หน้าอกตัวเอง “ดิฉันคือ 

นกัสทิธมินุษยชน ไม่ใช่ทนายความ”

เธอเอ่ยแล้วลกุขึ้นผายมอืไปทางประต ูตดับทเพยีงเท่านี้ “ขอบคุณที่มา

วนันี้ แล้วดฉินัจะตดิต่อไปค่ะ”

องิวาดลุกออกจากห้องอย่างไม่มกีารรอส่งผู้มาเยอืน สองเท้าตรงไปสู่

ห้องท�างาน ถอนหายใจมองโต๊ะแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ หยบิโทรศพัท์ต่อสายไปถงึ

นวิไลฟ์สเปิร์มเซน็เตอร์ 

“สวสัดคี่ะ ดฉินัองิวาด นกัสทิธมินุษยชนของเอชอาร์ซ ีดฉินัต้องการ

พดูกบัใครกไ็ด้ที่มอี�านาจในการตดัสนิใจคดลีะเมดิสทิธคิวามเป็นมนษุย์ในสทิธิ

ของผู้บรจิาคอสุจ ิเคสคอืคุณอดมั ลูอสิ”

ผู้รับสายนิ่งเงียบไปชั่วขณะ ก่อนเสียงนุ่มละมุนจะตอบกลับอย่างไร้

ความตกใจ “รอสกัครู่นะคะ ดฉินัจะโอนสายให้ค่ะ”

การรอสักครู่แท้จริงใช้เวลารอสายถึงสิบห้านาที ทันทีที่สัญญาณ 

รอสายอนัเปน็เสยีงเพลงหยดุ กแ็ทนที่ด้วยเสยีงห้าวทุม้ ส�าเนยีงภาษาองักฤษ
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บอกชดัว่าเป็นชาวนวิยอร์ก ทั้งห้าวทั้งห้วนทั้งเรว็ 

“สวสัดคีรบั ผมชื่อเจสนั ผมคอืทนายของนวิไลฟ์สเปิร์มเซน็เตอร์ ใน

ส่วนที่คุณแจ้งมาเรื่องคดีละเมิดสิทธิ ไม่ทราบว่าคุณสะดวกให้ผมเข้าไปพบ 

วนัไหนดคีรบั”

ทนายความ? ผู้โทร. ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะรีบปรับน�้าเสียงให้เป็น

ปกต ิสลดัความไม่เข้าใจทิ้ง 

“คุณมาพบดฉินัที่เอชอาร์ซไีด้วนั...”

“วนันี้ชว่งเยน็ดไีหมครบั ผมผ่านไปแถวนั้นพอด ีสกับ่ายสี่ หวงัวา่คณุ

คงยงัไม่เลกิงาน”

การนัดเองเออเองของเขาท�าให้อิงวาดกัดริมฝีปาก แต่ก็ตอบตกลง

เพราะปรารถนาจบเคสนี้ให้เรว็ที่สุด 

“ได้ค่ะ เมื่อคณุมาถงึแล้วสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัว่า

มาพบองิวาดชั้นสบิ ดฉินัรอที่จะพบคุณเพื่อจบปัญหานี้ค่ะ”

โทรศัพท์ถูกวางลงทันทีที่การนัดหมายสิ้นสุด อิงวาดกัดริมฝีปาก 

อกีครั้ง ครุ่นคดิถงึสถานการณ์ การใช้ทนายในการจดัการแก้ไขปัญหาไม่ใช่

สิ่งที่เหนอืความคาดหมาย แต่เธอก�าลงัสงสยัเรื่องการนดัหมาย ดูจากการนดั

เวลาสี่โมงเย็นวันนี้ บอกชัดว่าทางนั้นพร้อมส�าหรับการโต้กลับ คล้ายรู้ว่าจะ

ต้องเกดิเรื่องนี้ขึ้น ทั้งยงัมนี�้าเสยีงมั่นอกมั่นใจที่จบัได้จากการสนทนา ทนาย

ที่ชื่อเจสนัดูมั่นใจมากว่าจะชนะ 

มือขาวล้วงเจลลีบีนออกมาจากกระเป๋า ส่งเข้าปาก ลิ้มรสชาติเปรี้ยว

หวานจนท�าให้หยตีา พร้อมกบัตั้งค�าถามในใจ 

หรอืว่าบางท.ี..อดมั ลูอสิ มอีะไรซ่อนเร้นที่เขาไม่ได้บอกเธอ 

ช่วงเวลานดัหมายมาถงึ ทนายหนุ่มในชุดสูทราคาพนัเหรยีญก้าวเข้า
สู่ห้องประชุม ผ่านการน�าทางของประชาสัมพันธ์สาวผู้ที่แท้จริงแล้วเพียงแค่

บอกทางกพ็อ เขามรี่างสูงโปร่ง ผมสบีลอนด์ ดวงตาสเีขยีวมรกต องิวาดอด

คดิไม่ได้ว่า วนันี้เธอช่างมชีะตาต้องกบัหนุ่มผมบลอนด์ยิ่งนกั 
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เมื่อเช้ากห็นุ่มขายอสุจ ิตอนนี้กท็นายความ!

หญงิสาวจบัมอืทกัทาย “สวสัดคี่ะ ดฉินั องิวาด ใจกล้า ค่ะ” 

ทนายหนุม่คลี่ยิ้มเป่ียมเสน่ห์ ปลดกระดมุเสื้อสทูออกแล้วนั่งลงพร้อม

แนะน�าตวั “สวสัดคีรบั ผม เจสนั ฟอร์ด คุณเรยีกผมว่าเจสนัได้เลย”

แม้จะได้รบัค�าอนุญาต แต่หญงิสาวกเ็ลอืกที่จะเรยีกเขาด้วยนามสกุล 

พุ่งเป้าเข้าสู่เรื่องงานทนัที

“ขอบคุณมากๆ นะคะคุณฟอร์ดที่มาพบดิฉันที่นี่ อย่างที่แจ้งทาง

โทรศพัท์ ดฉินัคอืนกัสทิธมินษุยชนผูท้�าคดขีองคณุลอูสิ เรื่องการละเมดิสทิธิ

ของผู้บรจิาคอสุจ”ิ

ผู้รบัฟังเลกิคิ้วเลก็น้อย “คุณคอืนกัสทิธทิี่จบโรงเรยีนกฎหมาย?” 

“ไม่ใช่ค่ะ ดฉินัจบปรญิญาตรดี้านสทิธมินุษยชน”

“น่าสนใจนะครับ แต่ว่า...ผมคิดว่าเรื่องราวค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวกับ

คดนีี้คงต้องอาศยัทนายความ ไม่ทราบว่าที่นี่มทีนายจบจากฮาร์เวร์ิดไหม แต่

ถ้าไม่มี ผมก็อยากคุยกับทนายที่จบมหาวิทยาลัยท็อปทรีด้านโรงเรียน

กฎหมายแล้วกนั อนัดบัต�่ากว่านั้นผมเกรงว่าจะพูดกบัผมไม่รู้เรื่อง”

อิงวาดรู้สึกรังเกียจผู้ชายตรงหน้ายิ่งนัก อยากจะคว้าแก้วน�้าสาดล้าง

ความหยิ่งผยองของเขา เธอเคยได้ยนิมาว่าทนายความผู้จบจากฮาร์เวริ์ดเกนิ

ร้อยละแปดสบิมคีวามหยิ่งผยองในสถาบนั และอโีก้สงูจนเธอปีนขึ้นไปยนืบน

อโีก้ของพวกเขาเพื่อใช้กระโดดฆ่าตวัตายได้

อย่างไรกต็าม หญงิสาวเลอืกคดิบวกว่าคนอื่นอาจไม่เป็นเช่นนี้ บางที

คงเป็นที่นิสัยของเขา ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพราะทุกสถาบันล้วนมีคน 

หลากหลายประเภทผสมปนกนัไป 

ดวงตาเรยีวยาวมองผมที่หวเีสยใส่น�้ามนัเอี่ยมอ่องมลูค่าห้าร้อยเหรยีญ

แล้วร้องหใึนใจ มอืก�าแน่น ยิ่งได้เหน็แววตาท้าทายของเขา กย็ิ่งอยากพุ่งไป

ตบเตอืนสตว่ิาเขาก�าลงัเหยยีดมนษุย์ ถงึกระนั้นกเ็พยีงคลี่ยิ้ม พยกัหน้าเบาๆ 

“คณุก�าลงัหมายความว่า ฉนัไม่ได้จบโรงเรยีนกฎหมาย สตปัิญญาของ

ฉนัคงไม่มากพอจะคุยกบัคุณเรื่องคด?ี”
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ชายหนุ่มยักไหล่ “ผมแค่ไม่อยากให้คุณต้องปวดหัวกับเรื่องอะไรที่ 

เข้าใจยากๆ และซบัซ้อน เอาเถอะ ยงัไงผมฝากเอกสารให้ทนายของคุณแล้ว

กนั” เขาหยบิแฟ้มออกมาวางแล้วเลื่อนให้สตรฝีั่งตรงข้าม “ให้ทนายของคุณ

อ่านแฟ้มดู ผมการนัตไีด้ว่า ทนายของคุณจะรบีเหวี่ยงเรื่องไร้สาระของคดนีี้

ทิ้ง อดมั ลูอสิ น่ะ...” ร่างสูงลุกขึ้นยนื มอืตดิกระดุมเสื้อสูท “จอมลวงโลก

เลยทเีดยีว!”

ยงัไม่ทนัที่องิวาดจะลุกขึ้น ทนายหนุ่มกถ็อืวสิาสะเดนิออกจากห้องไป 

เธอผูถู้กตบหน้าอย่างไม่ทนัตอบโต้ปรายตามองแฟ้ม ถอนหายใจแล้วเปิดแฟ้ม 

ในนั้นคอืสญัญาการเป็นผู้บรจิาคอสุจ ิเอกสารนี้คอืเอกสารที่ไม่มใีนแฟ้มของ 

อดัม ลูอิส ที่ส�าคัญในเอกสารระบุชัดเจนว่า ผู้สมัครและเอเจนซี่ผูกพันกัน

ด้วยสญัญารกัษาความลบั 

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ ไม่มีสิทธิ์ 

ฟ้องร้อง ยังมีผลตรวจด้านพันธุกรรมที่ระบุว่าอดัมมีหนึ่งหน่วยพันธุกรรม 

ที่มพีาหะโรค หมายความว่าการเป็นผู้บรจิาคต้องถกูยกเลกิ และเงนิส่วนแรก

ที่เอเจนซี่จ่ายไป อดมัจะต้องจ่ายคนืให้แก่เอเจนซี่ทุกเพนนี

นี่สินะ...ทางเอเจนซี่จึงไม่ได้ยี่หระหรือตกใจ เพราะวางหมากปิดล้อม

ทุกตารางนิ้วของกระดาน 

อิงวาดหยิบแฟ้มแล้วลุกขึ้น มองที่นั่งที่เคยเป็นของทนายความผู้นั้น 

ความรู้สกึรงัเกยีจพลุ่งพล่าน เดนิไปทางเก้าอี้ มองด้วยสายตาแค้นประหนึ่ง

เขายงันั่งอยู ่ขยบัเท้าอยากจะถบี ทว่าเปลี่ยนใจหนัหลงัเดนิไปทางลฟิต์ กดขึ้น

ไปยงัชั้นสี่สบิเจด็เพื่อไปพบมอลรนี

ไม่ใช่อิงวาดผู ้เดียวที่มีปัญหากับคดีแรก หน้าห้องของมอลรีน  
เจ้าหน้าที่ปีหนึ่งสองคนยนืสหีน้าไม่สู้ด ีดวงตาเรยีวยาวมองไปยงัประตูห้องที่

เปิดออกและเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งเดินออกมาด้วยใบหน้าขาวซีด บอกชัดว่า...เรื่อง

ไม่ดีแน่ๆ ด้วยเหตุนี้สองคนที่ยืนรอจึงมองหน้ากัน แล้วตัดสินใจหันหลัง 

จากไป 
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หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึก เคาะประตูห้องตามมารยาทแล้วเปิด

ประตเูข้าไป ความเยน็ของเครื่องปรบัอากาศที่พุง่ใส่ร่างเธอท�าให้ขนทกุเส้นบน

เรอืนร่างลุกชนั มอืขาวก�าแน่นเมื่อเจอสายตาของมอลรนี

“นั่งส”ิ เจ้าของห้องเอ่ยอย่างรู้ดวี่าคนที่มาที่นี่คอืคนมปีัญหา 

องิวาดนั่งลงบนเก้าอี้ วางแฟ้มจากทางนวิไลฟ์สเปิร์มเซน็เตอร์ลงบนโต๊ะ 

ยงัไม่ทนัอ้าปากพูด มอลรนีกช็งิพูดก่อน

“เธอรู้ไหมว่า ท�าไมฉนัถงึเลอืกคดผีู้บรจิาคอสุจใิห้เธอ”

ผู้ถูกถามพยักหน้า “เพราะฉันมีประสบการณ์การท�างานกับผู้บริจาค

ไข่ค่ะ”

มอลรนีหยดุมอืที่เซน็เอกสาร ปรายตามองแฟ้มแต่ไม่เปิด “การบรจิาค

ไม่ว่าจะไขห่รอือสจุกิไ็ม่แตกต่างกนันกั มสีญัญาเกบ็ความลบั สญัญาห้ามพดู 

แต่กม็ไีม่ใช่เหรอที่เกดิการฟ้องร้องในคดผู้ีบรจิาคไข่ทั้งที่มกีารเซน็ห้ามเปิดเผย

และห้ามฟ้องร้อง”

“ค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่ท�าไม”

องิวาดยิ้มโง่ๆ หยบิแฟ้มคดกีลบัคนื “ทางนั้นต้องการคุยกบัทนายค่ะ 

ถ้าเราจะ...”

“ทนาย?” มอลรนีย้อนถามเสยีงสงู ตามด้วยการหวัเราะประหนึ่งก�าลงั

ฟังเรื่องขบขัน ส่ายหน้าเบาๆ มองหญิงสาวเบื้องหน้าด้วยแววตาประหนึ่ง

ผู้ใหญ่มองเด็กที่เริ่มหัดคลาน “เธอคิดว่าทนายด้านสิทธิมนุษยชนของที่นี่มี 

กี่คน และคดิว่าค่าตวัชั่วโมงละเท่าไหร่”

“ทนายความประจ�ากค็งราวๆ สองสามคน ค่า...”

ผู้อาวุโสกว่ายกมอืขึ้นเพื่อบอกให้หยุด ตามด้วยการถอนหายใจ 

“ถ้าทุกคดีทนายต้องเป็นผู้จัดการด้วยตัวเอง เธอคิดว่าเดือนหนึ่ง 

เอชอาร์ซตี้องจ่ายเงนิค่าทนายสกั...กี่สบิล้านเหรยีญ เธอคดิว่าเอชอาร์ซจีะไป

เอาเงินจ�านวนมากมายขนาดนั้นมาจากไหน และเธอคิดว่าถ้าเราต้องใช้ทนาย

ทุกคดี ทางเอชอาร์ซีจะจ้างนักสิทธิมนุษยชนจบใหม่ในฐานเงินเดือนถึงปีละ 
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หกหมื่นห้าพันเหรียญมาเพื่ออะไร ทั้งที่เงินเดือนนักสิทธิจบใหม่ที่อื่นได้แค่ 

ปีละสี่หมื่นสองพนัเหรยีญ หรอืบางที่ได้สามหมื่นปลายๆ”

องิวาดไม่ได้ตอบ เม้มรมิฝีปากอย่างไม่รู้จะพูดสิ่งใด มอลรนีเอื้อมมอื

ไปหยบิกระดาษเอสี่ เอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงมากล้นด้วยอ�านาจ 

“เท่าที่ฉนัจ�าได้ สาขาวชิาสทิธมินษุยชนล้วนต้องผ่านการเรยีนกฎหมาย

สิทธิมนุษย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ที่เขาให้เธอเรียน ไม่ใช่ 

มไีว้ส�าหรบัการแปะชื่อวชิาและเกรดลงในใบทรานสครปิต์สวยๆ แต่ให้เรยีน

เพื่อเอามาใช้ ที่นี่ไม่ใช่ส�านักงานกฎหมาย แต่นักสิทธิที่นี่ก็มีอ�านาจในการโต้ 

คดสีทิธไิด้

“ใช้สิ่งที่เธอเรียนมาและสมองที่ได้ชื่อว่าจบจากโคลัมบัสให้เป็น

ประโยชน์ จัดการอัดทนายคนนั้นให้เละซะ ถ้าเธอแพ้คดีแรก รู้ใช่ไหมว่า

กระดาษแผ่นนี้ใช้ส�าหรับท�าอะไร คิดถึงเงินเดือนปีละหกหมื่นห้าพันเหรียญ

ของเธอไว้ อย่าท�าให้ฉันเกิดความสงสัยว่าเธอเหมาะสมจะได้ค่าจ้างปีละ 

หกหมื่นห้าจรงิไหม ไปอดัพวกนั้นให้เละ ไม่งั้นเธอจะเละเอง!”

กระดาษเอสี่ในมือมอลรีนถูกวางลงเบื้องหน้าอิงวาด ยังมีเสียงเข้มที่

เอ่ยตอกย�้า 

“ขอต้อนรบัสู่โลกแห่งความจรงิ ที่ไม่ได้มแีค่สายรุ้งและทุ่งดอกไม้!” 

อิงวาดกลืนน�้าลายอึกใหญ่ มองกระดาษแผ่นนั้นแต่ไม่หยิบ หันหลัง

เดนิออกจากห้อง ตะโกนบอกตวัเองในใจ 

ไม่ได้...เธอจะแพ้ไม่ได้! เธอจะไม่ยอมโดนไล่ออกเดด็ขาด! 

‘ถ้าฉันต้องท�าหน้าที่ไม่ต่างจากทนาย ฉันก็ควรได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 
พนัเหรยีญ!’

องิวาดบ่นกระปอดกระแปดในใจ หอบแฟ้มคดลีงสู่ชั้นสบิ ตรงเข้านั่ง

ที่โต๊ะท�างาน ตามด้วยการถอนหายใจและฟบุหน้าลงบนโต๊ะ ควานหาเจลลบีนี

จากกระเป๋าแล้วยัดเข้าปาก ปล่อยให้ความสับสนวุ่นวายทั้งหลายสงบลงจึง 

เงยหน้าขึ้น ปากเคี้ยวขณะที่ดวงตากวาดมองไปทั่วห้อง 
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ผูร่้วมงานทั้งสี่สบิเจด็คนล้วนมสีหีน้าไม่ต่างจากเธอ เคร่งเครยีดคล้าย

ก�าลงัจะก้าวลงโลงศพ นี่สนิะที่เขากล่าวว่าการฝึกงานกค็อืการฝึกงาน แตกต่าง

จากการท�างานจรงิ ครั้งนี้คอืการท�างานจรงิ รบัผดิชอบคนเดยีวจรงิ และ...

ตกงานจรงิถ้าท�าไม่ส�าเรจ็!

ใช่เพยีงเธอที่รู้ แต่อกีสี่สบิเจด็คนกร็ู้เช่นกนั ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากนั 

ส่งยิ้มตามมารยาท ไม่มกีารเอ่ยถามว่าใครได้คดใีด ไม่มกีารช่วยเหลอื ไม่...

แม้แต่ขยบัปากถามว่าใครชื่ออะไร 

เพราะทุกคนไม่มใีครคอืเพื่อน ทุกคน...คอืคู่แข่ง...

คล้ายทุกคนมีผลึกน�้าแข็งล้อมรอบ ไม่มีใครเปิดตัวเองให้แก่ใคร ดู

เหมอืนองค์กรจะชอบที่เป็นเช่นนี้ เพราะแม้แต่ระดบัหวัหน้ากป็ฏบิตัต่ิอกนัไม่

แตกต่างจากเธอและผู้ร่วมงาน องิวาดคดิแล้วกถ็อนหายใจ เปิดแฟ้มคดชีาย

ผู้บรจิาคอสุจ ิยกหูโทรศพัท์ตดิต่อเขา เขารบัสายทนัทปีระหนึ่งว่ารออยู่แล้ว 

ยงัไม่ทนัที่เธอจะเอ่ยสิ่งใด เขากช็งิถามแทรก 

“ทุกอย่างเรยีบร้อยไหม ห้าล้านของผมจะได้เมื่อไหร่”

หญงิสาวสดูลมหายใจเข้าลกึ ดวงตาจบัจ้องอยูท่ี่อกีแฟ้มอนัเป็นแฟ้มที่

ทนายมอบให้ “คุณอดมัคะ จากข้อมูลที่ดฉินัได้รบัจากทนายของ...”

“นี่คุณจบใหม่ใช่ไหม ท�างานเป็นรเึปล่า”

ค�าถามย้อนนั้นท�าให้ผู้ถูกถามเลิกคิ้ว เริ่มไม่พอใจแต่ก็ไม่เอ่ยตอบโต้ 

ยงัคงถอืสายฟังอดมัต�าหนดิ้วยน�้าเสยีงฉุนเฉยีว

“เป็นเพราะผมไม่จ่ายเงินให้ใช่ไหม เอชอาร์ซีถึงส่งเด็กจบใหม่ไม่มี

ประสบการณ์ไม่มสีมองว่าต้องจดัการยงัไงมาจดัการคดผีม คอยดนูะ ถ้าผม

ไม่ได้รบัความเป็นธรรมในคดนีี้ ผมจะจ้างทนายฟ้องคุณกบัเอชอาร์ซ!ี”

สิ้นค�าด่าทอ อกีฝ่ายกก็ดตดัสาย องิวาดยงัถอืโทรศพัท์ค้างไว้ ดวงตา

ปิดลง ริมฝีปากเม้มแน่นอย่างพยายามที่จะไม่ลุกขึ้นกรีดร้องระบายอารมณ์ 

พยายามไม่เขวี้ยงแฟ้มคดขีองชายผู้นี้ลงถงัขยะ 

เมื่อก่อนเธอเคยได้ยินว่า ด้านมืดและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จะ

ท�าให้คนผูน้ั้นพร้อมเหยยีบหวัและด่าทอผู้อื่นแม้แต่คนที่ไม่รูจ้กั แล้วครั้งนี้เธอ
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ก็เข้าใจว่ามนุษย์เราแท้จริงแล้วน่ารังเกียจยิ่งกว่าสัตว์บางประเภท ผู้ใหญ่ 

บางคนกส็มองน้อยและเอาแต่ใจยิ่งกว่าเดก็สามขวบ แม้จะคดิเช่นนี้ แต่องิวาด

ไม่อาจโยนแฟ้มทิ้ง

เธอต้องท�าคด.ี..และจะแพ้ไม่ได้ ไม่ใช่เพื่อชายผู้น่ารงัเกยีจคนนั้น แต่

เพื่อ...ตวัเธอเอง! 

เธอต้องไม่ตกงาน และต้องเป็นหนึ่งในห้าคนสุดท้ายที่ได้อยู่ต่อ! 

มือขาวค่อนข้างสั่นเพราะความโมโห หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ส่ง

ข้อความหาเพื่อนรกัผู้ท�างานที่ส�านกังานกฎหมายในฐานะผู้ช่วยทนาย 

“รณิ...ฉนัมปัีญหาทางกฎหมาย จะเข้าไปหาวนันี้ตอนเยน็ที่ที่ท�างานแก”



บทที่ สี่
ผู้หญิงคนนั้นชื่อคริสติน 

ส�านักงานกฎหมายที่ไอริณท�างานอยู่ คือส�านักงานทนายความ 
เคแอนด์เอม็ เป็นส�านกังานกฎหมายชื่อดงัตดิหนึ่งในสบิของแมนฮตัตนั ตั้งอยู่

ในย่านเมดสินัอเวนวิ และมสีาขาในอกีหลายประเทศทางยุโรป 

ไอรณิคอืสาวไทยแท้ ลกูสาวเจ้าของร้านทองผู้ข้ามน�้าข้ามทะเลมาเรยีน

ปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา อาจเพราะสาขาวิชาด้านสิทธิมนุษยชนมีคนไทย

เรียนเพียงแค่สองคนในชั้นปีนั้น ท�าให้อิงวาดและไอริณรู้จักกันและกลายมา

เป็นเพื่อนสนทิในที่สุด 

ในขณะที่องิวาดเลอืกท�างานในต�าแหน่งนกัสทิธมินุษยชน ไอรณิเลอืก

เป็นผู ้ช ่วยทนายความ เพราะความฝันของเธอคือการเป็นทนายความ 

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านคดสีทิธมินุษยชน และเธอปรารถนาที่จะเข้าโรงเรยีนกฎหมาย

จากมหาวิทยาลัยท็อปทรี แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นไม่ได้ดูเพียงเกรด

เฉลี่ยและชื่อมหาวทิยาลยัที่เรยีนจบ แต่ยงัดไูปถงึประสบการณ์การท�างานอนั

เกี่ยวข้องกบัสายงานกฎหมาย 

เคราะห์ดนีกั ไอรณิได้พบรกักบัทนายความชื่อดงั เขาเป็นหนุม่อเมรกินั 

อายุราวสามสิบเจ็ดปี ทั้งคู่ถักทอสายใยรัก และเขาได้ใช้ความเป็นหุ้นส่วน
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ส�านกังานกฎหมายรบัเธอเข้าท�างานที่นี่ แน่นอนไอรณิไม่ภูมใิจในเส้นทางการ

เข้าท�างานของเธอนกั 

หลายคนชอบคิดว่าอเมริกาล้วนตัดสินกันที่ความเก่ง นั่นก็จริง แต่ที่

จรงิยิ่งกว่าคอื เก่งแค่ไหนบางครั้งกแ็พ้เดก็เส้น เพราะความจรงิของความจรงิ

ก็คือ การใช้เส้นสายเพื่อเอื้อผลประโยชน์มีอยู่ในทุกสายงานและทุกที่ของ

อเมรกิา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรอืแม้แต่รฐับาลกเ็ช่นกนั 

อิงวาดเงยหน้ามองตึกสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่อีกฟากถนน ปรายตามอง

สญัญาณไฟ สญัญาณข้ามถนนเปลี่ยนเป็นสเีขยีว สองเท้าก้าวเดนิ ดวงตาเรยีว

ยาวหรี่ลง จับจ้องไปยังสตรีผู้เดินสวนทางมา และเธอผู้นั้นก็จับจ้องอิงวาด 

เช่นเดยีวกนั

สองสายตาสบประสาน ไม่มีใครเอ่ยทักใคร ต่างคนต่างเดินผ่าน

ประหนึ่งว่าไม่เคยรู้จกั จนเมื่อต่างฝ่ายต่างถงึถนนฝั่งของตน จงึหนัหลงัมอง

กนัและกนั

ฝ่ังตรงข้ามขององิวาด คอืสตรร่ีางสงูเพรยีวบาง ผวิสขีาวอมชมพเูนยีน

ละเอยีดประหนึ่งกระเบื้องชั้นด ีผมสทีองอ�าพนัเป็นลอนใหญ่ยาวถงึกลางหลงั 

ดวงตาสฟ้ีาสดใสขบัให้ดวงหน้าเรยีวยาวดงูดงามจนชวนให้มองซ�้าครั้งแล้วครั้ง

เล่า ร่างโปร่งบางสวมชุดสูทกระโปรงราคาแพงสีขาวออฟไวต์ แขนข้างหนึ่ง

คล้องกระเป๋าแอร์เมสสกีรแีอสฟอลต์ รองเท้าสเีบจส้นแดง...ลูบูแตงคู่งาม

ช่างเป็นสตรีที่งดงามประหนึ่งเจ้าหญิงซึ่งหลุดออกมาจากเทพนิยาย  

น่ามองทุกองค์ประกอบ! 

องิวาดหลุบตาลงแล้วอมยิ้ม มองกางเกงขาบานผ้าพลตีลายดอกตวัละ

ร้อยบาทจากเมอืงไทยซึ่งไอรณิชอบแซว็ว่ากางเกงอาซิ้ม เสื้อยดืเรยีบๆ ไร้ยี่ห้อ 

ยงัมรีองเท้าสวมเรยีบๆ สชีมพูสะท้อนแสง ส่วนผมรวบไว้ลวกๆ ด้วยกิ๊บหนบี

ผม และสะพายกระเป๋าผ้าใบใหญ่ใส่ได้ทุกสิ่ง 

เธอกบัสตรผีู้นั้น ช่างแตกต่างกนัราวแผ่นฟ้ากบัหุบเหว!

ทว่า...หญิงสาวไม่ได้รู ้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ เธอกลับดีใจและภูมิใจที่ 

เด็กสาวจากอีกซีกโลกหนึ่งข้ามน�้าข้ามทะเลมาตามล่าความฝัน และในที่สุด 
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กส็ามารถยนือยู่ได้ในจุดนี้ 

ความจนไม่ใช่อปุสรรคในชวีติ แต่มนัคอืแรงผลกัดนัให้เธอท�าส�าเรจ็...

อิงวาดเลิกสนใจสตรีผู้นั้นที่ยังยืนจ้องมองเธออยู่จากอีกฝั่ง หันหลัง

แล้วเดินเข้าไปในส�านักงานกฎหมาย ตรงไปยังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ยัง

ไม่ทนัแจ้งต่อประชาสมัพนัธ์หนุ่ม เสยีงเรยีกที่แสนคุ้นเคยกด็งัอยู่ไม่ไกล

“องิ”

ผู้ถูกเรยีกหนัไปตามเสยีง ไอรณิกึ่งเดนิกึ่งวิ่งตรงมาหา ร่างบางเลก็ใน

วนันี้ดเูป็นสาวขึ้น อาจเพราะการสวมชดุสูทกระโปรง ยงัมรีองเท้าส้นสงูห้านิ้ว 

และการดดัผมเป็นลอนใหญ่ สูทสโีอลด์โรสขบัผวิสนี�้าผึ้งให้ดูโดดเด่น 

“มาทางนี้” ไอรณิเอ่ยเป็นภาษาไทยพร้อมชี้ไปทางซ้ายอนัเป็นจดุรบัแขก 

บนโซฟาน้อยใหญ่เตม็ไปด้วยผู้คน แต่กย็งัเหลอืที่ว่างให้สองสาวก้าวไปนั่ง 

เป็นความเคยชินตามแบบอเมริกัน เมื่อเจอแล้วก็สวมกอด ไอริณ

เหลอืบตามองนาฬิกา “ฉนัมเีวลาสามสบินาท”ี

องิวาดเหลอืบดูเวลาบ้าง “นี่หกโมงแล้วแกยงัไม่เลกิงานเหรอ”

คนถกูถามถอนหายใจ พยกัหน้าบ่นเสยีงเบา “ที่นี่ไม่มใีครเลกิงานก่อน

สามทุ่มหรอก เออ ว่าแต่แกมธีุระอะไรเกี่ยวกบักฎหมาย” 

เพราะสหีน้าไม่ค่อยสดใสของเพื่อน ท�าให้องิวาดเอื้อมมอืไปกุมมอืเลก็ 

วางเรื่องธุระตวัเองลงชั่วคราว เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

“ท�างานกบัเนวลิเป็นยงัไงบ้าง”

เมื่อเธอเอ่ยถามถงึแฟนหนุ่ม ไอรณิกถ็อนหายใจหนกั “ที่นี่ส�าหรบัฉนั

กบัเขา กแ็ค่ทนายกบัผู้ช่วยทนาย เมื่อเช้าเขาด่าฉนัซะ...เฮ้อ...ฉนัผดิเองแหละ 

ลมืส่งส�านวนที่จะใช้ฟ้องวนันี้ให้เขา”

“แต่กย็งัดนีะที่เขาไม่ไล่แกออก คดิในแง่ด ีอย่างน้อยแกกไ็ด้รูว่้าทนาย

เขาท�าอะไรบ้าง เนี้ยบกนัขนาดไหน เพราะฉนัรู้ดวี่าความฝันแกน่ะ คงไม่ใช่ 

แค่ทนายค่าตัวชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบเหรียญ แต่แกอยากเป็นทนายของ 

ส�านกังานใหญ่ๆ”

ค�าปลอบยิ่งท�าให้คนถูกปลอบย่นหัวคิ้ว ตามด้วยการยกสองมือกุม
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ศรีษะ

“ฉนัอยากเข้าฮาร์เวร์ิด อยากเป็นทนายที่นี่ แต่ว่า...” ดวงตาคมโตช้อน

ขึ้น แล้วเบนมองไปทางผูค้นมากมาย “การแข่งขนัสงูมาก การจะเข้าฮาร์เวร์ิด

ว่ายากแล้ว แต่การจะเข้าท�างานในต�าแหน่งทนายที่นี่ยากกว่า”

“งั้นแกกท็�าที่อื่น ส�านกังานกฎหมายที่อื่นที่ดงักว่าที่นี่มเียอะแยะ”

“โอ๊ยแก!” ไอรณิแย้งเสยีงดงัแล้วน�้าตาคลอ ยกมอืขึ้นปาดน�้าตา “แก

ไม่พูด แต่ฉนัรู้ว่าแกรู้ว่าฉนัได้งานที่นี่เพราะอะไร ขนาดที่นี่ไม่ใช่หนึ่งในทอ็ป

ทรขีองแมนฮตัตนั ฉนัยงัต้อง...” เธอกลนืความขมขื่นลง “ถ้าที่อื่น ฉนัคงถูก

เหวี่ยงใบสมคัรทิ้งตั้งแต่วนัแรก”

อิงวาดโอบกอดเพื่อนรัก ลูบแผ่นหลังที่ค่อนข้างสั่น “แกจบโคลัมบัส

เลยนะ ไม่ใช่ไก่กาเสยีหน่อย”

ค�าวา่ ‘จบโคลมับสั’ ท�าให้ไอรณิถอนหายใจอกีรอบ ผละออกจากอ้อม

กอดเพื่อน “แกกร็ู ้รุน่พวกเราน่ะ คนที่ยงัวิ่งหางานมเียอะกว่าคนได้งานแล้ว”

อิงวาดไม่พูดอะไรอีก เพราะสิ่งที่ไอริณพูดคือความจริง ด้วยสภาพ

เศรษฐกจิที่ค่อนข้างแย่ ต่อให้เดก็จบจากฮาร์เวริ์ด เยล หรอืแม้แต่โคลมับสั 

ก็ตกงานกันมากกว่าคนที่ได้งาน ส่วนใหญ่แล้วคนที่จบและได้งานท�าทันทีคือ

กลุม่นกัเรยีนทนุ และจบด้วยเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง มอีนัดบัสองบ้างปะปน 

หลายคนเข้าใจว่าการจบจากมหาวทิยาลยัดงัท�าให้ได้งานง่ายหรอืได้งาน

ทนัททีกุคน นั่นคอืความคดิที่ผดิ เพราะแท้จรงิแล้ว การจบจากมหาวทิยาลยั

ดงัและจบเกยีรตนิยิมแค่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานต่างหาก 

เพื่อท�าลายความกระอักกระอ่วน อิงวาดจึงหยิบยกเรื่องที่พบเจอ 

เมื่อครู่ขึ้นมาพูด “แก เมื่อกี้ฉนัเจอครสิตนิ” 

“ฮะ! นางมาท�าอะไรแถวนี้”

“ไม่มาท�าสวยกม็าเดนิเล่นละมั้ง” 

ครสิตนิ บยิองก้า หรอืสตรคีนเมื่อครู่ คอืรุ่นพี่ขององิวาดและไอรณิ 

ทั้งสามคนไม่ค่อยลงรอยกันนัก เพราะคริสตินมีอคติกับเชื้อชาติเอเชีย โดย

เฉพาะผู้หญงิเอเชยีที่โดดเด่นเกนิหน้าสาวอเมรกินั
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เป็นเรื่องน่าแปลกที่สตรีผู้มีความคิดเหยียดเชื้อชาติเลือกเรียนคณะ

เกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน แต่เมื่อได้ยนิข่าวนนิทาที่จรงิแสนจรงิว่า แท้จรงิแล้ว 

ครสิตนิเข้าโคลมับสัได้เพราะโควตาผู้บรจิาค9 ความสงสยัจงึสลายไป 

ลกูสาวผูม้อีทิธพิลทางการเมอืงและมเีงนิย่อมต้องเข้าเรยีนมหาวทิยาลยั

ดังที่บิดามารดาเคยศึกษา และแน่นอนว่า ในยามนี้คริสตินท�างานกับหน่วย

งานด้านสทิธมินษุยชนของรฐับาล สาขานวิยอร์ก ในต�าแหน่งนกัสทิธมินุษยชน

ปีที่สอง และกแ็น่นอนอกีว่า ได้งานผ่านการใช้เส้นสายของบดิา 

ไอรณิถอนหายใจเลก็น้อย ตามด้วยการกล่าวในสิ่งที่ได้ยนิมา “ได้ข่าว

ว่าครสิตนิย้ายไปอยู่ตรงเมดสินัสแควร์พาร์ก”

“อ้อ หวังว่า...จะไม่เจอบ่อยนัก” เพราะนั่นคือที่ที่อิงวาดชอบใช้เป็นที่ 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

ไอรณิรูส้กึคนัปากอยากนนิทายิ่งนกั ทว่าเวลาสามสบินาทขีองเธอหมด

แล้ว ร่างบางเลก็ลุกขึ้น สวมกอดเพื่ออ�าลา 

“ไว้นดักนัใหม่ ฉนัต้องไปแล้ว”

อิงวาดยิ้มอวยพรให้ ถอนหายใจมองแฟ้มคดีในกระเป๋า ในที่สุดก ็

ไม่ได้คุยเรื่องกฎหมาย แต่ช่างเถอะ...

เธอเดินออกจากส�านักงานทนายความ ย้อนไปทางซ้ายเพราะเมื่อครู ่

เหน็ว่ามร้ีานท.ีเจ.แมก็ซ์ เจลลบีนีที่ซื้อตนุไว้ใกล้หมด ถอืโอกาสนี้ในการซื้อเพิ่ม 

อนัที่จรงิซื้อได้ทุกที่ แต่หากซื้อจากท.ีเจ.แมก็ซ์ จะได้ราคาลดจากหกเหรยีญ

เหลอืสี่เหรยีญเก้าสบิเก้า

ส�าหรับอิงวาดผู้ต้องระวังการใช้เงิน การลดราคาเพียงหนึ่งเพนนีก็มี

9 มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาทุกที่ที่เป็นเอกชน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เวริ์ด เยล โคลมัเบยี 

หรอืที่อื่นๆ มโีควตารบัเข้าศกึษาส�าหรบัผูบ้รจิาคเงนิให้แก่มหาวทิยาลยัตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ยิ่งถ้าครอบครวัของผูบ้รจิาคเคยส�าเรจ็การศกึษาจากที่นี่กย็ิ่งได้รบัการพจิารณาเป็นกรณี

พิเศษ ด้วยเหตุนี้การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดังจึงควรให้คนที่เคยศึกษาอยู่ที่ 

มหาวทิยาลยันั้นๆ เขยีนจดหมายรบัรองให้ ถ้าเป็นครอบครวัหรอืเป็นญาตจิะยิ่งดมีาก 
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ความหมาย!

เธอซื้อเจลลบีนีรสซติรสัมกิซ์ทั้งหมดที่มวีางขายราวๆ หกถุง จ่ายเงนิ 

เดินออกจากร้านแล้วนั่งรถไฟใต้ดินกลับห้องพัก ถอดรองเท้าอย่างไม่

เรยีบรอ้ย หอ้งรกอย่างที่แม่ต้องด่า มอืเรยีวเหวี่ยงกระเป๋าไปยงัพื้นมมุห้องที่

ว่าง ถอดเสื้อผ้าชดุชั้นในแล้วเหวี่ยงชดุลงพื้น คว้าชดุนอนตวัเน่าซึ่งกองอยู่บน

เตยีงขึ้นมาสวม 

ร่างสงูโปร่งเดนิไปทางตูเ้ยน็ หยบิข้าวกล่องออกมาอุ่น ระหว่างรอกเ็ดนิ

ไปหยิบเจลลีบีนและแฟ้มคดีทั้งสองแฟ้มโยนลงที่นอน เดินไปรินน�้ารูตเบียร์

ใส่กระติกใบใหญ่ เมื่อครบเวลาอุ่นอาหาร เธอก็เดินไปเปิดไมโครเวฟหยิบ 

ข้าวกล่อง 

หญงิสาวท�าสิ่งที่แม่ด่าทกุครั้งเมื่อเหน็ นั่นคอืวางกลอ่งข้าวและกระตกิ

น�้าลงบนที่นอน เริ่มต้นกนิข้าวบนที่นอน และเริ่มต้นอ่านแฟ้มคดอีกีรอบด้วย

ความรู้สกึสงบ 

ทั้งที่วนันี้เป็นวนัเสาร์ แต่องิวาดไม่สามารถนอนเกยีจคร้านอยูบ้่านได้ 
เธอฉดุตวัเองขึ้นจากเตยีงนอน ละเว้นการอาบน�้า ท�าแค่แปรงฟันล้างหน้า รวบ

ผมลวกๆ แต่งตวัด้วยเสื้อยดืตวัเก่า กางเกงขาบานลายดอกกุหลาบดอกใหญ่ 

สวมรองเท้าแตะ อุน่อาหารกล่อง แล้วยดัใส่กระเป๋าที่มแีฟ้มคดอียูใ่นนั้น ออก

จากที่พกัเดนิทางไปยงัหอสมุดนวิยอร์กด้วยการเดนิ 

หญิงสาวเดินเลาะไปเรื่อย ผ่านแกรนด์เซ็นทรัลแล้วข้ามไปสู่อีกฝั่ง 

ถนนเบื้องหน้าคือที่ตั้งของหอสมุดนิวยอร์ก ตัวอาคารสีขาวหม่นตั้งเด่น

ตระหง่าน คลาคล�่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมความงามและคนท้องถิ่นที่มา

ใช้พื้นที่อ่านหนงัสอื

เธอเดินข้ามถนนไปยังหอสมุด ผ่านไกด์สาวชาวเอเชียซึ่งก�าลังแนะน�า

สถานที่ เข้าสูด้่านใน ขึ้นบนัไดไปยงัชั้นสาม เข้าสูเ่ขตหวงห้ามที่ต้องใช้จดหมาย 

อนัเป็นจดหมายที่ทางหน่วยงานออกให้เธอส�าหรบัใช้ขอยมือ่านหนงัสอืหายาก 

ผลกัประตูไม้สโีอ๊กบานใหญ่เข้าสู่ห้องอ่านหนงัสอื
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ในห้องมเีพยีงความสงบ แสงแดดอ่อนๆ ลอดผ่านหน้าต่าง ที่สว่างไสว

ที่สุดคือโคมไฟมากมายบนเพดานซึ่งให้แสงสว่างสีนวล แสงเหล่านั้นจับโต๊ะ

ไม้ยาวอนัว่างเปล่า เกดิเป็นแสงเรอืงรองอ่อนๆ ดั่งมนตร์ขลงัอนัน่าหลงใหล

องิวาดเดนิไปยงัโต๊ะทางขวา วางสมุดจดลงบนโต๊ะ ร่างสูงโปร่งเดนิไป

ยงัมุมหนงัสอืกฎหมายแล้วเริ่มต้นหาต�ารา 

เป็นธรรมเนยีมของหอสมดุ อย่าหยบิหนงัสอืเกนิความจ�าเป็น เธอเลอืก

หนงัสอืที่ตอ้งการสามเล่มแล้วเดนิกลบัไปยงัที่นั่ง แฟม้คดถีกูหยบิขึ้นมาวางคู่

หนงัสอื นิ้วยาวขาวเริ่มต้นเปิดหนงัสอืเล่มหนากว่าพนัหน้า ดวงตากวาดมอง 

หาสิ่งที่คดิว่าน่าจะช่วยเธอจากคดผีู้ชายขายอสุจไิด้ 

ช่วงเวลาอันแสนเคร่งเครียดแต่สงบกว่าสามชั่วโมงถูกขัดจากการ

ประท้วงของกระเพาะ มอืเรยีวลบูหน้าท้อง พยายามฝืนนั่งอ่านหนงัสอืต่อ แต่

ก็เริ่มอ่านไม่รู้เรื่องเพราะหิว ในที่สุดก็ยอมแพ้ เก็บเอกสารลงกระเป๋า เก็บ

หนังสือเข้าชั้นที่หยิบมา และเดินออกจากห้องอ่านหนังสือ ออกจากหอสมุด 

เลอืกที่จะนั่งอยูบ่นขั้นบนัไดหอสมุด ดวงตาทอดมองผูค้นที่เดนิผ่านไปผ่านมา

เธอหยิบข้าวกล่องออกจากกระเป๋า ยังมีน�้าเปล่าซึ่งพกติดกระเป๋าไว้

เสมอ เพราะน�้าดื่มหากซื้อข้างนอกจะราคาแพง องิวาดจงึพกขวดน�้าตดิตวั แม้

ที่สหรฐัอเมรกิาน�้าประปาดื่มได้ แต่เธอเกลยีดรสและกลิ่น จงึเลอืกซื้อน�้าแบบ

เป็นลติรจากคอสต์โก10 แล้วถ่ายใส่ขวดใบน้อยส�าหรบัแช่ตูเ้ยน็และน�าตดิตวั 

หญิงสาวเริ่มรับประทานอาหารพลางชมความวุ่นวายของแมนฮัตตัน 

ทั้งแทก็ซี่ที่บบีแตรดงัสนั่น ทั้งเอน็วายพดีทีี่เดนิตรวจตราความเรยีบร้อย ทั้ง

นกัท่องเที่ยวที่หยุดถ่ายรปูหอสมดุ และทั้งคนสญัจรทางเท้า บ้างจงูมอืลกู บ้าง

จูงมอืคนรกั 

ทุกขณะเมื่อข้าวเข้าปาก ความคดิขององิวาดหมกมุ่นอยู่กบังานจนเธอ

เริ่มปวดหวั ตดัสนิใจปล่อยงานชั่วขณะ หลบัตาลง สูดหายใจเข้าลกึ เมื่อลมืตา

10 Costco คอืห้างค้าส่ง คล้ายกบัแมคโคร แต่ต้องเสยีค่าสมคัรสมาชกิรายปี สนิค้ามี

ราคาถูกกว่าห้างร้านอื่นๆ มาก 
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ขึ้นอีกครั้ง ก็รู้สึกว่าความวุ่นวายของแมนฮัตตันช่างน่าสนุกสนาน ไม่ได้น่า

ร�าคาญ 

ดวงตาเรียวยาวกวาดมองโดยรอบ อมยิ้มเมื่อเห็นเด็กสาวสองคน 

ภาษาของทั้งสองบอกว่าน่าจะมาจากยุโรป คนหนึ่งสวมเสื้อแขนกุดลายพราง

โทนสฟี้าเขยีว ถกัเปียสองข้าง อกีคนสวมแจก็เกตแขนกุดสชีมพูสะท้อนแสง 

นั่งบนขั้นบันได ยืดขาท�าท่าคุยกัน บอกชัดว่าถ่ายภาพเลียนแบบซีรีส์เรื่อง 

Gossip Girl 

อิงวาดอยากไปบอกว่าผิดที่ ที่นั่นคือที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน

ต่างหาก ทว่า...เธอไม่ได้บอก เพราะความคดิหนึ่งบงัเกดิขึ้นในสมอง 

ความคดิเรื่องคด!ี

หญงิสาวปิดข้าวกล่องและเกบ็ใส่กระเป๋า ดื่มน�้าอย่างเร่งรบี ลกุจากขั้น

บนัได หางตามองเหน็เดก็สาวสองคนนั้นยงัคงพยายามต่อ ในที่สุดเธอจงึเดนิ

กลบัไปหาทั้งสองคน เอ่ยเป็นภาษาองักฤษอย่างช้าชดั

“ถ้าคณุอยากให้เหมอืนใน Gossip Girl คณุต้องไปที่พพิธิภณัฑ์ศลิปะ

เมโทรโพลิทัน แต่ระวังหน่อยนะคะ ขั้นบันไดที่นั่นมีแต่ขี้นก ไม่สะอาดจน

สะดวกใจจะนั่งแบบในซรีสี์หรอกค่ะ”



บทที่ ห้ำ
กำรพลิกเกมและกำรโต้กลับ

ผูท้ี่ถกูนดัมาเอชอาร์ซใีนตอนเช้าไม่ใช่ทนายความหนุม่แห่งนวิไลฟ์
สเปิร์มเซน็เตอร์ แต่คอื อดมั ลอูสิ ผูน้ั่งเท้าคางด้วยสหีน้าอนับอกชดัว่าไม่สูด้ี

นกั เมื่อเขาได้เหน็เอกสารบนโต๊ะ นั่นคอืเอกสารสญัญาการเป็นผูบ้รจิาคซึ่งเขา

ตั้งใจปกปิด และเอกสารผลการตรวจทางพนัธุกรรม 

แน่นอนว่าเอกสารทางพนัธกุรรมซึ่งระบวุ่าเขามพีาหะโรคทางพนัธกุรรม

ชนิดหนึ่ง เจ้าตัวย่อมได้รู้ นี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้เขาถูกถอดจากการเป็น 

ผู้บริจาคอสุจิ และนี่ก็อาจท�าให้เขาตัดสินใจใช้เรื่องการล่วงละเมิดและถูก

ละเมดิสทิธคิวามเป็นมนุษย์มาตอบโต้อกีฝ่าย

เรื่องทั้งหมดมอียู่ว่า เขา...โกหก...

ส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของที่นั่นจะท�าเช่น อดมั ลูอสิ กล่าวหาจรงิหรอืไม่ 

นี่คือสิ่งที่อิงวาดต้องค้นหาผ่านการพูดคุยเปิดอกทุกสิ่ง ซึ่งก�าลังจะเกิดขึ้นใน

ตอนนี้

จากคู่กรณทีั้งหมด เธอเลอืกจดัการ อดมั ลูอสิ ก่อนเป็นคนแรก!

หญงิสาวเลื่อนแก้วน�้าให้ชายหนุม่ฝ่ังตรงข้าม เอ่ยเสยีงแขง็กว่าครั้งก่อน 

“ตามเอกสารนี้ ระบวุ่าคณุไม่มสีทิธิ์ฟ้องร้อง ไม่มสีทิธิ์เปิดเผยเรื่องการ
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บรจิาคให้แก่ผู้ใดทั้งนั้น อ้อ ที่คุณถูกถอดออกจากการเป็นผู้บรจิาค นั่นเป็น

เพราะว่าคุณมผีลตรวจทางพนัธุกรรมที่...ไม่สมบูรณ์”

อดัมยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม จนกระทั่งหมดแก้วจึงวางลง เขาถอนหายใจ 

หยบิผลตรวจเลอืดขึ้นมาถอื 

“ผมบรจิาคไปแล้ว ผลนี้ถงึถูกส่งมา”

ค�าอธิบายของอดัมท�าให้อิงวาดเลิกคิ้ว พร้อมกับความรู้สึกว่าแปลก 

เรื่องนี้ต้องมลีบัลมคมในแน่นอน หญงิสาวแน่ใจยิ่งนกั เพราะเธอเคยท�างาน

ด้านการบรจิาคไข่และรู้ทุกกฎทุกขั้นตอน 

การเริ่มต้นบริจาคจะเกิดขึ้นเมื่อผลตรวจสุขภาพทุกชนิดได้รับการ

ยนืยนัว่าผ่าน 

แม้เธอจะไม่เคยรบัผดิชอบงานด้านการบรจิาคอสุจ ิ แต่กแ็น่ใจว่าตาม

กฎหมายแล้วใช้วธิเีดยีวกนั เป็นไปไม่ได้ที่เอเจนซี่จะให้ผู้บรจิาคหลั่งอสุจเิพื่อ

เข้าสู่ขั้นตอนบรจิาคก่อนได้รบัผลตรวจเลอืดทุกตวั ต้องมอีะไรแน่ๆ! 

องิวาดคดิพร้อมจดลงในสมุด เริ่มต้นถามค�าถามต่อไป 

“คุณจ�าได้ไหมว่าคุณหลั่งอสุจิครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ และเช็คถูกส่งให้

คุณลงวนัที่ครั้งแรกวนัที่เท่าไหร่”

ชายหนุม่พยกัหน้า หยบิเชค็ซึ่งยงัเกบ็ไว้ขึ้นมาวาง “ผมเริ่มหลั่งครั้งแรก

เลยคอืวนัที่ 5 ที่ผมสมคัรเป็นผู้บรจิาคอสุจ ิและครั้งที่สองวนัที่ 8 สองครั้ง

นี้ทางเอเจนซี่บอกว่าผมจะไม่ได้รบัเงนิ เพราะเป็นการตรวจเชก็อสุจ ิผมหลั่ง

ครั้งที่สาม คอืวนัที่ 20 มกราคม ครั้งที่สี่คอืวนัที่ 22 ครั้งที่ห้าวนัที่ 24 และ

ครั้งที่ 6 คอืวนัที่ 26” 

เขาชี้ไปยงัเชค็ซึ่งวนัที่จ่ายเงนิระบวุนัที่ 20 มกราคม “เชค็ใบนี้คอืห้าสบิ

เหรยีญแรกของผม ส่งมาถงึวนัที่ 27 มกราคม ผมเกบ็ไว้เพราะขึ้นเงนิผ่าน

โฟนแบงกงิ”

องิวาดหยบิเชค็แล้วเทยีบวนัที่กบัวนัที่ผลตรวจออก วนัที่ผลตรวจเลอืด

พนัธุกรรมออกคอืวนัที่ 27 เป็นวนัหลงัวนัเชค็ออก! นี่...คอืสิ่งที่ผดิกฎหมาย 

และนี่คอืช่องโหว่เลก็ๆ ซึ่งเธอขยายให้ใหญ่ได้  รมิฝีปากบางคลี่ยิ้ม แน่ใจว่า
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วิธีที่ปรากฏในสมองจะท�าให้เธอชนะ แต่ก็รีบเก็บรอยยิ้ม แสร้งท�าสีหน้า

เคร่งเครยีดเช่นเดมิ ไม่ยอมเผยท่าทใีห้ผู้นั่งหน้าเครยีดฝั่งตรงข้ามทราบ

ทว่า...จากการพบเจอและพูดคุยกบัทนายความผู้นั้น ความสงสยัหนึ่ง

บงัเกดิในใจ เป็นไปได้หรอืที่ทนายความคนนั้นจะพลาดกบัเรื่องแค่นี้ หรอืมนั

อาจมอีะไรสกัอย่างแอบแฝง คดิแล้วกช็้อนมองสบตาสฟี้าของอดมั

“ดฉินัต้องขออนญุาตเกบ็เชค็ใบนี้ไว้เป็นหลกัฐานนะคะ” เธอเอ่ยพร้อม

สอดเชค็ลงในแฟ้ม 

เขาพยกัหน้า มองเธอด้วยแววตามคีวามหวงั “แต่เรื่องที่ผมถูกละเมดิ

สทิธแิละคุกคามทางเพศคอืเรื่องจรงินะครบั พยาบาลคนนั้น เธอชกั...”

“ค่ะ” หญิงสาวตัดประโยคที่จะตามมา จ้องดวงตาสีฟ้าเจิดจ้าราวจะ 

อ่านใจเขา แววตาของเขาไร้ซึ่งความหยิ่งผยอง แต่มากล้นด้วยความหวัง 

สัญชาตญาณท�าให้เธอเชื่อว่าเขาคงไม่ได้โกหก และจากหลักฐานที่เพิ่งค้นพบ 

ท�าให้แน่ใจว่าเอเจนซี่แห่งนี้มอีะไรปกปิด 

คนถูกจ้องตาขยบัท่าทางเป็นนั่งหลงัตรง น�้าเสยีงวงิวอนขอร้อง “คุณ

จะช่วยผมได้ไหม”

องิวาดเหลอืบตามองเวลา แล้วเบนสายตากลบัมายงัเขา “คุณต้องการ

อะไร ฉนัจะช่วยคณุได้หรอืไม่กข็ึ้นอยูก่บัว่าสิ่งที่คณุต้องการมนัเป็นไปได้มาก

น้อยแค่ไหน”

“ผมต้องการเงนิสกัก้อนส�าหรบัใช้ตั้งตวั”

“ฉนัรู ้แต่ว่า...คณุอดมัคะ การที่คณุได้ทราบผลตรวจเลอืด ในนั้นระบุ

แค่คณุคอืพาหะ ยงัไม่ได้ป่วยเป็นโรคนั้น การตรวจเลอืดมข้ีอดคีอื ท�าให้คณุ

ทราบว่าถ้าคุณจะมลีูก อย่างน้อยคุณกค็วรตรวจเลอืดภรรยาของคุณหาโรค

ชนดินี้ จะได้...”

อดัมส่ายหน้า เอ่ยขัดทันที “ผมต้องการตั้งตัว ผมมีหนี้อยู่...จ�านวน

หนึ่ง คณุคดิว่าผมต้องขายอสจุติวัเองเพราะผมเป็นคนดแีละอยากขายเพื่อช่วย

คนหรอืครบั สิ่งที่ผมต้องการคอืเงนิ!” 

ชายหนุ่มโพล่งอย่างคนที่ถูกกดดนั เมื่อพูดถงึหนี้สนิ เส้นเลอืดที่ขมบั
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ของเขาปูดขึ้น ทั้งยงัก�ามอืแน่นจนเส้นเลอืดขึ้นโปนบนหลงัมอื ร่างของเขาสั่น

อย่างรุนแรงเช่นเดยีวกบัเสยีงร้องไห้จากชายหนุ่ม 

อิงวาดเริ่มรู้สึกถึงอันตราย เธอถอยตัวห่างจากเขา วิ่งไปยังประตู

ทางออก เปิดประตพูร้อมกดปุม่สญัญาณสแีดงบนผนงั อนัเป็นสญัญาณเรยีก

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 

เสียงสัญญาณดังขึ้นพร้อมกับที่ร่างของอดัมล้มลง เขาเริ่มชัก เสียง

กรดีร้องตกใจดงัมาจากคนที่วิ่งมา องิวาดตกใจเบกิตากว้าง รบีกดโทรศพัท์

เรยีก 911 เพื่อตามรถพยาบาล หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่เขาจะไม่ตาย เพราะถ้าเขา

ตาย เธอ...กค็งไม่รอดเช่นกนั! 

แฟ้มคดีทั้งสองแฟ้มถูกวางลง พร้อมกับที่มอลรีนกอดอกจ้องหน้า 
อิงวาด ตาชั้นเดียวซึ่งกรีดอายไลเนอร์ด�าจัดจับจ้องสาวน้อยผู้มาจากเอเชีย 

แต่ไม่ได้เกดิและเตบิโตที่นี่ ตามด้วยค�าถามที่มาพร้อมน�้าเสยีงอนัยากจะบอก

ว่าคดิสิ่งใดในใจ 

“คดนีี้เธอคดิยงัไง และจะจดัการยงัไง”

องิวาดเม้มปาก เมื่อครู่อดมัถูกน�าตวัส่งโรงพยาบาลโดยมเีธอเดนิทาง

ไปด้วย หญงิสาวส่งใบสมคัรผู้บรจิาคอสจุใิห้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อให้

ตดิต่อบุคคลที่ตดิต่อได้ในกรณฉีุกเฉนิ แล้วกพ็บว่าเบอร์โทรศพัท์ที่ลงไว้เป็น

เบอร์ปลอม เจ้าของเบอร์ที่แท้จรงิไม่รู้จกั อดมั ลูอสิ 

องิวาดอ้างกฎหมายความเป็นมนษุย์เพื่อให้โรงพยาบาลยอมรบัตวัอดมั

ไว้ก่อน ส่วนเธอผู้แน่ใจว่าทุกอย่างต้องมปีัญหา เริ่มตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

ว่าเป็นจรงิหรอืไม่ด้วยตวัเอง

เธอกดเบอร์โทรศัพท์ไปยังโรงเรียนมัธยมซึ่งเขาบอกว่าเป็นครูพละที่

นั่น แล้วกไ็ด้พบความจรงิว่าเขาถกูไล่ออกตั้งแต่เดอืนมกราคม เหน็ชดัวา่ทาง

เอเจนซี่ไม่มีการตรวจสอบใดๆ รวมถึงทางเอชอาร์ซีก็ไม่ได้มีการตรวจสอบ

ก่อนจะส่งคดใีห้เธอ! 

ถงึจะรูค้วามจรงิ แต่องิวาดไม่วิ่งกลบัไปตโีพยตพีายกบัหวัหน้า เมื่อเธอ
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พลาดก็เลือกแก้ไขทันที ตรวจสอบข้อมูลทุกจุดต่อ เดินทางไปยังโรงเรียน

พร้อมขอเอกสารรบัรองการพ้นสภาพความเป็นคร ูทแีรกทางโรงเรยีนปฏเิสธ 

แต่เธอแสดงเอกสารที่เขาเซ็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลทุกสิ่งให้แก่เธอให้ทาง

โรงเรียนดู เมื่อได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วก็เดินทางไปยังบ้านที่เขาอ้างว่าคือที่อยู่

ปัจจุบนั 

แล้วกเ็ปน็เชน่ที่คดิ บ้านหลงันั้นคอืบ้านของคนอื่น สว่นที่อยูใ่นใบขบัขี่

คอืบ้านที่เขาเคยเช่าอาศยั แต่ถกูไล่ออกเพราะไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดอืนมกราคม 

ทุกสิ่งเกดิขึ้นในเดอืนมกราคม เดอืนที่เขาตดัสนิใจขายอสุจ!ิ

หญิงสาวถอนหายใจต่อสิ่งที่ได้รับรู้ เงยหน้าขึ้นสบตามอลรีน “ทาง 

เอชอาร์ซีไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งมา ดิฉันเพิ่งพบว่าข้อมูลทั้งหมดคือ

ข้อมูลเทจ็”

มอลรนีเลกิคิ้ว พยกัหน้าเบาๆ “อ้อ เธอจะกล่าวอ้างว่านี่คอืความผดิ

ฉนัที่ไม่ตรวจสอบให้เธอก่อน”

“ไม่ใช่ค่ะ ดฉินั...”

“ฉนัเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าค่าจ้างนกัสทิธมินษุยชนปีแรกที่นี่สงูมาก 

สูง...อย่างที่นักสิทธิมนุษยชนปีสามของที่อื่นก็อาจได้ไม่เท่านี้ ถ้าทางเราต้อง

จดัการอ�านวยความสะดวกให้ทั้งหมด เราจะจ้างด้วยเรตนี้ไปท�าไม ให้แค่สาม

หมื่นเหรยีญกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายถงึหกหมื่นห้าพนัเหรยีญ”

อิงวาดไม่ได้เถียง และไม่ได้พูดว่าตามกฎแล้วจะมีแผนกตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนส่งคดนีั้นมาสู่มอืนกัสทิธมินุษยชน และเพราะเธอรู้ว่าตามกฎและ

ขั้นตอนเป็นเช่นนี้ จึงไม่ได้ตรวจสอบซ�้าสอง ยอมรับว่าเป็นความไม่ละเอียด

รอบคอบของเธอเอง และความวางใจเชื่อใจว่าทางเอชอาร์ซีจะท�าตามกฎกับ

ทุกคด ี

แม้จะไม่พูด แต่ความคดิกด็งัไปถงึหูมอลรนี เจ้าของเสยีงทรงอ�านาจ

จงึเอ่ยต่อ 

“ฉันรู้ว่าเธอก�าลังคิดอะไร รู้...ว่าเธอก�าลังบ่นฉันในใจ และต�าหนิว่า

ท�าไมถงึข้ามขั้นการตรวจสอบ อนัที่จรงิ...” เธอหยุดชั่วขณะแล้วถอนหายใจ
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เบาๆ “ฉนัรอนานมาก รอ...ว่าเมื่อไหร่เธอจะรู้ความจรงิทั้งหมด”

ค�ากล่าวนี้ท�าให้องิวาดเงยหน้าขึ้น “คุณรู้อยู่แล้ว?”

มอลรนีคลี่ยิ้มเยน็ แววตาหยิ่งผยอง “เธอน่ะเดก็ผู้หญงิอายุยี่สบิ เพิ่ง

เรยีนจบมาได้เกอืบเดอืน อย่าได้กล้าปรามาสคนอายุสี่สบิที่ท�างานนี้มาสบิเก้า

ปีอย่างฉัน ถ้าฉันไม่แน่จริง ฉันไม่อยู่มาถึงขนาดนี้ เธอคิดว่าฉันจะเอาคดีที่

ไม่มกีารตรวจสอบให้เธอเหรอ” 

ยงัไม่ทนัที่องิวาดจะเอ่ยสิ่งใด มอลรนีกถ็อนหายใจอกีรอบ 

“เอาเป็นว่าในฐานะที่เธอเพิ่งจบ ไม่มปีระสบการณ์ท�างานที่แท้จรงิ รวม

ถงึเพื่อนร่วมงานคนอื่นกพ็ลาดจดุนี้ทกุคน เรื่องนี้ฉนัยกประโยชน์ให้จ�าเลยทั้ง

สี่สิบแปดคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่เธอต้องจ�าเอาไว้ อย่าเชื่อใจใครนอกจาก 

ตวัเอง ต้องละเอยีดและรอบคอบ แม้แต่ตวัอกัษรเดยีวกป็ล่อยไม่ได้! ว่าแต่...

แล้วเธอจะท�าอย่างไรต่อกบัคดนีี้” 

องิวาดมองแฟ้มคด ีเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแน่วแน่ “ดฉินัจะท�าคดตี่อค่ะ” 

มอลรีนไม่ได้ยิ้มหรือแสดงสีหน้าโกรธ เธอเลื่อนแฟ้มทั้งสองให้แก่ 

ลูกน้องผู้อยู่ในการดูแล 

“ฉนัให้เวลาเธอสี่ชั่วโมง ภายในหนึ่งทุม่วนันี้ เอกสารการตกลงกบัฝ่าย

นั้นต้องวางอยู่บนโต๊ะฉนั”

ผู้ได้รับค�าอนุญาตให้ท�าคดีต่อลุกขึ้น หยิบเอกสารทั้งสองแฟ้มลง

กระเป๋า ความคดิซึ่งอดัอยูใ่นสมองตอนนี้ท�าให้เธออดึอดัและปวดหวั เริ่มโทษ

ตวัเองว่า 

เพราะเธอประมาท เพราะเธอไว้ใจที่ท�างานมากไปว่าทกุอย่างจะถูกต้อง

ตามระบบ เธอพลาด...ในสิ่งที่ไม่ควรพลาด ไม่สิ...จากค�ากล่าวของมอลรีน

เมื่อครู่ ท�าให้รู้ว่าอีกสี่สิบเจ็ดคนก็พลาดเช่นเดียวกัน นี่สินะที่เขาบอกว่าการ

ท�างานจรงิไม่เหมอืนการฝึกงาน โลกของการท�างานจรงิโหดร้ายกว่าที่คดิ และ

โลกของการท�างานจรงิไม่สามารถลอกตามต�าราสอน เพราะมนัมกีารพลกิผนั 

มเีล่ห์กลมากมาย 

เป็นอีกครั้งที่เสียงบ่นในใจของอิงวาดดังไปถึงหูมอลรีน มอลรีนถอน
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หายใจอกีครั้ง เอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนกว่าเดมิ 

“ตอนที่ฉันเรียนจบใหม่ ตอนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การท�างาน 

ตอนที่ยงัเป็นเดก็สาวอายุยี่สบิต้นๆ แบบพวกเธอ ฉนัน่ะ...กท็�าพลาดเหมอืน

กนั 

“คนนอกที่ไม่ได้ยนือยูใ่นจดุเดยีวกบัพวกเธออาจจะคดิว่าท�าไมพวกเธอ

โง่ ท�าไมพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาด แต่เชื่อเถอะว่าถ้าเรื่องนี้เกดิกบัคนที่ดแีต่

ว่าชาวบ้าน ดแีต่บอกว่าถ้าเป็นตวัเองจะท�านั่นท�านี่ จะไม่พลาดอย่างนั้นอย่างนี้ 

ร้อยทั้งร้อยถ้ามันเกิดขึ้นจริงกับพวกเขาในช่วงวัยยี่สิบ พวกเขาคงจะพลาด

เหมอืนกนั เพราะเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตอนนี้มนัไม่ใช่สิ่งที่เล่นตามกฎ โลกแห่ง

ความจรงิน่ะ ไม่ได้เป็นตามกฎเสมอไป 

“เธออาจจะโทษทกุสิ่งทกุอย่าง โทษตวัเอง โทษนั่นนี่ แต่มสีิ่งหนึ่งที่เป็น

ความจรงิ ความผดิพลาดคอืครูที่ดทีี่สดุ และประสบการณ์คอืสิ่งที่ล�้าค่าและ

มรีาคาที่สดุ เมื่อเธอโตกว่านี้ เมื่อเธอได้ย้อนกลบัมามองดตูวัเองในตอนนี้ เชื่อ

ฉนัเถอะว่าเธอจะหวัเราะให้มนั และเข้าใจว่าท�าไมเธอในอดตีถงึพลาด เพราะ

เธอที่พลาดในตอนนี้เป็นแค่เด็กผู้หญิงอายุยี่สิบที่ไม่เคยท�างาน ไม่รู้เท่าทัน 

กลลวงของโลกอนัแสนโหดร้าย”

มอลรนีเบนสายตาไปทางหน้าต่าง ยิ้มบางๆ แล้วเอ่ยต่อ 

“มนักเ็หมอืนกบัตอนที่เธอหดัเดนิครั้งแรก เธอกลวั รูส้กึว่ามนัยาก แต่

พอตอนนี้เธอเดนิได้ เธอกจ็ะรู้สกึและคดิว่าการเดนินี่มนัง่าย แต่จรงิๆ แล้ว

การเดินง่ายส�าหรับคนอายุยี่สิบ แต่ไม่ง่ายส�าหรับเด็กหัดเดิน การท�าคดีก ็

เช่นกนั ฉนัอายุสี่สบิ มปีระสบการณ์เกอืบยี่สบิปี มองว่ามนัง่าย แต่เธออายุ

ยี่สบิ ไม่มปีระสบการณ์ กน็ะ...ตามที่เหน็ 

“โชคดีของพวกเธอ ที่ฉันไม่ใช่คนประเภทดีแต่ตัดสินคนอื่นอย่างไม่

นกึถงึหลกัความจรงิว่า ตอนอายุยี่สบิคนเรามากมายกพ็ลาดท�าเรื่องโง่ๆ กนั

ทั้งนั้น ฉนัน่ะ...ไม่ได้ตดัสนิพวกเธอโดยเปรยีบเทยีบกบัฉนัตอนอายุสี่สบิ แต่

ฉันจะตัดสินผ่านช่วงวัยยี่สิบของฉัน พวกเธอคือเด็กยี่สิบผู้ไร้ประสบการณ์ 

มนัไม่ยุตธิรรมและน่ารงัเกยีจมากถ้าใช้สายตาผูใ้หญ่ที่ผ่านโลกมายาวนานและ
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มปีระสบการณ์ท�างานมากมายมาตดัสนิ” 

ร่างอวบอิ่มลุกขึ้น ยื่นมือขาวอวบออกมา อิงวาดยื่นมือไปเชกแฮนด์ 

มอลรนีบบีมอืองิวาดเบาๆ และเอ่ยต้อนรบั 

“ยนิดตี้อนรบัสู่โลกแห่งการแข่งขนัและการดิ้นรนที่แท้จรงิ!”

องิวาดคลี่ยิ้มบางๆ เดนิออกจากห้องพร้อมหยบิแฟ้มออกมาเปิดดูที่อยู่

ของส�านักงานกฎหมายบนนามบัตรซึ่งเจสันแนบไว้ มืออีกข้างกดเรียกลิฟต์ 

ดวงตาเรยีวยาวทอประกายแน่วแน่  

วนันี้...เธอจะท�าให้เขาเหน็ว่า เธอไม่ได้จบโรงเรยีนกฎหมาย แต่กอ็ดัเขา

ได้เหมอืนกนั!

การขอเข้าพบ เจสนั ฟอร์ด ไม่ได้ยากเช่นที่คดิ เพยีงเธอยื่นนามบตัร
ของเขาให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ เจ้าหน้าที่สาวรบีต่อสายถงึเขา ตามด้วย

การผายมอืไปทางลฟิต์ 

“ชั้นสามสบิหกค่ะ คุณฟอร์ดรอคุณอยู่ในห้องประชุมสาม” 

องิวาดเอ่ยขอบคุณด้วยน�้าเสยีงสุภาพ ก้าวเดนิอย่างสง่างามต่างจากชดุ

ที่สวมใส่ ขึ้นลฟิต์ตรงสูช่ั้นสามสบิหกและเดนิไปสูห้่องประชมุสาม ห้องประชมุ

มขีนาดเลก็ เปน็ห้องกระจก มโีต๊ะสี่เหลี่ยมผนืผ้าตั้งกึ่งกลาง บนโต๊ะมแีก้วน�้า

ตั้งพร้อม และ เจสนั ฟอร์ด นั่งรอเธออยู่ ทนัททีี่เธอก้าวเข้ามา เขากล็ุกขึ้น

ผายมอืเชื้อเชญิให้นั่ง เมื่อเธอนั่งลงเขากเ็อ่ยทนัที 

“ดูท่าคุณคงจะทราบความจรงิแล้วสนิะ”

องิวาดยิ้มตามมารยาท ประหนึ่งว่าชายผู้นี้ไม่เคยพูดจาดูถูกเธอ สอง

มอืผสานกนัวางไว้บนโต๊ะ

“ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ฉนัต้องถามคอื คุณจะเขยีนตวัเลขราคาเท่าไหร่ให้คณุ

ลูอสิ”

ทนายความหนุ่มยิ้มข�า เลื่อนแฟ้มอกีแฟ้มที่เตรยีมไว้ให้องิวาด อ�านวย

ความสะดวกด้วยการเปิดหน้าที่ต้องการ แล้วชี้บรรทดัที่ไฮไลต์สเีหลอืง ในนั้น

คอืข้อความที่ระบุว่า 
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หากผูส้มคัรโกหกเรื่องข้อมลู ไม่ว่าจะข้อใดกต็าม ให้ผู้สมคัรพ้นสภาพ

การเป็นผูบ้รจิาคอสจุใินทนัท ีรวมถงึต้องจ่ายค่าเสยีหายทกุสิ่งที่เกดิขึ้นให้ทาง

นวิไลฟ์สเปิร์มเซน็เตอร์ตามจรงิทั้งหมด

องิวาดเหน็สญัญาข้อนี้แล้วช้อนตาขึ้น

“หมายความว่า คุณจะอ้างว่านอกจากคุณลูอิสจะมีพาหะโรคทาง

พันธุกรรมแล้ว ยังปกปิดเรื่องอาชีพการงาน ท�าให้เขาพ้นสภาพการเป็น 

ผู้บรจิาคอสุจ ิรวมถงึต้องจ่ายค่าเสยีหายให้ทางคุณ?”

“ค่าตรวจเลอืดอยู่ที่ห้าพนัเหรยีญ อ้อ...มคี่าอื่นๆ อกีด้วย เอาเป็นว่า

ตวัเลขที่ทางผมต้องการให้ทางคุณลูอสิจ่ายคอืหนึ่งหมื่นเหรยีญ”

“ไม่ทราบว่าอกีห้าพนัเหรยีญคอืค่าอะไรคะ”

ชายหนุ่มยกัคิ้วนดิๆ “ค่าทนาย...ค่าเสยีเวลาของผม”

ผู้ได้รับค�าตอบยังคงยิ้ม ไม่ได้เอ่ยแย้งสิ่งใด ปล่อยให้เขาพูดต่อด้วย 

น�้าเสยีงกระหยิ่มยิ้มย่อง 

“ผมบอกคณุแล้วว่าเรื่องนี้ควรใช้ทนายความจดัการ เหน็ได้ชดัว่าหนกั

เกนิกว่าคณุจะรบัมอื แต่เอาเถอะ ในเมื่อคณุอยากเล่นบทหนูน้อยทนายความ 

ผมกจ็ะให้คุณได้เล่น ว่าไงล่ะคุณทนาย คุณจะแย้งเรื่องนี้ยงัไง”

ผู้ถูกย้อนถามถอนหายใจเบาๆ แต่ดวงตาที่จ้องตาเขากลบัเตม็ไปด้วย

ความท้าทาย 

“ฉนัไม่ใช่ทนาย และไม่คดิอยากเป็นทนาย ถ้าสมองที่คุณอวดอ้างทาง

อ้อมว่าเก่งกาจจ�าได้ ฉนัแนะน�าตวัแต่ต้นจนจบว่าฉนัคอืนกัสทิธมินษุยชน และ

ถ้าสมองที่คุณอวดอ้างว่าจบฮาร์เวร์ิดจ�าได้ กน่็าจะจ�าได้ว่ารฐันวิยอร์กให้สทิธิ์

นักสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ ฉันมาที่นี่ในฐานะ 

นกัสทิธ ิไม่ใช่ทนาย”

เธอเอ่ยแล้วเลื่อนแก้วน�้าออกไปให้พ้นทาง พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ยก

สาดหน้าเขา 

“ฉนัไม่รูห้รอกนะว่าทนายความจะคุยยงัไงกนั จะใช้วธิอีะไร เพราะฉนั

ไม่สนใจและไม่คิดจะเป็น ฉันรู้แค่ตัวฉันเองก็เรียนกฎหมายด้านสิทธิมนุษย์
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มา และฉนักท็ราบสทิธขิองความเป็นมนุษย์ด”ี

เธอหยบินามบตัรของอยัการรฐันวิยอร์กซึ่งขอจากมอลรนีขึ้นมาวาง 

“และฉนักร็ูอ้กีว่า คดนีี้...อยัการรฐัคงชอบมากในการท�าผลงาน คุณรู้

อะไรไหม สญัญาระหว่างเอเจนซี่กบัคณุลอูสิเป็นโมฆะตั้งแต่วนิาททีี่ความเป็น

มนุษย์ของคุณลูอิสถูกละเมิด ผ่านทางสายตาที่มองเขาอย่างไม่ใช่มนุษย์ผู ้

เท่าเทยีม ผ่านทางพยาบาลของเอเจนซี่ซึ่งคุกคามทางเพศเขา!”

เจสนัเลกิคิ้วเลก็น้อย “หมื คุณมหีลกัฐาน?”

“ฉนัจะขอหมายศาลให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด หวงัว่ากล้องคงไม่เสยี

และคงไม่ถูกลบภาพทิ้ง”

“น่าตลกนะ คุณคงไม่รู้ว่าในห้องหลั่งไม่มกีารตดิกล้องวงจรปิดเพราะ

กฎหมายความเป็นส่วนตวั”

“ไม่ต้องใช้ภาพจากห้องนั้นหรอกค่ะ แค่จากด้านนอกทุกมุมกใ็ช้ได้”

“ถ้าอย่างนั้นกเ็อาหมายศาลมา อ้อ ลมืไป คุณไม่ใช่ทนาย คุณต้องวิ่ง

กลบัไปหาทนายของคุณให้ยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อขอหมายศาล แต่ดูเหมอืนจะ

เสยีเวลานะ เพราะศาลคงไม่พจิารณาค�ากล่าวลอยๆ”

องิวาดเปิดแฟ้ม หยบิเชค็และใบผลตรวจพนัธุกรรมขึ้นมาวาง 

“กไ็ม่แน่นะคะ ในสญัญาของทางเอเจนซี่ระบุว่า ทุกการบรจิาคจะเกดิ

ขึ้นหลังได้รับ Medically clear แต่เอ๊ะ...วันที่สั่งจ่ายเช็ควันแรกออกก่อน 

วนัที่ผลตรวจด้านพนัธุกรรมออก อย่างนี้แปลว่าอะไรคะ”

วันที่บนเช็คท�าให้เจสันหุบยิ้มเจ้าเล่ห์ เขาดึงเช็คจากมืออิงวาดไปอย่าง

ไร้มารยาท ท่าทางบอกชดัว่าไม่เคยเหน็เชค็นี้มาก่อน 

อิงวาดมองเห็นชัยชนะ เธอกระชากเช็คกลับ เริ่มเก็บเอกสารใส่แฟ้ม 

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงคล้ายการพูดลอยๆ 

“ดเูหมอืนไม่ใช่แค่อยัการรฐัจะชอบคดนีี้ สื่อมวลชนเองกค็งชอบ อ้อ...

ฉนัลมืแจ้งอกีข่าว ตอนนี้คุณลูอสิอยู่โรงพยาบาล อาการค่อนข้างแย่ ฉนัคดิ

ว่าถ้าจิตแพทย์ได้พูดคุยกับเขาซึ่งไม่รู้ว่าจะฟื้นไหม ค�าตอบของคุณลูอิสคง 

ไม่แคล้วความเครยีดเรื่องการถูกละเมดิความเป็นมนุษย์”
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มอืขาวเอื้อมไปหยบิแก้วน�้าขึ้นจบิพอเป็นพธิ ีวางลงแล้วเอ่ยต่อ

“เท่าที่ฉันทราบ แม้การบริจาคอสุจิจะถูกกฎหมายในอเมริกา แต่ก็มี

กลุ่มคนกลุ่มใหญ่คัดค้านเรื่องนี้ อ้อ...กลุ่มคนเหล่านั้นก็มีนักสิทธิอยู่ด้วย 

คงจะสนุกไม่น้อยถ้าพวกเขาได้เอกสารชุดนี้ไป”

“คุณปล่อยเอกสารไม่ได้ คุณลูอสิมสีญัญารกัษาความลบัอยู่”

องิวาดยกัไหล่ แสร้งท�าสหีน้าฉงน 

“เอ๊ะ สมองอันชาญฉลาดแห่งความเป็นทนายของคุณไม่ได้จ�าหรือคะ 

ที่ฉนับอกคณุว่าสญัญาเป็นโมฆะตั้งแต่คณุลอูสิถกูละเมดิความเป็นมนษุย์และ

เมื่อเขาถกูคกุคามทางเพศ อนัที่จรงิฉนัไม่ได้จบโรงเรยีนกฎหมาย แต่มั่นใจว่า

โรงเรียนกฎหมายทุกแห่งน่าจะสอนกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้คุณนะคะ เอ๊ะ 

มนัยงัไงกนั ไม่ได้สอน? ไม่ได้จ�า? หรอืจ�าไม่ได้?”

เจสนัมท่ีาทางบอกชดัว่าหวัเสยี เขาผสานมอืกมุแน่น ลกุขึ้นยนื มอืล้วง

กระเป๋า “ผมขอเวลา...”

“ฉนัใหเ้วลาคณุหนึ่งชั่วโมงในการตกลงกบัทางนั้นวา่จะจา่ยด้วยตวัเลข

เท่าไหร่ อ้อ...ดฉินัขอคดิค่าเหนื่อยของดฉินั อยูท่ี่...” เธอเอยีงคอคดิ กะพรบิ

ตาปรบิๆ ตามด้วยการคลี่ยิ้มกว้าง เอ่ยเสยีงอ่อนหวาน 

“คิดที่หนึ่งหมื่นเหรียญละกันค่ะ ถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงสัญญาจบ ข้อ

ตกลงนี้ไม่วางบนโต๊ะ เรื่องนี้จะถูกน�าส่งส�านักงานอัยการรัฐนิวยอร์ก ทุก

สื่อมวลชนจะต้องรบัรูว่้าทางนวิไลฟ์สเปิร์มเซน็เตอร์ท�าให้ชายหนุม่ผูม้ร่ีางกาย

แข็งแรงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียดที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์ 

และเอเจนซี่ของคุณ...เตรยีมตวัถูกยดึใบอนุญาตได้”

ร่างสูงเพรียวขยับตัว ไขว่ห้างฉีกยิ้มหวาน นิ้วแตะขมับ “ก็ลองคิดดู 

ละกนัค่ะ รายได้ที่จะเสยีมนัมากกว่าการตดัสนิใจจ่ายเพื่อปิดคดนีี้ไหม”


