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รันทด

สหรัฐอเมริกา

มือหนาของใครบางคนก�ำลังลงสีวาดภาพบนผ ้าใบอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ
การวาดภาพเป็ น งานอดิเ รกของมหาเศรษฐีห นุ่ ม หล่อ นามว่ า โคล์
อิเมอร์สนั นอกจากสมองอันปราดเปรื่องเรื่องการบริหารธุ รกิจที่มที งั้
โรงพยาบาล ซอฟต์แวร์ ฟาร์มมา้ เขายังมีฝีแปรงที่เยี่ยมยอดไม่แพ ้
จิตรกรชื่อดัง เขาเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ทกุ ด้าน แต่กใ็ ช่วา่ จะได้รบั พร
ให้มคี วามสุขไปเสียทุกเรื่อง
ทุ่ง ดอกเวอร์บีน่ า สีม่ ว งหวานราวกับ ก�ำ มะหยี่ก �ำ ลัง แบ่ ง บาน
ท่ า มกลางไอหมอกของฤดู ห นาว แสงแดดทออ่ อ นทาบทับ ลงบน
กลีบดอกสีมว่ งหนานุ่ม มือหนาของโคล์สะบัดฝี พกู่ นั อย่างรวดเร็วด้วย
ความช�ำนาญ ไม่นานทุ่งดอกเวอร์บนี ่าสีมว่ งก็สะพรั่งเต็มผ ้าใบสีขาว
มือหนายังไม่หยุดสะบัดพูก่ นั นอกจากดอกไม ้สวยๆ พระอาทิตย์
ก�ำลังลอยตัวขึ้นที่เหลี่ยมเขา ยังมีภาพของหญิงสาวในชุดเดรสขาว
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ผมยาวสีดำ� สลวย ผิวขาวเหลืองแบบเอเชีย ก�ำลังวิง่ เริงร่าอยู่ท่ามกลาง
สวนดอกไม ้ เพียงแต่ผู ้วาดตัง้ ใจจะวาดเพียงด้านหลังของเธอ
โคล์ย้ มิ ให้กบั ภาพนี้ แต่อกี ขณะหนึ่งรอยยิ้มก็หบุ ลง
“อนันตา”
“ทุ่งดอกเวอร์บนี ่าของ...” เสียงนัน้ หายไป
กลายเป็ นความรู้สกึ เจ็บปวดที่หวั ใจขึ้นมา มือหนาหยุดชะงัก
ราวกับรถยนต์ท่ีถูกเหยียบเบรกกะทันหัน ดวงตาคมเขม้ มองภาพ
หญิงสาวเรือนร่างเล็กบางในภาพด้วยสายตาผิดหวัง ชิงชัง
“ท�ำไมเธอยังตามหลอกหลอนฉันไม่เลิก  ออกไปจากชีวติ ฉันแล ้ว
ท�ำไมถึงไม่ออกไปจากใจฉันด้วย” โคล์ตวาดใส่ภาพ เขาหลับตาแน่ น
ข่มความรู้สกึ เจ็บที่ใจ แต่ แลว้ คิ้วเขม้ ต้องขมวดเขา้ หากันเมือ่ รู้สกึ ว่า
ขา้ งแก้มมีริมฝี ปากของใครมาคลอเคลีย ส่วนที่แผ่นหลังก็เหมือนมี
หน้าอกมหึมาถูไถอยู่
“คุณโคล์คะ ท�ำอะไรอยู่ตรงนี้ ท�ำไมทิ้งฉันให ้อยู่คนเดียว”
เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาถอนใจยาวเมื่อได้ยินเสียงว่าเป็ นใคร
เขาหันสายตานิ่งๆ ไปมอง แสดงสีหน้าเบือ่ หน่ ายแกมร�ำคาญออกมา
อย่างไม่ปิดบัง “ลอร่า ใครใช้ให้เธอตามมา”
โคล์ อิเมอร์สนั เลือกหนีความวุน่ วายจากนิวยอร์กมาทีค่ ฤหาสน์
ชนบทเพราะอยากมาพักผ่อนทีฟ่ าร์มแห่งนี้ อันทีจ่ ริงเขามาก็เพือ่ ต้องการ
ลืมใครบางคนต่างหาก ทีเ่ วลาผ่านมานานเท่าไรก็ยงั สลัดเธอไม่ออกสักที
“โคล์คะ ฉันรักคุณนะคะ คุณอยูท่ ไ่ี หนฉันก็ต ้องตามคุณไปทีน่ นั่ ”
เจ้าของเสียงหวานออดอ้อน พร้อมกับปากก็พรมจูบไปทัว่ ใบหน้า
หล่อเหลา
ลอร่ าเอาหน้าอกถูไถคนหล่อที่แอบรักมานาน แต่ ว่าสายตาที่
ปัดแต่งมาอย่างสวยเฉี่ยวเหลือบไปเห็นภาพวาดเข ้าอย่างบังเอิญ
คิ้วเรียวสวยขมวดมุ่น ภาพทุ่งดอกเวอร์บนี ่ าสีม่วงกับผู ห้ ญิง
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ลอร่ าก�ำมือแน่ น คนในภาพนัน้ จะเป็ นใครไปไม่ได้เลย ลอร่ ารู้โดย
อัตโนมัตทิ นั ที
‘อนันตา’
“โคล์คะ นี่คุณยังไม่ลมื ผูห้ ญิงไทยที่ช่ืออนันตาอีกหรือคะ เธอ
เป็ นพวกหลอกลวงต้มตุน๋ คุณก็รู้ดนี ่ีคะ คุณยังไปคิดถึงคนพรรค์นนั้
อีกท�ำไมกัน ท�ำไมไม่ลมื เธอไปเสียที”
สิ้นเสียงหวาน โคล์ผดุ ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจนลอร่าตกใจ
โคล์คำ� รามต�ำ ่ “ลอร่ า หยุดพูดชื่อนี้ ถา้ คิดจะอยู่ใกล้ฉนั หา้ ม
พูดถึงชื่อผู ห้ ญิงคนนัน้ ให้ฉันได้ยินอีกเด็ดขาด ฉันเกลียดคนโกหก
หลอกลวง เธอก็รู้น่ี” เสียงเข ้มตวาดพร้อมกับดวงตาดุดนั แข็งกร้าว
ลอร่าตกใจในแว่บแรก แต่แล ้วก็ลอบยิ้มดีใจ
“ฉันเข ้าใจแล ้วค่ะ ต่อไปฉันจะไม่พดู ถึงชื่อผู ้หญิงคนนัน้ อีก คุณ
ไว้ใจฉันได้ค่ะโคล์ ฉันรักคุณ ภักดีต่อคุณคนเดียวเท่านัน้ ฉันจะท�ำให ้
คุณมีความสุขมากทีส่ ดุ ” ลอร่ายิ้มประจบ  พาเรือนร่างอวบอัดเข ้าบดเบียด
แผงอกก�ำย�ำ
มือ เรีย วยาวที่ท าเล็บ สีแ ดงสดคล อ้ งคอแกร่ ง เอาไว ้ ดวงตา
สวยเฉี่ ยวจ้องสบอย่างสื่อความหมาย เธอรักเขามานาน ในเมื่อเขา
เลิกกับนังแพศยานั่นไปแล ้ว เธอก็จะยืนหนึ่งเป็ นตัวจริงของเขาเสียที
“เธอจะท�ำอะไรลอร่า นี่มนั กลางทุ่ง” โคล์ถามอย่างร�ำคาญ
“ชวนคุณวิง่ เล่นในทุ่งเวอร์บนี ่ามัง้ คะ” แววตาของเธอฉายความ
ต้องการอย่างเด่นชัด พลางแกะมือเรียวยาวออก ลอร่ายิ้มหวาน ยักไหล่
ยอมปล่อยเพือ่ ถอยหนักกว่าเดิม ร่างอวบอัดถอยออกมาหนึ่งก้าวแล ้ว
ค่อยๆ ปลดเสื้อคลุมสีงาช้างทีส่ วมทับชุดนอนบางเบาออก
“ใส่ ชุด แบบนี้ ล งมาเดิน ในทุ่ง ดอกไม ้ ต้อ งการเดิน เล่น เฉยๆ
จริงเหรอ”
โคล์หรีต่ ามอง ทันทีทเ่ี สื้อคลุมหลุดไปกองทีพ่ ้นื เรือนร่างอวบอัด
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ก็ปรากฏแก่สายตา โคล์จอ้ งด้วยสายตานิ่งขรึม ขณะทีล่ อร่ายิ้มหวาน
แล ว้ ปลดสายชุด นอนซีท รู สีเ นื้ อ ที่ส วมอยู่ อ อกทีล ะข า้ งจนมัน หล่น
กรอมเท ้า
“นี่มนั ทุ่งดอกเวอร์บนี ่านะ กลับเข ้าไปเถอะ”
“ต่อไปถา้ คุณเห็นทุ่งเวอร์บนี ่าคุณต้องเห็นแต่ภาพของฉัน ไม่ใช่
ผูห้ ญิงคนนัน้ ” ลอร่ายิ้มมั่นใจ ค่อยๆ พาร่างเปล่าเปลือยทา้ ลมหนาว
ไปหาคนหล่อจัด
โคล์กลืนน�ำ้ ลายเหนียวๆ ลงคอ แล ้วเดินอาดๆ เขา้ ไปช้อนอุม้
ร่างอวบอิม่ ขึ้นแนบอก
“เธอคงจะหนาวแย่ ฉันจะท�ำให ้เธอร้อนจนต้องร้องขอชีวติ ”
โคล์ย้ มิ มีแผน วางมือจากพู่กนั มือหนาคว ้าหมับทีต่ น้ แขนของ
ลอร่าอย่างแรง
ลอร่ายิ้มเขิน เธอกอดคอเขาไว ้แน่น
“รุนแรงจังค่ะ” ดวงตาที่ตกแต่งอย่างสวยงามช้อนมองคนหล่อ
อุม้ เข ้าไปในบ ้านพักสไตล์เก๋ทป่ี ลูกอยู่ใกล ้ๆ อย่างสมใจ
ผ่านไปสักพักหนึ่งลอร่ากรีดร้องอย่างมีความสุข เมือ่ ปากร้อนผ่าว
จูบดูดดึงไปทัว่ ใบหน้าและล�ำตัว หน้าอกอวบอิม่ ถูกครอบครอง ปาดป่ าย
ครัง้ แล ้วครัง้ เล่า ลิ้นร้ายตวัดชิมไม่หยุด จนลอร่าสุขสมไม่รกู้ ย่ี กต่อกีย่ ก
แต่เท่าไรก็เหมือนไม่รจู้ กั พอ
มือเรียวยาวกรีดลงบนแผ่นหลังก�ำย�ำทีก่ ำ� ลังคร่อมทับ ขยับโยก
เป็ นจังหวะบนกายเธอ ยิ่งเขาส่งแรงกระแทกกระทัน้ ลงมา ลอร่าก็ย่งิ
กรีดร้องดังเป็ นทวีคูณ รสรักของเขาท�ำให ้เธอแทบส�ำลักความสุข
ตัวตนใหญ่โตไม่เคยท�ำใหล้ อร่าผิดหวังเลยสักนิด “ไม่คดิ เลยว่า
คุณจะท�ำมันได้เยีย่ มยอดขนาดนี้”
“เงียบเถอะไม่ตอ้ งพูดมาก ฉันช่วยเธอได้เท่านี้แหละ”
เขาแข็งแรง ร่ วมรักกับเธอได้ครัง้ ละหลายชั่วโมง ไม่ได้เป็ น
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เหมือนทีเ่ ธอคิดเอาไว ้เลย ตัวตนร้อนผ่าวเข ้าออกในกายเธอจนร้อนแสบ
แต่นั่นท�ำให ้ลอร่ายิง่ กอดรัดร่างใหญ่ไว ้แน่น
“ฉันมองคุณผิดไปจริงๆ ทีแรกคิดว่าเป็ น...”
“ว่าเป็ นอะไร”
“ไม่บอกค่ะ”
ลอร่าไม่กล ้าพูดมาก เขาช่วยส่งเธอถึงสวรรค์ก็ดแี ล ้ว ไม่งนั้ เธอ
คงแย่ ร่างขาวอวบพลิกกายเป็ นฝ่ ายขึ้นคร่อม เธอปล่อยใหเ้ ขาคุมเกม
นานแล ้ว คราวนี้เธอขอบ ้างเถอะ อาการทีเ่ ป็ นจะได้หายเสียที
“ไหนๆ ช่วยฉันแล ้ว ก็ช่วยให ้สุดละกันนะคะ”
“เจอขาวๆ อวบๆ ก็แปลกหน่อย แต่จะช่วยให ้สุดก็แล ้วกัน”
เสียงเขม้ ค�ำรามต�ำ่ อย่างสุขสม ก่อนจะส่งฝ่ ามือร้อนผ่าวขึ้นไป
ขยี้ขย�ำหน้าอกอวบใหญ่อย่างเมามัน  ลอร่ายิง่ กรีดร้องด้วยความเสียวซ่าน
ควบขีไ่ ม่หยุดจนทัง้ คู่ เหงือ่ ผุดพรายทั่วตัว ก่ อนจะจับมือพากันไปถึง
จุดสุ ดยอดอย่ างรุนแรงท่ามกลางพระอาทิตย์ยามบ่ายในหน้าหนาว
จากนัน้ ก็หนั หลังไปคนละทาง

สามเดือนต่อมา

ประเทศไทย
อีกซีกหนึ่งของโลกภายในบา้ นสองชัน้ ขนาดไม่ใหญ่ นกั เสียง
เด็กชายและเด็กหญิงพากันร้องดังลั่นด้วยความกลัว
“แม่จา๋ ...แม่อย่าเป็ นอะไรนะ”
“แม่ครับ...ผมจะช่วยแม่”
ดวงหน้าสวยซีดเผือดของ ‘อนันตา’ แทบจะมองไม่เห็นสีเลือด
ขาเรียวสองข ้างรู้สกึ สั่นเกร็ง หัวใจเต้นระรัว ยังมีบญ
ุ อยู่บ ้างทีแ่ ขนขวา
คว ้ายึดโต๊ะท�ำงานเอาไว้ได้
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เสียงร้องของเด็กหญิงสลับเด็กชายนัน้ คือ ‘ไอรัก’ ลูกชาย และ
‘อิ่มอุ่น’ ลูกสาว เด็กลูกครึ่งไทย-อเมริกนั วัยเจ็ดขวบเศษ เป็ นพีน่ อ้ ง
ฝาแฝด ทัง้ คู่พดู ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน เพราะอนันตาผู ้เป็ นมารดาคือ
ครูคนแรกของลูก อนันตาสอนหนังสือให ้ลูกๆ ด้วยตัวเองทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไอรักและอิ่มอุ่นถึงจะเก่ ง แต่เนื่องจากแม่ไม่ค่อย
มีเงิน จึงจ�ำต้องเข ้าเรียนในโรงเรียนวัดบางฉิมพลีซง่ึ อยู่ในละแวกบ ้าน
เพราะการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว หาเงินเลี้ยงลูกสองคนเพียงล�ำพัง
ท�ำ ให อ้ นัน ตาตัด สิน ใจส่ ง เด็ก ๆ เข า้ เรีย นโรงเรีย นวัด เพื่อ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่จดั หลักสูตรเข ้มให ้ลูกทุกๆ เย็น ทัง้ ท่องสูตรคูณ บวก ลบ
ตัวเลข แม ้จะอายุเพียงเจ็ดขวบเศษ แต่เด็กทัง้ คู่สามารถท่องสูตรคูณ
ได้ถงึ แม่สบิ สอง และบวกลบเลขทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนได้ จนคุณครู
เอ่ยชมเสมอ
“แม่ครับ แม่เป็ นอะไรไป” ไอรักโผเข ้ากอดแม่แน่น
ในขณะที่อ่มิ อุ่นคิดว่าแม่ทำ� งานหนักจนเหนื่อย หนู นอ้ ยในชุด
กระโปรงบานสีชมพู ตัดเย็บด้วยฝี มอื ของอนันตา วิง่ ไปทีต่ ูท้ ำ� น�ำ้ เย็น
แลว้ กดน�ำ้ ใส่แก้ว ไม่ลมื หยิบขวดอุทยั ทิพย์มาหยดลงไปหนึ่งหยด
เพราะแม่พูดเสมอว่าดื่มแลว้ ชื่นใจ แต่ นาทีท่ีแม่ลม้ ทัง้ ยืน เด็กน้อย
คิดอะไรไม่ออก หาช้อนคนไม่ทนั
อิม่ อุน่ เอานิ้วชี้ป้อมๆ สัน้ ๆ แต่มนั่ ใจว่าสะอาดดีแกว่งลงไปในแก้ว
วิง่ ปร๋อกลับมาทีโ่ ต๊ะท�ำงานสีขาวริมหน้าต่างแล ้วยืน่ แก้วให ้แม่
“แม่ขา อิม่ อุ่นเอาน�ำ้ มาให้”
“ขอบใจจ้ะ ไอรัก อิม่ อุ่น”
อนันตารับน�ำ้ จากมือน้อยของอิ่มอุ่นไปจิบเล็กน้อยแลว้ วางบน
โต๊ะท�ำงาน คนเป็ นแม่น�ำ้ ตาไหลพรากมองลู กที่แม้ยงั เล็กแต่ ก็รู้จกั
ดูแลแม่ อนันตาคว ้าร่างอวบกลมของลูกทัง้ สองเข ้ามากอดแนบอกแล ้ว
หลับตาลง พยายามเบือนหน้าหนีขบั ไล่ความรู้สกึ เจ็บปวด
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“แม่ขอโทษนะคะ ไอรัก อิ่มอุ่น วันหลังแม่จะไม่ใหเ้ งินขาดมือ
แบบนี้อกี ”
ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ งานแปลลดน้อยลง พอลูกเปิ ดเทอมจึงท�ำให ้
เธอหมุนเงินไม่ทนั อนันตาเลือกท�ำอาชีพแปลหนังสือเพือ่ จะได้อยู่บ ้าน
มีเวลาดู แลลูกทัง้ สองคนเองจึงชักหน้าไม่ถงึ หลัง แมจ้ ะมีอาชีพเสริม
ท�ำขนมอบ เช่น เค้กกลว้ ยหอม บราวนี ขนมปังต่ างๆ ส่งตามร้าน
กาแฟสดในละแวกบา้ นแลว้ ก็ตาม แต่ เพราะไม่ได้คา้ ก�ำไรเกินควร
จึงเหลือก�ำไรไม่มาก
อนันตาหายใจสะทา้ น เหนื่อยกับชีวติ เรื่องเงินเรื่องทองเธอ
ไม่อยากจะรบกวนใคร แมจ้ ะมีพช่ี ายอยู่คนหนึ่งทีด่ ูแลเธอกับลูกอยู่ดี
แต่เธอก็ไม่อยากรบกวนเขา ไม่เคยปริปากขอหยิบยืมเงินจากใคร แต่
เมื่อเห็นลูกน้อยน่ ารักตาด�ำๆ ทัง้ สองคน อนันตาก็บอกกับตัวเองว่า
ต่อไปจะไม่ปล่อยให้เงินขาดมือ
เมือ่ เช้าตอนก�ำลังจะหุงขา้ ว เธอรู้สกึ จุกทีต่ อ้ งน�ำขา้ วสารทีเ่ หลือ
เพียงถว้ ยสุดทา้ ยมาต้มใส่นำ�้ เยอะๆ แลว้ น�ำไสก้ รอกที่เหลือติดตูเ้ ย็น
เพียงหนึ่งอันมาหั่นบางๆ เป็ นชิ้นกลม ทอดให ้ลูกแบ่งกันกินกับข ้าวต้ม
เป็ นเพราะอนันตาใจอ่อน น�ำเงินที่ตอ้ งใช้ถงึ ปลายเดือนก่อนจะได้รบั
ค่าจ้างแปลให ้ ‘นิตยา’ เพือ่ นบา้ นทีอ่ ยู่ห่างไปจากเธอสามหลังหยิบยืม
ไปจ่ายค่าเทอมลูกก่อน
แต่เมือ่ ถึงวันก�ำหนด นิตยากลับไม่มเี งินคืน ในขณะที่อนันตา
เริ่ ม เงิน ขาดมือ เพราะงานแปลน้อ ย บางที ค่ า ต้น ฉบับ ก็ ถู ก เลื่อ น
ความเครียดบวกกับการท�ำงานหนักพักผ่อนน้อย เมื่อครู่ เธอตัง้ ใจ
จะลุกขึ้นเดินไปชงกาแฟอีกถว้ ยก็เกิดสภาวะบา้ นหมุน วัตถุในหอ้ ง
เคลื่อนที่เองได้ จึงเกิดอาการหน้ามืดขึ้นมา โชคยังดีท่ีเธอไม่ลม้ ลง
กระแทกพื้น
ไอรักเป็ นห่วงแม่ เขาเห็นแม่ทำ� งานหนักทุกวัน เด็กชายเขา้ มา
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กอดแม่แน่น “แม่ครับ ไอรักจะพาแม่ไปหาหมอนะครับ”
อนันตายกมือเย็นเฉียบลูบศีรษะลูกด้วยความรัก
“แม่ไม่เป็ นอะไรมากแล ้ว นอนพักเดีย๋ วคงหาย”
“แต่แม่หน้าซีดมากเลยนะครับ”
“แม่ แม่ไม่มเี งิน” อนันตากัดฟันบอกลูกหน้าเศร้า
เด็กชายลูกครึง่ หน้าตาจัดว่าหล่อเหลาเตะตา หันไปกุมมือน้องสาว
“อิม่ อุ่นมีเงินเท่าไร”
อิ่มอุ่นเงยหน้ามองแม่ดว้ ยความเป็ นห่วง แล ้วหันมาตอบพีช่ าย
เด็กๆ นับเลขเก่ งและนับเงินที่หยอดลงกระปุกซึ่งได้มาจากธนาคาร
ออมสินทุกๆ วัน
“สามร้อยสีส่ บิ แล ้ว”
“พีม่ สี ร่ี อ้ ยสิบบาท”
เด็กทัง้ สองจับมือกันวิง่ ไปหยิบกระปุกออมสินทีว่ างไว ้บนชัน้ ทีส่ อง
ของชัน้ วางสีขาวติดก�ำแพงในห ้องนัง่ เล่น  แล ้วน�ำกระปุกมายัดใส่มอื แม่
“ไอรักให ้แม่หมดเลยครับ”
“อิม่ อุ่นก็ให ้แม่หมดเลยค่ะ ไปหาหมอกันนะคะ”
อนันตายกมือปาดน�ำ้ ตาแลว้ ปล่อยโฮ กอดลู กทัง้ สองร้องไห ้
ปิ่ มจะขาดใจ พวกเด็กๆ ได้รบั ค่ าขนมแค่ วนั ละยี่สบิ บาทยังอุตส่าห์
เก็บหอมรอมริบเอาไว ้
“แม่. ..” อนัน ตาพู ด ไม่อ อก รู้สึก เหมือ นมีก อ้ นสะอื้น ติด อยู่
ในล�ำคอ “แม่เบียดเบียนเงินของไอรักกับอิม่ อุ่นไม่ได้หรอก”
อิม่ อุ่นยิ้มแป้ นใหแ้ ม่ แล ้วยกมือป้ อมๆ ไปปาดน�ำ้ ตาทีไ่ หลย้อย
อาบแก้ม ในสายตาของแม่หนู แม่ของอิม่ อุ่นสวยมาก แต่ขาดการดูแล
ตัวเอง อิม่ อุ่นไม่รูว้ า่ ท�ำไมแม่ตอ้ งท�ำงานหนักขนาดนี้ดว้ ย
“อิม่ อุน่ ให ้แม่ค่ะ แต่ถ ้าแม่ไม่กล ้าใช้ อิม่ อุน่ ให้ยมื ก็ได้ ถ ้าแม่มคี นื
อิม่ อุ่นคิดดอกเบี้ยแค่รอ้ ยเดียวค่ะ”
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อิม่ อุน่ เด็กน้อยลูกครึง่ พูดภาษาไทยชัดแจ๋วเอ่ยอย่างน่ารัก พร้อม
รอยยิ้มทีท่ ำ� ให้โลกเทาๆ ของอนันตาสดใสขึ้น
“ร้อยเดียว!” ไอรักทีไ่ ด้ฟงั มองค้อนน้องสาว “ยายอิ่มขี้งก คิด
ดอกเบี้ยแม่ดว้ ย”
อนันตาเห็นสองพีน่ อ้ งค้อนกันไปมา จากที่รอ้ งไหเ้ มือ่ ครู่เพราะ
ความเครียดกลับหลุดหัวเราะพรืดออกมา สาบานได้ หากไม่มลี ูกเธอก็
ไม่รูจ้ ะอยู่ไปท�ำไมเหมือนกัน
“แม่ตอ้ งร่างสัญญากู้ยมื เงินด้วยหรือเปล่า”
อิ่มอุ่นตัวแสบรีบชิงตอบ “ถา้ แม่เขียนไหว ก็ดีค่ะ เราจะได้มี
หลักฐานเก็บไว ้คนละหนึ่งใบ”
อนัน ตารู ้ ว่ า แม่ ต วั แสบชอบแอบไปคุ ย กับ ลุ ง ข า้ งบ า้ นที่เ ป็ น
นักกฎหมาย ฝ่ ายนัน้ ชอบมาวิง่ ออกก�ำลังกายทีส่ วนสาธารณะหน้าบ ้าน
อิม่ อุ่นจึงเป็ นเด็กทีอ่ อกจะหัวหมอนิดๆ
“เรานี่มนั แสบจริงๆ” อนันตายกมือยีผมอิ่มอุ่นแลว้ แสร้งเขก
ศีรษะเล็กเบาๆ ไปหนึ่งที แค่น้ ีเธอก็รู้สกึ ว่าอาการป่ วยหายเป็ นปลิดทิ้ง
ไม่มอี ะไรดีเท่ากับยาใจสองคนนี้แล ้วจริงๆ
“ตกลงว่าแม่ไปหาหมอนะคะ” อิ่มอุ่นยังถามต่อ แววตาใสแจ๋ว
มองแม่ดว้ ยความเป็ นห่วง
อนันตาถอนใจให้กบั ดวงตาด�ำขลับสองคู่ทม่ี องมา แล ้วพยักหน้า
เบาๆ
“ไปก็ไปจ้ะ”

ในวันทีอ่ ณุ หภูมริ อ้ นถึงสีส่ บิ องศา  สามแม่ลูกพากันเดินออกมา

คอยรถประจ�ำทางหน้าหมู่บา้ น แมจ้ ะต้องใช้เวลาเดินออกมาเกือบ
หนึ่งกิโลเมตร แต่กลับไม่มเี สียงบ่นใดๆ นอกจากเสียงหอบน้อยๆ
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เมือ่ มาถึงจุดรอรถโดยสาร อนันตาจูงลูกน้อยทัง้ สองไว้ มือข ้างซ ้าย
จับไอรัก มือข ้างขวาจับอิ่มอุ่น มีแท็กซีห่ ลายคันวิง่ ผ่านหน้าแล ้วชะลอ
หวังว่าสามคนแม่ลูกจะโบกใช้บริการ แต่พวกเขาคิดผิด
อนันตารูว้ า่ แท็กซีจ่ ะท�ำให ้เธอและลูกๆ ไปถึงโรงพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็วและสบายขึ้น ไม่ตอ้ งทนกับความร้อนระอุในยามกลางวัน ทว่า
เงินของลู กที่ใหห้ ยิบยืมมาท�ำใหอ้ นันตาละอายใจ ทีแรกเธอตัง้ ใจว่า
จะนอนพัก ไม่ไปโรงพยาบาลแลว้ ด้วยซ�ำ ้ แต่ลูกทัง้ สองขอร้องให้ไป
อนันตาคิดดูแล ้ว หากเธอเป็ นอะไรไปในเวลานี้ ลูกทัง้ สองจะอยูอ่ ย่างไร
งานฟรีแลนซ์ท่อี นันตาท�ำ  จ่ายค่ าจ้างเป็ นชิ้นงานไม่ได้จา้ งเป็ น
รายเดือน ไม่มปี ระกันสังคม แต่ ทางบริษทั ก็ทำ� ประกันชีวติ ให ้ ซึ่ง
หน้าบัตรมีรายละเอียดว่าคุม้ ครองค่ ารักษาแบบโอพีดคี รัง้ ละหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยห ้าสิบบาท
เธอโน้มตัวลงไปจุมพิตทีห่ น้าผากของไอรักและอิ่มอุ่น น�ำ้ เสียง
หวานเอ่ยขึ้น “ไอรัก อิม่ อุ่น ร้อนมากไหม แม่ทำ� ให ้ล�ำบาก ถ ้ามีคนอืน่
เป็ นแม่ ลูกคงไม่ตอ้ งทนตากแดดแบบนี้”
เด็กลูกครึง่ ตัวน้อยส่ายหน้าหวือ “อิม่ อุน่ ไม่กลัวร้อนหรอก ขอแค่
ได้ไปกับแม่” เด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมายิ้ม ดวงตากลมบ ้องแบ๊วสดใส
“ไอรักขอแค่มแี ม่อยู่ดว้ ย ร้อนยังไงก็ทนไหวครับ”
ได้ฟงั แค่น้ ีอนันตาก็ช่นื หัวใจทีส่ ุด ทัง้ สามหยุดยืนรอรถอยู่นาน
โดยไม่รูว้ ่าตกเป็ นเป้ าสายตาของคนที่ยนื รออยู่ตรงนัน้ เพราะใบหน้า
สวยจัดของอนันตา รูปหน้าเกลี้ยงเกลาหมดจด แม้ไม่ได้สวยจัดจ้าน
แต่กลับชวนมอง เรียกได้ว่ายิ่งมองยิ่งสวย อนันตาเห็นสายตาผูช้ าย
คนหนึ่งมองเธอนานแล ้ว เธอจึงเบือนหน้าหนีไม่มองตอบ เห็นอีกฝ่ าย
ยิ้มให้ก็รีบหลบตา แต่พอหันมาอีกด้านหนึ่งก็เห็นหญิงสู งวัยคนหนึ่ง
ยิ้มใจดีให ้
“ลูกเหรอแม่หนู ”
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“ใช่ค่ะ” อนันตาพยักหน้าพร้อมกับตอบเบาๆ
“น่ารักนะ” หญิงสูงวัยบอกแล ้วยิ้มให ้เด็กทัง้ สอง
“ขอบคุณค่ะ” อนันตายิ้มบอก มองลูกๆ ทัง้ สองทีน่ ่ารักมาตัง้ แต่
แรกเกิด ใครเห็น ใครก็ชม โชคดีท่หี ญิงสู งวัยไม่ถามถึงพ่อของลูก
อนันตาถอนใจยาว เพราะหลายคนพอมองหน้าลูกแล ้วย้ายสายตามอง
ใบหน้าแม่ทด่ี ูแตกต่างกัน ก็มกั จะมีคำ� ถาม
“ลูกหน้าไม่เหมือนแม่ สงสัยจะหน้าเหมือนพ่อนะคะ”
“ลูกหน้าไม่เหมือนแม่ สงสัยจะหน้าเหมือนพ่อนะครับ”
พ่อของลูก อนันตาไม่อยากนึกถึงเขาอีก เธอพยายามลืมผูช้ าย
คนนัน้ หน้าตาของเขาหล่อเหลาทรงเสน่ ห ์ บุคลิกเงียบขรึม ดวงตา
คมเขม้ ฉายแววฉลาดทันคน แต่ บางครัง้ ดู แวววาวแฝงด้วยอ�ำนาจ
ผมสีนำ�้ ตาลเข ้ม ตัดผมรองทรงสูง ชุดทีเ่ ธอเคยเห็นเขาสวมเป็ นประจ�ำ
คือสูทหรูราคาแพงระยับ คัตติ้งเนี้ยบ แต่ถา้ คนสนิททีร่ ู้จกั เขาดีพอจะ
รูว้ ่าบุคลิกที่กล่าวมาเป็ นบุคลิกที่คนภายนอกจะได้พบเห็น แต่ตวั จริง
ของเขา
‘โคลี ่ จอมหืน่ ’
ไม่ เขาไม่ใช่โคลีข่ องเธอ เขาเกลียดเธอ และเธอก็เกลียดเขา
อนันตาพยายามสลัดเขาออกจากหัว ทีจ่ ริงก็สลัดเขาออกจากใจมาแปดปี
แต่ทำ� ไมเขายังอยู่ในใจของเธอตลอด
“แม่ขา รถเมล์มาแล ้วค่ะ โบกเร็วๆ” อิม่ อุ่นกระตุกมือแม่แรงๆ
เร่งให้รบี โบก กลัวรถจะผ่านไปแล ้วต้องรออีกนาน
อนันตาสะดุง้ รีบยื่นมือเรียวไปโบกรถประจ�ำทาง รถคันนัน้
เกือบจะผ่านหน้าเธอไปแล ้ว จ�ำต้องเบรกกะทันหัน
“แย่จริง!” อนันตาว่าตัวเองทีโ่ บกรถอย่างกระชัน้ ชิดแล ้วรู้สกึ ผิด
ขึ้นมา เพราะอาจท�ำให ้เกิดอุบตั เิ หตุได้ ไม่ทนั ได้มองอะไร เสียงกระเป๋ า
รถเมล์ทย่ี นื อยู่ตรงประตูทางขึ้นก็ตวาดแหวลงมา
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“ขึ้นเร็วๆ สิ จะไปไหม ขึ้นแล ้วก็ชดิ ในเลย อย่ามายืนขวางประตู”
สามคนแม่ลูกรีบขึ้นไปบนรถประจ�ำทางที่เบียดเสียด แมจ้ ะ
ไม่มใี ครลุกให้นั่ง เด็กหญิงกับเด็กชายก็ไม่ได้บน่ แม ้แต่ประการใด แต่
เพียงครู่เดียวก็มคี นใจดีลกุ ให้นั่ง อนันตาจึงรีบบอกขอบคุณเขา
ในขณะทีร่ ถเมล์เคลือ่ นออกจากป้ ายไปแล ้ว รถยนต์คนั หรูสดี ำ�
ระดับไฮคลาส สนนราคามากกว่าสิบหา้ ลา้ นบาทที่ขบั ตามรถเมล์มา
จ�ำต้องเบรกกะทันหัน
คนขับรถบ่นอุบ “เกือบจะชนตูดแล ้วไหมล่ะ เบรกรับคนซะได้
ไอ้คนโบกก็ช่างกระไร” แลว้ รีบหันไปขอโทษขอโพย ร่างสู งในชุดสู ท
เรียบหรูแลดูมอี อร่าทีน่ งั่ เหยียดกายหลังพิงเบาะ แล ้วหลับตาคิดทบทวน
วางแผนงานในปี น้ ี
“ขอโทษครับ คุ ณ โคล์ เมื่อ ครู่ ร ถเมล์เ บรกกะทัน หัน ผมเลย
ต้องเบรก ไอ้คนขับก็กลัวไม่ได้ผู้โดยสาร ไอ้คนโบกก็...”
โคล์ อิเมอร์สนั ยกมือขึ้นเป็ นสัญญาณบอกให ้เลิกบ่น
“ช่างเถอะ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุกด็ แี ล ้ว”
“นี่ถ ้าไม่เห็นว่าคนโบกสวย ผมลงไปด่าแล ้วครับ”
โคล์ไม่อยากจะฟังอะไร เขานิ่งเงียบอยากจะทบทวนอะไรก่อน
เข า้ ประชุม คนขับ รถเห็น สีห น้า ร�ำ คาญก็ รู ต้ วั ว่ า ต้อ งรี บ หุ บ ปากซะ
อย่าท�ำอะไรใหน้ ายใหญ่ไม่ชอบ บอดี้การ์ดทีข่ บั ตามมาสั่งเอาไว ้ ทีเ่ ขา
ได้มาเป็ นคนขับรถเพราะช�ำนาญเสน้ ทางดี รอบรู เ้ สน้ ทางเลีย่ งรถติด
จึงได้มารับใช้มหาเศรษฐีจากอเมริกาผูน้ ้ ีเป็ นครัง้ คราว

โรงพยาบาลเอกชน...

ในละแวกนี้ มีแ ต่ โ รงพยาบาลเอกชน เป็ น อีก เหตุผ ลที่ท ำ� ให ้
อนันตาไม่อยากมาโรงพยาบาล เพราะเกรงว่าค่ ารักษาโอพีดีท่ีหน้า
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บัตรประกันชีวติ จะไม่พอจ่าย แต่ เธอสอบถามค่ ารักษาพยาบาลจาก
ประชาสัมพันธ์แล ้วจึงกล ้าใช้บริการ
“เชิญคุณผู ้หญิงนั่งรอก่อนค่ะ” เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับของโรงพยาบาล
ในชุดสีนำ�้ เงินกล่าวอย่างสุภาพ และผายมือให้ไปรอ
อนันตานึกอยากล ้างหน้าล ้างตา จึงบอกใหล้ ูกๆ นั่งรอ อิ่มอุ่น
เหลือบไปเห็นขนม ของว่าง ชากาแฟ ทีโ่ รงพยาบาลจัดไว ้บริการลูกค้า
แม่ตวั เล็กชอบกินขนมทีส่ ุด หูตาแพรวพราวเมือ่ รูว้ า่ นั่นเป็ นของฟรี
“พีไ่ อรักอยากกินโอวัลตินไหม เดีย๋ วอิม่ อุ่นไปชงมาให้”
ไอรักมองน้องสาว แค่อม่ิ อุ่นอ้าปากเขาก็รู ้ “อิม่ อุ่นอยากกินเหรอ
ไปหยิบแค่ซองเดียวนะ  แม่สอนไว้” แม ้พวกเขาไม่ได้กนิ อยูอ่ ย่างสุขสบาย
แต่อนันตาจะสอนเรื่องมารยาททางสังคมใหล้ ูกๆ เสมอ เพราะเขา้ ใจ
ค�ำทีว่ ่าลูกของเราอาจไม่ได้น่ารักส�ำหรับทุกคน จึงติวเข ้มเรื่องมารยาท
และการวางตัวในทีส่ าธารณะมาตลอด ถึงจะมีกนิ น้อย แต่เราต้องไม่โลภ
ต้องรูจ้ กั มารยาท
อิ่มอุ่นพยักหน้าหงึกๆ แลว้ วิ่งปร๋อไปที่มมุ ของว่าง ทว่าหูตาที่
มองแต่ซองโอวัลตินกับซองคุกกี้เล็กๆ  ท�ำให้อม่ิ อุ่นลืมมองทางจนวิง่ ชน
ใครบางคน
เสียงตวาดลัน่ ดังขึ้น “เด็กบ ้านี่วง่ิ ยังไง พ่อแม่ไม่สงั่ สอนบ ้างเหรอ”
แลว้ รีบหันไปดู เจ้านายที่เขาท�ำหน้าที่ขบั รถให ้ “ต้องขอโทษด้วยครับ
เจ้านาย ไม่รูเ้ ด็กทีไ่ หนวิง่ ซนในโรงพยาบาล”
อิม่ อุน่ รูส้ กึ จุกเหมือนวิง่ ชนก�ำแพงสูงใหญ่ หนู นอ้ ยก�ำลังจะลุกขึ้น
ทว่าต้องตกใจส่ายหน้าหวือ เมื่อแขนก�ำย�ำโอบร่ างเล็กไวแ้ ลว้ อุม้ จน
ตัวลอย ก่ อนจะกวาดตามองหาบอดี้การ์ด เพียงเท่านัน้ เอ็ดเวิรด์ ใน
ชุดสูทก็รบี เดินเข ้ามาแล ้วค้อมศีรษะ รูว้ า่ เจ้านายจะสั่งอะไรสักอย่าง
โคล์ย้ มิ มุมปากเหี้ยมๆ ออกค�ำสั่งเป็ นภาษาอังกฤษได้ความว่า
“ไล่ไอ้หมอนั่นออกไปซะ พรุ่งนี้ไม่ตอ้ งให้มนั สะเออะมาขับรถ
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ให้ฉัน อีก ถ า้ ไม่ช ำ� นาญทาง พรุ่ ง นี้ น ายตัง้ จีพีเ อสตอนขับ รถให้ฉัน
เข ้าใจไหมเอ็ดเวิรด์ ” โคล์บอกเสียงขุน่ เขาเกลียดพวกประจบสอพลอ
ทีส่ ุด
“ครับเจ้านาย” เอ็ดเวิรด์ รู้สกึ ว่าท�ำงานพลาด เขาเห็นนายประธีป
ช�ำนาญเสน้ ทาง แลว้ เคยขับรถใหเ้ จ้านายนั่งมาก่อน ครัง้ นัน้ คุณโคล์
ชมว่านัง่ สบาย ขับรถนิ่ม แต่เมือ่ นายไม่เอา เขาก็ต ้องรีบไสหัวไอ้หมอนัน่
ไปให ้พ ้นสายตานาย เอ็ดเวิรด์ ช�ำเลืองมองนายประธีปแล ้วพยักหน้า
“ได้ครับคุณโคล์ พรุ่งนี้เจ้านายจะไม่เห็นหน้าหมอนั่นอีก”
อิ่มอุ่นฟังออกทุกค�ำ  แม้กำ� ลังจุกอยู่ แต่ก็สงสารลุงคนนัน้ สุดๆ
ทีโ่ ดนไล่ออก เลยพูดออกไปค�ำหนึ่ง
“คุณลุงสุดหล่อเป็ นคนโหดร้าย”
โคล์สะดุง้ หนู นอ้ ยพูดเป็ นภาษาเดียวกับเขา ถึงส�ำเนียงจะแปร่ง
ไปบ ้างเหมือนไม่ค่อยได้ใช้สอ่ื สาร แต่กฟ็ งั รูเ้ รื่อง หน้าตาแม่หนู ตวั กลม
ก็บอกว่าเป็ นลู กครึ่ง แต่ เขาไม่แน่ ใจสัญชาติ แต่ น่ีเป็ นครัง้ ที่สองมัง้
ทีม่ คี นว่าเขาเป็ นคนโหดร้าย
โคล์วางสาวน้อยผิวขาวอมชมพูลงแลว้ ก้มมองหน้า เขาห่ วง
กลัวเธอจะเจ็บ แต่พอเห็นหน้าเต็มๆ ก็ทำ� ให ้เขานิ่งไปชั่วครู่ ถ ้าญาติเขา
คนหนึ่งคนใดมาไข่ท้ งิ ไว ้ สงสัยเด็กทีอ่ มุ ้ อยู่ตอ้ งเป็ นหลานสาวเขาแน่ๆ
เด็กคนนี้ช่าง...
“สงสารคุณลุงคนนัน้ ” เด็กน้อยอิม่ อุ่นพูดขึ้นอีก
โคล์หวั เราะ “แต่เขาพูดไม่ดกี บั หนู หนู ไม่โกรธเหรอ”
อิม่ อุ่นส่ายหน้า ถึงจะจุกแต่ยงั ยิ้มไหว “ไม่ค่ะ เพราะว่าแม่สอน
อิม่ อุ่นมาดี แม่ตาพูดเสมอว่า ใครไม่ดกี บั เราอย่าไปสนใจ เราท�ำตัวเรา
ให้ดกี พ็ อแล ้ว อิม่ อุ่นเลยไม่โกรธคุณลุงค่ะ”
โคล์ย้ มิ มากทีส่ ุดในรอบวัน หากฟังให้ดี หนู นอ้ ยมีนยั ในค�ำพูด
ทีเ่ ฉียบคม แม่หนู ตาสวย บ ้องแบ๊ว ทีย่ ้ มิ เผล่ใหเ้ ขา เธอก�ำลังจะบอก
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เขาว่า แม่เธอสอนมาดี เธอเลยไม่สนใจค�ำพูดของไอ้แก่นนั่ ทีม่ นั กล่าวหา
ว่าพ่อแม่เธอไม่สั่งสอน
‘เด็กแบบนี้สทิ โี ่ ลกต้องการ’
แววตาคู่คมจ้องมองนางฟ้ าตัวน้อย โคล์ไหวไหล่ไม่อยากเชื่อ
“หนู พูดได้ถูก ฉันชักอยากเห็นหน้าแม่ของหนู ข้ นึ มาเลย เขา
สอนหนู ได้ด”ี
โคล์ อิเมอร์สนั รู้สึกถูกชะตากับแม่หนู ตาสวยคนนี้ เมื่อครู่
เขาเองก็รบี เดินเพือ่ จะไปให้ทนั ประชุม เขาเทกโอเวอร์โรงพยาบาลแห่งนี้
และอีกหลายๆ แห่งเข ้ามาอยู่ในเครือ วันนี้มกี ารประชุมใหญ่ ซึง่ ส�ำคัญ
มาก เขาจึงไม่ทนั มองแม่หนู นอ้ ยทีว่ ง่ิ มาเช่นกัน
“ฉันขอโทษหนู ดว้ ยทีเ่ ดินไม่มอง หนู เจ็บตรงไหนหรือเปล่า”
อิม่ อุ่นชี้ไปทีห่ น้าท ้อง โคล์รสู้ กึ แย่ เขากวาดตามองไปรอบๆ แต่
ไม่เห็นผูป้ กครองของเธอ “พ่อแม่ของหนู อยู่ไหน” เขาจะต้องพาเด็ก
ไปส่งพ่อแม่แล ้วขอโทษ
“พ่อของหนู ข ้าวติดคอ เสียชีวติ ไปแล ้วค่ะ”
โคล์น่ิงอึ้ง แล ้วก้มมองแม่หนู ทพ่ี ูดหน้าตาเฉย “นี่เรื่องจริงเหรอ
เป็ นการตายทีป่ ระหลาดมาก”
แม่หนู ตาสวยพยักหน้าหงึกๆ ยืนยันว่าพ่อข ้าวติดคอตายไปแล ้ว
จริงๆ เธอเคยถามมารดา แล ้วแม่ตาก็ตอบแบบนี้ โคล์เลยพูดไม่ออก
ไปครู่หนึ่ง
“แลว้ แม่ล่ะ อยู่ตรงไหน ชี้ให้ฉนั ดู หน่ อยสิ” เขากวาดสายตา
มองหาเผ่าพันธุ เ์ ดียวกัน แต่ผู้ท่มี าใช้บริการในวันนี้ไม่มแี ววว่าจะเป็ น
ชาวต่างประเทศ
ทว่าอิม่ อุ่นเบิกตาโพลงเมือ่ เห็นแม่กำ� ลังวิง่ เข ้ามา อนันตาสายตา
ค่อนขา้ งสัน้ แลว้ รีบร้อนออกมาจึงลืมใส่คอนแท็กต์เลนส์ เมือ่ เขา้ มา
ใกล ้ๆ จุดทีม่ คี นยืนมุงดู เธอก็เห็นว่ามีร่างของเด็กคนหนึ่งยืนคุยอยู่กบั
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ผู ้ชายตัวสูงใหญ่ทย่ี งั เห็นหน้าไม่ชดั
“อิม่ อุ่น” อนันตาเรียกลูกแล ้ววิง่ โผไปหา
เด็กหญิงยิ้มกว ้าง แล ้วชี้ตรงไปทีส่ าวสวยในชุดเดรสยาวเหนือเข่า
สีนำ�้ ตาลโทนอบอุ่นดูเรียบง่าย
“คนนัน้ ค่ะแม่หนู ”
โคล์มองตามสายตาของแม่หนู นอ้ ย แล ้วเขาต้องนิ่งงันไป ผู ้หญิง
ตรงหน้าก�ำลังยืนหน้าซีดหน้าเซียว เขากลอกตาไปมา ไม่ผดิ แน่ แต่เธอ
โทรมลงไปมาก
“อนันตา!”
อนันตาเบิกตาโพลง รูส้ กึ เย็นวาบไปทั่วไขสันหลัง สมองบอกให ้
วิง่ หนีแต่กา้ วเท ้าไม่ออก ทีส่ ำ� คัญในมือเขามีลูกเธอเป็ นตัวประกัน
“คุณโคล์!” อนันตาอุทานแล ้วยกมือกุมศีรษะ รู้สกึ ว่าทุกอย่าง
ก�ำลังเอียงไปมา อาการบา้ นหมุนกลับมาอีกแลว้ เธอก�ำลังจะก้าวเทา้
ไปหาลูกแต่ไปไม่ถงึ เพราะสติดบั วูบลงไปเสียก่อน
“แม่ครับ!” ไอรักทีเ่ ดินตามหาแม่และน้องวิง่ ตรงเข ้ามา ดวงตา
เด็กน้อยเห็นว่าผูช้ ายใส่ชดุ สู ทสองคนแต่งกายเหมือนหลุดออกมาจาก
ภาพยนตร์เขา้ ไปพยุงแม่ไว ้ ส่วนน้องสาวถูกฝรั่งตัวสู งท่าทางเท่มาก
จับมือไว ้อยู่
โคล์มองอนันตาสลับกับอิม่ อุน่ แล ้วยังเด็กชายทีร่ ่นุ ราวคราวเดียว
กับเด็กหญิง คิ้วเขม้ ขมวดเขา้ หากัน สัญชาตญาณบางอย่างสะกิดใจ
และไม่คดิ จะเก็บความสงสัยนี้ไว ้
โคล์จอ้ งแม่หนู นอ้ ยตาแป๋ ว “ฉันขอถามเธออีกครัง้ พ่อของเธอ
ข ้าวติดคอตายจริงๆ หรือเปล่า”
อิม่ อุน่ ก�ำลังห่วงแม่แต่กพ็ ยักหน้าหงึกๆ “คุณลุงสุดหล่อขา ปล่อย
อิม่ ก่อนเถอะค่ะ อิม่ จะไปหาแม่ตา”
ไม่รูเ้ พราะใบหน้าน้อยๆ นี้หรือน�ำ้ เสียงเศร้าๆ กันแน่ ท�ำให ้
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โคล์ยอมปล่อยมือน้อยๆ แล ้วหันไปสั่งลูกน้อง บอกใหแ้ จ้งผูบ้ ริหารว่า
วันนี้เขาไม่สะดวกเข ้าร่วมประชุม
เขามองอนันตาทีอ่ ยู่ในอ้อมแขนของบอดี้การ์ดแล ้วเดินไปอุม้ เธอ
มาไว ้แนบอกเอง ขณะทีเ่ ด็กทัง้ สองวิง่ เข ้ามาเกาะแขนขาเขาร้องหาแม่
“รีบตามหมอมาด่วน เปิ ดห ้องวีไอพีให ้เธอ”
ค�ำสัง่ เจ้าของโรงพยาบาลคนใหม่ ใครจะกล ้าไม่ทำ� ตาม ทัง้ แพทย์
และพยาบาลต่างวิง่ กันวุน่ ท�ำหน้าทีข่ องตน
บานประตูหอ้ งฉุกเฉินเปิ ดออก อนันตานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย
บุรุษพยาบาลก�ำลังเข็นผ่านบานประตูเขา้ ไป เด็กน้อยทัง้ สองร้องไห ้
อยู่หน้าหอ้ งฉุ กเฉิ นเพราะถูกพยาบาลกันไว ้ ใหต้ ายเถอะ โคล์รู้สึก
สะเทือนใจเมื่อเห็นน�ำ้ ตาของเด็กแฝดชายหญิงลู กครึ่งที่รอ้ งไหด้ ว้ ย
ความเป็ นห่วงแม่
ร่างสูงเดินไปมาแล ้วขบกรามแน่น ก่อนจะหยุดฝี เทา้ ลงหลังคิด
ทบทวนอะไรบางอย่างได้แล ้ว
“ขอให ้หายก่อนเถอะ อนันตา ฉันเล่นงานเธออย่างหนักแน่”
เขาเป็ นคนฉลาด แล ้วก�ำลังประมวลผลทุกอย่างในหัว ยิ่งมอง
เด็กน้อยสองคนนัน้ ก็ยง่ิ มั่นใจ มุมปากของโคล์โค้งเป็ นรอยยิ้มร้าย
“มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียว ให ้ตายเถอะ แสบจริงๆ”
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2

พ่อชื่อ ‘จอห์นนี วอล์กเกอร์!’

โคล์มองใบหน้าหล่อเหลาของไอรักแล ้วขมวดคิ้วน้อยๆ มือหนา

หยิบ โทรศัพ ท์ห รู ท่ีสุ ด ในยุ ค นี้ ข้ ึน มาเปิ ด ดู ใ บหน้า ของเขาในวัย เด็ก
เพราะวันก่อนเป็ นวันเกิดของเขา ซึง่ เพือ่ นสนิทแท็กรูปในวัยเด็กทีเ่ ขา
เอาลิ้นเลียไอศกรีมมาโพสต์ทเ่ี ฟซบุก๊ ส่วนตัวของเขา
ดวงตาคู่ ค มนัย น์ต าสีน�ำ้ ตาลเข ม้ ดุ ด นั มองที่ห น้า จอสี่เ หลี่ย ม
แล ้วมองหน้าไอรัก เด็กน้อยก�ำลังกอดปลอบน้องสาวซึง่ ก�ำลังเสียขวัญ
จากภาพทีแ่ ม่ถกู เข็นเข ้าห ้องฉุกเฉิน  เขาเป็ นคนพาเด็กแฝดมาทีห่ ้องพัก
รับรองเพราะอยากถามอะไรบางอย่าง
โคล์หนั ไปมองสาวสวยซึง่ เป็ นหนึ่งในทีมเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
เธอยืนคอยให ้บริการเขาอยู่ โคล์กวักมือเรียกหญิงสาวมาใกล ้ๆ
“มีอ ะไรให้ ฉัน รับ ใช้ค ะท่ า นประธาน” เธอรี บ อาสา เจ้า ของ
โรงพยาบาลคนใหม่ทงั้ หล่อ ทัง้ เท่ และได้ยนิ ว่ายังโสด แต่ใครๆ ก็รูว้ า่
อภิมหาเศรษฐีขนาดนี้ โสดหมายถึงยังไม่มเี ป็ นตัวเป็ นตน
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“คุณช่วยดูรูปนี้แล ้วมองหน้าเด็กคนนัน้ ที คุณเห็นอะไร”
ประชาสัม พัน ธ์ส าวยิ้ม หวาน ในใจเต้น โครมคราม หรื อ ว่ า
ท่านประธานจะสนใจเธอ เห็นเขานั่งโดดเด่นอยู่ในห ้องพักรับรอง ส่วน
เด็กสองคนนัน้ ได้ยนิ ว่าเป็ นลูกของคนป่ วยทีท่ ่านประธานช่วยไว ้
ทว่าพอเพ่งมองรูปชัดๆ คนทีก่ ำ� ลังคิดเข ้าข ้างตัวเองก็หวั ใจตกไป
อยู่ทต่ี าตุ่ม พิโธ่ ท่านประธานมีลูกแล ้ว
“ขอโทษค่ะ ไม่รูว้ ่าท่านประธานพาลูกมาด้วย เดีย๋ วดิฉนั จะไป
สั่งให ้พนักงานเตรียมอาหารว่างให ้คุณหนูทั้งสองนะคะ”
“ลูก!” โคล์ครางออกมา เขาไม่ได้คดิ ไปเอง เด็กสองคนนี้หน้าตา
คล ้ายเขา โคล์เริ่มมั่นใจมากขึ้นอีก เขาไม่ได้คดิ มาก ถา้ ทีมบอดี้การ์ด
ยืน อยู่ ต รงนี้ เขาจะสั่ ง ให พ้ วกมัน ตอบมาทีล ะคนว่ า เหมือ นกับ เขา
มากขนาดนัน้ จริงหรือเปล่า แต่เขาไล่พวกมันไปอยู่ในส่วนของแคนทีน
โรงพยาบาล จะได้ไม่มาเดินเกะกะ เกรงว่าผู ้มารับบริการจะรูส้ กึ กดดัน
“เธอไปได้แล ้ว” เขาปัดมือบอกพนักงานสาวคนนัน้
พนักงานสาวเดินออกไปได้ไม่ก่ีกา้ วก็หนั กลับมา เพราะเมือ่ ครู่
เธอเพิง่ รับโทรศัพท์สายส�ำคัญ “เอ่อ ดิฉนั ยังไม่ได้เรียนให้ท่านประธาน
ทราบ เมือ่ ครู่ผอู้ ำ� นวยการให ้มาเชิญท่านประธานไปทีห่ ้องสูทชัน้ แปดค่ะ
ทีน่ ั่นมีทวี ี มีอาหารว่างมากมาย จะสะดวกสบายกว่านี้ค่ะ”
โคล์เงยหน้าขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ ท�ำให ้ประชาสัมพันธ์สาวรูส้ กึ
เย็นวาบไปทั่วสันหลัง ก่อนจะค่อยๆ ถอยหลังไปสองก้าว
แต่ ค นหล่อ ก็ ไ ม่ คิ ด จะปล่อ ยให้อีก ฝ่ ายจากไปง่า ยๆ เขาพู ด
เสียงเข ้มติดดุดนั “ถ ้าญาติเธออยู่ในห ้องฉุกเฉิน เธอจะมีอารมณ์ข้นึ ไป
กินของว่างไหม ไปท�ำงานของเธอเถอะ”
เท่านี้หญิงสาวก็รบี ถอยไปอย่างว่องไว
โคล์ห ลับ ตาลงอย่ า งใช้ค วามคิด ก่ อ นเปิ ด เปลือ กตาขึ้น ใหม่
ญาติหรือผู ห้ ญิงที่เขาใช้ร่างกายเธอราวกับสู บวิญญาณเพียงสามวัน
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เขารับเป็ นญาติตงั้ แต่ เมื่อไร แต่ ไม่รูจ้ ะใช้สรรพนามใดเรียกอนันตา
แต่ ท่ีอยากรู ม้ ากที่สุดคือเด็กสองคนนัน้ มีส่วนเกี่ยวขอ้ งอะไรกับเขา
หรือเปล่า
โคล์ลกุ ขึ้นยืนเต็มความสูงเดินเข ้าไปหาไอรักและอิม่ อุ่นทีม่ สี หี น้า
เป็ นกังวล แล ้วถามอีกครัง้
“แม่ของพวกเธอเคยบอกไหม ว่าพ่อที่กินขา้ วติดคอตายของ
พวกเธอชื่ออะไร”
เด็กน้อยเงยหน้ามองโคล์ ผูช้ ายตัวสู งคนนี้เป็ นใครก็ไม่รู ้ แต่
นั่งอยู่หน้าหอ้ งฉุ กเฉิ นตัง้ แต่ แม่ถูกพาเขา้ ไป แลว้ ยังมาถามเรื่องพ่อ
ทีพ่ วกเธอไม่ได้รู้เรื่องมากนัก
ไอรักมองหน้าน้องสาวแล ้วตอบแทน “เคยบอกครับ”
“งัน้ ดีเลย ช่วยบอกลุงหน่อย พ่อพวกหนู ช่อื อะไร”
โคล์มองเด็กหญิงและเด็กชายด้วยแววตาอ่อนลง ต่างจากมอง
พนักงานสาวเมือ่ ครู่ ไม่รสู้ ิ เขารูส้ กึ ถูกชะตากับเด็กแฝดคู่น้ ี
ไอรักตอบเต็มเสียง “พ่อผมชื่อ จอห์นนี วอล์กเกอร์ ครับ”
“จอห์นนี วอล์กเกอร์!” โคล์ครางเสียงต�ำ ่ กรามสบกันแน่นจาก
อารมณ์ซบั ซอ้ นที่ถาโถมเขา้ มาในใจ อนันตาไม่ได้ทอ้ งกับวิสกี้ชนั้ ดี
ระดับโลก เป็ นไปได้มากทีเ่ ธอจะโกรธเขา เพราะถูกเขาจับกรอกเหล ้า
จอห์นนี วอล์กเกอร์เกือบทัง้ ขวด โคล์ข่มอารมณ์สะเทือนใจเมื่อคิด
มาถึงตรงนี้ ความจริงใกล ้เข ้ามาแล ้ว แต่เขาอยากถามจากปากอนันตา
มากกว่า
“ขอบใจหนู นอ้ ย เธอสองคนชื่ออะไร” เขาถามเด็กๆ และยิ้มให ้
แต่จากการสังเกต โคล์รสู้ กึ ว่าเด็กผู ้ชายดูไม่ชอบหน้าเขาสักเท่าไร
“ผมชื่อไอรักครับ”
“หนู ช่ืออิ่มอุ่นค่ ะ” แต่ เสียงแม่หนู ท่ีเปล่งออกมานัน้ เครือด้วย
ความเสียใจ คนเป็ นพีเ่ ลยยกมือลูบหัว
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“แม่ตาไม่เป็ นอะไรหรอกอิม่ เดีย๋ วแม่กห็ ายแล ้ว แม่เราเก่งจะตาย
ไม่กินไม่นอนได้ตงั้ หลายวัน” ไอรักชินกับภาพที่เห็นแม่ทำ� งานตลอด
ทัง้ วันทัง้ คืน พอถามว่าแม่เหนื่อยไหม แม่กจ็ ะบอกพวกเขาว่า
“คนเป็ นแม่เหนือ่ ยแค่ไหนก็ตอ้ งสตรอง”
“อะ อิม่ อิม่ สงสารแม่ตา” อิม่ อุ่นสะอึกสะอื้น
ภาพนัน้ ท�ำให้โคล์หวั ใจกระตุกวู บ ความรู้สึกสงสารเด็กน้อย
พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ขออย่าใหเ้ ป็ นแบบที่เขาคิดเลย พระเจ้า ถา้ เป็ น
แบบที่คิดล่ะ แปดปี ท่ีไม่ได้เจออนันตา ถา้ เธอไม่ได้มสี ามีใหม่ทนั ที
ลูกคงไม่โตขนาดนี้
รสชาติข มเฝื่ อนล น้ ทะลัก ท่ ว มใจ โคล์ย่ อ ตัว ลงไปแล ว้ หยิบ
ผา้ เช็ดหน้าผืนนุ่ มราคาแพงซับน�ำ้ ตาใหแ้ ม่หนู นอ้ ย ทว่าใครบางคน
วิง่ หน้าตาตื่นเข ้ามาหาเด็กน้อยทัง้ สอง ในมือหอบของเยีย่ มและอาหาร
ดีๆ อีกหลายชนิดมาด้วย
ไอรักและอิ่มอุ่นสีหน้าเปลีย่ นทันที รีบผุดลุกจากเก้าอี้วง่ิ ไปหา
ผู ้ชายคนนัน้ โคล์เก็บผ ้าเช็ดหน้าลงกระเป๋ าอย่างเก้อๆ
‘ใครกัน’
เสียงไอรักและอิม่ อุ่นแย่งกันพูด “ลุงคริตไปไหนมา แม่ตาป่ วย
แม่ตาน่าสงสารม ้ากมาก พีพ่ ยาบาลพาไปหอ้ งโน้นตัง้ นานยังไม่ออกมา
เลย” อิ่มอุ่นชี้ไปยังหอ้ งฉุกเฉินที่อยู่ขา้ งหน้า แล ้วกอดร้อยตรีชาคริต
ไม่ยอมปล่อย
นัยน์ตาคมดุมองภาพเหล่านัน้ รูส้ กึ เจ็บร้าวในอกแปลบๆ ขนาด
เขายังไม่ได้รูค้ วามจริง เพียงแค่คดิ ว่ามีลูก แล ้วลูกไปกอดคนอืน่ มัน
ก็เจ็บเหมือนโดนเข็มแหลมคมทิม่ แทง
ร้อยตรีชาคริตยกมือลูบหัวเด็กน้อยทัง้ สองอย่างใจดี เขาถูกส่ง
ไปดู แลความสงบทางภาคใต้ เพิ่งจะมีเวลาได้กลับบา้ นเพราะได้รบั
ภารกิจใหม่ เขาห่วงอนันตาและหลานๆ มาก ไม่อยากปล่อยใหอ้ ยู่กนั
26 จอมวายร้ายคุ้มครองรัก

ล�ำพัง เพียงแต่ดว้ ยหน้าทีแ่ ล ้วเขาจ�ำเป็ นต้องจากทุกคนไป วันนี้เขาได้
กลับมา พอไปหาอนันตาทีบ่ ้านก็ได้รบั ข่าวร้าย คนข ้างบ ้านบอกว่าเห็น
อนันตาจูงลู กๆ ออกจากบา้ นบอกจะมาโรงพยาบาล เขารู จ้ กั กับคน
ในโรงพยาบาลหลายคน เพราะเคยน�ำตัวพลทหารมาส่งทีโ่ รงพยาบาลนี้
หลายครัง้ เลยโทร.มาถามแล ้วรูว้ า่ อนันตามาทีโ่ รงพยาบาลนี้จริงดังคาด
เลยตามมาถูก
“ลุงคริตขอโทษนะครับ ลุงเพิง่ กลับมาจากภาคใต้ คิดถึงแม่เรา
กับเราทัง้ สองคนมากรู้ไหม”
“ไอรักก็คดิ ถึงลุงคริต ไอรักห่วงแม่ตามาก แต่ไม่รอ้ งไห ้ แม่ตา
บอกว่าเกิดเป็ นลู กแม่ตาต้องอดทน และลุงคริตก็สอนว่าผู ช้ ายต้อง
ปกป้ องคนทีอ่ ่อนแอ และอย่าท�ำตัวอ่อนแอให้ใครเห็น”
โคล์ยนื อยูใ่ กล ้ๆ เขาได้ยนิ ทุกค�ำทุกประโยค จูๆ่ มือเขาก็กำ� เข ้าหา
กันแน่น รู้สกึ ปวดศีรษะขึ้นมาตุบๆ มันเป็ นความรู้สกึ ทีบ่ รรยายไม่ถกู
เหมือนสวมสร้อยอยู่แล ้วถูกคนกระชากไปจากคอ

หลังจากกอดหอมกันจนพอใจ ผ่านไปสักพักร้อยตรีชาคริตก็

ถอยห่างจากหลานๆ ทัง้ สองคน เมือ่ สัมผัสได้วา่ มีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้อง
มาทีพ่ วกเขา
ดวงตาสีนิ ล สาดประกายเด็ด ขาดมองไปที่ช ายในชุด สู ท แค่
ฝ่ ายนัน้ ยืน เฉยๆ ก็ เ ป็ น จุ ด สนใจ เครื่อ งหน้า โดดเด่ น บ่ง บอกถึง
ความเป็ นอเมริกนั ไม่ผสมเชื้อสายอืน่ ใด ทรงผมสัน้ จัดแต่งไว ้อย่างเนี้ยบ
ร้อยตรีชาคริตหันกลับมามองหลานๆ รู้สกึ ถึงความคล ้าย แต่จะว่าไป
ชาวอเมริกนั หน้าตาคล ้ายๆ กันก็เยอะ
“ฝรั่งคนนัน้ ใครเหรอ เขามองเราอยู่นานแล ้ว”
โคล์ฟ งั ภาษาไทยเข า้ ใจเกือ บร้อ ยเปอร์เ ซ็น ต์ เขามาท�ำ ธุ ร กิจ
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ในเมืองไทยนานหลายปี เคยคบหาคนไทยมามาก มีทงั้ เพือ่ นและลูกน้อง
ชาวไทยจนภาษาไทยกลายเป็ นภาษาทีส่ องของเขา
ไอรักและอิ่มอุ่นก็รู้สกึ สงสัยไม่แพผ้ ูเ้ ป็ นลุง เพราะตัง้ แต่ผูช้ าย
คนนัน้ เรียกให ้พยาบาลพาแม่เข ้าไปในห ้องฉุกเฉิน เด็กๆ ก็ลอบสังเกต
อยู่บ่อยๆ ว่าลุงคนนัน้ เป็ นใคร แถมยังไม่ยอมไปไหน เอาแต่เดินไป
เดินมา และทีน่ ่าสงสัยทีส่ ุดก็คอื เอาแต่ถามหาพ่อของพวกเขา พอตอบ
ไปแล ้วก็ยงั มองส�ำรวจพวกเขาด้วยแววตาแปลกๆ
อิม่ อุ่นหูดี ถึงนั่งอยู่ห่างๆ ก็เงีย่ หูฟงั ตลอด ได้ยนิ พีส่ าวคนสวย
เข ้าไปทักคุณฝรั่งตัวโต แล ้วเรียกว่าท่านประธานด้วย อิ่มอุ่นเดาได้ว่า
เขาคงเป็ นคนส�ำคัญทีน่ ่ี
อิ่มอุ่นจ�ำได้ไม่ลมื แม่ตาชอบสอนการบา้ นตอนเย็น แลว้ เน้น
เสมอว่า ประธาน กริยา กรรม ประธานส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะแม่ตาบอกว่า
ประธานคือผู ก้ ระท�ำ  กริยาคือการกระท�ำ  ส่วนกรรมคือผู ถ้ ูกกระท�ำ 
เพราะฉะนัน้ ประธานส�ำคัญทีส่ ุด
ดวงตากลมโตสุกใสของแม่หนู อ่ิมอุ่นที่ช่างจินตนาการมองไป
ยังโคล์อกี ครัง้ แล ้วตวัดกลับมามองหน้าร้อยตรีชาคริต คราวนี้ปรากฏ
รอยยิ้ม
“คุณลุงคริตขา คุณลุงคนนัน้ เป็ นประธาน ประธานคือคนส�ำคัญ
โรงพยาบาลนี้ค่ะ สงสัยประธานมายืนเฝ้ ารอเก็บตังค์แม่ตาค่ะ”
“หือ ! ประธาน รอเก็ บ ตัง ค์” ร้อ ยตรีช าคริต ไม่ค่ อ ยเข า้ ใจที่
หลานสาวพูดนัก จะว่าตามไม่ทนั จินตนาการของอิม่ อุ่นก็วา่ ได้
“สงสัยโรงพยาบาลกลัวแม่ตาไม่มตี งั ค์จ่ายค่ ะ เลยส่งประธาน
มายืนคุมหน้าห ้องฉุกเฉิน”
“พอก่อนอิ่มอุ่น” ร้อยตรีชาคริตปรามหลานสาวเมือ่ เห็นบุคคล
ทีห่ ลานสาวก�ำลังนินทาเดินเข ้ามาแทบจะประชิดตัว
วันก่อนอิม่ อุน่ เห็นพีช่ ายเปิ ดทีวดี ูหนังเรือ่ งบอดี้การ์ดอะไรสักอย่าง
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ทัง้ เรือ่ งมีแต่คนแต่งตัวแบบนี้ ใส่สูท ผูกเนกไท เทีย่ วไล่เก็บค่าคุม้ ครอง
บางทีกร็ ดี ไถเงิน ใครไม่จ่ายเงินก็จะถูกซ ้อม
โคล์ อิเมอร์สนั ได้ยนิ ทุกอย่าง รู้สกึ ต้อยต�ำ่ ไปถนัด เขาไม่ได้
มายืนคอยเก็บสตางค์ ที่ไม่ยอมไปไหนเพราะมีความกังขาบางเรื่อง
ในขณะทีใ่ ช้ลูกน้องคนสนิทไปหาหลักฐานยืนยันความสงสัยของตน
อิม่ อุน่ เหลือบตามองโคล์ โคล์เองก็จ ้องแม่ตวั น้อยอยู่ เขาพยายาม
ข่มสติแกมกลัน้ ข�ำ  “ฉันไม่ได้มายืนรอเก็บเงินใคร ฉันเป็ นประธาน
โรงพยาบาลแห่งนี้จริง แต่กำ� ลังรอใหแ้ ม่เธอฟื้ น เพราะมีเรื่องจะถาม
แม่ของเธอ”
ยิ่งจ้องลึกเขา้ ไปในดวงตาของแม่หนู ช่างพูดตรงหน้า แววตา
กลมโตไม่กลัวคนมันท�ำใหเ้ ขายิง่ รู้สกึ ถูกชะตา สีหน้าของโคล์เรียบขรึม
แต่ใครจะรูว้ า่ เขาก�ำลังเป็ นกังวล เกรงว่าจะใช่ เกรงจะเป็ นแบบทีค่ ดิ
‘แล ้วถ ้าเป็ นจริง?’
ร้อยตรีชาคริตยืนขึ้นเต็มความสู ง ท่าทางองอาจ แต่หากเทียบ
ความสูงกับ โคล์ อิเมอร์สนั เขายังดูตวั เล็กกว่า
“คุณบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับน้องสาวผม แสดงว่าคุณรูจ้ กั ตา แต่
ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อน คุณเป็ นเพือ่ นของตาหรือครับ”
โคล์รู้สึกดีข้ นึ เมื่อผู ช้ ายบุคลิกดีตรงหน้าพูดชัดว่าเป็ นพี่ชาย
ของอนันตา
“ผม เอ่อ...” จะเรียกว่าเพือ่ นก็ไม่ใช่ เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็ น
อะไรดี
“ผมไม่ใช่เพือ่ นของอนันตา”
“ถ ้างัน้ เป็ นอะไรกับน้องสาวผม”
ชาคริตเริ่มสังหรณ์ใจเมื่อเขามองหน้าผู ช้ ายตรงหน้า แลว้ หัน
กลับมามองหน้าตาหลานๆ ทัง้ สองคน
“เป็ น...” โคล์ไม่เคยรู้สกึ อึดอัดในการตอบค�ำถามใคร เขายก
นศามณี 29

มุมปากขึ้นเหยียดยิ้มสบายๆ “ไว ้รออนันตาตืน่ คุณถามน้องสาวคุณเอง
ดีกว่า ว่าผมเป็ นใคร”
เป็ นเวลาเดียวกับที่ประตูหอ้ งฉุ กเฉิ นเปิ ดออก คุณหมอสู งวัย
แต่ยงั ไม่ท้งิ ความหล่อเดินออกมา ทัง้ หมดจึงออกจากห ้องรับรองตรงไป
ทีค่ ุณหมอ แล ้วแทบจะถามเป็ นเสียงเดียวกัน
“คนไข ้เป็ นยังไงบ ้างครับ” โคล์ถามเสียงเครียด
“น้องสาวผมเป็ นอะไรครับหมอ” ชาคริตถามต่อ
“แม่ตาขา อิม่ อุ่นอยากหาแม่ตา”
อิม่ อุ่นถลันจะวิง่ ไปหาแม่ แต่โคล์รวบร่างเล็กไว ้
“ใจเย็นสาวน้อย ฉันจะให ้เธอไปหาแม่แน่ แต่ต ้องรอหมออนุญาต
ก่อน” เขาอุม้ เธอลอยละลิว่ ขึ้นมาแนบอก
ไอรักไม่เข ้าใจว่าคนแปลกหน้าอุม้ น้องสาวของเขาท�ำไม
“จะหาแม่ คิดถึงแม่ สงสารแม่” อิม่ อุ่นร้องอีก
คุณหมอยิ้มกว ้าง  ประสบการณ์ยาวนานท�ำให ้คุนชิ
้ นกับญาติผปู้ ่ วย
ทีเ่ ป็ นห่วงคนไข ้ แต่ทไ่ี ม่เข ้าใจคือท่านประธานคนใหม่รู้จกั คนไข ้รายนี้
ด้วยหรือ ท่าทางสีหน้าของท่านประธานดูวติ กราวกับเป็ นญาติสนิทของ
คนไข ้
“คุณอนันตาไม่เป็ นอะไรมากหรอกครับ ท�ำงานหนัก พักผ่อนน้อย
ร่างกายจึงอ่อนเพลีย พักผ่อนสักสองถึงสามวัน รับประทานยาตามที่
หมอสั่ง อาการก็จะดีข้นึ เอง”
ทุกคนมีท่าทีสบายใจขึ้นหลังจากฟังหมอบอก เพียงแต่ คนไข ้
ทีถ่ กู บุรษุ พยาบาลพานัง่ รถเข็นออกมา เพราะเวลานี้ได้สติดแี ล ้ว รูส้ กึ ว่า
ก�ำลังหายใจไม่สะดวก การหมดสติไปไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เธอก�ำลัง
เผชิญอยู่ตอนนี้
“แม่ตามาแล ้ว” อิม่ อุ่นชี้และดิ้นเร่าๆ จะลงไปหาแม่ให้ได้
ส่วนอนันตามองคนที่เธอไม่เคยลืมได้เลย เพราะหน้าของลู ก
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ท�ำให้นึกถึงตลอด “คุณ! ยังอยู่อกี เหรอคะ”
สีหน้าเขายังไม่แปรเปลีย่ น  แต่กลับท�ำให ้อนันตารูส้ กึ เย็นยะเยือก
เข ้าไปถึงกระดูก “ไม่คดิ ว่าจะได้พบเธอกับลูกทีน่ ่ี อนันตา เราคงมีเรื่อง
ต้องคุยกันยาว”
แน่นอน ประเด็นเรื่องพ่อของเด็กลูกครึ่งสองคนนี้ทช่ี ่อื จอห์นนี
วอล์กเกอร์ ตายอย่างอนาถเพราะข ้าวติดคอ ไม่อาจท�ำใหเ้ ขามองผ่าน
ไปได้
โคล์หนั ไปมองคุณหมอเจ้าของไข ้ “คนไข ้รายนี้ผมรับเป็ นเจ้าของไข ้
คุณหมอช่วยส่งเธอไปพักฟื้ นต่อทีห่ ้องพักผู ้ป่ วยวีไอพีให ้ด้วยนะครับ”
“คุณกลับไปเถอะค่ ะ” อนันตาตัดบทแลว้ หลบสายตาไม่อยาก
มองหน้าเขา
ร้อยตรีชาคริตมองคนทัง้ คู่อย่างสงสัย หรือสิง่ ทีเ่ ขาคาใจมาตลอด
ว่ามันคนนัน้ หน้าตาเป็ นอย่างไร วันนี้จะมีคำ� ตอบ เพราะใบหน้าของ
หลานสาวและหลานชายมีเค้าลางว่าจะมีดเี อ็นเอของผูช้ ายฝรั่งคนนัน้
ปรากฏอยู่
ร้อยตรีชาคริตก�ำหมัดแน่น เมือ่ คุณหมอเดินผ่านหน้าเขาไปเพือ่
กลับไปทีห่ ้องตรวจ ร้อยตรีชาคริตสะกิดอิม่ อุ่นและไอรัก
“เด็กๆ แม่ตาคงคอแห ้งหิวน�ำ ้ ไปซื้อน�ำ้ ให ้แม่ตาดืม่ หน่อย”
เขาบอกพร้อมกับเอาธนบัตรยัดใส่มอื หลาน
“ตรงทางเดินก่ อนที่จะเลี้ยวมาลุงคริตเห็นมีตูก้ ดน�ำ้ อัตโนมัติ
ไปกดน�ำ้ หวานๆ มาให ้แม่ตาดืม่ หน่อย ส่วนทีเ่ หลือลุงให้”
เรื่องแบบนี้อ่ิมอุ่นไวนัก มือป้ อมรีบควา้ ธนบัตรในมือลุงแลว้
วิง่ เร็วปร๋อ “อิม่ ได้ก่อน”
“ยายอิม่ ขี้โกง ต้องหารสองสิ” ไอรักวิง่ ตามหลังอิม่ อุ่นไปติดๆ
ชาคริตหันกลับมามองฝรั่งตัวโตด้วยแววตาวาวโรจน์ แล ้วชี้หน้า
ผู ้บริหารหนุ่ม “ตา มันใช่ไหมทีน่ อ้ งบอกว่าส�ำลักข ้าวตาย”
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อนันตามองสายตาดุดนั น่ าสะพรึงของนายทหารหนุ่ มแลว้ รีบ
ลุกขึ้นยืนจากรถเข็น “อย่าค่ะ”
แต่สายเกินไป หมัดหนักๆ ของครูฝึกพลทหารใหม่ชกอย่างจงใจ
ลงบนใบหน้าเรียบเฉย โคล์ไม่ได้ตงั้ หลักท�ำให ้เขาถูกหมัดอัดเข ้าใบหน้า
ไปเต็มๆ ใบหน้าคมเบีย่ งไป แล ้วยกมือลูบโหนกแก้ม
“แกใช่ ไ หมที่ท ำ� ให ต้ าท อ้ งแล ว้ ทิ้ง ไป ปล่อ ยให ต้ าต้อ งล�ำ บาก
หมดอนาคต แล ้วยังถูกคนครหาว่าท ้องไม่มพี อ่ ”
โคล์หนั กลับมามองร้อยตรีหนุ่ม เขาก�ำหมัดแน่นแต่ไม่ได้ชกกลับ
ขณะทีร่ อ้ ยตรีชาคริตกัดฟันดังกรอดๆ เหลียวกลับไปมองหน้าอนันตา
ทีห่ น้าซีดหนักไม่ยอมพูดอะไร
โคล์หรี่ตามองคนปากแข็ง “อนันตา เด็กลูกครึ่งสองคนนัน้ เป็ น
สายเลือดอิเมอร์สนั หรือเปล่า”
ใบหน้าทีข่ าวซีดเวลานี้ซดี ยิง่ กว่ากระดาษไร้หมึกพิมพ์  ความกดดัน
อันไร้รูปร่างปกคลุมไปทั่ว ท�ำให ้อนันตาหายใจแทบไม่ออก
“มะ ไม่ใช่ พวกเขาเป็ นลูกของฉันคนเดียว” แล ้วหลุบตาต�ำ่
เพีย งแต่ ว่ า ความลับ ไม่ มีใ นโลก บอดี้ก าร์ด ของโคล์ก ลับ มา
พร้อมหลักฐานทีเ่ ขาสัง่ ให้ไปหามาให้ได้ภายในครึง่ ชัว่ โมง  โคล์ขยับสายตา
กวาดมองลูกน้อง แล ้วส่งสัญญาณให ้เข ้ามาได้
“ได้มาไหม”
“ได้ครับคุณโคล์”
การมาเมืองไทยครัง้ นี้เขาใหเ้ อ็ดเวิรด์ ติดตามเขาแทนนาธาน
เพราะเอ็ดเวิรด์ ท�ำงานไวถูกใจมากกว่า  และครัง้ นี้เอ็ดเวิรด์ ท�ำให ้เขาพอใจ
อีกครัง้ โคล์ไม่พดู อะไรพลางจ้องมองไปในใบเกิด เขาอ่านภาษาไทยได้
สบายมาก ส�ำเนาสูตบิ ตั รของเด็กทัง้ สองระบุวา่ ไม่ปรากฏบิดา ระบุช่อื
มารดาคืออนันตาเพียงคนเดียว เธอคิดจะเป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ วตัง้ แต่ลูกเกิด
โคล์ขย�ำส�ำเนาสูตบิ ตั รแล ้วปาใส่อนันตา
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“เธอหลอกฉัน เธอทอ้ งกับฉันใช่ไหมอนันตา ท�ำไมไม่ยอมบอก
เรื่องนี้กบั ฉัน” แลว้ หันไปสั่งลู กน้องเสียงเครียด “ฉันต้องการตรวจ
ดีเอ็นเอวันนี้  บอกทีมแพทย์ทน่ี ว่ี า่ ท�ำยังไงก็ได้  แต่ฉนั ต้องได้ผลการตรวจ
ดีเอ็นเอโดยเร็วทีส่ ุด”
“ไม่”
อนันตาตกใจ หวีดร้องออกมาค�ำหนึ่งแล ้วเซลงไป บุรุษพยาบาล
ทีย่ นื อึ้งมาหลายนาทีเพิง่ ได้สติแล ้วตรงเข ้าประคองร่างของคนไข ้ พอดี
กับพยาบาลทีอ่ ยู่บริเวณนัน้ วิง่ เข ้ามาช่วยดูอาการ
ในขณะทีร่ ่างของโคล์ถกู กระชากกลับไปอย่างแรง ร้อยตรีชาคริต
เหวีย่ งหมัดสุดแรงชกไปทีใ่ บหน้าหล่อ แต่ครัง้ นี้ โคล์ อิเมอร์สนั เบีย่ ง
หน้าหลบทัน เขาเองก็ผ่านการเป็ นทหารมาก่ อน และได้เปรียบด้วย
รูปร่างทีส่ ูงใหญ่ โคล์ผลักร้อยตรีชาคริตเต็มแรง แล ้วชี้หน้า
“ก่อนจะมาบ ้ากับผม ถามน้องสาวคุณก่อนว่าเคยท�ำอะไรกับผม
ไว ้บ ้าง แล ้วคุณจะรูว้ า่ ผมสมควรโกรธเขาไหม”
“คนอย่างตาน่ะเหรอจะท�ำร้ายคนอืน่ ไม่มที าง”
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3

ทวงสิทธิ์

เมือ่ แปดปีก่อน

โคล์ อิเ มอร์ส นั นัก ธุ ร กิ จ หมื่น ล า้ นที่ข ยายการลงทุ น มายัง
ประเทศไทย ประเทศทีม่ เี สน่หท์ างวัฒนธรรม ทัง้ การแต่งกาย ภาษา
และอาหาร สรุ ป แล ว้ เขาเหมือ นชาวต่ า งชาติอีก หลายคนที่ห ลงรัก
ความเป็ นไทย
ในวันหยุด โคล์ไม่อยากมีบอดี้การ์ดติดตามเป็ นพรวน เขาเพิง่
เสียมารดาไปเมือ่ เดือนก่ อน แมภ้ ายนอกโคล์จะดู เย็นชาไม่แยแสต่อ
สิง่ ใดนักนอกจากตัวเลขก�ำไรและความเป็ นไปของดัชนีหนในตลาดโลก
ุ้
แต่ภายในใจลึกๆ บางครัง้ เขากลับรูส้ กึ อ้างว ้าง เขากับมารดาสนิทกันมาก
เป็ นเหตุให้วนั นี้มหาเศรษฐีหมืน่ ล ้านเลือกปั่นจักรยานเทีย่ วรอบกรุงเก่า
คนเดียว พร้อมร�ำลึกถึงมารดา ท่านชอบคนไทย และพูดเสมอว่าคนไทย
เป็ นมิตร แม้วา่ จะมีขา่ วทีไ่ ม่ดอี อกมาบ ้าง แต่ทา่ นก็มองว่าทุกทีบ่ นโลกนี้
ล ้วนปะปนไปด้วยคนดีและคนไม่ดี
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‘ไม่มที ใี ่ ดบนโลกนี้จะขาวบริสทุ ธิไ์ ปทัง้ หมด’
‘ไม่มที ใี ่ ดบนโลกนี้ถกู ฉาบไว ้แต่เพียงสีดำ� ’
เมื่อ มีโ อกาสมาเมือ งไทย ท่ า นมัก จะหาเวลามาเดิน เที่ย วชม
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนายอิเมอร์สนั ชอบพูด
เสมอว่าคนไทยเป็ นชนชาติท่เี ก่ง ศิลปะไทยมีความอ่อนช้อย งดงาม
ผสานกับความประณี ตได้อย่างพิถีพิถนั และผู ห้ ญิงไทยก็สวยมาก
ท่านยังพูดหยอกเสมอว่า ถ ้าเขาได้ภรรยาเป็ นหญิงไทย เขาคงมีความสุข
และอารมณ์ดขี ้นึ ผู ้หญิงไทยเอาใจเก่ง ไม่เหมือนผู ้หญิงอเมริกนั เพราะ
ท่านรูด้ วี า่ เขาชอบผู ้หญิงอ่อนหวาน ท�ำตัวสบายๆ อยู่ดว้ ยแล ้วสบายใจ
มากกว่าสาวสังคม
บรรยากาศในวันนี้ค่อนขา้ งเงียบ ไม่ได้คลาคล�ำ่ ไปด้วยผู ค้ น
ท�ำให้โคล์ช่นื ชอบเป็ นพิเศษ หลังจากจอดจักรยานและซื้อตั๋วจ่ายค่าเข ้า
ส�ำหรับชาวต่างชาติเป็ นจ�ำนวนห ้าสิบบาท  เขาก็เดินสวนกับนักท่องเทีย่ ว
สาวชาวไทย พวกเธอยิ้มให้กบั เขาแล ้วกระซิบเบาๆ ว่า
“สงสัยเป็ นดาราฮอลลีวูด”
โคล์ยกมือขึ้นลูบทา้ ยทอย มุมปากของเขากดเป็ นรอยยิ้มจางๆ
เพราะฟังเข ้าใจ แล ้วตอบกลับไปด้วยท่าทางสุภาพ
“ขอบคุณครับ”
เพียงเท่านัน้ ใบหน้าของกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวชาวไทยทัง้ กลุ่ม
ก็ระบายไปด้วยรอยยิ้ม พวกเธอไม่กลา้ กรีด๊ ออกมาเพราะใหเ้ กียรติ
สถานที่ ได้แต่เอียงอายขวยเขินแล ้วซุบซิบกันเบาๆ
“คนอะไรทัง้ หล่อทัง้ เฟรนด์ล”่ี
โคล์ไม่ได้สนใจสาวๆ กลุม่ นัน้ อีก เขาหันกลับไปมองความยิง่ ใหญ่
เบื้องหน้า โบราณสถานที่เขาแวะเขา้ มาชมพร้อมโบรชัวร์ภาษาอังกฤษ
แห่งนี้คือ ‘วัดไชยวัฒนาราม’ วัดแห่งนี้เป็ นวัดเก่ าแก่ ในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ความยิง่ ใหญ่อลังการ
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ตรงหน้าตรึงสายตาของเขาไว ้
นอกจากปรางค์ป ระธาน หรือ พระปรางค์ศ รีร ตั นมหาธาตุท่ี
ตัง้ ตระหง่านงดงามอยู่บนฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ซึง่ ฐานมีปรางค์ทศิ ประจ�ำ
อยู่ทงั้ สีม่ มุ สิง่ ทีท่ ำ� ให ้ดวงตาคมกริบตะลึงค้างหนักกว่าเก่า คงเป็ นภาพ
ของหญิงสาวชาวไทยนุ่งห่มชุดไทยจักรพรรดิสกี ลีบบัว ใช้ผา้ ยกทัง้ ตัว
ห่มแพรจีบสีกลีบบัวแล ้วห่มทับด้วยผ ้าไหมปักดิ้นทองและพลอย ผ ้าซิน่
จีบหน้านางมีชายพกคาดด้วยเข็มขัดหัวปัน้ เหน่ งท�ำด้วยทองค�ำลงยา
ประดับพลอยห ้าสี สายเข็มขัดขึ้นลวดลายดอกกุดั่นแปดกลีบ ประดับ
ด้วยสร้อยสังวาล รัดเกลา้ และต่างหูเขา้ ชุดกัน ในมือของหญิงสาว
ถือดอกบัวไว้ถงึ สามดอก
เธอคนนัน้ คือ ‘อนันตา’ เธอมาถ่ายแบบชุดไทยให้กบั ห ้องเสื้อดัง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตอนนี้ถ่ายท�ำเสร็จแลว้ ก�ำลังจะ
ออกมาด้านนอกเพือ่ เปลีย่ นชุดกลับบา้ น ร่างสวยเดินเรื่อยๆ ออกมา
ทางด้านหน้าก�ำแพงเมรุทศิ จนถึงหน้าระเบียงคด สายตาของอนันตา
เหม่อมองไปทีเ่ จดีย์ใหญ่ น้อยคนจะรูว้ ่านั่นคือเจดียท์ ใ่ี ช้บรรจุพระอัฐิ
ของเจ้าฟ้ านักกวีองค์หนึ่ง ซึ่งคนไทยมักจะรู้จกั กันว่า ‘เจ้าฟ้ ากรมขุน
เสนาพิทกั ษ์ หรือเจ้าฟ้ ากุง้ ’ ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
และวรรณกรรมไว ม้ ากมาย แต่ เ ส น้ ทางความรัก ของพระองค์น นั้
แสนเศร้า
โดยไม่รู้ตวั ว่าภาพที่เธอยืนคิดอะไรและมองไปทางแม่นำ�้ ท�ำให ้
ใครคนหนึ่งมองอย่างตกตะลึง จนกระทัง่ อนันตารูส้ กึ ว่าก�ำลังถูกจ้องมอง
เมือ่ ชักพาดวงตาคู่หวานระยับกลับไปมองก็เห็นเขามองเธออยู่ เขาเป็ น
ฝรั่งที่ดูมีออร่ าเปล่งประกาย หญิงสาวขยับกาย แต่ เดินผิดจังหวะ
ก้าวพลาดจนลืน่
แต่ ชี วิ ต จริ ง ไม่ ใ ช่ นิ ย าย โคล์ว่ิ ง เข า้ มารับ ร่ า งงดงามปาน
นางวรรณคดีไทยไม่ทนั เพราะยืนห่างกันอยู่หลายช่ วงตัว อนันตา
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ล ้มลงกระแทกพื้นรับความเจ็บไปเต็มๆ แต่ทม่ี ากกว่าความเจ็บคงเป็ น
ความอายทีด่ นั มาล ้มต่อหน้าต่อตาผู ้ชายหล่อๆ
โคล์รบี วิง่ มาดูอาการ มือหนาของเขาเข ้ามาช่วยประคองร่างของ
อนันตาทีเ่ จ็บจุกให ้ค่อยๆ ลุกขึ้นจากพื้น “เป็ นยังไงบ ้างครับคุณ”
อนันตาพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดรี ะดับหนึ่ง เธอเพิง่ เรียนจบ
หมาดๆ มาจากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
เวลานัน้ ในสายตาโคล์ทม่ี องอนันตา  เขาเหมือนได้เจอเข ้ากับนางฟ้ า
แต่ต่อมาเขาจึงรูว้ า่ เธอมันคือนังแม่มด

ก ลับมาที่ปจั จุบนั โคล์สลัดเรื่องราวในอดีตช่วงเวลาที่พบ

อนันตาครัง้ แรกออกจากหัว โคล์เอ่ ยกับพยาบาลเสียงเขม้ หลังจาก
อนันตาฟื้ นขึ้นมา
“ผมจะดู แลคนป่ วยคนนี้เอง จะรับเธอเป็ นคนไข้ในความดู แล
ของผม พวกคุณมีงานอะไรก็ไปท�ำเถอะ”
อนันตารู้ดีว่าคงหลบไม่พน้ เธอหันไปบอกชาคริตที่ยืนเฝ้ าอยู่
ข ้างเตียง ดวงตาของเขาปรากฏแววตาสงสัยเข ้าให ้แล ้ว
“พีค่ ริตคะ ตาฝากพีด่ ูแลเด็กๆ ให้ที ตามีเรื่องจะคุยกับเขา”
อนันตาเห็นชาคริตเดินไปแลว้ จึงหันกลับมาทางคนตัวโตที่ยืน
มองเธอนิ่งๆ เห็นทีคราวนี้เธอไม่อาจปิ ดบังซ่อนเร้นได้อกี
“เราไปหาทีเ่ งียบๆ คุยกันเถอะค่ะ” อนันตาบอกแล ้วดันตัวลุกขึ้น
จากเตียงเดินน�ำไป แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็รู้สกึ เวียนศีรษะขึ้นมาอีก
โคล์มองภาพนัน้ แล ้วสุดแสนจะร�ำคาญสายตา แต่เขาจะไม่หลง
ในมารยาเธออีกแล ้ว เขาไม่มที างสนใจเธออีก โทรมลงขนาดนี้ มีอะไร
ใหต้ อ้ งสนใจกันเล่า นอกจากความสงสัยในเรื่องเจ้าเด็กหน้าตาละม ้าย
คล ้ายเขาสองคนนัน้
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“มา ฉันช่วยพยุง”
“ไม่ตอ้ งค่ะ” เธอรีบห ้าม ท�ำให ้คนตัวโตทีถ่ กู ขัดใจจ้องเขม็ง
“อนันตา” โคล์ขบกรามแน่น ก่อนจะก้าวไปประชิดตัว “อย่าอวดดี
ถา้ ไม่มดี ีจะอวดใส่ฉนั และอย่าคิดว่าฉันจะสนใจอะไรในตัวเธออีก
ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอเท่านัน้ ”
เขาต้องการจะคุยกับเธออย่างรวดเร็ว หากปล่อยให ้เดินไปแบบนี้
อนันตาคงลม้ ลงไปก่อน เขาเองก็เสียเวลามากแลว้ และเวลาของเขา
ไม่ควรมาเสียให้กบั ผู ้หญิงแบบอนันตา
เจ้า ของประกายตาอ�ำ มหิต ผุด รอยยิ้ม ราวกับ ซาตานร้า ยที่ไ ด้
พบเหยื่อก�ำลังนอนซม เขาควา้ เอวคอดมาแนบประชิดตัว อนันตา
ลอยขึ้นตามแรงฉุด โคล์อุม้ ร่างบอบบางเอาไว ้ รู ท้ นั ทีว่าเธอผ่ายผอม
ลงไปมาก “ได้ไปเยอะไม่ใช่เหรอ เงินหมดแล ้วหรือไง ท�ำไมดูไม่จดื ”
“ฉันเคยบอกแล ้วว่าฉันไม่เคยรับเงินจากใคร ไม่เชื่อก็ตามใจ”
“ปากแข็ง แล ้วไปท�ำอะไรมาถึงผอมและโทรมลงได้ขนาดนี้ หรือ
ผัวใหม่เลี้ยงไม่ดี ไม่เหมือนตอนอยู่กบั ฉัน”
สายตาเย็นชาร้อนระอุข้ นึ ราวกับเปลวเพลิง ในขณะที่อนันตา
หน้าชาดิก อับอาย
“ปล่อยฉันนะคะ ทีน่ ่ีโรงพยาบาล ให ้เกียรติสถานทีแ่ ละฉันด้วย”
โคล์หวั เราะออกมา “ฉันนี่ แหละเจ้าของโรงพยาบาลคนใหม่
ฉันให ้เกียรติสถานที่ แต่ไม่คดิ จะให ้เกียรติผู ้หญิงไม่ดอี ย่างเธอ”
เขารู จ้ ุดหมายว่าจะพาเธอไปที่ไหน เขามีหอ้ งพักอยู่หนึ่งหอ้ ง
เหมือนกับพวกแพทย์และพยาบาล โคล์ไม่ได้มีไว้ใช้พกั ผ่อน ใครอยาก
จะมานอนในโรงพยาบาลถ ้าไม่จำ� เป็ น แต่ผู ้อ�ำนวยการทีน่ ่ีจดั ห ้องพักไว ้
ส�ำหรับให ้เขานั่งท�ำงาน หรือเอนหลังหลับพักผ่อนในเวลาทีต่ อ้ งเดินทาง
มาประชุม
“คุณจะพาฉันไปไหน  เราคุยกันทีร่ า้ นอาหารของโรงพยาบาลก็ได้”
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“ไม่ได้ ฉันต้องการความเป็ นส่วนตัว เพราะเธอมันมีนิสยั ขี้โกหก
ขี้ขโมย พูดดีๆ ไม่ได้ ต้องทัง้ สอบทัง้ เค้น”
หัวใจของคนฟังจวนเจียนจะแหลกสลายอยู่แล ้ว มือเล็กนุ่มนิ่ม
บอบบางพยายามผละอกเขา แต่ยง่ิ ผลักโคล์กลับยิง่ รัดร่างเล็กเอาไว ้แน่น
ราวกับงูจงอางที่พร้อมจะรัดและฆ่าเหยื่อของมันอย่างรวดเร็วก่อนจะ
ขย้อนซากเหยือ่ โชคร้ายลงท ้องไปทัง้ ตัว

อนันตาถูกคนตัวโตพามาที่หอ้ งพักรับรองวีไอพีบนชัน้ ที่แปด

พอเข ้ามาในห ้องได้ โคล์กไ็ ล่บอดี้การ์ดทัง้ หมดออกไป ในห ้องจึงเหลือ
แค่เธอกับเขาสองคน
ดวงตาวาวโรจน์จ บั จ้อ งมาที่ร่ า งเล็ก กว่า “บอกฉัน มาเดีย๋ วนี้
อนันตา ว่าเด็กสองคนนัน้ เป็ นลูกของฉันหรือเปล่า ถา้ เธอไม่ยอมพูด
ความจริง ฉันจะพาเด็กสองคนนัน้ ไปอยู่กบั ฉันจนกว่าฉันจะพิสูจน์ได้
ถ ้าไม่ใช่ลูกฉัน ฉันจะพามาคืน”
อนันตาเบิกตาโพลง ยืนหอบหายใจ “อะไรนะ! คุณไม่มสี ทิ ธิ์
ท�ำแบบนัน้ ” เธอลุกขึ้นไปอยากจะบีบคอคนใจร้ายเลือดเย็นอย่างเขา
ให ้ตาย แต่แรงจะลุกขึ้นยังไม่มี ท�ำให ้เธอได้แต่นั่งก�ำมือแน่น
“ฉันก็ไม่อยากใจร้ายกับเธอหรอกนะ  แต่เธอปากแข็งไม่ยอมบอก
ถา้ เธอบอกฉันดีๆ ไม่ว่าเด็กสองคนนัน้ จะเป็ นลูกฉันหรือเปล่า ฉันก็
อาจจะใจดีเมตตาให ้เงินเธอสักก้อน” เขาบอกแล ้วกวาดตามองคนตรงหน้า
ในอดีตเธอเคยอวบอิม่ มีนำ�้ มีนวลมากกว่านี้ ท�ำไมถึงเป็ นแบบนี้ไปได้นะ
“ฉันบอกแล ้วไงว่าพวกเขาเป็ นลูกของฉันคนเดียว”
“ฉันคิดอยู่แลว้ ว่าเธอต้องไม่ยอมบอกความจริง ถา้ อย่างนัน้
เธอกับลูกก็แยกกันอยูส่ กั พักแล ้วกัน” เขาพูดอย่างเลือดเย็น “เธอกลับไป
รักษาตัวให ้หายแล ้วรอฟังข่าว ถ ้าฉันพาเด็กสองคนนัน้ ไปตรวจดีเอ็นเอ
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แล ้วไม่ใช่ลูก ฉันจะพาไปคืน” โคล์พดู จบแล ้วลุกขึ้นไปทันที แต่ใครจะรู ้
ว่าเขามั่นใจมาก อะไรบางอย่างบอกให้โคล์เชื่อเซนส์ของตัวเอง
“ไม่นะ อย่าท�ำแบบนี้ พวกเขาไม่ใช่ลูกคุณจริงๆ เอ่อ ฉะ...ฉัน
มีสามีใหม่ แล ้วก็เพิง่ เลิกกันไป”
ค�ำตอบแบบนี้ ทำ� ให ้โคล์หนั มาขมวดคิ้วมอง “สามีใหม่เหรอ”
“ใช่ ได้ยินชัดแลว้ ก็เลิกยุ่งกับฉันกับลู กเสียที ปล่อยพวกเรา
ไปเถอะ”
โคล์จอ้ งลึกเขา้ ไปในดวงตาคู่ งาม แต่บดั นี้มนั แหง้ เหือดโรยรา
ไปมาก
“สามีใหม่ของเธอชื่ออะไร ท�ำงานทีไ่ หน แล ้วตอนนี้เขาอยู่ทไ่ี หน”
“เขา เขาชื่อเดวิด ท�ำงานเป็ นช่างภาพ ฉันเจอกับเขาตอนไปเทีย่ ว
สมุย ส่วนตอนนี้เขากลับอเมริกาไปแล ้ว”
“แต่งเรื่องเก่งมาก” เขาบอกพร้อมกับปรบมือ “ฉันถามจากลูกๆ
ของเธอแล ้ว พวกเขาบอกว่าพ่อตายเพราะข ้าวติดคอ ทัง้ ยังบอกฉันอีก
ว่าพ่อชื่อ จอห์นนี วอล์กเกอร์ เธอโกหกไม่เนียนเลยนะอนันตา”
“คุณ นี่คุณคุยอะไรกับลูกบ ้าง” อนันตาลนลานถาม
โคล์ย้มิ ดุ สายตาจ้องจับผิดตลอดเวลา “คุยหลายอย่างเชียว เด็กๆ
บอกว่าแม่ลำ� บาก ไม่ค่อยมีเงิน พวกเขาเองก็ต ้องประหยัด อยากกินอะไร
ก็ไม่ได้กิน เพราะกลัวแม่จะเหนื่อยต้องหาเงินมาเลี้ยงพวกเขา ตกลง
เธอมีผวั ใหม่ก่คี นกันแน่ ฉันเริ่มสับสน”
หัวใจของอนันตาบีบรัด น�ำ้ ตาไหลพราก เธอเลี้ยงลูกได้แย่มาก
พวกเขาไม่ได้สุขสบายเท่าทีค่ วร แต่กไ็ ม่ถงึ กับอดอยาก
น�ำ้ ตาเริ่มรวมกันมาคลอที่หน่ วยตา ท�ำใหท้ ุกอย่างดู พร่ าเลือน
ไปหมด แต่อนันตาฝื นเอาไว้ไม่ให้มนั ไหลออกมา “ฉันจะเลี้ยงลูกยังไง
มันก็เรื่องของฉัน จะมีสามีใหม่ก่คี นก็เรื่องของฉัน คุณไม่ตอ้ งมาสนใจ
พวกเราหรอก อีกอย่าง ถ ้าหากคุณอยากได้ลูกก็ตอ้ งข ้ามศพฉันไปก่อน”
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โคล์กระตุกยิ้ม “สภาพเธอตอนนี้กเ็ หมือนศพอยูแ่ ล ้ว อย่าพูดมาก
อีกเลย วันนี้ฉนั คิดว่าฉันได้รใู้ นสิง่ ทีอ่ ยากรูแ้ ล ้ว”
“คุณรูอ้ ะไร” อนันตาถาม หัวใจเต้นโครมคราม เธอไม่ได้บอกเขา
เสียหน่อยว่าเขาเป็ นพ่อของลูก
แต่ตอนนี้โคล์ไม่ได้สนใจตอบ แต่เขาออกค�ำสั่งแทน “เธอพักอยู่
ทีห่ ้องนี้ก่อน แล ้วเราค่อยกลับบ ้านพร้อมกัน”
อนัน ตาอยากจะวิ่ง ตามไปถามเขา แต่ ถูก บอดี้ก าร์ด คนหนึ่ ง
ดูเหมือนว่าจะเป็ นหัวหน้าของทีมบอดี้การ์ดกันไว้ไม่ให้วง่ิ ออกไป
“ผมว่าคุณกลับไปรอในหอ้ งเถอะครับ คุณโคล์สั่งอะไรก็ทำ� ตาม
ดีทส่ี ุด” เอ็ดเวิรด์ บอก อนันตาไม่คุน้ หน้าเขานัก คงจะเป็ นบอดี้การ์ด
คนใหม่ เมือ่ ก่อนคนทีอ่ ยู่เคียงข ้างโคล์เขาชื่อนาธาน
“ไม่ ฉันจะไปหาลูก”
“ผมไม่รูเ้ รื่องราวเก่ าๆ ของคุณกับคุณโคล์ทงั้ หมด แต่ถา้ คุณ
ไม่รูน้ สิ ยั คุณโคล์ ผมจะบอกให้รู้ เขาเกลียดคนทีไ่ ม่ฟงั ค�ำสัง่ กลับเข ้าไป
เถอะครับ อย่าให ้ผมต้องล�ำบากใจ”
อนันตาถอยกลับด้วยความผิดหวัง ผู ้หญิงตัวเล็กๆ จะสูก้ บั ผู ้ชาย
หลายคนทีเ่ ฝ้ าหน้าห ้องได้อย่างไร พวกเขาไม่ใช่ผู ้ชายทีร่ ่างสูงใหญ่กำ� ย�ำ 
หลายคนเคยเป็ นหน่วยซีลในสหรัฐอเมริกา แล ้วออกมาท�ำงานให้โคล์
เธอกลับไปนั่งหมดแรงอยู่ท่ีโซฟา รออยู่นานเกือบชั่วโมงเขาก็ไม่มา
จนเธอผล็อยหลับไปตรงนัน้

ในหอ้ งท�ำงาน โคล์วางมือจากงาน เขาไม่มสี มาธิจะท�ำอะไรอีก

ด้านซ ้ายเป็ นเอ็ดเวิรด์ มือขวาทีร่ บั ค�ำสั่ง “เอ็ดเวิรด์ ตัง้ แต่ฉนั กลับมาพบ
อนันตาอีกครัง้ ฉันเริม่ สงสัยอะไรบางอย่าง และฉันคิดว่า บางทีทกุ อย่าง
อาจไม่ใช่อย่างที่ฉนั เคยคิดเอาไว ้ เรื่องนี้เป็ นความลับ ฉันจะใหน้ าย
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สืบอะไรให ้หน่อย”
“ครับเจ้านาย แต่ทำ� ไมท่าทางคุณโคล์ถงึ ได้ดูวติ กนักล่ะครับ”
ร่างสูงสมาร์ตในชุดท�ำงานพิงพนักเก้าอี้แล ้วถอนใจ
“ฉันท�ำไม่ดกี บั อนันตาไว ้เยอะ แล ้วถ ้าครัง้ นัน้ ทีฉ่ นั ไม่ฟงั อนันตา
เลยมันกลายเป็ นเรื่องเข ้าใจผิดจริงๆ ฉันจะรู้สกึ ผิดแค่ไหนทีป่ ล่อยให ้
ลูกและเมียล�ำบากมาถึงแปดปี ”
นาทีต่อมามีเสียงเรียกเข ้าทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ โคล์กดรับ
“โคล์ขา เมือ่ ไรคุณจะกลับอเมริกาคะ ลอร่าคิดถึงคุณแทบแย่
เมืองไทยมีอะไรดีนกั คะ ถึงไปนานนัก”
“ลอร่า ผมเทกโอเวอร์โรงพยาบาลมานะครับ ไม่ใช่รา้ นอาหาร
จะได้ดูวนั สองวันแล ้วกลับ แล ้วผมจะอยู่ทไ่ี หนมันก็เป็ นการตัดสินใจ
ของผม มีอะไรอีกไหม ถ ้าไม่มแี ค่น้ ีนะครับ ผมจะท�ำงาน” เขาตัดสาย
ไม่ได้สนใจเลยว่าสาวสวยอีกซีกของโลกจะเสียใจหรือน้อยใจในประโยค
ทีเ่ ขากรอกลงไป
“คุณลอร่าชอบคุณโคล์มากนะครับ หลายปี มานี้เธอถึงวนเวียน
ไม่ยอมสนใจใคร ทัง้ ๆ ทีม่ ผี ู ้ชายหลายคนมาสนใจเธอ”
โคล์ย้มิ อ่อนให ้เอ็ดเวิรด์ “นายต้องถามฉันด้วย ว่าฉันเล่นด้วยกับ
ลอร่าหรือเปล่า ฉันก็มองลอร่าเป็ นแค่ร่นุ น้อง ฉันชอบฝี มอื ในการท�ำงาน
ของลอร่า แต่ไม่มที างพัฒนาไปเป็ นอืน่ ” เขาถอนใจเหยียดยาว

เ ช้าวันต่อมาที่คฤหาสน์หรู เนื้อที่สิบไร่ เต็มไปด้วยดอกไม ้

นานาพรรณส่งกลิน่ หอม ในยามเช้าจะมีนกบินมาเกาะขอบหน้าต่ าง
ส่งเสียงเจื้อยแจ้วให ้ความรูส้ กึ เบาสบาย อนันตาปรือตาตืน่ ขึ้นมา ก็รสู้ กึ
ว่าเหมือนอยู่ในฝัน
“ทีน่ ่ีทไ่ี หน”
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“แม่ตาตื่นแล ้วหรือคะ”
“อิม่ อุ่น ไอรัก” เธอรีบดึงลูกเข ้ามากอดด้วยสัญชาตญาณ นี่ไม่ใช่
ความฝัน แต่เป็ นความจริง
“แม่ตาหิวหรือยังคะ อิม่ มีข ้าวต้มร้อนๆ ไว้ให้แม่ตาด้วย อิม่ ขอให ้
คุณป้ าแม่ครัวต้มให้”
อนันตายิ้มใหล้ ูกน้อย แต่เธอเพิง่ สังเกตรอบตัว ทีน่ ่ีไม่ใช่ทบ่ี ้าน
อย่ างแน่ นอน เพราะเตียงนุ่ มๆ แอร์เย็นๆ แบบนี้ หรือที่น่ีจะเป็ น
โรงพยาบาล แต่ดูจากการแต่งห ้องแล ้วก็ไม่น่าจะใช่
“อิม่ อุ่น ไอรัก ทีน่ ่ีไม่ใช่บ ้านเรานี่นา เรารีบไปจากทีน่ ่ีกนั เถอะ”
“ทีน่ ่ีบ ้านของเราครับแม่ตา”
อนันตาขมวดคิ้วมองลูกด้วยความตกใจ นี่เธอป่ วยจนมึนหรือว่า
ลูกพูดจาเลอะเทอะกันแน่ เธอมาปรากฏตัวอยู่ทน่ี ่ีได้อย่างไร ก่อนทีเ่ ธอ
จะถามต่อ ไอรักก็รบี บอก
“แด๊ดเป็ นคนพาเรามาทีน่ ่ีครับ ก็แม่ตาขี้เซานอนหลับปลุกไม่ต่นื
แม่ตานอนกินบ ้านกินเมืองมากครับ” เด็กน้อยพูดไปข�ำไป “แด๊ดบอกว่า
ทีน่ ่ีคอื บ ้านของเรา ต่อไปเราจะต้องอยู่ทน่ี ่ีกบั แด๊ด”
หัวใจดวงน้อยของอนันตาดิง่ วูบ
“แด๊ด แด๊ดที่ไหน แม่บอกแลว้ ไม่ใช่ หรือไงว่าพ่อของลู กตาย
ไปแล ้ว”
คราวนี้เด็กทัง้ สองเริ่มมองหน้ากัน
“ความจริงแด๊ดไม่รู้ว่ามีพวกเราอยู่ท่นี ่ี แด๊ดบอกว่าแด๊ดอยาก
ชดเชยใหพ้ วกเรา เลยใหพ้ วกเรามาอยู่กบั แด๊ดทีน่ ่ี แล ้วแด๊ดก็บอกว่า
แม่ตาเข ้าใจผิด แด๊ดกินข ้าวติดคอ แต่ยงั ไม่ทนั ตาย เพราะแด๊ดไปหา
หมอทัน หมอช่วยแด๊ดไว้ได้ ในเมือ่ แด๊ดไม่ตาย แด๊ดก็จะกลับมาเลี้ยง
ลูกๆ เองครับแม่ตา”
“อะไรนะ!”
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เลย”

“แม่ตาขา อิม่ อยากอยู่ทน่ี ่ี ทีน่ ่ีมหี ้องนอนสวยๆ มีขนมเยอะแยะ

“อิม่ อุ่น” อนันตาเรียกลูก “แม่ตาเคยสอนว่ายังไง ไม่ให ้อยากได้
ของคนอื่นจ�ำได้ไหม อีกอย่างที่น่ีไม่ใช่บา้ นของเรา หรือว่าทัง้ สองคน
ไม่รกั แม่แล ้ว ไม่อยากอยู่กบั แม่”
“อิม่ อุ่นรักแม่ตาค่ะ”
“ไอรักก็รกั แม่ตาครับ”
“ดีมาก งัน้ เรากลับบ ้านกันเถอะ”
อนันตาลุกจากเตียงแลว้ จู งมือลู กคนละขา้ งพากันเดินตรงไป
ทีป่ ระตู แต่เธอก็นึกขึ้นได้อกี อย่างว่าไม่มเี งินติดตัวสักบาท
สีหน้าของอนันตาดูเป็ นกังวล “ไอรัก เงินของลูกยังมีอยู่ใช่ไหม”
เด็ ก น้อ ยตอบเสีย งฉะฉาน “มีค รับ แม่ ต า แต่ ว่ า ตอนอยู่ ท่ี
โรงพยาบาลซื้อข ้าวกับขนมให้อม่ิ อุ่นกินไปหมดแล ้วครับ”
“หา!” อนันตาครางออกมา ปกติสองคนนี้เป็ นเด็กประหยัดเพราะ
เธอสอนเอาไว ้ ท�ำไมต้องมาหมดตอนนี้ด ้วยนะ เท่ากับตอนนี้เธอไม่มเี งิน
ติดตัวเลย ขณะก�ำลังคิดวุน่ วายสับสน เจ้าของร่างสูงทีอ่ นันตาไม่อยาก
เจอก็ผลักประตูเข ้ามา
เจ้า ของดวงตาสีน�ำ้ ตาลหรี่ม องอย่ า งสงสัย แววตาวาวโรจน์
จ้องเธอเขม็ง “นี่เธอจะพาลูกฉันไปไหน”
“กลับบ ้านค่ะ”
“นี่ไงบ ้านของเด็กๆ”
“ไม่ใช่” อนันตาเกร็งจนพูดได้แต่คำ� สัน้ ๆ
สายตาทรงอ�ำนาจฉายแววยิ้มเยาะ “ฉันได้ผลตรวจดีเอ็นเอมาแล ้ว
อิม่ อุ่นกับไอรักเป็ นลูกของฉัน ดังนัน้ พวกเธอสามคนแม่ลูกต้องอยู่ทน่ี ่ี
จะไปไหนไม่ได้”
“อะไรนะ! ไปตรวจตอนไหน”
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“ตอนทีเ่ ธอนอนหลับไปยาวๆ ไง”
อนันตามีคำ� ตอบแลว้ ว่าท�ำไมเธอถึงหลับเป็ นตายและมาอยู่ท่นี ่ี
เขาเป็ นเจ้าของโรงพยาบาล เขาสั่งท�ำอะไรกับเธอ วิธีไหน อนันตายัง
ไม่มเี วลาคิด แต่ทค่ี ดิ ตอนนี้คอื จะเอาลูกกลับบ ้านอย่างไร
“เลิกคิดเถอะ คิดไปเด็กก็ตอ้ งอยู่กบั ฉัน”
อนันตาช็อกกับข่าวทีเ่ ขาบอก แล ้วความคิดต่อมาก็คือตกตะลึง
อยูก่ บั เขาทีน่ ่งี น้ั หรือ เป็ นไปไม่ได้ เธอเกลียดเขา ไม่อยากอยูด่ ้วยแม ้แต่
วันเดียว “ฉันขอร้องละ คุณไปมีลูกใหม่กไ็ ด้ อย่ามายุง่ กับฉันกับลูกเลย”
โคล์ห วั เราะในล�ำ คอ ไม่ จ บั เธอหัก คอก็ ดีเ ท่ า ไรแล ว้ ถ า้ เขา
ไม่บงั เอิญมาที่น่ี ไม่สะกิดใจเมือ่ เห็นเด็กสองคนนี้และสงสัยในความ
สัมพันธ์ครัง้ นัน้ ป่ านนี้ลูกเขาจะเป็ นอย่างไร ดูสภาพแล ้วตอนนี้อนันตา
ตกอับมาก
“นี่อนันตา ท�ำไมเธอต้องท�ำท่าทางรังเกียจฉันขนาดนัน้ ฉันไม่ดี
ตรงไหน ฉันเลี้ยงลูกได้สบาย ส่วนเธอท�ำให ้พวกเขาอดอยาก”
โคล์หงุดหงิดไม่อยากจะพูดต่อ
“ถามจริง เด็กได้กนิ ข ้าวครบสามมื้อไหม เธอเลี้ยงพวกเขาด้วย
อะไรถึงดูผอมแบบนี้”
อนันตาเม ้มปากแน่น “ถึงฉันจะจนและล�ำบากแค่ไหน แต่เด็กๆ
ได้กินอาหารครบทุกมื้อ เราอยู่กนั มาได้ ปล่อยใหพ้ วกเราอยู่ดว้ ยกัน
ต่อไปเถอะ คุณอย่ามายุ่งกับเราเลย”
“ฉันไม่อยากยุ่ งกับผู ห้ ญิงอย่ างเธอหรอก แต่ เมื่อฉันรู ว้ ่าเด็ก
สองคนนี้เป็ นสายเลือดของฉัน ไม่มวี นั ที่ฉนั จะไม่ย่นื มือไปยุ่ง จ�ำใส่
หัวเธอเอาไว้”
ทีผ่ า่ นมาเขามีแต่ผู ้หญิงวิง่ เข ้าหา ไม่เคยต้องเปลืองน�ำ้ ลายกับใคร
เยอะเท่าคนตรงหน้ามาก่อน
“โหดร้าย”
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“ใช่ ฉันโหดร้าย และร้ายมากด้วยกับผู ้หญิงใจร้าย”
อนันตาตัวสั่น คิดถึงภาพทีเ่ ขาเคยร้ายกับเธอ เขาใจร้ายจริงๆ
“ฉันแค่อยากอยู่กบั ลูกอย่างสงบ  ไม่ตอ้ งการให ้คุณมารับผิดชอบ
อะไรทัง้ นัน้ คุณลืมเรื่องวันนี้ไปซะ คิดเสียว่าไม่เคยเจอกัน ฉันจะ
ไม่พาลูกย่างกรายเข ้าไปในชีวติ คุณแน่นอน”
“บ ้าไปแล ้ว ฉันไม่เข ้าใจเธอเลยอนันตา เธอไม่อยากให ้ลูกมีชวี ติ
สุขสบายเหรอ” โคล์งงไปหมด เขาเอ่ยประโยคอะไรทีท่ ำ� ให ้เธอเข ้าใจว่า
เขาไม่ตอ้ งการลูกออกไปเหรอ “เด็กเป็ นสายเลือดของฉัน พอรูแ้ ล ้วว่า
เป็ นลูกจะให ้วางเฉยคงไม่ได้หรอก”
“ฉันไม่เขา้ ใจ คุณรวยมาก มีเมียมีลูกกี่คนก็ได้ ตอนนี้คุณแค่
ลืมๆ พวกเราไปก็ได้แล ้ว  คิดว่าไม่มพี วกเราอยูบ่ นโลกใบนี้  ฉันรับประกัน
จะไม่บอกใครเรื่องลูกของเราเด็ดขาด”
โคล์รู้สกึ ปวดหัวตุบๆ ขึ้นมา เห็นเด็กๆ มองอยู่ โคล์จงึ จ�ำเป็ น
ต้องควบคุมอารมณ์ “อนันตา เธอไปอาบน�ำ้ แล ้วลงมากินขา้ วซะ ฉัน
ไม่อยากคุยอะไรต่อหน้าลูก แต่ถ ้าเธอไม่ทำ� ตาม...”
“แต่ฉนั อยากคุยตอนนี้...” อนันตายังดื้อ ทว่าพูดไม่ทนั จบก็เห็น
ดวงตาใสแจ๋วสองคู่ มองมาที่เธอด้วยความอยากรู อ้ ยากเห็น อนันตา
สบตาลูกแล ้วถอนใจ
อิ่มอุ่นส่งเสียงแจ๋ว “จะคุยอะไรกันคะ หรือว่าเป็ นเรื่องที่แด๊ด
หายไป”
“อิม่ แม่เคยสอนเราแล ้ว เวลาผู้ใหญ่คุยกันห ้ามพูดแทรก”
อิม่ อุน่ หน้าม่อย “ก็อม่ิ เห็นว่าเป็ นเรือ่ งของแด๊ด  แม่ตาคงเข ้าใจแด๊ด
ผิดเลยหงุดหงิด”
“แม่หงุดหงิดและเข ้าใจผิดเรื่องอะไร ไหนพูดมาซิ ถา้ เข ้าใจผิด
แม่จะได้แก้ให้”
เด็กหญิงได้รบั โอกาสใหพ้ ูด จึงรีบสาธยาย “ก็แม่ตาโกรธแด๊ด
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เพราะแม่ตาเขา้ ใจผิด แด๊ดบอกเราแล ้ว แม่ตาโมโหเพราะคิดว่าแด๊ด
ขา้ วติดคอตาย แลว้ ทิ้งใหล้ ู กเมียล�ำบาก แต่ แด๊ดเขายังไม่ตายแลว้
กลับมาหาเราแล ้ว แด๊ดบอกพวกเราหมดแล ้วค่ะ”
อนันตายังไม่เข ้าใจทีอ่ ม่ิ อุ่นพูด ได้แต่มองหน้าตัวต้นเหตุ เขาคง
ไปพูดอะไรใส่หวั ลูก
โคล์ท่ีเมื่อเห็นดวงตาใสแจ๋วและค�ำพูดใสซื่อของลู กสาวก็ย้ ิม
ออกมา
“ถูกต้อง อิม่ อุน่ เก่งมากเข ้าใจอะไรง่ายๆ ไม่เหมือนแม่เลย แม่ด้อื
อิม่ อุ่นบอกให ้แม่อย่าดื้อกับแด๊ดสิครับ เด็กดื้อน่ารัก ผูใ้ หญ่ด้ อื น่าตี...”
ดวงตาคมกริบจ้องใบหน้าที่มเี ค้าโครงว่าเคยสวยมาก ถึงจะ
ดูโทรมลง แต่ถา้ ได้รบั การบ�ำรุงเธอคงจะดูดขี ้ นึ โคล์สลัดความคิดนี้
เขาไม่สนใจเธอ จุดประสงค์เขาคือลูกต่างหาก
“นะคะ แม่ตา อย่ าดื้อกับแด๊ดเลย แด๊ดบอกว่าแด๊ดหายไป
หลายปี เพราะไปหาเงิน แด๊ดไม่ยอมข ้าวติดคอตายง่ายๆ หรอกเพราะ
ห่วงลูกๆ อยากให ้ลูกมีพอ่ ไม่ตอ้ งเป็ นเด็กก�ำพร้า แม่ตาไม่ดใี จหรือคะ
ทีแ่ ด๊ดกลับมา”
“เอ่อ...” อนันตาจุกไปหมด
โคล์แทรกขึ้นพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห ์
“แม่ตาดีใจอยู่แลว้ ลู ก จริงไหมอนันตา นี่ถา้ ไม่ติดว่าลู กยืนดู
แม่ตาเขาคงวิง่ มากอดแล ้วหอมแด๊ดฟอดใหญ่แล ้ว”
‘ไม่จริง’
อนันตาตะโกนในใจกับคนตีมนึ   แต่ต่อหน้าลูกเธอไม่กล ้าส่งเสียง
ตะคอกออกมา “เอ่อ จะวิง่ ไปกอดไปหอมท�ำไม แม่ตาดีใจจนพูดอะไร
ไม่ออกต่างหาก”
“เรายังไม่คุยเรื่องระหว่างเราตอนนี้กไ็ ด้ ฉันเห็นแก่ยายอิม่ ”
อย่างไรซะ การทะเลาะกันต่อหน้าลูกมันไม่ใช่ผลดีกบั ลูก
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โคล์ไหวไหล่แล ้วเลิกคิ้วสูง “ดีมาก พักรบ เผือ่ จะพบรัก”
อนันตามองค้อนควัก “บ ้า”
เขาเองก็ ไ ม่ อ ยากต่ อ ความยาวกับ แม่ ข องลู ก ให ล้ ู ก ๆ สงสัย
จึงหันไปหาเด็กๆ “อิ่มอุ่น ไอรัก มาหาแด๊ด พวกเราลงไปรอแม่เขา
ข ้างล่าง ให ้แม่เขาอาบน�ำ้ ก่อน จะได้กนิ ข ้าวพร้อมกัน”
“เย้ๆ พวกเราไม่ตอ้ งไปจากบ ้านนี้แล ้วใช่ไหมครับ พวกเราชอบ
บ ้านนี้” ไอรักพูด
“ใช่สคิ รับ แด๊ดไม่ให ้เราสองคนไปล�ำบากอีกแน่นอน ไม่ให้ไปไหน
ต่ อ ให้ใ ครจะพาไปแด๊ด ก็ไ ม่ให้ไป” ประโยคท า้ ยๆ ราวกับ ตัง้ ใจให ้
ใครบางคนได้ยนิ “อยู่ทน่ี ่ีพวกลูกอยากได้อะไร อยากกินอะไร แค่บอก
แด๊ด ทุกคนจะได้ตามนัน้ ”
“สอนลูกผิดๆ” อนันตากระแทกเสียงใส่ตามหลังเขาไป
ไอรักยิ้มกวา้ ง “มีแด๊ดมันดีอย่างนี้เอง” จินตนาการของอิ่มอุ่น
มีมากกว่าพิซซ่า ไก่เคเอฟซี เฟรนช์ฟรายโปะชีส และอืน่ ๆ ก�ำลังลอย
เข ้ามา
โคล์มองสองพีน่ อ้ งอย่างเอ็นดู พลางรูส้ กึ เจ็บปวดขึ้นมา ทีผ่ า่ นมา
ลูกๆ ของเขาคงไม่ค่อยได้กนิ ของดีๆ คงไม่ค่อยมีเสื้อผ ้าสวยๆ ใส่อย่างที่
ควรจะเป็ น ทัง้ หมดก็เพราะใคร
‘เราหรืออนันตากันแน่ ทีท่ ำ� ให ้เด็กๆ ต้องล�ำบากเป็ นแบบนี้’
อนันตาขมวดคิ้วมองตามหลังลูกๆ แล ้วคิดหนัก เธอจะเห็นแก่ตวั
พาลูกไปอยู่อย่างล�ำบากหรือควรให ้ลูกมีชวี ติ ทีด่ กี ว่านี้  แต่เธอก็ไม่อยาก
อยู่กบั เขาทีน่ ่ี อย่างไรเสียอิม่ อุ่นกับไอรักก็คงเข ้าใจแม่ หรือจะไม่เข ้าใจ
อนันตาส่ายหน้าเมือ่ เห็นเด็กๆ ติดพ่อแจ
‘ดูยายอิม่ สิ กระดีก๊ ระด๊าอยากมีพ่อเป็ นเศรษฐีข้นึ มาเชียว’
‘จะท�ำไงต่อไปดีนะ’
อนันตาหลุบเปลือกตาลง รู้สึกเครียด กังวล ท�ำไมสวรรค์ตอ้ ง
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ส่งคนใจร้ายคนนี้กลับเข ้ามาในชีวติ ของเธออีกครัง้
ภาพเหตุการณ์ในอดีตคืนทีเ่ ธอออกมาจากชีวติ เขา อนันตายังจ�ำ
ทุกค�ำพูด ทุกความเจ็บปวดนัน้ ได้ดี
แปดปี ก่อนหน้านี้
คืนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกา โคล์ย้ มิ เย็น ดวงตาที่เคยมองมาอย่าง
อ่อนโยนเปลีย่ นเป็ นดุดนั เขาก้าวอาดๆ ไปทีบ่ าร์เครื่องดืม่ หยิบเหล ้า
จอห์นนี วอล์กเกอร์ บลูเลเบิลออกมาขวดหนึ่ง
“คุณจะดืม่ เหล ้า งัน้ ฉันขอตัวกลับก่อน” อนันตาไม่อยากพูดกับ
คนเมาอีก ตอนไม่เมาก็พูดไม่รูเ้ รื่อง ถา้ เมาคงได้ทะเลาะกันแน่ แต่วา่
เธอยังไม่ทนั หมุนตัว โคล์กจ็ บั เอวบางไว ้แน่นแล ้วดึงเข ้าไปหาตัวเอง
“จะไปไหน”
“ฉันจะกลับบ ้าน”
“ได้เงินแล ้วคิดจะชิง่ หนีเหรอทีร่ กั ฉันไม่ให ้เธอจากไปง่ายๆ หรอก
ถ ้าเรายังคุยกันไม่รูเ้ รือ่ ง”
“ฉันไม่อยากคุยกับคุณ อยากดืม่ ก็ดืม่ ให ้ตายไปเลย ฉันผิดหวัง
ในตัวคุณมาก รู แ้ บบนี้ฉนั ไม่ตามคุณมาทีอ่ เมริกาก็ดี”
“อ้อ นีค่ ดิ จะทิ้งผัวกลับเมืองไทย เอาเงินไปใช้สขุ สบายทีบ่ ้านเกิด
ใช่ไหม หรือว่าเธอมีทหี ่ มายใหม่ เป็ นใครในสตาร์วนั บอกฉันมา”
คนมองโลกในแง่รา้ ยเพราะอยู่ในวงการทีเ่ ชือดเฉือนกันมาตลอด
ตวาดถาม เขาไม่เคยไว้ใจใครจนมาเจอกับอนันตา แต่ แลว้ ก็พลาด
เขาไว้ใจเธอจนถูกหลอก
“บ ้าหรือเปล่า ฉันไม่รจู้ กั สตาร์วนั ทีค่ ณ
ุ พูดถึงเลย” เธอตวาดกลับ
ดิ้นรนให ้หลุดพ ้นมือแกร่ง
“ปากแข็ง” โคล์บอกเสียงเย็น “ฉันจะท�ำใหเ้ ธอคายความลับ
ออกมา จะได้พดู คล่องๆ ขึ้น” แววตาเขาดุกร้าวขึ้นเพราะผิดหวังมากมาย
ไม่อยากจะเชื่อว่าสาวไทยหน้าหวานทีเ่ ขารักอย่างหมดใจจะหลอกกัน
นศามณี 49

“จะท�ำอะไรฉัน” อนันตาถาม แววตาตื่นตระหนก แล ้วต้องร้อง
ออกมาด้วยความเจ็บเมือ่ ปลายคางเธอถูกบีบ
ปากอิ่มเผยอเพื่อจะขอร้องใหเ้ ขาปล่อย แต่ กลายเป็ นว่าเหลา้
จอห์นนี วอล์กเกอร์ บลูเลเบิลทีเ่ ขาโปรดปรานไหลพรวดๆ เข ้าปากเธอ
ไม่หยุด
แค็ก แค็ก
กลับมาสู่ปจั จุบนั อนันตาก�ำมือแน่ น แลว้ มองไปขา้ งหน้าด้วย
แววตาอ้างว ้าง “คนใจร้าย ไล่ฉนั เอง แล ้วจะกลับมายุ่งกับฉันอีกท�ำไม”

50 จอมวายร้ายคุ้มครองรัก

