
บทน�ำ

กฎของการเป็นโกลด์ดกิเกอร์๑

๑. เลือกผู้ชายที่จะเข้าหา เดตเฉพาะผู้ชายรายได้เฉลี่ยสูงสุดห้า

อนัดบัแรกของอาชพีทั้งหมด 

๒. Never go dutch.๒

๓. เดตเฉพาะผูช้ายรวยๆ ถ้าผูช้ายคนนั้นใกล้จะรวย กร็อไว้เขารวย

ก่อนค่อยออกเดต 

๔ ถ้าพบว่ารวยแต่งก และไม่ใช่สายเปย์ อย่าให้มเีดตที่สองเกดิขึ้น 

๕. ไปเดตในสถานที่หรูๆ เสมอ เผื่อได้ไปเจอใครใหม่ที่ดกีว่า 

๖. ห้ามมีงานประจ�า ต้องจ�าไว้ว่างานหลักของเราคือการออกเดต 

ต้องท�าตัวให้ว่างพร้อมขึ้นเครื่องบินไปดินเนอร์สุดหรูในปารีส หรือพร้อม

ไปล่องเรอืจบิแชมเปญที่บาฮามาส 

๑ Gold digger ผูห้ญงิที่นยิมออกเดตเพื่อจบัผูช้ายรวยๆ จดัเป็นอาชพีหนึ่งในสหรฐัอเมรกิา 
๒ Go Dutch เป็นส�านวน มีความหมายว่า จ่ายกันคนละครึ่งหรือต่างคนต่างจ่ายสิ่งที่ 

ตวัเองรบัประทาน
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๗. ไม่จ�าเป็นต้องฉลาด แต่ต้องมสีมองกว้างไกลด้านการค�านวณว่า

ผู้ชายที่ก�าลงัเดตคุ้มทุนให้มเีดตต่อๆ ไปหรอืไม่ 

๘. จ�าเอาไว้ว่าเราคอืโกลด์ดกิเกอร์ระดบัมอือาชพี ไม่ใช่นกัฮุกอปั๓ 

หรือคอลเกิร์ล๔ ห้ามจบลงบนเตียงในสี่เดตเด็ดขาด ไม่ว่าข้อเสนอจะ 

เย้ายวนใจสักเพียงใดก็ตาม ต้องเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองโดยท�าให้ยากกว่าที่

ผู้ชายคดิ

๙. ถ้ารูต้วัว่าไม่สวยกค็วรหาจดุเด่นของตวัเองมากลบเรื่องความสวย 

อย่าถามใครว่าเรามดีทีี่อะไร ไม่มใีครรู้ดไีปกว่าตวัเราเอง

เมื่อคุณพร้อมและมีครบเก้าข้อนี้แล้ว ขอต้อนรับคุณเข้าสู่โลกของ

การเป็นโกลด์ดิกเกอร์ระดับมืออาชีพ ชีวิตที่แสนสบายจากความส�าเร็จ 

ในการขุดบ่อทองก�าลงัรอคุณอยู่!

๓ Hook up คือการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างง่ายดาย ทั้งที่บางคนอาจไม่รู้จักชื่อของกัน 

และกนั 
๔ Call girl โสเภณชีั้นสูง ส่วนใหญ่ผู้ใช้บรกิารจะเป็นกลุ่มคนมฐีานะพอควร



“อลซิ...รบัอะไรเพิ่มอกีไหม เอาของหวานไหม”
“อลซิ...อลซิครบั”

เสียงเรียกชื่อสองครั้งติดพาให้หญิงสาวผู้นั่งเหม่อลอยคิดถึงเนื้อหา

ในหนังสือหนทางสู่การเป็นโกลด์ดิกเกอร์มืออาชีพสะดุ้งตกใจ กลับคืนสู่

ปัจจุบนัขณะ

ดวงหน้าจิ้มลิ้มฉาบด้วยรอยยิ้มงดงามดั่งแสงตะวันในวันพายุหิมะ

โหมกระหน�่า รอยยิ้มนี้ท�าให้บุรุษผู้นั่งตรงข้ามคลี่ยิ้มตามราวต้องมนตร์

สะกด เอื้อมไปกุมมอืเลก็ซึ่งวางข้างจานสเต๊กที่พร่องไปได้เพยีงนดิ

“คดิอะไรครบั ใจลอยเชยีว” 

น�้าอุน่ส่ายหน้าน้อยๆ ค่อยๆ ดงึมอืกลบัอย่างมมีารยาท ท่าทางไว้ตวั

ของเธอใช่เพยีงกบัเขาผู้นี้ แต่เกดิกบัทุกคู่เดต ไม่ว่าใครกไ็ม่เคยได้สมัผสั

ริมฝีปากเล็กแดงสดตามธรรมชาติ ไม่แม้แต่ได้สูดดมกลิ่นหอมจากแก้ม

นวลโดยตรง การวางมูลค่าของตัวเองนั้นเรียกได้ว่าเจ้าตัวท�าได้ดียิ่งกว่า 

กฎข้อที่แปดในหนงัสอืแนะน�าเสยีอกี!

๑
น�้ำอุ่น - อลิซซ่ำ
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“ฉนัอิ่มแล้วค่ะ ไม่รู้ท�าไมวนันี้รู้สกึเพลยีๆ”

ค�าตอบของหญงิสาวท�าให้เอดสินัเลกิคิ้วเลก็น้อย ตามด้วยการเสนอ

สิ่งที่เขาเชี่ยวชาญ “ตรวจร่างกายหน่อยดไีหมครบั”

ผู้ได้รบัข้อเสนอส่ายหน้าปฏเิสธพร้อมรอยยิ้มเกรงใจ รบีบอกวธิแีก้ 

“ถ้าได้พกัคงจะดขีึ้นค่ะ สงสยัช่วงนี้นอนน้อย”

“ที่ร้านงานยุ่งหรอืครบั”

“ค่ะ งานยุง่มาก แขกเยอะมากทเีดยีวช่วงนี้ ฉนักบัแม่แทบไม่มเีวลา

พกัเลย”

ค�าตอบนี้หาใช่ค�าปดไม่ ช่วงนี้ร้านอาหารที่เธอท�างานอยูง่านยุง่ยิ่งนกั 

ลูกค้าพากันจับจองคิวประหนึ่งทั่วทั้งนิวยอร์กซิตีมีร้านอาหารไทยเพียง 

ร้านเดยีว 

ชายหนุม่ยิ้มเข้าใจ มองสตรหีน้าตาน่ารกัเบื้องหน้าด้วยแววตาเหน็ใจ

กึ่งชื่นชม ตามด้วยการกวักมือเรียกบริกรผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุด ขยับนิ้วเป็น

วงกลมอนัเป็นสญัญาณบอกให้เกบ็เงนิ 

“อาหารที่เหลือพวกนี้ฉันเอากลับนะคะ แถวบ้านมีคุณลุงจรจัดท่าน

หนึ่งชอบเดนิผ่าน น่าสงสารมาก ฉนัจะเกบ็ไปให้ท่าน”

เสียงใสเปี่ยมด้วยความเมตตาและเอื้ออาทรของน�้าอุ่นท�าให้ดวงตา

ของผู้ฟังยิ่งปรากฏแววชื่นชมมากขึ้น เขาแจ้งบรกิรว่าขอดอ็กกแีบก็๕ โดย

ไม่ได้สงัเกตว่าเจ้าของประโยคเมื่อครูห่ลบุตาต�่า ซ่อนแววตาละอายใจ ก่อน

จะเงยหน้าขึ้นเมื่อความรู้สกึผดิชอบชั่วดใีนใจถูกควบคุมไว้เรยีบร้อย 

“รอสักครู่นะคะ” บริกรสาวแจ้งแล้วยกจานอาหารไปจัดการแพ็ก 

ให้ในครวั 

๕ Doggie bag คอืการขอถงุและกล่องเพื่อน�ามาแพก็อาหารที่เหลอืกลบับ้าน ตามมารยาท

แล้วหากรับประทานอาหารไม่หมดและเหลือเยอะมากจะห่อกลับ แต่เพื่อรักษาน�้าใจเชฟ 

จะขอกล่องมาแพ็กเอง แต่ร้านอาหารตะวันตกส่วนใหญ่ยินดีแพ็กให้ (บางร้าน และ 

แล้วแต่ชนดิอาหาร) 



ช ลั น ตี  l  11

น�้าอุ่นคั่นความเงียบที่เกิดขึ้นด้วยการแสร้งจิบน�้าเปล่า ส่วนเขายก

แก้วไวน์ซึ่งเหลอืค่อนแก้วดื่ม ดวงตาสเีทาที่จ้องมองเธอเป็นประกายระยบิ

ระยับ ยามมือใหญ่วางแก้วลง อาหารทั้งหลายซึ่งบรรจุลงกล่องก็ถูกน�ามา

ส่งให้อย่างรวดเรว็ ชายหนุ่มลุกขึ้นผายมอืน�าทาง 

“เชญิครบั”

หญงิสาวยิ้มแทนค�าขอบคุณ หดมอืขาวเลก็ที่จะหยบิถุงบรรจุกล่อง

อาหารเมื่อพบว่าเจ้ามอืท�าหน้าที่ถอืให้ ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสดี�ายี่ห้อหรูเดนิ

น�า ร่างเล็กบางจัดจนน่ากลัวจะถูกลมพัดปลิวในชุดเดรสแบรนด์หรูสีขาว

เดนิตาม ทั้งที่เธอสวมรองเท้าส้นสูงถงึสี่นิ้ว แต่กส็ูงเพยีงหวัไหล่ของเขา

ช่างเป็นหญิงสาวผู้แสนบอบบางน่าทะนุถนอมยิ่งนักในสายตาบุรุษ 

ผู้เดนิเคยีงข้าง

จากร้านอาหารแสนหรูในราคาที่มนุษย์เงินเดือนต้องเก็บออมเงินทั้ง

เดือนเพื่อมาใช้บริการสักครั้ง สู่รถหรูราคาเท่าบ้านหนึ่งหลังในย่านควีนส์ 

ภายในรถมเีพยีงความเงยีบ สลบักบัการจ้องมองจากดวงตาสเีทา ทั้งที่ถนน

โล่งยิ่งนักเพราะขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม แต่เขากลับขับรถอย่างอ้อยอิ่งราวติด

อยู่ในการจราจรแห่งชั่วโมงเร่งด่วน 

เอดสินัเหลอืบตามองคูเ่ดต ชวนคยุเพื่อท�าลายความเงยีบ “ดูเหมอืน

คุณจะเหนื่อยมากจรงิๆ วนันี้ไม่ค่อยร่าเรงิเท่าไหร่”

น�้าอุ่นเบือนหน้าไปหาเขา ริมฝีปากบางคลี่ยิ้ม “คิดว่าถ้าได้นอน 

เตม็อิ่มคงดขีึ้นค่ะ ขอโทษมากๆ นะคะที่วนันี้ท�าให้คุณไม่สนุกไปด้วย”

เขาส่ายหน้าคล้ายจะบอกว่าเรื่องเล็กน้อย สนทนาต่ออย่างไม่ให้ 

ขาดช่วง “ถ้ายังไงคุณลองเพิ่มเด็กเสิร์ฟในร้านดีไหม จะได้เหนื่อยน้อยลง 

ไม่ต้องไปช่วยเสริ์ฟด้วย”

ค�าแนะน�าท�าให้ผู้รบัฟังหลบุตาลง ก�ามอืแน่นก่อนจะแบวางบนหน้าขา 

แล้วจงึเงยหน้าสบตา โกหกอย่างแนบเนยีน 

“ก�าลงัเปิดรบัสมคัรค่ะ ตอนนี้เหน็ว่าแม่ก�าลงัสมัภาษณ์คนอยู่” เอ่ย
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จบกร็บีชี้ไปทางซ้าย “จอดตรงนี้ดกีว่าค่ะ เดี๋ยวฉนัจะแวะเยี่ยมเพื่อน”

สิ้นค�ากล่าวนั้น รถยนต์กช็ะลอจอดเทยีบหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง หญงิ

สาวส่งยิ้มอ�าลาให้เขา กล่าวด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวานรื่นหู 

“ขอบคุณส�าหรบัคนืนี้นะคะ”

เอดิสันพยักหน้า เอี้ยวตัวไปหยิบถุงสีด�าแบรนด์ดังอันเป็นที่ใฝ่ฝัน

ของสาวๆ ส่งให้ผู้ที่รบัไปด้วยแววตางงๆ 

“เปิดดูสิว่าคุณชอบไหม สามวันก่อนผมไปประชุมที่ปารีส เห็นวาง

โชว์แล้วนกึถงึคุณเลยซื้อมาฝาก”

ผู้ได้รับของฝากมีสีหน้าลังเลอย่างเห็นได้ชัด เธอกัดริมฝีปาก จ้อง

มองถุง จนกระทั่งเขาเป็นฝ่ายฉวยถุงคืน หยิบกล่องสีด�าออกมาเปิดเพื่อ

ปล่อยให้กระเป๋าหนงัสขีาวแบรนด์ดงัก้องโลกอนัจดัว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผูห้ญงิ 

‘ต้องม’ี ได้อวดโฉมต่อเจ้าของคนใหม่ 

“ชอบไหมครบั”

น�้าอุ่นมองกระเป๋าด้วยแววตาวิบวับ ดวงหน้าจิ้มลิ้มฉายความดีใจ 

เอื้อมไปหยิบกระเป๋าหนังขึ้นมาดู ก่อนจะรีบวางลงด้วยท่าทางอาลัย ดัน

กล่องกระเป๋าคนืให้เขา 

“ของราคาแพงขนาดนี้ ฉนัรบัไว้ไม่ได้หรอกค่ะ”

เขายิ้มอ่อนโยน เกบ็กล่องลงในถงุ แล้วเอื้อมมอืไปคว้ามอืเลก็ให้ก�า

ถุงไว้ เอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิใจอนัสร้างความละอายใจให้แก่ผู้รบัฟัง

“แค่นี้เอง ไม่ได้มากมายอะไร ผมอยากซื้อให้คุณ” 

ก่อนที่ผู้ละอายใจอย่างจริงจังจะได้แสร้งเอ่ยสิ่งใด ริมฝีปากหนา 

ของคนที่นั่งเคียงข้างก็ขยับเข้ามาใกล้ ค่อยๆ จดลงบนหน้าผากขาวอย่าง

แผ่วเบา

ครั้งแรก...เป็นครั้งแรก

ยามเขาถอนริมฝีปากออก ผู้ถูกกระท�าก็นั่งตัวชาแข็ง เบิกตากว้าง

ตกใจ สองแขนกอดถงุแน่นพร้อมคว้ากระเป๋า โดยไม่ลมืเอี้ยวตวัไปหยบิถงุ
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อาหาร ประตูรถเหวี่ยงเปิดพร้อมกบัที่ร่างเลก็บางกึ่งกระโจนออกจากรถ 

เสยีงหวัเราะข�าขนัเจอืเอน็ดูดงัไล่หลงั ตามด้วยเสียงนุ่มนวลของเขา 

“กูดไนต์ครบั”

น�้าอุ่นไม่ได้กล่าวตอบ สองเท้ารีบจ�้าก้าวไปหยุดหน้าทางเข้าคอนโด

ซึ่งมพีนกังานเปิดประตยูนือยูต่ามหน้าที่ ดวงตากลมโตมองรถคนัหรูค่อยๆ 

เคลื่อนจากไป ไป...จนไกลตา จนกระทั่งเธอแน่ใจว่าเขาไปแล้วจรงิๆ จงึหนั

ไปยิ้มให้พนกังานหนุ่มผู้นั้น 

“กูดไนต์”

พนกังานหนุม่ยิ้ม ผายมอืไปทางถุงใบใหญ่สดี�าและถงุใส่อาหาร อาจ

เพราะท่าทางการหิ้วไร้ความทะมดัทะแมง ท�าให้เขารบีเอ่ยถาม 

“ให้ผมเรยีกแทก็ซี่ให้ไหมครบั”

น�้าอุ่นส่ายหน้า นั่งยองๆ ลงต่อหน้าผู้ที่มองอยู่ด้วยสีหน้าตกใจ

จดัแจงน�าของมาถอืรวมในมอืเดยีวกนัอย่างคล่องแคล่ว แล้วลกุขึ้นหิ้วด้วย

ท่าทางทะมดัทะแมง ส่งยิ้มหวานอ�าลา กึ่งเดนิกึ่งวิ่งไปยงัป้ายรถซึ่งรถประจ�า

ทางก�าลงัจะออก 

“ไปด้วยค่ะ!”

เสียงตะโกนเรียกท�าให้พนักงานขับรถเปิดประตูรถอีกครั้ง ส่งยิ้ม

ทกัทายให้สาวน้อยหน้าตาน่าเอน็ดู เธอแตะบตัรจ่ายค่าโดยสารแล้วเดนิไป

นั่ง มองรถประจ�าทางที่มีผู้ใช้บริการเพียงสามคนแล้วปรายตามองคอนโด

เมื่อครู ่รถประจ�าทางเคลื่อนตวัออกพร้อมกบัที่เธอถอนหายใจเหนื่อยหน่าย 

เหนื่อย...กบัการโกหกสร้างภาพ 

เหนื่อย...กบัการหลอกลวง 

เสยีงถอนหายใจดงัขึ้นอกีครั้ง ดวงตาที่ฉาบความรู้สกึผดิค่อยๆ ปิด 

สมองแสนหนกัอึ้งเริ่มด�าดิ่งสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้

เส้นทาง...แห่งการเป็นโกลด์ดกิเกอร์
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กลุม่ควนัสเีทาลอยออกจากปล่องเมร ุพระภกิษแุก่พรรษาเอ่ยกบัผูท้ี่
นั่งร�่าไห้กอดรูปผู้จากไปชั่วนรินัดร์ด้วยน�้าเสยีงเปี่ยมเมตตา

‘โยมพูลไปสบายแล้ว อย่าให้น�้าตาของโยมสร้างห่วงให้แก่ยายของ

โยมเลยนะ’ 

น�้าอุ่นเงยหน้าสบดวงตาที่ฉายแววปลงต่อทกุสิ่งของหลวงพ่อ ยกมอื

เชด็น�้าตาที่เปรอะเป้ือนสองแก้ม ค่อยๆ พาร่างแสนหนกัอึ้งลกุขึ้น ขาสั่นจน

แทบไม่อาจฝืนยนื ดวงตาบวมแดงมองกลุ่มควนัสเีทาซึ่งแผ่ไปทั่วแผ่นนภา

สฟ้ีา เอ่ยกบัความว่างเปล่าเบื้องหน้าด้วยเสยีงค่อนข้างเบาและสั่น ปรารถนา

ให้สายลมที่พดัผ่านร่างพาเสยีงนี้ไปถงึผู้จากไป

‘ยายจ๋า ยายไม่ต้องห่วงนะ อุ่น...อุ่นจะเข้มแขง็’

สิ้นค�าสัญญา เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น มือสั่นเทา

หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง หมายเลขบนหน้าจอท�าให้เธอ 

ยิ่งร้องไห้สะอื้นหนกัขึ้น กดรบัสายพร้อมปล่อยโฮ 

‘แม่...แม่จ๋า...แม่...’

‘เออ พอแล้วๆ แม่รู้ว่ายายตายแล้ว’ เสยีงปลายสายแสนห้วน ไม่

คล้ายอารมณ์ของบุตรผีู้ทราบข่าวมารดาจากไปนกั 

‘แม่จ๋า ยาย...’

‘นี่อุ่น อุ่นฟังแม่นะ’

ผู้ได้ชื่อว่าแม่เอ่ยขัดลูกสาว น�้าเสียงจริงจังจนผู้รับฟังต้องนั่งลงกับ

พื้น เพราะกลวัว่าจะเป็นลมด้วยความเสยีใจจากการสูญเสยีก่อนฟังจบ 

‘แกฟังแม่นะอุ่น ตอนนี้ยายไม่อยู่แล้ว เราเหลอืกนัแคส่องคนแมล่กู 

อุ่นมาหาแม่นะ มาอยู่กบัแม่ มาเรยีนหนงัสอืที่นี่ ต่อไปนี้แม่จะดูแลอุ่นเอง’

ค�ากล่าวของแม่ดั่งน�้าทิพย์ราดรดหัวใจดวงน้อยที่ใกล้แตกสลาย  

ริมฝีปากซีดแย้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน แววตาที่ทุกข์ทนเพราะ

การสูญเสยีฉาบความหวงั 

‘ไปหาแม่...ที่อเมรกิาเหรอจ๊ะ’ ค�าถามเกดิขึ้นพร้อมกบัที่ความดใีจเริ่ม
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หม่นแสง

อเมรกิา...ไกลขนาดนั้น ไหนจะเรื่องวซีาอกี เธอจะไปไดอ้ย่างไรกนั! 

ยังไม่ทันได้เอ่ยถาม ดั่งความคิดของลูกสื่อถึงใจแม่ เสียงของแม ่

อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความแน่ใจ และความแน่ใจนั้นได้ส่งผ่านมาถึงเธอ

ผู้ฟังด้วย

‘มาอเมริกาอุ่นไม่ต้องกลัว เดี๋ยวอุ่นโทร. ไปหาคนคนหนึ่งนะ แล้ว 

เขาจะจดัการทุกอย่างให้ เบอร์นี้นะลูก...’

น�้าอุ่นใช้นิ้วต่างปากกาจดตัวเลขลงบนพื้นดิน ทันทีที่หมายเลข

โทรศพัท์ประเทศไทยถูกถ่ายทอดครบ แม่กเ็อ่ยย�้ากบัเธออกีครั้ง 

ย�้า...เพื่อปลูกฝังความฝันใหม่ให้หญงิสาวที่ความฝันเดมิสูญสลาย 

‘อุน่ต้องตั้งใจให้ด ีมาหาแม่นะลกู ต่อไปนี้แม่จะดูแลอุ่นเอง มาเรยีน

หนงัสอืที่นี่ มาอยู่กบัแม่ที่นี่ แม่รกัอุ่นนะ...’

แม่รกัอุ่นนะ...ประโยคนี้ดงัชดัประหนึ่งเสยีงตะโกน

ดัง...จนผู้นึกถึงเหตุการณ์ที่ล่วงผ่านสะดุ้งท�าของตก เธอรีบก้มลง 

เก็บของ มือลูบอกซึ่งหัวใจเต้นรัวราวจะหลุดออกมา ปลอบโยนใจตัวเอง 

ให้สงบ รมิฝีปากบางยิ้มเหยยีดในค�ารกั แววตาอดัแน่นด้วยความขมขื่น 

‘น�้าอุ ่น’ สาวน้อยวัยยี่สิบเอ็ดปีเดินทางจากประเทศไทยมาสู ่

สหรฐัอเมรกิาพร้อมความฝันอนัแสนงดงาม

ฝัน...ที่แตกสลายเป็นเสี่ยงในวนัที่สองที่มาถงึ 

ดวงตากลมโตปิดลงอกีครั้ง ครั้งนี้ปรากฏภาพเหตุการณ์มากมาย...

ภาพแม่คร�่าครวญถึงความล�าบากบนแผ่นดินแห่งเสรีภาพ ค�าบอก

เล่าถงึอนัตรายของสถานะโรบนิฮดู๖ จากที่ร้องไห้จะเป็นจะตายจนเธอร้องไห้

ตาม กลายเป็นเริ่มกล่อมเธอเข้าสูแ่ผน ‘โกลด์ดกิเกอร์’ กล่อมอยูส่ามวนัทั้ง

พูดดพีูดหวาน ทั้งด่าทั้งขู่จะฆ่าตวัตาย ในที่สุดน�้าอุ่นผู้เป็นความหวงัเดยีว

๖ โรบนิฮูด คอืคนที่อยู่อย่างผดิกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา
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ของแม่กพ็ยกัหน้า 

ปฏบิตักิารปลุกป้ันลกูสาวเป็นโกลด์ดกิเกอร์ ปลกูฝังตวัตนหญงิสาว

อกีคนหนึ่งให้แก่เธอเกดิขึ้นทนัท ี

‘ชื่ออุ่นมันบ้านนอก ฝรั่งออกเสียงไม่ได้ ชื่อ...’ แม่เกาหัวแกรกๆ  

จับคาง แววตาครุ่นคิด ก่อนจะตบเข่าฉาดเมื่อนึกขึ้นได้ ‘อลิซละกัน เอ๊ะ 

ต้องมชีื่อจรงิหรูๆ  ด้วย แม่เคยได้ยนิมาจากในหนงั อะไรวะ...มนัตดิที่ปาก 

อลซิ...อลซิ...อ้อ! อลซิซ่า! แกชื่ออลซิซ่า เรยีกสั้นๆ ว่าอลซิ’

น�้าอุ่นในวันนั้นหน้าเหลอพร้อมทวนชื่อ ก่อนจะยิ้มแหยยอมรับชื่อ 

อลซิซ่าอย่างรู้ดวี่าไร้สทิธิ์ขดัขนื 

‘จ้ะ อุ่น...เอ๊ย อลซิ...อลซิซ่า’

‘เออ แลว้กอ็าชพี จ�าไว้นะว่าแม่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหาร แกมาที่นี่

เพื่อมาเที่ยวและเยี่ยมแม่ นี่แกอย่าหลดุไปนะว่าฉนักบัแกเป็นเดก็เสร์ิฟ ท่อง

ไว้ แม่แกเป็นเจ้าของร้าน แกคอืลูกสาวเจ้าของร้าน!’

จากน�้าอุน่ เดก็เสร์ิฟร้านอาหารไทย กลายเป็นอลซิซ่า ลกูสาวเจ้าของ

ร้านอาหารไทย ปฏิบัติการโกลด์ดิกเกอร์เริ่มต้นขึ้นพร้อมความหวังของ 

ผู้วางแผน 

อาชพีเดก็เสร์ิฟคอือาชพีเสรมิ ส่วนเรื่องหลกัของน�้าอุน่คอืการแต่งตวั

สวยไปเดินเตร่ตามย่านคนรวย ส�านักงานกฎหมาย โรงพยาบาล เพื่อรอ

สร้างเหตุการณ์อันดูเหมือนเรื่องบังเอิญที่ได้พบเจอ ระหว่างคุณหนูลูกสาว

เจ้าของร้านอาหารจากประเทศไทยกับหนุ่มอเมริกันผู้มีฐานะมั่งคั่งในระดับ

ที่เรยีกว่าร�่ารวย 

แน่นอนว่าชุดที่เธอสวมใส่แต่ละชุด แม้จะตกรุ่นแต่ก็ล้วนเป็นของ

แบรนด์มรีาคา และแน่นอนอกีที่ว่าชุดเหล่านี้ไม่เคยซ�้าแต่ละวนั เพราะเธอ

เพยีงจ่ายเงนิแล้วยมืมาใส่ ก่อนจะน�าไปคนืในเงื่อนไขรบัคนือย่างไร้ค�าถาม

ภายในสามสบิวนัของท.ีเจ.แมก็ซ์ 

ช่างเป็นเคราะห์ดีที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา 
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เอื้ออ�านวย ถงึกระนั้นเจ้าตวักไ็ม่ภูมใิจนกั ละอายใจทุกครั้งเมื่อเจอสายตา

ราวจะถามว่า ‘อกีแล้วหรอื’ ของพนกังานที่จ�าเธอได้ 

ใช่เพยีงชุด ยงัมกีระเป๋า รองเท้า เรยีกได้ว่าทุกสิ่ง!

และในที่สุดความละอายใจก็ท�าให้น�้าอุ่นเลือกเปลี่ยนสาขา ยอมนั่ง

รถบัสไปไกลถึงอีกฝั่งของเมืองเพื่อซื้อและคืนยามใช้เสร็จ ท�าเช่นนี้วนไป

เวยีนมา

ความล�าบากใจไม่ยาวนานนกั อาจเพราะโชคดขีองน�้าอุ่น การสร้าง

สถานการณ์ของเธอจัดว่าได้ผลดียิ่ง ผู้ชายแต่ละคนที่เธอได้พบเจออย่าง

จงใจบงัเอญิล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มกระเป๋าหนกัผู้พร้อมจ่าย การเดตทุกครั้ง

อย่างน้อยต้องมขีองก�านลั เสื้อผ้า เครื่องประดบั กระเป๋า 

เมื่อคดิถงึของทั้งหลายที่เคยได้รบั ดวงตาที่ปิดอยูก่เ็ปิดขึ้น มอืขยบั

ถุงกระดาษแบรนด์หรู ทอดตามองกล่องราวกับจะทะลุเข้าไปเห็นกระเป๋า

หนงัแสนงามราคาแพงลิ่วภายใน เป็นอกีครั้งที่เธอถอนใจ

ถ้าให้คิดค�านวณว่าของทั้งหมดที่เธอได้รับมีมูลค่าเท่าไร เจ้าตัวยัง

ขนลุกเมื่อรู้ตวัเลขที่จดไว้ทุกครั้ง หลกัล้าน...ของทั้งหมดหลกัล้านบาท

ทว่า...เป็นหลกัล้านที่มเีพยีงความว่างเปล่า เพราะของทั้งหมดถูกน�า

ไปแลกเปลี่ยนจ่ายค่าหวยให้แก่แม่ผูม้อีาชพีหลกัคอืการเล่นหวย อาชพีรอง

คือบีบบังคับเธอให้หาเงินมาจ่ายค่าหวย และอาชีพเสริมคือเป็นเด็กเสิร์ฟ 

ผู้ใช้เวลาว่างจบักลุ่มเกง็เลขหวยกบัเหล่าเดก็เสริ์ฟและแม่ครวั

ไม่รูว่้าเธอถอนหายใจเป็นครั้งที่เท่าไรของวนั ดวงหน้าจิ้มลิ้มเบอืนไป

ทางถนนอันแสนว่างเปล่า มอง...มองความว่างเปล่านั้น ชั่วอึดใจต่อมาจึง

ล้วงกระเป๋าสะพายหยบิสมาร์ตโฟนรุน่ใหม่ล่าสุดซึ่งเอดสินัซื้อให้หลงัจากเธอ

แสร้งสร้างสถานการณ์ท�าโทรศพัท์มอืถอืหาย 

สถานการณ์นี้มาจากค�าสั่งของแม่ที่ว่า ‘ดูซิ มือถือถูกๆ กระจอกๆ 

มนัไม่เหมาะกบัค�าโกหก แกไปหาทางท�าหายต่อหน้าผูช้ายเลยนะ ให้พวกมนั

ซื้อให้ใหม่!’
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โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คือของก�านัลชิ้นแรกในเดตแรกระหว่างเธอ

กับเอดิสัน กุมารแพทย์หนุ่มหล่อประจ�าคลินิกอันแสนโด่งดังใจกลาง 

ดาวน์ทาวน์ คลนิกิที่มแีต่พวกกระเป๋าหนกัใช้บรกิาร

ไม่ต้องคาดเดาให้ยากถงึการพบกนัอย่างตั้งใจบงัเอญิของเธอและเขา 

ทุกสิ่ง...เธอล้วนสร้างขึ้นมา และเขาก็ตกหลุม จะว่าไปเขานี่ละคือคู่เดตที่

บ่อยที่สุดของเธอ ของก�านัลที่ได้รับกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนมาจากชาย 

ผู้นี้ 

น�้าอุ่นกลืนความสงสารกุมารแพทย์หนุ่มผู้ถูกหลอกลงคอ นิ้วเริ่ม

พมิพ์ค�าวา่ ‘Good Night’ ส่งให้เขาผูน่้าจะถงึบ้านเรยีบร้อยแลว้ สง่เสรจ็ก็

เกบ็โทรศพัท์ ไม่สนใจเสยีงข้อความที่ดงัตอบกลบัมา มอืขยบัถงุบรรจอุาหาร 

แง้มดูสเต๊กชั้นดดี้านใน รมิฝีปากบางยิ้มกว้าง

“แม่ต้องดใีจแน่ๆ วนันี้มสีเต๊กของโปรดแม่”

แท้จรงิแล้วไม่มคีณุลงุจรจดั เธอเกบ็อาหารนี้ให้แม่ของเธอ ส่วนเธอ

มีของโปรดที่แม่เตรียมไว้ให้ นั่นคือไข่เจียวกับน�้าพริกหนังหมูฝีมือแม่ 

อาหารโปรด...ที่เธอยนิดสีละสเต๊กราคาสองร้อยห้าสบิเหรยีญเพื่อแลกมา 

รถประจ�าทางเริ่มชะลอความเร็ว บอกถึงสัญญาณการจอดในป้าย 

ต่อไป สถานที่อันคุ้นตาและชื่อถนนท�าให้น�้าอุ่นเตรียมลุก สะพายกระเป๋า

และถือถุงทะมัดทะแมง แตกต่างจากท่าทางที่ดูแสนบอบบาง ไม่นานนัก

ประตูรถกเ็ปิดออก เธอเอ่ยราตรสีวสัดิ์กบัคนขบัรถ 

“Good night to you too.” คนขบัรถตอบอย่างมไีมตร ี

หญงิสาวเดนิฝ่าความมดืกลบัสู่ห้องพกัอนัเป็นห้องเช่าเลก็ๆ เจ้าของ

ชั้นที่แท้จริงคือเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งเช่าและกั้นแบ่งเพื่อให้คนงานใน 

ร้านอาหารเช่าอยู่อาศัยในราคาถูกกว่าปกติ ซอยซอยนี้แม้จะมืดแต่ก็ไม่ได้

น่ากลวั อาจเพราะเธอเคยชนิแล้วกระมงั 

น�้าอุ่นจ�าได้ว่าช่วงแรกที่ต้องเดินดึกๆ ตามล�าพัง เธอขาสั่นกลัวถูก

ฉุดถูกปล้นจี้ แต่เมื่อพบว่าไม่มีอะไรก็คลายความหวาดกลัว ถึงกระนั้นก็ 
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ไม่เคยประมาท สองเท้าก้าวฉบัๆ ประหนึ่งก�าลงัแข่งเดนิเรว็ 

ร่างเลก็บางหยุดลงหน้าตกึ ใช้มอืข้างหนึ่งกระชบัของทั้งหมดไวแ้นน่ 

มืออีกข้างไขกุญแจ ประตูชั้นที่หนึ่ง...สอง...และสามเปิดออก ไฟทางเดิน

ส่องสว่างช่วยให้มองเห็นชัดเจน สองเท้าเดินไปยังสุดทางเดิน เคาะประตู

ห้องสขีาวขุ่นเบาๆ ก่อนจะเปิดเพราะรู้ว่าแม่ไม่ได้ลอ็กไว้ 

“อุ่นกลบัมาแล้วจ้ะแม่ วนันี้มสีเต๊กจ้ะ”

สิ้นค�าบอกของลกูสาว สตรวียักลางคนผูก้�าลงันั่งขดัสมาธอ่ิานหนงัสอื

ทำานายฝันเทยีบเลขเดด็กว็างหนงัสอืพร้อมกระโจนมารบัของ ไม่ใช่สเต๊ก...

แต่เป็นถงุแบรนด์หร ูเธออุ้มมนัประหนึ่งอุ้มทารกนอ้ยแสนบอบบาง วางลง

บนฟกูเก่าซึ่งยบุเป็นแอ่งซ้ายขวา บรรจงหยบิกล่องออกมาจากถงุและเปิดดู

ของภายในด้วยนยัน์ตาเป็นประกาย 

“อู้ย...ดูส!ิ ต�่าๆ ก.็..” ผู้ประเมนิราคาขมวดคิ้วครุ่นคดิแล้วยิ้มกว้าง

ดใีจ “หลายพนัเหรยีญละวะ ดมีากเลยอุ่นลูกรกั แม่มเีงนิใช้หนี้ มเีงนิท�าทนุ

ใหม่แล้ว เนี่ย ได้เลขเดด็มาเพยีบ”

น�้าอุ่นมองกระเป๋าของเธอด้วยแววตาเศร้า ทั้งเสยีดายทั้งอาลยั แต่ก็

หกัใจเดนิไปหยบิจานจากตะกร้า จดัสเต๊กให้แม่ น�าอาหารสุดหรูมาวางข้าง

สมุดจดหวย แววตาเศร้าแทนที่ด้วยความดใีจเมื่อหางตาเหน็ว่ามขีองโปรด

วางรอไว้บนโต๊ะญี่ปุ่นสเีหมอืนไม้เก่าๆ

“กนิข้าวเถอะแม่ หวิแล้ว”

เสยีงเรยีกของเธอท�าให้วไิลค่อยๆ วางกระเป๋าลงในกลอ่ง บรรจงใส่

ถงุอย่างด ีแล้วลกุมานั่งข้างลกูสาว ขยบัท่าทางจบัมดีจบัส้อม ดดูมีมีารยาท

ยิ่งนกั สมฐานะค�าโป้ปดว่าเป็นเศรษฐนิเีจ้าของร้านอาหารไทย 

“เอ้า ลมืเลย” 

เสียงร้องนี้ดังมาจากน�้าอุ่นผู้รีบวิ่งไปหยิบไอแพดที่ชาร์จไว้ ไอแพด

เครื่องนี้เอดิสันเป็นคนมอบให้เช่นกัน ส่วนสาเหตุที่มันยังอยู่ ไม่ได้ถูก 

น�าไปแลกเปลี่ยนเป็นค่าหวยของวิไล เพราะเธอร้องไห้อ้อนวอนปางตาย 
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พร้อมสัญญาจะรีบหาของมาแทนที่ วิไลเลยยอมปล่อยมือให้แก่คนหาเงิน

ใช้หนี้

“ดูไอ้หนังเจ้าพ่อมาเฟียอีกละสิ ท�าไมไม่ดูหนังฝรั่ง จะได้ฝึกภาษา 

ไปด้วย”

น�้าอุ่นยิ้มให้แม่ผู้มองด้วยแววตาต�าหนิ แม้เธอจะมาจากเมืองไทย

และเรยีนโรงเรยีนเลก็ๆ รวมถงึมหาวทิยาลยัไร้ชื่อเสยีง แต่ภาษาองักฤษอยู่

ในระดับดีด้วยความใฝ่รู้และความคิดที่ว่าภาษาจะช่วยให้เธอได้งานดีๆ มี

เงนิเยอะๆ 

ยายจะได้ไม่ต้องล�าบาก แม่จะได้กลบัมาอยู่บ้าน...

เมื่อคดิถงึ ดวงตากลมโตกแ็ดงเรื่อ ก่อนจะรบีกดความรู้สกึเศร้าและ

คดิถงึผู้จากไปไว้ในหวัใจดวงน้อย เพราะรู้ดวี่าหากมนี�้าตา แม่จะต้องโมโห

และเริ่มด่า นิ้วเรยีวกดเปิดซรีสี์จนีที่ดูค้างไว้ ส่งยิ้มน่ารกัให้แม่ผู้บ่นอุบอบิ

ในความดื้อเงยีบของลูกสาว

“โธ่ แม่ กอ็ุน่ชอบแบบนี้ ดสู ิพระเอกล้อหล่อ นางเอกซ้วยสวย เนี่ย

แม่...มหีนงัอกีเรื่องที่อุ่นดตูอนนั่งเครื่องมา สนกุมาก ชวีติเมยีมาเฟยีสบ๊าย

สบาย”

วิไลจิ้มเนื้อสเต๊กซึ่งหั่นพอดีค�าเข้าปาก ปรายตามองลูกสาวผู้ตัก 

ข้าวคลุกน�้าพริกตาแดงหนังหมู โปะด้วยไข่เจียวเคี้ยวตุ้ยๆ เธอส่ายหน้า 

ราวจะต�าหนว่ิาเพ้อเจ้อ ใช่เพยีงเท่านั้น ยงัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแบบผูใ้หญ่ต�าหนิ

เดก็

“งั้นกไ็ปแถวไชนาทาวน์ ไปจบัผวัเศรษฐมีาเฟียจนีมาสกัคน ดูซมินั

จะสบายแบบในหนงัไหม”

น�้าอุ่นหัวเราะข�า ไม่สนใจสายตาต�าหนิของแม่ พุ่งสายตาไปจับจ้อง 

ซรีสี์จนีแกล้มการรบัประทานอาหาร รบัประทานไปดูไป แววตาเริ่มเพ้อฝัน

ไปเรื่อย เสยีงและความคดิเริ่มดงัก้องในห้วงจนิตนาการ 

คงจะดไีม่น้อย...ถ้าเธอได้เป็นคณุนาย เป็นภรรยาหวัหน้ามาเฟียแบบ
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ในซรีสี์ ชวีติที่นอนใช้เงนิอย่างเดยีว วนัๆ ไม่ต้องท�าอะไร ไปไหนมแีต่คน

ก้มศรีษะให้ คงสุขสบายจนไม่รู้จกัค�าว่าทุกข์เลยทเีดยีว! 



ฉากการประชดประชันของนางเอกและนางอิจฉาบนหน้าจอ 
ไอแพด ท�าให้ผู้ที่ชมด้วยอารมณ์ร่วมขยับตัว จากนั่งพับเพียบเป็นนั่ง 

ขดัสมาธ ิสองตาเพ่งมองหน้าจอ มอืข้างหนึ่งถอืปูจากส้มต�าปปูลาร้า อกีข้าง

ถอืแก้วจงิเจอร์เอล 

ทันทีที่นางร้ายจัดการนางเอกจนน�้าตานอง แก้วน�้าแก้วนั้นก็ถูก

กระแทกลงบนโต๊ะจนน�้ากระฉอก มอืที่เป็นอสิระตบหน้าตกัเสยีงดงั 

“โอ๊ย...สู้เขาสสิู้เขา!”

น�้าอุ่นรู้สึกขัดใจยิ่งนัก ถึงขนาดวางปูดองที่ตั้งใจจะเคี้ยวลงในชาม

ตามเดิม หยิบกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ เปลี่ยนละครอันแสนขัดใจไปเป็น 

อกีเรื่องซึ่งเธอดูค้างไว้เมื่อวานเพราะผลอ็ยหลบั

ฉากที่ปรากฏแทน คือฉากนางเอกรับรู้ความจริงเรื่องที่ถูกพระเอก

หลอกลวงเรื่องฐานะที่จนแสนจน ทั้งที่แท้จริงแล้วรวยล้นฟ้า มือข้างหนึ่ง

ของผู้ชมหยบิปตูวัเดมิขึ้นมาฉกีขา ส่งเข้าปากเคี้ยวเสยีงเอรด็อร่อย ยิ่งฉาก

ในละครขดัใจมากเพยีงใด เสยีงเคี้ยวกย็ิ่งดงัขึ้นเท่านั้น 

๒
คุ้นเคยและคล้ำยคลึง
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จนในที่สุดเมื่อนางเอกบอกเลิกพระเอก ผู้รับชมถึงกับโยนปูที่เหลือ

อยู่ไม่กี่ขาลงในชามอย่างรุนแรง ฟาดมือฟาดไม้ไปมาในอากาศ ตามด้วย

การทุบพื้น 

“โอ๊ย...นางเอกนะนางเอก ท�าไม ท�าไมมมม!”

คนอนิจดัถอนหายใจ ตดัสนิใจปิดละครด้วยความรู้สกึไม่เข้าใจอย่าง

ยิ่ง เอื้อมมอืไปยกแก้วน�้าขึ้นกระดก แล้วกระแทกแก้วลงรนุแรงไม่ต่างจาก

ครั้งแรก ตามด้วยการเท้าคางบ่นเรื่องละคร 

“ไม่เข้าใจจริงๆ ท�าไมนางเอกจะต้องโกรธที่แท้จริงแล้วพระเอกรวย 

มันน่าโกรธตรงไหน ถ้าจนแล้วบอกว่ารวยนี่สิน่าตบ!” เธอบ่นแล้วถอน

หายใจอกีรอบ ตกัส้มต�าเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆ เคี้ยวหมดปากจงึเริ่มบ่นต่อ 

“หรอืบางทนีางเอกอาจจะแกล้งโกรธเพื่อรกัษาภาพนางเอก แต่จรงิๆ 

ในใจก�าลงัระรกิระรี้จะได้ผวัรวย”

ผูว้เิคราะห์เอยีงคอไปมาสลบักบัการจดัการปทูี่เหลอื เมื่อเหลอืเพยีง

ซากปู รมิฝีปากบางกย็ิ้มกว้าง ดวงตากลมโตฉายแววรื่นเรงิขบขนั 

“นี่ถ้าเป็นเรานะ ทนัททีี่รู้ว่ารวย จะเอาไม้ทุบหวัลากไปจดทะเบยีน!” 

กล่าวแล้วก็เปล่งเสียงหัวเราะดังลั่นอย่างไม่สมความเป็นกุลสตรีที่ยายเคย

เฝ้าสอน ก่อนที่เสยีงหวัเราะจะถูกขดัด้วยเสยีงเรยีกเข้าจากโทรศพัท์มอืถอื 

เป็นอีกครั้งที่เธอดึงกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ ตามด้วยการหยิบ

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู หน้าจอปรากฏรูปภาพและชื่อของคู่เดตอีกคนหนึ่ง 

ไม่ใช่เอดสินั

คู่เดตคนนี้ท�าอาชพีทนายความ เธอสร้างสถานการณ์บงัเอญิพบเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว เคยเดตกันไปได้หนึ่งครั้ง และในครั้งนั้นนอกจากกุหลาบ 

ช่องาม ยงัมขีองก�านลัเป็นสร้อยคอแบรนด์ดงั 

นิ้วเรยีวกดรบัสายอย่างไร้ความลงัเล แมด้วงตาจะฉายความเหนื่อย

หน่าย แต่น�้าเสยีงเตม็ไปด้วยความอ่อนหวานและสดใส ทั้งยงัมรีอยยิ้มกว้าง

ประหนึ่งผู้โทร. มาก�าลงัสนทนาอยู่เบื้องหน้า 
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“ฮลัโหล อลซิค่ะ”

“ฮลัโหล อลซิ ผมมาร์คนะครบั คุณสบายดไีหม”

หญิงสาวแสร้งท�าท่าครุ่นคิด ทวนชื่อเขาเบาๆ แบบตั้งใจให้อีกฝ่าย

ได้ยนิ “มาร์ค...มาร์ค...”

“เราเคยออกเดตกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมกับคุณพบกันหน้า

ส�านกังานกฎหมายแถวเมดสินัอเวนวิ ผมท�ากาแฟคุณหก”

แม้อกีฝ่ายจะตกหลุมกบัดกั แต่ผู้วางกบัดกัยงัไม่รบีเฉลย ท�าเสยีง 

อมืลากยาว จนในที่สุดจงึร้องอ้อ ตามด้วยการเอ่ยด้วยน�้าเสยีงตดัพ้อ 

“ที่แท้กค็ณุนี่เอง คณุทนายแสนยุง่ ฉนัสบายดค่ีะ ว่าแต่คุณยงัจ�าฉนั

ได้อกีหรอืคะ” 

ผู้ถูกย้อนถามหวัเราะเบาๆ จรงิอยู่ที่เขาหายเงยีบ ไม่ได้ตดิต่อไปถงึ

ห้าวัน แต่นั่นเป็นเพราะเขาต้องท�าคดีส�าคัญ อยู่แต่ในส�านักงานกฎหมาย

ตลอด แทบไม่มีเวลาแม้แต่รับประทานอาหาร ไม่ได้กลับบ้าน จนกระทั่ง 

เมื่อเช้าทุกสิ่งจบลงเรียบร้อย ภาพรอยยิ้มสดใสของสาวน้อยผู้นี้สว่างวาบ 

ในใจชายหนุ่มจนเขาต้องรบีโทร. มาทนัททีี่ตื่นนอนช่วงบ่าย 

“ผมผิดเองที่ลืมโทร. บอกคุณ ให้ผมไถ่โทษด้วยดินเนอร์ค�่านี้ 

นะครบั”

น�้าอุน่ไม่ได้ตอบตกลงทนัท ีเธอทวนค�าว่าค�่านี้เบาๆ อย่างให้อกีฝ่าย

ได้ยนิ รบีลุกไปหยบิสมุดมาเปิดเสยีงดงัคล้ายก�าลงัเชก็ว่าว่างหรอืไม่ 

“นะครบัอลซิ ให้ผมไถ่โทษนะครบั”

การย�้าของมาร์คท�าให้รมิฝีปากบางคลี่ยิ้มพงึใจในความกระตอืรอืร้น

ของเขา ถงึกระนั้นกย็งัไม่ตกปากรบัค�าในทนัท ีแสร้งถอนหายใจเบาๆ ปิด

สมุดแล้วเดินกลับไปนั่งที่เดิม ก่อนจะตอบตกลงเมื่อคิดว่าทิ้งระยะเวลา

พอควรแล้ว

“ตกลงค่ะ ที่ไหนดคีะ”

“คุณอยากทานอะไรครบั คุณเลอืกร้านได้เลย เดี๋ยวผมโทร. นดั”
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ผู้ได้รับข้อเสนอให้เป็นฝ่ายเลือกใช้นิ้วเขี่ยแก้วน�้า สมองครุ่นคิดชื่อ

ร้านอาหารแสนหรูทั้งหลาย ก่อนจะตอบด้วยน�้าเสยีงน่ารกั “คุณเป็นเจ้าถิ่น 

คุณควรแนะน�าร้านอร่อยให้ฉนัไปลองชมิสคิะถงึจะถูก”

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมนดัร้านได้จะเทก็ซ์ที่อยู่ไปให้คุณนะครบั ว่าแต่

ให้ผมไปรบัที่...”

“เจอกนัที่ร้านดกีว่าค่ะ อ้อ...ขอเป็นตอนห้าโมงครึ่งนะคะ กลบับ้าน

ดกึมากแม่เป็นห่วง”

“ได้ครบั ถ้าอย่างนั้น...แล้วพบกนั ขอบคุณอกีครั้งที่ให้โอกาสผม”

หญิงสาวผู้ให้โอกาสวางสาย แน่ใจยิ่งนักว่ามาร์คจะต้องมาพร้อม

ดอกไม้ช่อโต ทั้งยังมีของแทนค�าขอโทษที่มูลค่าน่าจะสูงกว่าสร้อยแบรนด์

หรูครั้งก่อน มือเรียวเริ่มจัดแจงเก็บชามบนโต๊ะ น�าไปล้างท�าความสะอาด 

ดวงตาเหล่มองนาฬิกาบนผนงั

สี่โมงห้าสบิ

เสียงข้อความเข้าดังขัดการดูเวลา ร่างบางเล็กในชุดเสื้อแขนยาว

กางเกงขายาวสีส้มอ่อนเดินกลับไปหยิบโทรศัพท์มาดู ข้อความมาจากว่าที่ 

คู่เดตในค�่าคนืนี้ เขาส่งที่อยู่ร้านมาให้พร้อมกบัข้อความที่ว่า 

‘ผมรอคอยจะพบคุณอย่างใจจดใจจ่อ’

ทั้งที่ข้อความชวนให้ยิ้ม แต่ผู้ได้รบัถอนหายใจยาว เดนิน�าโทรศพัท์

มือถือไปชาร์จแบตเตอรี่ ส่งข้อความบอกแม่ผู้ก�าลังหมกมุ่นอยู่ในวงไพ่ที่

ห้องเจ้ามอืคนใหม่บนชั้นสามของตกึหลงันี้ 

‘อุ่นมเีดตนะแม่ น่าจะกลบัไม่เกนิสี่ทุ่ม’

ข้อความถูกส่งไป เธอโยนโทรศัพท์ลงที่เดิมอย่างแน่ใจว่าไม่มีการ

ตอบกลบัเรว็ๆ นี้ เพราะแม่ก�าลงัตดิพนักบัการเล่นไพ่ มองโทรศพัท์มอืถอื

ด้วยแววตาเบื่อหน่ายในสิ่งที่ท�า ตามด้วยการถอนหายใจแรงอกีครั้ง ก่อน

จะเดินเข้าห้องน�้า อาบน�้าแต่งตัว แปรงฟันบ้วนปาก ก�าจัดกลิ่นส้มต�า 

ปปูลาร้าที่แสนจะรนุแรงตดิลมหายใจ ท�าตวัให้พร้อมส�าหรบัการเป็นคณุหนู
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อลิซซึ่งจะออกเดตกับทนายความหนุ่มหล่ออนาคตไกลที่ร้านอาหารหรูย่าน

เมดสินัอเวนวิในอกีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ภาพหญิงสาวในชุดโคตขนเป็ดสีขาวแบรนด์หรูราคาสามหมื่นห้าพัน
เหรียญวิ่งขึ้นรถประจ�าทาง ช่างเป็นภาพแสนขัดตายิ่งนักส�าหรับผู้เพิ่งเคย

พบเห็น แน่นอนว่าจากเสื้อโคต กระเป๋า รองเท้าบูต และถุงมือ กะด้วย

สายตาสามารถบอกได้คร่าวๆ ว่าเจ้าของเครื่องแต่งกายเหล่านี้ไม่น่ามปัีญหา

ในการซื้อรถหรอืใช้บรกิารรถแทก็ซี่

แววตาสงสัยจากผู้คนไม่ได้ท�าให้ผู้ถูกมองกระดากเขิน เธอทักทาย

คนขบัรถซึ่งพบเจอกนับ่อย เดนิไปนั่งเก้าอี้ตวัสุดท้ายที่ว่าง ยิ้มกราดให้ผู้ที่

มองมา รอยยิ้มสดใสดั่งแสงตะวนัเจดิจ้าพาให้ผู้มองเหน็ยิ้มตาม 

รถเคลื่อนตัวออกเมื่อผู้โดยสารขึ้นลงครบ น�้าอุ่นเปิดกระเป๋าหยิบ

พาสปอร์ตขึ้นมาดู พลกิไปหน้าประทบัตราขาเข้าประเทศอเมรกิา จากวนัที่

บอกให้รู้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนที่เธอจะอยู่ที่นี่ได้อย่างถูกกฎหมาย 

อกีเพยีงหนึ่งเดอืนที่เธอต้องเลอืก 

จะหาคนแต่งงานด้วยแล้วให้เขาขอกรีนการ์ดให้...ตามที่แม่พร�่า 

ย�้าเตอืน 

ปล่อยสถานะถกูกฎหมายให้ขาด ท�าตวัเป็นโรบนิฮดูรอหาคนแต่งงาน

ด้วย 

หรอื...เดนิทางกลบัประเทศไทย

ไม่ว่าทางไหนกเ็ป็นทางที่แสนหนกัใจส�าหรบัผู้ครุ่นคดิ ที่หนกัใจไม่ใช่

เพราะไม่อยากกลบัไทย แต่เพราะมหี่วงเสี้ยวสุดท้ายที่ไม่อาจทิ้งไปได้ นั่น

คอืแม่

ยิ่งได้อยูด้่วยและได้เหน็อะไรต่ออะไร กย็ิ่งท�าให้รูว่้าแม่...อาการหนกั

กว่าที่คาดคดิไว้ แต่เพราะเนื้อในอนัมากล้นด้วยความหวงัว่าแม่จะรกั จะได้

อยู่กับแม่ผู้เป็นญาติคนเดียวในโลกอันแสนกว้างใหญ่ใบนี้ ท�าให้น�้าอุ่น 
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ไม่อาจตดัใจจาก ยอมเดนิไปตามทางที่แสนขื่นขม ทางที่ใครหลายคนล้วน

ประณามด่าว่าไร้ศกัดิ์ศร ี

นั่นเพราะเธอรกัแม่ แม้ว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเธอ และหวงั...ว่าแม่จะรกั

ตอบ

หญิงสาวถอนหายใจเบาๆ เก็บพาสปอร์ตลงในกระเป๋าตามเดิม 

เหลือบตามองชื่อสถานีหน้าที่รถจะจอด จากการค�านวณคร่าวๆ อีกเกือบ 

สบิป้ายกว่าจะถงึที่หมาย ยิ่งยามนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเลกิงาน เธอยงัต้อง

อยู่ในรถคนันี้อกีนานเลยทเีดยีว

เมื่อรู้แล้ว ดวงตาที่แต่งแต้มด้วยอายไลเนอร์และมาสคาราจนขับ

ดวงตากลมโตให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นกค็่อยๆ ปิดลงช้าๆ พร้อมกบัที่สมองเริ่ม

ย้อนคดิไปถงึวนัแรกที่ก้าวเท้าออกจากประเทศไทย

การเดนิทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวติ...

น�้าอุ่นในวนันั้นนั่งรถทวัร์จากจงัหวดับ้านเกดิ พร้อมกระเป๋าเดนิทาง
ถึงสองใบใหญ่และหนึ่งใบเล็ก ของมากมายที่บรรจุมาล้วนไม่ใช่ของเธอ 

แต่เป็นของที่วไิลสั่งให้ซื้อและขนมาให้ หากว่ากนัตามจรงิ ของของเธอนั้น

เพยีงแค่กระเป๋าใบเดยีวยงัเหลอืด้วยซ�้า

กว่าจะมาถึงเคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช่างเป็นการ 

เดนิทางอนัแสนทลุกัทเุล เธอมาถงึก่อนเวลาเกอืบห้าชั่วโมง จงึฆา่เวลาด้วย

การนอนรอเวลาเคาน์เตอร์เปิด แต่การนอนรอกไ็ม่ราบรื่นนกั เพราะใจมวัแต่

กงัวลว่าของจะหาย ในที่สุดจงึเปลี่ยนเป็นนั่งจบัรถเขน็และคดิฝันถงึช่วงเวลา

ที่จะได้เจอแม่ 

เมื่อเคาน์เตอร์เช็กอินเปิด น�้าอุ่นเข็นรถเข็นบรรทุกกระเป๋าตรงไปที่

เคาน์เตอร์ ดวงตาซุกซนเหลือบมองเคาน์เตอร์ข้างๆ อันเป็นเคาน์เตอร ์

เช็กอินของผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเดินเข้ามา 

เชก็อนิเหลอืบมองมาทางเธอเช่นกนั 
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คุ้นเคย...

ความรูส้กึคุน้เคยบงัเกดิขึ้นในใจของสตรทีั้งสอง ดวงตาสองคู่สบกนั 

ต่างฝ่ายต่างเบกิตากว้าง ดวงตาฉายแววตกใจและแปลกใจ 

คุ้นเคย...ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดแล่นพล่านไปทั่ว

ร่างกาย น�้าอุ่นแน่ใจว่าเธอไม่เคยเจอผู้หญงิคนนั้น

แต่...แต่ท�าไมกนันะ...

ท�าไมเธอรู้สึกคุ้นหน้าเหมือนว่ารู้จัก ทั้งยังมีความรู้สึกรัก...และ...

ผูกพนั

ความรูส้กึนี้ใช่เพยีงเกดิกบัเธอ แต่กบัสตรปีรศินาผูน้ั้นกเ็ช่นกนั สตรี

ทั้งสองต่างส่งยิ้มให้ตามมารยาทเพื่อกลบความขวยเขนิ ช่างเป็นรอยยิ้มแสน

คล้ายคลงึยิ่งประหนึ่งก�าลงัส่องกระจกสะท้อน 

‘Madam.’

เสยีงเรยีกจากเจ้าหน้าที่เชก็อนิผู้โดยสารชั้นหนึ่งท�าให้สตรผีูน้ั้นหนัไป

สนใจบอร์ดดิงพาสของตน หยิบบอร์ดดิงพาสทั้งสองใบมา จบความรู้สึก 

คุ้นเคยด้วยการมอบรอยยิ้มอ�าลาให้น�้าอุน่ เดนิไปโดยหนักลบัมามองพร้อม

คลี่ยิ้มอกีครั้ง แล้วจงึเดนิจากไปตามทางของตน

น�้าอุ่นค่อยๆ ถอนสายตาคืนตามเสียงเรียกของเจ้าหน้าที่เบื้องหน้า

เธอผู้แสนจะท�างานเชื่องช้ายิ่งนกั แต่ความเชื่องช้านี้กลบัเป็นความเชื่องช้าที่

ไม่น่าขดัใจ เพราะเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่สองสาวแห่งสายการบนิก�าลงักระซบิ

กระซาบสนทนากนัช่างน่าสนใจส�าหรบัผู้ยนืรออย่างยิ่ง 

‘นั่นไงคุณหนูใหญ่ตระกูลเฉนิ’

‘อ้อ...ลูกสาวคนโตของมาดามเฉนิใช่ไหม’

‘ใช่ๆ เห็นว่ามาเที่ยวเมืองไทยอาทิตย์ที่แล้ว นี่รีบบินกลับนิวยอร์ก

เพราะมาดามเฉนิเสยีชวีติเมื่อวาน’

‘รวยจนน่าอิจฉาเนอะ เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าตระกูลนี้รวยเป็น

หมื่นล้าน ไม่รู้จะเอาเงนิไปใช้ที่ไหน’ 
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‘เออ...ว่าแต่คุณหนูใหญ่คนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ’

‘เฉนิรุ่ยเซยีง’

เฉนิรุ่ยเซยีง...

ชื่อเฉินรุ่ยเซียงดังจับใจของน�้าอุ่นยิ่งนัก เธอทวนชื่อนี้พร้อมมองไป

ตามทางที่คณุหนใูหญ่ตระกูลเฉนิผูน้ั้นเดนิไป มอง...ด้วยความรู้สกึอยากจะ

วิ่งตามไปถามว่า 

คุณรู้สกึแบบเดยีวกบัฉนัไหม...

ทว่าไร้โอกาสนั้น เพราะตลอดเวลาที่เธอเดินเตร็ดเตร่รอเครื่องออก 

หญงิสาวไม่มโีอกาสได้พบสตรผีู้นั้นอกีเป็นครั้งที่สอง

สิ่งเดยีวที่ยงัจารในใจจนถงึทกุวนันี้ ไม่ได้ลมืเลอืนไปตามเวลาเกอืบ

ครึ่งปี คอืชื่อของสตรผีู้แสนคุ้นเคย

เฉนิรุ่ยเซยีง

เมื่อคิดถึงการเดินทาง ดวงตาที่ปิดอยู่ก็เปิดขึ้น กวาดมองผู้คน

มากมายซึ่งอดัแน่นเตม็รถโดยสาร นกึถงึการนั่งเครื่องบนิอนัแสนยาวนาน

กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครสู่ดูไบ ก่อนจะเดินทางต่อมาจนถึง

สนามบนินานาชาตเิจเอฟเค

ยี่สิบสี่ชั่วโมง...ช่างเป็นการเดินทางที่แสนยาวนาน เมื่อย อึดอัด 

ยิ่งนกั เบาะนั่งซึ่งขยบัตวัได้อย่างจ�ากดั กลิ่นกายของคนข้างๆ การพยายาม

ข่มตานอนครั้งแล้วครั้งเล่า อยากจะมคีาถาเร่งเวลาให้ตื่นขึ้นมาถงึนวิยอร์ก

ในทนัท ีความรู้สกึในวนันั้นยงัตราตรงึอยู่ในใจเธอ 

“คงจะดถี้าได้นั่งเฟิสต์คลาส”

เธอเอ่ยเบาๆ ด้วยความอิจฉายามนึกถึงช่วงเวลานั้น ตามด้วยการ

อมยิ้มเมื่อนึกถึงหนังจีนที่เธอรับชมระหว่างการเดินทางเพื่อฆ่าเวลาอันแสน

ทรมาน หนังจีนทั้งหมดล้วนเป็นหนังมาเฟีย ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดในวันนั้น

จงึมเีรื่องราวเหล่านี้มากมาย ทั้งที่ปกตแิล้วไม่ควรมซี�้าแนวเกนิสองเรื่องและ

ไม่ควรมมีาก เพราะสายการบนิที่โดยสารมานั้นไม่ใช่สายการบนิสญัชาตจินี  
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แต่...น�้าอุน่ผูไ้ม่เคยขึ้นเครื่องบนิมาก่อนในชวีติไม่รู้ในจดุเหล่านี้ เธอ

คดิเพยีงว่า...

สงสยัหนงัจนีแนวมาเฟียก�าลงัเป็นที่นยิม

การดูหนังในครั้งนั้นดั่งตัวจุดประกายความคิดเพ้อฝันของหญิงสาว 

เธอดูหนงัไปบดิหมอนไป แววตาฝันเฟื่อง อจิฉาความสบายของชีวิตเหล่า

คุณนายมาเฟีย อิจฉาความเป็นผู้หญิงของมาเฟีย ปรารถนาจะมีวาสนา 

เช่นนั้นยิ่งนกั

‘คงเป็นชวีติที่สุขสบายและน่าอจิฉามาก!’

คดิแล้วกเ็ริ่มตั้งค�าถามและเริ่มเพ้อฝัน เช่นที่เธอมกัจะท�าหลงัการดู

หนงัหรอืซรีสี์จนีเกี่ยวกบัมาเฟียจบทุกครั้ง

‘ถ้าฉันได้แต่งงานกับมาเฟียจริง...ฉันจะท�าอะไรบ้าง ชอปปิงที่ไหน

บ้างในแต่ละวนั’

นวิยอร์กซติ ีค.ศ. ๑๙๕๕
ภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ คือภาพอาคารที่ถูกถล่มยับ

เสยีหายและผู้เสยีชวีติมากมาย ในภาพนั้นมองเหน็ได้ว่าผู้เสยีชวีติมทีั้งชาว

เอเชยีและเมก็ซกินัปะปนกนั ใต้ภาพคอืข้อความสดี�าขนาดใหญ่ 

เฉนิเว่ยต้า หรอื แอนดี้ เฉนิ บุตรชายคนโตของเฉนิหม่าไท้ หรอื 

หลยุส์ เฉนิ นกัธรุกจิจนีสญัชาตอิเมรกินั ประธานสมาคมชาวจนีในนวิยอร์ก 

ผู้นำาธุรกิจเฉินตง๗ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่เมืองบรองซ์ สภาพศพพบ 

รอยกระสนุเกอืบสบินดัทั่วร่างกาย สภาพที่เกดิเหตเุสยีหายหนกั ตำารวจรฐั

นวิยอร์กเชื่อว่านี่เป็นการปะทะกนัระหว่างแก๊ง

หนังสือพิมพ์ทุกฉบับวางเรียงเต็มโต๊ะไม้ เสียงร�่าไห้ปิ่มจะขาดใจดัง

๗ ตง คือค�าเรียกต่อท้ายชื่อองค์กรหรือบริษัทในไชนาทาวน์นิวยอร์ก ในยุคบุกเบิก 

ชาวจนีในอเมรกิาจนถงึ ค.ศ. ๒๐๐๐
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มาจากสตรีชราผมสีหมอกซึ่งนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะ หลังโต๊ะคือบุรุษวัยกลางคน 

เขาถอดแว่นวางลงบนโต๊ะด้วยมือสั่นเทา ดวงตาดุมากล้นด้วยอ�านาจแดง

รื้น แต่ไร้น�้าตาหลั่งรนิแม้เพยีงหยด 

“อาตี๋ อาตี๋ของอาม่า๘” เสียงคร�่าครวญดังมาจากสตรีชราซึ่งบัดนี้ 

หยิบรูปภาพผู้จากไปขึ้นมากอดแน่น “ลื้อต้องจัดการ อั๊วไม่ยอม!” การ

คร�่าครวญเปลี่ยนเป็นความกราดเกรี้ยว ร่างเล็กบางเริ่มหอบเพราะความ

เสยีใจ

“ใจเย็นอาม้า๙ อั๊วจะจัดการเรื่องนี้แน่นอน” เขาตอบด้วยน�้าเสียง 

แน่นหนกั ลุกขึ้นไปผลกัประตูบานพบัออกพร้อมตะโกนก้อง 

ตะโกน...อนัเป็นการทดแทนการกรดีร้องที่ดงัอยู่ในใจ 

“หายไปไหนกนัหมด!”

สิ้นเสยีงตะโกน สตรสีองคนหน้าตาหมดจดอายุราวยี่สบิปีรบีวิ่งตรง

เข้ามาในห้อง ประคองสตรีสูงวัยผู้ไร้เรี่ยวแรงจะลุกให้กลับไปพักผ่อนใน

ห้องพกัส่วนตวัอย่างรู้หน้าที่ 

เฉนิหม่าไท้มองภาพมารดาถกูประคองจากไป มอืทั้งสองก�าหมดัแน่น 

เขาเดินกลับไปนั่งเก้าอี้ ดวงตาจ้องมองบุรุษในชุดเสื้อคอจีนสีด�ากางเกง 

สีเดียวกันทั้งสองคนซึ่งก�าลังเดินเข้ามา ทั้งสองอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน 

กล่าวได้ว่าเตบิโตและผ่านอะไรหลายอย่างมาร่วมกนั

“เรื่องนี้...” 

เฉนิหม่าไท้ยกมอืขึ้นเพื่อหยดุค�าพูดของบุรษุผูย้นืทางซ้าย ค่อยๆ ลด

มือลงรวบรวมหนังสือพิมพ์ตั้งเป็นกอง มองภาพถ่ายในกรอบรูปที่ตั้งอยู ่

บนโต๊ะ ในภาพนั้นคือตัวเขาเมื่อยี่สิบปีก่อน สตรีหน้าตางดงามอ่อนหวาน 

และเดก็ชายตวัน้อยทั้งสองคน 

๘ อาม่า ภาษาจนีแต้จิ๋ว แปลว่าย่า 
๙ อาม้า/หม่าม้า ภาษาจนีแต้จิ๋ว แปลว่าแม่
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“ให้คนไปตามอาเฉนิกลบัมา เรยีนจบแล้วกก็ลบัมาได้แล้ว ดแีต่เที่ยว

ไม่ยอมท�างานท�าการ อ้อ...” เขาหยุดค�าพูดลงชั่วขณะหนึ่งก่อนจะถอน

หายใจหนกั แล้วเอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงมั่นอกมั่นใจ

“ให้คนจับตาดู...เฝ้าไว้ให้ดี อย่าให้อาเฉินยกพวกบุกไปเอาคืน ไอ้

นิสัยใจร้อนอั๊วรู้ดี ถ้าพูดดีๆ ไม่รู้เรื่องก็จับมัดขังไว้ในห้องจนกว่าอั๊วจะ

จดัการเรื่องทั้งหมดจบ!”

แสงไฟสลวัจนน่าปวดตา เสยีงบรรเลงไวโอลนิดงัเอื่อยๆ กลิ่นหอม 
อ่อนๆ ของน�้าหอมปรับอากาศยี่ห้อหรูลอยก�าจายปะปนกับกลิ่นอาหารอัน

ประดับตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรจนลังเลที่จะรับประทาน ไวน์ราคาแพงที่

บรกิรก�าลงัรนิลงในแก้วชั้นด ีเนื้อแก้วใสดั่งน�้าต้นล�าธาร 

ทั้งหมดนี้...ล้วนไม่ใช่สิ่งน่าตื่นเต้น ล้วนเป็นสิ่งที่พบเจอจนเคยชิน

ส�าหรบัน�้าอุ่นผู้ออกเดตบ่อยยิ่งนกัจนผูจ้ดัการร้านและบรกิรคุ้นเคยหน้าเธอ

ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งปี หากจะนับว่าเธอออกเดตไปแล้วกี่ครั้ง 

ตัวเลขเฉียดสามหลักคือค�าตอบ แน่นอนว่าทุกครั้งคือร้านหรูหราราคา

ส�าหรบัคนกระเป๋าหนกั สิ่งเหล่านี้คอืสิ่งที่ครั้งหนึ่งเธอเคยสงสยัและใฝ่ฝัน

อาหารจะอร่อยไหมหนอ การบริการจะเป็นเช่นไร คงรู้สึกดีและมี

ความสุขไม่น้อย...

น่าแปลกใจนกั ค�าตอบข้อสดุท้ายช่างแตกต่างจากที่เคยวาดฝัน หญงิ

สาวไร้ซึ่งความรู้สกึด ีห่างไกลจากค�าว่าความสุข เธอรบัประทานอาหารพอ

เป็นพธิ ีสวมหน้ากากกระตอืรอืร้น พดูคุยด้วยน�้าเสยีงเรงิร่าน่ารกั ต่างจาก

หวัใจที่ห่อเหี่ยว

‘เมื่อไหร่จะจบ’

ค�าถามนี้ดังวนเวียนไปทั่วสมอง ดวงตาเหลือบมองนาฬิกายี่ห้อหรู

ราคาหนึ่งหมื่นห้าพนัเหรยีญซึ่งเธอได้รบัเป็นของก�านลัจากเอดสินัในการเดต

ครั้งนี้ เข็มนาฬิกาช่างเดินช้ายิ่ง เธอปรารถนาให้ถึงเวลากลับเร็วๆ 
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ปรารถนา...จะกลบับ้าน 

“สี่เดอืนแล้วสนิะ”

ค�ากล่าวลอยๆ ของคู่เดตดึงสายตาซึ่งเหลือบมองนาฬิกาให้เบนขึ้น

ไปยงัเขา รมิฝีปากคลี่ยิ้มหวาน “คะ?”

เอดิสันยิ้มตามรอยยิ้มของสตรีตรงหน้า “เรารู้จักกันมาได้สี่เดือน

แล้ว”

“ค่ะ สี่เดือนแล้ว เวลาผ่านไปไวมาก เหมือนฉันเพิ่งได้พบคุณ 

เมื่อวาน”

ชายหนุม่เอื้อมมอืไปกมุมอืเลก็ แรงขยบัใต้ฝ่ามอืคล้ายจะดงึมอืออก

ท�าให้เขาชิงดึงมือกลับก่อน ดวงตาสีเทามองสตรีเบื้องหน้าด้วยความรู้สึก

เสน่หากึ่งชื่นชมในความไว้ตวัและดูบรสิุทธิ์ไร้เดยีงสาของเธอ 

น่าแปลกยิ่งนกั ทั้งที่สตรผีูน้ี้แสนจะหวงเนื้อหวงตวั แม้จะเดตกนัมา

เกนิยี่สบิครั้งและยาวนานถงึสี่เดอืน ทว่าไม่เคยมแีม้แต่การโอบกอดทกัทาย 

ทกุครั้งเมื่อได้พบจะได้รบัเพยีงรอยยิ้มหวาน ยามนกึถงึรอยยิ้ม สายตาของ

เขากม็องไปยงัรมิฝีปากบาง 

อยากรบัรู้ใจจะขาดว่ารมิฝีปากของเธอจะหอมหวานสกัเพยีงใดหนอ 

เขายงัจ�าการฉวยจูบหน้าผากเธอครั้งก่อนนั้นได้ไม่ลมื

คอืครั้งเดยีวที่เกดิขึ้น...

เธอโมโห...เธอโกรธ 

เธอบอกฝันดเีขาตามมารยาท แต่ปฏเิสธการชวนเที่ยวและเดต 

เขาต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง ขอโทษเธอ รบัปากวา่จะไมเ่กดิขึ้น

อกี 

และในที่สดุเธอกใ็ห้โอกาส พร้อมกบัชี้แจงต่อเขาด้วยแววตาแน่วแน่

เดด็ขาด แตกต่างจากท่าทางนุ่มนิ่มอย่างยิ่ง 

‘ถงึที่นี่จะเป็นอเมรกิา แต่ฉนัเป็นคนไทย ถ้าคุณล่วงเกนิฉนัอกีครั้ง 

เราสองคนจะไม่มวีนัได้พบกนัอกี’
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นบัจากนั้นมาเอดสินัระวงัทกุการสมัผสั ทั้งที่ในอดตีกบัผูห้ญงิคนอื่น 

การเดตล้วนจบลงบนเตยีง แต่กบัน�้าอุน่คอืความแปลกใหม่ และน่าแปลกใจ

ยิ่งนกัที่เขาไม่ร�าคาญใจ

เขาทนได้ เขารอได้ และเขารู้สกึว่า...เขาอยากให้เกยีรตเิธอ

“พนัช์ร้านนี้อร่อย” 

เสยีงใสซึ่งดงัขึ้นพร้อมกบัที่เจ้าของเสยีงวางแก้วพนัช์ลง ท�าให้บรุุษผู้

ก�าลงัตกอยูใ่นความคดิกลบัสู่การเดตเบื้องหน้า เขามองแก้วพนัช์ซึ่งยงัเหลอื

เกนิครึ่ง ยกมอืเตรยีมสั่งเพิ่ม แล้วกเ็ป็นดงัที่คดิ เจ้าของเสยีงชื่นชมเมื่อครู่

ร้องห้ามทนัที

“ไม่ต้องหรอกค่ะ แก้วเดยีวกพ็อ ฉนัอิ่มแล้ว”

เอดสินัพยกัหน้ารบั ส่งกระดาษทชิชใูห้เธอเชด็คราบน�้าซึ่งเป้ือนเหนอื

ปาก ท่าทางยิ้มเขินของสาวน้อยท�าให้เขาอยากดึงเธอมากอดพร้อมเช็ดให้ 

ทว่าท�าได้เพยีงมองและชวนคุยเพื่อกลบความต้องการภายใน 

“คุณอยู่ที่นี่มาหลายเดอืนแล้ว ชอบที่นี่ไหมครบั”

“ที่นี่กด็คี่ะ ฉนัชอบ”

“ถ้าชอบกม็าอยู่ถาวรส”ิ

ค�าชวนของเขาท�าให้ผู้ถูกชวนหยุดมือซึ่งก�าลังเช็ดปาก ค่อยๆ ลด

กระดาษทชิชูลง ยิ้มเศร้าพร้อมถอนหายใจเบาๆ

“ถ้ามโีอกาสค่ะ”

น�้าอุ่นตอบตามที่แม่เคยสอน ถ้ามีโอกาส...ถ้าได้แต่งงาน ถ้าเขาท�า 

กรนีการ์ดให้...

ตอบแล้วก็จ้องดวงตาสีเทาของกุมารแพทย์หนุ่มหล่อ เขาเอื้อมมือ

ออกมาคล้ายจะกุมมือเธอ แต่ก็เลือกที่จะหยุดและหดมือกลับ เธออมยิ้ม

กบัการรกัษาสญัญาอย่างเคร่งครดัของเขา อยากจะให้รางวลัด้วยการเอื้อม

ไปจบัมอืใหญ่ 

ทว่า...อย่าดกีว่า กลวัว่าเขาจะเหลงิ!
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“จรงิด้วยอลซิ กระเป๋าใบสขีาวที่ผมซื้อให้คุณ ที่คุณบอกว่าแม่บ้าน

ท�าสหีกใส่ ผมสั่งใบใหม่มาให้คุณแล้วนะ น่าจะได้วนัมะรนืนี้”

คนสร้างเรื่องโกหกยิ้มเกรงใจ มันคือยิ้มอย่างไม่ได้เสแสร้ง “จริงๆ 

แล้วคุณไม่จ�าเป็น...”

“ผมเตม็ใจ”

รอยยิ้มจริงใจของเขาท�าให้หญิงสาวผู้ก�าลังลวงหลอกรีบหลุบตาต�่า 

กะพริบตาถี่ขับไล่น�้าตาแห่งความละอายใจและเสียใจ จนกระทั่งแน่ใจว่า

น�้าตาทั้งหลายกลบัคนืแล้วจงึเงยหน้าขึ้น แววตาเปี่ยมล้นด้วยความซาบซึ้ง 

“ขอบคุณนะคะ ฉนัโชคดเีหลอืเกนิที่ได้พบคุณ”

“ไม่ใช่คุณที่โชคด ีผมต่างหากโชคดทีี่ได้พบคุณ”

ค�าตอบนี้ท�าให้ผู้ฟังแทบกรดีร้อง มุมปากขยบั เย้ยหยนัค�าว่าโชคดี

ซึ่งเขาเลอืกใช้ ก่อนจะสลดัความรูส้กึแง่ลบทั้งหลายออก เอื้อมไปหยบิแก้ว

พันช์ขึ้นมาดื่มจนหมด ให้น�้าพันช์พัดพาความรู้สึกผิดทั้งหลายลงคอไป 

ดวงตาจ้องมองหน้าปัดนาฬิกา

หวังเหลือเกินว่านาฬิกาเรือนนี้จะท�าให้แม่ผู้คร�่าครวญจะขาดใจถึง

ยอดหนี้หวย...ได้มคีวามสุข ได้ยิ้มดใีจ ได้กอดเธอ...เรยีกเธอว่าอุ่นลูกรกั

น�้าอุ่นรู้ว่าผดิ รู้ว่าควรปล่อยและเดนิหน ีทว่าเธอเป็นเพยีงหญงิสาว

ที่รกัแม่ อยากมแีม่ อยากอยู่กบัแม่ และมคีวามหวงัว่าแม่จะรกัเธอ รกั...

เหมอืนที่ยายรกัเธอ

น�้าอุ่นวางแก้วน�้าลง หลบัตาและโกหกตวัเอง

แม่รกัเธอ...

รกัอย่างไร้เงื่อนไขเหมอืนที่ยายรกัเธอ...



น�้าอุน่ถอดนาฬิกาออกจากข้อมอืด้วยแววตาเสยีดายยิ่ง ยงัไม่ทนั
ที่นาฬิกาจะพ้นจากปลายนิ้ว วิไลก็เอื้อมมาคว้าไปเชยชมด้วยแววตา

แพรวพราวระยิบระยับ ก่อนจะวางลงในกล่องไม้ที่ภายในบุก�ามะหยี่อย่าง

ทะนุถนอม คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดค้นหาราคาของก�านัลชิ้นใหม่ของ

ลูกสาว 

“จุ๊ๆๆๆ สวยมากๆ เลยอุ่นลูกรกั”

กดไปกเ็อ่ยค�าหวานประโลมใจลูกผูม้สีหีน้าขมขื่นอย่างเหน็ได้ชดั จน

เมื่อเจอราคาที่แท้จรงิ มอืข้างที่เป็นอสิระกต็บเข่าเสยีงดงัอย่างไร้ความรู้สกึ

เจบ็ ดวงตาเป็นประกายยิ่งกว่าเดมิ

“หมื่นห้าพนัเหรยีญ! เป็นบุญเป็นกุศลของแกเหลอืเกนินงัอุ่นลูกรกั 

ตายๆๆๆๆ นาฬิการาคาเท่ารถหนึ่งคนัเลยนะเนี่ย”

วิไลเอ่ยเสียงระริกระรื่น วางโทรศัพท์ลงแล้วเริ่มต้นค้นหาใบเสร็จ 

เมื่อพบว่ามเีพยีงกล่องนาฬิกาและตวันาฬิกา ดวงตาที่ระยบิระยบักห็ม่นแสง

ลงเลก็น้อย ปรายตามองไปยงัน�้าอุ่นผู้นั่งลูบกล่องนาฬิกาด้วยแววตาอาลยั

๓
ไชนำทำวน์นิวยอร์ก
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และเจบ็ปวด 

“เอ้า! ไหนล่ะใบเสรจ็”

น�้าอุ่นส่ายหน้าเบาๆ ตอบสิ่งที่รู้ “ไม่มจี้ะ แต่มนัของแท้นะแม่”

วไิลตบเข่าอกีครั้ง ครั้งนี้รุนแรงกว่าเดมิ เช่นเดยีวกบัน�้าเสยีงแสนดุ 

กร้าว ดวงหน้าฉายแววไม่พอใจ 

“โอ๊ย! อโีง่ ไม่มใีบเสรจ็แบบนี้จะเรยีกราคาได้ยงัไง โอ๊ย...ออีุ่น แก

นี่มนัโง่จรงิๆ!”

ผู้ถูกด่าทอไร้ค�าตอบโต้ ดวงตาจับจ้องนาฬิกาด้วยแววตาหลงใหล 

นาฬิกาเรอืนนี้งดงามยิ่งนกั อาจกล่าวได้ว่างดงามที่สดุเท่าที่เธอเคยเหน็และ

เคยสวมใส่ มอืเรยีวขาวค่อยๆ เอื้อมไปหมายจะหยบิมาใส่อกีครั้ง ทว่าต้อง

สะดุ้งเมื่อแม่เอื้อมมาตบมอืเธออย่างรุนแรง 

“โอ๊ย! แม่ตอีุ่นท�าไม”

วไิลตวดัสายตาดไุปยงัลกูสาว ปิดกล่องนาฬิกาพร้อมกบัเกบ็กล่องไม้

ล�้าค่าไว้ จัดแจงเก็บใส่ถุงกระดาษ แข็งใจเบือนหน้าหนีแววตาน่าสงสาร 

ของลกู ดงึเรื่องหนี้หวยก้อนโตซึ่งต้องช�าระในวนัพรุง่นี้เข้ามากลบความรูส้กึ

ทั้งหมด คดิอย่างน่ารงัเกยีจว่า

ถงึเวลาแล้ว...ที่น�้าอุ่นต้องท�าทุกวถิทีางเพื่อตอบแทนบุญคุณเธอ 

บุญคุณที่ให้ก�าเนดิ...

บุญคุณที่ส่งเงนิให้ใช้ ถงึแม้จะแค่เดอืนละสามพนับาท แต่กย็งัส่ง 

วไิลคดิอย่างใจร้ายว่า เฉพาะบญุคณุที่ให้ก�าเนดิกส็งูเทยีมฟ้า จนต่อ

ให้เธอสั่งให้น�้าอุ่นไปหลอกผู้ชายทั้งโลกเอาเงินมาให้เธอใช้ น�้าอุ่นก็ต้องท�า 

ไม่อย่างนั้นกเ็ตรยีมถูกตราหน้าว่าอกตญัญูได้เลย!

คิดแล้วความสงสารที่แวบเข้ามาเมื่อครู่ก็สลายหายไปจนสิ้น เหลือ

เพยีงความอยากได้อยากมอียากสบายของตน เธอลกุขึ้นหิ้วถงุนาฬิกาไปวาง

ข้างฟูก ปรายตามองลูกสาวซึ่งก�าลงัก้มหน้าเชด็น�้าตา 

“นี่แกจะร้องไห้ไปท�าไม เดี๋ยวไอ้ผู้ชายมนักซ็ื้อให้ใหม่”
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“แต่แม่ไม่คดิบ้างเหรอว่าเขาเองเป็นถงึหมอ ไม่ได้โง่นะแม่ ถ้าวนัหนึ่ง

เขารู้ความจรงิ...”

“โอ๊ย...อลีูกโง่!” วไิลร้องขดั พุ่งเข้ามาบดิแขนลูกสาว “โง่! แกนี่มนั

โง่จริงๆ มารยาหญิงน่ะใช้เข้าไป ขนมาใช้ให้หมด ผู้ชายน่ะเวลาที่มันหลง 

ต่อให้ฉลาดแค่ไหนความหลงมันก็บังสติบังตาไว้ แกนี่ไม่เคยดูข่าวบ้างรึไง 

ผู้หญิงที่มันหลอกเอาจากผู้ชายได้เป็นสิบๆ ล้านก็เพราะมารยาหญิงผสม

ความหลง!”

น�้าอุน่ไม่ได้โต้แย้งสิ่งใดอกี ดงึแขนหนแีล้วยกมอืปาดน�้าตา วไิลถอน

หายใจอกีครั้ง ลุกขึ้นยนืพร้อมเอ่ยต่อ 

“แกน่ะรูด้กีว่าใครว่าความหลงมนัท�าให้สมองและสายตาถกูบดบงัได้

ง่ายแค่ไหน ไม่อย่างนั้นผู้ชายพวกนั้นไม่พากนัซื้อของแพงๆ ให้ แต่ความ

หลงมนักม็ขีดีจ�ากดั เหมอืนไอ้พวกที่ถอยห่างไป เพราะฉะนั้น...” ดวงตาด ุ

มองไปทางลกูสาว เสยีงหนกัแน่นย�้าชดั “แกต้องจบัเขาแต่งงานก่อนที่ความ

หลงมนัจะหมดแล้วเขาเริ่มฉลาด!”

เอ่ยจบก็คว้าสมุดจดหวยข้างหมอนมาเปิด จดเลขไปเรื่อยสลับกับ

ปรายตามองน�้าอุน่ซึ่งท�าใจกบัการเสยีของที่ชอบได้แลว้ เพราะมนัไม่ได้เกดิ

ขึ้นครั้งแรก ร่างเลก็บางลกุขึ้นน�าอาหารไปจดัใส่จานพร้อมให้แม่รบัประทาน 

ทั้งที่เมื่อครู่แม่ใจร้ายกับเธอ แต่สุดท้ายค�าว่ากตัญญูก็ท�าให้เธอผู้

ก�าลงัถูกบบีคอจ�าต้องหลบัตาและหลอกตวัเอง  

วไิลเกาศรีษะพร้อมกบัหนัหน้าไปทางลกูสาว “เออนี่ นงัอุน่ เดี๋ยวแก

ต้องเดตหลอกเอาของผู้ชายมาเพิ่มนะ นาฬิกานี่น่าจะพอแค่ใช้หนี้หวยของ

ฉนั”

ค�ากล่าวของแม่ท�าให้ผูไ้ด้รบัค�าสั่งถงึกบัท�าจานหล่น ดวงตาเศร้ามอง

ไปทางนาฬิกา “แม่...แต่...แต่นาฬิกานั่นตั้งหมื่นห้าพนัเหรยีญเลยนะแม่”

“โอ๊ย...อีโง่! มันไม่มีใบเสร็จไปยืนยัน พวกเจ้ามือมันกดราคาแน่ๆ 

แกนี่พูดเหมือนไม่เคยเห็นว่าอีพวกหน้าเลือดพวกนั้นมันจ่ายให้แค่สิบ
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เปอร์เซ็นต์ของราคาของ” นิ้วเรียวที่เคลือบเล็บสีส้มสดชี้ไปยังถุงนาฬิกา 

“หมื่นห้าได้แค่พนัห้าเท่านั้นแหละ! ห!ึ”

น�้าอุ่นกลืนความขมขื่นลงคอ เจ็บปวดในความไม่รู้และไร้เดียงสา 

ของตวัเองในอดตี ก่อนเธอจะมาอเมรกิา เธอเคยคดิฝัน วาดฝันว่าที่นี่จะ

งดงามอย่างประเทศเจริญแล้ว ผู้คนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายหรือ

อบายมุข คนไทยจะช่วยเหลอืกนั ทว่าเมื่อมาถงึกพ็บความจรงิที่ว่า...

ความโหดร้ายของมนุษย์โดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อว่าคนไทยด้วยกัน ใน 

บางครั้งบนแผ่นดินต่างแดนก็โหดร้ายอย่างที่ในไทยไม่อาจเทียบได้  

อย่างไรก็ตามคนไทยที่ดีนั้นก็มี ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ล้วนมีทั้งดีและเลวปะปน 

เหนือสิ่งอื่นใด ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากแม่ของเธอไม่เลือกกระโดดลงสู่ 

กองไฟด้วยความเตม็ใจเสยีเอง 

หญิงสาววางจานอาหารลงบนโต๊ะ เดินไปนั่งคุกเข่าข้างแม่ผู้เริ่มเก็ง

หวยเลขใหม่ แตะแขนท่านเบาๆ อ้อนวอนเสยีงสั่นเครอื 

“แม่จ๋า แม่หยุดเล่นหวยบ้างเถอะนะ อุ่นเหนื่อย...อุ่นไม่อยากท�า 

แบบนี้อกีแล้ว” 

ผู้ถูกอ้อนวอนไม่ได้ตอบสิ่งใด ปากกายังคงขยับเขียนตัวเลขไป

เรื่อยๆ น�้าอุ่นเว้าวอนด้วยน�้าเสยีงบอกชดัว่าเธอเหนื่อยเพื่อตอกย�้าค�าพูด 

“แม่จ๋า ถ้าแม่ไม่เล่นหวยเราก็ไม่ล�าบากขนาดนี้ แม่เลิกเล่นหวย 

เล่นไพ่เถอะนะ ของที่อุ่นได้มา ถ้ารวมๆ กนัแล้วเราเอาไปซื้อบ้านอยู่ที่ไทย

ได้เลยนะแม่ แม่จ๋า...แม่สงสารอุ่นเถอะนะ...”

ค�าอ้อนวอนของเธอหยุดลงเมื่อวไิลตวดัมองด้วยแววตาเกรี้ยวกราด 

สะบดัแขนอวบขาวให้พ้นจากการเกาะกุม จิ้มหน้าผากมนของลูก ออกแรง

ดนัจนผู้ถูกกระท�าหงายล้มฟุบกบัพื้น

“หนอ็ย...อเีนรคณุ กูเลี้ยงมงึส่งเงนิให้มงึมาได้ตั้งยี่สบิปี กใูห้มงึเลี้ยง

กูบ้างแค่นี้มงึยงัมปีัญหา! มงึกร็ู้ว่าเล่นหวยเล่นไพ่มนัความสุขของกู มงึยงั

จะบอกให้กูเลกิมคีวามสุข ออีุ่น! อเีนรคุณ! ออีกตญัญู!”
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ผู้ถูกด่าทอยกมอืกดปากกลั้นเสยีงสะอื้น น�้าตานองแก้ม สะดุ้งเมื่อ

แขนถูกบิด ปิดเปลือกตาลงราวกับต้องการหนีจากสิ่งที่ก�าลังเผชิญ ทว่าห ู

ไม่อาจปิดกั้นเสยีงที่ได้ยนิ 

“มงึรู้ไหม ถ้ากูไม่ท้องมงึ ป่านนี้กูเรยีนจบมีงานท�า แต่งงานกบัคน

ดีๆ  รวยๆ ไปแล้ว มงึคดิถงึบญุคุณกบู้างไหมที่กไูม่เอามงึออกตั้งแต่แรก ที่

กูแบกความอับอายคลอดมึงออกมา มึงคิดบ้างไหม ถ้ากูไม่มีมึง ป่านนี้กู

แต่งงานกบัฝรั่งหล่อๆ รวยๆ ไปแล้ว แต่พวกเขาไม่แต่งกบักเูพราะกมูลีกู!” 

แรงหยกิที่แขนหนกัขึ้นจนน�้าอุน่ต้องผลกัมอืแม่ออก ถดัตวัหนไีปยงั

มุมห้อง คู้ตัวนอนตะแคง ร้องไห้เสียงดัง ทว่าเสียงด่าของวิไลยังไม่หยุด  

ยงัคงพ่นออกมาราวก๊อกแตก 

“ถ้ากูไม่ต้องส่งเงนิให้มงึทกุเดอืน ป่านนี้กใูช้เงนิสขุสบายนอนใส่ทอง

เตม็ตวัไปแล้ว อเีนรคุณ! มงึหดัดูลูกสาวป้าสมยับ้าง เหน็ไหมว่าเขารกัแม่

เขา เขากตัญญู แต่งงานกับคนรวยๆ ให้เงินแม่เล่นหวยเดือนเป็นหมื่น

เหรยีญ มงึนี่นะ...มนัอกตญัญจูรงิๆ มงึละอายใจบ้างไหม พดูอะไรออกมา

แต่ละอย่าง!”

ทุกค�าด่าจากบุพการีผู ้ยื่นดาบจ่อคอด้วยค�าว่า ‘บุญคุณ’ และ 

‘กตญัญ’ู ท�าให้น�้าอุ่นตกอยู่ในสภาพเดยีวกบัหญงิสาวหลายคนที่ถกูสองค�า

นี้มดัลมหายใจไว้ ไร้การโต้ตอบใดๆ จากน�้าอุ่น มอืเลก็ก�าแน่น ทั้งเสยีใจ

ทั้งโมโห รมิฝีปากบางยิ้มเย้ยต่อความจรงิ 

ส่งเงินทุกเดือน...เดือนละแค่สามพัน! แม่เคยรู้บ้างไหมว่าที่ผ่านมา

เธอมชีวีติมาได้ด้วยการหาเงนิท�างานหนกัของยาย และการท�างานหนกัของ

ตัวเธอเอง เงินสามพันของแม่อย่าว่าแต่จะใช้เลี้ยงสองชีวิต แค่จ่ายค่าเช่า

บ้าน ค่าน�้า ค่าไฟ ยงัแทบไม่พอ!

แม้จะมีค�าตัดพ้อโต้เถียงมากมายเพียงใด แต่ทุกค�าดังเพียงในใจ 

ไม่มีแม้หนึ่งค�าหลุดออกจากปาก ค�าสอนของยายดังก้องในสมองราวจะ

ตอกย�้าผู้ชอกช�้าให้ไม่สตหิลุดโต้เถยีง
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‘อุ่นเอ๋ย แม่กค็อืแม่...จะผดิจะชั่วยงัไงกค็อืแม่ จะด่าจะว่ายงัไงกค็อื

แม่ เถียงเขาเราก็บาป ถ้าเขาด่าเอ็งก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ คิดว่าเสียงนก

ร้องไปซะ’

ค�าสอนของยายแน่นอนว่าเธอจดจ�า แต่กอ็ดมคี�าถามไม่ได้ แล้วแม่

เล่า...ท�ากบัเธอเหมอืนเธอไม่ใช่เลอืดเนื้อเชื้อไขเช่นนี้ แม่บาปบ้างหรอืไม่

แล้วหากเธอหนัหลงัจากไป ตดัใจจากแม่ที่ไม่รกัเธอเล่า บาป...หรอื

ไม่ อกตญัญูหรอืไม่ หรอืชวีติของเธอต้องเป็นของแม่ไปจนตายเพราะแม่ให้

ก�าเนดิ ให้ชวีติ 

บางครั้งคนที่ตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นเธอไม่ได้โง่เขลาเบาปัญญา แต่

ไม่มีทางเลือก เพราะถูกบรรทัดฐานทางสังคมและค�าสอนที่กรอกใส่สมอง

อย่างฝังลึกกดทับไว้ จนกลัวที่จะฉีกกรงขังแล้วเดินจากไปพร้อมการถูก 

ตราหน้าว่าเนรคุณ  

บางครั้งค�าว่า ‘กตญัญู’ มนักก็�าลงัฆ่าเธอช้าๆ อย่างเลอืดเยน็!

มือเรียวกุมจี้ที่คออันเป็นจี้ซึ่งบรรจุอัฐิของยายไว้ กุมแน่นใช้เป็นสิ่ง

ยึดเหนี่ยว ดวงตาอันแสนชอกช�้าปิดลง ท่ามกลางเสียงด่าของวิไล น�้าอุ่น

เริ่มสร้างเรื่องขึ้นมาในสมอง จนิตนาการวาดฝันถงึชวีติที่ดกีว่า รมิฝีปากบาง

คลี่ยิ้มน้อยๆ ในความคดิซึ่งหลุดออกจากโลกอนัแสนทุกข์ทรมาน 

เธอจะมคีวามสุขแค่ไหนกนันะ...ถ้าเธอได้เป็นคุณนายแห่งไชนาทาวน์

แบบในหนงั

ร้านอาหารรสไทยเนืองแน่นด้วยผู้ใช้บริการตั้งแต่ร้านเปิด ยิ่งช่วง
เที่ยงยิ่งอัดแน่นจนแถวยาวไปเกือบสุดช่วงตึก ช่างเป็นภาพที่แตกต่างจาก

ร้านอาหารร้านอื่นละแวกนี้อย่างยิ่ง เพราะร้านเหล่านั้นมากสุดก็มีเพียงคน

รอควิสองสามคน 

จะว่าไปกจิการของร้านเริ่มขายดบิขายดเีช่นนี้เมื่อสามเดอืนที่แล้ว อกี

หนึ่งสิ่งอันแสนแปลกจากเมื่อก่อนคือ เดือนนี้ออร์เดอร์ใช้บริการส่งอาหาร
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จากทางร้าน ผู้สั่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากฝั่งไชนาทาวน์

อาจเป็นเพราะเด็กสุด ทะมัดทะแมงสุด ท�าให้น�้าอุ่นได้รับหน้าที่ส่ง

อาหาร การส่งอาหารใช้วิธีขึ้นรถสาธารณะ ต่างจากร้านอื่นที่ร้านมีรถหรือ

จกัรยานให้ใช้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของผูร้บัหน้าที่นี้นกั เพราะเธอขบัรถไม่เป็น

และไม่ชนิกบัการขี่จกัรยานในนวิยอร์กซติี

“อุ่น อุ่น อุ่น!”

เสยีงเรยีกจากหน้าร้านท�าให้น�้าอุน่ผู้ก�าลงัรบัประทานอาหารอยูใ่นครวั

รบีวางช้อนแล้วเดนิออกไปยงัผู้เรยีกหา ส่งยิ้มน่ารกัให้พร้อมเอ่ยถาม 

“จ๊ะ น้าตร”ี

ตรีประดับ คือสตรีอายุอ่อนกว่าวิไลราวห้าปี เธอเป็นเจ้าของร้าน

อาหารไทยแห่งนี้ ร่างอวบอิ่มผวิสนี�้าผึ้ง สวยคมสะดุดตา และความสวยคม

นี้ได้ไปสะดุดใจเศรษฐีชาวอเมริกันอายุแก่กว่าสิบปีตอนที่ฝ่ายชายไปเที่ยว

เมอืงไทย ทั้งคู่คบหากนัได้ราวหนึ่งปีเขากข็อเธอแต่งงานและพาเธอย้ายมา

อยู่ที่นี่ เปิดร้านอาหารไทยให้บรหิารเล่นแก้เหงา 

“เดี๋ยวเราจะไปเดตใช่ไหมตอนเย็น แวะเอาของไปส่งให้น้าก่อนไป 

เดตด้วยนะ”

“ได้ค่ะ ส่งที่ไหนเอ่ย”

ตรปีระดบัหยบิกระดาษที่จดที่อยูไ่ว้ให้สาวน้อย “แถวไชนาทาวน์ ไป

ส่งตอนสี่โมงเยน็นะ”

“แถวไชนาทาวน์เหรอน้า”

น�้าเสียงตื่นเต้นของน�้าอุ่นท�าให้ตรีประดับเลิกคิ้ว “ท�าไม แถวนั้น

ท�าไม”

น�้าอุ่นเก็บกระดาษที่อยู่ลงในกระเป๋ากางเกง ส่ายหน้าเล็กน้อยเป็น 

การตดับทสนทนา ก่อนจะหนัหลงักลบัไปรบัประทานอาหารต่อ รบัประทาน

ไปครุ่นคดิไป 

ทั้งที่เธอมาอยู่นวิยอร์กนานเกอืบครึ่งปี แต่แปลกนกั...เธอกลบัไม่เคย



ช ลั น ตี  l  43

ไปแถวไชนาทาวน์ เช่นเดยีวกบัที่เธอไม่เคยไปส่งอาหารแถวนั้น เพราะโซน

นั้นผู้ส่งประจ�าคอืลูกชายของตรปีระดบั 

คดิแล้วรมิฝีปากกค็ลี่ยิ้ม วนันี้คงเป็นวนัโชคดขีองเธอกระมงั เพราะ

ลกูชายของตรปีระดบัไปเที่ยวลาสเวกสักบัแฟนสาว วนันี้เธอจงึได้ไปเหยยีบ

ถิ่นไชนาทาวน์ ที่ที่เธอตั้งใจไว้ว่าต้องไปสกัครั้งก่อนกลบัประเทศไทย 

ภาพของหญงิสาวแต่งตวัด ีหิ้วถุงอาหารพะรุงพะรงัเตม็สองมอื เป็น
ภาพแสนสะดุดตายิ่งนกัส�าหรบัผู้พบเหน็ 

เนื่องจากหลังการส่งอาหารคือการออกเดต น�้าอุ่นจึงแต่งตัวสวย

เตม็ยศ ภาพลกัษณ์ของเธอดูบอบบางน่าทะนุถนอม ขดักบัการหิ้วของเตม็

สองมอืและก้าวเดนิอย่างทะมดัทะแมงยิ่ง 

เมื่อถงึจุดหมายปลายทาง น�้าอุน่กดกริ่งเรยีกเจ้าของบ้าน รออยูอ่ดึใจ

หนึ่งผู้สั่งอาหารก็เดินออกมาเปิดประตู รับอาหาร ช�าระเงินและให้ทิปเธอ 

ทปิที่ได้รบัเรยีกว่าน้อยกว่าการส่งอาหารให้ฝรั่งกวา่ครึ่ง๑๐ ถงึกระนั้นน�้าอุน่

ก็ไม่ได้มีสีหน้ากระด้าง เพียงส่งยิ้มหวานพร้อมเอ่ยขอบคุณ ยัดเงินทิป 

สบิเหรยีญลงกระเป๋า กอดอกกวาดตามองไชนาทาวน์ 

ไชนาทาวน์มีเอกลักษณ์ต่างจากเขตอื่น อาคารส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

ร้านอาหารนิยมแขวนโคมสีแดงไว้สองข้างของทางเข้า ทั้งยังมีเสียงสนทนา

เป็นภาษาจนี ประหนึ่งว่าที่นี่คอืแผ่นดนิจนี ไม่ใช่แผ่นดนิอเมรกิา 

๑๐ การให้ทิปเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในอเมริกา โดยปกติแล้วในแมนฮัตตัน หาก 

รบัประทานที่ร้าน ทปิจะเริ่มที่สบิห้าเปอร์เซน็ต์ หรอืบางร้านเริ่มที่ยี่สบิเปอร์เซน็ต์แล้วแต่

ระดับของร้านอาหาร หากเป็นการใช้บริการส่ง นอกจากค่าส่ง ยังมีทิปเริ่มที่ยี่สิบห้า

เปอร์เซน็ต์หรอืสามสบิเปอร์เซน็ต์ การให้ทปินี้ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นธรรมเนยีมที่ทกุคนใน

แมนฮัตตันรู้ดี ทั้งนี้การให้ทิปขึ้นอยู่กับร้านและแต่ละเมืองหรือแต่ละรัฐด้วย ในส่วนนี้

เฉพาะในแมนฮตัตนัเท่านั้น 
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“ไปทางนั้นดกีว่า”

น�้าอุ่นบอกตัวเองเมื่อพบว่ายังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลา 

นดัหมาย ร้านอาหารที่เอดสินันดัอยู่ไม่ไกลจากไชนาทาวน์นกั และแถวนั้น

กไ็ร้สิ่งน่าสนใจให้ท�าฆ่าเวลา เธอจงึถอืโอกาสนี้เดนิส�ารวจไชนาทาวน์ 

ทางนั้น...คือทางซ้ายมือจากจุดที่เธอยืนอยู่ หญิงสาวเดินไปเรื่อย

อย่างไม่รบีร้อน มองผู้คนเดนิผ่านสวนไปสวนมา เสยีงภาษาจนีที่ดงัทั่วทุก

พื้นที่ท�าให้เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด ยังมีชื่อถนน...คุ้น...คล้ายกับว่า

เธอเคยมา...ไม่ส ิคล้ายกบัว่าเธอเคยอยู่แถวนี้ 

เธอสะบดัใบหน้าจิ้มลิ้มเบาๆ รมิฝีปากบางคลี่ยิ้มขนัในความคดิของ

ตน เธอจะเคยมาที่นี่ได้อย่างไรกนั ยิ่งเรื่องเคยอยูย่ิ่งเป็นไปไม่ได้ ข้อสรุปที่

ดูจะเข้าท่าที่สุดส�าหรบัความรู้สกึแปลกทั้งหลายคอื คงเป็นเพราะเธอดูหนงั

ดูซรีส์ีจนีมากเกนิไป สมองเลยเกดิความคุน้เคยกบัภาษาและบรรยากาศของ

ที่นี่กระมงั

การเดินเรื่อยเปื่อยหยุดลงหน้าอาคารหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้คือ

พิพิธภัณฑ์จีนแห่งนิวยอร์ก สิ่งที่ดึงดูดใจเธอยิ่งนักคือป้ายสีขาวเขียนด้วย

ตวัอกัษรจนีและองักฤษสดี�า

พิพิธภัณฑ์จีนแห่งนิวยอร์กขอไว้อาลัยให้แก่การจากไปของมาดาม

เฉนิ สตรอีนัเป็นที่รกัยิ่งของพวกเราทุกคน

ดวงตากลมโตเพ่งมองค�าว่ามาดามเฉนิ ทวนชื่อนั้นแผ่วเบา 

“มาดามเฉนิ...”

มาดามเฉิน...ท�าให้เธอหวนคิดไปถึงสตรีผู้นั้น...เฉินรุ่ยเซียง ดูท่า 

มาดามเฉนิที่ทกุคนพากนัไว้อาลยัคงเป็นมาดามเฉนิ มารดาของเฉนิรุย่เซยีง

ซึ่งเธอเจอที่เคาน์เตอร์เชก็อนิ 

น�้าอุ่นก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์อย่างไร้ความลังเล เช่นเดียวกับการควัก

เงนิสบิเหรยีญจ่ายค่าเข้าอย่างง่ายดาย มอืรบัแผ่นพบัแนะน�าพพิธิภณัฑ์ สอง

ตากวาดมองรอบด้าน สองเท้าก้าวเดินไปเรื่อย และไปหยุดลงที่แผ่นป้าย
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บอกเล่าประวตัศิาสตร์ชาวจนีบนแผ่นดนิอเมรกิา 

ชาวจีนโพ้นทะเลเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี 

๑๘๒๐ โดยเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในยุคตื่นทองที่รฐัแคลฟิอร์เนยี เพื่อเป็น

แรงงานขดุทองและแรงงานเหมอืงแร่๑๑ ผูอ้พยพเข้ามาส่วนใหญ่คอืกลุม่คน

ไร้การศกึษาหรอืมกีารศกึษาตำ่า มาจากมณฑลกวางตุ้ง 

ต่อมาในปี ๑๘๕๕ รัฐบาลอเมริกันได้มีคำาสั่งห้ามชาวจีนอพยพ 

เข้าสู่สหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้นก็มีแรงงานผิดกฎหมายแอบลักลอบเข้ามา 

พอสมควร และการอพยพอย่างผดิกฎหมายมเีข้ามามากที่สุดในปี ๑๘๖๕ 

อันเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเด็ดขาด มีนโยบายส่งแรงงาน 

ผดิกฎหมายออกจากแผ่นดนิอเมรกิา 

ในปี ๑๘๘๐ พระราชบัญญัตินั้นถูกยกเลิก เสรีภาพในการอพยพ

ของชาวจนีกลบัมาอกีครั้ง ในครั้งนี้กลุ่มคนอพยพส่วนใหญ่คอืกลุม่ผูม้กีาร

ศกึษาสงูจากฮ่องกง ไต้หวนัเป็นส่วนใหญ่ ทว่าเสรภีาพนี้กอ็ยูเ่พยีงชั่วระยะ

เวลาสองปี ในปี ๑๘๘๒ สภาคองเกรสได้อนุมัติ Chinese Exclusion 

Act๑๒ ซึ่งเป็นช่วงตกนรกทั้งเป็นของชาวจนีในแคลฟิอร์เนยี

๑๑ ค�าพูดที่ว่าไปขุดทองที่อเมรกิา ซึ่งปัจจุบนัคนนยิมพูดถ้าไปท�างานหาเงนิที่อเมรกิา มี

จุดก�าเนิดมาจากการที่แรงงานต่างชาติชาวเอเชียส่วนใหญ่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไป

เป็นแรงงานขุดทองในยุคตื่นทอง
๑๒ Chinese Exclusion Act คอืการเหยยีดสทิธคิวามเป็นมนุษย์ชาวจนี สถานะของ

ชาวจีนถูกกดให้ต�่ายิ่งกว่าแอฟริกัน สามารถฆ่าชาวจีนทิ้งได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้

บัญญัติตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับชาวจีนในนิวยอร์ก ความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฝั่ง

แคลฟิอร์เนยี เพราะช่วงปี ๑๘๘๒ เป็นต้นไปคอืช่วงเวลาที่ชาวจนีในนวิยอร์กก�าลงัเรอืง

อ�านาจและก้าวเข้าสู่ยุคมาเฟียจนีคุมนวิยอร์ก 
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ดวงตาซึ่งทอแววใคร่รู้ไล่อ่านรายละเอยีดต่างๆ ไปเรื่อย จนมาหยุด

ที่ป้ายที่สองอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ของไชนาทาวน์แห่ง

นวิยอร์ก

ช่วงทศวรรษ ๑๘๙๐-๑๙๓๐ ทั้งที่ชาวจีนฝั่งแคลิฟอร์เนียอยู่ใน

สถานะวกิฤต ิแต่สำาหรบันวิยอร์กช่างแตกต่างอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลา

ที่ชาวจีนทรงอิทธิพลเรืองอำานาจในนิวยอร์ก แก๊งมาเฟียจีนมีอำานาจเหนือ

รฐับาล แม้แต่ตำารวจหรอืศาลกไ็ม่กล้าแตะต้อง

ช่วงเวลานี้คอืช่วงที่ชาวนวิยอร์กตกอยูภ่ายใต้เงาชาวจนี ความวุน่วาย

และสงครามภายในเกดิขึ้นทกุวนั เพราะแก๊งย่อยทั้งหลายซึ่งแบ่งอำานาจกนั

คุมนวิยอร์กซติหีำ้าหั่นทำาสงครามแย่งชงิความเป็นใหญ่ แย่งชงิความเป็นผูน้ำา

หนึ่งเดยีว 

ปี ๑๙๒๕ คอืปีที่มาเฟียจนีรุ่งเรอืงที่สุด เป็นช่วงเวลาที่นกึอยากจะ

สงัหารผู้ใดกไ็ด้ ไชนาทาวน์ในเวลานั้นถกูเรยีกขานว่า ‘นรกขุมสดุท้าย’ ช่วง

ทศวรรษ ๑๙๒๐ คอืช่วงที่มาเฟียจนีฮกึเหมิถงึขนาดประกาศใช้กฎหมายจนี

แทนที่กฎหมายอเมรกินับนแผ่นดนินวิยอร์ก แน่นอนว่าไม่ว่าตำารวจหรอืศาล

ล้วนพากนัปิดปากเงยีบ ไม่มผีู้ใดกล้าขดัข้อง

เนื้อหาด้านมืดที่ได้รับรู้ท�าให้น�้าอุ่นหรี่ตาเพ่งอ่านรายละเอียดต่อไป

ด้วยความสนใจยิ่งนกั 

สงครามสูร้บแย่งอำานาจสิ้นสดุลงในปี ๑๙๔๐ ผูช้นะคอืเฉนิตง ผูน้ำา

ตระกูลเฉินปฏิรูปไชนาทาวน์ทั้งด้านภาพลักษณ์และทุกสิ่ง จับมือเป็นมิตร

กับรัฐบาล ต่อรองกับนายกเทศมนตรีให้ไชนาทาวน์เป็นเขตแผ่นดินพิเศษ 

อยู่ภายใต้กฎหมายจีนซึ่งควบคุมโดยเฉินตง ตระกูลเฉินกลายมาเป็นผู้นำา

ชาวจนีอนัดบัหนึ่งแห่งยุคนบัตั้งแต่ปี ๑๙๔๙ จนถงึ...
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เสียงของตกแตกท�าให้คนที่คร�่าเคร่งกับการอ่านสะดุ้ง ความตกใจ

นั้นรุนแรงจนหน้าอกกระเพื่อมไหวอย่างรุนแรง น�้าอุ่นเบือนหน้าไปทาง 

ต้นเสยีง คิ้วขมวดมุน่อย่างไม่เข้าใจ สิ่งที่ปรากฏรอบด้านมเีพยีงความเงยีบ 

ไม่มแีม้คนเดนิผ่าน ไม่มรี่องรอยของสิ่งใดตกแตก

“หรอืเราหูฝาด”

เธอพมึพ�ากบัตวัเอง หลงักวาดตามองส�ารวจสามครั้งแต่ไม่พบสิ่งใด 

ในที่สุดจึงตัดสินใจว่าหูฝาด หันกลับไปยังป้ายรายละเอียดเพื่อจะอ่านต่อ 

ทว่า...เป็นอกีครั้งที่ดวงตาเบกิกว้างด้วยความตกใจ

เรื่องราวที่เธออ่านเมื่อครูห่ายไป...ไม่ม!ี ไม่มแีม้เพยีงหนึ่งค�าที่ได้อ่าน 

มเีพยีงประวตักิารอพยพพื้นๆ ไม่มกีารกล่าวอ้างถงึด้านมดืของไชนาทาวน์ 

ไม่มกีารกล่าวถงึช่วงเวลาอนัแสนโหดร้าย!

“เป็นไปไม่ได้ เมื่อกี้ยงัอ่านอยู่เลย!”

น�้าเสยีงของเธอแตกตื่น ดวงตากลมโตกะพรบิถี่ราวจะปรบัสายตาให้

ชัดเจน ตามด้วยการไล่อ่านอีกครั้งตั้งแต่บรรทัดแรกของป้ายแรก ทว่า...

ไม่ม.ี..สิ่งที่เธออ่านเมื่อครู่ไม่ม.ี..ไม่มปีรากฏ!

น�้าอุ่นขนลุกซู่ไปทั่วร่าง รู้สึกเสียวสันหลัง ค่อยๆ ถอยออกจาก 

ห้องนี้ ใจครึ่งหนึ่งหวาดกลวั อกีครึ่งหนึ่งสงสยั 

เกดิอะไรขึ้นกนัแน่

สองเท้าซึ่งถอยหลงัหยุดลงเมื่อหูแว่วเสยีงหวัเราะมคีวามสขุ มอืเลก็

ก�าแน่น รมิฝีปากเม้ม ความลงัเลบงัเกดิขึ้นในใจ เท้าข้างหนึ่งอยากก้าวจาก

ไป แต่อกีข้างอยากเดนิตามเสยีง 

“เอาเถอะ เป็นไงเป็นกนั”

สิ้นการตดัสนิใจ หญงิสาวค่อยๆ ก้าวตามเสยีง ก้าว...ที่แสนสั่นแต่

มั่นคง ก้าว...ด้วยหัวใจหวาดหวั่นและอยากรู้ ก้าว...ตามเสียงที่ดังขึ้น... 

ดงัขึ้น 

เธอหยุดหน้าห้องห้องหนึ่ง ห้องนี้ตกแต่งอย่างงดงาม ผสมผสาน
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ระหว่างความเป็นตะวันตกกับตะวันออกอย่างลงตัว กลางห้องคือโซฟา

หลุยส์สีแดงตัวใหญ่ ข้างโซฟาคือโต๊ะไม้ บนโต๊ะไม้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง

แบบโบราณซึ่งเธอเคยเหน็ในหนงั 

เสยีงสนทนาดงัมาจากที่ใดสกัแห่ง เป็นบทสนทนาภาษาจนีซึ่งเธอฟัง

ไม่ออก คิ้วเรยีวขมวดมุน่ขณะมองรอบห้องราวจะขุดคุ้ยว่าเสยีงมาจากที่ใด

แล้วกไ็ด้ค�าตอบ...

สตรผีูห้นึ่งเดนิเข้ามาในห้อง เธอเป็นผูห้ญงิสวย...สวยและดูหยิ่งยโส 

ท่าทางบอกชดัว่าคงเกดิมาบนกองเงนิกองทองและอทิธพิล 

สตรีผู ้นี้แต่งตัวงดงามยิ่ง เสื้อโคตขนมิงก์ฟูฟ่องสีขาวคลุมทับ 

ฉีผาว๑๓ยาวสีเดียวกับเสื้อโคต ตัวฉีผาวปักลายดอกเหมยด้วยด้ายสีชมพู

บานเยน็เหลอืบทอง เรอืนผมดดัเป็นลอนยาวประบ่า สร้อยคอมุกคั่นด้วย

เพชรประดับอยู่บนล�าคอระหง ยังมีมือขาวเรียวซึ่งแต่ละนิ้วสวมอัญมณี

ล�้าค่ามากมายไว้เกอืบสบินิ้ว

แสงสะท้อนจากอัญมณีส่องเข้าตาน�้าอุ่น เธอหลับตาเพราะไม่อาจสู้

แสงนั้น ยามลมืตาขึ้น ร่างทั้งร่างกแ็ขง็ค้างประหนึ่งถูกแช่แขง็ 

เธอตกใจ...ตกใจอย่างมาก ตกใจจนลมืวธิหีายใจ!

ห้องห้องนั้นและสตรีผู้นั้นหายไป มีเพียงห้องว่างเปล่า บนพื้นไม ้

สเีข้มมปี้ายเขยีนเป็นภาษาองักฤษและภาษาจนีว่า ‘ปิดปรบัปรุง’

น�้าอุ่นยกมอืขึ้นกุมหน้าอก รู้สกึถงึแรงหอบที่รุนแรงขึ้น ร่างเลก็บาง

สั่นด้วยความกลัว ตัดสินใจหันหลังและเริ่มวิ่งออกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

โดยมเีสยีงเจ้าหน้าที่ตะโกนต�าหนวิ่าห้ามวิ่ง

หญงิสาวหยดุลงหน้าพพิธิภณัฑ์ ขาสั่นจนไม่อาจฝืนยนืได้อกี ค่อยๆ 

๑๓ ฉผีาว เป็นชุดที่ดดัแปลงมาจากชุดสตรชีาวแปดกองธงสมยัราชวงศ์ชงิ คนไทยเรยีก

ว่ากี่เพ้า แต่ชาวจีนในนิวยอร์กหรือแม้แต่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เรียกว่าฉีผาว ฉี แปลว่า 

ธง ผาว แปลว่าชุดคลุมยาว
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พาร่างโซซดัโซเซไปนั่งยองๆ ข้างก�าแพงตกึ มอือนัสั่นเทาเปิดกระเป๋าหยบิ

ยาดมขึ้นมาสูดสุดแรง อดักลิ่นยาดมเข้าเตม็ปอด ท�าเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า

จนอาการเริ่มดขีึ้น 

ดวงตาอนัมากล้นด้วยความหวาดกลวัและความสงสยัทอดมองไปยงั

ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ มอง...เพ่ง...ประหนึ่งก�าลังสแกนหาค�าตอบให้สิ่งที่เห็น 

แต่ไร้ค�าตอบใดๆ 

ความลงัเลเกดิขึ้นอกีครั้ง เธอควรเดนิกลบัเข้าไปถามหรอืรบีไปจาก

ที่นี่ด ี

ยังไม่ทันได้ค�าตอบ ร่างเล็กบางก็สะดุ้งอีกครั้งเมื่อเสียงข้อความเข้า

ดังขึ้นแทรกความคิด เธอสูดหายใจลึกแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ดวงตา 

เบกิกว้างเมื่อเหน็ข้อความและเวลาที่ปรากฏ 

‘ผมมาถงึแล้วนะครบั คุณให้ผมรอหน้าร้านหรอืรอที่โต๊ะ’

น�้าอุ่นไม่ได้กดตอบในทนัท ีเธอกดดูเวลา...ถงึเวลานดัหมายแล้ว! 

หญิงสาวเบนสายตากลับไปยังพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ส่ายหน้าจิ้มลิ้ม

น้อยๆ ด้วยความไม่อยากเชื่อ ทั้งที่เธอรู้สกึว่าอยู่ในนั้นไม่ถงึยี่สบินาท ีแต่

ท�าไม...เวลาจรงิกลบัผ่านไปถงึหนึ่งชั่วโมง

“ช่างเถอะ”

เป็นอกีครั้งที่น�้าอุ่นดงึค�านี้ขึ้นมาตดัความสงสยั เธอลกุขึ้นยนื จดัแจง

ส�ารวจความเรยีบร้อยของชดุ เชด็เหงื่อที่ผุดขึ้นมากมายบนใบหน้า ปรายตา 

มองพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ก่อนจะหันหลังเดินไปขึ้นรถประจ�าทางที่ป้ายรถ 

ที่ใกล้ที่สุด พร้อมกบัค�าถามซึ่งดงัก้องในใจ 

เกดิอะไรขึ้นกบัเธอกนัแน่... 




