บทน�ำ

กฎของการเป็นโกลด์ดิกเกอร์๑

๑. เลือกผู้ชายที่จะเข้าหา เดตเฉพาะผู้ชายรายได้เฉลี่ยสูงสุดห้า
อันดับแรกของอาชีพทั้งหมด
๒. Never go dutch.๒
๓. เดตเฉพาะผูช้ ายรวยๆ ถ้าผูช้ ายคนนัน้ ใกล้จะรวย ก็รอไว้เขารวย
ก่อนค่อยออกเดต
๔ ถ้าพบว่ารวยแต่งก และไม่ใช่สายเปย์ อย่าให้มเี ดตทีส่ องเกิดขึน้
๕. ไปเดตในสถานที่หรูๆ เสมอ เผื่อได้ไปเจอใครใหม่ที่ดีกว่า
๖. ห้ามมีงานประจ�ำ ต้องจ�ำไว้ว่างานหลักของเราคือการออกเดต
ต้องท�ำตัวให้ว่างพร้อมขึ้นเครื่องบินไปดินเนอร์สุดหรูในปารีส หรือพร้อม
ไปล่องเรือจิบแชมเปญที่บาฮามาส
๑ Gold digger ผูห้ ญิงทีน่ ยิ มออกเดตเพือ่ จับผูช้ ายรวยๆ จัดเป็นอาชีพหนึง่ ในสหรัฐอเมริกา

๒ Go Dutch เป็นส�ำนวน มีความหมายว่า จ่ายกันคนละครึ่งหรือต่างคนต่างจ่ายสิ่งที่

ตัวเองรับประทาน
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๗. ไม่จำ� เป็นต้องฉลาด แต่ตอ้ งมีสมองกว้างไกลด้านการค�ำนวณว่า
ผู้ชายที่ก�ำลังเดตคุ้มทุนให้มีเดตต่อๆ ไปหรือไม่
๘. จ�ำเอาไว้ว่าเราคือโกลด์ดิกเกอร์ระดับมืออาชีพ ไม่ใช่นักฮุกอัป๓
หรือคอลเกิร์ล๔ ห้ามจบลงบนเตียงในสี่เดตเด็ดขาด ไม่ว่าข้อเสนอจะ
เย้ายวนใจสักเพียงใดก็ตาม ต้องเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองโดยท�ำให้ยากกว่าที่
ผู้ชายคิด
๙. ถ้ารูต้ วั ว่าไม่สวยก็ควรหาจุดเด่นของตัวเองมากลบเรือ่ งความสวย
อย่าถามใครว่าเรามีดีที่อะไร ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเอง
เมื่อคุณพร้อมและมีครบเก้าข้อนี้แล้ว ขอต้อนรับคุณเข้าสู่โลกของ
การเป็นโกลด์ดิกเกอร์ระดับมืออาชีพ ชีวิตที่แสนสบายจากความส�ำเร็จ
ในการขุดบ่อทองก�ำลังรอคุณอยู่!

๓ Hook up คือการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างง่ายดาย ทั้งที่บางคนอาจไม่รู้จักชื่อของกัน
และกัน
๔ Call girl โสเภณีชั้นสูง ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นกลุ่มคนมีฐานะพอควร

๑

น�้ำอุ่น - อลิซซ่า

“อลิซ...รับอะไรเพิ่มอีกไหม เอาของหวานไหม”

“อลิซ...อลิซครับ”
เสียงเรียกชื่อสองครั้งติดพาให้หญิงสาวผู้นั่งเหม่อลอยคิดถึงเนื้อหา
ในหนังสือหนทางสู่การเป็นโกลด์ดิกเกอร์มืออาชีพสะดุ้งตกใจ กลับคืนสู่
ปัจจุบันขณะ
ดวงหน้าจิ้มลิ้มฉาบด้วยรอยยิ้มงดงามดั่งแสงตะวันในวันพายุหิมะ
โหมกระหน�่ำ รอยยิ้มนี้ท�ำให้บุรุษผู้นั่งตรงข้ามคลี่ยิ้มตามราวต้องมนตร์
สะกด เอื้อมไปกุมมือเล็กซึ่งวางข้างจานสเต๊กที่พร่องไปได้เพียงนิด
“คิดอะไรครับ ใจลอยเชียว”
น�ำ้ อุน่ ส่ายหน้าน้อยๆ ค่อยๆ ดึงมือกลับอย่างมีมารยาท ท่าทางไว้ตวั
ของเธอใช่เพียงกับเขาผู้นี้ แต่เกิดกับทุกคู่เดต ไม่ว่าใครก็ไม่เคยได้สัมผัส
ริมฝีปากเล็กแดงสดตามธรรมชาติ ไม่แม้แต่ได้สูดดมกลิ่นหอมจากแก้ม
นวลโดยตรง การวางมูลค่าของตัวเองนั้นเรียกได้ว่าเจ้าตัวท�ำได้ดียิ่งกว่า
กฎข้อที่แปดในหนังสือแนะน�ำเสียอีก!
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“ฉันอิ่มแล้วค่ะ ไม่รู้ทำ� ไมวันนี้รู้สึกเพลียๆ”
ค�ำตอบของหญิงสาวท�ำให้เอดิสนั เลิกคิว้ เล็กน้อย ตามด้วยการเสนอ
สิ่งที่เขาเชี่ยวชาญ “ตรวจร่างกายหน่อยดีไหมครับ”
ผู้ได้รบั ข้อเสนอส่ายหน้าปฏิเสธพร้อมรอยยิ้มเกรงใจ รีบบอกวิธีแก้
“ถ้าได้พักคงจะดีขึ้นค่ะ สงสัยช่วงนี้นอนน้อย”
“ที่ร้านงานยุ่งหรือครับ”
“ค่ะ งานยุง่ มาก แขกเยอะมากทีเดียวช่วงนี้ ฉันกับแม่แทบไม่มเี วลา
พักเลย”
ค�ำตอบนีห้ าใช่ค�ำปดไม่ ช่วงนีร้ า้ นอาหารทีเ่ ธอท�ำงานอยูง่ านยุง่ ยิง่ นัก
ลูกค้าพากันจับจองคิวประหนึ่งทั่วทั้งนิวยอร์กซิตีมีร้านอาหารไทยเพียง
ร้านเดียว
ชายหนุม่ ยิม้ เข้าใจ มองสตรีหน้าตาน่ารักเบือ้ งหน้าด้วยแววตาเห็นใจ
กึ่งชื่นชม ตามด้วยการกวักมือเรียกบริกรผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุด ขยับนิ้วเป็น
วงกลมอันเป็นสัญญาณบอกให้เก็บเงิน
“อาหารที่เหลือพวกนี้ฉันเอากลับนะคะ แถวบ้านมีคุณลุงจรจัดท่าน
หนึ่งชอบเดินผ่าน น่าสงสารมาก ฉันจะเก็บไปให้ท่าน”
เสียงใสเปี่ยมด้วยความเมตตาและเอื้ออาทรของน�ำ้ อุ่นท�ำให้ดวงตา
ของผู้ฟังยิ่งปรากฏแววชื่นชมมากขึ้น เขาแจ้งบริกรว่าขอด็อกกีแบ็ก๕ โดย
ไม่ได้สงั เกตว่าเจ้าของประโยคเมือ่ ครูห่ ลุบตาต�่ำ ซ่อนแววตาละอายใจ ก่อน
จะเงยหน้าขึ้นเมื่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจถูกควบคุมไว้เรียบร้อย
“รอสักครู่นะคะ” บริกรสาวแจ้งแล้วยกจานอาหารไปจัดการแพ็ก
ให้ในครัว
๕ Doggie bag คือการขอถุงและกล่องเพือ่ น�ำมาแพ็กอาหารทีเ่ หลือกลับบ้าน ตามมารยาท
แล้วหากรับประทานอาหารไม่หมดและเหลือเยอะมากจะห่อกลับ แต่เพื่อรักษาน�้ำใจเชฟ
จะขอกล่องมาแพ็กเอง แต่ร้านอาหารตะวันตกส่วนใหญ่ยินดีแพ็กให้ (บางร้าน และ
แล้วแต่ชนิดอาหาร)
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น�้ำอุ่นคั่นความเงียบที่เกิดขึ้นด้วยการแสร้งจิบน�้ำเปล่า ส่วนเขายก
แก้วไวน์ซึ่งเหลือค่อนแก้วดื่ม ดวงตาสีเทาที่จ้องมองเธอเป็นประกายระยิบ
ระยับ ยามมือใหญ่วางแก้วลง อาหารทั้งหลายซึ่งบรรจุลงกล่องก็ถูกน�ำมา
ส่งให้อย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มลุกขึ้นผายมือน�ำทาง
“เชิญครับ”
หญิงสาวยิ้มแทนค�ำขอบคุณ หดมือขาวเล็กที่จะหยิบถุงบรรจุกล่อง
อาหารเมื่อพบว่าเจ้ามือท�ำหน้าที่ถือให้ ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำ� ยี่ห้อหรูเดิน
น�ำ ร่างเล็กบางจัดจนน่ากลัวจะถูกลมพัดปลิวในชุดเดรสแบรนด์หรูสีขาว
เดินตาม ทั้งที่เธอสวมรองเท้าส้นสูงถึงสี่นิ้ว แต่ก็สูงเพียงหัวไหล่ของเขา
ช่างเป็นหญิงสาวผู้แสนบอบบางน่าทะนุถนอมยิ่งนักในสายตาบุรุษ
ผู้เดินเคียงข้าง
จากร้านอาหารแสนหรูในราคาที่มนุษย์เงินเดือนต้องเก็บออมเงินทั้ง
เดือนเพื่อมาใช้บริการสักครั้ง สู่รถหรูราคาเท่าบ้านหนึ่งหลังในย่านควีนส์
ภายในรถมีเพียงความเงียบ สลับกับการจ้องมองจากดวงตาสีเทา ทัง้ ทีถ่ นน
โล่งยิ่งนักเพราะขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่ม แต่เขากลับขับรถอย่างอ้อยอิ่งราวติด
อยู่ในการจราจรแห่งชั่วโมงเร่งด่วน
เอดิสนั เหลือบตามองคูเ่ ดต ชวนคุยเพือ่ ท�ำลายความเงียบ “ดูเหมือน
คุณจะเหนื่อยมากจริงๆ วันนี้ไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่”
น�้ำอุ่นเบือนหน้าไปหาเขา ริมฝีปากบางคลี่ยิ้ม “คิดว่าถ้าได้นอน
เต็มอิ่มคงดีขึ้นค่ะ ขอโทษมากๆ นะคะที่วันนี้ท�ำให้คุณไม่สนุกไปด้วย”
เขาส่ายหน้าคล้ายจะบอกว่าเรื่องเล็กน้อย สนทนาต่ออย่างไม่ให้
ขาดช่วง “ถ้ายังไงคุณลองเพิ่มเด็กเสิร์ฟในร้านดีไหม จะได้เหนื่อยน้อยลง
ไม่ต้องไปช่วยเสิร์ฟด้วย”
ค�ำแนะน�ำท�ำให้ผรู้ บั ฟังหลุบตาลง ก�ำมือแน่นก่อนจะแบวางบนหน้าขา
แล้วจึงเงยหน้าสบตา โกหกอย่างแนบเนียน
“ก�ำลังเปิดรับสมัครค่ะ ตอนนี้เห็นว่าแม่ก�ำลังสัมภาษณ์คนอยู่” เอ่ย
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จบก็รีบชี้ไปทางซ้าย “จอดตรงนี้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวฉันจะแวะเยี่ยมเพื่อน”
สิน้ ค�ำกล่าวนัน้ รถยนต์กช็ ะลอจอดเทียบหน้าคอนโดแห่งหนึง่ หญิง
สาวส่งยิ้มอ�ำลาให้เขา กล่าวด้วยน�้ำเสียงอ่อนหวานรื่นหู
“ขอบคุณส�ำหรับคืนนี้นะคะ”
เอดิสันพยักหน้า เอี้ยวตัวไปหยิบถุงสีดำ� แบรนด์ดังอันเป็นที่ใฝ่ฝัน
ของสาวๆ ส่งให้ผู้ท่รี ับไปด้วยแววตางงๆ
“เปิดดูสิว่าคุณชอบไหม สามวันก่อนผมไปประชุมที่ปารีส เห็นวาง
โชว์แล้วนึกถึงคุณเลยซื้อมาฝาก”
ผู้ได้รับของฝากมีสีหน้าลังเลอย่างเห็นได้ชัด เธอกัดริมฝีปาก จ้อง
มองถุง จนกระทั่งเขาเป็นฝ่ายฉวยถุงคืน หยิบกล่องสีด�ำออกมาเปิดเพื่อ
ปล่อยให้กระเป๋าหนังสีขาวแบรนด์ดงั ก้องโลกอันจัดว่าเป็นหนึง่ ในสิง่ ทีผ่ หู้ ญิง
‘ต้องมี’ ได้อวดโฉมต่อเจ้าของคนใหม่
“ชอบไหมครับ”
น�้ำอุ่นมองกระเป๋าด้วยแววตาวิบวับ ดวงหน้าจิ้มลิ้มฉายความดีใจ
เอื้อมไปหยิบกระเป๋าหนังขึ้นมาดู ก่อนจะรีบวางลงด้วยท่าทางอาลัย ดัน
กล่องกระเป๋าคืนให้เขา
“ของราคาแพงขนาดนี้ ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ”
เขายิม้ อ่อนโยน เก็บกล่องลงในถุง แล้วเอือ้ มมือไปคว้ามือเล็กให้กำ�
ถุงไว้ เอ่ยด้วยน�้ำเสียงจริงใจอันสร้างความละอายใจให้แก่ผู้รับฟัง
“แค่นี้เอง ไม่ได้มากมายอะไร ผมอยากซื้อให้คุณ”
ก่อนที่ผู้ละอายใจอย่างจริงจังจะได้แสร้งเอ่ยสิ่งใด ริมฝีปากหนา
ของคนที่นั่งเคียงข้างก็ขยับเข้ามาใกล้ ค่อยๆ จดลงบนหน้าผากขาวอย่าง
แผ่วเบา
ครั้งแรก...เป็นครั้งแรก
ยามเขาถอนริมฝีปากออก ผู้ถูกกระท�ำก็นั่งตัวชาแข็ง เบิกตากว้าง
ตกใจ สองแขนกอดถุงแน่นพร้อมคว้ากระเป๋า โดยไม่ลมื เอีย้ วตัวไปหยิบถุง
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อาหาร ประตูรถเหวี่ยงเปิดพร้อมกับที่ร่างเล็กบางกึ่งกระโจนออกจากรถ
เสียงหัวเราะข�ำขันเจือเอ็นดูดังไล่หลัง ตามด้วยเสียงนุ่มนวลของเขา
“กูดไนต์ครับ”
น�้ำอุ่นไม่ได้กล่าวตอบ สองเท้ารีบจ�้ำก้าวไปหยุดหน้าทางเข้าคอนโด
ซึง่ มีพนักงานเปิดประตูยนื อยูต่ ามหน้าที่ ดวงตากลมโตมองรถคันหรูคอ่ ยๆ
เคลือ่ นจากไป ไป...จนไกลตา จนกระทัง่ เธอแน่ใจว่าเขาไปแล้วจริงๆ จึงหัน
ไปยิ้มให้พนักงานหนุ่มผู้นั้น
“กูดไนต์”
พนักงานหนุม่ ยิม้ ผายมือไปทางถุงใบใหญ่สดี ำ� และถุงใส่อาหาร อาจ
เพราะท่าทางการหิ้วไร้ความทะมัดทะแมง ท�ำให้เขารีบเอ่ยถาม
“ให้ผมเรียกแท็กซี่ให้ไหมครับ”
น�้ำอุ่นส่ายหน้า นั่งยองๆ ลงต่อหน้าผู้ที่มองอยู่ด้วยสีหน้าตกใจ
จัดแจงน�ำของมาถือรวมในมือเดียวกันอย่างคล่องแคล่ว แล้วลุกขึน้ หิว้ ด้วย
ท่าทางทะมัดทะแมง ส่งยิม้ หวานอ�ำลา กึง่ เดินกึง่ วิง่ ไปยังป้ายรถซึง่ รถประจ�ำ
ทางก�ำลังจะออก
“ไปด้วยค่ะ!”
เสียงตะโกนเรียกท�ำให้พนักงานขับรถเปิดประตูรถอีกครั้ง ส่งยิ้ม
ทักทายให้สาวน้อยหน้าตาน่าเอ็นดู เธอแตะบัตรจ่ายค่าโดยสารแล้วเดินไป
นั่ง มองรถประจ�ำทางที่มีผู้ใช้บริการเพียงสามคนแล้วปรายตามองคอนโด
เมือ่ ครู่ รถประจ�ำทางเคลือ่ นตัวออกพร้อมกับทีเ่ ธอถอนหายใจเหนือ่ ยหน่าย
เหนื่อย...กับการโกหกสร้างภาพ
เหนื่อย...กับการหลอกลวง
เสียงถอนหายใจดังขึน้ อีกครัง้ ดวงตาทีฉ่ าบความรูส้ กึ ผิดค่อยๆ ปิด
สมองแสนหนักอึ้งเริ่มด�ำดิ่งสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้
เส้นทาง...แห่งการเป็นโกลด์ดิกเกอร์
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กลุม่ ควันสีเทาลอยออกจากปล่องเมรุ พระภิกษุแก่พรรษาเอ่ยกับผูท้ ี่

นั่งร�่ำไห้กอดรูปผู้จากไปชั่วนิรันดร์ด้วยน�ำ้ เสียงเปี่ยมเมตตา
‘โยมพูลไปสบายแล้ว อย่าให้น�้ำตาของโยมสร้างห่วงให้แก่ยายของ
โยมเลยนะ’
น�ำ้ อุน่ เงยหน้าสบดวงตาทีฉ่ ายแววปลงต่อทุกสิง่ ของหลวงพ่อ ยกมือ
เช็ดน�ำ้ ตาทีเ่ ปรอะเปือ้ นสองแก้ม ค่อยๆ พาร่างแสนหนักอึง้ ลุกขึน้ ขาสัน่ จน
แทบไม่อาจฝืนยืน ดวงตาบวมแดงมองกลุ่มควันสีเทาซึง่ แผ่ไปทัว่ แผ่นนภา
สีฟา้ เอ่ยกับความว่างเปล่าเบือ้ งหน้าด้วยเสียงค่อนข้างเบาและสัน่ ปรารถนา
ให้สายลมที่พัดผ่านร่างพาเสียงนี้ไปถึงผู้จากไป
‘ยายจ๋า ยายไม่ต้องห่วงนะ อุ่น...อุ่นจะเข้มแข็ง’
สิ้นค�ำสัญญา เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น มือสั่นเทา
หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง หมายเลขบนหน้าจอท�ำให้เธอ
ยิ่งร้องไห้สะอื้นหนักขึ้น กดรับสายพร้อมปล่อยโฮ
‘แม่...แม่จ๋า...แม่...’
‘เออ พอแล้วๆ แม่รู้ว่ายายตายแล้ว’ เสียงปลายสายแสนห้วน ไม่
คล้ายอารมณ์ของบุตรีผู้ทราบข่าวมารดาจากไปนัก
‘แม่จ๋า ยาย...’
‘นี่อุ่น อุ่นฟังแม่นะ’
ผู้ได้ชื่อว่าแม่เอ่ยขัดลูกสาว น�้ำเสียงจริงจังจนผู้รับฟังต้องนั่งลงกับ
พื้น เพราะกลัวว่าจะเป็นลมด้วยความเสียใจจากการสูญเสียก่อนฟังจบ
‘แกฟังแม่นะอุ่น ตอนนีย้ ายไม่อยู่แล้ว เราเหลือกันแค่สองคนแม่ลกู
อุ่นมาหาแม่นะ มาอยู่กับแม่ มาเรียนหนังสือที่นี่ ต่อไปนี้แม่จะดูแลอุ่นเอง’
ค�ำกล่าวของแม่ด่ังน�้ำทิพย์ราดรดหัวใจดวงน้อยที่ใกล้แตกสลาย
ริมฝีปากซีดแย้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน แววตาที่ทุกข์ทนเพราะ
การสูญเสียฉาบความหวัง
‘ไปหาแม่...ทีอ่ เมริกาเหรอจ๊ะ’ ค�ำถามเกิดขึน้ พร้อมกับทีค่ วามดีใจเริม่
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หม่นแสง
อเมริกา...ไกลขนาดนัน้ ไหนจะเรือ่ งวีซาอีก เธอจะไปได้อย่างไรกัน!
ยังไม่ทันได้เอ่ยถาม ดั่งความคิดของลูกสื่อถึงใจแม่ เสียงของแม่
อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความแน่ใจ และความแน่ใจนั้นได้ส่งผ่านมาถึงเธอ
ผู้ฟังด้วย
‘มาอเมริกาอุ่นไม่ต้องกลัว เดี๋ยวอุ่นโทร. ไปหาคนคนหนึ่งนะ แล้ว
เขาจะจัดการทุกอย่างให้ เบอร์นี้นะลูก...’
น�้ำอุ่นใช้นิ้วต่างปากกาจดตัวเลขลงบนพื้นดิน ทันทีที่หมายเลข
โทรศัพท์ประเทศไทยถูกถ่ายทอดครบ แม่ก็เอ่ยย�ำ้ กับเธออีกครั้ง
ย�้ำ...เพื่อปลูกฝังความฝันใหม่ให้หญิงสาวที่ความฝันเดิมสูญสลาย
‘อุน่ ต้องตัง้ ใจให้ดี มาหาแม่นะลูก ต่อไปนีแ้ ม่จะดูแลอุน่ เอง มาเรียน
หนังสือที่นี่ มาอยู่กับแม่ที่นี่ แม่รักอุ่นนะ...’
แม่รักอุ่นนะ...ประโยคนี้ดังชัดประหนึ่งเสียงตะโกน
ดัง...จนผู้นึกถึงเหตุการณ์ที่ล่วงผ่านสะดุ้งท�ำของตก เธอรีบก้มลง
เก็บของ มือลูบอกซึ่งหัวใจเต้นรัวราวจะหลุดออกมา ปลอบโยนใจตัวเอง
ให้สงบ ริมฝีปากบางยิ้มเหยียดในค�ำรัก แววตาอัดแน่นด้วยความขมขื่น
‘น�้ ำ อุ ่ น ’ สาวน้ อ ยวั ย ยี่ สิ บ เอ็ ด ปี เ ดิ น ทางจากประเทศไทยมาสู ่
สหรัฐอเมริกาพร้อมความฝันอันแสนงดงาม
ฝัน...ที่แตกสลายเป็นเสี่ยงในวันที่สองที่มาถึง
ดวงตากลมโตปิดลงอีกครั้ง ครั้งนี้ปรากฏภาพเหตุการณ์มากมาย...
ภาพแม่คร�่ำครวญถึงความล�ำบากบนแผ่นดินแห่งเสรีภาพ ค�ำบอก
เล่าถึงอันตรายของสถานะโรบินฮูด๖ จากทีร่ อ้ งไห้จะเป็นจะตายจนเธอร้องไห้
ตาม กลายเป็นเริม่ กล่อมเธอเข้าสูแ่ ผน ‘โกลด์ดกิ เกอร์’ กล่อมอยูส่ ามวันทัง้
พูดดีพูดหวาน ทั้งด่าทั้งขู่จะฆ่าตัวตาย ในที่สุดน�ำ้ อุ่นผู้เป็นความหวังเดียว
๖ โรบินฮูด คือคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
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ของแม่ก็พยักหน้า
ปฏิบตั กิ ารปลุกปัน้ ลูกสาวเป็นโกลด์ดกิ เกอร์ ปลูกฝังตัวตนหญิงสาว
อีกคนหนึ่งให้แก่เธอเกิดขึ้นทันที
‘ชื่ออุ่นมันบ้านนอก ฝรั่งออกเสียงไม่ได้ ชื่อ...’ แม่เกาหัวแกรกๆ
จับคาง แววตาครุ่นคิด ก่อนจะตบเข่าฉาดเมื่อนึกขึ้นได้ ‘อลิซละกัน เอ๊ะ
ต้องมีชอื่ จริงหรูๆ ด้วย แม่เคยได้ยนิ มาจากในหนัง อะไรวะ...มันติดทีป่ าก
อลิซ...อลิซ...อ้อ! อลิซซ่า! แกชื่ออลิซซ่า เรียกสั้นๆ ว่าอลิซ’
น�้ำอุ่นในวันนั้นหน้าเหลอพร้อมทวนชื่อ ก่อนจะยิ้มแหยยอมรับชื่อ
อลิซซ่าอย่างรู้ดีว่าไร้สิทธิ์ขัดขืน
‘จ้ะ อุ่น...เอ๊ย อลิซ...อลิซซ่า’
‘เออ แล้วก็อาชีพ จ�ำไว้นะว่าแม่เนีย่ เป็นเจ้าของร้านอาหาร แกมาทีน่ ี่
เพือ่ มาเทีย่ วและเยีย่ มแม่ นีแ่ กอย่าหลุดไปนะว่าฉันกับแกเป็นเด็กเสิรฟ์ ท่อง
ไว้ แม่แกเป็นเจ้าของร้าน แกคือลูกสาวเจ้าของร้าน!’
จากน�ำ้ อุน่ เด็กเสิรฟ์ ร้านอาหารไทย กลายเป็นอลิซซ่า ลูกสาวเจ้าของ
ร้านอาหารไทย ปฏิบัติการโกลด์ดิกเกอร์เริ่มต้นขึ้นพร้อมความหวังของ
ผู้วางแผน
อาชีพเด็กเสิรฟ์ คืออาชีพเสริม ส่วนเรือ่ งหลักของน�ำ้ อุน่ คือการแต่งตัว
สวยไปเดินเตร่ตามย่านคนรวย ส�ำนักงานกฎหมาย โรงพยาบาล เพื่อรอ
สร้างเหตุการณ์อันดูเหมือนเรื่องบังเอิญที่ได้พบเจอ ระหว่างคุณหนูลูกสาว
เจ้าของร้านอาหารจากประเทศไทยกับหนุ่มอเมริกันผู้มีฐานะมั่งคั่งในระดับ
ที่เรียกว่าร�ำ่ รวย
แน่นอนว่าชุดที่เธอสวมใส่แต่ละชุด แม้จะตกรุ่นแต่ก็ล้วนเป็นของ
แบรนด์มีราคา และแน่นอนอีกที่ว่าชุดเหล่านี้ไม่เคยซ�ำ้ แต่ละวัน เพราะเธอ
เพียงจ่ายเงินแล้วยืมมาใส่ ก่อนจะน�ำไปคืนในเงื่อนไขรับคืนอย่างไร้ค�ำถาม
ภายในสามสิบวันของที.เจ.แม็กซ์
ช่างเป็นเคราะห์ดีที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา
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เอื้ออ�ำนวย ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่ภูมิใจนัก ละอายใจทุกครั้งเมื่อเจอสายตา
ราวจะถามว่า ‘อีกแล้วหรือ’ ของพนักงานที่จำ� เธอได้
ใช่เพียงชุด ยังมีกระเป๋า รองเท้า เรียกได้ว่าทุกสิ่ง!
และในที่สุดความละอายใจก็ท�ำให้น�้ำอุ่นเลือกเปลี่ยนสาขา ยอมนั่ง
รถบัสไปไกลถึงอีกฝั่งของเมืองเพื่อซื้อและคืนยามใช้เสร็จ ท�ำเช่นนี้วนไป
เวียนมา
ความล�ำบากใจไม่ยาวนานนัก อาจเพราะโชคดีของน�ำ้ อุ่น การสร้าง
สถานการณ์ของเธอจัดว่าได้ผลดียิ่ง ผู้ชายแต่ละคนที่เธอได้พบเจออย่าง
จงใจบังเอิญล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มกระเป๋าหนักผู้พร้อมจ่าย การเดตทุกครั้ง
อย่างน้อยต้องมีของก�ำนัล เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า
เมือ่ คิดถึงของทัง้ หลายทีเ่ คยได้รบั ดวงตาทีป่ ดิ อยู่กเ็ ปิดขึน้ มือขยับ
ถุงกระดาษแบรนด์หรู ทอดตามองกล่องราวกับจะทะลุเข้าไปเห็นกระเป๋า
หนังแสนงามราคาแพงลิ่วภายใน เป็นอีกครั้งที่เธอถอนใจ
ถ้าให้คิดค�ำนวณว่าของทั้งหมดที่เธอได้รับมีมูลค่าเท่าไร เจ้าตัวยัง
ขนลุกเมื่อรู้ตัวเลขที่จดไว้ทุกครั้ง หลักล้าน...ของทั้งหมดหลักล้านบาท
ทว่า...เป็นหลักล้านที่มีเพียงความว่างเปล่า เพราะของทั้งหมดถูกน�ำ
ไปแลกเปลีย่ นจ่ายค่าหวยให้แก่แม่ผมู้ อี าชีพหลักคือการเล่นหวย อาชีพรอง
คือบีบบังคับเธอให้หาเงินมาจ่ายค่าหวย และอาชีพเสริมคือเป็นเด็กเสิร์ฟ
ผู้ใช้เวลาว่างจับกลุ่มเก็งเลขหวยกับเหล่าเด็กเสิร์ฟและแม่ครัว
ไม่รวู้ า่ เธอถอนหายใจเป็นครัง้ ทีเ่ ท่าไรของวัน ดวงหน้าจิม้ ลิม้ เบือนไป
ทางถนนอันแสนว่างเปล่า มอง...มองความว่างเปล่านั้น ชั่วอึดใจต่อมาจึง
ล้วงกระเป๋าสะพายหยิบสมาร์ตโฟนรุน่ ใหม่ลา่ สุดซึง่ เอดิสนั ซือ้ ให้หลังจากเธอ
แสร้งสร้างสถานการณ์ทำ� โทรศัพท์มือถือหาย
สถานการณ์นี้มาจากค�ำสั่งของแม่ที่ว่า ‘ดูซิ มือถือถูกๆ กระจอกๆ
มันไม่เหมาะกับค�ำโกหก แกไปหาทางท�ำหายต่อหน้าผูช้ ายเลยนะ ให้พวกมัน
ซื้อให้ใหม่!’
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โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คือของก�ำนัลชิ้นแรกในเดตแรกระหว่างเธอ
กับเอดิสัน กุมารแพทย์หนุ่มหล่อประจ�ำคลินิกอันแสนโด่งดังใจกลาง
ดาวน์ทาวน์ คลินิกที่มีแต่พวกกระเป๋าหนักใช้บริการ
ไม่ตอ้ งคาดเดาให้ยากถึงการพบกันอย่างตัง้ ใจบังเอิญของเธอและเขา
ทุกสิ่ง...เธอล้วนสร้างขึ้นมา และเขาก็ตกหลุม จะว่าไปเขานี่ละคือคู่เดตที่
บ่อยที่สุดของเธอ ของก�ำนัลที่ได้รับกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนมาจากชาย
ผู้นี้
น�้ำอุ่นกลืนความสงสารกุมารแพทย์หนุ่มผู้ถูกหลอกลงคอ นิ้วเริ่ม
พิมพ์คำ� ว่า ‘Good Night’ ส่งให้เขาผู้น่าจะถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว ส่งเสร็จก็
เก็บโทรศัพท์ ไม่สนใจเสียงข้อความทีด่ งั ตอบกลับมา มือขยับถุงบรรจุอาหาร
แง้มดูสเต๊กชั้นดีด้านใน ริมฝีปากบางยิ้มกว้าง
“แม่ต้องดีใจแน่ๆ วันนี้มีสเต๊กของโปรดแม่”
แท้จริงแล้วไม่มคี ณ
ุ ลุงจรจัด เธอเก็บอาหารนีใ้ ห้แม่ของเธอ ส่วนเธอ
มีของโปรดที่แม่เตรียมไว้ให้ นั่นคือไข่เจียวกับน�้ำพริกหนังหมูฝีมือแม่
อาหารโปรด...ที่เธอยินดีสละสเต๊กราคาสองร้อยห้าสิบเหรียญเพื่อแลกมา
รถประจ�ำทางเริ่มชะลอความเร็ว บอกถึงสัญญาณการจอดในป้าย
ต่อไป สถานที่อันคุ้นตาและชื่อถนนท�ำให้น�้ำอุ่นเตรียมลุก สะพายกระเป๋า
และถือถุงทะมัดทะแมง แตกต่างจากท่าทางที่ดูแสนบอบบาง ไม่นานนัก
ประตูรถก็เปิดออก เธอเอ่ยราตรีสวัสดิ์กับคนขับรถ
“Good night to you too.” คนขับรถตอบอย่างมีไมตรี
หญิงสาวเดินฝ่าความมืดกลับสู่ห้องพักอันเป็นห้องเช่าเล็กๆ เจ้าของ
ชั้นที่แท้จริงคือเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งเช่าและกั้นแบ่งเพื่อให้คนงานใน
ร้านอาหารเช่าอยู่อาศัยในราคาถูกกว่าปกติ ซอยซอยนี้แม้จะมืดแต่ก็ไม่ได้
น่ากลัว อาจเพราะเธอเคยชินแล้วกระมัง
น�้ำอุ่นจ�ำได้ว่าช่วงแรกที่ต้องเดินดึกๆ ตามล�ำพัง เธอขาสั่นกลัวถูก
ฉุดถูกปล้นจี้ แต่เมื่อพบว่าไม่มีอะไรก็คลายความหวาดกลัว ถึงกระนั้นก็
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ไม่เคยประมาท สองเท้าก้าวฉับๆ ประหนึ่งก�ำลังแข่งเดินเร็ว
ร่างเล็กบางหยุดลงหน้าตึก ใช้มอื ข้างหนึง่ กระชับของทัง้ หมดไว้แน่น
มืออีกข้างไขกุญแจ ประตูช้ันที่หนึ่ง...สอง...และสามเปิดออก ไฟทางเดิน
ส่องสว่างช่วยให้มองเห็นชัดเจน สองเท้าเดินไปยังสุดทางเดิน เคาะประตู
ห้องสีขาวขุ่นเบาๆ ก่อนจะเปิดเพราะรู้ว่าแม่ไม่ได้ล็อกไว้
“อุ่นกลับมาแล้วจ้ะแม่ วันนี้มีสเต๊กจ้ะ”
สิน้ ค�ำบอกของลูกสาว สตรีวยั กลางคนผูก้ ำ� ลังนัง่ ขัดสมาธิอา่ นหนังสือ
ท�ำนายฝันเทียบเลขเด็ดก็วางหนังสือพร้อมกระโจนมารับของ ไม่ใช่สเต๊ก...
แต่เป็นถุงแบรนด์หรู เธออุ้มมันประหนึง่ อุ้มทารกน้อยแสนบอบบาง วางลง
บนฟูกเก่าซึง่ ยุบเป็นแอ่งซ้ายขวา บรรจงหยิบกล่องออกมาจากถุงและเปิดดู
ของภายในด้วยนัยน์ตาเป็นประกาย
“อู้ย...ดูสิ! ต�ำ่ ๆ ก็...” ผู้ประเมินราคาขมวดคิ้วครุ่นคิดแล้วยิ้มกว้าง
ดีใจ “หลายพันเหรียญละวะ ดีมากเลยอุน่ ลูกรัก แม่มเี งินใช้หนี้ มีเงินท�ำทุน
ใหม่แล้ว เนี่ย ได้เลขเด็ดมาเพียบ”
น�ำ้ อุน่ มองกระเป๋าของเธอด้วยแววตาเศร้า ทัง้ เสียดายทัง้ อาลัย แต่ก็
หักใจเดินไปหยิบจานจากตะกร้า จัดสเต๊กให้แม่ น�ำอาหารสุดหรูมาวางข้าง
สมุดจดหวย แววตาเศร้าแทนที่ด้วยความดีใจเมื่อหางตาเห็นว่ามีของโปรด
วางรอไว้บนโต๊ะญี่ปุ่นสีเหมือนไม้เก่าๆ
“กินข้าวเถอะแม่ หิวแล้ว”
เสียงเรียกของเธอท�ำให้วไิ ลค่อยๆ วางกระเป๋าลงในกล่อง บรรจงใส่
ถุงอย่างดี แล้วลุกมานัง่ ข้างลูกสาว ขยับท่าทางจับมีดจับส้อม ดูดมี มี ารยาท
ยิ่งนัก สมฐานะค�ำโป้ปดว่าเป็นเศรษฐินีเจ้าของร้านอาหารไทย
“เอ้า ลืมเลย”
เสียงร้องนี้ดังมาจากน�้ำอุ่นผู้รีบวิ่งไปหยิบไอแพดที่ชาร์จไว้ ไอแพด
เครื่องนี้เอดิสันเป็นคนมอบให้เช่นกัน ส่วนสาเหตุที่มันยังอยู่ ไม่ได้ถูก
น�ำไปแลกเปลี่ยนเป็นค่าหวยของวิไล เพราะเธอร้องไห้อ้อนวอนปางตาย
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พร้อมสัญญาจะรีบหาของมาแทนที่ วิไลเลยยอมปล่อยมือให้แก่คนหาเงิน
ใช้หนี้
“ดูไอ้หนังเจ้าพ่อมาเฟียอีกละสิ ท�ำไมไม่ดูหนังฝรั่ง จะได้ฝึกภาษา
ไปด้วย”
น�้ำอุ่นยิ้มให้แม่ผู้มองด้วยแววตาต�ำหนิ แม้เธอจะมาจากเมืองไทย
และเรียนโรงเรียนเล็กๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยไร้ชอื่ เสียง แต่ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีด้วยความใฝ่รู้และความคิดที่ว่าภาษาจะช่วยให้เธอได้งานดีๆ มี
เงินเยอะๆ
ยายจะได้ไม่ต้องล�ำบาก แม่จะได้กลับมาอยู่บ้าน...
เมือ่ คิดถึง ดวงตากลมโตก็แดงเรือ่ ก่อนจะรีบกดความรูส้ กึ เศร้าและ
คิดถึงผู้จากไปไว้ในหัวใจดวงน้อย เพราะรู้ดีว่าหากมีนำ�้ ตา แม่จะต้องโมโห
และเริ่มด่า นิ้วเรียวกดเปิดซีรีส์จีนที่ดูค้างไว้ ส่งยิ้มน่ารักให้แม่ผู้บ่นอุบอิบ
ในความดื้อเงียบของลูกสาว
“โธ่ แม่ ก็อนุ่ ชอบแบบนี้ ดูสิ พระเอกล้อหล่อ นางเอกซ้วยสวย เนีย่
แม่...มีหนังอีกเรือ่ งทีอ่ ่นุ ดูตอนนัง่ เครือ่ งมา สนุกมาก ชีวติ เมียมาเฟียสบ๊าย
สบาย”
วิไลจิ้มเนื้อสเต๊กซึ่งหั่นพอดีค�ำเข้าปาก ปรายตามองลูกสาวผู้ตัก
ข้าวคลุกน�้ำพริกตาแดงหนังหมู โปะด้วยไข่เจียวเคี้ยวตุ้ยๆ เธอส่ายหน้า
ราวจะต�ำหนิวา่ เพ้อเจ้อ ใช่เพียงเท่านัน้ ยังเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงแบบผูใ้ หญ่ตำ� หนิ
เด็ก
“งั้นก็ไปแถวไชนาทาวน์ ไปจับผัวเศรษฐีมาเฟียจีนมาสักคน ดูซิมัน
จะสบายแบบในหนังไหม”
น�้ำอุ่นหัวเราะข�ำ ไม่สนใจสายตาต�ำหนิของแม่ พุ่งสายตาไปจับจ้อง
ซีรีส์จีนแกล้มการรับประทานอาหาร รับประทานไปดูไป แววตาเริ่มเพ้อฝัน
ไปเรื่อย เสียงและความคิดเริ่มดังก้องในห้วงจินตนาการ
คงจะดีไม่นอ้ ย...ถ้าเธอได้เป็นคุณนาย เป็นภรรยาหัวหน้ามาเฟียแบบ
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ในซีรีส์ ชีวิตที่นอนใช้เงินอย่างเดียว วันๆ ไม่ต้องท�ำอะไร ไปไหนมีแต่คน
ก้มศีรษะให้ คงสุขสบายจนไม่รู้จักค�ำว่าทุกข์เลยทีเดียว!

๒

คุ้นเคยและคล้ายคลึง

ฉากการประชดประชัน ของนางเอกและนางอิจ ฉาบนหน้ า จอ
ไอแพด ท�ำให้ผู้ที่ชมด้วยอารมณ์ร่วมขยับตัว จากนั่งพับเพียบเป็นนั่ง
ขัดสมาธิ สองตาเพ่งมองหน้าจอ มือข้างหนึง่ ถือปูจากส้มต�ำปูปลาร้า อีกข้าง
ถือแก้วจิงเจอร์เอล
ทันทีที่นางร้ายจัดการนางเอกจนน�้ำตานอง แก้วน�้ำแก้วนั้นก็ถูก
กระแทกลงบนโต๊ะจนน�้ำกระฉอก มือที่เป็นอิสระตบหน้าตักเสียงดัง
“โอ๊ย...สู้เขาสิสู้เขา!”
น�้ำอุ่นรู้สึกขัดใจยิ่งนัก ถึงขนาดวางปูดองที่ตั้งใจจะเคี้ยวลงในชาม
ตามเดิม หยิบกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ เปลี่ยนละครอันแสนขัดใจไปเป็น
อีกเรื่องซึ่งเธอดูค้างไว้เมื่อวานเพราะผล็อยหลับ
ฉากที่ปรากฏแทน คือฉากนางเอกรับรู้ความจริงเรื่องที่ถูกพระเอก
หลอกลวงเรื่องฐานะที่จนแสนจน ทั้งที่แท้จริงแล้วรวยล้นฟ้า มือข้างหนึ่ง
ของผูช้ มหยิบปูตวั เดิมขึน้ มาฉีกขา ส่งเข้าปากเคีย้ วเสียงเอร็ดอร่อย ยิง่ ฉาก
ในละครขัดใจมากเพียงใด เสียงเคี้ยวก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้น
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จนในที่สุดเมื่อนางเอกบอกเลิกพระเอก ผู้รับชมถึงกับโยนปูที่เหลือ
อยู่ไม่กี่ขาลงในชามอย่างรุนแรง ฟาดมือฟาดไม้ไปมาในอากาศ ตามด้วย
การทุบพื้น
“โอ๊ย...นางเอกนะนางเอก ท�ำไม ท�ำไมมมม!”
คนอินจัดถอนหายใจ ตัดสินใจปิดละครด้วยความรูส้ กึ ไม่เข้าใจอย่าง
ยิง่ เอือ้ มมือไปยกแก้วน�ำ้ ขึน้ กระดก แล้วกระแทกแก้วลงรุนแรงไม่ต่างจาก
ครั้งแรก ตามด้วยการเท้าคางบ่นเรื่องละคร
“ไม่เข้าใจจริงๆ ท�ำไมนางเอกจะต้องโกรธที่แท้จริงแล้วพระเอกรวย
มันน่าโกรธตรงไหน ถ้าจนแล้วบอกว่ารวยนี่สิน่าตบ!” เธอบ่นแล้วถอน
หายใจอีกรอบ ตักส้มต�ำเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆ เคี้ยวหมดปากจึงเริ่มบ่นต่อ
“หรือบางทีนางเอกอาจจะแกล้งโกรธเพือ่ รักษาภาพนางเอก แต่จริงๆ
ในใจก�ำลังระริกระรี้จะได้ผวั รวย”
ผู้วเิ คราะห์เอียงคอไปมาสลับกับการจัดการปูทเี่ หลือ เมือ่ เหลือเพียง
ซากปู ริมฝีปากบางก็ย้ิมกว้าง ดวงตากลมโตฉายแววรื่นเริงขบขัน
“นี่ถ้าเป็นเรานะ ทันทีที่รู้ว่ารวย จะเอาไม้ทุบหัวลากไปจดทะเบียน!”
กล่าวแล้วก็เปล่งเสียงหัวเราะดังลั่นอย่างไม่สมความเป็นกุลสตรีที่ยายเคย
เฝ้าสอน ก่อนที่เสียงหัวเราะจะถูกขัดด้วยเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือ
เป็ น อี ก ครั้ ง ที่ เ ธอดึ ง กระดาษทิ ช ชู ม าเช็ ด มื อ ตามด้ ว ยการหยิ บ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู หน้าจอปรากฏรูปภาพและชื่อของคู่เดตอีกคนหนึ่ง
ไม่ใช่เอดิสัน
คู่เดตคนนี้ทำ� อาชีพทนายความ เธอสร้างสถานการณ์บังเอิญพบเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว เคยเดตกันไปได้หนึ่งครั้ง และในครั้งนั้นนอกจากกุหลาบ
ช่องาม ยังมีของก�ำนัลเป็นสร้อยคอแบรนด์ดัง
นิว้ เรียวกดรับสายอย่างไร้ความลังเล แม้ดวงตาจะฉายความเหนือ่ ย
หน่าย แต่นำ�้ เสียงเต็มไปด้วยความอ่อนหวานและสดใส ทัง้ ยังมีรอยยิม้ กว้าง
ประหนึ่งผู้โทร. มาก�ำลังสนทนาอยู่เบื้องหน้า
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“ฮัลโหล อลิซค่ะ”
“ฮัลโหล อลิซ ผมมาร์คนะครับ คุณสบายดีไหม”
หญิงสาวแสร้งท�ำท่าครุ่นคิด ทวนชื่อเขาเบาๆ แบบตั้งใจให้อีกฝ่าย
ได้ยิน “มาร์ค...มาร์ค...”
“เราเคยออกเดตกั น เมื่ อ อาทิ ต ย์ ที่ แ ล้ ว ผมกั บ คุ ณ พบกั น หน้ า
ส�ำนักงานกฎหมายแถวเมดิสันอเวนิว ผมท�ำกาแฟคุณหก”
แม้อีกฝ่ายจะตกหลุมกับดัก แต่ผู้วางกับดักยังไม่รีบเฉลย ท�ำเสียง
อืมลากยาว จนในที่สุดจึงร้องอ้อ ตามด้วยการเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงตัดพ้อ
“ทีแ่ ท้กค็ ณ
ุ นีเ่ อง คุณทนายแสนยุง่ ฉันสบายดีคะ่ ว่าแต่คณ
ุ ยังจ�ำฉัน
ได้อีกหรือคะ”
ผู้ถูกย้อนถามหัวเราะเบาๆ จริงอยู่ที่เขาหายเงียบ ไม่ได้ติดต่อไปถึง
ห้าวัน แต่นั่นเป็นเพราะเขาต้องท�ำคดีส�ำคัญ อยู่แต่ในส�ำนักงานกฎหมาย
ตลอด แทบไม่มีเวลาแม้แต่รับประทานอาหาร ไม่ได้กลับบ้าน จนกระทั่ง
เมื่อเช้าทุกสิ่งจบลงเรียบร้อย ภาพรอยยิ้มสดใสของสาวน้อยผู้นี้สว่างวาบ
ในใจชายหนุ่มจนเขาต้องรีบโทร. มาทันทีที่ตื่นนอนช่วงบ่าย
“ผมผิ ด เองที่ ลื ม โทร. บอกคุ ณ ให้ ผ มไถ่ โ ทษด้ ว ยดิ น เนอร์ ค�่ ำ นี้
นะครับ”
น�ำ้ อุ่นไม่ได้ตอบตกลงทันที เธอทวนค�ำว่าค�่ำนีเ้ บาๆ อย่างให้อกี ฝ่าย
ได้ยิน รีบลุกไปหยิบสมุดมาเปิดเสียงดังคล้ายก�ำลังเช็กว่าว่างหรือไม่
“นะครับอลิซ ให้ผมไถ่โทษนะครับ”
การย�ำ้ ของมาร์คท�ำให้รมิ ฝีปากบางคลีย่ มิ้ พึงใจในความกระตือรือร้น
ของเขา ถึงกระนั้นก็ยังไม่ตกปากรับค�ำในทันที แสร้งถอนหายใจเบาๆ ปิด
สมุดแล้วเดินกลับไปนั่งที่เดิม ก่อนจะตอบตกลงเมื่อคิดว่าทิ้งระยะเวลา
พอควรแล้ว
“ตกลงค่ะ ที่ไหนดีคะ”
“คุณอยากทานอะไรครับ คุณเลือกร้านได้เลย เดี๋ยวผมโทร. นัด”
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ผู้ได้รับข้อเสนอให้เป็นฝ่ายเลือกใช้นิ้วเขี่ยแก้วน�้ำ สมองครุ่นคิดชื่อ
ร้านอาหารแสนหรูทั้งหลาย ก่อนจะตอบด้วยน�ำ้ เสียงน่ารัก “คุณเป็นเจ้าถิ่น
คุณควรแนะน�ำร้านอร่อยให้ฉันไปลองชิมสิคะถึงจะถูก”
“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมนัดร้านได้จะเท็กซ์ที่อยู่ไปให้คุณนะครับ ว่าแต่
ให้ผมไปรับที่...”
“เจอกันที่ร้านดีกว่าค่ะ อ้อ...ขอเป็นตอนห้าโมงครึ่งนะคะ กลับบ้าน
ดึกมากแม่เป็นห่วง”
“ได้ครับ ถ้าอย่างนั้น...แล้วพบกัน ขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสผม”
หญิงสาวผู้ให้โอกาสวางสาย แน่ใจยิ่งนักว่ามาร์คจะต้องมาพร้อม
ดอกไม้ช่อโต ทั้งยังมีของแทนค�ำขอโทษที่มูลค่าน่าจะสูงกว่าสร้อยแบรนด์
หรูครั้งก่อน มือเรียวเริ่มจัดแจงเก็บชามบนโต๊ะ น�ำไปล้างท�ำความสะอาด
ดวงตาเหล่มองนาฬิกาบนผนัง
สี่โมงห้าสิบ
เสียงข้อความเข้าดังขัดการดูเวลา ร่างบางเล็กในชุดเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาวสีส้มอ่อนเดินกลับไปหยิบโทรศัพท์มาดู ข้อความมาจากว่าที่
คู่เดตในค�่ำคืนนี้ เขาส่งที่อยู่ร้านมาให้พร้อมกับข้อความที่ว่า
‘ผมรอคอยจะพบคุณอย่างใจจดใจจ่อ’
ทั้งที่ข้อความชวนให้ยิ้ม แต่ผู้ได้รับถอนหายใจยาว เดินน�ำโทรศัพท์
มือถือไปชาร์จแบตเตอรี่ ส่งข้อความบอกแม่ผู้กำ� ลังหมกมุ่นอยู่ในวงไพ่ที่
ห้องเจ้ามือคนใหม่บนชั้นสามของตึกหลังนี้
‘อุ่นมีเดตนะแม่ น่าจะกลับไม่เกินสี่ทุ่ม’
ข้อความถูกส่งไป เธอโยนโทรศัพท์ลงที่เดิมอย่างแน่ใจว่าไม่มีการ
ตอบกลับเร็วๆ นี้ เพราะแม่ก�ำลังติดพันกับการเล่นไพ่ มองโทรศัพท์มือถือ
ด้วยแววตาเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำ� ตามด้วยการถอนหายใจแรงอีกครั้ง ก่อน
จะเดินเข้าห้องน�้ำ อาบน�้ำแต่งตัว แปรงฟันบ้วนปาก ก�ำจัดกลิ่นส้มต�ำ
ปูปลาร้าทีแ่ สนจะรุนแรงติดลมหายใจ ท�ำตัวให้พร้อมส�ำหรับการเป็นคุณหนู
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อลิซซึ่งจะออกเดตกับทนายความหนุ่มหล่ออนาคตไกลที่ร้านอาหารหรูย่าน
เมดิสันอเวนิวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ภาพหญิงสาวในชุดโคตขนเป็ดสีขาวแบรนด์หรูราคาสามหมื่นห้าพัน

เหรียญวิ่งขึ้นรถประจ�ำทาง ช่างเป็นภาพแสนขัดตายิ่งนักส�ำหรับผู้เพิ่งเคย
พบเห็น แน่นอนว่าจากเสื้อโคต กระเป๋า รองเท้าบูต และถุงมือ กะด้วย
สายตาสามารถบอกได้คร่าวๆ ว่าเจ้าของเครือ่ งแต่งกายเหล่านีไ้ ม่นา่ มีปญ
ั หา
ในการซื้อรถหรือใช้บริการรถแท็กซี่
แววตาสงสัยจากผู้คนไม่ได้ท�ำให้ผู้ถูกมองกระดากเขิน เธอทักทาย
คนขับรถซึ่งพบเจอกันบ่อย เดินไปนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่ว่าง ยิ้มกราดให้ผู้ที่
มองมา รอยยิ้มสดใสดั่งแสงตะวันเจิดจ้าพาให้ผู้มองเห็นยิ้มตาม
รถเคลื่อนตัวออกเมื่อผู้โดยสารขึ้นลงครบ น�้ำอุ่นเปิดกระเป๋าหยิบ
พาสปอร์ตขึ้นมาดู พลิกไปหน้าประทับตราขาเข้าประเทศอเมริกา จากวันที่
บอกให้รู้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนที่เธอจะอยู่ที่นี่ได้อย่างถูกกฎหมาย
อีกเพียงหนึ่งเดือนที่เธอต้องเลือก
จะหาคนแต่งงานด้วยแล้วให้เขาขอกรีนการ์ดให้...ตามที่แม่พร�่ ำ
ย�้ำเตือน
ปล่อยสถานะถูกกฎหมายให้ขาด ท�ำตัวเป็นโรบินฮูดรอหาคนแต่งงาน
ด้วย
หรือ...เดินทางกลับประเทศไทย
ไม่วา่ ทางไหนก็เป็นทางทีแ่ สนหนักใจส�ำหรับผูค้ รุน่ คิด ทีห่ นักใจไม่ใช่
เพราะไม่อยากกลับไทย แต่เพราะมีห่วงเสี้ยวสุดท้ายที่ไม่อาจทิ้งไปได้ นั่น
คือแม่
ยิง่ ได้อยูด่ ว้ ยและได้เห็นอะไรต่ออะไร ก็ยงิ่ ท�ำให้รวู้ า่ แม่...อาการหนัก
กว่าทีค่ าดคิดไว้ แต่เพราะเนือ้ ในอันมากล้นด้วยความหวังว่าแม่จะรัก จะได้
อยู่กับแม่ผู้เป็นญาติคนเดียวในโลกอันแสนกว้างใหญ่ใบนี้ ท�ำให้น�้ำอุ่น
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ไม่อาจตัดใจจาก ยอมเดินไปตามทางที่แสนขื่นขม ทางที่ใครหลายคนล้วน
ประณามด่าว่าไร้ศักดิ์ศรี
นั่นเพราะเธอรักแม่ แม้ว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเธอ และหวัง...ว่าแม่จะรัก
ตอบ
หญิงสาวถอนหายใจเบาๆ เก็บพาสปอร์ตลงในกระเป๋าตามเดิม
เหลือบตามองชื่อสถานีหน้าที่รถจะจอด จากการค�ำนวณคร่าวๆ อีกเกือบ
สิบป้ายกว่าจะถึงทีห่ มาย ยิง่ ยามนีเ้ ป็นชัว่ โมงเร่งด่วนช่วงเลิกงาน เธอยังต้อง
อยู่ในรถคันนี้อีกนานเลยทีเดียว
เมื่อรู้แล้ว ดวงตาที่แต่งแต้มด้วยอายไลเนอร์และมาสคาราจนขับ
ดวงตากลมโตให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นก็ค่อยๆ ปิดลงช้าๆ พร้อมกับที่สมองเริ่ม
ย้อนคิดไปถึงวันแรกที่ก้าวเท้าออกจากประเทศไทย
การเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิต...

น�้ำอุ่นในวันนั้นนั่งรถทัวร์จากจังหวัดบ้านเกิด พร้อมกระเป๋าเดินทาง

ถึงสองใบใหญ่และหนึ่งใบเล็ก ของมากมายที่บรรจุมาล้วนไม่ใช่ของเธอ
แต่เป็นของที่วิไลสั่งให้ซื้อและขนมาให้ หากว่ากันตามจริง ของของเธอนั้น
เพียงแค่กระเป๋าใบเดียวยังเหลือด้วยซ�้ำ
กว่าจะมาถึงเคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช่างเป็นการ
เดินทางอันแสนทุลกั ทุเล เธอมาถึงก่อนเวลาเกือบห้าชัว่ โมง จึงฆ่าเวลาด้วย
การนอนรอเวลาเคาน์เตอร์เปิด แต่การนอนรอก็ไม่ราบรืน่ นัก เพราะใจมัวแต่
กังวลว่าของจะหาย ในทีส่ ดุ จึงเปลีย่ นเป็นนัง่ จับรถเข็นและคิดฝันถึงช่วงเวลา
ที่จะได้เจอแม่
เมื่อเคาน์เตอร์เช็กอินเปิด น�้ำอุ่นเข็นรถเข็นบรรทุกกระเป๋าตรงไปที่
เคาน์เตอร์ ดวงตาซุกซนเหลือบมองเคาน์เตอร์ข้างๆ อันเป็นเคาน์เตอร์
เช็กอินของผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเดินเข้ามา
เช็กอินเหลือบมองมาทางเธอเช่นกัน
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คุ้นเคย...
ความรูส้ กึ คุน้ เคยบังเกิดขึน้ ในใจของสตรีทงั้ สอง ดวงตาสองคูส่ บกัน
ต่างฝ่ายต่างเบิกตากว้าง ดวงตาฉายแววตกใจและแปลกใจ
คุ้นเคย...ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดแล่นพล่านไปทั่ว
ร่างกาย น�้ำอุ่นแน่ใจว่าเธอไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้น
แต่...แต่ท�ำไมกันนะ...
ท�ำไมเธอรู้สึกคุ้นหน้าเหมือนว่ารู้จัก ทั้งยังมีความรู้สึกรัก...และ...
ผูกพัน
ความรูส้ กึ นีใ้ ช่เพียงเกิดกับเธอ แต่กบั สตรีปริศนาผูน้ นั้ ก็เช่นกัน สตรี
ทัง้ สองต่างส่งยิม้ ให้ตามมารยาทเพือ่ กลบความขวยเขิน ช่างเป็นรอยยิม้ แสน
คล้ายคลึงยิ่งประหนึ่งก�ำลังส่องกระจกสะท้อน
‘Madam.’
เสียงเรียกจากเจ้าหน้าทีเ่ ช็กอินผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ ท�ำให้สตรีผนู้ นั้ หันไป
สนใจบอร์ดดิงพาสของตน หยิบบอร์ดดิงพาสทั้งสองใบมา จบความรู้สึก
คุน้ เคยด้วยการมอบรอยยิม้ อ�ำลาให้นำ�้ อุน่ เดินไปโดยหันกลับมามองพร้อม
คลี่ยิ้มอีกครั้ง แล้วจึงเดินจากไปตามทางของตน
น�้ำอุ่นค่อยๆ ถอนสายตาคืนตามเสียงเรียกของเจ้าหน้าที่เบื้องหน้า
เธอผูแ้ สนจะท�ำงานเชือ่ งช้ายิง่ นัก แต่ความเชือ่ งช้านีก้ ลับเป็นความเชือ่ งช้าที่
ไม่น่าขัดใจ เพราะเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่สองสาวแห่งสายการบินก�ำลังกระซิบ
กระซาบสนทนากันช่างน่าสนใจส�ำหรับผู้ยืนรออย่างยิ่ง
‘นั่นไงคุณหนูใหญ่ตระกูลเฉิน’
‘อ้อ...ลูกสาวคนโตของมาดามเฉินใช่ไหม’
‘ใช่ๆ เห็นว่ามาเที่ยวเมืองไทยอาทิตย์ที่แล้ว นี่รีบบินกลับนิวยอร์ก
เพราะมาดามเฉินเสียชีวิตเมื่อวาน’
‘รวยจนน่าอิจฉาเนอะ เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าตระกูลนี้รวยเป็น
หมื่นล้าน ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหน’
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‘เออ...ว่าแต่คุณหนูใหญ่คนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ’
‘เฉินรุ่ยเซียง’
เฉินรุ่ยเซียง...
ชื่อเฉินรุ่ยเซียงดังจับใจของน�ำ้ อุ่นยิ่งนัก เธอทวนชื่อนี้พร้อมมองไป
ตามทางทีค่ ณ
ุ หนูใหญ่ตระกูลเฉินผูน้ นั้ เดินไป มอง...ด้วยความรูส้ กึ อยากจะ
วิ่งตามไปถามว่า
คุณรู้สึกแบบเดียวกับฉันไหม...
ทว่าไร้โอกาสนั้น เพราะตลอดเวลาที่เธอเดินเตร็ดเตร่รอเครื่องออก
หญิงสาวไม่มีโอกาสได้พบสตรีผู้นั้นอีกเป็นครั้งที่สอง
สิง่ เดียวทีย่ งั จารในใจจนถึงทุกวันนี้ ไม่ได้ลมื เลือนไปตามเวลาเกือบ
ครึ่งปี คือชื่อของสตรีผู้แสนคุ้นเคย
เฉินรุ่ยเซียง
เมื่อคิดถึงการเดินทาง ดวงตาที่ปิดอยู่ก็เปิดขึ้น กวาดมองผู้คน
มากมายซึ่งอัดแน่นเต็มรถโดยสาร นึกถึงการนั่งเครื่องบินอันแสนยาวนาน
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครสู่ดูไบ ก่อนจะเดินทางต่อมาจนถึง
สนามบินนานาชาติเจเอฟเค
ยี่สิบสี่ชั่วโมง...ช่างเป็นการเดินทางที่แสนยาวนาน เมื่อย อึดอัด
ยิง่ นัก เบาะนัง่ ซึง่ ขยับตัวได้อย่างจ�ำกัด กลิน่ กายของคนข้างๆ การพยายาม
ข่มตานอนครั้งแล้วครั้งเล่า อยากจะมีคาถาเร่งเวลาให้ตนื่ ขึ้นมาถึงนิวยอร์ก
ในทันที ความรู้สึกในวันนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจเธอ
“คงจะดีถ้าได้นั่งเฟิสต์คลาส”
เธอเอ่ยเบาๆ ด้วยความอิจฉายามนึกถึงช่วงเวลานั้น ตามด้วยการ
อมยิ้มเมื่อนึกถึงหนังจีนที่เธอรับชมระหว่างการเดินทางเพื่อฆ่าเวลาอันแสน
ทรมาน หนังจีนทั้งหมดล้วนเป็นหนังมาเฟีย ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดในวันนั้น
จึงมีเรือ่ งราวเหล่านีม้ ากมาย ทัง้ ทีป่ กติแล้วไม่ควรมีซำ�้ แนวเกินสองเรือ่ งและ
ไม่ควรมีมาก เพราะสายการบินทีโ่ ดยสารมานัน้ ไม่ใช่สายการบินสัญชาติจนี
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แต่...น�ำ้ อุน่ ผูไ้ ม่เคยขึน้ เครือ่ งบินมาก่อนในชีวติ ไม่รใู้ นจุดเหล่านี้ เธอ
คิดเพียงว่า...
สงสัยหนังจีนแนวมาเฟียก�ำลังเป็นที่นิยม
การดูหนังในครั้งนั้นดั่งตัวจุดประกายความคิดเพ้อฝันของหญิงสาว
เธอดูหนังไปบิดหมอนไป แววตาฝันเฟื่อง อิจฉาความสบายของชีวิตเหล่า
คุณนายมาเฟีย อิจฉาความเป็นผู้หญิงของมาเฟีย ปรารถนาจะมีวาสนา
เช่นนั้นยิ่งนัก
‘คงเป็นชีวิตที่สุขสบายและน่าอิจฉามาก!’
คิดแล้วก็เริ่มตั้งค�ำถามและเริ่มเพ้อฝัน เช่นที่เธอมักจะท�ำหลังการดู
หนังหรือซีรีส์จีนเกี่ยวกับมาเฟียจบทุกครั้ง
‘ถ้าฉันได้แต่งงานกับมาเฟียจริง...ฉันจะท�ำอะไรบ้าง ชอปปิงที่ไหน
บ้างในแต่ละวัน’

นิวยอร์กซิตี ค.ศ. ๑๙๕๕

ภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ คือภาพอาคารที่ถูกถล่มยับ
เสียหายและผู้เสียชีวิตมากมาย ในภาพนั้นมองเห็นได้ว่าผู้เสียชีวิตมีทั้งชาว
เอเชียและเม็กซิกันปะปนกัน ใต้ภาพคือข้อความสีด�ำขนาดใหญ่
เฉินเว่ยต้า หรือ แอนดี้ เฉิน บุตรชายคนโตของเฉินหม่าไท้ หรือ
หลุยส์ เฉิน นักธุรกิจจีนสัญชาติอเมริกนั ประธานสมาคมชาวจีนในนิวยอร์ก
ผู้น�ำธุรกิจเฉินตง๗ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่เมืองบรองซ์ สภาพศพพบ
รอยกระสุนเกือบสิบนัดทัว่ ร่างกาย สภาพทีเ่ กิดเหตุเสียหายหนัก ต�ำรวจรัฐ
นิวยอร์กเชื่อว่านี่เป็นการปะทะกันระหว่างแก๊ง
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับวางเรียงเต็มโต๊ะไม้ เสียงร�่ำไห้ปิ่มจะขาดใจดัง
๗ ตง คือค�ำเรียกต่อท้ายชื่อองค์กรหรือบริษัทในไชนาทาวน์นิวยอร์ก ในยุคบุกเบิก
ชาวจีนในอเมริกาจนถึง ค.ศ. ๒๐๐๐
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มาจากสตรีชราผมสีหมอกซึ่งนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะ หลังโต๊ะคือบุรุษวัยกลางคน
เขาถอดแว่นวางลงบนโต๊ะด้วยมือสั่นเทา ดวงตาดุมากล้นด้วยอ�ำนาจแดง
รื้น แต่ไร้น�้ำตาหลั่งรินแม้เพียงหยด
“อาตี๋ อาตี๋ของอาม่า๘” เสียงคร�่ำครวญดังมาจากสตรีชราซึ่งบัดนี้
หยิบรูปภาพผู้จากไปขึ้นมากอดแน่น “ลื้อต้องจัดการ อั๊วไม่ยอม!” การ
คร�่ำครวญเปลี่ยนเป็นความกราดเกรี้ยว ร่างเล็กบางเริ่มหอบเพราะความ
เสียใจ
“ใจเย็นอาม้า๙ อั๊วจะจัดการเรื่องนี้แน่นอน” เขาตอบด้วยน�้ำเสียง
แน่นหนัก ลุกขึ้นไปผลักประตูบานพับออกพร้อมตะโกนก้อง
ตะโกน...อันเป็นการทดแทนการกรีดร้องที่ดังอยู่ในใจ
“หายไปไหนกันหมด!”
สิ้นเสียงตะโกน สตรีสองคนหน้าตาหมดจดอายุราวยี่สิบปีรีบวิ่งตรง
เข้ามาในห้อง ประคองสตรีสูงวัยผู้ไร้เรี่ยวแรงจะลุกให้กลับไปพักผ่อนใน
ห้องพักส่วนตัวอย่างรู้หน้าที่
เฉินหม่าไท้มองภาพมารดาถูกประคองจากไป มือทัง้ สองก�ำหมัดแน่น
เขาเดินกลับไปนั่งเก้าอี้ ดวงตาจ้องมองบุรุษในชุดเสื้อคอจีนสีด�ำกางเกง
สีเดียวกันทั้งสองคนซึ่งก�ำลังเดินเข้ามา ทั้งสองอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
กล่าวได้ว่าเติบโตและผ่านอะไรหลายอย่างมาร่วมกัน
“เรื่องนี้...”
เฉินหม่าไท้ยกมือขึน้ เพือ่ หยุดค�ำพูดของบุรษุ ผูย้ นื ทางซ้าย ค่อยๆ ลด
มือลงรวบรวมหนังสือพิมพ์ตั้งเป็นกอง มองภาพถ่ายในกรอบรูปที่ตั้งอยู่
บนโต๊ะ ในภาพนั้นคือตัวเขาเมื่อยี่สิบปีก่อน สตรีหน้าตางดงามอ่อนหวาน
และเด็กชายตัวน้อยทั้งสองคน
๘ อาม่า ภาษาจีนแต้จ๋วิ แปลว่าย่า
๙ อาม้า/หม่าม้า ภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่าแม่
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“ให้คนไปตามอาเฉินกลับมา เรียนจบแล้วก็กลับมาได้แล้ว ดีแต่เทีย่ ว
ไม่ยอมท�ำงานท�ำการ อ้อ...” เขาหยุดค�ำพูดลงชั่วขณะหนึ่งก่อนจะถอน
หายใจหนัก แล้วเอ่ยต่อด้วยน�ำ้ เสียงมั่นอกมั่นใจ
“ให้คนจับตาดู...เฝ้าไว้ให้ดี อย่าให้อาเฉินยกพวกบุกไปเอาคืน ไอ้
นิสัยใจร้อนอั๊วรู้ดี ถ้าพูดดีๆ ไม่รู้เรื่องก็จับมัดขังไว้ในห้องจนกว่าอั๊วจะ
จัดการเรื่องทั้งหมดจบ!”

แสงไฟสลัวจนน่าปวดตา เสียงบรรเลงไวโอลินดังเอื่อยๆ กลิ่นหอม

อ่อนๆ ของน�้ำหอมปรับอากาศยี่ห้อหรูลอยก�ำจายปะปนกับกลิ่นอาหารอัน
ประดับตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรจนลังเลที่จะรับประทาน ไวน์ราคาแพงที่
บริกรก�ำลังรินลงในแก้วชั้นดี เนื้อแก้วใสดั่งน�ำ้ ต้นล�ำธาร
ทั้งหมดนี้...ล้วนไม่ใช่สิ่งน่าตื่นเต้น ล้วนเป็นสิ่งที่พบเจอจนเคยชิน
ส�ำหรับน�ำ้ อุน่ ผูอ้ อกเดตบ่อยยิง่ นักจนผูจ้ ดั การร้านและบริกรคุน้ เคยหน้าเธอ
ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งปี หากจะนับว่าเธอออกเดตไปแล้วกี่ครั้ง
ตัวเลขเฉียดสามหลักคือค�ำตอบ แน่นอนว่าทุกครั้งคือร้านหรูหราราคา
ส�ำหรับคนกระเป๋าหนัก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ครั้งหนึ่งเธอเคยสงสัยและใฝ่ฝัน
อาหารจะอร่อยไหมหนอ การบริการจะเป็นเช่นไร คงรู้สึกดีและมี
ความสุขไม่น้อย...
น่าแปลกใจนัก ค�ำตอบข้อสุดท้ายช่างแตกต่างจากทีเ่ คยวาดฝัน หญิง
สาวไร้ซึ่งความรู้สึกดี ห่างไกลจากค�ำว่าความสุข เธอรับประทานอาหารพอ
เป็นพิธี สวมหน้ากากกระตือรือร้น พูดคุยด้วยน�ำ้ เสียงเริงร่าน่ารัก ต่างจาก
หัวใจที่ห่อเหี่ยว
‘เมื่อไหร่จะจบ’
ค�ำถามนี้ดังวนเวียนไปทั่วสมอง ดวงตาเหลือบมองนาฬิกายี่ห้อหรู
ราคาหนึง่ หมืน่ ห้าพันเหรียญซึง่ เธอได้รบั เป็นของก�ำนัลจากเอดิสนั ในการเดต
ครั้ ง นี้ เข็ ม นาฬิ ก าช่ า งเดิ น ช้ า ยิ่ ง เธอปรารถนาให้ ถึ ง เวลากลั บ เร็ ว ๆ
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ปรารถนา...จะกลับบ้าน
“สี่เดือนแล้วสินะ”
ค�ำกล่าวลอยๆ ของคู่เดตดึงสายตาซึ่งเหลือบมองนาฬิกาให้เบนขึ้น
ไปยังเขา ริมฝีปากคลี่ยิ้มหวาน “คะ?”
เอดิสันยิ้มตามรอยยิ้มของสตรีตรงหน้า “เรารู้จักกันมาได้สี่เดือน
แล้ว”
“ค่ะ สี่เดือนแล้ว เวลาผ่านไปไวมาก เหมือนฉันเพิ่งได้พบคุณ
เมื่อวาน”
ชายหนุม่ เอือ้ มมือไปกุมมือเล็ก แรงขยับใต้ฝา่ มือคล้ายจะดึงมือออก
ท�ำให้เขาชิงดึงมือกลับก่อน ดวงตาสีเทามองสตรีเบื้องหน้าด้วยความรู้สึก
เสน่หากึ่งชื่นชมในความไว้ตัวและดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเธอ
น่าแปลกยิง่ นัก ทัง้ ทีส่ ตรีผนู้ แี้ สนจะหวงเนือ้ หวงตัว แม้จะเดตกันมา
เกินยีส่ บิ ครัง้ และยาวนานถึงสีเ่ ดือน ทว่าไม่เคยมีแม้แต่การโอบกอดทักทาย
ทุกครัง้ เมือ่ ได้พบจะได้รบั เพียงรอยยิม้ หวาน ยามนึกถึงรอยยิม้ สายตาของ
เขาก็มองไปยังริมฝีปากบาง
อยากรับรู้ใจจะขาดว่าริมฝีปากของเธอจะหอมหวานสักเพียงใดหนอ
เขายังจ�ำการฉวยจูบหน้าผากเธอครั้งก่อนนั้นได้ไม่ลืม
คือครั้งเดียวที่เกิดขึ้น...
เธอโมโห...เธอโกรธ
เธอบอกฝันดีเขาตามมารยาท แต่ปฏิเสธการชวนเที่ยวและเดต
เขาต้องใช้ความพยายามอย่างยิง่ ขอโทษเธอ รับปากว่าจะไม่เกิดขึน้
อีก
และในทีส่ ดุ เธอก็ให้โอกาส พร้อมกับชีแ้ จงต่อเขาด้วยแววตาแน่วแน่
เด็ดขาด แตกต่างจากท่าทางนุ่มนิ่มอย่างยิ่ง
‘ถึงที่นี่จะเป็นอเมริกา แต่ฉันเป็นคนไทย ถ้าคุณล่วงเกินฉันอีกครั้ง
เราสองคนจะไม่มีวันได้พบกันอีก’
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นับจากนัน้ มาเอดิสนั ระวังทุกการสัมผัส ทัง้ ทีใ่ นอดีตกับผูห้ ญิงคนอืน่
การเดตล้วนจบลงบนเตียง แต่กบั น�ำ้ อุน่ คือความแปลกใหม่ และน่าแปลกใจ
ยิ่งนักที่เขาไม่ร�ำคาญใจ
เขาทนได้ เขารอได้ และเขารู้สึกว่า...เขาอยากให้เกียรติเธอ
“พันช์ร้านนี้อร่อย”
เสียงใสซึง่ ดังขึน้ พร้อมกับทีเ่ จ้าของเสียงวางแก้วพันช์ลง ท�ำให้บรุ ษุ ผู้
ก�ำลังตกอยูใ่ นความคิดกลับสูก่ ารเดตเบือ้ งหน้า เขามองแก้วพันช์ซงึ่ ยังเหลือ
เกินครึง่ ยกมือเตรียมสัง่ เพิม่ แล้วก็เป็นดังทีค่ ดิ เจ้าของเสียงชืน่ ชมเมือ่ ครู่
ร้องห้ามทันที
“ไม่ต้องหรอกค่ะ แก้วเดียวก็พอ ฉันอิ่มแล้ว”
เอดิสนั พยักหน้ารับ ส่งกระดาษทิชชูให้เธอเช็ดคราบน�ำ้ ซึง่ เปือ้ นเหนือ
ปาก ท่าทางยิ้มเขินของสาวน้อยท�ำให้เขาอยากดึงเธอมากอดพร้อมเช็ดให้
ทว่าท�ำได้เพียงมองและชวนคุยเพื่อกลบความต้องการภายใน
“คุณอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้ว ชอบที่นี่ไหมครับ”
“ที่นี่ก็ดีค่ะ ฉันชอบ”
“ถ้าชอบก็มาอยู่ถาวรสิ”
ค�ำชวนของเขาท�ำให้ผู้ถูกชวนหยุดมือซึ่งก�ำลังเช็ดปาก ค่อยๆ ลด
กระดาษทิชชูลง ยิ้มเศร้าพร้อมถอนหายใจเบาๆ
“ถ้ามีโอกาสค่ะ”
น�้ำอุ่นตอบตามที่แม่เคยสอน ถ้ามีโอกาส...ถ้าได้แต่งงาน ถ้าเขาท�ำ
กรีนการ์ดให้...
ตอบแล้วก็จ้องดวงตาสีเทาของกุมารแพทย์หนุ่มหล่อ เขาเอื้อมมือ
ออกมาคล้ายจะกุมมือเธอ แต่ก็เลือกที่จะหยุดและหดมือกลับ เธออมยิ้ม
กับการรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัดของเขา อยากจะให้รางวัลด้วยการเอื้อม
ไปจับมือใหญ่
ทว่า...อย่าดีกว่า กลัวว่าเขาจะเหลิง!
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“จริงด้วยอลิซ กระเป๋าใบสีขาวที่ผมซื้อให้คุณ ที่คุณบอกว่าแม่บ้าน
ท�ำสีหกใส่ ผมสั่งใบใหม่มาให้คุณแล้วนะ น่าจะได้วันมะรืนนี้”
คนสร้างเรื่องโกหกยิ้มเกรงใจ มันคือยิ้มอย่างไม่ได้เสแสร้ง “จริงๆ
แล้วคุณไม่จ�ำเป็น...”
“ผมเต็มใจ”
รอยยิ้มจริงใจของเขาท�ำให้หญิงสาวผู้ก�ำลังลวงหลอกรีบหลุบตาต�่ำ
กะพริบตาถี่ขับไล่น�้ำตาแห่งความละอายใจและเสียใจ จนกระทั่งแน่ใจว่า
น�้ำตาทั้งหลายกลับคืนแล้วจึงเงยหน้าขึ้น แววตาเปี่ยมล้นด้วยความซาบซึ้ง
“ขอบคุณนะคะ ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ”
“ไม่ใช่คุณที่โชคดี ผมต่างหากโชคดีที่ได้พบคุณ”
ค�ำตอบนี้ท�ำให้ผู้ฟังแทบกรีดร้อง มุมปากขยับ เย้ยหยันค�ำว่าโชคดี
ซึง่ เขาเลือกใช้ ก่อนจะสลัดความรู้สกึ แง่ลบทัง้ หลายออก เอือ้ มไปหยิบแก้ว
พันช์ขึ้นมาดื่มจนหมด ให้น�้ำพันช์พัดพาความรู้สึกผิดทั้งหลายลงคอไป
ดวงตาจ้องมองหน้าปัดนาฬิกา
หวังเหลือเกินว่านาฬิกาเรือนนี้จะท�ำให้แม่ผู้คร�่ำครวญจะขาดใจถึง
ยอดหนี้หวย...ได้มีความสุข ได้ยิ้มดีใจ ได้กอดเธอ...เรียกเธอว่าอุ่นลูกรัก
น�้ำอุ่นรู้ว่าผิด รู้ว่าควรปล่อยและเดินหนี ทว่าเธอเป็นเพียงหญิงสาว
ที่รักแม่ อยากมีแม่ อยากอยู่กับแม่ และมีความหวังว่าแม่จะรักเธอ รัก...
เหมือนที่ยายรักเธอ
น�้ำอุ่นวางแก้วน�ำ้ ลง หลับตาและโกหกตัวเอง
แม่รักเธอ...
รักอย่างไร้เงื่อนไขเหมือนที่ยายรักเธอ...

๓

ไชนาทาวน์นิวยอร์ก

น�ำ้ อุน่ ถอดนาฬิกาออกจากข้อมือด้วยแววตาเสียดายยิง่ ยังไม่ทนั

ที่น าฬิ ก าจะพ้ น จากปลายนิ้ว วิไ ลก็เ อื้อ มมาคว้ า ไปเชยชมด้ ว ยแววตา
แพรวพราวระยิบระยับ ก่อนจะวางลงในกล่องไม้ที่ภายในบุกำ� มะหยี่อย่าง
ทะนุถนอม คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดค้นหาราคาของก�ำนัลชิ้นใหม่ของ
ลูกสาว
“จุ๊ๆๆๆ สวยมากๆ เลยอุ่นลูกรัก”
กดไปก็เอ่ยค�ำหวานประโลมใจลูกผูม้ สี หี น้าขมขืน่ อย่างเห็นได้ชดั จน
เมื่อเจอราคาที่แท้จริง มือข้างที่เป็นอิสระก็ตบเข่าเสียงดังอย่างไร้ความรู้สึก
เจ็บ ดวงตาเป็นประกายยิ่งกว่าเดิม
“หมื่นห้าพันเหรียญ! เป็นบุญเป็นกุศลของแกเหลือเกินนังอุ่นลูกรัก
ตายๆๆๆๆ นาฬิการาคาเท่ารถหนึ่งคันเลยนะเนี่ย”
วิไลเอ่ยเสียงระริกระรื่น วางโทรศัพท์ลงแล้วเริ่มต้นค้นหาใบเสร็จ
เมือ่ พบว่ามีเพียงกล่องนาฬิกาและตัวนาฬิกา ดวงตาทีร่ ะยิบระยับก็หม่นแสง
ลงเล็กน้อย ปรายตามองไปยังน�้ำอุ่นผู้นั่งลูบกล่องนาฬิกาด้วยแววตาอาลัย
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และเจ็บปวด
“เอ้า! ไหนล่ะใบเสร็จ”
น�้ำอุ่นส่ายหน้าเบาๆ ตอบสิ่งที่รู้ “ไม่มีจ้ะ แต่มันของแท้นะแม่”
วิไลตบเข่าอีกครั้ง ครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิม เช่นเดียวกับน�ำ้ เสียงแสนดุ
กร้าว ดวงหน้าฉายแววไม่พอใจ
“โอ๊ย! อีโง่ ไม่มีใบเสร็จแบบนี้จะเรียกราคาได้ยังไง โอ๊ย...อีอุ่น แก
นี่มันโง่จริงๆ!”
ผู้ถูกด่าทอไร้ค�ำตอบโต้ ดวงตาจับจ้องนาฬิกาด้วยแววตาหลงใหล
นาฬิกาเรือนนีง้ ดงามยิง่ นัก อาจกล่าวได้วา่ งดงามทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ธอเคยเห็นและ
เคยสวมใส่ มือเรียวขาวค่อยๆ เอือ้ มไปหมายจะหยิบมาใส่อกี ครัง้ ทว่าต้อง
สะดุ้งเมื่อแม่เอื้อมมาตบมือเธออย่างรุนแรง
“โอ๊ย! แม่ตีอุ่นท�ำไม”
วิไลตวัดสายตาดุไปยังลูกสาว ปิดกล่องนาฬิกาพร้อมกับเก็บกล่องไม้
ล�้ำค่าไว้ จัดแจงเก็บใส่ถุงกระดาษ แข็งใจเบือนหน้าหนีแววตาน่าสงสาร
ของลูก ดึงเรือ่ งหนีห้ วยก้อนโตซึง่ ต้องช�ำระในวันพรุง่ นีเ้ ข้ามากลบความรูส้ กึ
ทั้งหมด คิดอย่างน่ารังเกียจว่า
ถึงเวลาแล้ว...ที่นำ�้ อุ่นต้องท�ำทุกวิถีทางเพื่อตอบแทนบุญคุณเธอ
บุญคุณที่ให้กำ� เนิด...
บุญคุณที่ส่งเงินให้ใช้ ถึงแม้จะแค่เดือนละสามพันบาท แต่ก็ยังส่ง
วิไลคิดอย่างใจร้ายว่า เฉพาะบุญคุณทีใ่ ห้ก�ำเนิดก็สงู เทียมฟ้า จนต่อ
ให้เธอสั่งให้น�้ำอุ่นไปหลอกผู้ชายทั้งโลกเอาเงินมาให้เธอใช้ น�ำ้ อุ่นก็ต้องท�ำ
ไม่อย่างนั้นก็เตรียมถูกตราหน้าว่าอกตัญญูได้เลย!
คิดแล้วความสงสารที่แวบเข้ามาเมื่อครู่ก็สลายหายไปจนสิ้น เหลือ
เพียงความอยากได้อยากมีอยากสบายของตน เธอลุกขึน้ หิว้ ถุงนาฬิกาไปวาง
ข้างฟูก ปรายตามองลูกสาวซึ่งก�ำลังก้มหน้าเช็ดน�ำ้ ตา
“นี่แกจะร้องไห้ไปท�ำไม เดี๋ยวไอ้ผู้ชายมันก็ซื้อให้ใหม่”
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“แต่แม่ไม่คดิ บ้างเหรอว่าเขาเองเป็นถึงหมอ ไม่ได้โง่นะแม่ ถ้าวันหนึง่
เขารู้ความจริง...”
“โอ๊ย...อีลูกโง่!” วิไลร้องขัด พุ่งเข้ามาบิดแขนลูกสาว “โง่! แกนี่มัน
โง่จริงๆ มารยาหญิงน่ะใช้เข้าไป ขนมาใช้ให้หมด ผู้ชายน่ะเวลาที่มันหลง
ต่อให้ฉลาดแค่ไหนความหลงมันก็บังสติบังตาไว้ แกนี่ไม่เคยดูข่าวบ้างรึไง
ผู้หญิงที่มันหลอกเอาจากผู้ชายได้เป็นสิบๆ ล้านก็เพราะมารยาหญิงผสม
ความหลง!”
น�ำ้ อุน่ ไม่ได้โต้แย้งสิง่ ใดอีก ดึงแขนหนีแล้วยกมือปาดน�ำ้ ตา วิไลถอน
หายใจอีกครั้ง ลุกขึ้นยืนพร้อมเอ่ยต่อ
“แกน่ะรูด้ กี ว่าใครว่าความหลงมันท�ำให้สมองและสายตาถูกบดบังได้
ง่ายแค่ไหน ไม่อย่างนั้นผู้ชายพวกนั้นไม่พากันซื้อของแพงๆ ให้ แต่ความ
หลงมันก็มีขีดจ�ำกัด เหมือนไอ้พวกที่ถอยห่างไป เพราะฉะนั้น...” ดวงตาดุ
มองไปทางลูกสาว เสียงหนักแน่นย�ำ้ ชัด “แกต้องจับเขาแต่งงานก่อนทีค่ วาม
หลงมันจะหมดแล้วเขาเริ่มฉลาด!”
เอ่ยจบก็คว้าสมุดจดหวยข้างหมอนมาเปิด จดเลขไปเรื่อยสลับกับ
ปรายตามองน�้ำอุ่นซึง่ ท�ำใจกับการเสียของทีช่ อบได้แล้ว เพราะมันไม่ได้เกิด
ขึน้ ครัง้ แรก ร่างเล็กบางลุกขึน้ น�ำอาหารไปจัดใส่จานพร้อมให้แม่รบั ประทาน
ทั้งที่เมื่อครู่แม่ใจร้ายกับเธอ แต่สุดท้ายค�ำว่ากตัญญูก็ท�ำให้เธอผู้
ก�ำลังถูกบีบคอจ�ำต้องหลับตาและหลอกตัวเอง
วิไลเกาศีรษะพร้อมกับหันหน้าไปทางลูกสาว “เออนี่ นังอุน่ เดีย๋ วแก
ต้องเดตหลอกเอาของผู้ชายมาเพิ่มนะ นาฬิกานี่น่าจะพอแค่ใช้หนี้หวยของ
ฉัน”
ค�ำกล่าวของแม่ทำ� ให้ผไู้ ด้รบั ค�ำสัง่ ถึงกับท�ำจานหล่น ดวงตาเศร้ามอง
ไปทางนาฬิกา “แม่...แต่...แต่นาฬิกานั่นตั้งหมื่นห้าพันเหรียญเลยนะแม่”
“โอ๊ย...อีโง่! มันไม่มีใบเสร็จไปยืนยัน พวกเจ้ามือมันกดราคาแน่ๆ
แกนี่พูดเหมือนไม่เคยเห็นว่าอีพวกหน้าเลือดพวกนั้นมันจ่ายให้แค่สิบ
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เปอร์เซ็นต์ของราคาของ” นิ้วเรียวที่เคลือบเล็บสีส้มสดชี้ไปยังถุงนาฬิกา
“หมื่นห้าได้แค่พันห้าเท่านั้นแหละ! หึ!”
น�้ำอุ่นกลืนความขมขื่นลงคอ เจ็บปวดในความไม่รู้และไร้เดียงสา
ของตัวเองในอดีต ก่อนเธอจะมาอเมริกา เธอเคยคิดฝัน วาดฝันว่าที่นี่จะ
งดงามอย่างประเทศเจริญแล้ว ผู้คนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายหรือ
อบายมุข คนไทยจะช่วยเหลือกัน ทว่าเมื่อมาถึงก็พบความจริงที่ว่า...
ความโหดร้ายของมนุษย์โดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อว่าคนไทยด้วยกัน ใน
บางครั้ ง บนแผ่ น ดิ น ต่ า งแดนก็ โ หดร้ า ยอย่ า งที่ ใ นไทยไม่ อ าจเที ย บได้
อย่างไรก็ตามคนไทยที่ดีนั้นก็มี ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ล้วนมีทั้งดีและเลวปะปน
เหนือสิ่งอื่นใด ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากแม่ของเธอไม่เลือกกระโดดลงสู่
กองไฟด้วยความเต็มใจเสียเอง
หญิงสาววางจานอาหารลงบนโต๊ะ เดินไปนั่งคุกเข่าข้างแม่ผู้เริ่มเก็ง
หวยเลขใหม่ แตะแขนท่านเบาๆ อ้อนวอนเสียงสั่นเครือ
“แม่จ๋า แม่หยุดเล่นหวยบ้างเถอะนะ อุ่นเหนื่อย...อุ่นไม่อยากท�ำ
แบบนี้อีกแล้ว”
ผู้ถูกอ้อนวอนไม่ได้ตอบสิ่งใด ปากกายังคงขยับเขียนตัวเลขไป
เรื่อยๆ น�้ำอุ่นเว้าวอนด้วยน�้ำเสียงบอกชัดว่าเธอเหนื่อยเพื่อตอกย�้ำค�ำพูด
“แม่จ๋า ถ้าแม่ไม่เล่นหวยเราก็ไม่ล�ำบากขนาดนี้ แม่เลิกเล่นหวย
เล่นไพ่เถอะนะ ของที่อุ่นได้มา ถ้ารวมๆ กันแล้วเราเอาไปซื้อบ้านอยู่ที่ไทย
ได้เลยนะแม่ แม่จ๋า...แม่สงสารอุ่นเถอะนะ...”
ค�ำอ้อนวอนของเธอหยุดลงเมือ่ วิไลตวัดมองด้วยแววตาเกรีย้ วกราด
สะบัดแขนอวบขาวให้พ้นจากการเกาะกุม จิ้มหน้าผากมนของลูก ออกแรง
ดันจนผู้ถูกกระท�ำหงายล้มฟุบกับพื้น
“หน็อย...อีเนรคุณ กูเลีย้ งมึงส่งเงินให้มงึ มาได้ตงั้ ยีส่ บิ ปี กูให้มงึ เลีย้ ง
กูบ้างแค่นี้มึงยังมีปัญหา! มึงก็รู้ว่าเล่นหวยเล่นไพ่มันความสุขของกู มึงยัง
จะบอกให้กูเลิกมีความสุข อีอุ่น! อีเนรคุณ! อีอกตัญญู!”
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ผู้ถูกด่าทอยกมือกดปากกลั้นเสียงสะอื้น น�ำ้ ตานองแก้ม สะดุ้งเมื่อ
แขนถูกบิด ปิดเปลือกตาลงราวกับต้องการหนีจากสิ่งที่กำ� ลังเผชิญ ทว่าหู
ไม่อาจปิดกั้นเสียงที่ได้ยิน
“มึงรู้ไหม ถ้ากูไม่ท้องมึง ป่านนี้กูเรียนจบมีงานท�ำ แต่งงานกับคน
ดีๆ รวยๆ ไปแล้ว มึงคิดถึงบุญคุณกูบา้ งไหมทีก่ ไู ม่เอามึงออกตัง้ แต่แรก ที่
กูแบกความอับอายคลอดมึงออกมา มึงคิดบ้างไหม ถ้ากูไม่มีมึง ป่านนี้กู
แต่งงานกับฝรัง่ หล่อๆ รวยๆ ไปแล้ว แต่พวกเขาไม่แต่งกับกูเพราะกูมลี กู !”
แรงหยิกทีแ่ ขนหนักขึน้ จนน�ำ้ อุน่ ต้องผลักมือแม่ออก ถัดตัวหนีไปยัง
มุมห้อง คู้ตัวนอนตะแคง ร้องไห้เสียงดัง ทว่าเสียงด่าของวิไลยังไม่หยุด
ยังคงพ่นออกมาราวก๊อกแตก
“ถ้ากูไม่ตอ้ งส่งเงินให้มงึ ทุกเดือน ป่านนีก้ ใู ช้เงินสุขสบายนอนใส่ทอง
เต็มตัวไปแล้ว อีเนรคุณ! มึงหัดดูลูกสาวป้าสมัยบ้าง เห็นไหมว่าเขารักแม่
เขา เขากตัญญู แต่งงานกับคนรวยๆ ให้เงินแม่เล่นหวยเดือนเป็นหมื่น
เหรียญ มึงนีน่ ะ...มันอกตัญญูจริงๆ มึงละอายใจบ้างไหม พูดอะไรออกมา
แต่ละอย่าง!”
ทุ ก ค� ำ ด่ า จากบุ พ การี ผู ้ ยื่ น ดาบจ่ อ คอด้ ว ยค� ำ ว่ า ‘บุ ญ คุ ณ ’ และ
‘กตัญญู’ ท�ำให้น�้ำอุ่นตกอยู่ในสภาพเดียวกับหญิงสาวหลายคนทีถ่ กู สองค�ำ
นี้มัดลมหายใจไว้ ไร้การโต้ตอบใดๆ จากน�ำ้ อุ่น มือเล็กก�ำแน่น ทั้งเสียใจ
ทั้งโมโห ริมฝีปากบางยิ้มเย้ยต่อความจริง
ส่งเงินทุกเดือน...เดือนละแค่สามพัน! แม่เคยรู้บ้างไหมว่าที่ผ่านมา
เธอมีชวี ติ มาได้ด้วยการหาเงินท�ำงานหนักของยาย และการท�ำงานหนักของ
ตัวเธอเอง เงินสามพันของแม่อย่าว่าแต่จะใช้เลี้ยงสองชีวิต แค่จ่ายค่าเช่า
บ้าน ค่าน�้ำ ค่าไฟ ยังแทบไม่พอ!
แม้จะมีค�ำตัดพ้อโต้เถียงมากมายเพียงใด แต่ทุกค�ำดังเพียงในใจ
ไม่มีแม้หนึ่งค�ำหลุดออกจากปาก ค�ำสอนของยายดังก้องในสมองราวจะ
ตอกย�้ำผู้ชอกช�้ำให้ไม่สติหลุดโต้เถียง
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‘อุ่นเอ๋ย แม่กค็ อื แม่...จะผิดจะชัว่ ยังไงก็คอื แม่ จะด่าจะว่ายังไงก็คอื
แม่ เถียงเขาเราก็บาป ถ้าเขาด่าเอ็งก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ คิดว่าเสียงนก
ร้องไปซะ’
ค�ำสอนของยายแน่นอนว่าเธอจดจ�ำ แต่ก็อดมีคำ� ถามไม่ได้ แล้วแม่
เล่า...ท�ำกับเธอเหมือนเธอไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเช่นนี้ แม่บาปบ้างหรือไม่
แล้วหากเธอหันหลังจากไป ตัดใจจากแม่ที่ไม่รักเธอเล่า บาป...หรือ
ไม่ อกตัญญูหรือไม่ หรือชีวติ ของเธอต้องเป็นของแม่ไปจนตายเพราะแม่ให้
ก�ำเนิด ให้ชีวิต
บางครัง้ คนทีต่ กอยูใ่ นสถานการณ์เช่นเธอไม่ได้โง่เขลาเบาปัญญา แต่
ไม่มีทางเลือก เพราะถูกบรรทัดฐานทางสังคมและค�ำสอนที่กรอกใส่สมอง
อย่างฝังลึกกดทับไว้ จนกลัวที่จะฉีกกรงขังแล้วเดินจากไปพร้อมการถูก
ตราหน้าว่าเนรคุณ
บางครั้งค�ำว่า ‘กตัญญู’ มันก็ก�ำลังฆ่าเธอช้าๆ อย่างเลือดเย็น!
มือเรียวกุมจี้ที่คออันเป็นจี้ซึ่งบรรจุอัฐิของยายไว้ กุมแน่นใช้เป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยว ดวงตาอันแสนชอกช�ำ้ ปิดลง ท่ามกลางเสียงด่าของวิไล น�ำ้ อุ่น
เริม่ สร้างเรือ่ งขึน้ มาในสมอง จินตนาการวาดฝันถึงชีวติ ทีด่ กี ว่า ริมฝีปากบาง
คลี่ยิ้มน้อยๆ ในความคิดซึ่งหลุดออกจากโลกอันแสนทุกข์ทรมาน
เธอจะมีความสุขแค่ไหนกันนะ...ถ้าเธอได้เป็นคุณนายแห่งไชนาทาวน์
แบบในหนัง

ร้านอาหารรสไทยเนืองแน่นด้วยผู้ใช้บริการตั้งแต่ร้านเปิด ยิ่งช่วง
เที่ยงยิ่งอัดแน่นจนแถวยาวไปเกือบสุดช่วงตึก ช่างเป็นภาพที่แตกต่างจาก
ร้านอาหารร้านอื่นละแวกนี้อย่างยิ่ง เพราะร้านเหล่านั้นมากสุดก็มีเพียงคน
รอคิวสองสามคน
จะว่าไปกิจการของร้านเริม่ ขายดิบขายดีเช่นนีเ้ มือ่ สามเดือนทีแ่ ล้ว อีก
หนึ่งสิ่งอันแสนแปลกจากเมื่อก่อนคือ เดือนนี้ออร์เดอร์ใช้บริการส่งอาหาร

42

l

เ ล่ ห์ ร อ ย ก า ล

จากทางร้าน ผู้สั่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากฝั่งไชนาทาวน์
อาจเป็นเพราะเด็กสุด ทะมัดทะแมงสุด ท�ำให้น�้ำอุ่นได้รับหน้าที่ส่ง
อาหาร การส่งอาหารใช้วิธีขึ้นรถสาธารณะ ต่างจากร้านอื่นที่ร้านมีรถหรือ
จักรยานให้ใช้ แต่นนั่ ไม่ใช่ปญ
ั หาของผูร้ บั หน้าทีน่ นี้ กั เพราะเธอขับรถไม่เป็น
และไม่ชินกับการขี่จักรยานในนิวยอร์กซิตี
“อุ่น อุ่น อุ่น!”
เสียงเรียกจากหน้าร้านท�ำให้นำ�้ อุน่ ผูก้ ำ� ลังรับประทานอาหารอยูใ่ นครัว
รีบวางช้อนแล้วเดินออกไปยังผู้เรียกหา ส่งยิ้มน่ารักให้พร้อมเอ่ยถาม
“จ๊ะ น้าตรี”
ตรีประดับ คือสตรีอายุอ่อนกว่าวิไลราวห้าปี เธอเป็นเจ้าของร้าน
อาหารไทยแห่งนี้ ร่างอวบอิม่ ผิวสีนำ�้ ผึง้ สวยคมสะดุดตา และความสวยคม
นี้ได้ไปสะดุดใจเศรษฐีชาวอเมริกันอายุแก่กว่าสิบปีตอนที่ฝ่ายชายไปเที่ยว
เมืองไทย ทั้งคู่คบหากันได้ราวหนึ่งปีเขาก็ขอเธอแต่งงานและพาเธอย้ายมา
อยู่ที่นี่ เปิดร้านอาหารไทยให้บริหารเล่นแก้เหงา
“เดี๋ยวเราจะไปเดตใช่ไหมตอนเย็น แวะเอาของไปส่งให้น้าก่อนไป
เดตด้วยนะ”
“ได้ค่ะ ส่งที่ไหนเอ่ย”
ตรีประดับหยิบกระดาษทีจ่ ดทีอ่ ยูไ่ ว้ให้สาวน้อย “แถวไชนาทาวน์ ไป
ส่งตอนสี่โมงเย็นนะ”
“แถวไชนาทาวน์เหรอน้า”
น�้ำเสียงตื่นเต้นของน�้ำอุ่นท�ำให้ตรีประดับเลิกคิ้ว “ท�ำไม แถวนั้น
ท�ำไม”
น�้ำอุ่นเก็บกระดาษที่อยู่ลงในกระเป๋ากางเกง ส่ายหน้าเล็กน้อยเป็น
การตัดบทสนทนา ก่อนจะหันหลังกลับไปรับประทานอาหารต่อ รับประทาน
ไปครุ่นคิดไป
ทัง้ ทีเ่ ธอมาอยูน่ วิ ยอร์กนานเกือบครึง่ ปี แต่แปลกนัก...เธอกลับไม่เคย
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ไปแถวไชนาทาวน์ เช่นเดียวกับที่เธอไม่เคยไปส่งอาหารแถวนั้น เพราะโซน
นั้นผู้ส่งประจ�ำคือลูกชายของตรีประดับ
คิดแล้วริมฝีปากก็คลีย่ มิ้ วันนีค้ งเป็นวันโชคดีของเธอกระมัง เพราะ
ลูกชายของตรีประดับไปเทีย่ วลาสเวกัสกับแฟนสาว วันนีเ้ ธอจึงได้ไปเหยียบ
ถิ่นไชนาทาวน์ ที่ที่เธอตั้งใจไว้ว่าต้องไปสักครั้งก่อนกลับประเทศไทย

ภาพของหญิงสาวแต่งตัวดี หิ้วถุงอาหารพะรุงพะรังเต็มสองมือ เป็น

ภาพแสนสะดุดตายิ่งนักส�ำหรับผู้พบเห็น
เนื่องจากหลังการส่งอาหารคือการออกเดต น�้ำอุ่นจึงแต่งตัวสวย
เต็มยศ ภาพลักษณ์ของเธอดูบอบบางน่าทะนุถนอม ขัดกับการหิ้วของเต็ม
สองมือและก้าวเดินอย่างทะมัดทะแมงยิ่ง
เมือ่ ถึงจุดหมายปลายทาง น�ำ้ อุน่ กดกริง่ เรียกเจ้าของบ้าน รออยูอ่ ดึ ใจ
หนึ่งผู้สั่งอาหารก็เดินออกมาเปิดประตู รับอาหาร ช�ำระเงินและให้ทิปเธอ
ทิปทีไ่ ด้รบั เรียกว่าน้อยกว่าการส่งอาหารให้ฝรัง่ กว่าครึง่ ๑๐ ถึงกระนัน้ น�้ำอุ่น
ก็ไม่ได้มีสีหน้ากระด้าง เพียงส่งยิ้มหวานพร้อมเอ่ยขอบคุณ ยัดเงินทิป
สิบเหรียญลงกระเป๋า กอดอกกวาดตามองไชนาทาวน์
ไชนาทาวน์มีเอกลักษณ์ต่างจากเขตอื่น อาคารส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ร้านอาหารนิยมแขวนโคมสีแดงไว้สองข้างของทางเข้า ทั้งยังมีเสียงสนทนา
เป็นภาษาจีน ประหนึ่งว่าที่นี่คือแผ่นดินจีน ไม่ใช่แผ่นดินอเมริกา
๑๐ การให้ ทิ ป เป็ น มารยาทอย่ า งหนึ่ ง ในอเมริ ก า โดยปกติ แ ล้ ว ในแมนฮั ต ตั น หาก
รับประทานที่ร้าน ทิปจะเริ่มที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ หรือบางร้านเริ่มที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่
ระดับของร้านอาหาร หากเป็นการใช้บริการส่ง นอกจากค่าส่ง ยังมีทิปเริ่มที่ยี่สิบห้า
เปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ การให้ทปิ นีไ้ ม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นธรรมเนียมทีท่ กุ คนใน
แมนฮัตตันรู้ดี ทั้งนี้การให้ทิปขึ้นอยู่กับร้านและแต่ละเมืองหรือแต่ละรัฐด้วย ในส่วนนี้
เฉพาะในแมนฮัตตันเท่านั้น
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“ไปทางนั้นดีกว่า”
น�้ำอุ่นบอกตัวเองเมื่อพบว่ายังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลา
นัดหมาย ร้านอาหารที่เอดิสันนัดอยู่ไม่ไกลจากไชนาทาวน์นัก และแถวนั้น
ก็ไร้สิ่งน่าสนใจให้ท�ำฆ่าเวลา เธอจึงถือโอกาสนี้เดินส�ำรวจไชนาทาวน์
ทางนั้น...คือทางซ้ายมือจากจุดที่เธอยืนอยู่ หญิงสาวเดินไปเรื่อย
อย่างไม่รีบร้อน มองผู้คนเดินผ่านสวนไปสวนมา เสียงภาษาจีนที่ดังทั่วทุก
พื้นที่ท�ำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด ยังมีชื่อถนน...คุ้น...คล้ายกับว่า
เธอเคยมา...ไม่สิ คล้ายกับว่าเธอเคยอยู่แถวนี้
เธอสะบัดใบหน้าจิม้ ลิม้ เบาๆ ริมฝีปากบางคลีย่ มิ้ ขันในความคิดของ
ตน เธอจะเคยมาทีน่ ไี่ ด้อย่างไรกัน ยิง่ เรือ่ งเคยอยูย่ งิ่ เป็นไปไม่ได้ ข้อสรุปที่
ดูจะเข้าท่าที่สุดส�ำหรับความรู้สึกแปลกทัง้ หลายคือ คงเป็นเพราะเธอดูหนัง
ดูซรี สี จ์ นี มากเกินไป สมองเลยเกิดความคุน้ เคยกับภาษาและบรรยากาศของ
ที่นี่กระมัง
การเดินเรื่อยเปื่อยหยุดลงหน้าอาคารหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้คือ
พิพิธภัณฑ์จีนแห่งนิวยอร์ก สิ่งที่ดึงดูดใจเธอยิ่งนักคือป้ายสีขาวเขียนด้วย
ตัวอักษรจีนและอังกฤษสีดำ�
พิพิธภัณฑ์จีนแห่งนิวยอร์กขอไว้อาลัยให้แก่การจากไปของมาดาม
เฉิน สตรีอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน
ดวงตากลมโตเพ่งมองค�ำว่ามาดามเฉิน ทวนชื่อนั้นแผ่วเบา
“มาดามเฉิน...”
มาดามเฉิน...ท�ำให้เธอหวนคิดไปถึงสตรีผู้นั้น...เฉินรุ่ยเซียง ดูท่า
มาดามเฉินทีท่ กุ คนพากันไว้อาลัยคงเป็นมาดามเฉิน มารดาของเฉินรุย่ เซียง
ซึ่งเธอเจอที่เคาน์เตอร์เช็กอิน
น�้ำอุ่นก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์อย่างไร้ความลังเล เช่นเดียวกับการควัก
เงินสิบเหรียญจ่ายค่าเข้าอย่างง่ายดาย มือรับแผ่นพับแนะน�ำพิพธิ ภัณฑ์ สอง
ตากวาดมองรอบด้าน สองเท้าก้าวเดินไปเรื่อย และไปหยุดลงที่แผ่นป้าย
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บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาวจีนบนแผ่นดินอเมริกา
ชาวจีนโพ้นทะเลเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี
๑๘๒๐ โดยเข้ามาเพือ่ เป็นแรงงานในยุคตืน่ ทองทีร่ ฐั แคลิฟอร์เนีย เพือ่ เป็น
แรงงานขุดทองและแรงงานเหมืองแร่๑๑ ผูอ้ พยพเข้ามาส่วนใหญ่คอื กลุม่ คน
ไร้การศึกษาหรือมีการศึกษาต�่ำ มาจากมณฑลกวางตุ้ง
ต่อมาในปี ๑๘๕๕ รัฐบาลอเมริกันได้มีค�ำสั่งห้ามชาวจีนอพยพ
เข้าสู่สหรัฐอเมริกา ถึงกระนั้นก็มีแรงงานผิดกฎหมายแอบลักลอบเข้ามา
พอสมควร และการอพยพอย่างผิดกฎหมายมีเข้ามามากที่สุดในปี ๑๘๖๕
อันเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเด็ดขาด มีนโยบายส่งแรงงาน
ผิดกฎหมายออกจากแผ่นดินอเมริกา
ในปี ๑๘๘๐ พระราชบัญญัตินั้นถูกยกเลิก เสรีภาพในการอพยพ
ของชาวจีนกลับมาอีกครัง้ ในครัง้ นีก้ ลุม่ คนอพยพส่วนใหญ่คอื กลุม่ ผูม้ กี าร
ศึกษาสูงจากฮ่องกง ไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ ทว่าเสรีภาพนีก้ อ็ ยู่เพียงชัว่ ระยะ
เวลาสองปี ในปี ๑๘๘๒ สภาคองเกรสได้อนุมัติ Chinese Exclusion
Act๑๒ ซึ่งเป็นช่วงตกนรกทั้งเป็นของชาวจีนในแคลิฟอร์เนีย

๑๑ ค�ำพูดที่ว่าไปขุดทองที่อเมริกา ซึ่งปัจจุบันคนนิยมพูดถ้าไปท�ำงานหาเงินที่อเมริกา มี
จุดก�ำเนิดมาจากการที่แรงงานต่างชาติชาวเอเชียส่วนใหญ่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไป
เป็นแรงงานขุดทองในยุคตื่นทอง
๑๒ Chinese Exclusion Act คือการเหยียดสิทธิความเป็นมนุษย์ชาวจีน สถานะของ
ชาวจีนถูกกดให้ต�่ำยิ่งกว่าแอฟริกัน สามารถฆ่าชาวจีนทิ้งได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้
บัญญัติตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับชาวจีนในนิวยอร์ก ความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฝั่ง
แคลิฟอร์เนีย เพราะช่วงปี ๑๘๘๒ เป็นต้นไปคือช่วงเวลาที่ชาวจีนในนิวยอร์กก�ำลังเรือง
อ�ำนาจและก้าวเข้าสู่ยุคมาเฟียจีนคุมนิวยอร์ก
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ดวงตาซึ่งทอแววใคร่รู้ไล่อ่านรายละเอียดต่างๆ ไปเรื่อย จนมาหยุด
ที่ป้ายที่สองอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ของไชนาทาวน์แห่ง
นิวยอร์ก
ช่วงทศวรรษ ๑๘๙๐-๑๙๓๐ ทั้งที่ชาวจีนฝั่งแคลิฟอร์เนียอยู่ใน
สถานะวิกฤติ แต่ส�ำหรับนิวยอร์กช่างแตกต่างอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลา
ที่ชาวจีนทรงอิทธิพลเรืองอ�ำนาจในนิวยอร์ก แก๊งมาเฟียจีนมีอ�ำนาจเหนือ
รัฐบาล แม้แต่ต�ำรวจหรือศาลก็ไม่กล้าแตะต้อง
ช่วงเวลานีค้ อื ช่วงทีช่ าวนิวยอร์กตกอยูภ่ ายใต้เงาชาวจีน ความวุน่ วาย
และสงครามภายในเกิดขึน้ ทุกวัน เพราะแก๊งย่อยทัง้ หลายซึง่ แบ่งอ�ำนาจกัน
คุมนิวยอร์กซิตหี ำ�้ หัน่ ท�ำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ แย่งชิงความเป็นผูน้ �ำ
หนึ่งเดียว
ปี ๑๙๒๕ คือปีที่มาเฟียจีนรุ่งเรืองที่สุด เป็นช่วงเวลาที่นึกอยากจะ
สังหารผูใ้ ดก็ได้ ไชนาทาวน์ในเวลานัน้ ถูกเรียกขานว่า ‘นรกขุมสุดท้าย’ ช่วง
ทศวรรษ ๑๙๒๐ คือช่วงทีม่ าเฟียจีนฮึกเหิมถึงขนาดประกาศใช้กฎหมายจีน
แทนทีก่ ฎหมายอเมริกนั บนแผ่นดินนิวยอร์ก แน่นอนว่าไม่วา่ ต�ำรวจหรือศาล
ล้วนพากันปิดปากเงียบ ไม่มีผู้ใดกล้าขัดข้อง
เนื้อหาด้านมืดที่ได้รับรู้ท�ำให้น�้ำอุ่นหรี่ตาเพ่งอ่านรายละเอียดต่อไป
ด้วยความสนใจยิ่งนัก
สงครามสูร้ บแย่งอ�ำนาจสิน้ สุดลงในปี ๑๙๔๐ ผูช้ นะคือเฉินตง ผูน้ �ำ
ตระกูลเฉินปฏิรูปไชนาทาวน์ทั้งด้านภาพลักษณ์และทุกสิ่ง จับมือเป็นมิตร
กับรัฐบาล ต่อรองกับนายกเทศมนตรีให้ไชนาทาวน์เป็นเขตแผ่นดินพิเศษ
อยู่ภายใต้กฎหมายจีนซึ่งควบคุมโดยเฉินตง ตระกูลเฉินกลายมาเป็นผู้น�ำ
ชาวจีนอันดับหนึ่งแห่งยุคนับตั้งแต่ปี ๑๙๔๙ จนถึง...
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เสียงของตกแตกท�ำให้คนที่คร�่ำเคร่งกับการอ่านสะดุ้ง ความตกใจ
นั้นรุนแรงจนหน้าอกกระเพื่อมไหวอย่างรุนแรง น�้ำอุ่นเบือนหน้าไปทาง
ต้นเสียง คิว้ ขมวดมุน่ อย่างไม่เข้าใจ สิง่ ทีป่ รากฏรอบด้านมีเพียงความเงียบ
ไม่มีแม้คนเดินผ่าน ไม่มีร่องรอยของสิ่งใดตกแตก
“หรือเราหูฝาด”
เธอพึมพ�ำกับตัวเอง หลังกวาดตามองส�ำรวจสามครัง้ แต่ไม่พบสิง่ ใด
ในที่สุดจึงตัดสินใจว่าหูฝาด หันกลับไปยังป้ายรายละเอียดเพื่อจะอ่านต่อ
ทว่า...เป็นอีกครั้งที่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ
เรือ่ งราวทีเ่ ธออ่านเมือ่ ครูห่ ายไป...ไม่ม!ี ไม่มแี ม้เพียงหนึง่ ค�ำทีไ่ ด้อา่ น
มีเพียงประวัติการอพยพพื้นๆ ไม่มีการกล่าวอ้างถึงด้านมืดของไชนาทาวน์
ไม่มีการกล่าวถึงช่วงเวลาอันแสนโหดร้าย!
“เป็นไปไม่ได้ เมื่อกี้ยงั อ่านอยู่เลย!”
น�ำ้ เสียงของเธอแตกตืน่ ดวงตากลมโตกะพริบถีร่ าวจะปรับสายตาให้
ชัดเจน ตามด้วยการไล่อ่านอีกครั้งตั้งแต่บรรทัดแรกของป้ายแรก ทว่า...
ไม่มี...สิ่งที่เธออ่านเมื่อครู่ไม่มี...ไม่มีปรากฏ!
น�้ำอุ่นขนลุกซู่ไปทั่วร่าง รู้สึกเสียวสันหลัง ค่อยๆ ถอยออกจาก
ห้องนี้ ใจครึ่งหนึ่งหวาดกลัว อีกครึ่งหนึ่งสงสัย
เกิดอะไรขึ้นกันแน่
สองเท้าซึง่ ถอยหลังหยุดลงเมือ่ หูแว่วเสียงหัวเราะมีความสุข มือเล็ก
ก�ำแน่น ริมฝีปากเม้ม ความลังเลบังเกิดขึน้ ในใจ เท้าข้างหนึง่ อยากก้าวจาก
ไป แต่อีกข้างอยากเดินตามเสียง
“เอาเถอะ เป็นไงเป็นกัน”
สิ้นการตัดสินใจ หญิงสาวค่อยๆ ก้าวตามเสียง ก้าว...ที่แสนสั่นแต่
มั่นคง ก้าว...ด้วยหัวใจหวาดหวั่นและอยากรู้ ก้าว...ตามเสียงที่ดังขึ้น...
ดังขึ้น
เธอหยุดหน้าห้องห้องหนึ่ง ห้องนี้ตกแต่งอย่างงดงาม ผสมผสาน
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ระหว่างความเป็นตะวันตกกับตะวันออกอย่างลงตัว กลางห้องคือโซฟา
หลุยส์สีแดงตัวใหญ่ ข้างโซฟาคือโต๊ะไม้ บนโต๊ะไม้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง
แบบโบราณซึ่งเธอเคยเห็นในหนัง
เสียงสนทนาดังมาจากทีใ่ ดสักแห่ง เป็นบทสนทนาภาษาจีนซึง่ เธอฟัง
ไม่ออก คิว้ เรียวขมวดมุน่ ขณะมองรอบห้องราวจะขุดคุย้ ว่าเสียงมาจากทีใ่ ด
แล้วก็ได้ค�ำตอบ...
สตรีผหู้ นึง่ เดินเข้ามาในห้อง เธอเป็นผูห้ ญิงสวย...สวยและดูหยิง่ ยโส
ท่าทางบอกชัดว่าคงเกิดมาบนกองเงินกองทองและอิทธิพล
สตรี ผู ้ นี้ แ ต่ ง ตั ว งดงามยิ่ ง เสื้ อ โคตขนมิ ง ก์ ฟู ฟอ่ งสี ข าวคลุ ม ทั บ
๑๓
ฉีผาว ยาวสีเดียวกับเสื้อโคต ตัวฉีผาวปักลายดอกเหมยด้วยด้ายสีชมพู
บานเย็นเหลือบทอง เรือนผมดัดเป็นลอนยาวประบ่า สร้อยคอมุกคั่นด้วย
เพชรประดับอยู่บนล�ำคอระหง ยังมีมือขาวเรียวซึ่งแต่ละนิ้วสวมอัญมณี
ล�้ำค่ามากมายไว้เกือบสิบนิ้ว
แสงสะท้อนจากอัญมณีส่องเข้าตาน�้ำอุ่น เธอหลับตาเพราะไม่อาจสู้
แสงนั้น ยามลืมตาขึ้น ร่างทั้งร่างก็แข็งค้างประหนึ่งถูกแช่แข็ง
เธอตกใจ...ตกใจอย่างมาก ตกใจจนลืมวิธีหายใจ!
ห้องห้องนั้นและสตรีผู้นั้นหายไป มีเพียงห้องว่างเปล่า บนพื้นไม้
สีเข้มมีป้ายเขียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนว่า ‘ปิดปรับปรุง’
น�้ำอุ่นยกมือขึ้นกุมหน้าอก รู้สึกถึงแรงหอบที่รุนแรงขึ้น ร่างเล็กบาง
สั่นด้วยความกลัว ตัดสินใจหันหลังและเริ่มวิ่งออกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
โดยมีเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนต�ำหนิว่าห้ามวิ่ง
หญิงสาวหยุดลงหน้าพิพธิ ภัณฑ์ ขาสัน่ จนไม่อาจฝืนยืนได้อกี ค่อยๆ
๑๓ ฉีผาว เป็นชุดที่ดัดแปลงมาจากชุดสตรีชาวแปดกองธงสมัยราชวงศ์ชิง คนไทยเรียก
ว่ากี่เพ้า แต่ชาวจีนในนิวยอร์กหรือแม้แต่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เรียกว่าฉีผาว ฉี แปลว่า
ธง ผาว แปลว่าชุดคลุมยาว
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พาร่างโซซัดโซเซไปนั่งยองๆ ข้างก�ำแพงตึก มืออันสั่นเทาเปิดกระเป๋าหยิบ
ยาดมขึน้ มาสูดสุดแรง อัดกลิน่ ยาดมเข้าเต็มปอด ท�ำเช่นนีค้ รัง้ แล้วครัง้ เล่า
จนอาการเริ่มดีขึ้น
ดวงตาอันมากล้นด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยทอดมองไปยัง
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ มอง...เพ่ง...ประหนึ่งก�ำลังสแกนหาค�ำตอบให้สิ่งที่เห็น
แต่ไร้ค�ำตอบใดๆ
ความลังเลเกิดขึ้นอีกครั้ง เธอควรเดินกลับเข้าไปถามหรือรีบไปจาก
ที่นี่ดี
ยังไม่ทันได้ค�ำตอบ ร่างเล็กบางก็สะดุ้งอีกครั้งเมื่อเสียงข้อความเข้า
ดังขึ้นแทรกความคิด เธอสูดหายใจลึกแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ดวงตา
เบิกกว้างเมื่อเห็นข้อความและเวลาที่ปรากฏ
‘ผมมาถึงแล้วนะครับ คุณให้ผมรอหน้าร้านหรือรอที่โต๊ะ’
น�้ำอุ่นไม่ได้กดตอบในทันที เธอกดดูเวลา...ถึงเวลานัดหมายแล้ว!
หญิงสาวเบนสายตากลับไปยังพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ส่ายหน้าจิ้มลิ้ม
น้อยๆ ด้วยความไม่อยากเชื่อ ทั้งที่เธอรู้สึกว่าอยู่ในนั้นไม่ถึงยี่สิบนาที แต่
ท�ำไม...เวลาจริงกลับผ่านไปถึงหนึ่งชั่วโมง
“ช่างเถอะ”
เป็นอีกครัง้ ทีน่ ำ�้ อุน่ ดึงค�ำนีข้ นึ้ มาตัดความสงสัย เธอลุกขึน้ ยืน จัดแจง
ส�ำรวจความเรียบร้อยของชุด เช็ดเหงือ่ ทีผ่ ดุ ขึน้ มากมายบนใบหน้า ปรายตา
มองพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ก่อนจะหันหลังเดินไปขึ้นรถประจ�ำทางที่ป้ายรถ
ที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับค�ำถามซึ่งดังก้องในใจ
เกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่...

