ปฐมบท

อยากได้พี่เลี้ยง

ดวงตาคู่คมกวาดมองขา้ วของกระจัดกระจายในหอ้ งนั่งเล่น

ด้วยสายตาเคียดขึ้ง บรรยากาศเป็ นแบบนี้ทกุ ครัง้ ทีเ่ ขากลับจากท�ำงาน
วังนี้เป็ นวังส่วนตัวของเขากับมารดา แยกมาจากวังใหญ่ซง่ึ เป็ นของพีช่ าย
คนโต บางครัง้ เขาให ้ค�ำจ�ำกัดความของทีแ่ ห่งนี้วา่ บ ้าน
ชีคฮาริซ ชาร์เซมาน ถอนหายใจหลายครัง้ เมื่อมองนางก�ำนัล
กว่าสิบชีวติ ต่างก้มหน้างุดไม่กล ้ามอง พวกนี้คือคนของท่านแม่ท่มี ไี ว ้
คอยใหด้ ู แลหลาน ต�ำหนักของเขากับท่านแม่ห่างกันกว่าร้อยเมตร
โดยระหว่างต�ำหนักจะมีรถกอล์ฟคันเล็กใช้ขบั ไปมา คราแรกเขาคิดว่า
จะแยกไปอยูท่ อ่ี น่ื แต่คดิ อีกทีไม่อยากให ้ท่านแม่ต ้องเหงา และส่วนหนึ่ง
ทีส่ ร้างต�ำหนักส่วนตัวขึ้นมาก็เพือ่ อยากให ้อดีตภรรยามีความเป็ นส่วนตัว
แต่...ความเอาใจใส่ดูแลของเขาคงไม่มากพอ ความรักของเรา
ก็คงไม่มากเช่นกัน เขากับอดีตภรรยาจึงจบชีวติ แต่งงานด้วยความเต็มใจ
ทัง้ สองฝ่ าย ฮาริซไม่อยากรัง้ เมือ่ เธอหมดใจหมดรัก คงเหลือแต่ลูกชาย
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หัวแก้วหัวแหวนทีเ่ ธอยินยอมใหอ้ ยู่กบั เขา เพราะนั่นหมายความว่าเธอ
จะกลับไปท�ำอาชีพทีเ่ ธอรักแบบไร้พนั ธะ
“คุณหนู ละ่ ”
“เข ้าห ้องไปแล ้วเพคะท่านชีค” นางก�ำนัลเอ่ยเสียงอ่อยยังไม่ยอม
มองหน้า ไม่ตอ้ งถามเลยว่าฝี มอื การละเลงของเล่นไวก้ ระจัดกระจาย
อย่างเจ้าอารมณ์น้ ีเป็ นฝี มอื ใคร
จนป่ านนี้ฮาริซยังหาคนถูกใจฮาคิมลูกชายสุดทีร่ กั ไม่ได้ เจ้าตัว
ชอบอาละวาดเอาแต่ใจ เพราะรู ้ว่าไม่มใี ครท�ำอะไรได้ ท่านแม่ยง่ิ แล ้วใหญ่
แม ้จะปวดหัวกับหลานชายแต่กต็ ามใจกันมาแต่เด็กจนเคยตัว จนฮาคิม
ไม่ยอมรับใคร ตอนนี้เจ้าตัวก็สามขวบครึ่งแล ้ว จากทีเ่ คยไหวว้ านให ้
น้องสะใภ้ช่วยหาพีเ่ ลี้ยงชาวไทยให ้ ก็ยงั ไม่มใี ครเข ้าตา
“ก่อเรื่องอีกแล ้วสิ”
“พอดีคุณหนู เห็นข่าวของท่านชีคทางทีวคี ่ะ”
ฮาริซพยักหน้าเข ้าใจ ลูกชายนอกจากเอาแต่ใจ ยังมีความหวงพ่อ
ซึ่งเขาเคยพาลู กไปพบแพทย์ ท�ำแบบทดสอบ ลู กชายไม่ได้มคี วาม
ผิด ปกติ แต่ ทุ ก การกระท�ำ ล ว้ นมาจากความอยากเป็ นคนส�ำ คัญ
เรียกร้องความสนใจ นั่นเพราะภายในใจของเด็กน้อยก�ำลังโหยหา
ความรักความอบอุ่นทีข่ าดหาย
ต่อให้มคี นมากมายดีด ้วย มีคนคอยเอาใจ แต่สง่ิ ทีเ่ จ้าตัวต้องการ
ก็คอื แม่ ตัง้ แต่จำ� ความได้ อดีตภรรยาไม่เคยมาหาลูกสักครัง้ จะมีกแ็ ค่
คุ ย ทางโทรศัพ ท์ แต่ ทุก ครัง้ จะต้อ งเป็ น เขาเสมอที่เ ป็ น ฝ่ ายโทร.ไป
เธอเลือกตัดขาดเพือ่ เดินบนเส ้นทางทีต่ วั เองรัก
น้องฮาคิมคงรู้สกึ เหมือนตัวเองขาดอะไรบางอย่าง มีเงินทอง
มากมายใช้ไม่หมด ทว่าเงินทองเหล่านี้กลับไม่สามารถเติมเต็มทุกอย่าง
ให้กบั ลูกชาย บางครัง้ ฮาริซได้แต่โทษตัวเองทีไ่ ม่สามารถรัง้ อดีตคนรัก
ไว้ได้ เขายังดีไม่พอส�ำหรับเธอ
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เพคะ”

“แล ้วกินข ้าวหรือยัง”
“ไม่ยอมกินเพคะ เล่นเสร็จจนเบือ่ คุณหนู กข็ ้นึ ไปปิ ดประตูเงียบ”
“ต่อไปอย่าให ้ฮาคิมอยู่คนเดียว”
“อิฉนั ไขกุญแจเขา้ ไปดู คุณหนู นั่งอยู่ขา้ งเตียงไม่พูดไม่จาเลย

“โอเค ฉันจัดการเอง เตรียมอาหารไว ้ด้วย”
“เพคะท่านชีค” ทัง้ หมดจึงแยกย้ายกันไปท�ำหน้าที่ของตนเอง
ฮาริซเดินขึ้นบันไดไปชัน้ สอง หยุดหน้าหอ้ งของลู กชาย แลว้ ยกมือ
เคาะหน้าประตูเบาๆ
ก๊อกๆ ก๊อกๆ
“ฮาคิม เปิ ดประตูให ้พ่อหน่อยลูก”
เงียบ ไม่มเี สียงตอบกลับมา คนเป็ นพ่อถอนหายใจแล ้วส่ายหน้า
นิสยั ของลูกชายเขานับวันจะยิง่ เพิม่ พูนความเอาแต่ใจ ขนาดมีคนตามใจ
เยอะก็ยงั มีนสิ ยั แสนงอนน้อยใจราวกับเด็กผู ้หญิง เขาควรต้องหาพีเ่ ลี้ยง
แบบไหนถึงจะท�ำให ้ลูกชายลดทอนความเอาแต่ใจ ตัวเขาเองก็พยายาม
สอนพยายามอบรม แต่เหมือนว่าไม่มนี ำ�้ หนักมากพอ เพราะสุดทา้ ย
ลูกชายก็วนลูปนิสยั กลับมาเหมือนเดิม
“พ่อมาแล ้วลูก”
ข ้างในก็ยงั เงียบไม่มเี สียงตอบ มือหนาจับลูกบิดแล ้วขยับ ปรากฏ
ว่าไม่ได้ลอ็ ก เขาค่อยๆ ผลักประตูหอ้ งนอนเปิ ดเขา้ ไป กวาดสายตา
สอดส่ า ยหาบุต รชาย ก็ เ ห็น ตัว แสบนั่ ง บนเก้า อี้อ ยู่ ริม ประตู ก ระจก
ติดระเบียง เจ้าตัวหันมามองเขาเมื่อ ได้ยินเสียงเปิ ดประตู ก่ อนจะ
มองเมินเชิดหน้ากลับไปมองด้านนอกอย่างไร้จดุ หมาย
ฮาริซอมยิ้มกระแอมกระไอ สาวเทา้ เดินเขา้ ไปหาเด็กเจ้าปัญหา
มันน่าจับมาตีกน้ นัก แต่ตงั้ แต่ลูกเกิดมาไม่เคยมีใครตีฮาคิมเลย แม ้แต่
ตัวฮาริซเอง
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“งอนอะไรพ่อ”
เด็กชายท�ำปากยื่น นั่งกอดเข่า เนี่ย ท�ำตัวเป็ นเด็กมีปญ
ั หา
ขนานแท ้ แล ้วไอ้อาการนี้เจ้าตัวก็เป็ นบ่อยๆ แก้ไม่เคยหาย และเขาเอง
สุดท ้ายก็ใจอ่อนเสมอ
“ท่านพ่อไม่รกั ษาสัญญา” เปิ ดฉากอย่างมีแง่งอน ท�ำแก้มป่ อง
พองลม เมินสายตาไปมองข ้างนอกตามเดิม
“เรื่องอะไร”
“หุ่นยนต์ จะซื้อให้กไ็ ม่จอื ๊ ” ค�ำพูดของลูกบางครัง้ ก็ชดั บ ้างไม่ชดั
บ ้าง
“ก็เลยโกรธพ่อ จนพังขา้ วของเกลือ่ นกลาดใหค้ นอื่นตามเก็บ?
พ่ อ เคยบอกแล ว้ ใช่ ไ หม เวลาเล่น ของเล่น เสร็ จ แล ว้ ต้อ งเก็ บ เข า้ ที่
ให ้เรียบร้อย”
“ไม่เก็บ”
“ดื้อนัก”
“ท่ า นพ่ อ ยัง ไม่ ร กั ษาค�ำ พู ด เลย บอกจะหาพี่เ ลี้ย ง จนพี่ส าว
มีลูกแล ้วก็ยงั ไม่ยอมหาให้” เด็กน้อยมองค้อนพ่อ ดวงตาเริ่มแดงก�ำ่
นัน่ เพราะเด็กชายเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้อง ว่าน้องมีแม่ทร่ี กั และ
เอาใจใส่ แต่ทำ� ไมตัวเองจึงไม่มแี ม่คอยกอดคอยหอมแบบนัน้ บ ้าง
ฮาริซไม่อยากพาลูกชายไปยังวังของน้องชายบ่อยๆ ก็เพราะกลัว
ฮาคิมจะน�ำตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้อง แม้วุน้ เสน้ จะรักและเอ็นดู
ลูกชายของตนไม่ต่างจากลูก แต่หลานก็คอื หลานวันยังค�ำ่ ท่านแม่บอก
เขาว่าฮาคิมเริ่มท�ำตัวมีปญ
ั หา และชอบบ่นว่าอยากมีแม่เหมือนน้องบ ้าง
ฮาคิมคงลืมไปว่าสาเหตุท่ีไม่มแี ม่เหมือนคนอื่นนัน้ ส่วนหนึ่ง
เพราะเจ้าตัวไม่ยอมปล่อยใหค้ นเป็ นพ่ออย่างเขามีครอบครัว เพราะ
อาการเหวีย่ งและโมโหโวยวายต่อผู ้หญิงทุกคนทีเ่ ข ้ามาใกล ้เขา
“พ่อหามาแล ้ว แต่ฮาคิมไม่ชอบ”
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“จะเอาแบบพีส่ าว”
“ไม่ด้อื สิลูก พีส่ าวเป็ นท่านอา แล ้วก็เรียกท่านอาได้แล ้ว” คราวนี้
ฮาริซปรามลูก ไม่อยากดุมาก เดีย๋ วเจ้าตัวจะตัดเข ้าดราม่ามีนำ�้ หูนำ�้ ตา
แล ้วเขาก็แพ้นำ�้ ตาของลูก ฮาคิมเป็ นผู ้ชายไม่อยากให้รอ้ งไห ้มาก
“คิมไม่ได้ด้ อื ” กอดอกเชิดหน้าแล ้วส่งเสียงดัง
“พ่อจะพยายาม”
“จะเอาแบบพีส่ าว จะเอาแบบนัน้ อยากได้แบบน้อง คิมจะเอา
พี่เลี้ยงแบบพี่สาว” รบเร้าขัน้ สุด คนหนักใจก็คือฮาริซ เขาจะไปหา
ผู ้หญิงน่ารักนิสยั ดีแบบน้องสะใภ้ได้จากไหน คนแบบวุ ้นเส ้นมีคนเดียว
ในโลกไม่ใช่เหรอ เฮ้อ...
“ฮาคิม เราต้องคุยกันนะลูก คุยกันแบบลูกผู ้ชาย”
เจ้าตัวแสบเหลือบตามองแต่ยงั ปัน้ ปึ่ ง เรือ่ งท่าเยอะขอให ้บอกเถอะ
ร่างใหญ่ลากเก้าอี้อกี ตัวมานัง่ ข ้างๆ ลูกชาย โอบกอดร่างเล็กเข ้ามาหาตัว
อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เขามีใหล้ ูกเสมอต้นเสมอปลายก็คือความรัก แม ้
ในฐานะพ่อเขาจะยังท�ำหน้าทีไ่ ด้ไม่ดนี กั ก็ตาม
เด็กน้อยท�ำท่าถอนหายใจแบบผูใ้ หญ่ ยอมพยักหน้าหงึกๆ เพือ่
รอว่าพ่อจะพูดอะไร ดวงตากลมๆ จึงเงยมอง ฮาริซโน้มหน้าหอมหัวลูก
เบาๆ
“พ่อจะไปท�ำธุระทีเ่ มืองไทยหนึ่งอาทิตย์”
“ไปหาพีเ่ ลี้ยงช่ายไหมฮะ”
“นั่นก็ส่วนหนึ่ง พ่อไปท�ำงานด้วย”
“แล ้วพีเ่ ลี้ยงล่ะฮะ” เด็กน้อยมีสหี น้ากระตือรือร้นสุดๆ เหมือน
ดีใจที่จะได้พ่เี ลี้ยง ไม่ใช่ว่าเขาไม่คดั คนนะ น้องสะใภข้ องเขาติดต่อ
ประสานงานไปยังเมืองไทย ให ้บริษทั จัดหางานคัดคนมาเลย แต่ละคน
พูดภาษาได้ แต่คนเรื่องเยอะไม่ยอมรับคือลูกชายของเขาเอง ฮาริซ
ก็ตอ้ งจ่ายค่าเสียเวลาใหค้ นเหล่านัน้ ท�ำงานได้เดือนกว่าๆ ก็ตอ้ งออก
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สุดท ้ายเขาก็เลยเลิกหาพีเ่ ลี้ยงมาสามเดือนกว่า
“พ่อจะพยายาม”
“ท่านพ่อไม่รกั คิม”
“อย่าพูดแบบนี้ พ่อรักฮาคิมเข ้าใจไหมลูก แล ้วสัญญาได้ไหมว่า
จะไม่ด้ อื ไม่ซนกับท่านย่า” เด็กน้อยมองค้อนคนเป็ นพ่อ ท�ำปากยื่นๆ
น่ามันเขี้ยว ฮาริซก็เลยหอมหัวหอมหน้าผาก
“ไม่ได้ด้ อื สักกะหน่อย”
“ถามจริง ลูกไม่รูเ้ หรอว่าดื้อและเจ้าปัญหาขนาดไหน”
“คิมไม่ใช่เด็กมีปญ
ั หา” กระแทกเสียงเมม้ ปากเมม้ คอ มันช่าง
น่ าตีนกั ท�ำไมยิ่งโตยิ่งดื้อ นี่เขาก็ไม่กล ้ารับปากว่าไปเมืองไทยคราวนี้
จะหาพีเ่ ลี้ยงถูกใจลูกชายได้หรือเปล่า
“ต้องเป็ นเด็กดีเขา้ ใจไหม เด็กดีจะต้องเชื่อฟัง ถา้ ลูกพ่อไม่ด้ อื
ไม่ทำ� ให ้ท่านย่าปวดหัว พ่อจะพาพีเ่ ลี้ยงคนใหม่มาให้”
เด็กน้อยท�ำสีหน้าครุ่นคิด ขมวดคิ้วมุ่นคิดตามค�ำพูดของพ่อ
เงยหน้ามองแล ้วพยักหน้าหงึกๆ แต่ไม่ยอมรับปาก เขารูน้ ะ เจ้าลูกชาย
ไม่มั่นใจไงว่าจะท�ำได้หรือเปล่า
“รับปากพ่อสิ”
“ก็...”
“เป็ นลูกผู ้ชาย ถ ้ารับปากอะไรก็ตอ้ งท�ำให้ได้รไู้ หมฮาคิม”
เด็กน้อยทอดถอนใจท�ำตัวเป็ นผูใ้ หญ่อกี รอบ ฮาริซรูว้ า่ ลูกชายเขา
เข ้าใจ เจ้าตัวฉลาด พูดเก่งตัง้ แต่ขวบกว่า สิง่ ทีเ่ ขาบอกลูกรับรูท้ งั้ หมด
“เข ้าใจฮะ”
“ต้องท�ำให้ได้ดว้ ย” ฮาริซย�ำ้ เขาอยากใหล้ ูกเติบโตมาเป็ นคน
มีคุณภาพ อาจไม่ตอ้ งเป็ นคนดีมาก แต่ แค่ ไม่ทำ� ความเดือดร้อนให ้
คนอื่นก็พอ ส�ำหรับหัวอกคนเป็ นพ่อ แค่ ลูกไม่ทำ� ร้ายคนอื่น แค่ ลูก
เข ้มแข็ง แข็งแกร่ง ก็เพียงพอแล ้ว
กานต์มณี 11

“จะพยายาม” รับปากแบบไม่เต็มใจนัก
“ก็ดกี ว่าไม่พยายาม”
“ท่านพ่อ...”
“หืม? ว่าไงลูก”
“ท�ำไมคิมไม่มแี ม่เหมือนคนอืน่ เพือ่ นๆ เขามีแม่กนั แต่คมิ ไม่ม”ี
นั่นไง คุยๆ กันอยู่จะพาเขา้ ดราม่า สายตาที่ลูกใช้มองมันท�ำใหเ้ ขา
ปวดใจลึกๆ สถาบันครอบครัวล ้มเหลว มันส่งผลต่อเด็กไม่มากก็นอ้ ย
เพราะเด็กมักน�ำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรอบข ้าง นีค่ อื สิง่ ทีห่ มอเตือน
ท�ำใหเ้ ขาต้องพยายามใจเย็นแสดงออกความรักใหล้ ู กมากที่สุดเท่าที่
จะมากได้
“คิมมีพอ่ แล ้วไงลูก”
“แต่คมิ อยากมีแม่ มีแม่เหมือนน้องเฟลิก”
ตาของลูกเริม่ แดงระเรือ่ เมือ่ เอาตัวเองไปเปรียบกับลูกของท่านอา
ฮาริซอุมร่
้ างเล็กออกจากเก้าอี้มาวางบนตักแล ้วกอดลูกไว ้แนบอก ฝ่ ามือ
หนาลูบไล้ศรี ษะและแผ่นหลัง แม้อ ้อมแขนนี้ไม่สามารถทดแทนอ้อมแขน
ของแม่ แต่เขาจะใช้ออ้ มกอดนี้โอบกอดปลอบโยนมอบความรักใหล้ ูก
รับรูว้ า่ อย่างน้อยก็มพี อ่ ทีร่ กั เขาต้องการเขา
“พ่อรักลูกนะ”
“คิมก็รกั ท่านพ่อ”
เด็กน้อยโอบกอดรอบล�ำคอของพ่อ ซุกหน้ากับอกกว ้าง เพราะ
ที่สุดต่อให้ด้ อื รัน้ เอาแต่ใจแค่ ไหน ความรักความอบอุ่นก็ยงั เป็ นสิ่งที่
ฮาคิมโหยหา ปรารถนามากกว่าสิง่ ใดบนโลกใบนี้
ฮาริซสงสารลู กจับใจ สัญญากับตนเอง ไปเมืองไทยคราวนี้
เขาจะต้องหาพีเ่ ลี้ยงคนใหม่มาให ้ลูกชายให ้จงได้ อย่างน้อยหาแม่ไม่ได้
หาพีเ่ ลี้ยงให ้ลูกก็ยงั ดี แม้มนั จะเป็ นงานหินก็ตาม
12 ท่านชีคสมยอมรัก

ร่ างสูงใหญ่กา้ วออกจากรถยนต์คนั หรูแบบกันกระสุนที่ทาง

โรงแรมส่ ง ไปรับ พร้อ มรถเช่ า ส�ำ หรับผู้ติด ตามของเขาทัง้ แปดคน
เรีย กได้ว่าแม จ้ ะมาเป็ น การส่ ว นตัว ไม่ไ ด้ม าเป็ น ทางการ แต่ ร ะบบ
ความปลอดภัยต้องดีระดับหนึ่ง ชีคฮาริซได้ช่ือว่าเป็ นชีครัชทายาท
ล�ำดับทีส่ องรองจากพีช่ ายคนโต หากกระนัน้ เขาก็ไม่ได้ถอื ยศถือศักดิ์
ยังคงท�ำตัวเรียบง่ายและมุง่ มั่นแค่เรื่องงานเท่านัน้
“เชิญด้านในค่ะท่านชีค”
สาวไทยสวยหวานในชุดไทยแบบแขนกระบอก ผมยาวถูกทัด
ด้วยดอกกล ้วยไม ้ เธอส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มมาให ้อย่างมีไมตรีจติ อันดี
ผูช้ ายทีผ่ ่านผูห้ ญิงมาไม่นอ้ ยเพียงยิ้มตอบรับอย่างรักษามารยาท ก่อน
เดินเข ้าลิฟต์วไี อพีโดยมีคนสนิทสองคนเดินน�ำเข ้าไปก่อน
“ตามตารางฉันมีประชุมกี่โมง”
“พรุ่งนี้สบิ โมงครับ และเข ้าชมโรงแรมช่วงบ่าย”
แม้ว่าการมาลงทุนยังเอเชียใต้น้ ีไม่ได้อยู่ในแผน ทว่าตัง้ แต่เขา
มางานแต่งงานของน้องชาย ท�ำให ้เขาได้เปิ ดโลกทัศน์มากขึ้น เมืองไทย
แมจ้ ะเคยมาหลายครัง้ แต่ก็มาประชุมระดับผู้นำ� เกี่ยวกับการเปิ ดเสรี
ทางการค้าเสียเป็ นส่วนใหญ่ หากครัง้ นี้เป็ นการน�ำเม็ดเงินมาลงทุน
และเขา้ ถือหุน้ ถึงยี่สบิ หา้ เปอร์เซ็นต์ หลังทางโรงแรมติดต่ อประกาศ
ขายหุนเพิ
้ ม่ ทุน ซึง่ เขามองว่ามันเป็ นอะไรทีน่ ่าสนใจพอควร
“แล ้วมะรืนล่ะ”
“มีประชุมเกี่ยวกับผูถ้ อื หุนและเซ็
้
นสัญญาครับ”
“อืม”
“ท่านชีคต้องการไปไหนบอกได้นะครับ”
“ฉันยังคิดไม่ออก”
เรื่องงานส�ำคัญมาก แต่เรื่องหาพี่เลี้ยงใหล้ ูกชายส�ำคัญยิ่งกว่า
ฮาคิมดูจะคาดหวังกับการมาเมืองไทยครัง้ นี้ของเขามาก เขาต้องไปหา
กานต์มณี 13

ผูห้ ญิงแบบวุน้ เสน้ ได้ท่ไี หน ลูกชายของเขาถึงจะพอใจ ก่อนๆ มาให ้
กระทรวงแรงงานจัดหามาก็ไม่ผ่านเกณฑ์ลูกชายจอมมากเรื่องสักคน
“หรือจะไปเที่ยวสถานบันเทิงดีครับ เห็นว่าที่น่ีมเี ด็ดๆ” อดัม
น�ำ เสนอเจ้า นาย อดัม เป็ น ลู ก ครึ่ง เหมือ นกับ ชีค ฮาริซ ดวงตาสีฟ้ า
เหมือนกัน พวกเขาโตมาด้วยกัน
“หรือจะไปเทีย่ วทีอ่ น่ื ก็ได้นะครับ”
“ฉันต้องไปสถานทีแ่ บบไหนถึงจะได้พเ่ี ลี้ยงไปฝากเจ้าตัวแสบ”
“เรือ่ งนี้มนั ปัญหาใหญ่เลยนะครับ” อดัมส่ายหน้า แน่ละ มันรูจ้ กั
นิสยั ลู กชายของเขาดีพอๆ กับตัวเขานี่แหละ ยากที่จะหาคนถูกใจ
ถูกชะตา เพราะคนเรื่องเยอะคือตัวฮาคิมเอง
“ฮาคิมฉลาดกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็ช่างเลือกด้วย พี่เลี้ยง
คนก่อนๆ ทีก่ ระทรวงแรงงานส่งไปก็ตอ้ งส่งกลับทัง้ ทีอ่ ยู่ไม่ครบเดือน
ด้วยซ�ำ้ ” ว่าแล ้วก็ถอนหายใจหนัก ปัญหาโลกแตกดังว่า แต่เมือ่ รับปาก
ลูกชายแล ้ว อย่างน้อยเขาก็ตอ้ งหาพีเ่ ลี้ยงสักคนไปให ้เด็กน้อยเลือก
หนักกว่าหาเมียให้ตวั เอง ก็คือการหาพี่เลี้ยงใหถ้ ูกใจลู กชาย
ท�ำอย่างกับคัดเลือกเจ้าสาว ทุกคนทีเ่ ขาใหเ้ ข ้ามาเป็ นพีเ่ ลี้ยงลูกล ้วนแต่
ถูกคัดกรองทัง้ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา ผลงาน ส่วนใหญ่เป็ น
อาจารย์มวี ุฒภิ าวะทัง้ นัน้ แต่ลูกชายของเขาก็ด้ อื รัน้ เหลือเกิน
“มีเวลาเจ็ดวันนะครับ”
“รู ้ อย่าย�ำ้ นักสิวะ” ชีคฮาริซส่ายหัว พอถึงห ้องพักก็แตะคียก์ าร์ด
แล ้วผลักประตูเข ้ามา คนสนิทตามเข ้ามาด้วย สีหน้าของอดัมครุ่นคิด
คุณหนู เป็ นคนเอาเรื่อง ฉลาด ช่างคิด ช่างพูด และเอาแต่ใจ
ใครๆ ก็สปอยล์ เพราะทุกคนรู้ดี หากว่าใครตีคุณหนู จะถูกพระชายา
ลงโทษสถานหนัก แน่นอนว่าไม่มใี ครกล ้าแตะต้อง แม ้แต่ต่อว่ายังไม่เคย
มีแต่เด็กชายทีเ่ หวีย่ งใส่ทกุ คน และไม่ยอมให ้พ่อพาผู ้หญิงคนไหนเข ้าวัง
“หรือจะไปดูตามเนิรส์ เซอรีครับ”
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“ก็อยากท�ำแบบนัน้ ”
“ถ ้าเราเสนอเม็ดเงินมากพอ ยังไงก็ตอ้ งสนครับ”
“ฉันทุม่ ไม่อนั้ อยูแ่ ล ้ว ประเด็นไม่ได้อยูท่ พ่ี เ่ี ลี้ยง แต่มนั อยูท่ ฮ่ี าคิม
ลูกฉันเลือกมาก” และเรื่องมากด้วย ฮาริซต่อประโยคนี้ในใจ คนสนิท
พยักหน้าเห็นด้วย
“หรือจะขอความช่วยเหลือจากชายาของท่านชีคเจเดนดีครับ”
“อย่าเลย วุ ้นเสน้ ก็ช่วยมามากแล ้ว ประสานงานให ้ แต่สุดทา้ ย
ฮาคิมก็ไม่เอาใคร ตอนนี้วุ ้นเส ้นก็เลี้ยงลูกด้วย มันเป็ นปัญหาทีฉ่ นั ต้อง
จัดการเอง” เรื่องงานยุ่งยากปัญหารุมเร้าแค่ ไหน แต่ เชื่อไหมมันยัง
ไม่ได้ครึ่งกับปัญหาของตัวแสบ
“เอาตรงๆ นะครับท่านชีค”
“ว่า?”
“คนทีจ่ ะมาเป็ นพีเ่ ลี้ยงของคุณหนู จะต้องไม่ใช่ผูห้ ญิงเรียบร้อย
ไม่สิ ต้องเป็ นคนทีแ่ ข็งแกร่ง”
“อดัม ฉันหาพีเ่ ลี้ยง ไม่ได้หาทหารหญิง”
“ผมก็ไม่ได้หมายความว่ายังงัน้ ครับ เพียงแต่คนที่จะมาปราบ
คุ ณ หนู ฮ าคิม ให อ้ ยู่ ห มัด จะต้อ งไม่ส ปอยล์เ อาใจ หรือ สอนอะไรให ้
แบบผิดๆ” อดัมออกความเห็น ฮาริซก็คิดแบบนัน้ แต่มนั ไม่งา่ ยเลย
จะหาคนใจเย็นเป็ นแม่นำ�้ และพร้อมต่อกรกับลูกชายเขามันยาก และ
โดยเฉพาะเจ้าแสบยังรีเควสต์วา่ ต้องเป็ นคนไทยเหมือนวุ ้นเส ้นไปอีก
ความร้ายของลูกคือความเอาแต่ใจ และเพราะมีคนสปอยล์เอาใจ
เรียกง่ายๆ ว่ามีคนถือหางนั่นแหละ โดยเฉพาะท่านแม่ทเ่ี ออออเห็นดี
เห็นงาม บางครัง้ หลานท�ำผิดแต่ก็ยงั เอาอกเอาใจ ฮาริซอดคิดไม่ได้
ว่าที่ท่านแม่ของเขาตามใจหลานคงเพราะสงสารที่หลานไม่มแี ม่ อะไร
ทีจ่ ะท�ำให ้หลานพอใจท่านจึงไม่ขดั
“เดีย๋ วยังไงเอาเรื่องงานก่อน เรื่องลูกค่อยว่ากันหลังเซ็นสัญญา
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เสร็จ”

“ได้ครับ คุณหนู ตอ้ งได้พเ่ี ลี้ยง”
“ขืนขากลับฉันไม่มพี เ่ี ลี้ยงไปด้วย คงงอนยาว” ไอ้นสิ ยั แสนงอนนี้
ติดมาจากใครก็ไม่รู ้ จ�ำได้ว่าฮาริซไม่เคยมีนิสยั ประเภทนัน้ จะว่าติดมา
จากแม่ อดีตภรรยาก็ไม่เคยมีนิสยั แบบนี้เช่นกัน เจ้าหล่อนเด็ดเดี่ยว
และค่อนข ้างใจด�ำ ไม่อย่างนัน้ คงไม่เลือกตัดขาดกันขนาดนี้
“ช่วงค�ำ่ มีกนิ เลี้ยงนะครับ”
“อืม”
“ทางนัน้ จัดเลี้ยงต้อนรับท่านชีคน่ะครับ” ในฐานหุน้ ส่วนคนใหม่
เป็ นธรรมดา และการซื้อหุน้ ถึงยี่สบิ หา้ เปอร์เซ็นต์บอกเลยว่ามันไม่ใช่
น้อยๆ

โว ้ย!!!

อยากจะร้องให้ดงั ๆ หรือจะตะโกนอย่างไรใหเ้ ป็ นการระบาย
ความโชคร้าย เสมือนวันนี้คือวันโลกาวินาศของเธอและผองเพื่อน
ในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ เมือ่ จู่ๆ ก็มปี ้ ายผา้ ขนาดใหญ่มาปิ ดรัว้
ของโรงงาน บอกว่าประกาศปิ ดยุตกิ ารผลิตตัง้ แต่วนั นี้อนั เนื่องมาจาก
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยทางบริษทั จะชดเชยเงินเข ้าบัญชีให ้ตามกฎหมาย
“โธ่โว ้ย”
อยากจะทึ้งผมตัวเองนัก สาวผมสัน้ ซอยอย่างเธอท�ำงานหนัก
ไม่สิ ใช้สมองหนักต่ างหาก เธอเป็ นหัวหน้าแผนกคิวซี ท�ำมาตัง้ แต่
จบปริญญาตรี ความมุมานะตัง้ ใจท�ำงานท�ำใหเ้ ลือ่ นขัน้ อย่างรวดเร็ว
แต่ ใครจะคิดว่าหกปี ท่ที ำ� งานมาไม่มคี วามหมาย เมื่อสุดทา้ ยต้องมา
ตกงานเพราะป้ ายผ ้ากับข ้อความตรงหน้า
ควรดีใจไหมล่ะ สายงานทัง้ หมดก็ตอ้ งตกงานแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว
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อีกไม่ก่เี ดือนจะปี ใหม่แล ้ว แต่เธอกลับต้องกลับบ ้านไปนอนเศร้าเพราะ
ตกงาน บ ้านของเธออยูจ่ งั หวัดน่าน พ่อกับแม่มโี รงทอผ ้า ส่งเสียเธอเรียน
จนจบปริญญาตรี และเธอก็เรียนต่อโทด้วยตัวเองเมือ่ ปี ท่แี ล ้ว เรียน
เฉพาะเสาร์อาทิตย์ เพือ่ วันหนึ่งมีตำ� แหน่งดีๆ จะได้สอบเป็ นระดับจีเอ็ม
แต่...สวรรค์กพ็ งั ล่มไม่เป็ นท่า
“พีม่ ะนาว ท�ำไงดีอะพี”่
น้องในแผนกโอดครวญ นายฝรั่งไม่บนิ หนีกลับประเทศตัวเอง
ไปแลว้ เหรอ คนอยู่สกิ ำ� ลังจะล�ำบาก พนักงานแต่ละคนมีครอบครัว
รออยู่ข ้างหลัง บางคนกินค่าแรงรายวันน้อยไปอีก เธอเองโชคดีตรงที่
ไม่ได้ลำ� บาก ใครๆ อาจมองว่าเป็ นสาวโรงงาน แต่ความจริงเธอท�ำงาน
ในออฟฟิ ศ เงินเดือนของเธอมากถึงสี่หมืน่ บาท แต่ตอนนี้เงินสี่หมืน่
จะโบยบิน จะให ้กลับบ ้านมันก็ใช่ท่ี คงต้องเตะฝุ่นหางานใหม่
“ตัง้ สติ ยังไงก็ตอ้ งอยู่ให้ได้”
“แล ้วเรื่องเงินชดเชยอะพี”่
“คงต้องติดต่อแผนกบัญชี”
“พวกเราไม่รูจ้ ะท�ำไงเลย เข่าอ่อนไปหมด” น้องอีกคนบ่นเบาๆ
หน้าเศร้าเพราะต้องหางานใหม่
“ท�ำไมเจ้านายท�ำกับเราแบบนี้”
“ชีวติ ลูกจ้างก็แบบนี้แหละ ไงก็ตอ้ งหางานใหม่ อย่าทอ้ ” ไม่พดู
เปล่ามือบางยังตบบ่าตบไหล่รุ่นน้อง
เข ้าใจว่าทุกคนมืดแปดด้านแม ้แต่ตวั ของเธอเอง ประตูใหญ่ของ
โรงงานปิ ด แล ้วบอกว่าสัปดาห์หน้าให ้ทุกคนเข ้ามาโรงงาน ส่วนเงินชดเชย
คิดว่าน่าจะจ่ายให ้ปลายเดือนหน้า พนักงานหลายร้อยคน
“ไปหางานกัน”
“หางานเหรอคะ”
“อืม ก็ตอ้ งหางานใหม่นั่นแหละ”
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“คงต้องแบบนัน้ เนอะพี”่ พนักงานพากันบ่นกระปอดกระแปด
คิดในแง่ดี อย่างน้อยก็มเี พือ่ นตกงาน ชีวติ ไม่ส้นิ ก็ตอ้ งดิ้นกันไป
ทว่าเรื่องนี้เธอตัง้ ใจว่าจะไม่บอกพ่อกับแม่ เดีย๋ วทุกคนจะเป็ น
กังวลและให ้เธอกลับบ ้าน ไงก่อนกลับขอหาทีส่ มัครงานไว ้ก่อน ว่าแล ้ว
ก็เดินออกจากตรงนี้ เพือ่ ต่อรถสองแถวไปยังสถานีรถไฟฟ้ าและกลับ
อพาร์ตเมนต์ ต้องไปกระทรวงแรงงาน

นาวดี หรือทีใ่ ครๆ เรียกมะนาว วันนี้ไปสมัครงานย่านธุรกิจมา

สองบริษทั พนักงานตอบรับและบอกว่าจะติดต่อไป เธอก็ไม่ได้หวัง
หรอก แต่ การไม่นอนอยู่หอ้ งพักเฉยๆ ย่อมดีกว่า อย่างน้อยถา้ เรา
ขยันสมัครงานคงมีสกั แห่งตอบรับและเรียกไปสัมภาษณ์
คนเราถา้ ไม่ทอ้ เสียอย่างสิ่งดีๆ ก็ตามมาเสมอ เธอไม่ใช่ พวก
คุณหนู ไฮโซ ชีวติ นี้รู้จกั ว่าความล�ำบากเป็ นอย่างไร พ่อกับแม่สอนเธอ
ให ้อยูก่ บั ความจริง สอนเธอให้รจู้ กั ความล�ำบาก เงินทองกว่าจะหาได้มา
มันช่างยากเย็นแสนเข็ญ ตอนเด็กๆ แม่ให ้เธอไปช่วยเก็บพริก ตากแดด
ร้อนๆ ใหเ้ ธอรดน�ำ้ ต้นพริกทัง้ ไร่ เธอจึงรูว้ า่ เงินทองกว่าจะหาได้ไม่งา่ ย
เลย วันนี้กแ็ ค่ตกงาน ไม่ข้เี กียจไม่เลือกงานอย่างไรก็ตอ้ งหาได้
ตุง๊ ตุง๊ ตุง๊
คนทีไ่ ลน์มาจะเป็ นใครได้ถ ้าไม่ใช่กลุม่ น้องๆ ทีโ่ รงงาน หลายคน
บอกว่าได้งานใหม่แล ้ว แต่เริม่ ท�ำอาทิตย์หน้า เธอเผลอยิ้มดีใจกับรุ่นน้อง
ติด๊ ติด๊
“ฮัลโหล ว่าไงยายพิมพ์”
“วันนี้เจอกันหน่อยไหมพี่ เดีย๋ วพิมพ์จะชวนยายก้อยไปด้วย”
“แถวไหนล่ะ”
“ห ้างเป็ นไงพี”่
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“อืมๆ มากินทีร่ า้ นหมูย่างเกาหลีแล ้วกัน โอเคไหม ใกล ้ๆ สถานี
รถไฟฟ้ า” มันไม่หา่ งจากทีพ่ กั ของมะนาวเท่าไร เดินทางสะดวก ไม่อยาก
ไปที่อ่ืน ไกลเกินเดีย๋ วกลับถึงหอ้ งดึก วันนี้เดินทางไปสมัครงานมา
สองทีแ่ ล ้ว ไม่อยากใช้สงั ขารมาก เพราะพรุ่งนี้ก็ตอ้ งไปสมัครอีกสามที่
ทีเ่ ล็งไว ้
“ตอนนี้สโ่ี มงเย็นกว่าๆ แล ้ว”
“โอเคพี่ งัน้ ห ้าโมงเจอกัน พวกเราก�ำลังเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ า”
“ได้ๆ” มิตรแท้ไม่ต ้องเลิศเลอ เด็กพวกนี้เป็ นเด็กจบใหม่ ไม่แปลก
ทีจ่ ะหางานได้เร็ว งานอะไรก็ทำ� ไปก่อน เมือ่ มีโอกาสค่อยหาลูท่ าง ดีกว่า
ปล่อยเวลาให ้เลยผ่านไปวันๆ อย่าลืมว่าชีวติ คนเราไม่มวี นั นี้ถงึ สองครัง้
ถึงบอกว่าเกิดเป็ นคนต้องท�ำวันนี้ให้ดที ส่ี ุด
งานปรัชญาชีวติ ก็มา!

“โอ๊ย เจ๊มาโน่นแล ้ว”

เสียงของก้อยหวีดดังมาแต่ไกล ร้านหมูยา่ งเกาหลีร ้านนี้อยูใ่ นซอย
ใกล ้ๆ สถานีรถไฟฟ้ า ย่านนี้เป็ นย่านธุรกิจ ย่านคนรวย และเป็ นย่าน
ทีพ่ กั ของชาวต่างชาติ เส ้นสุขมุ วิทไม่เคยหลับใหล แต่ใครคิดจะนั่งรถ
บอกเลยถา้ เป็ นเวลาเร่ งด่ วนมันโคตรติด เธอพักอยู่แถวนี้ แต่ เป็ น
อพาร์ตเมนต์ ชอบที่มนั เดินเพียงสองร้อยเมตรก็ถงึ รถไฟฟ้ า อยู่มา
ตัง้ แต่ สมัยเรียน ก็เลยอยู่มาจนป่ านนี้ โรงงานเก่ าอยู่สมุทรปราการ
จึงเดินทางไปท�ำงานสะดวก แค่ สองต่ อก็ถึง เลยไม่คิดจะโยกย้าย
ทีซ่ ุกหัวนอนไปไหน
“เสียงดังยายก้อย คนมองทัง้ ร้าน”
“ก็มองไปดิ ใครสน” ก้อยย่นจมูกให้พมิ พ์ ส่วนคนเพิ่งมาถึง
ได้แต่สา่ ยหน้าแล ้วยิ้ม ทัง้ กลุม่ บอกเลย ถึงจะถูกเรียกว่าเป็ นสาวโรงงาน
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แต่พวกเธอจัดได้วา่ หน้าตาดี ยิง่ มะนาวด้วยแล ้ว เธออยูใ่ นลุคกระโปรง
ซึง่ ไม่ค่อยมีใครได้เห็นบ่อยนัก ในโรงงานเวลาท�ำงานส่วนใหญ่เธอสวม
กางเกงผ ้า เพราะไปสมัครงานเลยต้องแต่งแบบนี้ สวมเสื้อเชิ้ต มีกระเป๋ า
สะพายข ้าง ดูเหมือนสาวเท่และสาวมั่นในเวลาเดียวกัน
“อะไรกันยายเด็กพวกนี้”
“เจ๊อะ มาฉลองเลย เราสองคนได้งาน”
“พีน่ าวล่ะคะ ไปสมัครโรงงานเดียวกันไหม”
“ไม่ละ พีว่ า่ จะลองหางานออฟฟิ ศดู”
มะนาวพูดได้ถงึ สามภาษาไม่รวมภาษาไทย เพราะตอนมัธยม
เธอลงเรียนพิเศษภาษาญี่ป่ ุนกับอาหรับ แต่ภาษาอังกฤษน่ ะเธอโอเค
อยู่แลว้ ไม่ตอ้ งแปลกใจท�ำไมเธอเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้
สือ่ เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ นัน่ เพราะมันท�ำให ้เธอฝึ กภาษาไปด้วย พอมา
ท�ำงานโรงงานนี้มเี จ้านายเป็ นฝรัง่ ได้สอ่ื สารกันไปในตัว เธอจึงอยากลอง
ท�ำงานออฟฟิ ศแถวๆ ทีพ่ กั เผือ่ ไม่ตอ้ งเดินทางไกล
“ว ้า เสียดาย”
“ยายพิมพ์ แกก็นะ ปล่อยใหเ้ จ๊นาวได้ใช้ชวี ติ แบบสาวออฟฟิ ศ
บ ้างเถอะ”
“ก็อยากให ้อยู่ครบก๊วนไง” พิมพ์โอดเบาๆ มะนาวได้แต่ส่ายหน้า
เชือ่ ไหมว่าการท�ำงานในโรงงานเป็ นอะไรทีม่ คี วามสุขมาก มิตรแท ้แม ้จะ
มีนอ้ ยแต่กม็ ากด้วยคุณภาพ นี่ยงั มีอกี หลายคนทีส่ นิทกัน แต่สองคนนี้
สนิทสุดเพราะท�ำแผนกเดียวกัน
“ไปเปิ ดโลก การท�ำงานกับคนอืน่ ก็มปี ระสบการณ์ไปอีกแบบ”
“ขอบคุณค่ะเจ๊” ก้อยยิ้มกว ้าง
“ว่าแต่สั่งอะไรกันไปแล ้วบ ้าง”
“เยอะเลยเจ๊ นัน่ ไง มาแล ้ว กุงหอยปู
้
ปลา และหมูหมักซอสเกาหลี
มีห ลายแบบ กะกิน ให พ้ ุง แตกแล ว้ ค่ อ ยกลับ ไปกลิ้ง นอนบนเตีย ง”
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พิมพ์คนกินเก่ งพูด สังคมของพวกเราก็กินอะไรง่ายๆ แบบนี้แหละ
ผับเธ็คไม่ค่อยได้เข ้ากันหรอก ส่วนใหญ่เน้นร้านเปิ ดเพลงฟังนั่งกิน
“มาๆ อย่ามัวพูดมาก กินกันเลย”
พวกเราใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงพูดคุยและกิน กินหมูย่างเสร็จ
ก็ตบทา้ ยด้วยไอศกรีม จากนัน้ จึงแยกย้าย สองคนนัน้ ขึ้นรถไฟฟ้ า
กลับไปอีกทาง เธอก็ข้ นึ กลับไปอีกทาง พอลงรถเห็นเด็กน้อยนั่งถือ
กระป๋ องเงินอยูก่ อ็ ดควักเงินให้ไม่ได้ ชีวติ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ถ ้าเลือก
จะเป็ นผู้ให้กอ็ ย่าไปคิดมาก
“หนู ท�ำไมมานั่งคนเดียว”
“แม่ไปซื้อข ้าวจ้ะ”
“เรียนอยู่หรือเปล่า” เด็กน้อยส่ายหน้า ชีวติ คนเราไม่เท่ากันจริงๆ
“แล ้วท�ำไมถึงมา...ขอทาน”
“ช่วยแม่หาเงิน” ค�ำตอบนัน้ ท�ำเอาพูดอะไรไม่ออก ในย่านคนรวย
ย่านธุรกิจ ก็มคี นยากจนปะปนอยู่ โลกนี้ไม่ยุตธิ รรมเอาเสียเลย
“แล ้วแม่บงั คับหรือเปล่า”
“แม่ไม่ได้บงั คับจ้ะ แม่ไปซื้อข ้าว แม่ไปรับจ้างล ้างจาน หนู เลย
มานัง่ ตรงนี้ ได้เงินมาสามสิบบาทแล ้ว พีใ่ ห้อกี ยีส่ บิ ก็ได้ห ้าสิบ จะเก็บไว ้
เป็ นค่าขนมเวลาต้องเข ้าเรียน” สังคมบนโลกนี้มนั ช่าง...อา...เธอควรรูส้ กึ
อย่างไร จู่ๆ น�ำ้ ตาก็ร้ นื ขึ้น เด็กคนนี้มอมแมม เขาต้องโตมาในสังคม
ปากกัดตีนถีบ เธอไม่อยากใหเ้ ด็กคนนี้ตอ้ งล�ำบาก แค่ ลำ� พังตัวเอง
ก็ยำ� ่ แย่
“บ ้านอยู่ไหน”
“ย่านคลองเตย”
“มาไกล”
“รอแม่รบั จ้างลา้ งจาน ตรงโน้นจ้ะ” เด็กน้อยชี้มอื ชี้ไม ้ ตรงนี้
เป็ นหน้าเซเว่นด้วยสิ
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“กินอะไรหรือยัง”
“รอข ้าว” ว่าแล ้วเด็กน้อยก็กม้ หน้า
“หิวไหม ไป เข ้าไปในร้านด้วยกัน พีจ่ ะซื้อของให้” การท�ำดีไม่ควร
เลือกปฏิบตั ิไม่ใช่เหรอ ร้านตรงนัน้ ที่เด็กน้อยชี้เป็ นร้านอาหาร มีคน
มากมาย นักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินเข ้าออก แต่เด็กคนนี้ยงั ไม่ได้กนิ อะไร
เลย เด็กน้อยเพียงยิ้ม เธอจึงจับมือแลว้ พาเดินเขา้ เซเว่น พาซื้อขา้ ว
และขนมรวมถึงน�ำ้ ด้วย เด็กน้อยดีใจใหญ่

มะนาวไม่รูเ้ ลยว่าการกระท�ำของตนไปสะดุดตาใครเข ้า ความ

เอ็นดูต่อเด็ก ความมีนำ�้ ใจโอบอ้อมอารีทำ� ให ้สายตาคมกล ้าคู่นนั้ เพ่งมอง
ไม่วางตา จนคนสนิทซึง่ นั่งร่วมโต๊ะอยู่ดว้ ยมองตามสายตาของท่านชีค
ด้วยความสนใจ พอเห็นว่าจ้องอะไรก็ตอ้ งหันมามองคนเป็ นเจ้านาย
“ท่านชีคมองเธอคนนัน้ เหรอครับ”
“อืม” มองมาสักพักแล ้ว เห็นตัง้ แต่เธอเดินเลยเด็กน้อยขอทาน
คนนัน้ ก่อนหมุนตัวกลับไปพูดคุยแล ้วพาเข ้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
บางอย่างในตัวผู ้หญิงคนนี้น่าสนใจ เขามองหน้าตาไม่ชดั มันเป็ น
เวลากลางคืน แล ้วไฟตรงนัน้ ก็ไม่สว่าง เขานั่งอยู่ในร้านอาหาร ซึง่ เป็ น
ร้านสองชัน้ เขาอยู่ชนั้ สอง หลังประชุมยาวนานเลยชวนอดัมมารีแล็กซ์
ทีร่ า้ นนี้ ซึง่ เป็ นร้านนัง่ ดืม่ มีอาหารนานาชาติ ลูกค้าเยอะใช้ได้ น่าจะเป็ น
ร้านดังในย่านนี้ เขาไม่อยากเดินทางไปไหนไกล เพราะทีพ่ กั ก็อยู่ใกล ้ๆ
แถวนี้เหมือนกัน
“ยอมรับไปอีก”
“ผู ้หญิงคนนัน้ ดูใจดี”
“อย่าบอกนะครับ ว่าท่านชีคจะไปเจรจาชวนเธอไปเป็ นพี่เลี้ยง
คุณหนู ” คนทีเ่ ห็นกันผิวเผินจะไว้ใจได้สกั แค่ไหน ของแบบนี้ต ้องดูนานๆ
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“ถ ้าฉันตอบว่าใช่ละ่ ”
“ไว้ใจได้เหรอครับ” คุณหนู ของเขาออกจะร้าย ไม่รูว้ ่าผู ห้ ญิง
ตัวเล็กๆ แบบนัน้ จะรับมือได้หรือไม่ และเธอจะตอบรับเหรอ เจ้านายเขา
คิดอะไรแปลกๆ อีกแล ้ว
“ก็เผือ่ เธอสนใจ”
“ผมว่า ให ก้ รมการจัด หางานจัด การจะดีก ว่า นะครับ ให ช้ ่ ว ย
คัดกรองคนด้วยระดับหนึ่ง” แลว้ อีกอย่างไม่มอี ะไรการันตีว่าผูห้ ญิง
ที่ท่ า นชีค ก�ำ ลัง เพ่ ง มองจะตกปากรับ ค�ำ เธอจะมองว่า พวกเราเป็ น
แก๊งต้มตุน๋ หรือเปล่าก็ไม่รู ้
“เดีย๋ วฉันมา”
“อ้าว ท่านชีค อย่าท�ำแบบนี้”
“รออยู่น่ีแหละ ไม่ตอ้ งใหก้ าร์ดตามไป” ชีคฮาริซรีบลุกรวดเร็ว
ด้วยเกรงเป้ าหมายจะคลาดกันเสียก่อน เขาวิง่ ลงบันไดชัน้ สองมา เห็น
แผ่นหลังของตนตัวเล็กไวๆ เดินเขา้ ไปในซอย เกิดมาเป็ นตัวเป็ นตน
บอกเลยคนระดับเขาไม่เคยต้องมาท�ำตัวเป็ นสปายสะกดรอยตามใคร
แบบนี้

ไอ้ความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีใครตามมา เหมือนมีใครมองอยู่

ท�ำให ้มะนาวขนลุกแปลกๆ จนต้องรีบล�ำลาเด็
่ กน้อยแล ้วเดินเข ้าซอยมา
พอหยุดฝี เทา้ หันหลังกลับไปก็เจอความว่างเปล่า ซอยนี้เป็ นซอยตัน
นานๆ จึง จะมีร ถเข า้ มา แต่ อ พาร์ต เมนต์ข องเธอเดิน ลึก ไปเกื อ บ
สองร้อยเมตร มีทงั้ หมดสิบชัน้ เจ้าของใจดี ราคาไม่แพงถา้ เทียบกับ
ทีอ่ น่ื ละแวกเดียวกัน
“บ ้าจริง เกลียดความรูส้ กึ แบบนี้”
ว่าแลว้ ก็รีบสาวเทา้ เร็วๆ แต่จงั หวะนัน้ เอง มีร่างใหญ่เดินแซง
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ขึ้นมาแล ้วตัดหน้ายืนขวาง ดีว่าในซอยมีไฟสว่าง มะนาวจึงเห็นสีหน้า
ผู ้ชายร่างใหญ่ตรงหน้าชัดเจน
หล่อมากแม่! หล่อวัวตายความล ้ม! หน้าตาเหมือนผสมหลาย
สัญชาติ และโดยเฉพาะดวงตาสีฟ้ากลอกกลิ้งเหมือนลูกแก้ว
“คุณครับ เดีย๋ วก่อน ฟังผม ผมไม่ใช่ผรู้ า้ ย ผมมาดี”
“มาดีกบั ผีอะสิ” ทะเล่อทะล่าโผล่มาดักหน้ากันแบบนี้ เกิดยัง้ มือ
ไม่ทนั เผลอชกหน้าแหกจะว่าไง หล่อแต่กไ็ ม่น่าไว ้วางใจ
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1

พี่เลี้ยงคนใหม่ของลูก

สาวเจ้าถอยไปด้านหลัง มีตงั้ การ์ดพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

แลว้ อะไรคือไอ้หน้าหล่อไม่ได้มาคนเดียว แต่ ยงั มีสมัครพรรคพวก
ด้านหลังถึงแปดคนที่ตอนนี้ยืนท�ำหน้านิ่งเหมือนซอมบี้เป็ นแผงอยู่
ด้านหลัง มีขา่ วบ่อยๆ พวกต่างชาติคดิ จะเคลมหญิงไทย มันคงไม่คดิ
จะท�ำอะไรมิดมี ริ า้ ยเธอหรอกใช่ไหม อย่าคิดว่าแม่จะกลัวนะบอกเลย
ดวงตาคู่คมมองใบหน้าหวานๆ แต่ดวงตาดุดนั และใช่ สายตา
แบบนี้เหมือนสายตาของวุ ้นเส ้น หน้าหวานแต่มดี วงตาดื้อรัน้ ไม่กลัวใคร
ใหต้ ายเถอะ ไม่เสียแรงทีเ่ ขาแอบสะกดรอยตาม แม ้จะเหมือนไอ้พวก
วิปริตไปหน่อย แต่งานนี้มนั คุม้ สมองเขามันสัง่ การว่าผู ้หญิงคนนี้แหละ
พีเ่ ลี้ยงคนใหม่ของลูก!
“ผมมาดีจริงๆ”
“แล ว้ พวกที่ยืน หน้า นิ่ ง ข า้ งหลัง คื อ อะไร” สาวเจ้า บุย้ ปากไป
ด้านหลัง ชีคฮาริซหันไปด้านหลังก็ตอ้ งถอนหายใจแรง ค�ำสั่งของเขา
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ไม่มคี วามหมายเลยใช่ ไหม บอกอดัมแลว้ แต่ พวกนี้ก็ยงั จะตามมา
พวกนี้คอื การ์ดของเขา เป็ นการ์ดทีถ่ กู ฝึ กมาเยีย่ งทหาร แต่ไม่ใช่ทหาร
เขาไม่ชอบพกทหาร ไปไหนชอบใช้การ์ดมากกว่า ส่วนทหารมีคุม้ ครอง
วังในประเทศก็พอแล ้ว
“คนของผมเอง”
“แล ้วไง” สีหน้าเอาเรื่องมากๆ เลยเถอะ สาบานได้วา่ เกิดมาเป็ น
ชีครัชทายาท ฮาริซไม่เคยเจอผู ้หญิงเชิดใส่ถอื ดีแล ้วดื้อรัน้ แบบนี้มาก่อน
“ผมอยากคุยกับคุณ”
“ไม่ว่าง เวลาเป็ นเงินเป็ นทอง” ความจริงคือไม่ไว้ใจ เห็นเป็ น
ผู ้หญิง ถึงจะไม่ใช่คนสวย แต่เธอก็ระมัดระวังตัว แล ้วพอนึกดู สภาพ
ตัวเองมันก็ไม่ได้ลอ่ แหลมชวนเคลิ้มสักนิด ท�ำไมกลุม่ คนพวกนี้ตามมา
หรือว่าจะเป็ นพวกมาเฟี ยฉุ ดคร่ าผู ห้ ญิงเป็ นเนื้อสดส่งออก สายตา
สาวเจ้าเริ่มมองอย่างไม่ไว้ใจ ของแบบนี้ไว้ใจกันได้ท่ไี หน หน้าหล่อๆ
แต่เลวมีถมไป
“ผมชื่อฮาริซ”
“ไม่อยากรูจ้ กั ”
“แต่ผมอยากรูจ้ กั คุณ”
“เพือ่ ? ว่างมาก?” เลิกคิ้วแล ้วใช้ล้นิ ดุนกระพุงแก้
้ ม ก่อนลดแขน
ที่ตงั้ การ์ดออก เมื่อฝ่ ายนัน้ ไม่มที ่าทีคุกคาม แต่ ยงั เวน้ ระยะห่างไว ้
เพือ่ ความปลอดภัย
“คุณครับ ผมว่าเราต้องคุยกัน ถ ้าไม่เป็ นการรบกวนเวลาของคุณ
ผม...”
“รบกวน และบอกไว ้เลยว่ารบกวนมาก ฉันง่วง นี่มนั จะสามทุ่ม
แล ้ว แหกตาดูดว้ ยค่ะ” มีความกระแทกเสียงด้วยความหงุดหงิดแล ้ว
หมุนตัวเดินจากไป แบบโนสนโนแคร์ใดๆ ทัง้ สิ้น บอกเลยแม ้ความหล่อ
ของเขาท�ำให ้เธอว ้าวมาก แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ� ให ้เธอสนใจหรอกนะ
26 ท่านชีคสมยอมรัก

“เราจะได้เจอกันอีกไหม”
“เอ๊ะ นี่ปล่อยนะ”
“แค่อยากรู”้
“ไม่จำ� เป็ นต้องเจอ” อีกฝ่ ายเคลือ่ นไหวรวดเร็วมาก มาจับแขนไว ้
อย่างถือวิสาสะ มะนาวชักสีหน้าไม่พอใจ
“ผมสนใจคุณ”
“เป็ นบา้ เหรอ ผูห้ ญิงในโลกมีมากมายไหมคะ สภาพฉันแบบนี้
นี่นะที่คุณจะมาชอบ” สาวเจ้าร้องเหอะในใจ ความหล่อของเขามัน
ไม่น่าจะท�ำให ้เขามาชอบผู ้หญิงประเภทเธอได้
“ไม่ใช่ครับ ไม่ได้หมายความแบบนัน้ ผมแค่รสู้ กึ ว่าคุณน่าสนใจ
และผมมีงานอยากให ้...”
“ปล่อยแขนฉัน” ชีคฮาริซพูดไม่ทนั จบสาวเจ้าก็สะบัดแขน จ�ำต้อง
ยอมปล่อย เมือ่ ถนนมีรถแล่นผ่านเข ้ามา ท�ำใหพ้ วกเราต้องหลีก และ
นั่นท�ำใหเ้ ธอเป็ นอิสระแลว้ เดินเร็วๆ จากไป ฮาริซเลือกที่จะไม่ตาม
ไม่อยากใหเ้ ธอเขา้ ใจผิด คิดว่าหลังจากตรวจตราโรงแรมตามค�ำเชิญ
ของประธานค่ อยตามก็ไม่สาย เขาเห็นเธอเดินหายเขา้ ไปในตึกที่พกั
แห่งหนึ่ง แค่น้ ีกเ็ พียงพอแล ้วทีจ่ ะท�ำให ้เราได้เจอกันอีก

“หึๆ”

ชีคฮาริซกลับถึงหอ้ งพักของโรงแรมหรู และใช่ โรงแรมนี้คือ
โรงแรมทีเ่ ขาจะเข ้าถือหุน้ จะมีการเซ็นสัญญาวันพรุ่งนี้อย่างเป็ นทางการ
ร่ วมจับมือเพื่อระดมทุนกับการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ ซึ่งมติท่ปี ระชุมได้
อนุมตั วิ งเงินหมดแล ้วเพือ่ ยกระดับห ้องพักให ้หรูหราเอกซ์คลูซฟี มากขึ้น
ส�ำหรับต้อนรับลูกค้ากระเป๋ าหนัก
แต่...เอาตรงๆ เรือ่ งงานไม่ได้อยูใ่ นหัว มีแต่เรือ่ งพีเ่ ลี้ยงของลูกชาย
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ต่างหากทีท่ ำ� ใหค้ นอย่างชีคฮาริซต้องหัวเราะในล�ำคอ ตัง้ แต่เกิดมาเพิง่
จะเคยโดนผู ้หญิงเมิน
เมินไม่พอ ยังท�ำท่ารังเกียจและหวาดกลัว ถึงเธอไม่ได้ด่าทอ
ออกมาร้ายแรง แต่ เชื่อไหมสายตาคู่ นนั้ ยังตราตรึงเป็ นภาพจ�ำในหัว
วนเวียนไม่หายไปไหน เธอท�ำเหมือนเขาเป็ นพวกต่างชาติโรคจิต ฮาริซ
ไม่ ป ฏิเ สธด้ว ยตัว เองท�ำ ตัว แบบนัน้ จริง ๆ ผู ห้ ญิง ดีๆ ที่ไ หนก็ ต อ้ ง
ตกใจกลัวทัง้ นัน้
เธอเป็ นผู ้หญิงผมสัน้ ซอยแบบทันสมัย ไม่ค่อยได้เห็นในประเทศ
เขา ผูห้ ญิงประเทศเขาจะรักผมมาก ไว ้ผมยาวถึงกลางหลัง จะมีก็แต่
ต่างชาติทต่ี ดั ผมสัน้ รวมทัง้ สาวสวยน่ารักตาโตนัน่ ด้วย เธอดูมแี รงดึงดูด
บางอย่างท�ำให ้เขาอยากเข ้าหา และมันไม่ยากสักนิดกับการสืบค้นประวัติ
“อะแฮ่ม ท่านชีคจะนั่งยิ้มคนเดียวไม่ได้นะครับ” อดัมอดไม่ได้
จริงๆ ตัง้ แต่ ถึงหอ้ งพัก ท่ านชีคก็อมยิ้มดวงตาเจ้าเล่หไ์ ม่พูดไม่จา
เป็ นนานสองนาน
“จัดการให ้ด้วย”
“ผมจัดการให ้แล ้วครับ”
“รู้ใจ” ชีคหนุ่ มชื่นชมคนของตัวเอง อ�ำนาจเงินท�ำได้ทุกอย่าง
ไม่ต อ้ งกลัว เลยว่า ไม่เ กิน พรุ่ ง นี้ ข อ้ มูล ที่ฮ าริซ อยากได้จ ะต้อ งถึง มือ
นานแค่ไหนแล ้วทีไ่ ม่มอี ะไรท�ำให ้เขาสนใจ แต่ผู ้หญิงตัวเล็กทว่าดูแกร่ง
คนนี้กลับน่ ามองน่ าชื่นชม รอยยิ้มของเธอไม่มสี ่งใหเ้ ขาสักนิด มีแค่
อาการตะลึงมองตอนเห็นหน้าเขาครัง้ แรก ไม่อยากจะคุยว่าหลงตัวเอง
แต่ฮาริซมัน่ ใจในความหล่อตัวเอง แต่...เขาหาพีเ่ ลี้ยงให ้ลูก ไม่ใช่หาเมีย
ย�ำ้ ไม่ได้หาเมีย
“ผมรูท้ ่านชีคต้องการอะไร”
“ไม่ตอ้ งมาพูดเลยอดัม ฉันบอกไม่ให ้ตาม”
“พวกนัน้ เป็ นการ์ดนะครับ ความปลอดภัยของท่านชีคอยู่เหนือ
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อืน่ ใดทัง้ หมด”
“ยกกันไปแบบนัน้ ผู ้หญิงเขาตกใจ”
“ตกใจแต่กม็ สี ตินะครับ ผมรู ้แล ้วว่าท�ำไมท่านชีคถึงให ้ความสนใจ
เธอ เพราะส่วนหนึ่งมีความคลา้ ยพระชายาวุ น้ เสน้ แต่ ...ดู เหมือน
จะห ้าวกว่าเยอะเลยนะครับ”
“แบบนี้สิ ถึงจะเหมาะเป็ นพี่เลี้ยงเจ้าลู กชาย” ยิ้มกริ่ม อดัม
อยากจะข�ำให ้หนัก แต่กเ็ ลือกเก็บอาการ
“แน่ ใจเหรอครับว่าแค่ อยากได้เป็ นพี่เลี้ยง” คนก�ำลังนั่งอมยิ้ม
ถึงกับหันมามองแรงคนสนิท เกลียดในความรูท้ นั ของมัน แต่ฮาริซรูด้ วี า่
มันไม่งา่ ยนักหรอก ก่อนหน้านี้เขาเพียรพาสตรีหลายคนไปแนะน�ำ แต่
เจ้าลูกชายไม่เคยพอใจและอาละวาดหนัก ไม่เคยยอมรับ นอกจาก
เรื่องมากเรื่องพีเ่ ลี้ยง ก็ยงั หวงพ่ออย่างเขาไม่ยอมให้มเี มีย ฮาริซหวังว่า
สักวันหากลูกชายโตพอคงจะเข ้าใจอะไรๆ มากขึ้น
“ไอ้น่ี ก็แค่นนั้ สิวะ”
“ครับๆ แค่นนั้ ก็แค่นนั้ ”
“กลับห ้องแกไปได้แล ้ว”
“ท่านชีคจะโทร.หาคุณหนู หรือเปล่าครับ”
“ฉันวิดโี อคอลไปหาแล ้ว ตอนนี้คงหลับ” ทีส่ ุดของหัวอกคนเป็ น
พ่อ ต่อใหอ้ ยากท�ำตามใจปรารถนาตนเองมากแค่ไหน ความรู้สกึ ของ
ลูกชายก็ตอ้ งมาก่อนเหนือสิง่ อืน่ ใด
ก็ได้แต่หวังว่าหากเจอกันอีกครัง้ ผูห้ ญิงคนนัน้ จะยอมคุยกับเขา
ดีๆ และยอมรับขอ้ เสนอที่เขาพร้อมหยิบยื่นให ้ ร่ างใหญ่ ลุกเดินเขา้
ห ้องนอนซึง่ แบ่งเป็ นสัดส่วน มาเมืองไทยก็หลายครัง้ ท�ำไมโลกเพิง่ เหวีย่ ง
คนถูกชะตามาให ้เขาพบเจอนะ น่าจะเหวีย่ งมาให ้เจอตัง้ นานแล ้ว
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อาบน�ำ้ อาบท่าเสร็จเป่ าผมจนแหง้ คนตกงานก็ได้แต่กระสับ

กระส่ายนอนพลิกไปพลิกมาหลายตลบ ข่มตาใหห้ ลับไม่ได้สกั ทีทงั้ ที่
ปกติเธอเป็ นคนหัวถึงหมอนก็จะเข ้าเฝ้ าพระอินทร์แล ้ว แต่ใบหน้าของ
ผู ้ชายต่างชาติคนนัน้ วนเวียน จูๆ่ ก็ตามมา แถมยังยกพวกมาอีกเป็ นแก๊ง
เกิดมาไม่เคยต้องมานอนนึกถึงหน้าผู ้ชายเลยนะ คนอย่างมะนาว
เนี่ยไม่ได้เปรี้ยวหรอก แต่หา้ วเล็กๆ เป็ นมวยด้วยนะบอกเลย เพราะ
เกิดมาเป็ นผูห้ ญิง อะไรทีพ่ อจะเซฟตัวเองได้ก็ต้องเรียนรู้ใหห้ มด เพือ่
ความปลอดภัยและเพือ่ ความสบายใจในการใช้ชวี ติ ในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ ความศิวไิ ลซ์มมี ากมายอันตรายก็มากเช่นกัน
“บ ้าจริง ท�ำไมไอ้หน้าหล่อไม่ออกไปจากหัว”
ตุง๊ ตุง๊
คนส่ ง ไลน์ก็ ย ายก้อ ยรุ่ น น้อ ง ก่ อ นเจ้า ตัว จะวิดีโ อคอลมาหา
มะนาวจึงกดรับ
“ว่าไงก้อย”
“นอนไม่หลับเหรอเจ๊”
“ถ ้าหลับจะรับสายไหมล่ะ”
“ก็คิดถึงเจ๊อะ ก้อยก็นอนไม่หลับ ไม่ใช่อะไร แดกเยอะอะเจ๊
มันก็เลยอืดๆ” แล ้วต้นสายก็แหงนหน้าหัวเราะ เด็กพวกนี้กะโหลกกะลา
จริงๆ
“แล ้วไง ฉันไม่ใช่กระโถน ถ ้ากระเพาะมันท�ำงานไม่ไหว แนะน�ำ
ให้ไปอ้วกซะ” ไม่รูจ้ ะแนะน�ำอะไรทีม่ นั ดีกว่านี้แล ้วไง คนแบบมะนาว
มันก็ขวานผ่าซากแบบนี้แหละ คิดอะไรก็พดู ตามนัน้
“ค�ำแนะน�ำดีจงั เลยเจ๊”
“พูดมาก ไปนอนได้แล ้ว”
“เฮ้อ เสียดายอะ อยากใหเ้ จ๊มาท�ำงานด้วย กลัวสูร้ บตบมือกับ
คนอืน่ ไม่ไหว” มะนาวเป็ นทีร่ กั ของรุ่นน้อง รวมถึงน้าๆ ป้ าๆ อาๆ เวลา
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ต้องไฟต์กบั ลูกค้าหรือพีๆ่ แผนกอืน่ มะนาวออกหน้าหมด เธอใช้เหตุผล
ในการชี้แจงเสมอ จนขนาดเจ้านายยังยอมใจในความมีเหตุผลทีท่ ำ� เอา
ใครอืน่ เถียงไม่ได้ พอโรงงานของเราปิ ด ท�ำใหต้ อ้ งแยกกัน ทุกคนคง
กลัวจะไม่มใี ครปกป้ อง
“เดีย๋ วก็ชนิ ท�ำงานทีใ่ หม่กป็ รับตัวอยูใ่ ห้ได้เพือ่ ปากท ้อง อย่าเอาแต่
อารมณ์ มันคือสัจธรรมว่าโลกนี้ไม่มอี ะไรแน่นอน พวกแกต้องอยูใ่ ห้ได้”
“รูน้ ่าเจ๊ แต่มนั อดคิดถึงไม่ได้”
“คิดถึงก็นดั เจอ ทีน่ ่ีประเทศไทย”
“พอเจ๊พดู แบบนี้แล ้วมันก็สบายใจ”
“ไปนอน พรุ่งนี้ค่อยคุย โอเค้”
“จ้า รักเจ๊นะ” แลว้ ต้นสายก็วางสายไป มะนาวได้แต่ส่ายหน้า
หัวเราะเบาๆ คิดถึงบรรยากาศเก่ าๆ ท�ำงานด้วยกันมานานมันก็มี
ความผูกพันเป็ นธรรมดา

เช้าวันนี้มะนาวแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีครีม ทับด้วยสูท ส่วน

กระโปรงเป็ นทรงสอบกับรองเท ้าคัชชู เตรียมตัวไปสมัครงานยังโรงแรม
ระดับ ห า้ ดาว เธอเห็น ประกาศรับ สมัค ร เอาตรงๆ การสมัค รงาน
ในเครือนี้ยากมาก พอดีญาติของเธอเป็ นพนักงานต้อนรับ เลยชวนให ้
ลองไปสมัครดู พีท่ เ่ี คยท�ำต�ำแหน่งนี้ยา้ ยไปประจ�ำสาขาทีภ่ เู ก็ต
“ต้องก้าวขาไหนก่อนเนี่ยจะถึงจะได้งาน”
ภาวนาในใจ ในฐานะคนตกงาน ที่ไหนเรียกตัวก่อนก็จะไปท�ำ
ที่นั่น ไม่เลือกงานไม่ยากจน ต้องท่องคติน้ ีให้ข้ นึ ใจเพื่อสร้างพลังใจ
ให้ตวั เอง
ร่างบางเดินไปซื้อแซนด์วชิ ในร้านสะดวกซื้อมากิน จากนัน้ เดินไป
ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ เพราะโรงแรมแห่งนี้อยูไ่ ม่ไกลนัก นัง่ วินมอเตอร์ไซค์
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ต่อเดียวเลย ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง หากได้ทำ� งานทีน่ ่ีจะดีมาก
“เชิญชัน้ หา้ เลยค่ ะ” พนักงานต้อนรับบอก เมื่อทราบว่าเธอมา
สมัครงาน ซึ่งหอ้ งนัน้ เป็ นชัน้ ของฝ่ ายบุคคล สาวเจ้ารีบขึ้นไปกรอก
ใบสมัครเพือ่ ไม่ให ้เสียเวลา
“ขอบคุณค่ะ”
พอมาถึง ชัน้ ที่ห มายก็ ไ ปติด ต่ อ มะนาวใส่ ร ายละเอีย ดต่ า งๆ
ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให ้เธอได้เปรียบ อย่างน้อยก็เรื่องภาษาทีเ่ ธอสามารถใช้ได้
แบบไม่เงอะงะ
“มะนาว มะนาว” ต้องตารีบขึ้นมาหารุ่นน้องหลังจากได้รบั ไลน์
ที่อีกฝ่ ายส่งไปว่ามาถึงโรงแรมแลว้ เธอจึงปลีกตัวขึ้นมาหารุ่ นน้อง
ทีร่ จู้ กั กัน
“พีต่ อ้ งตา”
“นึกว่าแกจะไม่มาเสียแล ้ว”
“ต้องมาสิ โรงแรมใหญ่ขนาดนี้ถ ้าได้ท�ำงานคงดีไม่นอ้ ย” อย่างน้อย
ก็เรื่องความมั่นคง
“ขอให้ได้แล ้วกัน เงินดีอยู่”
“ก็อยากได้เหมือนกัน แต่เรื่องแบบนี้อยู่ทด่ี วงไหมอะพี”่
ความสามารถของเธออาจไม่โดดเด่นมาก มันอยู่ทโ่ี ชคชะตาด้วย
แต่หวังว่าโชคชะตาจะไม่เล่นตลกให ้เธอต้องตกงานนาน ถึงจะมีเงินเก็บ
ในบัญชี แต่ถ ้าเลือกได้กไ็ ม่อยากดึงเงินส่วนนี้มาใช้โดยไม่มเี หตุจำ� เป็ น
“เอาใจช่วย”
ทัง้ คู่ พูดคุยกันอยู่ ครู่ หนึ่ง ก่ อนมะนาวจะแยกตัวออกมาเพื่อ
ลงลิฟ ต์แ ล ว้ ไปสมัค รงานที่อ่ืน ต่ อ ทว่ า ยัง ไม่ ท นั จะเดิน ไปพ น้ หน้า
โรงแรมหรู พนักงานต้อนรับก็กระหืดกระหอบมาเรียกไว ้
“เดีย๋ วก่อนค่ะ”
“มีอะไรคะ”
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“คือ...ฝ่ ายบุคคลเรียกพบค่ะ ให ้คุณไปสัมภาษณ์เลย”
“ว่าไงนะคะ สัมภาษณ์เหรอ” อะไรจะรวดเร็วปานนัน้ การเรียก
สัมภาษณ์หากไม่มอี ะไรเลวร้ายจนเกินไป ส่วนใหญ่ก็จะได้ทำ� งานเลย
ใบหน้าหวานยิ้มกว ้าง ทีน่ ่เี ป็ นทีแ่ รกทีเ่ รียกสัมภาษณ์หลังสมัครงานทิ้งไว ้
ห ้าแห่ง ขอให้ได้ ขอให้โดน มีงานท�ำก็ยงั ดีกว่าเตะฝุ่นหายใจทิ้งไปวันๆ
“ใช่ ค่ะ เชิญหอ้ งฝ่ ายบุคคลเลยนะคะ” มะนาวพยักหน้ารัวๆ
ก้าวฉับๆ ด้วยความมาดมั่นไปยังลิฟต์อกี ครัง้ ด้วยหัวใจพองโต ภาวนา
ว่าขอให้ได้ซำ�้ ๆ ในอก

โลกคงกลมจริงๆ จู่ๆ ก็เหวีย่ งใหค้ นทีอ่ ยู่ในหว้ งค�ำนึงเดินทาง

มาหาถึงที่ จะมีอะไรน่ายินดีกว่านี้ ต้องขอบใจหูตาของการ์ดทีร่ บี ติดต่อ
มาว่าเห็นผูห้ ญิงทีท่ ่านชีคไปคุยด้วยเมือ่ วานบริเวณล็อบบี้ ฮาริซจึงให ้
อดัมประสานงานจึงรูว้ า่ เธอตกงานและมาสมัครงานทีโ่ รงแรม
พอแน่ชดั ว่าผู ้หญิงหยิง่ ๆ คนนัน้ มาสมัครงาน ไม่รรี อทีจ่ ะติดต่อ
ฝ่ ายบุคคล และให ้พาเธอขึ้นมาบนห ้องกรรมการใหญ่ ซึง่ ก็คอื เขา อดยิ้ม
ไม่ได้จริงๆ
“ท่านชีคมั่นใจไหมครับ”
“มาก แกออกไปก่อน”
“อย่าท�ำอะไรรุนแรงนะครับ” อดัมทิ้งทา้ ย พออดัมเปิ ดประตู
ออกมาก็เห็นร่างเล็กบอบบางในชุดกระโปรงแต่ดูปราดเปรียวเท่ๆ เดิน
ออกมาจากลิฟต์พอดี เจ้าตัวขมวดคิ้วมุน่ สบตากับอดัมแต่กไ็ ม่พดู อะไร
ดวงตาคู่งามมองไปยังประตูบานใหญ่ ซึ่งเธอเพิง่ ไปพบฝ่ ายบุคคลมา
แล ้วหัวหน้าฝ่ ายบอกให้ข้นึ มาสัมภาษณ์กบั กรรมการใหญ่
“เอ่อ...คุณคะ นั่นห ้องกรรมการใหญ่หรือเปล่า”
“ครับ รอสัมภาษณ์คุณอยู่” อดัมบอกหน้าตาย ต้องปัน้ หน้านิ่งๆ
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เข ้าไว ้ สีหน้าผู ้หญิงคนนี้ดูเอาเรื่องจริงๆ
“ขอบคุณค่ะ”
มะนาวไม่ลมื กล่าวขอบคุณ ถึงเธอจะดูเป็ นผูห้ ญิงหา้ วนิดหน่อย
กระด้างเล็กน้อย แต่เธอก็รูม้ ารยาททางสังคม รูว้ า่ ควรปฏิบตั ติ วั อย่างไร
สาวเท ้ามาหยุดหน้าห ้องยกมือเคาะเบาๆ หน้าห ้องนี้ตดิ ป้ ายใหม่เอีย่ มอ่อง
เป็ นภาษาอังกฤษว่าชื่อชีคฮาริซ ชาร์เซมาน ชื่อแบบแนวๆ อาหรับ แต่
นั่นไม่ได้ทำ� ใหเ้ ธอตกใจ เมื่อมีเสียงอนุ ญาตแลว้ พอผลักประตูเขา้ ไป
สิง่ ทีเ่ ห็นท�ำเอาดวงตากลมโตเบิกกว ้างเท่าไข่ห่าน
จะไม่ใหม้ ะนาวตกใจอย่ างไรไหว นี่มนั คู่ กรณี เมื่อวาน ภาพ
หลากหลายวนเวียนเมือ่ คืนยังตามหลอน ในชีวติ จริงเขายังมาหลอนเธอ
อีกเหรอ หลับตาแล ้วเปิ ดใหม่เผือ่ ตัวเองจะตาฝาด แต่...ใบหน้าหล่อเหลา
คมเข ้มดูเจ้าเล่หร์ า้ ยกาจคู่นนั้ มันชัดเจนว่าคือคนเดียวกันกับทีต่ ามเธอ
เมือ่ คืน
“คุณ...ให ้ตาย ท�ำไมเป็ นแบบนี้ไปได้”
“เชิญนั่งครับคุณนาวดี” แน่นอนประวัตกิ ารสมัครงานของเธอเขา
อ่ า นคร่ า วๆ หมดแล ว้ น่ า ทึ่ง ก็ ต รงที่เ ธอพู ด ได้ห ลายภาษารวมทัง้
ภาษาอาหรับด้วย
“เป็ นคุณได้ยงั ไง” ไอ้โรคจิตชัดๆ แต่เขาเป็ นถึงกรรมการใหญ่
เลยนะ ไม่ตอ้ งพูดเลยว่ามีความส�ำคัญกับโรงแรมนี้ขนาดไหน
“สวัสดีค่ะ”
“ครับ สวัสดี” แม ้จะตกใจแต่ตอนนี้เธอจะหยิง่ ยโสไม่ได้ มันคนละ
สถานการณ์ เขาเปรียบเสมือนเจ้านาย แถมยังเป็ นถึงชีคอีกด้วย คิดว่า
น่าจะเป็ นคนส�ำคัญระดับประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมภิ าค
ตะวันออกกลาง ช่างตรงนัน้ ก่อน จูนสมองกลับมาปัจจุบนั เธออยากได้
งาน คนใหญ่คนโตสัมภาษณ์ความเกร็งจึงมีเป็ นเท่าตัว สูดลมหายใจลึกๆ
เชิดหน้าหน่ อยๆ สบกับดวงตาคมกลา้ เวลาสัมภาษณ์งานต้องสบตา
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กับคนสัมภาษณ์น่ีนา
ชี ค ฮาริ ซ ต้อ งเก็ บ สีห น้า และแววตาให้ น่ิ ง เข า้ ไว ้ แม จ้ ะแอบ
จุดรอยยิ้มบนมุมปาก ชอบท่าทางของเธอ ดู ยโสโอหังไม่หวั่นเกรง
แสดงถึงความมั่นอกมั่นใจ เขาชอบคนตาต่อตาฟันต่อฟัน แต่นอ้ ยนัก
จะได้ป ระสบพบเจอคนประเภทนี้ ถึง บอกไงว่า ผู ห้ ญิง คนนี้ มีอ ะไร
น่าค้นหา
“คุณคือคนสัมภาษณ์ฉนั เหรอคะ”
“ครับ แต่ไม่ใช่ตำ� แหน่งทีค่ ุณมาสมัคร”
“อ้า ว แล ว้ เรีย กฉัน มาท�ำ ไม” น�ำ้ เสีย งติด จะเหวี่ย งเล็ก น้อ ย
สมัครฝ่ ายบัญชีแต่เขาพูดงี้ตอ้ งการอะไร ชักไม่แฮปปี้ แล ้วนะ
“ถา้ เมือ่ คืนคุณยอมคุยกับผม เราคงเข ้าใจตรงกัน แต่ไม่เป็ นไร
ตอนนี้กท็ นั และผมมัน่ ใจว่าคุณจะไม่ปฏิเสธงานส�ำคัญทีผ่ มอยากให ้คุณ
พิจารณา”
พูดจบก็เลือ่ นเอกสารเกีย่ วกับงานทีเ่ ธอต้องรับผิดชอบมาตรงหน้า
มือ บางคว า้ มาอ่ า นคร่ า วๆ หัว คิ้ว เรีย วขมวดมุ่น เป็ น ปมเมื่อ ไล่อ่ า น
ไปเรือ่ ยๆ จะไม่ให ้มะนาวตกใจได้อย่างไร มันไม่ใช่งานเกีย่ วกับสายวิชา
ทีเ่ ธอเรียนมา แต่มนั คือ…
พีเ่ ลี้ยงเด็ก!
มะนาวมั่นใจว่ากรอกข ้อมูลทุกอย่างชัดเจน ต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ
มาสมัคร แล ้วผูช้ ายคนนี้ซง่ึ เป็ นถึงกรรมการใหญ่ทำ� ไมถึงเรียกเธอมา
แล ้วยืน่ ต�ำแหน่งบ ้าบอคอแตกอะไรมาก็ไม่รู ้ เขาควรรูว้ า่ คนแบบเธอเนี่ย
ไม่ใช่นางงามจักรวาล เธอไม่ใช่คนรักเด็กขนาดจะไปเลี้ยงเด็กได้ไง
“ฉันท�ำไม่ได้”
“ว่าไงนะ”
“ฉันท�ำไม่ได้ ตอบคุณชีคตรงนี้เลยแล ้วกันค่ะ”
“พีเ่ ลี้ยงเด็ก งานง่ายๆ”
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“ถา้ เป็ นงานง่ายๆ ท�ำไมคนต่างชาติแบบคุณถึงต้องมาหาพีเ่ ลี้ยง
ไกลถึง เมือ งไทย มัน ไม่ ต ลกไปหน่ อ ยเหรอคะ หาพี่เ ลี้ย งเป็ น คน
ชาติเดียวกันไม่ดกี ว่าหรือ” ใบหน้าหวานเลิกคิ้ว มีย้มิ มุมปากดูรา้ ยๆ เท่ๆ
ผูห้ ญิงคนนี้มเี สน่ หแ์ ปลกๆ ไม่ใช่ความสวย แต่ดวงตากลมโต
เอาเรื่องและไม่ยอมใครนั่นต่างหากทีม่ นั ก�ำลังท ้าทายฮาริซอยู่ในที ไม่รู ้
เจ้าตัวรูบ้ ้างหรือเปล่าว่าเธอท�ำให ้เขาอยากเอาชนะ!
ยิง่ ยากยิง่ อยากได้ มันอยู่ในสายเลือดผู ้ชายทุกคน เพราะผู ้ชาย
เราชอบทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรค ชอบความท ้าทาย เพราะเมือ่ ใดทีย่ งั ไม่ได้
ตามต้องการใจเราจะไม่เป็ นสุข ฮาริซจะต้องท�ำให ้เธอยอมไปเป็ นพีเ่ ลี้ยง
ของลูกชายให ้ส�ำเร็จ
ผูห้ ญิงหวานๆ ใจดีก็แล ้ว เรียบร้อยก็แล ้ว ไม่เคยท�ำใหล้ ูกชาย
พอใจ จึงอยากเสีย่ งลองผู ้หญิงลุคห ้าวๆ กร้าวๆ แกร่งๆ ไปเป็ นพีเ่ ลี้ยง
ของตัวแสบ เพราะดูทา่ เธอน่าจะมีศกั ยภาพปราบความร้ายของลูกชายได้
“ฉลาด เป็ นค�ำถามทีด่ ”ี
“ค่ะ ฉันถึงปฏิเสธ”
“ผมจ้างคุณด้วยเงินเดือนหนึ่งแสนบาท มันอาจน้อยไป ถา้ งัน้
ผมจะเพิม่ ให้”
“เท่าไรก็ไม่รบั ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงิน อย่าคิดเอาเงินมาฟาดหัว
ประเทศทะเลทรายแหง้ แล ้งกันดาร ขอโทษทีพ่ ูดตรงๆ แต่ฉนั ก็เห็นว่า
มันเป็ นแบบนัน้ มันอาจไม่คุม้ กับการที่ฉนั ต้องทิ้งบา้ นทิ้งครอบครัว
ไปอยู่ทโ่ี น่นโดยไม่รูช้ ะตากรรม” บทจะพูดยาวก็ร่ายยาวไม่เว ้นช่องไฟ
ใหค้ นตรงหน้าแทรก ความหล่อท�ำอะไรเธอไม่ได้หรอก แม ้เขาจะหล่อ
เข ้าขัน้ วัวตายควายล ้มก็เถอะ
นอกจากไม่โกรธเขายังอมยิ้ม ยืดตัวเล็กน้อยเพื่อจ้องใบหน้า
คนหยิ่งในศักดิ์ศรีดว้ ยสายตาชื่นชมระคนพออกพอใจ ชอบในความ
มุ่งมั่นของเธอ และชอบในความตรงทีเ่ ธอบอกว่าประเทศเขาแหง้ แล ้ง
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ก็จริง มันแห ้งแล ้ง แต่มนั ก็ไม่ได้กนั ดารอะไรขนาดนัน้ เขาอยากให ้เธอ
ไปเห็นเพือ่ จะได้เปลีย่ นทัศนคติเสียใหม่
“ผมไม่ได้คดิ แบบนัน้ ”
“แลว้ ที่บอกเมื่อครู่ ไม่ส่อไปหน่ อยเหรอ ลู กชายของคุณท�ำไม
ไม่ให ้คนใกล้ตวั เลี้ยง หรือแม่ของเด็กคนเดียวไม่พอเหรอ”
“ผมเลิกกับแม่ของลูกตัง้ แต่แกยังเด็ก”
ค�ำตอบนี้ทำ� ใหม้ ะนาวนิ่งไป เธอไม่ได้ตงั้ ใจจะละลาบละลว้ ง
ใครจะไปคิดล่ะว่าเด็กขาดแม่ บางทีเหมือนเด็กขาดความอบอุน่ หรือเปล่า
ความจริงถามว่าสนหรือเปล่าเงินเดือนเรือนแสน เอาตรงๆ ตาโตมาก
เถอะ แต่ตอ้ งเก็บอาการไง
“ฉันขอโทษค่ะ”
“ไม่เป็ นไรครับ”
“ลูกชายผมค่อนขา้ งเอาแต่ใจ ใครๆ ก็สปอยล์ เปลีย่ นพีเ่ ลี้ยง
เป็ นว่าเล่น แกสามขวบครึง่ กว่าๆ พูดเก่ง แต่กอ็ ย่างทีบ่ อก แกไม่เอาใคร
ถามว่าท�ำไมผมต้องเจาะจงหาพีเ่ ลี้ยงคนไทยให ้ลูก เพราะแกชอบอาสะใภ ้
ทีเ่ ป็ นคนไทย ค่อนข ้างเข ้ากันได้ดี ผมจึงอยากหาพีเ่ ลี้ยงคนไทย เผือ่
แกจะเปลีย่ นนิสยั ” ความจริงไม่อยากพูดอะไรยาวๆ แต่ก็ตอ้ งการให ้
คนตรงหน้ามั่นใจว่าเขามีความจ�ำเป็ นอะไร ท�ำไมต้องเป็ นชาวไทย และ
นี่คอื เหตุผล
“ผมอยากให ้คุณรับงานนี้จริงๆ”
“ฉันไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศ”
เคยบินไปเทีย่ วญี่ป่ นุ เกาหลี ฮ่องกง แค่สามประเทศนี้ แล ้วก็
ไปไม่ก่ีว นั แต่ ถ า้ ไปเป็ น พี่เ ลี้ย งนั่ น หมายความว่า ต้อ งอยู่ เ ป็ น เดือ น
เผลอๆ อาจยาวนานเป็ นปี ไอ้เงินแสนก็อยากได้หรอก แต่มสี วัสดิการ
อะไรรองรับบ ้างล่ะทีจ่ ะไม่ทำ� ให ้เป็ นภาระคนอืน่
“แผ่นนี้คือรายละเอียด เราจะเซ็นสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เพื่อความสบายใจ มีประกันเดินทาง ประกันชีวติ ประกันอุบตั ิเหตุ
มีเบี้ยเลี้ยงนอกเหนือจากเงินเดือนแยกต่างหากชัดเจน และมีวนั หยุดให ้
สัปดาห์ละหนึ่งวัน คุณสามารถไปไหนก็ได้ ถ ้าเจ็บป่ วยไม่สบายทางเรา
จะดู แ ลทัง้ หมด” ใจป�้ ำ มากกว่า สายเปย์ก็ ฮ าริซ นี่ แ หละ งานนี้ ต อ้ ง
เทหมดหน้าตัก ท�ำให ้เธอตกลงให้ได้ ยอมหมด เพือ่ ลูก!
หูก็ฟงั อีกฝ่ าย ตาก็อ่านเอกสารในมือซึ่งเป็ นรายละเอียดต่างๆ
เบี้ยเลี้ยงคือสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างต่อเดือน แม่เจ้า เขาทุม่ มากเลยแฮะ
มีความเหลือบตามอง แต่ตอ้ งเก็บอาการเอาไว้ไม่ให้รูว้ า่ เธอก�ำลังสนใจ
แต่...มะนาวคงลืมไปว่าเขาคือระดับกรรมการใหญ่ แถมยังเป็ น
ถึงชีครัชทายาท เรือ่ งสังเกตความรูส้ กึ คน อ่านใจคนเป็ นเรือ่ งทีฮ่ าริซถนัด
คนตรงหน้าก�ำลังสนใจข ้อเสนอของเขา
“ขอคิดดูก่อนค่ะ อีกอย่าง ฉันจะแน่ใจได้ไงว่าไม่โดนหลอก”
“จะจ่ายค่าจ้างสามเดือนแรกให ้ก่อน เพือ่ เป็ นการการันตี พร้อม
เบี้ยเลี้ยง เรื่องเงินประกันต่ างๆ ทางผมจะออกให้ทงั้ หมด เราจะ
ต่ อ สัญ ญาจ้า งทุ ก ๆ หกเดือ น เพื่อ ความเป็ น ธรรม เผื่อ กรณี คุ ณ
ไม่ผา่ นงาน” แน่นอนว่าเขาถูกชะตาผู ้หญิงตรงหน้า แต่ลูกชายจะถูกชะตา
หรือเปล่านัน้ ยากคาดเดา
ในหัวของมะนาวก�ำลังค�ำนวณประเมินขอ้ ดีขอ้ เสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เงินหนึ่งแสนพร้อมเบี้ยเลี้ยงมันจะคุม้ ค่ ากับการเดินทาง
จริงไหม เพราะเธอไม่มเี พือ่ นอยู่ท่โี น่ นเลย ไปแดนไกลเหมือนไปอยู่
ตัวคนเดียว ค่อนข ้างต้องคิดสักนิดหนึ่งแบบคนมีสติไม่เห็นแก่เงิน
“ถา้ คุณตกลง ผมเพิม่ ค่าจ้างใหเ้ ป็ นเดือนละสองแสนเลยครับ”
ฮาริซอยากได้คำ� ตอบวันนี้ ถ ้าเธอกลับไปคิดเธออาจไขว ้เขว ยอมรับว่า
เห็นแก่ตวั แต่เขาอยากใหล้ ูกชายได้ลองมีพเ่ี ลี้ยงหลุดลุคแบบคนอืน่ ๆ
ทีผ่ ่านมา
“ไม่ค่ะ ฉันต้องคิดให ้รอบคอบ”
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“สองแสนห ้า”
“คุณ เอ่อ...ชีคฮาริซ โปรดเข ้าใจด้วยว่าฉันต้องรอบคอบให ้มากค่ะ”
ใจสั่นมากแม่ เดือนละสองแสนห ้าเชียวนะ ใครบ ้างไม่อยากได้
“งัน้ สามแสนครับ”
“โอเคค่ะ ฉันรับงานนี้ จะไปเป็ นพีเ่ ลี้ยงของลูกคุณ”
บ ้าจริงๆ พูดไปแล ้วมะนาวก็อยากตะครุบปากตัวเอง บอกตัวเอง
ต้องไม่เห็นแก่เงิน แต่อะไรคือเขายืน่ ข ้อเสนอมาสามแสนแล ้วรีบตอบรับ
ทันที บา้ ไปแลว้ เถอะ แต่ ถา้ บวกลบคู ณหารมันก็น่าเสี่ยงไม่ใช่ หรือ
ท�ำงานเกือบทัง้ ปี เลยนะกว่าจะได้เงินจ�ำนวนนี้ อย่างน้อยไม่ผ่านโปร
เธอก็ยงั มีเงินติดมือเกือบล ้าน เพราะต้องผ่านการทดลองงานสามเดือน
“ขอบคุณครับ”
“แต่ฉนั มีข ้อแม้”
“ครับ ว่ามาได้เลย”
“ฉันไม่ใช่คนรักเด็กนัก ไม่ใช่คนขี้เอ็นดูด ้วย แต่ฉนั ไม่ใช่คนใจร้าย
ฉะนัน้ การที่ฉัน จะเป็ น พี่เ ลี้ย งของลู ก ชายคุ ณ ฉัน ขอได้สิท ธิ์ใ นการ
ตัดสินใจทุกๆ เรื่อง โดยหา้ มคนอื่นเขา้ มายุ่งวุ่นวายหรือคัดค้านวิธี
การเลี้ยงของฉันโดยเด็ดขาด” ฟังจากอีกฝ่ ายเล่าคร่ าวๆ ลูกชายเขา
เอาแต่ใจมาก มีแต่คนสปอยล์ การถูกเอาใจมากๆ จะท�ำให ้เด็กเสียนิสยั
ฉะนัน้ จะปลูกฝังนิสยั ก็ตอ้ งท�ำกันตัง้ แต่ยงั เป็ นไม้อ่อน
“ตรงดี”
“ค่ะ”
“เธอเป็ นลูกคนโต?”
“ใช่ค่ะ มีนอ้ งชายอีกคน”
“ต้องบอกพ่อแม่ก่อนไหม ฉันมีเวลาให้ส่ีวนั ในการเตรียมตัว
เพราะต้องบินไปพร้อมกัน ถา้ ตกลงพรุ่งนี้มาเซ็นสัญญาและยืน่ ขอวีซ่า
คนของฉันจะช่วยด�ำเนินการให้ทงั้ หมด” ถูกชะตา ค�ำนี้น่าจะใช้ได้ แต่
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ความตรงของเธอมากกว่าทีม่ นั ท�ำให ้เขารู้สกึ ว่า เธอแตกต่างจากผูห้ ญิง
ทีเ่ คยเจอ
“ฉันต้องบอกอยู่แล ้ว”
“หรือจะให้ฉนั ไปด้วย”
“ไม่ตอ้ ง จัดการเองได้ พรุ่งนี้หลังเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อย
ฉันจะบินกลับน่าน ไปสองวันแล ้วจะกลับ”
“ได้ ข ้าวของต้องการเอาอะไรไปก็ตามสบาย เพราะเราจะบินกลับ
ด้วยเครื่องบินส่วนตัว ขนไปเยอะๆ ได้เลย อ้อ เธอท�ำอาหารเป็ น
หรือเปล่านาวดี” เรียกชือ่ จริงเต็มยศเลย ดีไม่เรียกนามสกุลพ่วงมาด้วย
“เรียกฉันว่ามะนาวก็ได้ หรือเรียกนาวก็ได้ สัน้ ๆ” เธอบอก
คนเป็ นเจ้านาย แต่นำ�้ เสียงของเธอก็ยงั เป็ นแบบเดิม คือชัดๆ ตรงๆ
ไม่มอี ่อนหวานใดๆ
คนฟังพยักหน้าเบาๆ จ้องใบหน้าหวาน ดวงตาของเธอกลมโตมาก
เอาตรงๆ ที่เขียนในนี้ระบุอายุคือยี่สบิ แปด แต่ผวิ หน้าของเธอท�ำไม
เหมือนเพิง่ ยีส่ บิ ดูเด็กและใสมาก ตัวก็เล็ก ห ้าวนิดๆ แปลกตา ปากนิด
จมูกหน่อย ชอบขึงตาดุๆ ใส่เขา นี่คงเป็ นบุคลิกของเจ้าตัว
“มีอะไรจะถามอีกหรือเปล่าคะ”
“ไม่นะ”
“ก็ไหนว่าคุณ...เอ่อ ท่านชีคจะสัมภาษณ์”
“เสร็จแล ้ว ไว ้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะ เพราะช่วงบ่ายฉันมีประชุม
จะได้รบี ให ้คนด�ำเนินการเรื่องวีซ่า” ทุกอย่างมันรวดเร็วจนตัง้ ตัวไม่ทนั
เอาวะ ไหนๆ ตัดสินใจไปแล ้ว ป่ วยการมานัง่ นึกย้อนหลัง ถ ้าอยู่
ไม่ได้ก็แค่ กลับเมืองไทย อย่างน้อยก็ไปเพื่อเงิน ท่องไว้ว่าเดือนละ
สามแสนบวกเบี้ยเลี้ยงต่างหาก เห็นทีตอ้ งไปหาข ้อมูลท่านชีคฮาริซแล ้ว
ว่าเป็ นใครมาจากไหน ไว ้ประดับความรู้ในสมอง
“รับทราบค่ะ”
40 ท่านชีคสมยอมรัก

“ขอบคุณทีย่ อมไปเป็ นพีเ่ ลี้ยงให ้ลูกฉัน” สรรพนามแทนตัวเองของ
ฮาริซเปลีย่ นไปเพือ่ ให ้สนิทสนมกันมากขึ้น ใช้คำ� ว่าคุณมันจะดูห่างเหิน
เป็ นทางการเกินไป
“ตกลงตามสัญญา คือหมายถึงว่า เงินสามเดือนแรกท่านชีค
ต้องโอนเข ้าบัญชีฉนั ด้วยนะคะ” เขี้ยวจริงๆ แม่คณ
ุ นี่คดิ ว่าคนอย่างเขา
เป็ นพวกชอบโกหกหรือไง มากกว่านี้เขาก็ใหไ้ ด้ เรื่องเงินไม่ใช่ปญ
ั หา
แค่น้ ีขนหน้าแข ้งของเขาไม่ร่วงอยู่แล ้ว
“เดีย๋ วแจ้งเลขที่บญ
ั ชี ส่งไลน์มาตามเบอร์น้ ีได้เลย พรุ่งนี้หลัง
เซ็นสัญญา ค่าจ้างสามเดือนแรกพร้อมเบี้ยเลี้ยงจะเข ้าบัญชีของเธอทันที
มะนาว”
“ขอบคุณล่วงหน้าแล ้วกันค่ะ”
“ยินดีตอ้ นรับ คุณพีเ่ ลี้ยงคนใหม่”
ฟังแปลกๆ อย่างไรไม่รู ้ แต่ช่างก่ อนเถอะ จะมีเงินเกือบลา้ น
ในบัญชี ใหต้ ายเถอะพ่อแก้วแม่แก้ว ท�ำงานทัง้ ปี ยงั ไม่ได้ขนาดนี้เลย
ในความโชคร้ายตกงาน นี่อาจเป็ นความโชคดีทเ่ี ธอได้รบั จากทีบ่ อกว่า
ไม่เห็นแก่เงิน บอกเลยว่าเงินคือพระเจ้าของแท ้

มะนาวเดินทางกลับมาถึงบา้ น พ่อของเธอขับรถยนต์ไปรับ

จะได้นอนบ ้านสองคืนก่อนบินกลับ แล ้วก่อนเดินทางมาเธอจัดกระเป๋ า
ไปสองใบ เอาเสื้อผา้ และของกิน ส่วนเรื่องอาหารแหง้ ที่จะพกติดตัว
และเครื่องปรุงต่างๆ จะมาเตรียมจากทีน่ ่ี โดยเฉพาะน�ำ้ พริกฝี มอื แม่
“แม่จา๋ หวัดดีจะ้ ”
“มะนาว มาไวจัง นี่พอ่ ขับรถเร็วหรือเปล่า”
“ขับ ช้า ตามที่แ ม่ บ อกเลย” พ่ อ ยัก คิ้ ว ให แ้ ม่ แค่ น ั้น ไม่ พ อ
มีหอมแก้มโชว์ความหวาน ใหค้ วามรักของทัง้ คู่ฆ่าคนโสดอย่างลูกสาว
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“พ่ออย่าเพิง่ แย่งหอมสิ นาวหอมก่อน” กับพ่อแม่เธอมักท�ำตัว
เหมือนเด็กเสมอ ทัง้ ทีอ่ ายุกไ็ ม่ใช่นอ้ ยๆ ยีส่ บิ แปดถึงวัยทีค่ วรมีครอบครัว
แต่...คงยาก เพราะชีวติ นี้เธอไม่ได้สนใจใครเลย คิดว่าไม่มผี วั ก็ไม่ตาย
ไม่มผี ูช้ ายอยู่ได้ แต่ถา้ ไม่มเี งินอาจตายได้ ฉะนัน้ ขอเลือกมีเงิน แล ้ว
ตอนนี้เธอก็มเี งินนอนอุน่ ใจในบัญชีเป็ นค่าจ้างสามเดือนแรกเก้าแสนกว่า
ช่างดีต่อใจเหลือเกิน
“ว่าแต่ ไอ้นอ้ งล่ะ”
“ไปจับปลากับเพือ่ น เลิกเรียนก็ไปจับปลา ขายได้ราคาดี ได้คุณค่า
ทางอาหารมากกว่าปลาเลี้ยง” แม่รีบบอก สาเหตุท่เี ธอไม่เป็ นห่วงพ่อ
กับแม่เพราะท่านยังแข็งแรง แม่มเี ธอตัง้ แต่อายุย่สี บิ จึงยังแข็งแรงดี
อยู่ท่ีน่ีมนี อ้ งคอยช่ วยเรื่องงาน ซึ่งแต่ ละเดือนเธอจะส่งเงินมาใหพ้ ่อ
กับแม่เดือนละหา้ พัน ซึ่งพวกท่านสองคนไม่เคยเรียกร้อง แต่ เธอก็
อยากให ้ แล ้วยังส่งให ้น้องอีกหนึ่งพัน เป็ นค่าใช้จ่ายประจ�ำ
“ว่าแต่ไปไงมาไงถึงกลับบ ้านกะทันหัน” เจอค�ำถามนี้เข ้าไปสาวเจ้า
ก็ ไ ด้แ ต่ ย้ ิม แห ง้ ๆ จะไม่บ อกก็ ไ ม่ไ ด้ รู้ทีห ลัง พ่ อ แม่จ ะกัง วล สู เ้ ล่า
ความจริงดีกว่า ซึง่ เธอเป็ นคนตรงๆ ไม่ชอบโกหกอยู่แล ้ว
“มาเพราะคิดถึง อีกอย่างคือนาวต้องไปท�ำงานต่างประเทศ”
“ฮะ! อะไรนะ ต่างประเทศเหรอลูก”
“ใช่จะ้ ไปไกล ไม่รูจ้ ะได้กลับเมือ่ ไร”
“อะไรกันวะ พ่อไม่เห็นเข ้าใจ” พ่อมีความเกาหัวเบาๆ ตามประสา
ลู กชาวไร่ ชาวนา บา้ นเธอปลู กผักและท�ำสวนพริก กับทอผา้ ส่งขาย
รายได้อาจไม่มาก แต่มนั ก็เป็ นอาชีพทีพ่ อ่ แม่ส่งเสียเธอเรียนจนจบ
“นาวต้องไปท�ำงานต่างประเทศ ไปเป็ นพีเ่ ลี้ยงเด็ก รายได้ดมี าก
เลยจ้ะพ่อ ค่าจ้างเดือนละสามแสน”
“ว่าไงนะ สามแสน!”
42 ท่านชีคสมยอมรัก

ทัง้ พ่อและแม่รอ้ งตกใจพร้อมกันตาโตแทบไม่อยากเชื่อ อย่าว่า
แต่ ท่านเลย เธอก็แทบไม่เชื่อเหมือนกัน แต่ มนั คือเรื่องจริง เพราะ
ค่ าจ้างสามเดือนแรกเขา้ บัญชีมานอนอุ่นตัง้ แต่เมือ่ วาน และใช่ว่าเธอ
หยิบเงินออกจากกระเป๋ ามาหนึ่งปึ ก ตัง้ ใจเอามาใหพ้ ่อกับแม่ เป็ น
ขวัญก�ำลังใจให ้พวกท่านปลาบปลื้มไปกับลูกสาวคนนี้
“อะ อะไรเนี่ยมะนาว ลูก”
“เงินจ้ะ มะนาวใหแ้ ม่กบั พ่อ เป็ นเงินเก็บของมะนาวเอง ตอน
ท�ำงานทีเ่ ดิม อยากใหพ้ อ่ กับแม่เป็ นก้อนใหญ่ เผือ่ เอาไว ้ลงทุนท�ำอะไร
หรือใช้จ่ายเวลาเจ็บป่ วย” เงินปึ กหนึ่งแสนสดๆ ร้อนๆ เธอเบิกมาเมือ่ เช้า
แลว้ เอาใส่กระเป๋ า เสี่ยงนะ แต่ ก็อยากใหท้ ่านได้เห็นเงินก้อนด้วย
ความภาคภูมใิ จ ว่าหยาดเหงือ่ แรงงานทีพ่ ่อแม่เสียไปนัน้ เธอไม่เคยลืม
พระคุณ
“ลูกเอ๊ย อุตส่าห์ทำ� งานเป็ นลูกจ้างเขายังจะเอามาให ้พ่อกับแม่อกี ”
พ่อเอ่ยเสียงอ่อน แต่ลูบคล�ำเงินไม่หยุด มะนาวอมยิ้ม
“อยากให ้ เก็บไว ้นะแม่ เก็บไว ้นะพ่อ ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน”
“ขอบใจนะลูก”
“นาวต้องไปท�ำงานต่ างประเทศ อาจไม่สะดวกในการติดต่ อ
แต่ยงั ไงก็จะโทร.หาบ่อยๆ”
“แม่ภมู ใิ จในตัวลูก ไปอยูโ่ น่นมันไกล แต่แม่กบั พ่อไม่ห ้ามหรอก
ถา้ ลูกตัดสินใจก็แสดงว่าไตร่ตรองมาดีแล ้ว” แม่ลูบหัวของเธอเมือ่ เธอ
โผเข ้าสวมกอด
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เริ่มงาน

บางทีมะนาวก็งงใจตัวเอง ทุกอย่างดูรวดเร็วเร่งรีบ จนแทบ

ไม่เชื่อว่าตอนนี้เธอเดินทางถึงประเทศไซคาลแลว้ มาด้วยเครื่องบิน
ส่วนตัวของชีคฮาริซ จ�ำได้วา่ หลังเซ็นสัญญาเธอก็สบื ค้นประวัติ จึงได้
รู ว้ ่าเขายิ่งใหญ่และร�ำ่ รวยแค่ไหน การที่เธอยอมรับงานนี้ดูๆ เหมือน
คนเห็นแก่เงิน ทว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล ้วแต่ มะนาวตัง้ ใจจะท�ำงาน
ทุกอย่างให ้เต็มทีเ่ ต็มความสามารถให ้คุม้ ค่าจ้าง
ดวงตากลมโตกวาดมองสนามบินใหญ่โต แม ้จะไม่เท่าสุวรรณภูมิ
แต่เรือ่ งความหรูหรามีระดับบอกเลยว่าสุดยอด สมกับเป็ นเมืองทีร่ ำ� ่ รวย
มาจากน�ำ้ มันดิบ พลังงานที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้โลกนี้มกี ารเดินทาง
ท่านชีคพาเธอออกช่องวีไอพี มีรถยนต์หรูหราคาดว่าเป็ นแบบกันกระสุน
มารับถึงด้านหน้าแบบไม่ตอ้ งเดินให ้เมือ่ ยขา
“เห็นหรือยังว่าทีน่ ่ีไม่ได้มแี ต่ความแห ้งแล ้ง”
“เจริญเหมือนรัฐดูไบหรือเปล่า” มีเลิกคิ้วถามเจ้าของประเทศ
44 ท่านชีคสมยอมรัก

“เรายัง ไม่ถึง ขนาดนัน้ เราต้อ งพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอีก เยอะ
ไม่ได้อยากต้อนรับแค่ นกั ลงทุน แต่ เราต้องการนักท่องเที่ยวเพื่อให ้
การท่องเทีย่ วของเรามีช่อื เสียง ใหช้ าวบ ้านมีงานท�ำ” นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเขา
สามคนพีน่ อ้ งปรึกษาหารือกันอยูเ่ สมอ แล ้วตอนนี้อตั ราการเจริญเติบโต
ด้านท่องเทีย่ วก็ดวี นั ดีคนื
“แต่นกั ท่องเทีย่ วเยอะเหมือนกันนะคะ” สังเกตจากในสนามบิน
“ส่วนใหญ่จากยุโรป อเมริกา เอเชียค่อนข ้างน้อย”
“คงเพราะอัตราก�ำลังการใช้จ่ายหรือเปล่า ถา้ ท�ำทัวร์ใหถ้ ูกลง
สักหน่อยก็น่าจะมาเยอะ” นั่นคือความจริง เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข ้างสูง
อย่างน้อยก็เกินครึง่ แสน แน่นอนว่าราคานี้หลายคนเลือกไปญีป่ ่ นุ เกาหลี
ซึง่ สองประเทศนี้ค่อนข ้างเป็ นทีน่ ิยมของคนไทย
ยอมรับว่าเหนือความคาดหมายมาก ตึกรามบา้ นช่องบางแห่ง
หรูหรากว่าเมืองไทย แถมยังมีสวนดอกไม ้สวยๆ ตัง้ แต่อยู่ในสนามบิน
ท�ำใหค้ นที่รอขึ้นเครื่องไม่เบื่อและมีอะไรท�ำ เห็นว่ามีฟิตเนส มีหอ้ ง
อาบน�ำ้ และมีโรงแรมถึงสองแห่งในสนามบินเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
จากทีอ่ ่านป้ ายคร่าวๆ ตอนเดินออกจากเครื่อง
“นั่นสิเนอะ ไว้ฉนั จะลองน�ำเข ้าทีป่ ระชุม”
“และต้องจัดการประชาสัมพันธ์ดว้ ย จะลดอย่ างเดียวไม่ได้
เซลส์ตอ้ งเก่งนะคะ หมายถึงเซลส์ของบริษทั ทัวร์” คนฟังอมยิ้ม พีเ่ ลี้ยง
ของลูกมีความฉลาด ทีส่ ำ� คัญคือเธอไม่แม ้แต่จะใช้สายตาหรือการแต่งตัว
มาอ่อยเหยือ่ เขา แตกต่างจากคนอืน่ ทีพ่ ยายามเข ้าหา
“ท่านชีคยิ้มอะไร”
“เธอแปลก”
“คงงัน้ พ่อแม่เพือ่ นๆ ก็บอกว่าฉันแปลกแต่ไหนแต่ไร”
เธอไม่ชอบยุ่งเรื่องของใคร ยกเวน้ แต่ เรื่องงานเท่านัน้ ที่พอ
ลูกน้องเกิดปัญหาเธอก็ออกหน้าช่วยเหลือแก้ไข
กานต์มณี 45

“ถามจริง ฉันไม่น่าสนใจสักนิดเลยเหรอ” นัน่ ท�ำให ้คนทีก่ ำ� ลังมอง
ทิวทัศน์สองข ้างทางต้องหันขวับมามอง แล ้วท�ำหน้าประมาณว่า ท่านชีค
พูดอะไรออกมา ฮาริซรูส้ กึ เหมือนก�ำลังถูกด่าทางสายตา
“หลงตัวเองไปหรือเปล่าคะ”
“แค่ถามความเห็น คือที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พเ่ี ลี้ยงของลูก หรือ
แมแ้ ต่ คนที่ฉันควงมักจะชวนคุยแลว้ ก็...” ไม่อยากจะพูดหรอกว่า
พยายามตีสนิทเข ้ามานัวเนีย และส่งสายตายั่วยวน มันดูเป็ นการพูดถึง
ผู ้หญิงในแง่ไม่ดเี กินไป
“นั่นคนอื่น ไม่ใช่ ฉนั ค่ ะ ฉะนัน้ ไม่จ ำ� เป็ นที่ฉนั จะต้องสนใจ
ท่านชีคในความรูส้ กึ อืน่ นอกจากความเป็ นเจ้านาย”
“หึ ดี แบบนี้ฉนั ชอบ”
“ไม่ตอ้ งมาชอบค่ะ แค่จา่ ยตรงเวลาตามข ้อตกลงเป็ นพอ ส่วนฉัน
ก็จะท�ำงานอย่างเต็มที”่
“ถา้ เจอลู กชายฉัน ท�ำใจหน่ อยนะ ฮาคิมค่ อนขา้ งเอาแต่ ใจ”
ตรงนี้แหละทีฮ่ าริซหนักใจ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าตัวแสบจะก่อกบฏอะไรให ้
ภายในวังต้องวุน่ วายอีก
“ถือเป็ นค�ำเตือนใช่ไหมคะ”
“ประมาณนัน้ ” นอกจากเอาแต่ใจยังมีแบ็กดีอย่างท่านแม่ของเขา
ทีค่ อยใหท้ า้ ยหลาน ท�ำผิดหรือไม่ผดิ อย่างไรฮาคิมก็รอดเสมอ ใครๆ
ถึงไม่กล ้าต่อว่าหรือตี แม ้แต่ตวั ของฮาริซเอง
“ท่านชีคเลี้ยงลูกเองหรือเปล่า”
“เลี้ย งเอง แต่ ไ ม่ ท งั้ หมด ฉัน มีง านต้อ งท�ำ ไม่ ไ ด้อ ยู่ ก บั แก
ตลอดเวลา ฉันพยายามท�ำหน้าทีพ่ ่อให้ดที ส่ี ุด” และมันคงยังไม่ดพี อ
ลู กชายจึงยังดื้อไม่ยอมฟัง ตอนนี้จะว่าเขาฝากอนาคตลู กชายไว้กบั
คนข ้างๆ ก็วา่ ได้
มะนาวหันมามองเห็นสีหน้าแอบกังวล ก่อนเขาจะคลีย่ ้ มิ ออกมา
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เหมือนพยายามให ้เธอสบายใจ แต่กม็ องออกว่าเขาคงท�ำอย่างเต็มทีแ่ ล ้ว
ปัญหาของเด็กเธอไม่รูม้ าก แต่ เท่าที่ฟงั เด็กส่วนใหญ่ มกั เอาแต่ ใจ
โดยเฉพาะลูกเศรษฐีมเี งิน ซึง่ ลูกชายของท่านชีคจัดอยู่ในข่ายนัน้ มีแต่
คนโอ๋คนเอาใจจนเคยตัว เดีย๋ วเจอตัวคงต้องประเมิน เธอไม่ใช่คนใจเย็น
ใจดี แต่มะนาวไม่ใช่คนใจร้าย หวังว่าจะรับมือกับลูกชายท่านชีคไหว
“ฉันจะรับมือลูกชายท่านชีคได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กบั ข ้อมูล
ด้วยค่ะ”
“หมายถึงเกี่ยวกับลูกฉันใช่ไหม”
“ค่ะ ท่านชีคต้องเล่าทัง้ หมด ว่าลูกชายท่านชีคชอบหรือไม่ชอบ
อะไร อารมณ์โมโหรุนแรงขนาดไหน อะไรจะท�ำให ้เขายอมสงบ” น�ำ้ เสียง
เป็ นการเป็ นงาน บางทีอดคิดไม่ได้ว่าเธอท�ำตัวเหมือนเป็ นจิตแพทย์
ต้องการข ้อมูลของคนไข ้เพือ่ มาประมวลผลส�ำหรับเตรียมรับมือ
“ฉัน เคยพาลู ก ไปพบหมอ หมอบอกว่ า ลู ก ฉัน ยัง ไม่ ผิด ปกติ
จนต้องรักษา เพียงแต่เขามีปมในใจเรือ่ งไม่มแี ม่ เขาจึงเรียกร้องต้องการ
อยากใหท้ กุ คนเห็นว่าตัวเองส�ำคัญ เวลาท�ำผิดจะมีท่านย่าคอยใหท้ า้ ย
เสมอ แต่คนที่ทำ� ใหล้ ูกฉันยิ้มและมีความสุขก็คือภรรยาของน้องชาย
เธอเป็ นคนไทย” ข ้อมูลคร่าวๆ นี้ถกู ประมวลผลเก็บไว้ในหัว
“แล ้วยังไงอีกคะ”
“แกชอบเหวีย่ งข ้าวของเวลาไม่ได้ดงั ใจ ข ้อนี้ฉนั ค่อนข ้างห่วงมาก
กลัวจะติดนิสยั จนเคยตัว”
“แก้ไม่ได้วา่ งัน้ เถอะ”
“ถ ้าแกโมโห แกจะเป็ นแบบนี้ ท�ำลายข ้าวของ”
“แย่เหมือนกันนะคะ”
“ฉันถึงเครียด พยายามหาพีเ่ ลี้ยงมาให ้ ล่าสุดเจ้าตัวบอกอยากได้
คนไทย แต่จนแลว้ จนรอดก็ไม่พอใจใครสักคน อ้อ แกหวงฉันด้วย
ไม่ชอบให ้ผู ้หญิงคนไหนใกล้ฉนั แกกลัวการมีแม่เลี้ยง” เป็ นปัญหาใหญ่
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พอควร ส�ำหรับฮาริซไม่ได้กงั วลมากหรอก แต่ท่านแม่ของเขาต่างหาก
ที่อยากใหเ้ ขามีครอบครัวใหม่ เพราะท่านยังคิดว่าเขายังมีเยื่อใยต่ อ
ชายาคนเก่า ทัง้ ทีเ่ ขาแทบจะลืมไปแล ้วด้วยซ�ำ้ ว่าเคยรักเธอ
“แบบนี้ลูกท่านชีคจะเขม่นฉันไหม” ถามทีเล่นทีจริง
“ฉันฝากความหวังไว้ทน่ี าวนะ”
“อย่าเลย กลัวท�ำให้ผดิ หวัง”
“ไม่รสู้ ิ ฉันรูส้ กึ ได้นะมะนาว ว่าเธอไม่เหมือนใคร” แล ้วอะไรคือ
มาท�ำสายตาลึกซึ้งแปลกๆ จนสาวเจ้าต้องขมวดคิ้วก่อนเสดวงตาออกไป
นอกรถ อย่ามายิ้มเรี่ยราดอ่อยเหยือ่ หน่อยเลย คิดจะลองภูมคิ นอย่าง
เธอหรือไง หึ ไม่มวี นั หลงกลหรอก
“ถ ้าไม่ตงั้ ความหวัง ก็จะไม่ผดิ หวังค่ะท่านชีค”
“ฉันเชื่อมือนาว”
“เรียกเสียสนิท”
“อยากเป็ นคนสนิท ไม่ได้เหรอ” ย้อนถามแบบนี้หมายความว่าไง
เขาเป็ นถึงชีคนะ เป็ นนายจ้างด้วย
“อย่ามาอ่อยเหยือ่ บอกเลยไม่ได้ผล”
“ใจแข็งเก่ ง” ชีวติ ของฮาริซไม่เคยต้องพูดจาหยอกลอ้ ใครเลย
นอกจากพี่นอ้ งและเครือญาติ กับผู ห้ ญิงก็เช่ นกัน จะว่าไปแม่ของ
ฮาคิมนัน้ เราคบหากันตอนสมัยเรียน เธอชอบเดินแบบถ่ายแบบ เธอสวย
โดดเด่น แต่ ความรักเขาก็ไม่แน่ ใจเหมือนกันว่ามันมากมายแค่ ไหน
เพราะตอนนี้ถ ้าพูดถึงค�ำว่ารัก บอกเลยว่าเขาไม่รสู้ กึ อะไรแล ้ว
ส่วนกับพีเ่ ลี้ยงคนใหม่ของลูก เอาไงล่ะ เขาว่าเธอแปลก น่าสนใจ
มีความน่าค้นหา ดูแข็งแกร่ง กระด้าง ตรงๆ ไม่อ่อนหวาน แต่แปลก
ที่เขากลับชอบมองทุกอิริยาบถของเธอ ชอบต่อปากต่อค�ำ อย่างเช่น
ตอนนี้พอมองนานๆ เขาเห็นนะว่าเจ้าตัวแอบเขิน
รู้สึกถึงรอยยิ้มของคนขา้ งๆ มะนาวต้องข่มใจปัน้ หน้าเย็นชา
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ไม่ชอบอาการแพ ้ทาง ไม่วา่ จะอย่างไรก็จะไม่แสดงออกต่อเพศตรงข ้าม
ตลอดเวลาช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีแฟน เธอไม่รูห้ รอกว่าอาการอย่างไร
ถึง จะเรีย กว่า แฟน หรือ แม แ้ ต่ ค วามชอบก็ ไ ม่รู ว้ ่า มัน คือ ความรู้สึก
แบบไหน
“มองอะไร”
“มองพีเ่ ลี้ยงของลูก”
“สมมุตนิ ะคะ ถ ้าฉันอยู่ไม่ถงึ สามเดือนล่ะ”
“ไม่ตอ้ งห่วง เงินค่าจ้างจะเป็ นของเธอ”
“เพราะอะไร”
“ปัจจัยใหญ่สุดคงเป็ นที่ตวั ของลูกชายฉัน ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกังวล
เจอก็รูเ้ อง อะไรทีน่ าวขอ ฉันจะพยายาม จะก�ำชับทุกคนในวังให ้มากๆ”
“แน่ น อน ต้อ งไม่ มีก ารล�ำ้ เส น้ หากอยากให ล้ ู ก โตมาอย่ า ง
มีคุ ณ ภาพ อยากเปลี่ย นนิ ส ยั ท่ า นชีค ต้อ งยอมให้ฉัน สั่ ง สอนตาม
แบบฉบับของฉันค่ะ” คนฟังยิ้มมุมปาก รู้สกึ พอใจ อย่างน้อยความ
มุง่ มัน่ ทีส่ าวเจ้าแสดงออกมาก็ถอื ว่าเกินร้อยมากกว่าคนอืน่ ทีเ่ ขาเคยจ้าง
รถยนต์แล่นไปเรื่อยๆ บอกเลยว่ามันไม่ใช่ ทะเลทรายแบบที่
วาดไว ้ แต่เมืองนี้ถอื ว่าเหมือนเมืองใหม่ มีการเจริญเติบโตสูงเทียบเท่า
ดู ไบเลยก็ว่าได้ ตึกสู งหลายสิบตึกผุดเป็ นว่าเล่น น่ าจะเป็ นโรงแรม
และกาสิโน เห็นฝรั่งหัวทองหัวแดงมากมาย น่ าจะเป็ นนักธุ รกิจและ
นักท่องเทีย่ ว แถมประเทศนี้ยงั มีพ้นื ทีต่ ดิ ทะเล ซึง่ การมีพ้นื ทีต่ ดิ ทะเล
แม ้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็ นจุดขายได้
ตึกใหญ่โตและดูหรูหรา โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดยกใหเ้ ลย
มองไปทางไหนก็ ส บายตา แม้ใ นจุด ที่น่ า จะเป็ น ชุม ชนมองไปแล ว้
ก็ยงั สะอาด สามารถเป็ นจุดขายส�ำหรับนักท่องเทีย่ วได้เลย
กระทั่ ง ผ่ า นมาถึง หน้า รัว้ ขนาดใหญ่ เป็ น รัว้ อัล ลอยอย่ า งดี
มีก ล อ้ งวงจรปิ ด ติ ด ทุ ก มุม เสา มีป้ อมเวรยาม และมีท หารในชุ ด
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เครื่อ งแบบ พอรถยนต์แ ล่น เข า้ ไป พบกับ น�ำ้ พุข นาดใหญ่ มีรู ป ปัน้
กลางบ่อน�ำ้ หลายตัว หน้าตึกขนาดประมาณสามหรือสี่ชนั้ ไม่แน่ ใจ
ตัง้ ตระหง่านทาสีครีมทอง มีธงตราสัญลักษณ์ของประเทศปักอยู่
“ทีน่ ่ีคอื วังของท่านแม่ ตึกทีเ่ ห็นคือตึกของท่านแม่ ส่วนตึกทีพ่ กั
ของฉันคือตึกนัน้ ” ท่านชีคพยักหน้าไปทางอีกตึกหนึ่งซึง่ อยู่ห่างออกไป
ตัง้ อยู่บนเนิน แบ่งเป็ นสัดส่วน เรียกง่ายๆ ว่าเหมือนบ ้านอีกหลังตัง้ บน
เนื้อทีเ่ ดียวกัน อะไรประมาณนัน้
“ค่ะ”
“เดีย๋ วจะพาไปต�ำหนักของฉันก่อน”
“ได้ค่ะ” มะนาวเป็ นคนไม่เรื่องมากอยู่แล ้ว กังวลอย่างเดียวว่า
จะต้องวางตัวอย่างไร คือเธอไม่ถนัดเรื่องในรัว้ ในวังเสียด้วยสิ และ
เหมือนคนตัวใหญ่จะมองออก
“ท�ำตัวตามสบาย ทีน่ ่ีไม่พธิ รี ตี องอะไร”
“ขอให ้เป็ นแบบนัน้ นะคะ”

ร่างเล็กป้ อม ใบหน้าหล่อเหลาปนน่ารักยุง่ เหยิงนิดๆ วันนี้เร่งตืน่

ตัง้ แต่เช้าเพราะตืน่ เต้นทีจ่ ะได้เจอหน้าพีเ่ ลี้ยงคนใหม่ แต่จนแล ้วจนรอด
ท่านพ่อก็ยงั ไม่มาสักที เด็กน้อยจึงเริ่มออกอาการหงุดหงิด ตัวต่อเลโก้
ทัง้ หลายถูกปัดกระจายเกลือ่ นพื้นเพื่อสนองอารมณ์โมโห นางก�ำนัล
พากันเข ้าหน้าไม่ตดิ
“เมือ่ ไรท่านพ่อจะมา” กระแทกเสียงดังเม ้มปากเม ้มคอ
“ใจเย็นๆ นะคะคุณหนู ”
“เบือ่ เบือ่ มากเย้ย” เด็กชายในวัยสามขวบกว่าก็จะพูดชัดบา้ ง
ไม่ชดั บา้ ง แต่ เจ้าตัวเป็ นคนพูดเก่ งมาก ถา้ ชอบอะไรก็จะยิ้มไม่หุบ
แต่ลองได้โมโห สภาพห ้องนั่งเล่นก็พงั อย่างทีเ่ ห็น
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“ไปรับประทานอาหารเช้าก่อนนะคะคุณหนู ”
“เราไม่กิน” กระแทกเสียงใส่นางก�ำนัล เตรียมการก่ อหวอด
เมื่อการรอคอยเริ่มนานเกินไป เด็กน้อยตื่นเต้นตัง้ แต่ ได้วดิ ีโอคอล
คุยกับท่านพ่อ ว่าท่านพ่อจะพาพีเ่ ลี้ยงชาวไทยคนใหม่มาให ้ เด็กน้อย
วาดหวังว่าจะต้องสวยน่ารักเหมือนกับอาวุ ้นเส ้น ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่ถกู ใจเลย
สักคน มีแต่คนน่าเบือ่
“ถ ้าคุณหนู ไม่กนิ ท่านชีคทราบเข ้าจะไม่พอใจนะเพคะ” นางก�ำนัล
เก่าแก่คนของพระชายาแม่ของท่านชีคเอ่ยอย่างเสียไม่ได้ ทุกวันนี้ทกุ คน
สุดจะเอือมกับพฤติกรรมก้าวร้าวเอาแต่ใจของคุณหนู แต่ก็จำ� ต้องทน
เพราะคือหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของพระชายา ไม่มใี ครกล ้าต่อว่า
หรือท�ำให้ขดั ใจ
“ไม่ตอ้ งมาขูเ่ ลย”
“หม่อมฉันเปล่าขู”่
“ใช่ ๆ รีบ รับ ประทานอาหารนะเพคะ ไม่ง นั้ พวกเราโดนแน่ ”
พระชายาคงไม่พอใจหากจนป่ านนี้หลานรักยังไม่กินขา้ วเช้า พวกนาง
ไม่อยากโดนดุ เพราะเท่าที่ผ่านมานี่ก็โดนไปไม่ใช่ นอ้ ยเพียงเพราะ
ความเอาแต่ใจของคุณหนู
“แล ้วขูเ่ ราก่อนท�ำไม” เด็กน้อยเชิดหน้า คือความอ้างว ้างโดดเดีย่ ว
ชีวติ ขาดแม่เหมือนตัวเองไม่สำ� คัญ ทุกครัง้ เวลาโมโหจึงระบายด้วยการ
ทิ้งขา้ วของเกลือ่ นกลาดเต็มหอ้ งเพือ่ กลั่นแกล ้งนางก�ำนัลเหล่านี้ โดย
ไม่รสู้ กึ ผิดว่าตัวเองสร้างเรื่องให ้คนอืน่ พลอยเดือดร้อน
“หม่อมฉันไม่ได้ขู่ แต่ห่วงคุณหนู นะคะ”
“ไม่ตอ้ งมาท�ำหวังดี”
“คุณหนู อย่าเอาแต่ใจนักสิเพคะ”
“กล ้าว่าเราเหรอ นี่แน่ะ”
“อย่าค่ะ”
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ฟิ้ ว...
และใช่ เพราะมัวแต่ ถกเถียงกัน ท�ำใหเ้ ด็กชายควา้ ลู กบอลสี
ขวา้ งใส่นางก�ำนัลที่กลา้ มาหาเรื่องตน ปาออกไปเต็มแรง ซึ่งแรงนัน้
ท�ำให ้มันลอยละลิว่ ไปไกล เมือ่ นางก�ำนัลหลบจึงพุง่ ไปทางประตู สองร่าง
เดินเคียงกันเขา้ มา ความไวของมะนาวท�ำใหเ้ ธอตัง้ รับลู กบอลสีนนั้
ไว้ได้ทนั ก่อนจะโดนหัว
“ท่านพ่อ...”
เด็กน้อยหน้าตาน่ ารักหล่อได้พ่อวิ่งดุ๊กดิก๊ ตรงเขา้ มาโถมกาย
ชีคฮาริซอ้าแขนรับลูกชายกอดปลอบ แต่ไม่ลมื หันมาทางมะนาวทีต่ อนนี้
วางสีหน้านิ่งๆ เหมือนก�ำลังประเมินสถานการณ์ ก่อนสาวเท่จะหันไป
มองบรรยากาศภายในหอ้ ง จะว่ารกก็ไม่เชิง แต่นางก�ำนัลทุกคนสีหน้า
ไม่สู้ดนี กั และแน่นอน เธอมองออกว่าใครเป็ นคนขว ้างลูกบอลสีน้ ีมา
“คิดถึงท่านพ่อ”
“ก่อเรื่องอะไรอีกลูกพ่อ”
“คิมเปล่าสักกะหน่อย”
เด็กขี้โกหก ค�ำโกหกนัน้ ไม่ได้น่ารักเลยสักนิด ผูใ้ หญ่บางคนอาจ
มองข ้าม แต่สำ� หรับเด็กน้อยดูไร้พษิ สงคนนี้ มะนาวบอกเลยว่าเด็กคนนี้
เอาเรือ่ ง และคงจะก่อเรือ่ งจนกลายเป็ นความเคยตัว มะนาวก�ำลังคิดว่า
จะท�ำอย่างไรจึงจะสอนใหเ้ ด็กคนนี้โตมาอย่างมีคุณภาพ เธอไม่เคย
เลี้ยงเด็ก อ้อ เคยเลี้ยงน้องชาย แต่นอ้ งชายก็แค่ซนเท่านัน้ ไม่เอาแต่ใจ
เท่าไร
มะนาวคลี่ย้ ิม ส่ ง ให เ้ ด็ ก น้อ ย เจ้า ตัว หอมฟัด กับ พ่ อ ก่ อ นจะ
เหลือบมามองเธอ มีความเอียงหน้าเล็กน้อย สายตานัน้ ปนเปไปด้วย
ความสงสัยใคร่รู ้ ท่านชีคยิ้มก่อนอุม้ ลูกแล ้วพาเดินไปนั่งโซฟา
“มานั่งสิมะนาว”
“ขอบคุณค่ะ” เธอเดินไปลดกายนั่งลงบนโซฟาหรูหรา น่าจะเป็ น
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โซฟาหลุยส์วติ ตองนะดูจากลายผ ้า แต่มนั โคตรนุ่มก้นเลย ไม่แปลกใจ
ท�ำไมราคาเป็ นลา้ นๆ ส่วนภายในของวังเท่าที่กวาดมองด้วยตาจะใช้
ค�ำว่าหรูหราธรรมดาคงไม่ได้ ต้องใช้วา่ อภิมหาความหรูหราถึงจะเหมาะ
ระยิบระยับกัดตาไปด้วยเพชรพลอยและทองค�ำ แสบตาหมดแล ้วเนี่ย
“นี่ใคร แล ้วไหนพีเ่ ลี้ยงของคิม” เด็กน้อยเงยหน้าถามพ่ออย่าง
ต้องการค�ำตอบ
“พีม่ ะนาวไงครับ คนนี้พเ่ี ลี้ยงของลูก”
“คนนี้!” เด็กน้อยชี้มอื มาทางมะนาว แล ้วสายตาคู่นนั้ ชัดเจนว่า
เต็มไปด้วยความผิดหวัง ประมาณว่ายายนี่เหรอพีเ่ ลี้ยงอะไรท�ำนองนัน้
หึๆ เจอหน้ากันครัง้ แรกก็ไม่ประทับใจเอาเสียแล ้ว ส�ำหรับเธอ
เด็กคือเด็ก แต่ ถา้ ไม่สอนให้ดีก็จะก้าวร้าวและนิสยั แย่จนกลายเป็ น
ความเคยชิน
“สวัสดีครับน้องฮาคิม”
“ท�ำไมต้องเป็ นคนนี้ ท�ำไมไม่เหมือนพีส่ าวล่ะฮะ” เด็กเจ้าปัญหา
เริ่มไม่พอใจ วาดไว้คอื จะต้องมีความคล ้ายอาสะใภ ้ แต่ลคุ ของมะนาว
แตกต่ างสิ้นเชิง ฮาริซว่ามะนาวเป็ นคนน่ ารักเท่ๆ คู ลๆ สวยเฉี่ ยว
หน้าหวาน แต่ เพราะผมสัน้ ซอยท�ำใหเ้ ธอดู ปราดเปรียวกว่าวุน้ เสน้
พอสมควร ยิง่ มาในชุดกางเกงยีนส์รองเท ้าคอมแบต กับเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อน
ด้วยแล ้ว มองอย่างไรก็ไม่น่าจะเป็ นพีเ่ ลี้ยงเด็กได้
“พีเ่ ขาชื่อพีม่ ะนาว หรือเรียกพีน่ าว สวัสดีพเ่ี ขาหรือยัง”
“ไม่ คิมไม่ทำ� ไม่เอา”
“อย่าดื้อ” ฮาริซปรามลูกชายทีเ่ ริ่มจะเมม้ ปากเมม้ คอ สองแขน
ทีโ่ อบกอดเขาถูกยกมากอดอก ก่อนชักสีหน้าอวดดีใส่พเ่ี ลี้ยงคนใหม่
ส่ ว นคนเป็ น พี่เ ลี้ย งจุ ด รอยยิ้ม มุม ปากราวกับ ว่ า ได้เ จอเรื่ อ ง
สนุ กสนาน ฮาริซไม่รูว้ ่าสาวเจ้าจะรับมือกับลูกชายตัวแสบได้มากน้อย
แค่ไหน แต่ก็หวังว่าเธอจะไม่ถอดใจขอกลับเมืองไทยในเร็ววัน ได้แต่
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ภาวนาในใจนัน่ แหละ เพราะถ ้าเธอเอาไม่อยู่ ก็คงไม่มใี ครเอาลูกชายเขา
อยู่แล ้ว
“ก็คมิ ไม่ชอบ คิมไม่ชอบคนนี้”
“คิมยังไม่ได้รจู้ กั พีเ่ ขาเลยนะลูก”
“ไม่ ช อบก็ คื อ ไม่ ช อบ” ลุ ก จากตัก คนเป็ น พ่ อ ไปเตะตัว เลโก้
ทีก่ ระจัดกระจายเกลือ่ นพื้น ฮาริซตาวาวเกิดความไม่พอใจ เมือ่ เจ้าตัว
แสดงความเกรี้ยวกราดเอาแต่ใจออกมาต่อหน้าแขก มันเป็ นพฤติกรรม
ก้าวร้าวทีแ่ ย่มากๆ มือหนาก�ำแน่นจะเข ้าไปจับลูกชาย แต่แล ้วเขาก็ตอ้ ง
อึ้งเมือ่ ร่างบางลุกจากโซฟาเดินตรงไปประจันหน้ากับตัวแสบ
“ของพวกนี้ไม่อยากได้ใช่ ไหม งัน้ ก็เอาไปทิ้งใหห้ มด ไม่ตอ้ ง
อยากมีอยากเล่นมันค่ะ” มะนาวเดินไปเก็บตัวเลโก้แล ้วเดินไปยังถังขยะ
มุมบ ้าน ลูกชายของเขาวิง่ ไปหา
“อย่ามายุ่งกับของของคิมนะ”
“ก็ท้ งิ แล ้วไม่ใช่เหรอคะ” เธอเลิกคิ้วพยายามข่มใจไม่ใหห้ ลุดข�ำ
เด็กน้อยหวงของ แต่ เรียกร้องความสนใจ หนามยอกมันก็ตอ้ งเอา
หนามบ่ง
“คิมไม่ได้ท้งิ ” กระแทกเสียงใส่พเ่ี ลี้ยงคนใหม่ ท�ำตาดุดนั ขวางขุน่
โต้ตอบ
มะนาวยิ้มกวา้ ง แต่ก็โยนของในมือลงถังขยะท่ามกลางสายตา
ของนางก�ำนัลทัง้ สามคน และทหารองครักษ์ทย่ี นื อยู่ตรงประตู เพราะ
การกระท�ำแบบนี้ไม่มใี ครเคยตอบโต้เจ้านายตัวน้อยของวัง มะนาว
เป็ นคนแรก เป็ นพีเ่ ลี้ยงทีไ่ ม่เหมือนพีเ่ ลี้ยงคนก่อนๆ ของฮาคิม
“ถ ้าไม่ท้งิ ท�ำไมต้องใช้เท ้าเตะ”
“คิมไม่ชอบ”
“ไม่ชอบอะไรคะ” เธอถามย�ำ้ รูแ้ หละว่าเด็กน้อยไม่ชอบตน แต่
อยากจะไล่เบี้ยใหเ้ จ้าตัวจนมุม คนเราจะเกลียดจะไม่ชอบอะไรควร
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มีเหตุผลทีม่ นั ฟังขึ้น
“ไม่ชอบคนนี้” เด็กน้อยไม่ยอมเรียกชื่อ แต่ช้ มี อื มายังเธอ แล ้ว
หันไปทางท่านชีคฮาริซ เหมือนอยากฟ้ องพ่อตัวเองว่าไม่ชอบพี่เลี้ยง
มะนาวยังคงยิ้ม เธอยิ้มแม ้จะมีความเกรี้ยวกราดของเด็กน้อยตรงหน้า
รู้สกึ ไม่โอเคเท่าไรที่ตอ้ งมาทะเลาะกับเด็ก แต่ถา้ ไม่ปรามกันบา้ งก็จะ
ไม่หลาบจ�ำ แล ้วจะท�ำแบบนี้ซำ�้ ๆ จนเกินเยียวยา
“เพราะอะไรคะถึงไม่ชอบพี”่
“ไม่ส วย หน้า ดุ ” มะนาวถึง กับ แหงนหน้า หัว เราะ เด็ก น้อ ย
เจ้าปัญหามุ่นคิ้วเหมือนงง ต่อว่าเสียงดังขนาดนี้ ท�ำไมเธอยังหัวเราะ
และยิ้มได้ มะนาวไม่ได้บา้ หรอก แต่ เด็กพูดถูกใจน่ ะสิ ยอมรับว่า
ไม่สวย ยอมรับว่าหน้าดุ แต่ถ ้าเธอยิ้มรับรองโลกทัง้ ใบจะต้องสดชื่น
“คนเราจะดีหรือไม่ดี ต้องวัดกันทีจ่ ติ ใจ ไม่ใช่หน้าตา”
“แต่เมือ่ กี้มาขึ้นเสียงใส่คมิ ”
“แล ้วทีนอ้ งคิมขึ้นเสียงใส่พน่ี าวล่ะคะ พีน่ าวท�ำผิดอะไร จูๆ่ ก็มา
ไม่ชอบกัน แล ้วถ ้าพีน่ าวบอกว่า พีน่ าวก็ไม่ชอบน้องคิม น้องคิมไม่หล่อ
หน้าดุ แบบนี้นอ้ งคิมจะโอเคไหม” มะนาวย้อนศรด้วยค�ำพูดของเด็กน้อย
ก่อนหน้า ท�ำเอาอึ้งกันไปทัง้ ห ้องนัง่ เล่น แทบจะได้ยนิ แต่เสียงลมหายใจ
มะนาวไม่สนหรอกว่าก่ อนนี้ใครจะถือหางเด็กน้อยขนาดไหน
แต่ตอนนี้เมือ่ เธอคือพีเ่ ลี้ยง ท่านชีคฮาริซให้สทิ ธิ์เต็มที่ เธอจะอบรม
สั่งสอนเด็กน้อยตามวิธขี องตนเอง ได้ผลหรือไม่กต็ อ้ งลองดูสกั ตัง้
ชีคฮาริซมองพีเ่ ลี้ยงสาวกับลูกชายตัวเองสลับกันไปมา รอยยิ้ม
มุมปากปรากฏขึ้นอย่างพอใจ ค�ำพูดของมะนาวท�ำใหล้ ูกชายของเขา
นิ่ ง ไป หัว คิ้ ว ก็ มุ่น เหมือ นขบคิ ด อะไรบางอย่ า ง ก่ อ นเด็ ก น้อ ยจะ
ถอนหายใจแล ้วส่ายหน้าช้าๆ ยอมรับ
“เอาละ แสดงว่าน้องคิมเขา้ ใจพี่ใช่ ไหมคะ ว่าพี่จะรู้สึกยังไง
ทีอ่ ยู่ๆ น้องคิมก็ไม่ชอบ” เจ้าตัวพยักหน้าหงึกๆ
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“มือไหนทีข่ ว ้างบอลสี” ยกมือขวาขึ้นมา
“แบมือค่ะ” เด็กน้อยยอมแบมือ ทุกคนอ้าปากค้างเมือ่ มะนาว
ยกมือ เตรีย มจะตี ทว่ า สิ่ง ที่ท ำ� คื อ การจับ มือ กับ เด็ก น้อ ย โดยเธอ
ย่อตัวลง
“ต้องไม่ทำ� อีก ถ ้าบอลนัน้ ไปโดนคนอืน่ ก็จะเจ็บ”
“เรื่องของคิม”
“ถ ้างัน้ พีจ่ ะขว ้างคิมบ ้าง ได้ไหม”
“ห ้ามท�ำ คิมจะฟ้ องท่านย่า” ตอบโต้อย่างไม่ยอมแพ ้ เพราะทัง้ วัง
มีแต่คนกลัวท่านย่า ไม่มใี ครกล ้าว่าเด็กน้อย ไม่งนั้ จะโดนท่านย่าลงโทษ
“จะท่านย่าหรือท่านพ่อก็ช่วยไม่ได้ เพราะในต�ำหนักนี้พใ่ี หญ่สุด
ค่ะ” ดักทางไว ้ก่อน เอะอะก็ฟ้อง ลูกใครนะฟ้ องเก่ง
“ต้องได้สิ ท่านพ่อ...”
“ฮาคิม ไม่ด้ อื สิลูก พีม่ ะนาวยอมจากประเทศตัวเองมาไกล เพือ่
มาเป็ นพีเ่ ลี้ยงน้องคิมนะลูก”
“ท่ า นพ่ อ เข า้ ข า้ งคนอื่น คิ ม ไม่ ย อม” ตะโกนขึ้น เสีย งใส่ จ น
แสบแก้วหู นี่แหละลูกชายเขา ทีกบั วุ ้นเสน้ ละพูดเพราะหัวเราะตลอด
แต่ไม่เข ้าใจกับคนอืน่ ท�ำไมถึงได้เป็ นแบบนี้
“ยอมไม่ยอม น้องคิมก็ตอ้ งยอมรับค่ะ พีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยงของน้องคิม
เราต้องสามัคคีกนั ไม่งนั้ จะทิ้งของเล่นพวกนี้ให ้หมด”
“อย่ามาขู”่ เด็กน้อยหรี่ตาอย่างไม่ยอม เข ้าใจแล ้วว่าท�ำไมพีเ่ ลี้ยง
แต่ละคนทนไม่ไหว คับที่อยู่ได้ แต่คบั ใจอยู่ยาก ลูกหลานคนใหญ่
คนโตใครจะกลา้ ต่อว่า ต่อใหเ้ รื่องที่ทำ� หรือแสดงออกมาไม่ดแี ค่ ไหน
ต้องนิ่ง ทว่าส�ำหรับมะนาวแล ้วบอกเลย เธอจะไม่สปอยล์เอาใจเด็กน้อย
เด็ดขาด
“พีเ่ ปล่านะคะ แต่นอ้ งคิมต้องเปลีย่ นตัวเองเสียใหม่ จะไม่มใี คร
มาคอยโอ๋เอาใจอีกแล ้ว”
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“ท่านพ่อ...”
ท�ำตาออดอ้อนแลว้ วิ่งดุก๊ ดิก๊ เขา้ ไปหาคนเป็ นพ่อ ปี นขึ้นนั่งตัก
ซบหน้า กับ อกกว า้ ง จะก่ อ ดราม่า อีก ละสิ แต่ ง านนี้ ม ะนาวยอมให้
ใครตราหน้าว่าเป็ นนางมารร้าย เธอไม่อยากใหน้ อ้ งฮาคิมเสียนิสยั ไป
มากกว่านี้ เด็กน้อยควรเรียนรูค้ ำ� ว่ามารยาท การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ต้อง
ปลูกฝังตัง้ แต่เด็กๆ
ชีคฮาริซอมยิ้ม รวมถึงอดัมทีต่ อ้ งกลัน้ ข�ำ บางทีเขาชักเห็นด้วย
กับท่านชีคแลว้ ละ ว่าคุณมะนาวเหมาะสมจะเป็ นพี่เลี้ยงของคุณหนู
มากกว่าใคร เธอไม่ยอม และเธอชี้ให ้เห็นถึงเหตุผล ไม่ใช่อยากเอาชนะ
เด็ก มันเป็ นวิธตี ่อกรกับเด็กดื้อ แม ้แต่ท่านชีคเองยังไม่คดั ค้าน
“ว่าไงตัวแสบ”
“คิมไม่เอาคนนี้” ชี้มอื ไปทางมะนาวที่เดินกลับมานั่ง เขามอง
ตามมือลูกยิง่ ฉีกยิ้มกว ้างกว่าเดิม ตัวแสบเจอคู่ปรับสมน�ำ้ สมเนื้อเข ้าแล ้ว
แบบนี้จะดื้อเหมือนแต่ ก่อนคงไม่ได้ ฮาริซจะพยายามไม่ตามใจลู ก
ถ ้ารักลูกเขาต้องใจแข็งให ้มากเพือ่ ตัวของน้องฮาคิม
เด็กน้อยยังแสดงอาการต่อต้าน แมเ้ มือ่ ครู่ก่อนหน้าจะมีความ
นิ่งสงบบ ้าง แต่สุดทา้ ยเด็กน้อยก็เลือกอยากเอาชนะ ไม่อยากยอมแพ ้
อยากจะไล่พ่ีเ ลี้ย งคนใหม่อ อกเพราะไม่ถูก ชะตา แถมยัง กล า้ มาดุ
เด็กน้อยต่อหน้าคนอืน่ ๆ เด็กน้อยจึงยิง่ อยากจะต่อต้านไม่คดิ ยอมแพ ้
ง่ายๆ
“โตแล ้วนะคะน้องคิม ต้องมีเหตุผล”
“อย่ามายุ่ง” ตวัดสาวตาขุ่นๆ มองพี่เลี้ยง ยิ่งพี่เลี้ยงยิ้มบางๆ
ส่งให ้ เด็กน้อยยิง่ ไม่ชอบใจ ทัง้ ทีใ่ นใจตอนนี้เริ่มเกิดความสับสน
“พูดเพราะๆ สิลูก”
“ท่านพ่อใจร้าย”
“พ่อก็หาพี่เลี้ยงคนใหม่มาหาคิมแลว้ นี่ไง” ฮาริซเสียงอ่อนกับ
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บุตรชาย เจ้าตัวน้อยมุดหน้ากับอกพ่อ โอบกอดรอบล�ำคออย่างหวงแหน
พลางเหลือบตามองพีเ่ ลี้ยงอย่างไม่ชอบใจ ขบคิดจะท�ำอย่างไรถึงจะไล่
พีเ่ ลี้ยงคนนี้ออกจากวังได้
“ไม่อยากได้แบบนี้”
“พีม่ ะนาวใจดีนะ”
“ไม่เห็นใจดีเล ้ย” มีเสียงสูงไปอีก มะนาวหัวเราะเบาๆ กลัน้ ข�ำ
ไม่ไ หว คือ อยากไล่เ ธอออกว่า งัน้ เถอะ เด็ก น้อ ยจริง ๆ ถูก ตามใจ
จนเคยตัว
“พี่อาจไม่ใจดี แต่ พ่ไี ม่ใจร้ายหรอก โดยเฉพาะกับเด็กดีมแี ต่
จะยิ่งรัก แต่ถา้ เด็กท�ำตัวไม่ดพี ก่ี ็จะไม่รกั ” จงใจพูดใหเ้ ด็กน้อยได้ยนิ
เจ้าตัวหันมาแลบลิ้นปลิ้นตาใหม้ ะนาว การรับมือเด็กไม่ง่ายเลย แต่
คิดว่าไม่น่ายากหากไม่มผี ใู้ หญ่วนุ่ วาย งานนี้ท ้าทายแต่กค็ มุ ้ กับค่าเหนื่อย
สามแสนเชียวนะ แล ้วเขาก็จ่ายมาแล ้วล่วงหน้า
“ไม่ได้อยากให ้มารักสักหน่อย”
“จริงเหรอคะ”
“คนรักคิมเยอะแยะ อย่างน้อยก็ท่านพ่อ” แน่ ะ เด็กแสบมีหา
พรรคพวก ฮาริซอ่อนใจแต่อมยิ้มกับค�ำโต้ตอบ รูด้ วี า่ ลูกโหยหาความรัก
เขาจึงโอบกอดแลว้ จูบหน้าผากมนของคนเจ้าปัญหา ต่อใหก้ ่อปัญหา
แค่ไหน ลูกก็คอื ลูกวันยังค�ำ่
ไม่ตอ้ งแปลกใจว่าส่วนหนึ่งของนิสยั ลูกทีเ่ ป็ นแบบนี้ มันก็เพราะ
เขาทีย่ งั ท�ำหน้าทีพ่ อ่ ได้ไม่ดพี อ
“พ่อรักลูก”
มะนาวมองสองพ่อลูกบอกรักกัน เห็นเด็กน้อยมีอาการตาแดงๆ
เด็กสามขวบครึ่งแต่รูม้ ากเหลือเกิน อดสงสารเห็นใจไม่ได้ สิง่ ทีเ่ จ้าตัว
แสดงออกมาคือการเรียกร้องความสนใจ รวมทัง้ มีความหวงไม่อยาก
แบ่งปันความรักของพ่อให้ใคร มีเหลือบมองเธอแล ้วย่นจมูกให้ไปอีก
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เธอไม่โกรธ เข ้าใจความรูส้ กึ ของเด็กน้อย มัน่ ใจว่าหากเขาไว ้วางใจ
เชือ่ ใจ สักวันเราสองคนน่าจะญาติดกี นั ได้ แม้ไม่รวู้ า่ วันนัน้ จะมาถึงเมือ่ ไร
เด็กแสบ เด็กซน เป็ นได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ธอจะสอนคือเรื่องภาวะทางอารมณ์
ดวงตากลมโตกวาดมองความกลาดเกลือ่ นของตัวต่อเลโก้ทน่ี างก�ำนัล
เริ่มท�ำการช่วยเก็บ
“หยุด ไม่ตอ้ งท�ำ”
“แต่วา่ ...”
“น้องคิมคะ ถ ้าไม่อยากให้พเ่ี อาของพวกนี้ไปทิ้ง น้องคิมต้องเก็บ
ใหห้ มด เก็บใส่ตะกร้า” น�ำ้ เสียงของมะนาวไม่เชิงออกค�ำสั่ง ไม่ได้
ห ้วนสัน้ แต่เป็ นการบอกให ้เด็กน้อยรูห้ น้าทีต่ วั เอง เล่นเองก็ตอ้ งเก็บเอง
ไม่ใช่คอยให้ใครคนอืน่ มาเก็บตามตูด
“ไม่เก็บ”
“ท�ำเลอะเทอะก็ต ้องเก็บเอง อยากมีคนรักหรือเปล่าคะ ถ ้าอยากมี
ก็ตอ้ งท�ำตัวให ้น่ารัก เป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย”
“ไม่ตอ้ งมารัก ไม่อยากให้รกั ”
“โอเคค่ะ งัน้ พีน่ าวจะเก็บ แต่จะเก็บทิ้งใหห้ มด เพราะน้องคิม
ไม่รกั ไม่หวงของ แสดงว่าเบือ่ ไม่อยากเล่นแล ้ว” ว่าจบก็ลุกจากโซฟา
อีกรอบ ท�ำการเก็บชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงหุ่นยนต์หลายตัวทีร่ าคาไม่ใช่
ถูกๆ ถูกเหวีย่ งกระเด็นไปคนละทิศละทาง
เห็นแบบนัน้ เด็กชายฮาคิมก็รบี ลุกจากตักพ่อ วิง่ ไปขัดขวางยื้อแย่ง
ของในมือจากพีเ่ ลี้ยง มะนาวยอมปล่อย เด็กน้อยเริ่มจะมีความโมโห
แสดงออกมาอีกแล ้ว ฮาคิมรักของทุกชิ้น หวงของมาก แต่ทท่ี ำ� ออกไป
ทัง้ หมดเพราะก่อนหน้านี้ไม่พอใจทีพ่ อ่ ไม่มาสักที
“ของของคิม”
“ก็ไม่เก็บนี่คะ”
“มีคนเก็บให้”
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“ต่อไปนี้นอ้ งคิมต้องเก็บเอง พีๆ่ ทุกคนมีงานท�ำเยอะแยะมากมาย
เด็กดีควรแบ่งเบาภาระ ถึงพีๆ่ เขาจะเป็ นคนรับใช้ช่วยดูแล แต่สง่ิ ไหน
น้อ งคิ ม ท�ำ เองได้ ก็ ค วรท�ำ การเก็ บ ของ เก็ บ กวาด ถือ เป็ นการ
ออกก�ำลังกายไปในตัว นอกจากได้เหงือ่ ก็มสี ขุ ภาพแข็งแรง ถ ้าแข็งแรง
ก็ไม่ป่วย ถา้ ป่ วยก็จะต้องหาหมอถูกฉี ดยาที่กน้ น้องคิมอยากเป็ น
แบบนัน้ เหรอ”
น่าจะเป็ นประโยคยืดยาวสุดแล ้วของมะนาวหลังเหยียบต�ำหนัก
ของท่านชีค ไม่ได้จะหลอกใหเ้ ด็กกลัว แต่อยากชี้ใหเ้ ห็นถึงประโยชน์
ของการท�ำงาน การเคลือ่ นไหวร่างกาย เด็กน้อยกลอกตาครุ่นคิดตาม
สีหน้ากร้าวๆ เมื่อครู่ อ่อนแสงลง ก่ อนเสดวงตาเป็ นค�ำถามไปทาง
คนเป็ นพ่อ
“จริงเหรอฮะท่านพ่อ”
“ใช่แล ้วลูก การเคลือ่ นไหวร่างกายจะท�ำให้ไม่ป่วย มีแต่แข็งแรง
มีกล ้ามแบบพ่อนี่ไง” ว่าแล ้วท่านชีคมีเบ่งกล ้ามโชว์ลูกชายไปอีก เด็กน้อย
ยิ้มกว ้าง
“เก็บก็ได้”
“น่ารักมากค่ะ”
“คิมหล่อ”
“ครับๆ น้องคิมของพีม่ ะนาวหล่อทีส่ ุดในสามโลก”
เด็กน้อยท�ำหน้ายุ่ง คงงงๆ กับไอ้คำ� ว่าสามโลก แต่ก็ไม่วา่ อะไร
เริ่มลงมือเก็บ โดยลากตะกร้าใส่ของเล่นตามไปด้วย มะนาวก็ช่วย
เด็กน้อยเก็บ
พวกนางก�ำนัลพากันอมยิ้มกับความเปลีย่ นแปลงของเจ้านาย
ตัวน้อย ร้อยวันพันปี ไม่เคยจะเก็บของเล่นเอง มีแต่ช้ ีน้ ิวสั่ง ทุกคน
จึงเทใจให้พเ่ี ลี้ยงคนใหม่เกินครึ่ง เจ้าตัวจะต้องมาปราบฤทธิ์เดชของ
เด็กน้อยได้แบบอยู่หมัด
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ชีคฮาริซอดยิ้มไม่ได้ ลูกชายของเขาไม่เคยยอมใคร ดื้อก็ทห่ี นึ่ง
แต่ มะนาวสามารถท�ำใหล้ ู กชายของเขายอมเก็บของเล่นด้วยตัวเอง
เธอไม่ได้ข่มขู่ ไม่ได้ออกค�ำสั่ง ไม่ได้ขอร้องด้วยซ�ำ้ เพียงพูดโน้มน้าว
ปลุกความอ่อนโยนในตัวลูกชายออกมาได้สำ� เร็จ คิดไม่ผดิ จริงๆ ทีจ่ า้ ง
เธอมา
“เสร็จแล ้ว”
“ดีมากค่ะ”
“เหนื่อย”
“เห็นไหมล่ะ คราวนี้นอ้ งคิมก็รูว้ ่ามันเหนื่อย คิดดู ว่าพวกพี่ๆ
นางก�ำนัลจะเหนื่อยไหมทีต่ อ้ งมาคอยเก็บให้ซำ�้ ๆ ทุกๆ วัน” เด็กน้อย
กลอกตาไปมา พยักหน้าหงึกๆ ไม่ยอมตอบ เพราะรู ว้ ่าสิ่งที่ทำ� ลงไป
ก่อนหน้ามันไม่ดี
“โอเค ไปค่ ะ ไปลา้ งมือกัน หอ้ งน�ำ้ อยู่ตรงไหนน้า พาพี่นาว
ไปหน่อย”
“ทางนี้ๆ คิมพาไป” ว่าแล ้วก็จบั มือพีเ่ ลี้ยงคนใหม่จูงแยกไปยัง
หอ้ งน�ำ้ สุดหรู หราสมกับเป็ นวังของชีครัชทายาท มะนาวไม่ลมื หันมา
ยักคิ้วให้กบั ชีคฮาริซ แน่ นอนว่าชีคหนุ่ มรู้สกึ พอใจกับผลงานวันแรก
ขนาดเจ้าตัวแสบก่อเรื่องเธอก็ยงั ท�ำให ้เจ้าตัวแสบกระตือรือร้นได้
“อะแฮ่ม สาวเดินเข ้าห ้องน�ำ้ ไปแล ้วครับ”
“ท�ำไม”
“ก็ท่านชีคยิ้ม” อดัมต้องกลัน้ หัวเราะ ดู จะยิ้มให้พ่ีเลี้ยงของ
คุณหนู เกินจ�ำเป็ นไปสักนิด เจ้าตัวเหมือนรู้จงึ รีบปรับลุค แต่บอกเลย
นาทีน้ ีไม่ทนั แล ้ว คนก�ำลังจะมีใจก็แบบนี้ อดัมคิดในใจไม่ได้พดู เรื่อง
หัวใจโตๆ กันแล ้ว มีอะไรต้องพูด ส่วนจะอย่างไรต่อนัน้ เขาคงท�ำได้
แค่มองดูความเป็ นไปห่างๆ
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กระเป๋ าเดินทางสามใบใหญ่ๆ ของมะนาวถูกน�ำมาไว้ในห ้องพัก

เรียบร้อยแล ้ว ห ้องพักของเธออยู่ตดิ กับห ้องพักของน้องฮาคิม ท่านชีค
ให ้เหตุผลว่าจะได้ไม่ตอ้ งเดินไกล ความจริงตึกนี้มสี ามชัน้ และมีหลาย
หอ้ งนอน แต่กลับใหเ้ ธอพักอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่ามีความเป็ นส่วนตัว
ไม่ให้พกั ห ้องโซนรับแขก
“ชอบหรือเปล่า”
“ดีค่ะ”
“นี่เป็ นหัวข ้อคร่าวๆ ทีน่ าวจะต้องดูแลลูกชายของฉัน” ยืน่ แผ่น
เอกสารส่งให ้หญิงสาว
“ได้ค่ะ”
“เรื่อ งวัน นี้ ข อบใจมากนะ” ใบหน้า หวานเงยขึ้น สบตาเลิก คิ้ว
เล็กน้อย ด้วยไม่เข ้าใจว่าท่านชีคจะต้องมาขอบคุณท�ำไม เธอยังไม่ได้
ท�ำอะไรเลย
“ขอบคุ ณ เรื่อ งอะไรคะ ถ า้ เป็ น เรื่อ งน้อ งฮาคิ ม ไม่ ต อ้ งหรอก
ฉันเพียงท�ำตามหน้าที่” แลว้ สนใจก้มอ่านรายละเอียด ว่าต้องดู แล
ส่วนไหนบ ้าง ซึง่ ก็เป็ นงานในแบบทีพ่ เ่ี ลี้ยงหลายๆ คนต้องท�ำ รวมถึง
เรื่องการสอนการงานต่างๆ เสื้อผา้ หน้าผม อาหารการกิน เตรียมตัว
ไปโรงเรียน
“ยังไงต้องขอบคุณ ถ ้าไม่ได้นาว น้องคิมคงไม่ยอม ปกตินอ้ งคิม
ดึงดันจนพีเ่ ลี้ยงทนไม่ไหว สุดท ้ายฉันต้องให ้ออกเพราะสงสาร” พูดแล ้ว
ก็ถอนหายใจ
“ฉันไม่ใช่คนยอมแพ ้อะไรง่ายๆ หรอกค่ะ”
“ฉันถึงเลือกนาวไง” เขาชอบทีจ่ ะเรียกชื่อเธอ ท�ำใหด้ ูสนิทสนม
ขึ้นมาอีกระดับ
“ต้องขอบคุณท่านชีคที่ไว้ใจฉัน เอาเป็ นว่าจะท�ำใหค้ ุม้ ค่ าแรง
นะคะ”
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“เอาที่นาวไหวก็พอ อ้อ เรื่องอาหารการกินเต็มที่นะ นาวเป็ น
คนไทยน่ าจะชอบอาหารไทย ภรรยาน้องชายฉันรายนัน้ ก็ชอบเขา้ ครัว
เอง”
“แน่นอน มีของดีมาหลายอย่าง เครื่องปรุงต่างๆ ถา้ หมดว่าจะ
ใหแ้ ม่กบั น้องที่รู้จกั ส่งมาใหค้ ่ ะ” สาวเจ้าวางแผนไวเ้ สร็จสรรพ เพื่อ
ได้อยู่นานเป็ นปี เพราะไอ้ที่เตรียมมาก็คงอยู่ได้ไม่เกินสองเดือน
“ได้เลยเต็มที”่
“แสดงว่าท่านชีคเคยกินอาหารไทย”
“ใช่ อร่อยดี มีหลายรสชาติ ส่วนใหญ่ก็รา้ นอาหารไทยกับฝี มอื
น้องสะใภ้” คนฟังพยักหน้าเบาๆ เธอมันสาวลูกทุ่งอยู่แล ้ว มีหรือจะท�ำ
ไม่เป็ น แต่รสชาติถูกปากหรือเปล่า อันนี้ก็แล ้วแต่คนชอบ เอาเป็ นว่า
เย็นนี้เธอจะโชว์ฝีมอื สักหน่อย หวังว่าท่านชีคกับลูกชายจะถูกใจ
“ปกติใครปรุงอาหารคะ”
“มีแม่ครัว ระดับเชฟ”
“แบบนี้จะกินรสชาติฝีมอื บ ้านๆ แบบฉันได้เหรอคะ” ถามทีเล่น
ทีจริง ก่อนจะเดินลากกระเป๋ าไปไว้ยงั หอ้ งแต่งตัวซึ่งแบ่งเป็ นสัดส่วน
มีตูห้ ลายใบอยู่ตรงนี้
“ฉันท�ำห ้องนี้ไว ้เผือ่ ว่าจะมีลูกเพิม่ แต่คงได้แค่คดิ เพราะตอนนี้
ยังหาเมียไม่ได้” แลว้ อะไรคือต้องมองเธอด้วยสายตาวาวๆ ด้วยล่ะ
จะไปหาเมียก็ไปสิ เธอเป็ นแค่ พ่เี ลี้ยงนะ ดวงตาของเขาคมเขม้ สีฟ้า
สะท ้อนแสง สาวเจ้าเลือกเมินไปทางอืน่
“นาวจัดกระเป๋ าไปแล ้วกัน ค่อยพบกันตอนเทีย่ ง”
“ค่ะ”
“อ้อ เดีย๋ วฉันจะพาไปรูจ้ กั ท่านแม่ทต่ี กึ หน้า”
“ค่ ะ” ทหารค่ อนขา้ งเยอะ นางก�ำนัลก็เยอะไม่ต่างกัน จะไป
ระหว่างตึกเห็นมีรถกอล์ฟหลายคันจอดอยู่ จากทีเ่ คยอ่านประวัตคิ ร่าวๆ
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เหมือนว่าท่านชีคมีนอ้ งสาวด้วย แต่นอ้ งสาวแต่งงานหมดแล ้ว ท่านแม่
ของท่านชีคเป็ นภรรยาคนทีส่ องของชีคผู ้ปกครองประเทศ
ช่างเถอะ ใครจะอย่างไรไม่เกี่ยวกับเธอ ท�ำแค่หน้าทีข่ องตัวเอง
ไม่มีสิทธิ์ไปละลาบละลว้ งเรื่องคนอื่น วัฒนธรรมของใครก็ของมัน
ไม่ควรก้าวก่าย
มะนาวจัดการเปิ ดกระเป๋ าทัง้ สามใบจัดเสื้อผา้ เข้าตู้ ในนี้ก็ไม่มี
อะไรมากหรอก ก็ส่วนใหญ่เป็ นเสื้อผา้ ในแบบทีช่ อบสวม กางเกงยีนส์
หรือไม่กก็ างเกงผ ้า เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เสื้อกล ้าม แจ็กเก็ต แล ้วก็ชดุ นอน
ทีห่ อบมาสิบชุด ส่วนขาดเหลืออะไรไว ้ค่อยไปหาซื้อ เท่าทีส่ งั เกตมีหา้ ง
หลายแห่ง น่าจะมีอะไรในแบบทีเ่ ธอชอบ

ค�ำรายงานของนางก�ำนัลท�ำใหพ้ ระชายารอร่าขมวดคิ้วอย่าง

แปลกใจ ไม่อยากเชื่อว่าหลานชายตัวน้อยจะยอมรับพีเ่ ลี้ยงและท�ำตาม
ค�ำสั่ง เจ้าตัวบอกไม่ถกู ว่าควรรู้สกึ อย่างไร แต่ไม่ชอบให้ใครมาวุน่ วาย
กับหลานมากนัก โดยเฉพาะพวกพี่เลี้ยง เพราะพวกหล่อนเหล่านัน้
นอกจากมาเป็ นพีเ่ ลี้ยง ก็มกั ใหญ่ใฝ่ สูงอยากเลือ่ นต�ำแหน่งตัวเองเป็ น
มากกว่านัน้ ท่านจึงสกัดกัน้ ด้วยการบอกหลานชายว่าพวกเธอเหล่านัน้
เป็ นคนไม่ดี เพราะท่านมีคนทีห่ มายปองไว้ให้บตุ รชายแล ้ว
“เรื่องจริงเหรอ”
“เพคะพระชายา”
“ปกติหลานของฉันจะไม่ยอมคนพวกนี้”
“เห็นนางก�ำนัลฝัง่ โน้นคุยกันเพคะ บอกว่าหน้าตาเอาเรือ่ ง ดูห ้าวๆ
แข็งกระด้าง หาความอ่อนโยนไม่มี ดุจนคุณหนู ตอ้ งยอมท�ำตามค�ำสั่ง
เพคะ” นางก�ำนัลได้ทรี บี ใส่ไฟ เรื่องเล็กไม่จริงก็กระพือท�ำให ้กลายเป็ น
อีกเรื่องได้อย่างไม่สนใจว่าความจริงเป็ นอย่างไร
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“เดีย๋ วลู กชายฉันคงพามาแนะน�ำ” พระชายามีสีหน้าไม่พอใจ
ด้วยไม่ชอบให้ใครมาต่อว่าหรือขึ้นเสียงใส่หลานรัก
“เพคะ”
“คอยดูนะ ถา้ มาท�ำใหห้ ลานชายฉันไม่พอใจ เห็นทีจะได้อยู่แค่
ระยะสัน้ ”
พระชายาเจอมานักต่อนักแล ้ว อยากได้อยากใคร่อยากมี แรกที
ก็อยากเป็ นแค่พเ่ี ลี้ยง แต่พอเห็นว่าชีคฮาริซโสดก็อยากจะเลือ่ นสถานะ
ไม่ได้เป็ นเมียเอกเป็ นเมียรองก็ได้อะไรประมาณนัน้ แต่ตนไม่ตอ้ งการ
ใหเ้ กิดเรื่องแบบนี้ข้ นึ เพราะที่สุดต้องการท�ำให้ว่าที่ชายาคนใหม่ของ
ลู ก ชายพอใจที่สุ ด เพราะคงไม่มีอ ะไรดีไ ปกว่า การได้ค นกัน เองมา
เกี่ยวดองเป็ นทองแผ่นเดียวกัน
“ต้องรอดูค่ะพระชายา” นางก�ำนัลคนสนิทรีบกล่าว แต่นางก�ำนัล
อีกคนได้แต่ ส่ายหน้า รู้ดีว่าสาเหตุท่พี ่เี ลี้ยงของเจ้าชายน้อยอยู่ไม่ได้
ส่วนหนึ่งเพราะแรงยุจากผู ้เป็ นย่าทีบ่ อกว่าคนเหล่านัน้ จะมาแย่งท่านพ่อ
และอีกส่วนหนึ่งมาจากความเอาแต่ใจของเจ้าชายน้อย
“บางทีพเ่ี ลี้ยงคนใหม่อาจเป็ นคนดีกไ็ ด้นะเพคะ”
“หึ จริงเหรอ” พระชายายังไม่ตดั อคติ ซึ่งในจิตใจคนเรานัน้
สิง่ ทีม่ นั บั่นทอนก�ำลังใจก็คอื การตัง้ แง่มอี คติทงั้ ทีย่ งั ไม่รจู้ กั กันดีพอ
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3

เด็กเจ้าปัญหา

ร่ างเล็กป้ อมผิวขาวเต๊ะท่ากอดอกท�ำเมิน แต่ดวงตากับคอนี้

ชะเง ้อมองจากทางบันได ว่าเมือ่ ไรพีเ่ ลี้ยงคนใหม่ทพ่ี อ่ หามาให ้จะออกมา
สักที เด็กน้อยไม่ชอบรอ รอจนหงุดหงิดแล ้ว หงุดหงิดก็จะเริม่ ชักสีหน้า
พอได้ยนิ เสียงกุกๆ กักๆ ก็เริ่มท�ำเป็ นเมิน จนพีเ่ ลี้ยงเดินออกมาแล ้ว
กระแอมกระไอ
“น้องคิมมารอพีน่ าวเหรอคะ”
“ท�ำไมต้องรอ” ชักสีหน้าย่นจมูก ถึงจะรอจริงๆ แต่เรื่องอะไร
ต้องยอมรับ เด็กน้อยท�ำแก้มป่ อง น่ าฟัดจนคนไม่รกั เด็กอย่างเธอ
ยังอดใจไม่ไหว มันเขี้ยวยื่นมือไปดึงแก้มซาลาเปาขา้ งซา้ ยอย่างอดใจ
ไม่ไหว
“อ๊ะ อย่ามาดึงแก้มนะ”
“มันเขี้ยว”
“ไปข ้างล่างดีกว่า”
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“พี่ไ ปด้ว ย อืม ...วัง กว า้ งจัง เลย ไม่รู จ้ ะมีใ ครอยากน�ำ เที่ย ว
หรือเปล่า” เด็กน้อยชะงักฝี เทา้ เหมือนครุ่นคิด แต่ แลว้ ก็เดินลงไป
ขา้ งล่าง โดยมีพ่ีเลี้ยงสาวเดินตามหลัง มะนาวแสร้งหยุ ดเดินแลว้
กลอกตาไปมาซ ้ายขวาเหมือนไม่รวู้ า่ ทางไหนไปทางไหน ทัง้ ทีก่ ด็ ูแผนผัง
ที่ท่านชีคให้ไว้แลว้ ว่าจุดไหนของวังคือที่ไหนบา้ ง มีหอ้ ง มีตึกกี่หลัง
มีลานจอดรถตรงไหน
“มา จะพาไปชมวัง วังของเราใหญ่มาก”
“พีจ่ ะเดินหลงไหมเนี่ย” มะนาวหยอกเย้า เจ้าตัวเอียงหน้ามอง
แล ้วท�ำปากยื่นๆ เห็นแล ้วอยากจะฟัดใหแ้ ก้มช�ำ้ นี่ขนาดเธอไม่ใช่คน
รักเด็กนะ แต่ยง่ิ ดื้อก็ยง่ิ อยากปราบพยศ
“พาไปเดินรอบๆ จะไปเปล่าล่ะ”
“พูดกับผูใ้ หญ่ตอ้ งมีหางเสียงรูไ้ หม”
“พอใจจะพูดแบบนี้”
“เด็กทีพ่ ดู จาห ้วนๆ ไม่มหี างเสียงไม่น่ารักนะรูไ้ หม” มะนาวแกล ้ง
หยอกเล็กๆ เจ้าตัวกอดอกท�ำฟึ ดฟัด เหล่มองเธออย่างไม่พอใจ
“ก็ไม่ตอ้ งมารัก มีท่านย่ามีท่านพ่อรักก็พอแล ้ว ไม่เห็นอยากให ้
คนอื่นรักเลย” ปากพูดไปแบบนัน้ หากภายในใจของเด็กชายฮาคิม
กลับรู้สกึ โหยหาความรัก โดยเฉพาะความรักจากแม่ทเ่ี ขาไม่เคยได้รบั
เลยตัง้ แต่ เกิด เด็กน้อยถอนหายใจ มะนาวเห็นแบบนัน้ ก็เดินมาจับ
มือเล็กไว ้
“พาพีน่ าวไปเดินชมแถวนี้หน่อยนะครับ”
“กะได้”
“เด็กดี”
“คิมไม่ได้อยากเป็ นเด็กดี ปล่อยมือคิมด้วย”
“พีน่ าวหลงทางจะท�ำยังไงล่ะ ต้องจับมือน้องคิมไวจ้ ะได้ไม่หลง
ไงคะเจ้าชายน้อย” หยิกแกมหยอกเด็กน้อยไปสิ เจ้าตัวเหล่ตามอง
กานต์มณี 67

“ก็ได้ เพราะกลัวหลงหรอกนะ” แอบเห็นหรอกว่าเด็กท่าเยอะ
ต้องกลัน้ ยิ้ม ไม่บอกไม่รูน้ ะว่าสามขวบครึ่งกว่าๆ คิดว่าสีข่ วบเสียอีก
เด็กอะไรรูม้ ากเหลือเกิน
ภาพจู ง มือ ของตัว แสบของวัง กับ พี่เ ลี้ย งสาวคนใหม่ ท�ำ เอา
นางก�ำนัลและเหล่าทหารในวังต้องมองด้วยความประหลาดใจ ภาพ
แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่าว่าแต่จบั จูงมือกันเดินเลย แค่พูดดีๆ
ด้วยยังน้อยครัง้ เพราะฤทธิ์เดชของเจ้าชายน้อยนัน้ แสบเป็ นที่หนึ่ง
โดยมีคนเป็ นย่าคอยสปอยล์
ส่วนเด็กน้อยไม่สนใจใคร อธิบายเจื้อยแจ้วตามประสาเด็กช่างพูด
ชี้มอื ชี้ไม ้บอกพีเ่ ลี้ยงคนใหม่ ว่าตรงไหนเรียกว่าอะไร นี่ขนาดแค่รอบๆ
ตึกเดียว อาณาเขตสุดลูกหูลูกตาจริงๆ มีสวนทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง
จัด ตกแต่ ง สวยงามด้ว ยไม ด้ อกไม ป้ ระดับ หลากหลายสายพัน ธุ ์
โดยเฉพาะดอกกุหลาบสวยมาก
“ยังไม่ชอบพีอ่ ยู่ไหม”
“อืม”
“จะไม่ชอบพีจ่ ริงๆ เหรอครับท่านชีคน้อย” หยอกเย้าเด็กน้อย
ก็ถกู มองค้อน
“ชื่อฮาคิม”
“พีเ่ รียกท่านชีคน้อยไม่ได้เหรอหืม”
“ไม่ ยังไม่โต” ตอบเสียงหว้ น เมม้ ปากท�ำหน้ายุ่ง เอาตรงๆ
เหมือนจะอยากดีกบั เธอ แต่เด็กน้อยยังไม่เต็มที่ ราวกับว่ามีบางอย่าง
ค้างคาในใจ แต่ช่างเถอะ มะนาวจะพยายามทลายก�ำแพงของเด็กน้อย
ให้ได้
“เหงือ่ ออกแล ้ว ไปนั่งตรงโน้นกัน”
“เคๆ” เด็กน้อยรีบตอบอย่างลืมตัวเผลอยิ้มออกมา สองคน
พากันเดินไปนั่งบริเวณศาลาทรงหกเหลีย่ มกลางป่ าดอกไม ้ นางก�ำนัล
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รีบน�ำน�ำ้ และขนมมาเสิรฟ์ จนถึงที่ เด็กน้อยจะหยิบขนมเขา้ ปาก แต่
มะนาวหยิบทิชชูเปี ยกในกระเป๋ าสะพายข ้างของตัวเองออกมาแล ้วเช็ดมือ
ให ้เด็กน้อย
“มือนี้อาจเปื้ อนฝุ่นหรือมีเชื้อแบคทีเรีย ต้องเช็ดก่อนหยิบของ
เข ้าปากรู้ไหมครับ”
“เรื่องมาก”
“บ่นอะไรครับ”
“ไม่ได้บ่นสักหน่อย” ท�ำปากยืน่ ใส่ก่อนหยิบคุกกี้เข ้าปากเคี้ยวตุ่ยๆ
มีขนมติดตรงมุมปาก มะนาวช่วยหยิบออกให ้ ไม่ได้จะเอาใจเด็กน้อย
แต่ เจ้าตัวยังเด็ก บางทีอาจอยากมีใครสักคนเขา้ ใจ เด็กอยากเป็ น
คนส�ำคัญของครอบครัว จึงแสดงออกก้าวร้าวให ้รอบข ้างสนใจ
“กินเองได้”
“ควรกินผลไม ้บ ้าง”
“คิมไม่ชอบ” กระแทกเสียงใส่เมือ่ เธอใช้ส ้อมอันเล็กจิ้มแตงโมแล ้ว
ยืน่ มาจ่อตรงปาก เด็กเจ้าปัญหาเมินหน้าหนีไม่ยอมกิน
“ผลไม้มปี ระโยชน์มากกว่าขนมอีก”
“ไม่ตอ้ งมาโกหกหลอกลวงเลย”
“พีเ่ ปล่าโกหก แตงโมอร่อยจะตาย กินแล ้วเหมือนกินน�ำ้ กินแล ้ว
สดชื่น” ว่าแล ้วก็อา้ ปากเคี้ยวให ้ดู จ�ำได้ว่าในข ้อมูลทีท่ ่านชีคเขียนไว้ให้
คือลูกชายไม่ชอบกินผักผลไม ้ ท�ำใหบ้ างทีทอ้ งผูกขับถ่ายยากจนต้อง
กินยากันเลยทีเดียว ท่านชีคบอกตอนเด็กกินง่าย แต่พอโตเจอท่านย่า
ให้กนิ แต่พวกเนื้อสัตว์กเ็ ลยติดกินเนื้อสัตว์
ปากน้อยๆ มุ่ยลงรู้สกึ ขัดใจ ปากบอกไม่อยาก แต่พออีกฝ่ าย
กินใหด้ ูก็เกิดความอยากขึ้นมา ทัง้ ทีป่ กติไม่ชอบอะไรพวกนี้ ชอบกิน
ขนมปังกับพวกคุกกี้มากกว่า
“ว่าไง กินไหม”
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“ไม่”
“อร่อยน้า เนี่ยสดชื่น ชุ่มๆ เหมือนกินน�ำ้ ผลไม ้เลย” พีเ่ ลี้ยงสาว
ยังบรรยายสรรพคุณโอเวอร์แอคติ้งจิ้มชิ้นทีส่ องและสามเขา้ ปากเคี้ยว
อวดเจ้าชายน้อย เจ้าตัวเมม้ ปากเมม้ คอจ้องมองคุกกี้ในมือสลับมอง
ชิ้นแตงโมสีแดงอย่างขบคิด
“อ้าปาก พีป่ ้ อน” จ่อชิ้นแตงโมกับปากน้อยๆ แน่นอนคนท่าเยอะ
เม ้มปากไม่ยอมรับ มีเหลือบตามองพีเ่ ลี้ยงทีย่ งั คะยัน้ คะยออยากให้กนิ
จึงเมินหน้าไปทางอื่น หากในใจคืออยากกิน แต่ ม นั ไม่ใช่ ของชอบ
สมองก็คดิ ไปอีกว่ามันมีประโยชน์ตามทีพ่ เ่ี ลี้ยงบอกจริงเหรอ
“น่ านะ อ้าปากสิ ปกติพ่ีไม่เคยป้ อนใครเลยน้า” พี่เลี้ยงสาว
มีความล่อลวงสุดๆ
“ไม่ตอ้ งมาเอาใจ”
“ไม่ ไ ด้เ อาใจ แต่ อ ยากให้กิ น ของดี อร่ อ ยชุ่ม คอมาก มีแ ต่
ประโยชน์” เธอว่ายิ้มๆ อย่างน้อยก็อร่อยชุ่มฉ�ำ่ แตงโมนี่เป็ นแตงโม
น�ำเข ้าด้วยนะ ราคาแสนจะแพง หากสอนให ้เด็กน้อยชอบกินผักก็ตอ้ ง
เริ่มจากการกินผลไม ้ก่อน ซึง่ มีรสชาติมากกว่าผัก
“อย่ามาหลอกให ้ยาก” เด็กรูม้ ากยังคงไม่ยอมรับ
“อะไรทีม่ ปี ระโยชน์ต่อร่างกาย ถ ้ากินก็จะแข็งแรง ระบบขับถ่ายดี
ด้วย ไม่ตอ้ งปวดท ้องเวลาอึ”๊ พีเ่ ลี้ยงสาวบอกยิ้มๆ เด็กน้อยเหลือบตา
มอง พลางถอนหายใจ มือสองข ้างยกกอดอกผ่อนคลายลง เธอจึงยืน่
ชิ้นแตงโมเข ้าไปใกล ้ปากมากกว่าเดิม สุดท ้ายเจ้าตัวก็อา้ ปากรับ
“ค่ อยๆ เคี้ยวกลืน” เด็กน้อยท�ำหน้าแปลกๆ แต่ ก็ยอมเคี้ยว
แล ้วกลืน พอจ่อชิ้นทีส่ องเด็กน้อยเจ้าปัญหาก็อา้ ปากรับอย่างง่ายๆ ได้
หึๆ อร่อยละสิ
“อร่อยไหม”
“ก็ ดี” ความจริง ถูก ใจฮาคิม มาก งงว่า ที่ผ่ า นมาท�ำ ไมตัว เอง
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ถึงไม่ชอบ หรือเพราะมันมีสแี ดงๆ เหมือนเลือดก็เลยไม่อยากกิน และ
มันไม่หอมเหมือนขนมคุกกี้ของท่านย่า เด็กน้อยพยายามคิดในหัว
หากก็หาเหตุผลไม่ได้ เพราะมันเคี้ยวง่ายมีนำ�้ ออกมาด้วย เรียกได้ว่า
ถูกใจเลยละ
“อะ งัน้ ลองกินมะละกอ”
“ไม่เอา”
“มะละกอท�ำให้องึ า่ ยด้วยนะ”
“ท�ำไมมันท�ำให้องึ า่ ยล่ะ”
“มันมีเสน้ ใย กินไปแล ้วไม่อดึ อัดพุง ถ ้าน้องคิมกินแต่คุกกี้ก็จะ
อึดอัดตรงนี้ พอตอนเช้าก็จะอึยาก” ดวงตากลมๆ สีฟ้ากลอกไปมา
เหมือนพยายามนึก
จริงอย่างท่านชีคว่า เด็กน้อยฉลาดเกินวัย ที่ผ่านมาเธอไม่รู ้
หรอกว่าพีเ่ ลี้ยงคนอืน่ เป็ นอย่างไร รอบข ้างปฏิบตั แิ บบไหน แต่สำ� หรับ
เธออยากมีเหตุมผี ลให ้เด็กน้อยได้ตระหนักถึงความจริง
อาการท อ้ งผู ก ขับ ถ่ า ยยากถ า้ เอาแต่ กิน ยาช่ ว ยมัน ไม่ส่ ง ผลดี
ต่อร่างกาย คือการแก้ปญ
ั หาปลายเหตุ เราควรเริ่มต้นแก้ไขยังต้นเหตุ
ด้วยการใหเ้ ด็กน้อยกินผักและผลไม้ในอาหารแต่ละมื้อเพือ่ เพิม่ กากใย
มะนาวตัดสินใจแลว้ ว่าเรื่องอาหารการกินของเด็กน้อยเธอจะดูแลเอง
ทัง้ หมด
“จะหลอกให้คมิ กินมากกว่า” เด็กรูม้ ากกว่างัน้
“พีจ่ ะหลอกท�ำไม มันมีประโยชน์ ไว ้คราวหน้าพีจ่ ะปัน่ เป็ นสมูทตี้
ให้ดม่ื ดีไหม”
“แบบน�ำ้ ปัน่ เหรอ น�ำ้ โค้กใช่ปะ” ให ้ตายเถอะ เด็กวัยนี้ไม่ควรดืม่
น�ำ้ อัดลมมาก สงสัยต้องจัดการครัง้ ใหญ่ ต้องเรียกบรรดานางก�ำนัลมา
คุยให้รู้เรื่อง ว่าไม่ควรใหเ้ จ้าชายน้อยกินของพวกนี้ อาจมีวนั หยวนๆ
ยืดหยุ่น แต่ตอ้ งไม่ดม่ื ทุกวันจนกลายเป็ นความเคยชินท�ำให้ตดิ
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“ไม่เหมือนกัน”
“งัน้ ก็ไม่กนิ ”
“เรือ่ งน�ำ้ ปัน่ เอาไว ้ก่อน ตอนนี้กนิ มะละกอค่ะ ลองก่อน ถ ้าไม่ชอบ
ก็ไม่ตอ้ งฝื น” บอกเลยว่าเธอใจเย็นลงมาก เพียงเพราะรู้ปญ
ั หาแน่ชดั
เด็กน้อยโหยหาความรักและหวงความรักของพ่อ สิ่งที่เธอต้องท�ำคือ
ทลายก�ำแพงและสร้างความไวเ้ นื้อเชื่อใจ ใหเ้ ด็กน้อยเห็นว่าเธอไม่ได้
ต้องการผลประโยชน์อะไร มีแต่ความปรารถนาดีมอบให ้
และอีกครัง้ ทีเ่ ด็กน้อยเกิดความลังเล ท�ำหน้าเหมือนไม่อยากกิน
มะละกอ แต่พอเธอบอกถึงข ้อดี สุดท ้ายก็ยอมอ้าปากและกินไปสองชิ้น
จากนัน้ สองคนก็พากันเดินรอบๆ ตึก ระหว่างทางเจอทหารก็ทำ� ความ
เคารพ ส่วนนางก�ำนัลก็เดินตามด้านหลังอยู่ห่างๆ

อดัมส่งคลิปให ้เจ้านายทางโปรแกรมไลน์ เป็นคลิปทีเ่ ขาแอบถ่าย

เหตุการณ์ภายในคลิปสร้างความพอใจให้ชคี ฮาริซมาก ลูกชายไม่เคย
เดินจูงมือพีเ่ ลี้ยงคนไหน ไม่เคยยอมกินอะไรง่ายๆ ไม่รูว้ ่ามะนาวใช้
วิธีไหน แต่ เจ้าตัวก็ยอมกินผลไม ้ ซึ่งปกติจะไม่ใช่ ของชอบ เผลอๆ
โดนเซ ้าซี้มากๆ ก็เหวีย่ งจานผลไม้ท้งิ เลย จนนางก�ำนัลพากันขยาด
“ไม่น่าเชื่อนะครับ”
“มันเหลือเชื่อเลยละ แต่มะนาวท�ำได้”
“คุณมะนาวเก่งจริงๆ ครับ”
“ขนาดว่าไม่ได้เรียนจิตวิทยามา ไม่ได้เป็ นหมอ แต่เธอพยายาม
เหมือนทีใ่ ห้สญ
ั ญา แบบนี้แนวโน้มนิสยั แย่ๆ ของลูกชายฉันคงจะดีข้นึ ”
“ต้องดีข้นึ แน่นอนครับ”
อดัมเห็นด้วย แทบจะเป็ นภาพประวัตศิ าสตร์เลยก็วา่ ได้ ตัง้ แต่
เจ้าตัวโตมา เจ้าชายน้อยของวังเปลีย่ นพีเ่ ลี้ยงเป็ นว่าเล่น แต่กบั คนนี้
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เจ้าตัวยอมลงให ้ ท�ำเอาเป็ นทีก่ ล่าวขานไปทัง้ วัง และป่ านนี้น่าจะทราบ
ถึงองค์พระชายาเรียบร้อยแล ้ว
“ปกติฮาคิมเอาแต่ใจมาก”
“แต่ คุ ณ หนู ฮ าคิ ม ก็ มีค วามสุ ข เวลาอยู่ ก บั คุ ณ วุ น้ เส น้ นะครับ
อีกหน่อยก็คงยอมรับคุณมะนาว”
“ตอนนี้มชี ยั ไปกว่าครึ่ง”
“หมดห่วงครับ”
“อืม” ใช่ว่าหมดห่วง มะนาวท�ำหน้าที่ตวั เองได้ดี รอยยิ้มของ
ลูกชายคือสิง่ ทีฮ่ าริซอยากเห็นทีส่ ุด อีกหน่อยเจ้าตัวคงจะเปิ ดใจยอมรับ
มากขึ้น ชื่นชอบมะนาวเหมือนชื่นชอบวุ ้นเสน้ อาสะใภ ้ คลิปนี้ยนื ยันได้
เป็ นอย่างดีวา่ ตอนนี้พเ่ี ลี้ยงคนใหม่มาถูกทางแล ้ว
วางมือถือลงแล ้วจัดการเซ็นเอกสาร เพราะพรุ่งนี้มปี ระชุม เขา
เดินทางไปเมืองไทยท�ำใหม้ งี านตกค้างรอเคลียร์ ตลอดสัปดาห์น้ ีคง
วุน่ ๆ เรื่องงาน

มะนาวสูดลมหายใจเขา้ ปอดลึกๆ ไม่ใช่คนกลัวอะไรอยู่แลว้

เป็ นคนชอบเผชิญหน้า แต่ประเด็นคือคนทีเ่ ธอมาพบเป็ นถึงมารดาของ
ท่านชีค แถมยังเป็ นพระชายาของชีคผู ้ปกครองประเทศ ไม่รูว้ า่ อีกฝ่ าย
เป็ นคนอย่ างไร ท่านชีคบอกว่าท่านไม่ค่อยมาก้าวก่ ายเรื่องส่วนตัว
ของตน แต่เรื่องของหลานยอมรับว่ามีมาก เธอจึงต้องตัง้ รับให้ดี
ชีคฮาริซหยุดฝี เทา้ หันมามองเมื่อลงจากรถกอล์ฟแลว้ พวกเขา
ก�ำลังเดินเขา้ ต�ำหนักใหญ่ ส่วนลูกชายน่ ะหรือวิง่ เขา้ ไปขา้ งในก่อนใคร
ด้วยเป็ นหลานรักมีความสนิทสนมกับคนเป็ นย่า ไม่ตอ้ งแปลกใจว่า
ชี้นกก็เป็ นนก ชี้ไม้กเ็ ป็ นไม ้ ไม่เคยถูกใครขัดใจเลยสักครัง้
“ตื่นเต้นหรือเปล่า”
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“ไม่ค่ะ เฉยๆ”
“ท่านแม่ของฉันใจดี”
“แต่ อาจไม่ใจดีกบั ฉันก็ได้” เธอเป็ นคนนอก เรียกได้ว่าเป็ น
คนแปลกหน้าขนานแท ้ มีบุคคลบางจ�ำพวกที่ไม่ชอบคนประเทศอื่น
เธอไม่แน่ใจว่ามารดาท่านชีคจะอยู่ในข่ายนัน้ หรือเปล่า จึงต้องประเมิน
สถานการณ์เฉพาะหน้าว่าควรวางตัวอย่างไร
“เดีย๋ วนาวก็รูเ้ อง”
ท่านเดินน�ำเข ้าด้านใน ต�ำหนักนี้หรูหราระยิบระยับด้วยเพชรนิล
จินดาไม่ต่างจากต�ำหนักท่านชีค แต่ ความเยอะของทองค�ำนัน้ น่ าจะ
มากกว่า คงเพราะเป็ นต�ำหนักใหญ่ ผูห้ ญิงจะชอบของแบบนี้อยู่แล ้ว
ไม่ อ ยากคิ ด เลยว่ า วัง ใหญ่ ข องท่ า นชีค ปกครองประเทศจะยิ่ง ใหญ่
วิลศิ มาหราขนาดไหน
ภายในต�ำหนักนี้มนี างก�ำนัลและทหารพลุกพล่านมากกว่าต�ำหนัก
โน้น นางก�ำนัลแต่ละคนมองมายังเธอด้วยสายตานิ่งๆ อ่อนน้อม แต่ก็
มีบางคนเหมือนไม่อยากเป็ นมิตร หากมะนาวไม่ตดั สินใครเพียงมอง
รู ปลักษณ์ภายนอก สิ่งที่ตอ้ งพึงระวังคือจิตใจคน เพราะมันยากแท ้
หยั่งถึง บางคนปากปราศรัยน�ำ้ ใจเชือดคอ บางคนหน้าไหว ้หลังหลอก
และบางคนอาจท�ำตัวเป็ นชาวนากับงูเห่า
ไม่ได้อยู่อย่างหวาดระแวง แต่ถา้ พลาดนั่นหมายความว่าอาจมี
การเปลี่ยนแปลง เพราะจากค�ำบอกเล่าของท่านชีคที่ว่าต้องเปลี่ยน
พีเ่ ลี้ยงบ่อย มันน่าจะไม่ใช่มาจากตัวของเด็กน้อย อาจมาจากคนรอบข ้าง
ทีเ่ ธอไม่รูว้ า่ ใครจะอยู่เยีย่ งมิตร และใครจะมาเยีย่ งศัตรู
ผู ห้ ญิงเจ้าของดวงตาสีฟ้าสุ กใสเหมือนลู กชายและหลานชาย
ในชุดกระโปรงยาวตัดจากผ ้าลูกไม ้อย่างดีนงั่ อยูบ่ นโซฟา ก่อนเจ้าตัวเล็ก
จะกระโดดปี นนัง่ ข ้างๆ แล ้วโถมกายกอดรัด ให ้ตายเถอะ รังสีบางอย่าง
เปล่งประกายออกมาว่างานนี้มนั ไม่หมูอย่างทีค่ ดิ เพราะสายตาทีม่ องมา
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แม ้ยากจะคาดเดา แต่มองออกเลยว่าไม่เป็ นมิตรแน่ๆ
“ท่านแม่สวัสดีครับ”
“มาหาแม่ได้แล ้วเหรอเจ้าลูกชาย งานยุ่งมากใช่ไหม”
“ครับ ทัง้ สัปดาห์คงยุ่ง วันนี้ผมพาคนมาแนะน�ำใหท้ ่านแม่รู้จกั
ครับ”
“ท่านพ่อบอกว่าเป็ นพีเ่ ลี้ยงคนใหม่” เด็กชายฮาคิมรีบแทรกบอกย่า
ส่วนท่านย่าหรือพระชายารองนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึง มองส�ำรวจมะนาวตัง้ แต่
หัวจดเทา้ ถึงไม่ได้แสดงอากัปกิริยาว่ารังเกียจออกมา แต่ ความนิ่ง
เย็นยะเยือกก็แผ่ ไอมาถึง เป็ นสัญญาณให้รู้ว่า นอกจากรับมือกับ
หลานตัวแสบ มะนาวต้องรับมือกับคนเป็ นย่าด้วย
“สวัสดีเพคะพระชายา”
“อืม ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ”
“เพคะ” เธอค้อมศีรษะเล็กน้อย สบตากับท่านทีม่ องมา ท�ำเอา
คนกลางอย่างชีคฮาริซแอบหวั่นใจ ท่านแม่ของตนก็ใช่ย่อย ทีผ่ ่านมา
ไม่ใช่เขาไม่รู ้ ทว่าเลือกนิ่งเฉยเสียเพือ่ ไม่ใหเ้ รื่องราวบานปลาย แต่กบั
มะนาวฮาริซคิดว่าเขาคงนิ่งไม่ได้ หากท่านแม่ทำ� อะไรตามอ�ำเภอใจ
เขาจะไม่ทนเหมือนกัน เรื่องบางเรื่องก็หมดเวลาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
แล ้ว
“คิดว่าจะท�ำหน้าที่พเ่ี ลี้ยงได้นานแค่ไหน เป็ นทอม เป็ นผูห้ ญิง
หรือกะเทย” ถามแบบนี้มะนาวขออนุญาตหัวเราะได้หรือเปล่านะ ท่าน
ก็ดูอนิ เตอร์ เป็ นฝรั่งทีส่ วยมากขนาดว่าอายุเยอะ แต่ทำ� ไมจึงกล ้าถาม
อะไรซึง่ มันไม่เกี่ยวข ้องกับหน้าทีพ่ เ่ี ลี้ยง
“ผู ้หญิงค่ะ ดิฉนั ไม่ใช่ทอม”
“มั่นใจเหรอว่าจะเลี้ยงหลานของฉันได้ดพี อ”
“ไม่มั่นใจเพคะ แต่ จะพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
เรือ่ งแบบนี้ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไป น้องคิมเป็ นเด็กน่ารัก เขาจะต้องเติบโต
กานต์มณี 75

มาอย่างมีคุณภาพแน่ นอนเพคะ” คือความสัตย์จริงว่าเธอจะพยายาม
แต่ทงั้ นี้ทงั้ นัน้ ก็ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคนรอบข ้างของเด็กน้อยด้วย
“ทีผ่ ่านมาไม่เห็นทนได้สกั คน”
“แต่ละคนความอดทนไม่เท่ากันเพคะ”
“ท่านแม่ครับ มะนาวเป็ นคนมีความสามารถ ผมมั่นใจครับว่า
เธอจะท�ำหน้าทีน่ ี้ได้ด”ี สีหน้าและแววตาน�ำ้ ค�ำชื่นชมของบุตรชายท�ำเอา
ผู ้เป็ นแม่ตอ้ งมุน่ หัวคิ้วเข ้าหากัน สายตานัน้ จะชื่นชมเกินไปแล ้ว
“แล ว้ หลานย่ า ล่ะ ชอบพี่เ ลี้ย งคนใหม่ห รือ เปล่า ” เมื่อ ลู ก ชาย
เอ่ ยปากชื่นชมจนท่านรู้สึกไม่ชอบใจนัก จึงหันมาขอความเห็นจาก
คนกลางอย่างหลานชาย
เด็กน้อยขมวดคิ้วมุน่ เพราะทุกครัง้ เจ้าตัวสามารถพูดออกมาได้
อย่างเต็มปากโดยไม่ตอ้ งคิดอะไรเลย ท�ำให ้พีเ่ ลี้ยงคนก่อนๆ ต้องระเห็จ
ทัง้ ที่บางคนมาท�ำงานไม่ถงึ เดือน การมีย่าใหท้ า้ ยท�ำใหล้ ูกชายของเขา
ได้ใจ แน่นอนว่าทุกคนจึงลุ ้นค�ำตอบจากปากเด็กน้อย
“ไม่ชอบ”
“หึ ได้ยนิ หรือยังฮาริซ ว่าหลานแม่น่ะไม่ชอบ”
“แต่ก.็ ..ไม่เกลียดฮะ”
ค�ำพูดแผ่วๆ ไม่ออกเสียงเน้นหนักของเด็กน้อยท�ำให ้บรรยากาศ
อึม ๆ เมือ่ ครูผ่ อ่ นคลายลงอย่างไม่น่าเชือ่ และคนทีอ่ มยิ้มด้วยความพอใจ
ก็คือชีคฮาริซ ปฏิกิรยิ าแบบนี้ของบุตรชายไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกครัง้
เวลาย่ าเปิ ดประเด็น เด็กน้อยจะฮึดฮัดเสียงดังตอบโต้แบบไม่ตอ้ ง
หยุดคิด
ด้านพระชายารอร่าก็ถงึ กับหน้าตึงขึ้นมา หากใบหน้าของท่านยัง
ยิ้มหวานส่งใหห้ ลาน ก่อนเหลือบมองพีเ่ ลี้ยงคนใหม่อย่างใช้ความคิด
หลานชายของตนไม่เคยชอบพีเ่ ลี้ยงทุกคนทีเ่ ข ้าใกล ้ และสาเหตุหลักนัน้
เพราะท่านไม่อยากให้ใครอื่นมาวุ่นวายใกล้ชิดลู กชาย ซึ่งอาจก่ อให ้
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มีปญ
ั หาตามมาภายหลัง
ท่านต้องตัดไฟแต่ตน้ ลมใหค้ นของตัวเองเขา้ ไปดูแลหลานแทน
แต่เหมือนจะยังไม่พอ เพราะนับวันหลานสุดทีร่ กั ก็จะมีความเอาแต่ใจ
ข ้อนี้ท่านเองทราบดี แต่คดิ ว่าโตไปคงหายเอง ต่างจากฮาริซทีอ่ ยากให ้
มีพเ่ี ลี้ยงส่วนตัว ไม่ใช่เอานางก�ำนัลมาเป็ นพีเ่ ลี้ยง เพราะถ ้าเอานางก�ำนัล
เป็ นพีเ่ ลี้ยง ฮาคิมจะไม่มคี วามเกรงใจใดๆ
“ยังไงก็ฝากหลานชายฉันด้วยแล ้วกัน”
“เพคะพระชายา”
“อย่าท�ำให ้หลานชายฉันต้องโมโหหงุดหงิด ไม่อย่างนัน้ เธอคงรูว้ า่
จะเจอกับอะไร” นี่คอื ค�ำเตือนหรือค�ำขูน่ ะถามจริง ชักไม่แปลกใจ ท�ำไม
พีเ่ ลี้ยงคนก่อนๆ ท�ำงานไม่ทน รับมือกับหลานบางทีคงง่ายกว่ารับมือ
กับย่า
แต่ ...เป็ นพระชายาก็อย่าคิดว่าเธอจะกลัว ความถูกต้องย่อม
มาก่อนความกลัว อะไรทีไ่ ม่ถกู ต้องเธอจะไม่ดงึ ดันปล่อยผ่าน อย่างน้อย
การได้เป็ นพีเ่ ลี้ยงของเจ้าชายน้อยก็ควรท�ำให ้เจ้าตัวเกิดความเปลีย่ นแปลง
บ ้าง
“ดิฉนั รับปากพระชายาไม่ได้เพคะ”
“ท�ำไม หรือคิดจะขัดค�ำสั่งของฉัน” ใหต้ ายดับ ท�ำไมแม่กบั ลูก
คนละขัว้ แบบนี้ ล่ะ สายตาที่ท่านมองมาอัดแน่ นไปด้วยอคติลว้ นๆ
คอยดู นะ มะนาวจะต้องท�ำใหพ้ ระชายาเปลีย่ นความคิดและมุมมอง
เสียใหม่
“มิได้เพคะ”
“นี่หลานฉัน”
“ท่านย่าอย่าเสียงดัง” สิง่ หนึ่งทีเ่ ด็กน้อยไม่ชอบคือเสียงดัง แต่
เวลาตัวเองท�ำเสียงดังกลับลืมไปว่าคนอืน่ ก็อาจไม่ชอบเช่นกัน
“โทษที พอดียา่ ต้องคุยกับพีเ่ ลี้ยงของหลาน ออกไปเล่นกับทหาร
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ด้านนอกก่อนนะฮาคิม”
“ฮะ” ว่าแล ้วก็คว ้าหุน่ ยนต์ทถ่ี อื ติดมือมาด้วยวิง่ ดุก๊ ดิก๊ ตะโกนเรียก
ทหารไปเล่นด้วยกัน ตอนนี้พระชายารอร่ากับมะนาวสบสายตาเหมือน
มีกระแสไฟวิง่ ผ่าน ความนิ่งสงบนี้ไม่น่าไว้ใจเลยสักนิด คนกลางอย่าง
ฮาริซเกิดความกังวล ท่านแม่ของเขามีนิสยั ไม่ยอมคนและชอบเอาชนะ
ท่านก�ำลังคิดหาทางหรือวางแผนอะไรอยู่อย่างแน่นอน เขามั่นใจ
“ท่านแม่ครับ ตอนนี้การตัดสินใจทุกเรื่องเกี่ยวกับลูก ผมยกให ้
เป็ นหน้าทีข่ องมะนาวครับ”
“นั่นหลานแม่ แม่ไม่ชอบให้ใครบังคับขูเ่ ข็ญ”
“ดิฉนั กล ้าสัญญาว่าจะไม่มเี รื่องแบบนัน้ เกิดขึ้น”
“เชือ่ ได้เหรอ คนนอกครอบครัว” ท่านยิ้มในหน้า แต่เหมือนแสยะ
มากกว่ายิ้มนะ พระชายาเป็ นคนสวย ตอนนี้ก็ยงั สวย แต่ถา้ ลบอคติ
ออกไปได้จะดีมากเลย
“แม่ขอคุยกับพีเ่ ลี้ยงคนนี้ส่วนตัว”
“ครับ แค่ห ้านาที เพราะเธอต้องไปเตรียมอาหารเย็นให ้ฮาคิม”
“แม่ รู้” พระชายาตอบเสีย งอ่ อ น แต่ พ อหัน มามองเธอนี่ คื อ
เหมือนพร้อมไฟต์มาก คิดว่าตอนเป็ นสาวท่านคงเอาเรื่อง หรืออีกที
ท่านก็เพียงต้องการปกป้ องคนในครอบครัวใหอ้ ยู่ในกรอบทีต่ วั เองวาง
เอาไว ้ ช่างเหอะ มะนาวควรใส่ใจทีต่ วั ของน้องฮาคิมมากกว่าคนอืน่
“เดีย๋ วฉันรอด้านนอกกับลูกนะ”
“ค่ะท่านชีค” เธอค้อมศีรษะ รอยยิ้มของอีกฝ่ ายเจ้าเล่หเ์ สียจริง
หรือเขาก�ำลังทดสอบอะไรอยู่ ถา้ คิดว่าการปล่อยเธอไว้กบั พระมารดา
จะท�ำใหเ้ ธอกลัว บอกเลยว่าคิดผิด มะนาวไม่ใช่ คนตาขาว ร่ างสู ง
เดินออกไปแล ้ว คงเหลือเพียงพระชายากับมะนาวสองคน
“ถามจริง เธอต้องการอะไร”
“พระชายาหมายถึงอะไรเพคะ”
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“เธอน่ า จะรู้ดีแ ก่ ใ จ สิ่ง ที่เ ธอหวัง ไว จ้ ะไม่เ กิด ขึ้น ฮาริซ มีค น
ทีค่ ู่ควร เดือนหน้าก็จะกลับมาจากเมืองนอกแล ้ว” พระชายาเปิ ดประเด็น
ไม่ออ้ มค้อม มะนาวจึงถึงบางอ้อ เป็ นอย่างทีค่ ดิ ท่านทรงหวงบุตรชาย
เกรงว่ า พี่เ ลี้ย งบ า้ นนอกๆ ต่ า งแดนอย่ า งเธอจะมาชุบ มือ เปิ บ เกาะ
ลูกชายท่าน
“แล ้วยังไงเพคะ”
“หึ ยังต้องถามอีกเหรอว่ายังไง อย่าคิดว่าเป็ นคนสนิทเป็ นพีเ่ ลี้ยง
ของหลานฉันแล ้วเธอจะเหนือคนอืน่ ”
“ดิฉนั ไม่เคยคิดอะไรไร้สาระแบบนัน้ เพคะ” มันเป็ นการดูถกู อย่าง
ร้ายกาจ คงเป็ นแค่ บททดสอบแรกเริ่มของการเขา้ มาอยู่ในวังหรู หรา
แห่งนี้สนิ ะ
“ปากก็บอกว่าไม่ แต่สายตาและความใกล้ชดิ มันเปลีย่ นกันได้”
“แน่ น อนเพคะ เรื่ อ งนี้ ดิฉัน ไม่ เ ถีย งพระชายา และดิฉัน จะ
ไม่ร บั ปากด้ว ย เพราะอนาคตอะไรๆ ก็ เ ปลี่ย นแปลงได้ ความรัก
มันเรือ่ งของหัวใจ ถ ้าจะเตือนดิฉนั ก็ตอ้ งทรงเตือนท่านชีคด้วยเช่นกัน”
สายตาแพรวพราวพร้อมขายอ้อยขนาดนัน้ มะนาวไม่ได้โง่ถงึ มองไม่ออก
เธอถึงต้องระวังตัวระวังใจแกล ้งมองไม่เห็น
พระชายารอร่ าเมม้ ปาก ปกติพ่เี ลี้ยงของหลานจะหงอก้มหน้า
ก้มตา แต่ คนนี้คือเชิดหน้าและยิ้มรับ แถมยังตอบโต้กบั ท่านอย่าง
ฉะฉานไม่มีเ กรงกลัว แม แ้ ต่ น อ้ ย สิ่ง ที่ท่ า นกลัว มัน อาจเกิด ขึ้น ก็ ไ ด้
เพราะคนเราก็ ม กั ใหญ่ ใ ฝ่ สู ง ด้ว ยกัน ทัง้ นัน้ ด้ว ยลู ก ชายของท่ า น
ตกพุม่ ม่ายมาสองสามปี แล ้ว
“หมายความว่าในอนาคตเธอคิดจะจับลูกชายฉันใช่ไหม”
“อย่าทรงคิดไปไกลขนาดนัน้ เพคะ มันจะกลายเป็ นการชี้โพรง
ให ้กระรอก” แม ้เธอจะไม่ได้คดิ ตาม แต่อดยัว่ โมโหคนหวงลูกไม่ได้จริงๆ
“ฉันไม่มที างยอม”
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“เพคะ ทรงดูแลลูกชายให้ดๆี ด้วยแล ้วกัน”
“นี่เธอ!” ถึงกับขึ้นเสียง แต่พอนึกได้ว่าจะโหวกเหวกไปก็ใช่ที
ลูกชายกับหลานอยู่ดา้ นนอก
“ทรงรู้จกั สุภาษิตไหมเพคะ เกลียดอย่างไรได้อย่างนัน้ อย่าให ้
เขา้ ต�ำรานี้นะเพคะ” ฝากไว้ให้คิด ไม่ได้อยากจะต่อปากต่อค�ำหรอก
ส่วนท่านจะโกรธจะไม่พอใจอันนัน้ ช่วยไม่ได้
“ออกไปได้แล ้ว”
“เรื่องทีจ่ ะคุยมีแค่น้ ีเหรอเพคะ”
“จ�ำไว ้ อย่าคิดวุน่ วายกับลูกชายฉัน ท�ำแค่หน้าทีต่ วั เอง ไม่อย่างนัน้
จุดจบของเธอจะเหมือนพีเ่ ลี้ยงคนก่อนๆ”
“หนังคนละเรื่อง ไม่มที างจบเหมือนกันแน่นอน ขอตัวนะเพคะ”
จะมัวรอให ้พระชายาไล่ครัง้ ทีส่ องท�ำไม ลุกจากเก้าอี้แล ้วหมุนตัว
เดินออกมา กลัน้ ยิ้มแทบแย่ นางก�ำนัลต้นหอ้ งเห็นเธอก็มองตาขวาง
มะนาวรีบปรับสีหน้าแล ้วส่งสายตานิ่งๆ ตอบกลับ ให้รูว้ ่าคนแบบเธอ
ไม่กลัวใคร ถ ้าหาเรือ่ งก่อนก็พร้อมตอบโต้เช่นกัน อย่าคิดมาข่มฝ่ ายเดียว
“อวดดี”
พระชายารอร่าเม ้มปากแน่น ไม่เคยเจอใครต่อปากต่อค�ำกับตน
แบบนี้ แม ้แต่ลูกๆ ก็ไม่เคย ชีคฮาริซหาคนก้าวร้าวแบบนี้มเี ป็ นพีเ่ ลี้ยง
ของหลานตนได้อย่างไร เห็นทีจะต้องคุยกัน ถ ้าหากอยู่ไปแล ้วก่อเรื่อง
สาบานได้วา่ จะไม่ยอมอยูเ่ ฉย พระชายารอร่าก�ำมือแน่น ดวงตาโกรธขึ้ง
ไม่พอใจ

มะนาวเป่ าปากฟู่ ไม่แปลกใจว่าท�ำไมพีเ่ ลี้ยงของเจ้าชายน้อย

จึงอยู่กนั ไม่ได้ เอาตรงๆ ก็ไม่คดิ ว่าตัวเองจะกล ้าต่อปากท ้าทาย ไม่ได้
อยากสร้างศัตรู แต่อยูท่ ว่ี ธิ คี ดิ ของพระชายาล ้วนๆ ตอนนี้คงเกลียดเธอ
80 ท่านชีคสมยอมรัก

มาก แต่วนั หนึ่งหวังว่าท่านจะมองเห็นความจริงใจอย่างถ่องแท ้ของตน
พอเดินออกมาอีกหอ้ งเห็นชีคฮาริซก�ำลังเล่นรถบังคับกับลูกชาย
ท่านชีคดูหล่อเหลาสง่า แม ้จะอยูใ่ นชุดประจ�ำชาติสขี าวตัวยาว บนศีรษะ
มีผา้ สีขาวและครอบด้วยรัดเกลา้ สีดำ� แต่ เพราะใบหน้าละมา้ ยแบบ
ลูกผสม ดวงตาสีฟ้าจึงท�ำให ้เจ้าตัวโดดเด่นแปลกตากว่าชาวบ ้านพื้นเมือง
ทั่วไป
“แอบมองอะไร”
“พีไ่ ม่ได้แอบมอง”
“ก็ เ ห็ น อยู่ ” เด็ ก ชายฮาคิ ม ย่ น จมู ก ให เ้ ธอ ยัง มีแ อบวางท่ า
เหมือนเดิม ตอนนี้เธอก�ำลังคิดเมนู อาหารเย็นเพราะท่านชีคให้จดั การ
เรื่องนี้ได้เลย
“อยากกินอะไรครับเย็นนี้”
“เนื้อย่าง ไก่ ย่าง” เด็กน้อยรีบตอบแบบไม่ตอ้ งคิด คงจะกิน
จนเคยชิน บางทีเธอควรหาเมนู แปลกใหม่ใหเ้ ด็กน้อยลองรับประทาน
ดู บา้ ง ขืนปล่อยให้กินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแบบนี้ รับประกันได้ว่า
โรคท ้องผูกเรื้อรังถามหาแน่ๆ ซึง่ นั่นไม่ส่งผลดีต่อเจ้าตัวในระยะยาว
“พีจ่ ะท�ำอาหารไทยให้กนิ ดีไหม”
“อาหารไทยเหรอ” เอียงหน้าท�ำปากขมุบขมิบไปมา ก่อนเหลือบตา
มองคนเป็ นพ่อเหมือนจะขอความเห็น ชีคฮาริซจึงเสริม
“อาหารไทยแบบทีอ่ าวุ ้นเส ้นท�ำไงลูก”
“อ้อ ดีๆ อยากกิน อร่อย”
“แกงจืดไก่สบั เต้าหู ้แล ้วกัน แล ้วท่านชีคล่ะคะ”
“ฉันอะไรก็ได้ ไม่เรื่องมาก ลองท�ำดู”
“ไม่เอาผักนะ เกลียด” เด็กน้อยจอมเยอะรีบบอก เพราะไม่กนิ
อะไรทีเ่ ป็ นผัก งานหินของมะนาวเลย เพราะเธอตัง้ มั่นไว ้แล ้วว่าจะต้อง
ท�ำให ้เด็กน้อยกินผักให้ได้ แน่นอนต้องมีลูกล่อลูกชนปะปนความเจ้าเล่ห ์
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เล็กๆ ไม่หดั ตอนนี้แล ้วจะไปหัดตอนไหน
“ผักมีประโยชน์นะครับ”
“ไม่กนิ จะอ้วก” พอค�ำว่าจะอ้วกหลุดปากออกมา ใบหน้าหวาน
หันไปขอความเห็นท่านชีคทันที
“มีอะไรเหรอคะ ต้องบอกฉันนะ”
“ฮาคิมเคยกินผัก แต่ช้ นิ มันใหญ่ตดิ คอท�ำให ้อ้วก จากนัน้ ฮาคิม
ก็ ไ ม่ย อมกิน ผัก อีก เลย กลัว จะอ้ว กอีก ” ชีค ฮาริซ อธิบ าย ถือ เป็ น
ข ้อมูลใหม่ และเธอต้องขจัดความกลัวนี้ออกจากใจเด็กน้อย
“รับรองว่าผักทีพ่ จ่ี ะท�ำน้องคิมต้องชอบแน่”
“ก็บอกว่าไม่ชอบไงเล่า” กระแทกเสียงใส่ ท�ำหน้ายุ่งเหยิงพร้อม
เหวีย่ งทุกสรรพสิง่ เพราะติดนิสยั ก้าวร้าวขึ้นเสียงจนเคยตัว
“ฮาคิม พูดดีๆ” ฮาริซเตือนลูกชาย
“คิมไม่ชอบ” กระแทกเสียงใส่แล ้วควา้ รถบังคับของตัวเองเดิน
ลงสน้ แรงๆ ออกนอกประตูไป ตรงไปยังรถกอล์ฟเพื่อกลับต�ำหนัก
ชีคฮาริซมองตามลู กชายด้วยสายตาอ่อนอกอ่อนใจก่ อนหันมาสบตา
พีเ่ ลี้ยงคนใหม่ เขากลัวอย่างเดียว กลัวว่ามะนาวจะถอดใจไปเสียก่อน
เพราะทนนิสยั ลูกชายตนไม่ได้
“ขอโทษแทนฮาคิมด้วยนะ”
“ไม่ตอ้ งขอโทษค่ะ ฉันเขา้ ใจดีว่าน้องคิมแกยังเด็ก ปรับได้ค่ะ”
เธอจะไม่ท ้อ บอกตัวเองว่าอย่างนัน้
“ขอบใจ”
“ท�ำไมต้องขอบใจคะ”
“ที่จะอดทนและพยายามเพื่อฮาคิม” ส่งสายตาแพรวพราวมา
อีกแล ้ว ขยันขายอ้อยเสียจริง พระชายาจะเขม่นเธอก็เพราะเขานี่แหละ
“ไม่ตอ้ งยิ้มขนาดนี้ก็ได้ค่ะ ดู เหมือนอ่อย ฉันไม่หลงกลง่ายๆ
หรอก”
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“ว ้า แย่จริง รูท้ นั ” แล ้วอะไรคือหัวเราะหึๆ ในล�ำคอแล ้วเดินน�ำไป
เธอจึงเดินตามไปขึ้นรถกอล์ฟ โดยมีเด็กเจ้าปัญหานัง่ หน้ายุ่งรออยู่ก่อน
แล ้ว
“น้องคิม”
“ไม่ตอ้ งมาเรียก บอกเลยไม่ชอบ”
“ไม่ชอบอะไร” เสียงของคนเป็ นพ่อเอ่ยขึ้น เด็กน้อยท�ำปากยื่น
เหล่ตาไปมองพีเ่ ลี้ยงทีน่ ั่งด้านหลัง ก่อนจะหันกลับมาโดยเลือกไม่ตอบ
ค�ำถาม
“พีม่ ะนาวมาเป็ นพีเ่ ลี้ยง ลูกต้องเชื่อฟังพีเ่ ขา อย่าเอาแต่ใจ อย่า
แสดงกิรยิ าไม่ดี เดีย๋ วจะไม่มคี นรัก”
“ก็ไม่ตอ้ งมารัก ท่านพ่อรักคิมคนเดียวก็พอ” ยังเชิดหน้าอย่าง
อวดดี นี่ลูกใคร ท�ำไมรูม้ าก อายุก็แค่น้ ี พูดเก่ง งอนเก่ง โมโหก็เก่ง
ไอ้อย่างหลังนี่ฮาริซไม่ปลื้มเอาซะเลย
“ถ ้าเป็ นเด็กดีจะมีแต่คนรัก ไม่ชอบให ้คนรักเหรอ”
“ไม่” ขนาดแม่ย งั ไม่ร กั เลย เด็ก น้อ ยคิด ในใจเม ม้ ปากแน่ น
ส่วนลึกในใจโหยหาความรัก รักที่อยากได้คือจากแม่ แต่ก็ไม่เคยได้
แล ้วเจ้าตัวก็ถอนหายใจเฮือก
“แสดงว่าตอนพ่อไปท�ำงานเราก็ด้ อื ใช่ไหม แล ้วไปดื้อทีโ่ รงเรียน
ด้วยหรือเปล่า”
“ไม่ด้ อื ”
“ตอบเสียงห ้วน เป็ นเด็กต้องมีหางเสียงสิลูก” มือหนาวางแหมะ
บนศีรษะทุยของลูกแลว้ ลูบเบาๆ เด็กน้อยวางหุ่นยนต์ไวบ้ นเบาะนั่ง
แล ้วปี นมานั่งตักคนเป็ นพ่อ ซุกหน้ากับอกของพ่อเงียบๆ ไม่พดู อะไร
ทุกการกระท�ำของเด็กน้อยอยูใ่ นสายตาพีเ่ ลี้ยง ไม่วา่ ใครบนโลกนี้
เด็ก หรือผู้ใ หญ่ ต่ า งก็ โ หยหาความรัก ด้ว ยกัน ทัง้ นัน้ ถึง ไม่ พู ด แต่
การกระท�ำจะฟ้ องทุกอย่าง โลกกลมๆ เบี้ยวๆ เอียงๆ มันก็หมุนได้
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ด้วยความรัก ต่อให้ไม่มใี ครรัก ทีส่ ุดแล ้วเราก็ตอ้ งเลือกรักตัวเอง

“ป้ าชื่อป้ านีมนะคะ”

“ยินดีที่ได้รูจ้ กั ค่ะป้ า เรียกนาวว่านาวนะคะ หรือจะเรียกมะนาว
ก็ได้” มะนาวถูกคุณอดัมพามาแนะน�ำกับทุกคนภายในตึกอย่างให ้เกียรติ
หลายคนเป็ นมิตร แต่ ก็หลายคนเช่ นกันที่แอบเหยียดๆ ทางสายตา
แต่กไ็ ม่ได้พดู อะไรออกมา นี่ละนะจิตใจของมนุษย์ยากแท ้หยั่งถึง
จากนัน้ เธอจึงได้รู้จกั หัวหน้าเชฟท�ำอาหาร ซึ่งดีกรีไม่ธรรมดา
เป็ นอดีตเชฟจากโรงแรมดังในต่างประเทศ ก่อนมารับหน้าทีท่ ำ� อาหาร
ทีว่ งั ซึง่ หลักๆ ป้ านีมแกดูแลทัง้ สองตึก อาหารส่วนใหญ่ทำ� จากห ้องครัว
ด้านหลัง แต่ท่ตี ึกนี้มหี อ้ งครัวอยู่ในตัว ส่วนตึกที่พกั ของเหล่าทหาร
นางก�ำนัลอยู่ตกึ ด้านหลัง ทุกวันจะมีเวรยามผลัดเปลีย่ นมาดูแลรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย
“หนู จะท�ำอาหารไทยใช่ไหม”
“ใช่ค่ะ ท�ำแค่ห ้าอย่างค่ะ แต่แกงจืดจะท�ำให ้คุณหนู ค่ะ” ส่วนใหญ่
เรียกคุณหนู หรือบางคนก็เรียกเจ้าชายน้อย ซึง่ ท่านชีคบอกว่าไม่ซเี รียส
พวกเราไม่ใช่เจ้าขุนมูลนายทีจ่ ะต้องพิธรี ตี อง อยากให ้สะดวกใจ สบายๆ
ไม่อย่างนัน้ มันจะแลดู อึดอัดในการอยู่ร่วมกัน ส่วนตึกนี้ชนั้ บนหา้ ม
ขึ้นไปวุน่ วาย ซึง่ ตึกของเขาคนทีจ่ ะขึ้นไปได้มแี ค่อดัมกับป้ านีม
“ให้ป้าช่วยเป็ นลูกมือนะคะ”
“ยินดีเลยค่ะ”
เธอสั่งใหค้ นไปซื้อเครื่องปรุงแบบไทยทีย่ ่านไชน่าทาวน์มาตัง้ แต่
เช้า แม ้จะแพงแต่ของมันต้องมี ส่วนเครื่องปรุงบางตัวเธอหอบมาจาก
เมืองไทย วันนี้จะได้แสดงฝี มอื อาหารไทยๆ
ไม่นานทัง้ หา้ เมนู ก็พร้อมเสิรฟ์ ขึ้นโต๊ะ ส่งกลิน่ หอมฟุ้ งติดจมูก
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ขนาดป้ านีมได้ลองกินยังบอกเลยว่ารสชาติแปลกแต่ ก็อร่ อยชวนให ้
อยากกินอีก ป้ านีมบอกเคยกินแต่อาหารจีนซึง่ มันแทบไม่มรี สชาติ แต่
อาหารทีม่ ะนาวท�ำมันคล ้ายๆ อาหารจีนเหมือนกัน โดยเฉพาะแกงจืด
คล ้ายๆ กระเพาะปลาน�ำ้ แดง แต่วา่ อร่อยกว่ามาก
ล�ำเลียงกับข ้าวไปยังโต๊ะรับประทานอาหารในห ้องปี กขวาห ้องใหญ่
ซึ่งเป็ นหอ้ งกระจก เมือ่ เปิ ดผา้ ม่านจะเห็นสวนหย่อมด้านขา้ งเขียวขจี
มีนำ�้ ตกจ�ำลอง โต๊ะรับประทานอาหารมีทองค�ำเคลือบ ความหรูหรานี้
กระจายทั่วทัง้ บ ้านไม่นอ้ ยหน้ากันสักห ้อง
ตึง ตึง ตึง
เสียงวิง่ ลงส ้นหนักๆ ดังเข ้ามา ร่างเล็กมาถึงก็ปีนขึ้นนัง่ เก้าอี้ประจ�ำ
ของตัวเองซึง่ อยูข่ วามือ ท่านชีคผายมือให ้มะนาวนัง่ ด้วย เธอจึงนัง่ ข ้างๆ
เก้าอี้เด็กน้อย ไม่ไปนั่งฝั่งซา้ ยมือของท่านชีค ไม่ใช่อะไรหรอก เธอ
จะต้องดูแลเด็กน้อยให ้เขากินอาหารหน้าตาแปลกๆ
“อะไรเนี่ย”
“แกงจืดค่ะ อาหารไทย แกงจืดใส่ไก่และกุง้ ” เด็กน้อยท�ำหน้ายุง่
แต่กพ็ ยักหน้าเข ้าใจ ท่านชีคมองปฏิกริ ยิ าของลูก ก่อนเจ้าตัวจะมาตาโต
กับไข่เจียวหน้าตาแปลกๆ แน่ละ มะนาวใส่ผกั หั่นชิ้นเล็กๆ ลงไปด้วย
ทัง้ แครอต หอมหัวใหญ่ และผักชี ตีไข่จนฟูฟองส่งกลิน่ หอมยัว่ น�ำ้ ลาย
“มีอะไรบ ้างมะนาว”
“แกงจืด ไก่ กุง้ ไข่ เ จีย วทรงเครื่อ ง ปลาทอดสามรส ส่ ว นนี่
ต้มย�ำกุง้ เผ็ดหน่ อย และนั่นกุง้ ทอดราดซอสมะขามค่ ะ” และกุง้ ที่ใช้
ก็คอื กุง้ ล็อบสเตอร์ มันจึงดูน่ากินมากๆ
“บอกว่าไม่กนิ ผักไง”
“ลองก่อนค่ะ แกงจืดกับไข่เจียว แกงจืดพีเ่ อาผักพันตัวกุง้ ไว ้ด้วย
มีประโยชน์นะ ลองก่ อน ถา้ ไม่ชอบค่ อยคายทิ้ง” เธอยังต่ อรองกับ
เด็กน้อย จัดการใช้ชอ้ นกลางตักอาหารมาวางในจาน เด็กน้อยท�ำหน้ายุง่
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เหล่ตามอง แต่ก็ยอมตักอาหารเขา้ ปาก ขนาดยังไม่สข่ี วบก็กินอาหาร
เองได้ หากเป็ นเด็กบางคนคงอ้อนให ้พ่อแม่ป้อน
“ค่อยๆ ตักสิลูก ค�ำเล็กๆ”
“เรื่องของคิม”
“ตอบท่านพ่อแบบนี้ไม่ดนี ะคะ อย่าพูดแบบนี้”
“ยุ่ง”
“ถา้ พี่พูดแบบนี้กบั น้องคิมบา้ ง น้องคิมจะชอบหรือเปล่าคะ”
เธอตัง้ ค�ำถาม ฮาคิมเป็ นเด็กฉลาดอยู่แลว้ ครุ่นคิดชั่วครู่ก็พยักหน้า
ยอมรับเบาๆ
“คิมจะพยายาม”
“ดีมากค่ะ คนเก่งก็ตอ้ งได้กุง้ อีกตัวนะคะ ค่อยๆ เคี้ยว พีพ่ นั ผัก
ไวน้ ิดเดียว” ต้องเริ่มจากเล็กๆ น้อยๆ จู่ๆ จะใหม้ ากินผักเป็ นจานๆ
เหมือนผู้ใหญ่คงท�ำได้ยาก เด็กน้อยถอนหายใจแต่ยอมตักกินเคี้ยวๆ
กลืน สีหน้าไม่ได้แย่แต่เหมือนเจ้าตัวพยายามเก๊กมากกว่า
“กินได้ไหมลูก” ท่านชีคหันมาถามลูกชาย ส่วนตัวเองลองชิม
อาหารทัง้ สามอย่ างดู ก็ถือว่าอร่ อยมากๆ รสชาติไม่ได้ต่างจากฝี มือ
น้องสะใภ ้ แบบนี้ลูกชายต้องชอบแน่ๆ
“ก็...ได้ฮะ”
“งัน้ พีช่ ่วยตักใหน้ ะคะ ส่วนไข่เจียวทรงเครื่องลองดู ถา้ ไม่ชอบ
ไม่ต ้องฝื น” กลิน่ ไข่เจียวหอมขนาดนี้ เด็กทีไ่ หนก็ชอบ เชือ่ เถอะ เธอตัก
ไปวางในจานให ้ เด็กน้อยตักเข ้าปากเคี้ยวๆ ตาลุกวาว เหมือนจะชอบ
ไข่เจียว คราวนี้เธอลองไม่ตกั ให ้ เด็กน้อยจึงตักเอง ทัง้ แกงจืดและ
ไข่เจียวสลับกันไปมาจนข ้าวพร่องเกือบหมด
“เก่งมากครับ” มะนาวปรบมือให ้เด็กชาย โดยลืมกินอาหารในจาน
ตัวเองไปเลย เด็กน้อยมีกอดอกเชิดหน้า ก่ อนยกแก้วน�ำ้ มาดื่มแลว้
ปี นลง
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“จะไปไหนน้องคิม”
“ไปต่อเลโก้” เธอพยักหน้าเบาๆ เด็กน้อยก็วง่ิ ตึงตังออกไป ส่วน
นมอีกสักพักค่อยให้ด่มื ดื่มตอนนี้เลยมันก็จะท�ำใหเ้ ด็กน้อยอึดอัดได้
ต้องให ้ห่างจากมื้อหลักสักครึ่งชั่วโมง
“คราวนี้จดั การขา้ วในจานตัวเองได้แลว้ ” ชีคฮาริซบอกยิ้มๆ
ยอมรับเลยว่าคิดไม่ผดิ ที่จา้ งเธอมา อย่างน้อยในความดื้อของฮาคิม
ก็ยงั มีความยอม ไม่เอาแต่ใจเหมือนแต่ก่อน วันนี้ถอื เป็ นการเริม่ ต้นทีด่ ี
และหวังว่าจะดียง่ิ ๆ ขึ้นไป
“อร่อย เป็ นเชฟได้เลย”
“ไม่ถนัดเลยค่ะ”
“แต่ นาวท�ำได้ดี ว่าแต่ ...ฝี มือท�ำอาหารดีแบบนี้ทำ� ไมยังโสด”
วกเขา้ ประเด็นนี้แบบมึนๆ ก็ได้ดว้ ยเหรอท่านชีค สาวผมสัน้ หรี่ตา
มองหน้าคนนั่งหัวโต๊ะ ขยันมองด้วยสายตาแบบนี้เหลือเกิน ไม่เกรงใจ
คนของเขาบ ้างหรือไง ยืนเรียงกันเป็ นแผงติดผนัง
“อยากโสด สบายดีค่ะ ไม่อยากมีพนั ธะ”
“การมีพนั ธะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร”
“ค่ ะ อาจจริง แต่ เลือกได้คิดว่าอยู่ แบบนี้ดีกว่าค่ ะ ไม่อยาก
ล�ำบากล�ำบนห่วงหน้าพะวงหลัง” ตอบเรียบๆ แต่คนฟังเพียงยิ้ม เป็ น
ยิ้มร้ายๆ ตรงมุมปากในแบบที่มะนาวไม่ชอบใจนัก ท�ำตัวร้ายกาจ
เหลือเกิน อย่าคิดเอาหน้าหล่อๆ มาเป็ นเหยือ่ ล่อเธอหน่อยเลย
“ก็ดี จะได้ให ้ช่วยดูแลฮาคิม”
“แต่ อีก หน่ อ ยน้อ งคิ ม ก็ ต อ้ งโตนะคะ แกไม่ ต อ้ งการพี่เ ลี้ย ง
ไปตลอดชีวติ หรอก” เผลอๆ เขา้ ชัน้ ประถมเธอก็จะหมดหน้าที่ หรือ
อาจไวกว่านัน้
“อยู่เป็ นแม่ครัวทีน่ ่ีต่อสิ ฉันจ้างเอง”
“สายเปย์เหลือเกินนะคะ”
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“อะไรทีช่ อบ อะไรทีถ่ กู ใจ อะไรทีน่ ่าสนใจ ฉันทุ่มไม่อนั้ อยู่แล ้ว”
ดวงตาสีฟ้าพราวระยับ ราวกับเขาจะสือ่ สารบอกว่าสิง่ ทีช่ อบก็คอื เธอ
บ ้าสิ มะนาวไม่กล ้าคิดทึกทักไปเองหรอก งานมโนไม่ใช่งานถนัด
“เอาไว้ถงึ ตอนนัน้ ฉันจะให ้ค�ำตอบก็แล ้วกันนะคะ”
“ครับ”
ชีคฮาริซตอบสัน้ ๆ ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารต่อ เข ้าใจแล ้ว
ว่าท�ำไมน้องชายเจริญอาหาร ดูเหมือนตอนนี้เขาเองก็กำ� ลังถูกกามเทพ
เล่นงานเข ้าให ้แล ้ว
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