บทน�ำ

ท้องใช่ไหม

“เธออยู่ทน่ี ่ีครับ”

น�ำ้ เสียงของผูช้ ่วยคนสนิทราบเรียบไม่บง่ บอกความรูส้ กึ อะไร
ขณะที่ค นเป็ น เจ้า นายเมื่อ เห็น สถานที่ต รงหน้า แล ว้ ก็ พ ลัน เม ม้
ริมฝี ปากแน่น นึกหงุดหงิดทุกสิง่ ทุกอย่างจนแทบอยากจะท�ำลายล ้าง
มันทิ้งไปใหห้ มด โดยเฉพาะไอ้สถานที่เก่ าโทรมของตึกตรงหน้า 
ถ ้าไม่บอกว่ามีคนอาศัยอยู่ เอ็ดวิน แอดดิสนั จะคิดว่ามันเป็ นตึกร้าง
อย่างแน่นอน!
“นายรออยู่ทน่ี ่ี ไม่ตอ้ งตามมา”
เอ็ดวินสั่งคนสนิท รวมถึงยกมือหา้ มบอดี้การ์ดทุกคนใหร้ อ
อยู่ ท่ีใต้ตึก นี้ ส่ ว นตัว เขาเมื่อ รับรู้ท่ีอ ยู่ ข อง ‘คนคนนัน้ ’ แล ว้ ก็
ตรงเข ้าไปในลิฟต์เก่าโทรมนัน่ เพือ่ จัดการธุระของตนเองให ้เสร็จสิ้น
ถา้ ไม่ใช่เพราะความรอบคอบ เขาใหค้ นติดตามผูห้ ญิงคนนี้
ตลอดนับตัง้ แต่เกิดเรื่องวันนัน้ ขึ้น เพราะเธอคือเบาะแสทีจ่ ะท�ำให ้
เขาไล่ตามคนที่คิดจะท�ำร้ายเขาละก็ เอ็ดวินก็คงไม่มที างรู เ้ ลยว่า
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สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในคืนนี้จะท�ำให ้เขาตกทีน่ ั่งล�ำบากได้ถงึ ขนาดนี้!
เพียงแค่ คิดถึงเขาก็รู้สกึ โกรธเสียจนพูดอะไรไม่ออก ทว่า
ถึงอย่างนัน้ ถ ้ามันเป็ นความจริง เรือ่ งนี้กเ็ ป็ นเรือ่ งเร่งด่วนทีเ่ ขาจะต้อง
จัดการให ้เรียบร้อยโดยเร็วทีส่ ุด ก่อนทีท่ กุ อย่างมันจะสายเกินไป
ชายหนุ่มพลันถอนหายใจอย่างอึดอัดในยามทีพ่ าตัวเองเข ้าไป
อยู่ในลิฟต์เก่าๆ เพือ่ ขึ้นไปยังชัน้ หา้ ของตึก เสียงลิฟต์ดงั ลั่นกึงกัง
ราวกับจะร่วงลงมาได้ทกุ เมือ่ ท�ำใหเ้ ขาขมวดคิ้วมุ่น แล ้วสบถในใจ
ถึงความเก่าจวนเจียนจะพัง  แถมกลิน่ อับเหมือนไม่ได้ท�ำความสะอาด
มาสักสิบปี ของลิฟต์ตวั นี้กอ็ ยากจะกลัน้ หายใจ
ไม่นานลิฟต์ตวั นี้ก็มาถึงชัน้ ทีห่ มาย เขาแทบอยากจะยื่นมือ
ออกไปช่ ว ยผลัก ประตู ล ฟิ ต์เ ก่ า ๆ ให้ม นั รีบ เปิ ด ด้ว ยซ�ำ้ ถา้ ไม่ใ ช่
เพราะรังเกียจว่ามันสกปรกจนไม่อยากแตะต้อง จากนัน้ ชายหนุ่ม
จึงพาร่ างสู งกว่าหกฟุตสามนิ้วซึ่งอยู่ ในชุดสู ทสั่งตัดของแบรนด์
ระดับไฮเอนด์ออกไปจากลิฟต์น้ ี มุ่งตรงไปยังหอ้ งห า้ หนึ่งศู นย์
ซึง่ คาดว่าน่าจะอยู่มมุ สุดของตึกนี้อย่างช้าๆ
เอ็ดวิน แอดดิสนั ไม่สนใจสายตาของผู ้คนทีม่ องมายังตนเอง
ด้วยความสงสัย เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาดูแปลกประหลาดและ
ไม่เข ้ากับตึกเก่าๆ นี่เลยสักนิดเดียว แต่นั่นแหละ เมือ่ เขาเสร็จจาก
ธุระทีต่ รงนี้แล ้วจะรีบไป บอกไว ้เลยว่าสิง่ แรกทีจ่ ะท�ำเมือ่ กลับถึงบ ้าน
คือคงต้องทิ้งเสื้อผ ้าทีส่ วมใส่วนั นี้ไปให ้หมด  เขารังเกียจความสกปรก
ของทีน่ ่ีจนแทบจะทนไม่ไหวแล ้ว
...ถ ้าไม่ใช่เพราะผูห้ ญิงทีน่ อนกับเขาในคืนนัน้ ถูกตัง้ ข ้อสงสัย
ว่า ‘ก�ำลังตัง้ ท ้อง’ เขาก็คงไม่ตอ้ งมาไอ้ทเ่ี ส็งเคร็งแบบนี้หรอก!
ชายหนุ่ ม คิด อย่ า งหงุด หงิด เบี่ย งตัว หลบผู ห้ ญิง คนหนึ่ ง
แลว้ จากนัน้ จึงหยุดอยู่เบื้องหน้าของหอ้ งที่หมายแลว้ มองตัวเลข
ทีข่ ้นึ สนิมเก่าคร�ำ่ คร่านั่นด้วยสายตาทิม่ แทงทีอ่ ยากจะให้มนั หายไป
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ช้าๆ

...ห ้องห ้าศูนย์หนึ่ง
ห ้องนี้แหละ...
เขาบอกกับตนเอง ก่อนจะยกมือขึ้นหมายจะเคาะประตูหอ้ ง
ก๊อก ก๊อก ก๊อก

ก่อนหน้านัน้

สไบนางเดินออกมาจากหอ้ งน�ำ้ ด้วยใบหน้าซีดเซียว เช้าวันนี้
อาการป่ วยของเธอไม่ดีข้ นึ เลยสักนิด แถมยังท�ำท่าจะเป็ นหนัก
กว่าเดิมจนท�ำให ้เธอแทบจะไม่มแี รงเดินอยู่แล ้ว
เมือ่ ออกมาจากห ้องน�ำ้ จึงเป็ นส่วนของห ้องครัวเล็กๆ ถัดไป
เป็ นส่วนรับแขกและหอ้ งนั่งเล่น อพาร์ตเมนต์น้ ีมสี องหอ้ งนอนเล็ก
และหนึ่งหอ้ งน�ำ้ เธอแชร์หอ้ งนี้ร่วมกับเพือ่ นสนิทสมัยเรียนไฮสกูล
และอยูด่ ้วยกันมานานหลายปี ตงั้ แต่เธอย้ายออกมาจากบ ้าน กระทัง่
เรียนมหาวิทยาลัยและต้องดร็อปไปเมื่อปี ท่ีแลว้ เพราะหมดเงิน
ค่าเรียนทัง้ ๆ ทีเ่ ธอเหลือปี สุดท ้ายแล ้ว แต่เนื่องจากแม่ของสไบนาง
ได้เสียชีวติ ลง และเงินเก็บที่ใช้สำ� หรับเรียนนัน้ เธอได้นำ� ไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่เมือ่ ปี ก่อนไปจนหมด พอดร็อปเรียนแล ้ว
เธอถึงต้องออกมาท�ำงานกลางคืนในบาร์แห่งหนึ่ง
ทว่าเมือ่ สองเดือนก่อนเกิดเรื่องบางอย่างทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของเธอ
เปลีย่ นไปตลอดกาล...สไบนางเลยลาออกจากงานนัน้ และยังหา
งานใหม่ไม่ได้เสียที  ช่วงนี้เลยได้แต่ทำ� งานทีร่ า้ นโชว์หว่ ยจีนสัปดาห์
ละสองวันแทน แน่นอนว่ามันไม่พอส�ำหรับค่าใช้จ่ายของเธอสักนิด
แถมตอนนี้เธอยังมาป่ วยอีก พอคิดถึงค่าใช้จ่ายแล ้วสไบนางก็ได้แต่
กลัดกลุ ้มใจ
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สไบนาง คะนึ ง นิ จ เป็ น สาวไทยแท้ ท่ีติ ด ตามมารดาซึ่ง
แต่งงานใหม่กบั พ่อเลี้ยงชาวอเมริกนั แล ้วย้ายมาอยูท่ ล่ี าสเวกัสตัง้ แต่
เธออายุได้หา้ ขวบ แรกเริ่มพ่อเลี้ยงเธอก็ดี แต่พอเขาติดการพนัน
ทุกอย่างในชีวติ ก็คอื หายนะไปหมด แม่กบั เธอต้องคอยท�ำงานงกๆ
หาเงินให ้เขาใช้  กระทัง่ แม่ตายไปพ่อเลี้ยงเลยตามรังควานเธอไม่ได้
เพราะตัง้ แต่ เ ธอย้า ยออกจากบ า้ นตอนอายุ สิบ แปด แม่ก บั เธอ
ก็ไม่เคยเปิ ดเผยที่อยู่ของเธอใหเ้ ขารู เ้ ลยสักครัง้ เดียว
ตอนนี้สไบนางอายุยส่ี บิ ห ้าปี เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แห่ ง หนึ่ ง ในสาขาบัญ ชี ทว่า เธอไม่อ าจเรีย นต่ อ ได้จ นจบเพราะ
หมดเงินเสียก่ อน หญิงสาวมีใบหน้าหวาน สู งเพียงร้อยหกสิบ
เซนติเมตร ถึงจะดูตวั เล็กแต่เธอก็กลมกลึงเปล่งปลัง่ ไปทัง้ เนื้อทัง้ ตัว
ใบหน้าเล็กมีลกั ยิ้มน่ ารัก ในยามที่เธอแย้มยิ้มไม่ว่าใครก็อดยิ้ม
ตามเธอไม่ได้
ปกติแล ้วสไบนางเป็ นคนอารมณ์เย็น เธอมักไม่ค่อยปฏิเสธ
คนอื่น บางคนบอกว่าเธอนิสยั ดี แต่บางคนก็บอกว่าเธอใจอ่อน
เกินไป สักวันจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตวั เอง
สไบนางไม่เคยคิดว่ามันจะเป็ นปัญหา  กระทั่งสองเดือนก่อน
นี่แหละที่เธอเกลียดตัวเองในช่ วงเวลานัน้ จับใจ ถา้ เพียงแค่ เธอ
จะปฏิเสธออกไป ชีวติ เธอก็คงไม่ตอ้ งมาล�ำบากถึงขนาดนี้
ตกงาน แถมยังมาป่ วย ยังไม่รวมฝันร้ายนัน้ ทีย่ งั หลอกหลอน
ตัวเองอยู่ทกุ คืน
โชคยังดีทเ่ี ธอยังพอมีเงินเก็บอยู่บ ้าง ถึงมันจะเป็ นเงินทีเ่ ธอ
เพิง่ เริ่มเก็บส�ำหรับการเรียนปี สุดท ้ายของตนเองก็ตาม ไม่อย่างนัน้
เธอล�ำบากมากกว่านี้แน่
“แกไม่ไหวแล ้วนะแซนดี้ ป่ วยขนาดนี้กไ็ ปหาหมอเถอะ”
ตอนที่ส ไบนางโผออกมาจากห อ้ งน�ำ้ เพื่อ นร่ ว มห อ้ งและ
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เพื่อ นสนิ ท ของเธอก็ เ ข า้ มาแตะไหล่ แ ล ว้ ช่ ว ยหิ้ ว ปี กเธอไปยัง
โต๊ะกินข ้าวไม ้เล็กๆ ทีม่ มุ ครัว สไบนางทิ้งตัวนัง่ ลงพลางถอนหายใจ
ถึงอาการพะอืดพะอมของเธอจะดีข้ นึ บา้ ง ทว่าก็ยงั ไม่ได้หายไป
รวมถึงอาการหน้ามืดเมือ่ ครู่น้   ี ท�ำให ้เธอแทบจะหมดเรีย่ วแรงอยูแ่ ล ้ว
ทว่าถึงอย่างนัน้ หญิงสาวก็ได้แต่ฟบุ หน้ากับโต๊ะ แล ้วตอบ
เพือ่ นสนิทกลับไปว่า
“ฉันซื้อยามาแล ้ว คิดว่าเดีย๋ วก็คงหาย”
อาจจะเป็ นเพราะเธอเครียด ช่วงนี้อาการป่ วยก็เลยเล่นงาน
เพราะไม่มที างหรอก...ไม่มที างทีเ่ ธอจะท ้อง
รูมเมตของเธอเป็ นลูกครึ่งอเมริกนั -เกาหลี อีกฝ่ ายส่ายหน้า
มองเธอแล ้วดักคอออกมาเพราะรูน้ ิสยั กันดีวา่
“อย่าเอาแต่ข้เี หนียวจนป่ วยหนักกว่าเดิมล่ะ เข ้าใจไหม”
“อืม...”
สไบนางได้แต่ตอบรับในล�ำคอ  แล ้วสูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ
เพราะดูเหมือนอาการของเธอก็จะไม่ได้ดขี ้นึ เท่าไรนัก
ลูซเ่ี ห็นท่าทางอ่อนเพลียของเธอแล ้วก็ได้แต่ส่ายหน้า  ก่อนจะ
เอ่ยปากถามถึงธุระทีต่ งั้ ใจจะพูดกับอีกฝ่ ายพอดี
“แล ้วค่าเช่าเดือนนี้?”
ปกติแล ้วลูซก่ี บั สไบนางจะสลับกันไปจ่าย คราวนี้เป็ นเวรเธอ
ทีจ่ ะรวมเงิน ก็เลยมาถามกับเพือ่ นร่วมห ้อง
สไบนางตอบ “ฉันเตรียมไว้ให ้แล ้ว เธอจะเอาเป็ นเงินสดหรือ
จะให้ฉนั โอนให้จะ๊ ”
หญิง สาวเอ่ ย ถาม เงิน สดเธอก็ มีติด ตัว พอจ�ำ นวนค่ า เช่ า
อยู่พอดีเพราะเตรียมไว้ให้แล ้ว แต่บางครัง้ ลูซ่กี ็สะดวกให้โอนให ้
มากกว่า
“โอนแล ้วกัน” อีกฝ่ ายตอบ “เดีย๋ วฉันต้องรีบไปธุระ เย็นนี้
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อาจจะไม่กลับนะ” พูดพร้อมกับหยิบกระเป๋ าสะพายของตนเองขึ้นมา
“ได้” สไบนางตอบรับขณะเงยหน้าส่งยิ้มให ้คนทีน่ ่าจะไปค้าง
กับแฟนในวันหยุดนี้ “อย่าลืมกุญแจอีกนะ” หญิงสาวก�ำชับคนขี้ลมื
ลู ซ่ีหวั เราะ ก่ อนจะตอบรับ “โอเค อย่ าลืมมาล็อกประตู
ด้วยนะ” เธอเอ่ยมาจากทางหน้าประตู ขณะที่สไบนางโบกมือให ้
อีกฝ่ าย
“จ้ะ”
เธอตอบรับ แต่แทนทีจ่ ะไปปิ ดประตู กลับเดินเข ้าไปในห ้อง
แล ้วหยิบโทรศัพท์มาโอนเงินให ้ลูซก่ี ่อนทีเ่ ธอจะลืม แล ้วคิดว่าค่อย
เดินออกมาปิ ดมัน เพราะชะล่าใจคิดว่าลูซ่คี งล็อกประตูไว้ใหเ้ ธอ
ทุกครัง้ อย่างมากเธอก็แค่เดินไปตรวจดูลอ็ กกลอนอีกชัน้ ก็พอ
ทว่าเดินออกมาจากหอ้ งนอนของตนเองหญิงสาวก็ได้แต่
ยกมื อ ปิ ดปาก ใบหน้า เล็ ก ซี ด เผื อ ดขมวดคิ้ วมุ่ น เมื่ อ อาการ
พะอืดพะอมอยากจะอาเจียนเล่นงานเธออีกครัง้
“อุบ๊ ไม่ไหวแล ้ว”
สไบนางเปลีย่ นเป้ าหมาย วิง่ กลับไปห ้องน�ำ้ เหมือนเดิม
ทอ้ งไสเ้ ธอปั่นป่ วน ทว่าสิ่งที่ออกมากลับไม่มอี ะไรสักอย่าง
เพราะตัง้ แต่เช้ามาเธอก็ยงั ไม่ได้กินอะไรเลย กระทั่งน�ำ้ ก็ไม่ได้ด่มื
สุดท ้ายได้แต่นั่งกอดชักโครกด้วยความทรมานอยู่อย่างนัน้
เมื่อความรู้สึกค่ อยยังชั่วขึ้น ก็พลันได้ยินเสียงเคาะประตู
จากหน้าห ้อง  แน่นอนว่าคงจะเป็ นใครไปไม่ได้นอกจากเพือ่ นร่วมห ้อง
ทีค่ งจะลืมของ เธอจึงตะโกนบอกออกไป
“เข ้ามาเลยจ้ะลูซ่ี ฉันไม่ได้ลอ็ กประตู!”
สไบนางตะโกนเสร็จก็รูส้ กึ จะอ้วกออกมาอีกครัง้ เลยหันไป
ทางชักโครกที่ตวั เองนั่งเกาะอยู่ตามเดิม ระหว่างนัน้ รู้สกึ ว่ามีคน
ยืนอยู่หน้าประตูห ้องน�ำ้ ทีเ่ ปิ ดกว ้าง
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เธอไม่ได้หนั ไปมอง มือขา้ งหนึ่งยกขึ้นกดทอ้ งที่ปวดมวน
เอาไว ้ ขณะทีถ่ ามอีกฝ่ ายด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนระโหยว่า
“ลูซม่ี าเอาของเหรอ ไม่ต ้องห่วงหรอก” เธอบอกคนหน้าประตู
เนื่องจากเดาว่าลูซ่คี งจะไม่พอใจที่เธอดู ทรมานมาตัง้ หลายวันแต่
ยังไม่ยอมไปหาหมอ “เดีย๋ วอาการฉันก็ดขี ้นึ แล ้วจ้ะ”
และเพราะเป็ นมาหลายวันแล ้วนี่แหละ ถึงรูว้ ่าตัวเองดูป่วย
อย่างนี้แค่ ช่วงเช้านี้เท่านัน้ หลังจากนัน้ เธอก็ปกติดี พอจะมีแรง
ไปท�ำงานพาร์ตไทม์ได้
แลว้ ก็เป็ นอย่างที่คาดเอาไว ้ ไม่นานอาการของเธอก็ดีข้ นึ
เธอไม่ ได้ห นั ไปมองลู ซ่ี ไม่ รู ท้ ำ� ไมอีก ฝ่ ายเอาแต่ ยืน อยู่ ต รงนัน้
ไม่พดู อะไรออกมาสักค�ำทัง้ ๆ ทีบ่ อกว่ามีธุระด่วน เธอเลยลุกขึ้นไป
บว้ นปากทีอ่ ่างล ้างหน้า  กระทั่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล ้ว ก็เป็ น
สไบนางทีร่ สู้ กึ แข ้งขาอ่อนขึ้นมาทันที  ช็อกไปหมดเมือ่ เห็นคนตรงหน้า
เขา...เขา! ผู ้ชายคนนัน้ มาอยู่ทน่ี ่ีได้อย่างไร เขามาได้อย่างไร!
สไบนางไม่รู้ช่ือเขา  แต่เธอจ�ำเขาได้ เขาเป็ นเหมือนฝันร้าย
ในชีวติ เธอ!
หญิงสาวมองอีกฝ่ ายตาค้าง นิ่งงันอยู่เนิ่นนานกระทั่งรู้สกึ
แสบร้อนไปทัง้ ปอดจึงได้รู้ว่าตนเองเผลอกลัน้ หายใจ ในจังหวะ
ที่เธอขยับตัวจะถอยหนี ร่ างสู งใหญ่ ในชุดสู ทหรู หรานั่นก็ย่ืนมือ
มาคว ้าจับข ้อมือเล็กของเธอแล ้วบีบแน่น  ความเจ็บท�ำให ้เธอไม่กล ้า
ขยับ ได้แต่น่ิงงันอยู่ในก�ำมือของเขา
เธอจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาและดวงตาคมดุสนี ำ�้ ตาลอ่อน
ของอีกฝ่ าย เขาจ้องเธอเขม็งเหมือนอยากจะฆ่าให ้ตายในยามทีเ่ อ่ย
ถามออกมาว่า
“เธอเป็ นมานานหรือยัง”
“...”
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“อาการแพ ้ท ้องน่ะเป็ นมากี่วนั แล ้ว”
สไบนางเบิกตากว ้างมากกว่าเดิม ตกใจกับค�ำถามนัน้ หัวใจ
เธอทัง้ สั่นและเต้นแรงไปหมด ตัวเธอชาเหมือนจะลม้ พับไปได้
ทุกเมือ่ มีเพียงตนเองทีร่ ูว้ า่ ตอนนี้กำ� ลังฝื นมากแค่ไหน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับค�ำถามทีเ่ ขาถามออกมา
เธอไม่ได้ท ้อง ไม่มที างท ้อง!
“ฉันไม่...”
หญิงสาวจะปฏิเสธ ทว่าอีกฝ่ ายดูเหมือนจะไม่ฟงั ค�ำพูดอะไร
ของเธอเลยสักนิดเดียว
“อ้อ” เขาร้องขึ้น เหยียดมุมปากออกเป็ นรอยยิ้มหยัน แต่
มือใหญ่ยงั จับข ้อมือเธอบีบแน่นมากกว่าเดิม “ขอโทษที ข ้ามขัน้ ตอน
ไปหน่อย”
“...”
“ฉันชื่อ เอ็ดวิน แอดดิสนั เธอไม่ตอ้ งแนะน�ำตัว ฉันรูป้ ระวัติ
เธอทุกอย่าง มิสคะนึงนิจ”
“คุณ...” สไบนางสะดุง้ สุดตัว เมือ่ ‘ฝันร้าย’ ทีเ่ ข ้ามาแนะน�ำ
ตัวเองนัน้ ดูเหมือนจะรูจ้ กั เธอจริงๆ
หญิงสาวไม่รูจ้ ะพูดอะไร ขณะทีอ่ กี ฝ่ ายดูเหมือนมีเรื่องทีจ่ ะ
พูดมากมาย
“ฉันมาเพือ่ ถามค�ำถามเดียว”
“...” เธอยังคงเงียบ ปล่อยให ้เขาเป็ นฝ่ ายพูดต่อไป เพราะว่า
ตอนนี้ตวั เองแทบจะฝื นเอาไว้ไม่ไหวแลว้ เธอใจสั่น ตัววิบหวิว
ไปหมด อากาศตรงหน้าเหมือนจู่ๆ ก็หายไป เธอหายใจไม่ออก
ขณะที่รสู้ กึ เย็นไปทัง้ ตัว ค�ำถามทีโ่ หดร้ายทีส่ ุดก็หลุดมาจากอีกฝ่ าย
“ตอนนี้เธอท ้องใช่ไหม”
“ฉัน...ไม่...”
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สไบนางอยากจะตอบเขาว่ า เธอไม่ ไ ด้ท อ้ ง ไม่ มีท างท อ้ ง
หลังจากวันนัน้ ทีเ่ ธอตืน่ ขึ้นมาแล ้วพบว่าเธอนอนกับเขา  เธอป้ องกัน
ตัวเองอย่างดี มันไม่มที างหรอกทีเ่ ธอจะท ้องกับผู ้ชายทีเ่ ป็ นฝันร้าย
ในชีวติ ของเธออย่างเขา!
ทว่าสไบนางกลับพูดไม่ได้ มิหน�ำซ�ำ้ ยังไม่อาจฝื นประคอง
ตัวเองได้อีกต่ อไป ในตอนที่กำ� ลังหมดสติ สิ่งเดียวที่เธอได้ยิน
ก็มเี พียงเสียงเรียกชือ่ เธอดังลัน่ และอ้อมกอดแข็งแรงนัน้ ทีด่ งึ รัง้ เธอ
เข ้าไปหาเอาไว ้อย่างแนบแน่น
“สไบนาง!”
หลังจากนัน้ สไบนางก็ไม่รบั รูอ้ ะไรอีกเลย...
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1

จุดเริ่มต้น

สองเดือนก่อน

เอ็ดวิน แอดดิสนั กวาดตามองไปรอบหอ้ งแกรนด์บอลรูม
ซึ่งจัดงานเลี้ยงอะไรสักอย่างของคู่ คา้ บริษทั ซึ่งเขาจ�ำเป็ นต้องมา
ร่วมงานด้วยความรู้สกึ เบือ่ หน่ าย ทว่าเขาจะท�ำอย่างไรได้ ต่อให ้
งานนี้มนั ไร้สาระแค่ไหน แต่เขาก็จำ� เป็ นต้องมาร่วมงาน แรกเริ่ม
เขาคิดจะปฏิเสธ แลว้ บินไปแมนฮัตตันเพื่อกลับไปหาพ่อกับแม่
ของตนเอง ที่คงจะก�ำลังมีความสุขเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของเขา
ต่างกลับไปรวมตัวกันทีน่ นั่ แม ้แต่ แองเจลา แอดดิสนั ลูกพีล่ ูกน้อง
สาวทีส่ นิทกับเขาทีส่ ุด ได้ยา้ ยไปอยู่กบั สามี ลีโอ เหอ ทีเ่ มืองจีน
ก็ยงั หอบลูกและสามีมารวมตัวกันตามธรรมเนียมของคนตระกูล
แอดดิสนั เวลาถึงวันเกิดของใครสักคน
ทว่าเป็ นเพราะเขาติดงานส�ำคัญ แถมยังต้องอยู่งานเลี้ยง
บ ้าบอนี่โดยทีเ่ พือ่ นสนิทมาขอร้องให ้มาด้วยกัน จึงไม่อาจไปรวมตัว
กับทุกคนได้
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และเพราะสีหน้าเบือ่ หน่ายของเอ็ดวินแสดงออกอย่างชัดเจน
มากเกินไปกระมัง ผู ้ชายร่างสูงซึง่ อยู่ในชุดทักซีโดแบบเดียวกับเขา
จึงยกมือขึ้นชกไหล่ของเขาเบาๆ ทว่าไอ้คนที่ไม่รูเ้ ลยว่ามันแรง
เยอะมากแค่ ไหนก็ทำ� ใหเ้ ขาที่กำ� ลังเหม่อลอยอยู่กบั ความคิดของ
ตนเองนัน้ เกือบจะท�ำแก้วแชมเปญในมือหล่นเพราะแรงชกของ
อีกฝ่ าย เอ็ดวินตวัดตามองเพือ่ นรักตาดุ ทว่ามันเหมือนจะไม่สำ� นึก
เลยสักนิด กลับฉีกยิ้มกว ้างอวดฟันขาวแทบทุกซีใ่ ส่เขา  พร้อมกับ
ยืน่ หน้าเข ้ามากระซิบเป็ นเชิงปลอบใจ
“อดทนอีกนิด เดีย๋ วงานก็เลิกแล ้ว”
ต่ อ ให้ไ ม่เ ลิก เขาก็ ร อไม่เ กิน สิบ นาทีก็ จ ะออกไปแล ว้ ละ!
เอ็ดวินบอกกับตนเองในใจ
“แกไม่ควรลากฉันมางานเวรนี่” เขาสบถเสียงเบาใส่เพือ่ นรัก
การมาอยู่ในงานเลี้ยงทัง้ ๆ ที่เป็ นวันส�ำคัญของเขาก็รู้สกึ หงุดหงิด
มากพออยูแ่ ล ้ว ทว่าการทีต่ ้องมาเห็นหน้าคนทีเ่ ขาเกลียดทีน่ ่ี ก็ทำ� ให ้
เอ็ดวินทวีความหงุดหงิดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง เควิน ฟาร์เรล เพือ่ นรัก
ของเขาคงรู้ตวั ดี หมอนี่ถงึ ได้พยายามอยู่เป็ นเพือ่ นเขา  ละทิ้งบิดา
และมารดาที่พ ยายามจะลากตนเองไปแนะน�ำ กับ เพื่อ นฝู ง คู่ คา้
ทางธุรกิจ และแน่นอนว่าพยายามจะจับคู่ดูตวั ทางธุรกิจใหล้ ูกชาย
คนเดียวของตนอย่างยิง่ ยวด
“ก็ไม่คดิ ว่าจะต้องมาเจอกับไอ้หมอนั่นนี่หว่า”
เควินอุบอิบแก้ตวั หนุ่มอเมริกนั มองขอโทษเพือ่ นรัก พยายาม
ท�ำตัวเล็กตัวน้อยน่ ารักทัง้ ๆ ที่ตนเองแทบจะเรียกได้ว่าเป็ นหนุ่ ม
ร่างโตล�ำบึ
่ ้ก
“แกติดหนี้ฉนั แล ้วงานนี้ เควิน ฟาร์เรล”
เอ็ดวินชี้หน้าเพื่อนสนิทอย่างอาฆาต ความหงุดหงิดนี้ไม่รู ้
จะเอาไประบายทีใ่ คร โยนไปใส่ตวั ต้นเหตุเลยก็แล ้วกัน ซึง่ เควินเอง
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ก็รูว้ ่ามันไม่ใช่ความผิดของเขา  แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าตนเองมีส่วน
ถึงได้อะลุม่ อล่วยให้อกี ฝ่ ายใจเย็น
“ครับๆ ติดหนี้คุณชายเอ็ดวินแน่ๆ”
เอ็ดวิน แอดดิสนั เลยจิบแชมเปญรวดเดียวจนหมดแก้ว
ซึง่ เควินก็รใู้ จเพือ่ นรัก จึงรีบกวักมือเรียกบริกรแล ้วเปลีย่ นแก้วใหม่
ให ้เพือ่ นรักอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเริม่ โอดครวญถึงปัญหาของตนเอง
ซึง่ บิดามารดาอยากจะใหเ้ ขาแต่งงานทัง้ ๆ ทีเ่ ขาเพิง่ จะอายุสามสิบ
ต้นๆ และก�ำลังสนุ กกับชีวติ โสดอย่างเต็มที่ ขณะที่เอ็ดวินได้แต่
ฟังผ่านหูไปเท่านัน้ อือออตอบรับในล�ำคอออกมาบา้ งเป็ นบางครัง้
เมือ่ โดนเพือ่ นรักร่างหมีเซ ้าซี้ถามไม่เลิก
เอ็ดวิน แอดดิสนั ตอนนี้เขาอายุสามสิบสามปี เป็ นแอดดิสนั
คนสุดท ้ายทีย่ งั โสด
ชายหนุ่ มเป็ นลูกครึ่งไทย-อเมริกนั ท�ำใหเ้ ขาได้รบั ส่วนดีๆ
ของสองเชื้อชาติ ทว่าถึงอย่างนัน้ ใบหน้าของเขากลับเหมือนบิดา
มากกว่าผูเ้ ป็ นมารดา  แต่ถงึ อย่างนัน้ ใบหน้าหล่อเหลาราวกับพวก
นายแบบชื่อดังก็ถูกลดทอนความคมดุลงมา  และท�ำใหเ้ ขาดู เป็ น
เทวดาตัวน้อยทีผ่ ู ้คนต่างคิดว่าเขาใจดี ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงๆ แล ้วเอ็ดวินนัน้
‘ดุ’ ไม่ต่างจากผูเ้ ป็ นบิดาเลยสักนิดเดียว ในบรรดาพีน่ อ้ งตระกูล
แอดดิสนั รุ่นของเขา  เอ็ดวินนับได้วา่ ทัง้ เอาแต่ใจและนิสยั เสียทีส่ ุด
แล ้ว
เพราะมักจะถูกเข ้าใจผิดเช่นนัน้ เสมอว่าเขาเป็ นเด็กดีอ่อนโยน
เมื่อโตขึ้นชายหนุ่ มเลยมักจะตีหน้าดุ นานวันเขา้ แมแ้ ต่ รอยยิ้ม
ก็แทบไม่ปรากฏบนใบหน้าของเขา ถ ้าไม่ใช่คนสนิท เอ็ดวินแทบจะ
ไม่เปลีย่ นสีหน้าอะไรเลยด้วยซ�ำ้ ไป
ซึง่ แน่นอนว่าอารมณ์ความรูส้ กึ อันอ่อนโยนเหล่านัน้ เอ็ดวิน
มีให ้แต่กบั พีน่ อ้ งในครอบครัวและคนสนิทไม่ก่คี นเท่านัน้
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ตระกูลแอดดิสนั ของเขาเป็ นตระกูลใหญ่ ทว่าคนที่เอ็ดวิน
สนิททีส่ ดุ คือพีส่ าวทีเ่ กิดก่อนเขาไม่กเ่ี ดือนอย่าง ‘แองเจลา  แอดดิสนั ’
เขากับเธอแทบจะเหมือนพีน่ อ้ งกันแทๆ้ เพราะบิดาของเธอกับบิดา
ของเขาเป็ นพีน่ อ้ งกัน ทว่ากับพีช่ ายคนโตของตระกูลอย่าง ‘แอรอน
แอดดิสนั ’ เอ็ดวินก็สนิทไม่แพ้กนั อันทีจ่ ริงพวกเขาทัง้ สีค่ นก็สนิท
กันหมด อาจจะเป็ นเพราะพวกเขาโตมาด้วยกัน ทว่าเมื่อโตขึ้น
ทุกคนต่างก็ออกไปใช้ชวี ติ ของตัวเอง  ท�ำให ้เดีย๋ วนี้เจอกันน้อยลงมาก
แถมลูกพีล่ ูกน้องของเขาทุกคนก็แต่งงานแล ้ว
แอรอน...พี่ชายคนโตและเป็ นผูน้ ำ� ตระกูลรุ่นต่อไป เขารับ
ภาระหนักทีส่ ุดด้วยการดูแลแอดดิสนั ไฟแนนเชียล ซึง่ เป็ นบริษทั
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น ธุ ร กิ จ หลัก ของตระกู ล ปัจ จุบ นั พี่ช าย
ของเขาแต่งงานและมีลูกน่ารักๆ สองคน น้องสาวของเขา เอมิเลีย
แอดดิสนั ก็แต่ งงานไปแลว้ เช่ นกัน ส่วน แองเจลา  แอดดิสนั
ปัจจุบนั แต่งงานแล ้วและย้ายไปอยูท่ เ่ี มืองจีนเป็ นหลักตามผู ้เป็ นสามี
พี่ลโี อที่เป็ นเพื่อนสนิทกับแอรอนพี่ชายคนโตของพวกเขา  ทว่า
ถึงอย่างนัน้ แองเจลาก็ยงั เป็ นผู้สบื ทอดกิจการของตระกูลแอดดิสนั
ซึง่ ก็คอื ธุรกิจค้าปลีกอันดับสองของประเทศ
ส่ วนเขา...ดู แลกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ของแอดดิส นั
ต่อจากบิดา  ทีต่ อนนี้แทบจะวางมือทัง้ หมดแล ้วไปใช้ชวี ติ เงียบสงบ
กับมารดาของเขา
ถึงงานจะหนักและภาระของเขาก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในระยะ
สามปี หลังมานี้ ทว่าถึงอย่างนัน้ เอ็ดวินก็เต็มใจทีจ่ ะท�ำมัน อาจจะ
เพราะเขาเป็ นคนเดียวที่ไม่มพี นั ธะอะไรใหต้ อ้ งห่วง จึงสามารถ
สนุกกับงานได้อย่างเต็มที่
แอรอน ซึ่ง เป็ น คนที่ส องที่แ ต่ ง งานในบรรดาพี่น อ้ งสี่ค น
เคยถามเขาเมือ่ ปี ทแ่ี ล ้วว่าเมือ่ ไรเขาคิดจะมีครอบครัว ทว่าเอ็ดวิน
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ยอมรับว่าเขาไม่สามารถคิดภาพตัวเองมีครอบครัวออกได้เลย...
หลังจากทีส่ บิ ปี ก่อนเขาถูกหักหลังจากคนทีร่ กั ...นับตัง้ แต่นนั้
เอ็ดวินก็วาดภาพตัวเองมีความรักได้อกี ครัง้ ในชีวติ นี้ไม่ได้อกี เลย...

เอ็ดวินพลิกนาฬกิ าดูเวลา  พบว่าตอนนี้สมควรแก่เวลาทีเ่ ขา

จะกลับไปแลว้ ก่ อนจะต้องเจอกับคนน่ าเบื่อมากไปกว่านี้ ส่วน
เป้ าหมายของเขา  ได้ทกั ทายกันตัง้ แต่เข ้างานตัง้ แต่ครึ่งชั่วโมงแรก
แล ้ว เขาเสียเวลาเกือบสองชั่วโมงทีน่ ่ีกถ็ อื ว่ามากพอแล ้ว ในขณะที่
ก�ำลังจะชวนเควินใหอ้ อกไปจากงาน ก็โดนใครบางคนเดินเขา้ มา
ขวางหน้าเสียก่อน
อีกฝ่ ายเหยียดยิ้มด้วยรอยยิ้มน่ ารังเกียจ เอ็ดวินเห็นแลว้
แทบอยากจะเดินหนี ทว่าเขารู้ดวี า่ ตนเองท�ำอย่างนัน้ ไม่ได้ เพราะ
หาไม่ ‘อดีตเพือ่ น’ ของเขาก็คงจะพูดจาหาเรื่องเขาไม่หยุด รังควาน
กันเหมือนเด็กๆ ทัง้ ทีโ่ ตขนาดนี้แล ้ว
“โอ๊ะ” อีกฝ่ ายแกล ้งท�ำเสียงตกใจทีด่ ูแล ้วขัดตาฟังแล ้วขัดหู
เหลือเกินออกมา “คุณชายแอดดิสนั ก็อยู่ทน่ี ่ีดว้ ยงัน้ เหรอ”
เอ็ดวินขมวดคิ้วมุน่ ไอ้ฉายา ‘คุณชายแอดดิสนั ’ นี้เป็ นอะไร
ที่เขาไม่ชอบ โดยเฉพาะเวลาที่มนั ออกมาจากปากของ เจฟฟรีย ์
มอร์เร็ต
เควิน ฟาร์เรล เห็นท่าไม่ดี แค่รงั สีอำ� มหิตทีแ่ ผ่ออกมาจาก
ตัวของเอ็ดวินก็ทำ� ใหเ้ ขารู แ้ ลว้ ว่าไม่ควรปล่อยให้ไอ้มอร์เร็ตมา
ยั่วโมโหเอ็ดวินมากไปกว่านี้
“เฮ้” เขาปรี่เข ้าไปแทรกกลางทัง้ สองคน “เจฟ ไม่ได้เจอนาย
นานเลย” เควินยกมือขึ้นทักทายอดีตเพือ่ นร่วมชัน้ ของเขากับเอ็ดวิน
เขาไม่ใช่คนทีม่ เี รือ่ งกับอีกฝ่ ายโดยตรง แต่เป็ นกันชนระหว่างเอ็ดวิน
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กับเจฟฟรียม์ าโดยตลอด
ไม่ใช่ อะไร..เจฟฟรียม์ นั โง่ ชอบคิดว่าใบหน้าอ่ อนๆ ของ
เอ็ดวินน่ ะท�ำ ให้อีกฝ่ ายดู อ่อนโยนใจดี มันจะตายคามือเอ็ดวิน
โดยไม่รู้ตวั น่ ะสิ เขาไม่อยากใหเ้ อ็ดวินต้องไปเสียเวลาอันมีค่ากับ
คนโง่ ก็เลยชอบกันสองคนนี้เวลาปะทะกัน
ทว่านอกจากไอ้โง่เจฟฟรียจ์ ะไม่รบั รู้ถงึ ความช่วยเหลือของเขา
แล ้ว ยังมีหน้ามาบอกอีกว่า
“เราเพิง่ เจอกันไปไม่ใช่เรอะเควิน”
“อ้อ เรอะ”
เควินแกล ้งร้องออกมาด้วยสีหน้าจ�ำอะไรไม่ได้ ทัง้ ๆ ทีร่ ดู้ วี า่
เมือ่ สองสามวันก่อนเพิง่ เห็นหมอนี่ทป่ี าร์ต้ ไี หนสักแห่งนี่แหละ
“นายมีธุระอะไรหรือเปล่าเพื่อน” เควินรีบเป็ นฝ่ ายพูดขัด
เจฟฟรียข์ ้นึ มาอีกครัง้ เมือ่ เห็นหมอนี่ทำ� ท่าจะพูดออกมา
เจฟฟรียต์ วัดตามองเขาด้วยสีหน้าร�ำคาญใจ แล ้วจึงอดแซะ
ไอ้ผพู้ ทิ กั ษ์ตรงหน้าไม่ได้
“มาทักทายเพือ่ นร่วมชัน้ หน่อยไม่ได้หรือยังไงกัน นายก็ทำ� ตัว
เป็ นบอดี้การ์ดหมอนี่ตลอด ไม่เบือ่ หรือไง” ตัง้ แต่สมัยเรียนไฮสกูล
จนทุกวันนี้ ไอ้เควินก็ทำ� ตัวเป็ นบอดี้การ์ดไอ้เอ็ดวินอยู่นั่น คอย
ปกป้ องอย่างกับทาสผู้ซอ่ื สัตย์อย่างไรอย่างนัน้
เอ็ด วิน มองอีก ฝ่ ายด้ว ยสายตาดุ ด นั ขณะยกมือ ดัน ไหล่
เควินใหอ้ อกไปพ ้นทาง ไม่จำ� เป็ นต้องมาคอยแทรกหรือปกป้ องเขา 
ชายหนุ่ มจ้องมองคนที่หวังจะเขา้ มาหาเรื่องกันนิ่ง แลว้ ย้อนถาม
เสียงเย็นว่า
“นายมีธุระอะไร”
เจฟฟรีย ์ มอร์เร็ต เกลียดสีหน้าและท่าทางเย่ อหยิ่งของ
ไอ้ลูกครึ่งตรงหน้านี่บรรลัย  อยากจะประทับฝ่ าเท ้าลงบนหน้าสวยๆ
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ของมัน บดขยี้ให้รู้ว่าใครต่างหากคือคนแข็งแกร่ง ทว่าสิง่ ทีท่ ำ� ได้
มีเพียงเหยียดยิ้มหยันให ้หมอนี่ แล ้วเอ่ยเสียดสีออกมาว่า  “ทักทาย
เพือ่ นกันต้องมีธุระด้วยอย่างนัน้ เรอะ”
เอ็ดวินไม่สนใจมารยาทน้อยนิดอะไรด้วยซ�ำ้   เขาเหยียดสายตา
มองมือของอีกฝ่ ายทีย่ น่ื มาหมายจะทักทายแล ้วส่งเสียงหยันในล�ำคอ
“เหอะ”
ชายหนุ่มไม่แม ้แต่จะยืน่ มือไปสัมผัสกับอีกฝ่ ายตามมารยาท
เสียด้วยซ�ำ้ ไป
เจฟฟรียห์ น้าแดงทีโ่ ดนหักหน้า  เขาไม่พอใจอย่างรุนแรง แต่
ก็ ไ ม่ อ าจแสดงความรุ น แรงอะไรเป็ น การตอบโต้ก ลับ ได้เ พราะ
สถานทีไ่ ม่เอื้ออ�ำนวย
“อย่าหยิง่ นักเลยน่าคุณชายเอ็ดวิน หรือตระกูลมอร์แกนเรา
ไม่มฐี านะสูงพอจะเป็ นเพือ่ นกับคนตระกูลแอดดิสนั ” ทว่าถึงอย่างนัน้
เจฟฟรียก์ อ็ ดไม่ได้ทจ่ี ะตอบโต้กลับไป
แต่ เอ็ดวินได้ฟงั แลว้ ถึงกับกลอกตาไปมาอย่ างเอือมระอา 
ไม่เก็บสีหน้าเบือ่ หน่ายเลยสักนิดเดียว
“เพ ้อเจ้อ”
เขาพูดออกมาค�ำหนึ่ง ส่งผลให ้เจฟฟรียแ์ ทบทนไม่ไหว ได้แต่
ข่มใจเอาไว้ว่าตอนนี้ยงั ไม่ถงึ เวลาเอาคืน เขาต้องใจเย็นมากกว่านี้
ไม่รวมถึงว่าช่วงนี้ธุรกิจทีบ่ ้านของเขาเป็ นรองหมอนี่ ถ ้าร่วมมือกันได้
ก็เป็ นผลดีกบั ครอบครัวของเขามากจริงๆ จึงต้องอดทนกับความ
หยิง่ ยโสไม่รกั ษาหน้าใครของ เอ็ดวิน แอดดิสนั เอาไว ้
แต่อกี ไม่นานหรอก...เขาจะเอาคืนมันแน่
เจฟฟรียแ์ วะมาตรงนี้กเ็ พียงเพราะต้องการย�ำ้ ให ้แน่ใจว่าเอ็ดวิน
จะโง่ไม่ยอม ‘ร่วมงานกัน’ อย่างทีเ่ คยปฏิเสธเขาอยู่หลายครัง้ จริงๆ
ใช่ไหม
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“ถ ้าอย่างนัน้ มาพูดธุระแล ้วกัน” เขาเปลีย่ นเรื่อง
“...” เอ็ดวินเงียบ เลิกคิ้วขึ้นสูงอย่างประหลาดใจทีเ่ จฟฟรีย ์
ไม่โกรธเหมือนปกติ
“แอดดิสนั จะไม่ร่วมมือกับมอร์แกนจริงๆ เหรอ ฉันว่ามัน
เป็ นโอกาสดีท.่ี ..”
เอ็ดวินโบกมือเป็ นเชิงไม่ให้อกี ฝ่ ายพูดต่อ พร้อมกับแสดง
ท่าทีปฏิเสธอย่างชัดเจนแม ้จะไม่พดู ออกมาตรงๆ ก็ตาม
“ขอโทษ ฉันไม่คุยเรื่องงานตอนนี้” เขาพูดจบก็หนั ไปทาง
เพือ่ นสนิทตนเองทีย่ นื เงียบอยู่ข ้างๆ “เควิน ฉันต้องกลับก่อนแล ้ว”
เควิน ฟาร์เรล รีบพยักพเยิดแล ้วโบกมือไล่อกี ฝ่ ายไปทันที
“เออ ไปเถอะ”
เจฟฟรียไ์ ม่เอ่ยอะไรต่อ เขาไม่โง่พอที่จะรู ว้ ่าเอ็ดวินปฏิเสธ
ไม่สนใจร่วมงานกัน ซึง่ มันสร้างความรู้สกึ โกรธเกลียดชิงชังขึ้นมา
ในใจของเขาอย่างรุนแรง ทว่าเขาได้แต่ระงับเอาไว ้ ปล่อยให ้ ‘ศัตรู’
เดินผ่านหน้าเขาไป
เอาเถอะ...อีกไม่นาน เอ็ดวิน แอดดิสนั ก็จะได้รบั การสัง่ สอน
แลว้ หลังจากนี้มนั จะได้รู้ว่าบนโลกใบนี้ยงั มีคนที่เหนือกว่ามัน
มากมาย ไม่ได้มแี ค่มนั ทีจ่ ะหยิง่ ผยองได้เพียงคนเดียว!

ส ไบนางมองเพื่อนร่วมงานที่มายืนขอร้องอ้อนวอนใหเ้ ธอ

ช่วยท�ำงานแทนด้วยสีหน้าล�ำบากใจ เนื่องจากครัง้ นี้เป็ นครัง้ ทีส่ าม
ในรอบเดือนนี้แล ้วทีอ่ กี ฝ่ ายมาขอร้องเปลีย่ นเวรกับเธออย่างนี้
“นะนะ ขอร้องละ ไปท�ำงานแทนสักวันได้ไหมแซนดี้”
“แต่วา่ ...”
สไบนางเผยสีหน้าล�ำบากใจ เงินเธอก็อยากได้ แต่ว่านี่เธอ
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ท�ำงานติดกันมาแปดชั่วโมงแลว้ ถึงพรุ่งนี้จะเป็ นวันหยุดของเธอ
แต่เธอแลกกับอีกฝ่ ายหลายครัง้ แล ้ว ไม่อยากให ้เอมีเ่ คยตัว
เธอรู ม้ าว่าช่วงนี้อกี ฝ่ ายก�ำลังติดแฟนอย่างหนัก เป็ นไปได้
ก็มกั จะตามติดแฟนหนุ่ มอยู่เสมอ หลายครัง้ ที่หยุดไปโดยแจ้ง
กะทันหัน จนเพือ่ นร่วมงานหลายคนเริ่มเอือมอีกฝ่ ายแล ้ว
พอสาวอเมริกนั เห็นสไบนางมีท่าทีลำ� บากใจและจะปฏิเสธ
ก็รบี เข ้ามาบีบนวดไหล่ของเธอพร้อมกับอ้อนวอนทันที
“รายได้วนั นัน้ ทัง้ หมดก็ยกใหเ้ ธอเลย นะ ช่วยหน่ อย แล ้ว
เดีย๋ วเวรถัดไปของเธอ ฉันจะเข ้าเวรแทน”
“เอาอย่างนัน้ เหรอ”
อันทีจ่ ริงสไบนางไม่ได้สนใจเงินหรืออะไรเลย ทีม่ ที า่ ทีออ่ นลง
เพราะสีหน้าอ้อนวอนของอีกฝ่ าย เธอก็เลยเริ่มใจอ่อน
“ขอร้องละ” เอมีส่ ่งเสียงอ้อน “ถา้ ไม่ใช่ว่าติดธุ ระด่วน ฉัน
ก็ไม่อยากขาดงานจริงๆ แต่ ถา้ หาคนมาแทนไม่ได้ บอสก็ไม่ให้
ฉันหยุด”
ถึงตรงนี้เอมีจ่ ะโกหก แต่สไบนางก็ไม่ได้ไปเปิ ดโปงอีกฝ่ าย
และสีหน้าร้อนอกร้อนใจนัน้ ก็ทำ� ให ้เธอยอมตอบตกลงไปในทีส่ ุด
“โอเคจ้ะ งัน้ เราแลกเวรกันก็ได้”
พอสไบนางตอบตกลง เอมีก่ ็มที ่าทีดใี จขึ้นมาทันที อีกฝ่ าย
กอดเธอแน่นแล ้วขอบคุณเสียงดังด้วยท่าทีดใี จ จากนัน้ จึงผละออก
แล ้วบอกกับเธอว่า
“เดีย๋ วฉันไปบอกบอส ขอบใจเธอมากนะแซนดี้” เอมีข่ อบคุณ
เธออีกครัง้ ก่ อนจะรีบวิ่งไปแจ้งเจ้านายซึ่งเป็ นชายวัยสี่สิบกว่า 
เขาเป็ นเจ้าของบาร์ระดับหรูทต่ี งั้ อยูใ่ นย่านสถานบันเทิงและรายล ้อม
ไปด้วยคู่ แข่งมากมาย ทว่าถึงอย่ างนัน้ ที่น่ีก็เป็ นบาร์ท่ียุติธรรม
กับลูกจ้างพอสมควร เพื่อนร่วมงานก็โอเค สไบนางเลยท�ำมาได้
พิรฏา 23

ปี กว่าๆ แล ้ว
ปกติแลว้ สไบนางท�ำงานเป็ นพนักงานเสิรฟ์ ชัน้ ล่าง ไม่ทำ�
โซนวีไอพี เธอไม่รบั งานอืน่ นอกเหนือจากนี้ ถึงหลายคนจะรับอะไร
ก็ตาม แต่เธอไม่เอาเด็ดขาด ตอนนี้เธอเก็บเงินจะได้ค่าเทอมส�ำหรับ
เรียนปี สุดทา้ ยแล ้ว อันที่จริงถา้ ไม่ใช่เพราะต้องเอาไปใช้จ่ายตอน
ช่ วงที่แม่เธอเสียไปเมื่อราวๆ ปี ก่อน สไบนางก็น่าจะได้กลับไป
เรียนแล ้ว ทว่าเธอไม่เสียใจเลย เพราะถึงอย่างไรจะจบช้าหรือเร็ว
ก็ไม่ได้มีค่าอะไรส�ำหรับเธอแลว้ เพราะคนที่อยากจะดู แลที่สุด
ในชีวติ นี้ได้จากไปแล ้ว...
ทว่าสิ่งที่แม่ขอไว ้ ใหเ้ ธอใช้ชีวติ ตัวเองดีๆ อย่างมีความสุข
สไบนางก็จะยังคงท�ำตามนัน้ ต่อไป ทว่าเวลานี้เธอมีเป้ าหมายใหม่
ถา้ เธอเก็บเงินได้มากพอ เธออาจจะลองย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย
ใช้ชวี ติ ทีน่ ั่นดู ถ ้ามันโอเค เธออาจจะอยู่ทน่ี ั่นตลอดไปก็เป็ นได้

“เธอนี่ก็โง่นะแซนดี้ ถามจริงๆ นะ ถา้ เกิดโดนยายเอมี่

หลอกไปขายแล ้วจะไปช่วยนับเงินด้วยไหมเหอะ”
เสีย งเหน็ บ แนมของเพื่อ นร่ ว มงานที่เ ธอสนิ ท ที่สุ ด ดัง ขึ้น
หลังจากทีเ่ อมีอ่ อกไปจากห ้อง  เรียกให ้สไบนางทีจ่ มอยู่กบั ความคิด
ของตนเองหันไปมองอีกฝ่ าย  แล ้วยิ้มแหยๆ  ก่อนจะปฏิเสธเสียงอ่อย
“โธ่ หลิน มันไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอกมัง้ ”
เพื่อนร่ วมงานคนนี้เป็ นเพื่อนที่เธอสนิทที่สุดด้วย อีกฝ่ าย
เป็ นสาวจีนที่เกิดและเติบโตที่น่ี เป็ นสาวร่ างสู ง ผิวขาวผ่องและ
เนียนไปทัง้ ตัวเหมือนหยก ดวงตาเรียวเฉี่ ยวรับกับริมฝี ปากเล็ก
และจมูกโด่งเป็ นสัน เมลิสา หลิน ได้ช่อื ว่าเป็ นคนตรงและไม่ยอม
ให้ใครเอาเปรียบ ไม่มใี ครกล ้าต่อกรกับเธอแต่ก็ไม่กลา้ สนิทด้วย
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ยกเว ้นสไบนาง
ทว่าเมลิสากลับแบะปากใส่เธอ และต�ำหนิอกี ครัง้ หนึ่งว่า
“หัดรู้ทนั คนอืน่ บ ้างแซนดี้”
สไบนางเลยได้แต่หวั เราะ ก่อนจะอ้อมแอ้มตอบเพือ่ นสนิท
ไปว่า
“คิดซะว่าเราหาเงินได้เยอะขึ้นไง”
เมลิสามองค้อนใส่แม่คนแสนดี “เธอจะเอาเงินเยอะๆ ไปท�ำไม
เหรอ ในเมือ่ เธอไม่มญ
ี าติน่ี”
สไบนางหัวเราะกับความปากร้ายของอีกฝ่ าย  ไม่ได้ถอื สาอะไร
สักนิดเพราะชินเสียแล ้ว เมลิสาเป็ นคนประเภทปากร้ายใจดี และ
เป็ นคนตรงมาก ถึงได้ทนเห็นเอมีโ่ กหกเธอไม่ไหว และพยายาม
เตือนไม่ให ้เธอโดนอีกฝ่ ายเอาเปรียบ
เมลิส าเองพอเห็น เพื่อ นรัก ใจอ่ อ นก็ ส บถอย่ า งหงุด หงิด
สุดทา้ ยก็เลยแยกกันไปท�ำงานของตนเอง หลังเลิกงานเธอค่ อย
จับตัวอีกฝ่ ายมาสวดสักรอบแลว้ ปรับทัศนคติว่าไม่ควรท�ำอะไร
ฝื นตัวเองเพียงเพราะเป็ นคนดีข้ใี จอ่อนแบบนี้น่ะ!

ห้องวีไอพีห ้องสุดท ้ายเป็นห ้องทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ   อาจจะเรียกได้วา่

เป็ นวีวไี อพีเสียมากกว่า  ปกติสไบนางจะไม่ทำ� งานที่โซนนี้ เพราะ
รู้ดวี ่าบางครัง้ มันก็แฝงสิง่ ทีเ่ ธอไม่ชอบ ทว่าก็มหี ลายครัง้ ทีม่ าช่วย
เอมี่ ซึง่ เธอได้แต่พยายามท�ำตัวไม่เป็ นจุดเด่นทีส่ ุด ทว่าหอ้ งวีไอพี
สุดท ้ายไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ อมีบ่ อกเธอไว ้  ปกติห ้องนี้จะเป็ นแขกทีร่ บั มือยาก
และเอาใจยากทีส่ ุด แน่นอนว่าสไบนางโดนให้ดม่ื เหล ้าจนได้ แม้วา่
จะมีเพื่อนร่ วมงานอีกหลายคนที่ทำ� งานในหอ้ งนัน้ ช่ วยเหลือ แต่
ไม่รูท้ ำ� ไมหนึ่งในแขกของหอ้ งนัน้ กลับคะยัน้ คะยอเธอจนไม่อาจ
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ปฏิเสธได้
เพราะมีคำ� สั่งก�ำชับจากบอสใหเ้ ธอและคนอื่นๆ ดู แลแขก
ในห ้องนัน้ ให้ดี สไบนางก็เลยไม่อาจปฏิเสธหรือท�ำให้ใครไม่พอใจได้
สุดท ้ายเธอก็เมา  ปกติจะเป็ นเมลิสาคอยดูแลเธอ ทว่าครัง้ นี้อกี ฝ่ าย
ติดธุ ระ สไบนางกระซิบบอกเพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือกันมา 
แต่ใครจะไปคิดว่าหลังจากนัน้ เธอจะไม่รตู้ วั อีกเลย!

เอ็ดวินออกจากงานแลว้ ก็ตรงไปยังคลับของโรงแรมที่พกั

ซึง่ เขานัดกับเควินเอาไวแ้ ล ้ว เขาส่งขอ้ ความบอกอีกฝ่ ายว่าตนเอง
รออยู่ เพราะเควินบังเอิญจะออกจากงานพร้อมกัน แต่ กลับถูก
พ่อแม่รงั้ เอาไว ้เสียก่อน ทว่าสุดท ้ายหมอนั่นกลับทิ้งเขาไปเสียดื้อๆ
หลัง จากรอมาเกือ บชั่ ว โมงแล ว้ เควิน ตอบกลับ มาว่ า มาตามนัด
ไม่ได้แล ้ว
เอ็ ด วิน อารมณ์ เ สีย นิ ด หน่ อ ย บวกกับ คื น นี้ ด่ื ม ไปเยอะ
สุ ดทา้ ยเขาก็มีอาการเมาจนได้ ทว่าเมื่อกลับไปถึงหอ้ ง เอ็ดวิน
ก็พบว่าเขาไม่เพียงแค่เมาเท่านัน้ ทว่าร่างกายที่กำ� ลังร้อนแปลกๆ
ก็ทำ� ให้รูว้ า่ ตนเองโดนเล่นงานแล ้วแน่ๆ!
ชายหนุ่ มหอบหายใจสะทา้ น ความต้องการอันรวดร้าวนัน้
ก�ำลังทรมาน เอ็ดวินก็สาปส่งคนทีเ่ ล่นงานแบบนี้ในใจจนย่อยยับ
ขณะก�ำลังคิดว่าจะยอมเสียหน้าเรียกผู ้ช่วยให ้ส่งคนมาให ้เขาหรือไม่
กลับพบว่าบนเตียงของตนเองมีร่างเล็กบอบบางของผู ้หญิงคนหนึ่ง
วิน าทีท่ีเ ขาเห็น ใบหน้า นัน้ และมองสบตากับ คนที่ป รือ ตา
มองเขาด้ว ยสายตางงงัน เอ็ด วิน ก็ก ระโจนเข า้ สู่ ก บั ดัก นัน้ ด้ว ย
ความเต็มใจระคนแค้นเคืองสุดหัวใจ!
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ฉันจะแต่งงานกับเธอ

ส ไบนางไม่คิดมาก่อนว่าตนเองจะเป็ นลม นี่เป็ นครัง้ แรก

ทีเ่ ธอเป็ นลม!
ตอนที่เธอฟื้ นขึ้นมา  หญิงสาวพบว่าตนเองนอนอยู่ภายใน
ห ้องนอน บนเตียงแคบๆ ของตัวเอง ในขณะทีก่ ำ� ลังสับสนงุนงงอยู่
ก็ได้ยนิ น�ำ้ เสียงทุมนุ
้ ่มถามขึ้นมาด้วยลักษณะเข ้มงวดว่า
“ฟื้ นแล ้วเหรอ”
ถ า้ ก่ อ นหน้า นี้ ส ไบนางยัง คงสับ สน จับ ต้น ชนปลายอะไร
ไม่ถูก น�ำ้ เสียงนี้ของเอ็ดวินก็กระตุน้ ใหเ้ ธอจดจ�ำทุกอย่างได้ทนั ที
พร้อมกัน นัน้ เมื่อเธอหันไปทางที่มาของเสียง ก็พบว่าชายหนุ่ ม
ยืนกอดอกนิ่งมองเธอ สะโพกสอบอิงกับขอบโต๊ะเขียนหนังสือ
ตัวเล็กของเธอ สไบนางเห็นภาพนัน้ แล ้วผุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว
“คุณ!”
เธอเรียกเขาแลว้ หยุดนิ่งไปชั่วอึดใจ ก่อนจะถามย�ำ้ อีกครัง้
เมือ่ คนตรงหน้ายังเอาแต่จอ้ งเธอนิ่ง
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“คุณมาทีน่ ่ีได้ยงั ไง!”
เธอจ�ำได้ว่าก่อนจะเป็ นลม ตนเองอยากจะถามค�ำถามนี้กบั เขา 
ทว่าไม่มโี อกาสได้ถามออกไปเพราะมัวแต่ตกใจและเถียงเรื่องอื่น
ท�ำใหล้ ะเลยไปว่าเหตุใดชายหนุ่ มถึงมาอยู่ทน่ี ่ี มิหน�ำซ�ำ้ ยังรู้ขอ้ มูล
ของเธอทัง้ หมด น่ากลัวเกินไปแล ้ว!
“มันก็ไม่ได้ยากทีจ่ ะหาตัวเธอไม่เจอนะสไบนาง”
ชายหนุ่มตอบกลับ เขาต้องมองเธอนิ่ง สายตาดุดนั นัน้ ท�ำให ้
สไบนางทัง้ หวาดกลัวทัง้ อึดอัด ได้แต่กระชับผ ้าห่มในมือแน่นราวกับ
มันเป็ นเกราะป้ องกันตัว
หญิงสาวมองใบหน้าดุดนั ของอีกฝ่ าย  เธอค่อนข ้างประหลาดใจ
ในตอนที่ได้ยิน ชื่อ ตัว เองจากปากของเขา  ปกติแ ล ว้ คนที่น่ี ม กั
ออกเสียงเรียกชื่อจริงเธอไม่ชดั ทว่าผูช้ ายคนนี้กลับพูดออกมาได้
อย่างถูกต้องราวกับคุน้ เคยกับชือ่ เธอมาเป็ นอย่างดี พอคิดถึงตรงนี้
สไบนางก็ยง่ิ นึกกลัวเขามากขึ้นไปอีก หวาดระแวงเสียจนอยากจะ
โทรศัพท์เรียกต�ำรวจ ทว่าจนใจทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือของเธอนัน้ วางอยู่
บนโต๊ะไม่ห่างไกลจากเขาเท่าไรนัก หมดโอกาสที่เธอจะติดต่ อ
ขอความช่วยเหลือไปโดยปริยาย
“เราไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน คุณต้องการอะไรคะ”
หญิงสาวกลัน้ ใจถามออกไป น�ำ้ เสียงเธอสัน่ พอๆ กับร่างกาย
ทีซ่ ุกซ่อนอยู่ใต้ผ ้าห่ม เธอเชื่อว่าเขารูว้ า่ เธอกลัวเขา และเขายิง่ จงใจ
คุกคามเธอมากขึ้นไปอีก
“ฉันรูว้ า่ เธอจ�ำฉันได้ สไบนาง อย่าปฏิเสธ”
“...”
เธอเงียบ เลือกจะไม่เอ่ยอะไรออกไป เธอจะจ�ำผูช้ ายทีเ่ ป็ น
ฝันร้ายของตัวเองไม่ได้ได้อย่างไรกัน  ทุกคืนเขายังคอยหลอกหลอน
เธออยู่เลย เพียงแต่เธอเป็ นเหยื่อโง่ๆ ที่ไม่กลา้ ลุกขึ้นมาปกป้ อง
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ตัวเอง ได้แต่ซุกตัวหนีปญ
ั หา สุดท ้ายใครจะคิดว่าเขาจะกลับเข ้ามา
ในชีวติ ของเธออีกครัง้ อย่างนี้!
ทางด้านเอ็ดวิน พอเห็นเธอเงียบก็เหยียดยิ้มมุมปากออกมา
เป็ นรอยหยัน ความรูส้ กึ นัน้ เด่นชัดไปทัง้ ดวงหน้าและดวงตาของเขา
ในยามทีเ่ อ่ยขึ้นมาว่า
“จะใช้คำ� ว่าไม่รจู้ กั กันกับพ่อของลูกในท ้องจริงๆ เหรอ”
ดวงหน้าเล็กของสไบนางพลันร้อนผ่าวขึ้นมา ทัง้ โกรธทัง้ อาย
จนยากจะระงับ
“มิสเตอร์...” เธอเรียกเขาเสียงต�ำ่ ทว่าอีกฝ่ ายคิดว่าเธอ
ความจ�ำเสื่อมคิดว่าเธอจ�ำชื่อเขาไม่ได้ จึงเอ่ยแทรกขึ้นมาเป็ นการ
แนะน�ำตัวเองอีกครัง้
“เอ็ดวิน ฉันชื่อ เอ็ดวิน แอดดิสนั ”
“มิสเตอร์แอดดิสนั ” เธอเรียกเขาอีกครัง้ อย่างทีเ่ ขาต้องการ
“ฉันไม่รูว้ า่ คุณก�ำลังพูดอะไรจริงๆ”
พ่อของลูก ตัง้ ท ้องอะไรกัน
เธอแค่ป่วย เครียด จะมาท ้องได้ไง!
ทว่าอีกฝ่ ายกลับกลอกตาใส่เธอเหมือนเป็ นคนโง่ ขณะทีเ่ อ่ย
ประวัตสิ ่วนตัวของเธอออกมาว่า
“สไบนาง คะนึงนิจ เป็ นคนไทย ย้ายมาอยูท่ น่ี ่ตี อนอายุห ้าขวบ
ปัจจุบนั อายุยส่ี บิ ห ้า ถูกต้องไหม”
‘ก็ถกู ...’
สไบนางไม่เถียง แต่ยอ้ นถามกลับ “แล ้วยังไงคะ”
แล ้วมันเกี่ยวอะไรกับทีเ่ ขามาชี้หน้าเธอแล ้วบอกว่าเขาเป็ นพ่อ
ของลูกในท ้อง ขนาดเธอเองยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองท ้อง
ถึงคืนนัน้ เราจะพลาดท่ากับเขา  เธอไม่รูว้ า่ เขาป้ องกันหรือไม่
ทว่าส�ำหรับเธอแลว้ พอตัง้ หลักได้เธอก็กินยาคุมฉุ กเฉิ นไปแลว้
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จะท ้องได้ยงั ไง!
ถึง...ถึงเครื่องตรวจครรภ์นั่นมันจะเสีย แลว้ ขึ้นมาสองขีด
บอกว่าเธอท ้อง แต่มนั เป็ นไปไม่ได้หรอก เธอไม่ซวยขนาดนัน้ หรอก!
“ใสซือ่ จริงนะ” คนตรงหน้าเอ่ยขัดความคิดเธอด้วยน�ำ้ เสียง
เหมือนก�ำลังอดทนคุยกับคนโง่ “เธอได้ค่าจ้างเท่าไรล่ะ ตอนที่
ปี น ขึ้น เตีย งฉัน แล ว้ ขโมยข อ้ มูล เกี่ย วกับ สัญ ญาโครงการล่า สุ ด
ของแอดดิสนั ไป”
ประโยคนัน้ เหมือ นภาษาจากดาวอัง คาร เพราะสไบนาง
ฟังแล ้วไม่รูเ้ รื่องเลยสักนิดเดียว
ค่าจ้างอะไร ปี นขึ้นเตียงอะไร ไหนจะขโมยข ้อมูลอีก!
‘นีม่ นั เรือ่ งบ ้าบออะไรกัน!’
คราวนี้เปลีย่ นเป็ นหญิงสาวบา้ งที่มองชายหนุ่ มราวกับเป็ น
คนบ ้าในยามทีต่ อบกลับเขาไป
“ขอโทษนะคะ แอดดิสนั คืออะไรฉันไม่รู้จกั คุณเป็ นใคร
ฉันก็ไม่รจู้ กั ฉันเองเป็ นแค่คนจนๆ ธรรมดาคนหนึ่ง ท�ำงานหาเช้า
กินค�ำ่ ไปวันๆ ถึงงานฉันมันจะไม่ได้ดอี ะไรมากมาย แต่ฉนั ก็ไม่เคย
ท�ำผิดกฎหมายเลยสักครัง้ !”
ตอนท ้ายหญิงสาวเน้นย�ำ้ เธอใช้ชวี ติ อย่างมนุษย์ปกติธรรมดา
คนหนึ่ง แม ้แต่จะท�ำผิดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เธอก็ไม่เคยท�ำ ขนาด
จะข ้ามถนนก็ยงั ต้องรอสัญญาณไฟ! จูๆ่ มากล่าวหาว่าเธอขโมยของ
เธอไม่อาจยอมรับได้
“...”
“คุณต่างหากทีค่ นื นัน้ มันเกิดอะไรขึ้น ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั ไม่เคยรู้จกั
คุณเลย แต่คุณกลับ...กลับท�ำลายชีวติ ฉัน!”
ตอนทา้ ยหญิงสาวประณามเขากลับไปบ ้าง สีหน้าท่าทางของ
เธอเต็มไปด้วยความอึดอัดใจ เธอไม่รูเ้ รือ่ งอะไรสักอย่าง เป็ นเหยือ่
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เสียด้วยซ�ำ้ ไป แต่กลับถูกเขากล่าวหาอย่างไม่เป็ นธรรม เธอไม่อาจ
ยอมรับได้!
ทว่าแทนที่อกี ฝ่ ายจะรู้ตวั หรือส�ำนึกสักนิดว่าท�ำผิดต่ อเธอ
มากแค่ ไหน เขากลับยกมือขึ้นปรบมือดังๆ เป็ นจังหวะอยู่เกือบ
ครึ่งนาที จากนัน้ จึงเอ่ยปากถากถางเธอเสียอย่างนัน้
“แสดงละครเก่งดีน่ี ได้เงินเยอะเลยสินะ”
“ฉันไม่ได้แสดงละคร!”
สไบนางปฏิ เ สธเสี ย งดัง จนเกื อ บจะเป็ นตะโกนออกไป
ใบหน้าหวานแดงก�ำ่ ด้วยความโกรธ
‘ผู ช้ ายบ า้ คนนี้ ไ ม่เ ข า้ ใจเหรอว่า เราไม่ไ ด้แ สดงละครเลย!
เขาตาบอด สมองมีปญ
ั หาเหรอถึงวิง่ มากล่าวหากันถึงทีน่ ี!่ ’
“แล ้วคืนนัน้ เธอไปอยู่ในห ้องนอนของฉันได้ยงั ไง”
ค�ำถามของเขาท�ำให ้สไบนางถึงกับอึ้ง ไม่ใช่เพราะจนมุม แต่
เป็ นเพราะเธอเองก็ไม่รูเ้ หมือนกัน!
หญิงสาวถลึงตาใส่เขา ย้อนถามกลับไปเช่นเดียวกัน
“ฉันต่างหากทีอ่ ยากจะถาม คืนนัน้ ฉันไปอยู่ทน่ี ั่นได้ไง!”
โรงแรมนั่นอยู่ห่างจากบาร์ท่เี ธอท�ำงานตัง้ หลายกิโลเมตร!
แถมเธอยังไม่รู้ตวั เลยว่าไปที่นั่นได้อย่างไร เทียบกันแลว้ เขาอยู่
ที่หอ้ งพักของเขา  แต่ เธอไปอยู่ได้อย่างไร ควรเป็ นเขาอธิบายสิ
ไม่ใช่เธอ
ค�ำถามของหญิงสาวท�ำให ้เอ็ดวินหรีต่ าลง  มองหญิงสาวราวกับ
จับผิดขณะย้อนถามกลับว่า
“เธอจะปฏิเ สธว่ า เธอไม่ไ ด้ถูก ใครจ้า งให ม้ าขโมยของฉัน
ใช่ไหม”
เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ขาได้พูดกับหญิงสาว และการพูดย�ำ้ ๆ ซ�ำ้ แล ้ว
ซ�ำ้ เล่าด้วยท่าทีหนักแน่ นของเธอก็ทำ� ใหเ้ ขาฉุ กใจคิดได้ว่าอาจจะ
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มีบางสิง่ ทีเ่ ล็ดลอดสายตาของเขาไปจริงๆ
แต่นั่นแหละ...ต่อใหห้ ญิงสาวไม่เกี่ยวขอ้ ง ทว่าทีม่ าของเธอ
ก็ไม่ชดั เจน  และไม่ได้มหี ลักฐานอะไรว่าสไบนางคนนี้พดู ความจริง
“ฉันไม่เคยแตะต้องอะไรของคุณเลย”
หญิงสาวปฏิเสธอีกครัง้ และท่าทีน่าเชื่อถือนัน้ ก็ทำ� ให ้วูบหนึ่ง
ใจของเอ็ดวินเอนเอียงมาทางเธอ
เขาหรี่ตาแคบลง มองเธอด้วยสายตาประเมินมากกว่าเดิม
ในยามย้อนถามกลับ
“เธอแน่ใจนะ”
หญิงสาวได้ยนิ อย่างนัน้ ก็ยำ�้ เสียงหนักทันที “ฉันสาบานได้!”
วันนัน้ แค่จะเอาตัวเองออกจากทีน่ ั่นเธอยังแทบไม่รอด แล ้ว
จะไปเอาสติทไ่ี หนขโมยของของเขากัน!
เอ็ดวิน แอดดิสนั เงียบไปหลายนาที กระทั่งเธอคิดว่าเขา
คงจะไม่พูดอะไรออกมาแล ้ว จู่ๆ ชายหนุ่มก็เอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียง
เรียบนิ่ง ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่ไม่มีร่องรอยประชดประชันอะไรกัน
ออกมา
“ถ ้างัน้ ...ช่วยเล่าเรือ่ งวันนัน้ ในมุมมองของเธอให้ฉนั ฟังได้ไหม”
“มันจะมีประโยชน์อะไร” สไบนางอดถามด้วยน�ำ้ เสียงขุน่ เคือง
ไม่ได้
ทว่าคราวนี้ชายหนุ่มกลับไม่โกรธเธอ “เชือ่ ฉัน มันมีประโยชน์
ต่อเธอ...” เขาพูดมาถึงตรงนี้แล ้วหยุดไปอึดใจ แล ้วจึงเอ่ยต่อมา 
“...กับลูกในท ้องด้วย”
“ฉัน ไม่ ไ ด้ท อ้ ง” นี่ เ ป็ น อีก ครัง้ ที่ส ไบนางปฏิเ สธเขา  ทว่ า
ชายหนุ่มกลับโบกมือใส่เธอด้วยท่าทีหงุดหงิด ‘ไม่รไู้ ปเอาความมัน่ ใจ
มาจากไหนว่าเราท้อง!’
“ข ้ามเรื่องทีเ่ ธอพยายามจะดันทุรงั โกหกไปก่อนเถอะสไบนาง
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แล ้วเล่าออกมาซะ”
ครัง้ นี้นำ�้ เสียงชายหนุ่มกลับมาหงุดหงิดอีกครัง้ เห็นได้ชดั ว่า
ยังไม่อยากพูดเรื่องลู กกับเธอตอนนี้ สไบนางก็เลยยอมท�ำตาม
ทีเ่ ขาขอในทีส่ ุด
“ฉันท�ำงานทีค่ ลับในโรงแรม...” หญิงสาวเอ่ยชื่อโรงแรมและ
กาสิโนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังพอสมควร “วันนัน้ ไม่ใช่เวร
ของฉัน แต่ ฉนั ต้องไปดู แลหอ้ งวีไอพีแทนเพื่อนร่ วมงาน มีแขก
คนหนึ่งบังคับให้ฉนั ดื่มเหลา ้ บางครัง้ คุณก็รูว้ ่าเราปฏิเสธไม่ได้
ฉันจิบไปแค่อกึ เดียวแล ้วท�ำเป็ นดืม่ เบีย่ งเบนความสนใจของพวกเขา 
แต่หลังจากนัน้ ฉันกลับไม่รูอ้ ะไรเลย”
“...”
เอ็ดวินไม่พูดอะไร ทว่าท�ำมือเป็ นสัญญาณใหห้ ญิงสาวเล่า
ต่อไป
“พอฉันรู้ตวั อีกทีก็เจอคุณ ตอนนัน้ มันเป็ นความรู้สกึ กึ่งจริง
กึ่งฝัน ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉันแค่คิดว่าตัวเองฝันไป แต่พอ
ตอนเช้าตืน่ ขึ้นมาเจอคุณนอนอยูข่ ้างๆ  ฉนั ก็รู ้แล ้วว่ามันไม่ใช่ความฝัน
ฉันตกใจมาก จากนัน้ ก็เลยหนีออกมา”
“...”
“ฉัน สาบานได้ว่ า ฉัน ไม่ ไ ด้แ ตะต้อ งอะไรในห อ้ งนัน้ เลย!”
สไบนางย�ำ้ เสียงหนักแน่น “ฉันไม่รูเ้ รื่องอะไรสักอย่าง ฉันไม่เข ้าใจ
ทีค่ ุณกล่าวหาว่าฉันเป็ นขโมยหรือฉันรับค่าจ้างไปนอนกับคุณ!”
“...”
เธอเห็นเขาเงียบ ทว่าสีหน้ากลับราบเรียบไม่แปรเปลี่ยน
สักนิด ไม่ได้มที า่ ทีจะเชือ่ สิง่ ทีเ่ ธอเล่า  แต่กไ็ ม่ได้ปฏิเสธออกมาตรงๆ
ท�ำใหส้ ไบนางร้อนรนขึ้นมานิดๆ จึงเอ่ยต่อด้วยน�ำ้ เสียงเกือบกึ่งจะ
เป็ นตัดพ ้อ
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“ถา้ คุณบอกว่าหลังจากนัน้ คนของคุณติดตามฉันมาตลอด
คุ ณ ก็ จ ะรู ว้ ่ า ฉัน ไม่ ไ ด้ข ายตัว ! ฉัน แค่ ท ำ� งานในคลับ นั่ น เพราะ
เงินมันดี! แต่ เพราะเรื่องคืนนัน้ ...ฉันกลัวมาก ฉันตกงานแลว้
ฉันลาออก ฉันไม่ได้กลับไปท�ำงานทีน่ ั่น ไม่ได้ตดิ ต่อเพือ่ นร่วมงาน
คนนัน้ ถา้ คุณจะบอกว่าฉันท�ำผิด สิ่งเดียวที่ฉนั คิดว่าตัวเองผิด
ก็คือประมาทจนตกเป็ นเครื่องมือของใครไม่รูแ้ ลว้ ไปอยู่บนเตียง
กับคุณคืนนัน้ !”
ท่าทีของหญิงสาวในช่วงท ้ายนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากจะบอกได้วา่ เธอ
โกหก เอ็ดวินอยากจะเชื่อเธอ ทว่าความมีสติทำ� ใหเ้ ขาฉุกใจเอาไว ้
จะไม่ยอมเชื่อค�ำพูดของใครโดยขาดหลักฐาน
แมค้ นตรงหน้าจะดู น่าเชื่อถือมากแค่ ไหนก็ตาม ทว่าเขาจะ
ไม่ตดั สินใจอะไรด้วยอารมณ์อกี ต่อไปแล ้ว!
“ทีพ่ ดู มาเป็ นความจริงใช่ไหม” เขาเน้นถามอีกครัง้ และก็เป็ น
อีกหนทีห่ ญิงสาวตอบด้วยน�ำ้ เสียงท่าทีหนักแน่น
“ฉันสาบานเลย!”
“...”
“อีก อย่ า งนะคะมิส เตอร์แ อดดิส นั ” สไบนางเปลี่ย นเรื่อ ง
เพราะเห็นว่าเธอควรสะสางเรื่องนี้กบั เขาให ้เสร็จสิ้นเสียที “ฉันคิดว่า
ฉันแค่ป่วย ฉันไม่ได้ทอ้ ง ถึงการกินยาคุมฉุกเฉินอาจจะอันตราย
แต่ ก็ดีกว่าฉันจะปล่อยให้ตวั เองทอ้ งเพราะฉันไม่รูว้ ่าคุณป้ องกัน
หรือเปล่า”
หญิงสาวบอกความจริงกับเขาว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เชื่อว่า
ตัวเองจะทอ้ ง ต่ อให้ไอ้ท่ีตรวจครรภ์ท่ีเธอซื้อมาเมื่อวันก่ อนนั่น
มันจะบอกว่าเธอทอ้ ง แต่สไบนางมั่นใจว่ามันเสียมากกว่าจะบอก
ผลทีแ่ ท ้จริง
เธอจะพลาดคืนเดียวแลว้ ทอ้ งกับคนที่ไม่รู้จกั ได้อย่ างไร!
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นั่นถือว่าเธอดวงซวยเกินไปแล ้ว!
ทว่าคราวนี้คนตรงหน้ากลับเปลี่ยนจากสีหน้าเคร่ งเครียด
มาเป็ นมองเหยียดและยิ้มหยันใส่เธออีกครัง้ ‘ผูห้ ญิงคนนี้หวั รัน้
จริ งๆ!’ แว่บหนึ่งความคิดนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจของเขา  ขณะที่เขา
ตอบกลับเธอด้วยท่าทีเยือกเย็น
“เรื่องเธอซื้อยาคุมฉุกเฉินฉันรู ้ และฉันก็รูด้ ว้ ยว่าตอนทีต่ อ้ ง
กินเม็ดที่สอง สักพักเธอก็อาเจียนที่ขา้ งทาง คนที่ช่วยเหลือเธอ
ตอนทีก่ ำ� ลังจะเป็ นลมระหว่างอยู่ข ้างนอกคือคนของฉัน”
“...”
สไบนางอ้าปากค้าง เบิกตากว ้าง เธอไม่คดิ ว่าไอ้ทเ่ี ขาบอกว่า
ให ้คนตามติดเธอทุกฝี กา้ วหลังจากนัน้ จะเป็ นความจริง!
ไม่คิดกระทั่งว่าเรื่องนี้เขาก็รู ้ และไม่คิดว่าพลเมืองดีท่ชี ่วย
พยุงเธอตอนนัน้ จะเป็ นคนของเขา!
คนของเอ็ดวินอย่างนัน้ เหรอ ท�ำไมเธอถึงไม่รูเ้ ลยว่าตัวเอง
โดนสะกดรอยตามทุกย่างก้าวแล ้วไม่รตู้ วั ขนาดนี้!
‘น่ากลัวเกินไปแล ้ว!’
“ฉันถามหมอมาแล ้วด้วย” เอ็ดวินเอ่ยขึ้นเมือ่ เห็นว่าสไบนาง
อึ้งไปจนเอ่ยอะไรไม่ออกแล ้ว “อาการของเธอตอนนัน้ อาจจะท�ำให ้
ประสิทธิภาพของยาลดลง ซึ่งมันก็จริงในเมื่อเธอยังรู้ตวั ถึงกับ
ไปซื้อทีต่ รวจครรภ์”
“...คุณ”
เธอไม่อาจยอมรับได้ ตอนนัน้ เธอก็ระแวงเช่นกัน ทว่าเธอ
ไม่อยากจะเชื่อหรอก เธออุตส่าห์กินยาคุมฉุ กเฉิ น แต่ มนั กลับ
ไม่ได้ผลอย่างนัน้ เหรอ แล ้วเธอไม่รู้ตวั เลยว่าตอนที่อาเจียนทันที
หลังกินยาเม็ดที่สองไปนัน้ มันจะท�ำใหเ้ กิดเรื่องนี้ข้ นึ เธอก็พอรู ว้ ่า
มันอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็ น
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คนทีอ่ ยู่ในส่วนเปอร์เซ็นต์นอ้ ยทีไ่ ม่ได้ผลนัน้
ทว่าถึงอย่างนัน้ สไบนางก็ไม่ได้อยากยอมรับ ตราบใดทีไ่ ม่ได้
ตรวจแน่ชดั เอ็ดวินคนนี้กจ็ ะมาชี้ชดั ว่าเธอท ้องไม่ได้
“ผลมันออกมาสองขีด  เธอรูค้ วามหมายใช่ไหม” เขาถามด้วย
น�ำ้ เสียงเอือ่ ยเฉื่อย
ไม่รูท้ ำ� ไมคราวนี้สไบนางกลับอยากเอาชนะเขาราวกับคนโง่
ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอรูค้ วามหมายของมันดี
“ก็หมายความว่ามันเสียน่ะสิ ฉันป้ องกันแล ้ว เอ๊ะ!” ทว่าจู่ๆ
หญิงสาวก็รอ้ งเสียงดัง ก่อนจะเบิกตากว ้างมองเขาแล ้วย้อนถามด้วย
ความประหลาดใจ “เดีย๋ ว คุณรูไ้ ด้ยงั ไงเรือ่ งนี้ ฉันไม่เคยบอกใคร!”
นี่ เ ป็ น ความลับ ของเธอที่เ ธอปิ ด ไว้เ งีย บกริบ กระทั่ ง กับ
เพือ่ นสนิทก็ไม่เคยพูดมันออกไป
แต่แล ้ววินาทีต่อมา เอ็ดวินก็เฉลยให ้เธอรู ้
“รูมเมตเธอ...ฉันให ้คนติดต่อจ่ายเงินเพือ่ จับตามองดูเธอ”
“คุณ!”
ลูซร่ี จู้ กั เขาแถมยังแอบส่งข่าวเธอให้กบั เขาด้วยนี่นะ!
แว่บ หนึ่ ง สไบนางโกรธเพื่อ นสนิ ท เสีย จนพูด อะไรไม่อ อก
ขณะทีอ่ กี ฝ่ ายเอ่ยด้วยท่าทีหยิง่ ผยอง ไม่สำ� นึกสักนิดว่าก�ำลังล่วงล�ำ้
ความเป็ นส่วนตัวของคนอืน่ มากแค่ไหน
“ฉัน บอกเธอแล ว้ นะสไบนาง ว่า เธออยู่ ใ นสายตาของฉัน
มาตลอด”
สไบนางเงียบไป ทว่าในใจโกรธเคืองเป็ นอย่างยิง่ จนอดไม่ได้
ทีจ่ ะประชดประชันคนตรงหน้าทีม่ ั่นหน้ามั่นใจเหลือเกินว่าเธอท ้อง
“แล ้วมั่นใจได้ยงั ไงว่านี่เป็ นลูกของคุณ!”
เขาไม่คิดบา้ งเหรอว่าเธออาจจะทอ้ งกับแฟนของเธอก็ได้!
หญิงสาวเชิดหน้าทา้ ทาย โดยลืมไปว่าอีกฝ่ ายมักจะเน้นย�ำ้ ว่าเขา 
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‘รูจ้ กั ’ เธอเป็ นอย่างดี
เอ็ดวินมองคนหัวดื้อที่พยายามเอาชนะสุดฤทธิ์ ไม่ยอมรับ
ความจริงทัง้ ๆ ทีร่ ูแ้ ก่ใจแล ้วชูน้ ิวขึ้นมาสามนิ้วพร้อมกับกล่าวว่า
“สามข ้อ...เหตุผลสามข ้อทีท่ ำ� ให้ฉนั ค่อนข ้างมั่นใจ”
“...”
สไบนางเม ้มปากแน่น แล ้วปล่อยให ้ชายหนุ่มร่ายไอ้สามข ้อนัน่
ออกมา
“หนึ่ง เธอโสด”
“...”
“สอง คืนนัน้ เธอเพิง่ เคยนอนกับผู ้ชายเป็ นครัง้ แรก”
“...”
“และสาม...เธออยู่ในสายตาฉันตลอดเวลาตัง้ แต่วนั นัน้ ”
“...”
หญิ ง สาวหน้า แดงสลับ ซีด กับ สามข อ้ อัน หยาบคายของ
ชายหนุ่ ม เธอถลึงตาใส่เขาเสียจนปวดไปหมด ทว่าคนหน้าด้าน
ก็ยงั มีหน้าพูดต่อไป
“ถ ้าเธออยากให้มนั กระจ่าง  เราสองคนไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล
กันก่อนได้ จากนัน้ ค่อยมาคิดแก้ปญ
ั หาเรื่องเด็กทีจ่ ะเกิดมา”
พอเขาพู ด มาถึง ตรงนี้ ก็ ท ำ� ให ส้ ไบนางตัว สั่ น อีก ครัง้ ด้ว ย
ความหวาดกลัว
“ถ ้าสมมติวา่ ฉันท ้องจริงๆ ล่ะ”
อัน ที่จ ริง เรื่อ งนี้ เ ป็ น ความกลัว ของเธอมานานแล ว้ ถึง จะ
พยายามหลอกตัวเองมากแค่ไหน ทว่า  เอ็ดวิน แอดดิสนั ก็รูท้ นั
อยู่ดี เขารู้ทันเธอยิ่งกว่าเธอรู้ตวั เองเสียอีก
สไบนางไม่อยากยอมรับ แต่พอมีคนมาย�ำ้ ก็ทำ� ให ้เธอถึงกับ
รูส้ กึ มืดมนไปหมด
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เธอไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะเป็ นแม่คนมาก่อน เธออาจจะเคยคิด
ว่าเธอจะแต่งงานกับคนดีๆ สักคน ทว่าไม่เคยวาดภาพไปถึงการ
มีลูกเลยสักครัง้ เดียว
และสามีทเ่ี คยวาดหวังเอาไว้กไ็ ม่มสี ว่ นไหนเหมือนกับ เอ็ดวิน
แอดดิสนั คนนี้เลยสักนิดเดียว
เขาดู เป็ นคนหยิ่งยโส ปากร้าย ดู เป็ นปี ศาจเย็นชาไร้หวั ใจ
แถมยังเผด็จการและคุกคามผูค้ นจนไม่อาจต่อต้านได้ ขณะทีส่ ามี
ในฝันของเธอกลับเป็ นเพียงผู ้ชายอ่อนโยน ใจดี และรักครอบครัว
เป็ นคนที่ดูหนักแน่ นมั่นคงเท่านัน้ แต่ เอ็ดวินเป็ นทุกอย่ างที่อยู่
ตรงกันข ้าม
“ฉันจะรับผิดชอบในตัวเด็ก” ค�ำตอบนัน้ ดึงสไบนางออกมา
จากภวังค์ความคิดแล ้วเงยหน้ามองเขานิ่ง ชายหนุ่มจึงเสริมต่อมาว่า 
“ทีฉ่ นั มาทีน่ ่ีก็เพราะฉันต้องการรับผิดชอบเรื่องลูก ถึงฉันจะไม่ได้
ตัง้ ใจใหแ้ กเกิดมา  แต่แกก็เป็ นเชื้อสายของแอดดิสนั ฉันไม่มวี นั
ทิ้ง ลู ก ของตัว เอง แม้ว่ า แม่ ข องแกจะเป็ น ผู ห้ ญิง ที่. ..ช่ า งเถอะ”
เขาโบกมือ ท�ำท่าเหมือนไม่อยากจะพูดออกมา  “ยังไงฉันก็ควบคุม
เธอได้อยู่แล ้ว”
แต่ สไบนางโกรธแลว้ เธอรู ว้ ่าค�ำพูดที่เขาละเอาไว้นนั้ ก็คือ
เขาคิดว่าเธอเป็ นขโมยขี้โกหก เขาไม่เชื่อเธอ!
“คุณไม่เชื่อฉัน” หญิงสาวย้อนถามเสียงสั่นด้วยความโกรธ
จนเก็บไม่อยู่ “คุณคิดว่าฉันเป็ นคนขโมยข ้อมูลอะไรนั่นไป!”
“ใช่ ฉันไม่เชื่อ” เขาตอบรับอย่างไม่หวั่นไหวสักนิด “เพราะ
เธอไม่ได้มอี ะไรที่ดูน่าเชื่อถือ แต่ ช่างมันเถอะ อย่ารื้อฟื้ นให้ฉนั
เกลียดเธอมากไปกว่านี้” ตอนท ้ายชายหนุ่มตัดบท
เพราะไม่วา่ อย่างไรเขาก็คงต้องรับผิดชอบผู ้หญิงคนนี้ ยิง่ เธอ
จะเอาแต่ขดุ เรื่องเก่าๆ ก็ยง่ิ ท�ำให ้เขาเกลียดเธอมากขึ้นไปกว่าเดิม
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แต่สไบนางกลับปฏิเสธอีกครัง้ “ฉันไม่ต ้องการความรับผิดชอบ
อะไรนั่น ฉันไม่ได้เป็ นอะไรสักหน่อย”
ถา้ เธอจะทอ้ งก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผูช้ ายใจร้ายคนนี้หรอก!
ลูกเธอ เธอเลี้ยงเองได้!
“ถ า้ อาการมัน เป็ น เพราะเธอป่ วยแล ว้ ไม่ มีเ งิน ไปหาหมอ
ก็ถอื เสียว่าฉันจะจ่ายค่ารักษาให ้เธอ  แล ้วแถมเงินให้อกี ก้อนดีไหม”
ตอนทา้ ยถึงจะท�ำเป็ นพูดดี แต่นำ�้ เสียงนัน้ เห็นได้ชดั ว่าเสียดสีว่า
เธอยากจนไม่มเี งินมากแค่ไหน และมันท�ำใหส้ ไบนางโกรธจนพูด
ไม่ออกเอาเสียเลย
“...”
“แต่ตอนนี้ไปโรงพยาบาลกันได้แลว้ จะได้จดั การปัญหานี่
ให้มนั จบๆ ไปสักที”
เขาขยับ ตัว หลัง ปรายตามองข่ม ขู่ห ญิง สาว ซึ่ง นั่ น ท�ำ ให ้
สไบนางรูแ้ น่วา่ เธอไม่อาจปฏิเสธเขาได้
และนั่นก็ทำ� ใหเ้ ธอนึกอยากรู จ้ นเต็มหัวใจว่าถา้ เกิดเธอทอ้ ง
เขาจะจัดการกับเธออย่างไร ทีบ่ อกว่าจะรับผิดชอบเรื่องลูก เขาจะ
รับผิดชอบอย่างไรกันแน่ ไวเท่าความคิด เธอก็เอ่ยปากถามเขา
ออกไปทันที
“ถ ้าฉันท ้องคุณจะรับผิดชอบยังไงคะ”
ความเย็นชาแผ่ซ่ านไปทั่วตัวเขา  ท�ำใหห้ ญิงสาวคนเดียว
ในห ้องนัน้ รู้สกึ หนาวจับใจในยามทีช่ ายหนุ่มให ้ค�ำตอบแก่เธอว่า
“ฉันจะแต่งงานกับเธอ...เพือ่ ลูกของฉัน”
น�ำ้ เสียงของเขาเรียบนิ่ง แต่กลับเป็ นประกาศิตทีเ่ ขาประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่มวี นั ขัดขืนเขาได้ และนั่นยิ่งท�ำให ้
สไบนางรูส้ กึ กลัวเขามากเสียจนไม่อาจพูดอะไรออกมาได้เลยสักค�ำเดียว
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3

หนีไม่พ้น

สุดท ้ายสไบนางก็ตามชายหนุ่มมายังโรงพยาบาลจนได้

ตอนทีอ่ อกจากตึกทีพ่ กั ของตนเอง สไบนางรูส้ กึ กลัวไปหมด
ทว่าสายตากดดันของชายหนุ่ มก็ทำ� ใหเ้ ธอก้าวขึ้นไปบนรถคันหรู
ทีจ่ อดรออยู่จนได้
บางครัง้ พอมาหวนคิดถึงช่วงเวลานัน้ สไบนางก็อยากถาม
ตัวเองเหมือนกันว่าเธอกลา้ ขึ้นรถคันนัน้ ไปกับคนอย่าง เอ็ดวิน
แอดดิสนั ได้อย่างไร ทัง้ ๆ ที่ตอนนัน้ เธอไม่รู้จกั เขาเลยสักนิด
ถา้ สมมติว่าเขาโกหก เธอก็ไม่รูว้ ่าตัวเองจะถูกพาตัวไปที่ไหน แต่
โชคดีทเ่ี ขาพาเธอไปส่งทีโ่ รงพยาบาลจริงๆ
พอไปถึงโรงพยาบาล ดูเหมือนเอ็ดวินจะจัดการทุกอย่างเอาไว้
ก่อนหน้า  เพราะไม่นานเธอก็ถูกส่งตัวไปตรวจเลือดและนั่งรอผล
ระหว่างนัน้ เอ็ดวินคุยโทรศัพท์แทบจะตลอดเวลา  เธอได้ยินเขา
สั่งงาน หรือไม่ก็มีผูช้ ่ วยในชุดสู ทเดินวนเวียนเขา้ มาหาเขาเพื่อ
รายงานเรื่องงานเหมือนกัน ส่วนเธอ นั่งเงียบๆ ไม่ไกลจากเขานัก
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สองมือก�ำเขา้ หากันแน่ น ขณะที่สมองว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออก
สักนิดเดียว
และในที่สุดผลการตรวจก็ออกมาจนได้ ผูอ้ ำ� นวยการของ
โรงพยาบาลเป็ นฝ่ ายเข ้ามาหาเอ็ดวินด้วยตนเองและแสดงความยินดี
กับเขา  ท่าทางการแสดงออกว่ารู้จกั เอ็ดวินเป็ นอย่ างดีนนั้ ท�ำให ้
สไบนางได้แต่ มองอย่ างประหลาดใจ ไม่เคยรับรู ม้ าก่ อนเลยว่า
ผูช้ ายคนนี้จะดู เป็ นคนมีช่ือเสียงอะไร หลังจากนัน้ เขาก็ปล่อยให ้
แพทย์สาววัยกลางคนทีเ่ ดินมาด้วยกันเป็ นฝ่ ายอธิบายถึงผลการตรวจ
ซึง่ สรุปออกมาได้สนั้ ๆ ว่าตอนนี้สไบนางก�ำลังตัง้ ครรภ์
เอ็ดวิน แอดดิสนั ไม่มที ่าทีประหลาดใจสักนิด ราวกับเขา
เชื่อมั่นอยู่ แลว้ ว่ามันจะเป็ นอย่างนัน้ ขณะที่สไบนางกลับตกใจ
จนพู ด อะไรไม่ อ อก เธอเหมือ นหุ่ น ยนต์ท่ีแ ทบไม่ ข ยับ เขยื้อ น
ถ ้าไม่มคี ำ� สั่ง เอ็ดวินกลับซักถามถึงการดูแลและการปฏิบตั ติ วั ของ
คนท ้องอย่างเอาใจใส่
ภาพนัน้ ภายนอกท�ำใหผ้ ู ค้ นคิดไปว่าเอ็ดวินช่ างเป็ นผู ช้ าย
ที่อ่อนโยนและช่างดูแลคู่รกั ของตนเองเป็ นอย่างยิ่ง ทว่าในความ
เป็ นจริงจะมีใครรูบ้ ้างว่าสไบนางกับเขาเพิง่ เคยเจอกันเป็ นครัง้ ทีส่ อง
เท่านัน้ เอง!
และไอ้ค วามอ่ อ นโยนเอาใจใส่ อ ะไรนั่ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งโกหก
หลอกลวงทัง้ เพ!
กระทั่งหมดธุระ เธอได้ยาบ�ำรุงครรภ์มากิน ระหว่างทีเ่ อ็ดวิน
แตะข ้อศอกเธอเบาๆ เพือ่ ใหเ้ ธอก้าวเดินไปยังรถยนต์คนั หรูทจ่ี อด
รออยู่ หญิงสาวทีต่ ลอดเวลานัน้ เอาแต่น่ิงเงียบไม่ปริปากพูดอะไร
ก็พลันเอ่ยขึ้นมาเป็ นค�ำแรก
“ฉันท ้อง...”
เอ็ดวินเหลือบตามองคนตัวเล็กกว่าที่อยู่ ข า้ งกาย ตอนนี้
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เธอหยุดเดินแลว้ ร่ างเล็กยืนนิ่ง พานท�ำใหเ้ ขารู้สกึ หงุดหงิดกับ
ความเอือ่ ยเฉื่อยเชื่องช้าของเธอ
มหาเศรษฐีหนุ่มตอบกลับค�ำพูดนัน้ ของหญิงสาว
“ฉันบอกเธอแล ้วด้วยซ�ำ้ ไปนะสไบนาง แต่เธอไม่เชื่อฉัน”
“มันจะเป็ นไปได้ยงั ไง”
สไบนางยังไม่อยากจะเชื่อเลย เธอไม่คิดเลยว่าอุบตั ิเหตุ
ทางกายเพียงครัง้ เดียวนั่นจะท�ำใหเ้ ธอกลายเป็ นแม่คนโดยไม่ทนั
ตัง้ ตัว ถึงจะยังรู้สกึ มืดมนกับตนเองอยู่ว่าเธอจะเดินไปทางไหนดี
แต่ท่แี น่ ๆ ในความคิดของเธอก็คือไม่มวี นั คิดท�ำลายเด็กในทอ้ ง
เด็ดขาด!
เอ็ดวินถอนหายใจกับค�ำถามโง่ๆ ของหญิงสาว อดคิดถึง
อนาคตของลู กขึ้นมาไม่ได้ ซึ่งเขาก็ได้แต่ หวังว่าลู กจะได้สมอง
ของเขาไป อย่าได้ทางแม่ของแกไปมากนักเลย!
“ข ้อนี้คงไม่ตอ้ งตอบอีกแล ้ว”
เขาเหน็บหญิงสาวอย่างอดไม่อยู่ แต่พอจะพูดอะไรมากกว่านี้
ก็ได้แต่ ระงับค�ำพูดเหล่านัน้ เอาไว ้ เพราะใบหน้าของสไบนางนัน้
ดู ไม่ได้เอาเสียเลย เธอหน้าซีด แต่ ตาแดงก�ำ่ เหมือนจะร้องไห ้
ออกมาได้ทุกเมื่อ ซึ่งนั่นท�ำใหเ้ ขาไม่สามารถรับมือกับน�ำ้ ตาของ
ผู ้หญิงคนไหนได้เลย
“ฉันจะท�ำยังไงดี ฉัน...”
เธอพึมพ�ำเสียงแผ่วเบาแต่ สั่นพร่ า  เอ็ดวินก็พอรู ว้ ่าเธอคง
ไม่ได้คดิ จะถามอะไรเขา แต่ชายหนุ่มก็อดตอบไม่ได้อยู่ดี
“เธอจะต้องย้ายไปอยู่กบั ฉัน”
ไม่เพียงแค่ พูด ทว่าคราวนี้เขาควา้ ขอ้ มือเล็กจับเอาไวแ้ น่ น
เพื่อ กัน ไม่ ใ ห ห้ ญิ ง สาววิ่ง หนี จ ากเขาไปเสีย ก่ อ น ดู ๆ ไปแล ว้
ยายตัวเล็กนี่กไ็ ม่ต่างจากกระต่ายขี้กลัวและช่างตื่นตูมจริงๆ
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“คะ?”
เธอเงยหน้ามองเขา  ดวงตากลมโตคู่นนั้ เบิกกว ้างขึ้นมาอีกครัง้
เอ็ดวินถอนหายใจใส่หญิงสาวท่ามกลางความหงุดหงิดใจของ
ตนเองทีพ่ ยายามกดมันลงไปไม่ให ้ระเบิดออกมา
“ฉันบอกเธอแล ้วไงว่าฉันจะรับผิดชอบ”
“...”
“เธอจะต้องแต่งงานกับฉันให้เร็วทีส่ ุด”
ข อ้ เสนอนัน้ ท�ำ ให ส้ ไบนางอ้า ปากค้า ง และเมื่อ ตัง้ สติไ ด้
หญิงสาวก็รบี ส่ายหน้าทันควัน
“แต่ฉนั ไม่อยากแต่งงาน!”
‘โดยเฉพาะอย่างยิง่ แต่งกับผู ้ชายอย่าง เอ็ดวิน แอดดิสนั !’
ถึงก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าถา้ เธอทอ้ งจะแต่งงานกับเธอ แต่
สไบนางไม่คิดว่าเขาจะเอาจริง ทว่าการเน้นย�ำ้ อย่างจริงจังของเขา
ก็ทำ� ให ้เธอหวาดกลัวขึ้นมาจับใจ
เอ็ด วิน แสยะยิ้ม ราวกับ ตัว ร้า ยออกมา  เขายื่น หน้า ไปหา
คนตัวเล็กกว่า  จ้องมองเธอเขม็งด้วยสายตาข่มขู่ชดั เจนในยาม
ทีป่ ระกาศอีกครัง้ หนึ่งว่า
“ต่อใหเ้ ธอจะอยากหรือไม่อยาก ทางเลือกของเธอก็มเี พียง
ทางเดียว”
“...”
“เธอต้องแต่งงานกับฉัน...สไบนาง”
เพราะการแต่งงาน...เป็ นวิธีทด่ี ที ส่ี ุดในการได้สทิ ธิ์เลี้ยงดูลูก
ของเขา

ตอนทีข่ ้นึ มาบนรถนัน้ สไบนางไม่ได้พูดอะไรเลยสักค�ำเดียว
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กระทั่งพบว่าเสน้ ทางที่จะกลับบา้ นเธอนัน้ ไม่ใช่เสน้ ทางที่รถคันนี้
ก�ำลังแล่นไป หญิงสาวสะดุง้ จากนัน้ จึงรีบหันไปบอกชายหนุ่ ม
ว่าเธอมีเรื่องต้องการจะคุยกับเขาอย่างจริงจัง พอชายหนุ่ มหันมา
สนใจเธอพร้อมกับท�ำท่าให ้เธอพูด สไบนางจึงรีบเอ่ยขึ้นมาทันทีวา่
“ฉันขอไปเตรียมตัวก่อนได้ไหมคะ”
นั่นหมายความว่าตอนนี้เธอจะไม่ยา้ ยไปอยู่ กบั เขานั่นเอง
แน่นอนว่าเอ็ดวินเข ้าใจ คิ้วเรียวของเขาขมวดมุน่ เข ้าหากันทันที
“มีอะไรต้องเตรียมเหรอ” เขาถาม
ส�ำหรับสไบนางแล ้ว วันนี้พอได้เข ้าไปทีบ่ ้านของเธอ เอ็ดวิน
แน่ ใจว่าของที่เธอมีนนั้ ไร้ค่าอย่างสิ้นเชิง เธอแค่ เอาตัวเองไปอยู่
ในทีท่ เ่ี ขาจัดให้ ใช้ชวี ติ อย่างทีเ่ ขาบอก ก็น่าจะเพียงพอแล ้ว ไม่เห็น
จ�ำเป็ นต้องยุ่งยากเตรียมพร้อมอะไรทัง้ นัน้
“เรือ่ งนี้มนั กะทันหันมากจริงๆ ฉันคิดว่าคุณควรจะให ้เวลาฉัน
สักหน่ อยนะคะ” สไบนางพยายามโน้มน้าวเขา  เธอรู ว้ ่า  เอ็ดวิน
แอดดิสนั ก็คงจะมีเงินมากพอทีจ่ ะบันดาลข ้าวของทุกชิ้นให ้เธอได้
เพราะดู จากลักษณะท่าทาง กระทั่งรถที่เขาใช้ ไหนจะคนชุดด�ำ
เหล่า นี้ ท่ีร ายล อ้ มรอบตัว เขา  บ่ ง บอกชัด ว่ า ชายหนุ่ ม น่ า จะเป็ น
คนร�ำ่ รวยทรงอิทธิพลคนหนึ่ง เอ็ดวินไม่มปี ญ
ั หาเรื่องเงินแน่
ทว่าเธอมีปญ
ั หาเรื่องอืน่ ทีเ่ งินของเขาไม่อาจแก้ได้
เอ็ดวินเห็นท่าทีอดึ อัดของหญิงสาวก็พลันรูต้ วั ว่าเขาคงบีบคัน้
เธอมากเกินไปจริงๆ ชายหนุ่ มพยายามบอกให้ตวั เองใจเย็นลง
และท�ำ ตัว มีอ ารยธรรมมากขึ้น อีก นิ ด ไม่ ใ ช่ ท ำ� ตัว เหมือ นโจร
ปลน้ คนมาดื้อๆ อย่างนี้ และที่สำ� คัญเขาควรจะใหเ้ วลาสไบนาง
หน่อย อย่างไรแต่แรกเธอก็ไม่สามารถหลุดพน้ จากสายตาของเขา
ได้อยู่แล ้ว ถ ้าเธอคิดจะตุกติก เขาก็รูว้ า่ สไบนางจะไม่มวี นั หนีรอด
ไปจากมือของเขาได้พ ้น
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“เธอต้องการเวลาเท่าไร”
ชายหนุ่มย้อนถาม  เป็ นการตอบตกลงว่าเขาจะให้ในสิง่ ทีเ่ ธอขอ
สไบนางค่อนขา้ งประหลาดใจเล็กน้อยทีเ่ ขาว่าง่ายถึงเพียงนี้
แต่ถงึ อย่างนัน้ ค�ำถามนัน้ ของชายหนุ่มก็ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ธอจะตอบออกไป
ได้ทนั ที
“ฉันก็ไม่รู.้ ..” เธอปฏิเสธ ก็ได้แต่ หวังว่าจะได้เวลาในการ
เตรียมตัวนานทีส่ ุดเท่าทีม่ นั จะนานได้
ค�ำ ตอบของหญิง สาวไม่ไ ด้ท ำ� ให ช้ ายหนุ่ ม แปลกใจสัก นิ ด
มือใหญ่ยน่ื ไปตรงหน้าหญิงสาว ก่อนจะสั่งเธอว่า
“เอาโทรศัพท์ของเธอมา”
สไบนางก�ำโทรศัพท์มอื ถือในมือตนเองแน่น จ้องมองชายหนุ่ม
อย่างระแวงสงสัยทันที
“คุณจะเอาไปท�ำไมคะ”
เธอไม่ได้ส่งใหเ้ ขา  แต่ชายหนุ่ มกลับยื้อแย่งมันไปเสียดื้อๆ
เขาจัดการจ่อมันกับหน้าเธอเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ ซึง่ ท�ำใหส้ ไบนาง
เกลียดความสะดวกสบายของเทคโนโลยีข้นึ มาจับใจในตอนนี้เอง
หญิงสาวมองนิ้วเรียวสวยของชายหนุ่มกดตัวเลขชุดหนึ่งเร็วๆ
จากนัน้ จึงส่งโทรศัพท์เกือบกึ่งจะเป็ นโยนกลับมาใหเ้ ธอพลางสั่ง
เสียงเข ้มจัดว่า
“นี่ เ บอร์ติด ต่ อ ของฉัน ถ า้ ฉัน โทร.มา  เธอห า้ มไม่ร บั สาย
ของฉัน”
สไบนางไม่พอใจกับค�ำสั่งของชายหนุ่มเป็ นอย่างยิง่
“คุณคิดว่าตัวเองเป็ นใคร”
คนตัว โตกว่า หัน ขวับ มามองเธอ ดวงตาเข ม้ จัด จ้อ งมอง
หญิงสาวนิ่งในยามทีต่ อบกลับมาตรงๆ ว่า
“พ่อของลูกเธอ”
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“...”
“ฉันเป็ นพ่อของลูกเธอ”
“...”
‘ใครจะไปเถียงเขาได้!’
สไบนางตะโกนอย่ า งนัน้ ในใจ สถานะพ่อ ของลู ก ของเขา
เป็ นอะไรทีป่ ฏิเสธไม่ออกจริงๆ
เอ็ดวินไม่สนใจความเงียบของหญิงสาว ขณะทีพ่ ดู ต่อไปว่า
“ฉันจะไปเตรียมเรื่องการแต่ งงานของเรา  ระหว่างนัน้ เธอ
ก็เตรียมตัวใหพ้ ร้อม เธอต้องย้ายไปอยู่ในทีข่ องฉัน อยู่ในสายตา
ของฉันจนกว่าลูกของฉันจะเกิดมา เธอมีอะไรอยากเสนอไหม”
“เสนอ...อะไรคะ” สไบนางได้ฟงั ที่ชายหนุ่ มวางแผนเอาไว ้
เป็ นฉากๆ แลว้ ถึงกับไปไม่เป็ น คิดตามเขาไม่ทนั ว่าเธอควรจะ
ท�ำตัวอย่างไรในสถานการณ์น้ ี
เขาเหลือ บตามองเธอแว่บ หนึ่ ง เหมือ นปรายตามองคนโง่
แล ้วตอบกลับมา
“อยากได้อะไรเป็ นของตอบแทนทีอ่ มุ ้ ท ้องลูกของฉัน”
ค�ำพูดตรงๆ แต่นยั ของมันราวกับจะเป็ นการถามว่า  ‘เธอจะ
ขายลูกให้ฉนั ในราคาเท่าไร’ ก็ทำ� ให้ใบหน้าของสไบนางร้อนผ่าว
ไปหมด อดทีจ่ ะแย้งด้วยความฉุนโกรธขึ้นมาไม่ได้วา่
“งัน้ ขอ้ แรกเลยที่ฉนั อยากจะขอร้องคุณ ก็คือเลิกใช้คำ� ว่า 
‘ลูกของฉัน’ ถึงฉันจะไม่ได้ตงั้ ใจและไม่ได้ตงั้ ตัวทีจ่ ะมีลูก แต่เด็ก
ทีอ่ ยู่ในท ้องก็เป็ นลูกของฉันเหมือนกันค่ะ!”
หญิงสาวพูดใส่หน้าเขาด้วยน�ำ้ เสียงฉุ นเฉี ยว ที่ผ่านมาเขา
ท�ำเหมือนกับว่าเด็กในทอ้ งของเธอนัน้ เขาเป็ นเจ้าของคนเดียว!
ถึงเธอจะไม่ได้ตงั้ ใจให ้แกเกิดมา แต่เธอก็เป็ นแม่เหมือนกัน!
นี่กเ็ ป็ น ‘ลูกของเธอ’ เหมือนกัน!
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เอ็ดวินชะงักไปเหมือนคิดไม่ถงึ ว่าเธอจะพูดอย่างนี้ออกมา 
สักพักหนึ่งชายหนุ่มจึงพยักหน้าแล ้วเปลีย่ นค�ำพูด
“งัน้ ...ลูกของเรา”
สไบนางเองก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจทีไ่ ด้ยนิ อย่างนัน้
“อย่างน้อยค�ำนัน้ ก็ฟงั ดูดกี ว่าเยอะเลยค่ะ!”
เธอบอกเขาเสียงหนัก เอ็ดวินไม่ต่อความยาวอะไรกับเธออีก
เพราะชายหนุ่มเปลีย่ นเรื่องไปเสียเฉยๆ ว่า
“ฉันจะพาเธอไปส่งทีค่ อกหมูนั่นก่อน แล ้วจะติดต่อไป”
พอได้ยนิ เขาเหน็บแนมเธออย่างนัน้ สไบนางก็โกรธอีกหน
อดตอบโต้เพือ่ ปกป้ องตัวเองไม่ได้
“บ ้านของฉันค่ะ ไม่ใช่คอกหมู!”
‘คอกหมู! ท�ำไมเขาเป็ นคนปากร้ายแบบนี้!’ ถึงบ ้านเธอมันจะ
ไม่ได้ดูดอี ะไร แต่มนั ก็สะอาดสะอ้าน ไม่มตี รงไหนทีม่ องแล ้วเป็ น
คอกหมูได้เลยสักนิดเดียว!’
เอ็ ด วิน ถึง กับ ส่ า ยหน้า ให ย้ ายกระต่ า ยตัว เล็ก ที่พ ยายาม
จะหาเรื่องกับเขาทุกเรื่อง แต่ถงึ อย่างนัน้ เรื่องนี้กย็ อมไม่ได้หรอก
“ฉันละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะทนอยู่ในตึกแบบนัน้ ได้
มันไม่ปลอดภัยเอาซะเลย”
ทัง้ เก่ าทัง้ โทรม ไม่มคี วามปลอดภัยใดๆ ทัง้ สิ้น แค่ คิดว่า
เธอจะพาลู ก เขากลับ ไปอยู่ ท่ีนั่ น หลายวัน เอ็ด วิน ก็แ ทบจะต้อ ง
กลัน้ หายใจแลว้ ปล่อยใหเ้ ธอไปอยู่แลว้ ! หอ้ งนัน้ ก็ทงั้ เล็กทัง้ แคบ
ราวกับคอกหมู เหอะ เธอคงไม่รู ้ หอ้ งน�ำ้ ที่บา้ นเขายังกวา้ งกว่า
ไอ้ห ้องโกโรโกโสเส็งเคร็งทีเ่ ธอเรียกว่าบ ้านเลย!
“มันดีทส่ี ดุ เท่าทีฉ่ นั จะหาได้แล ้วค่ะ” สไบนางตอบเสียงเยียบเย็น
“ถึงตึกนั่นจะเก่าแต่ก็อยู่ในย่านปลอดภัย! อีกอย่างเราเพิง่ เจอกัน
ครัง้ ทีส่ อง ยังไงฉันก็หวังว่าคุณจะไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์อะไรเกี่ยวกับ
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ฉันทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั ฉันแม ้แต่นิดเดียว!”
นี่เป็ นครัง้ ทีเ่ ท่าไรแล ้วทีเ่ อ็ดวินได้แต่ถอนหายใจแล ้วส่ายหน้า
ให ้หญิงสาว ขณะมองเธอราวกับว่าเธอเป็ นคนโง่ทเ่ี ขาไม่มวี นั ขุนขึ้น
ได้อีก ต่ อ ไปแล ว้ พร้อ มกับ เอ่ ย ทิ่ม แทงเธอกลับ มาตามประสา
คนปากร้ายว่า
“เธอนี่มนั ความจ�ำเสือ่ มจริงๆ”
“...”
“ฉันบอกแล ้วไงว่าฉันรู้จกั เธอทุกเรื่อง...สไบนาง”

ตอนที่เดินลงจากรถโรลส์รอยซ์คนั นัน้ สไบนางยังคิดว่า

ทุกอย่างเหมือนความฝัน...ทว่าเป็ นฝันร้ายไม่ใช่ฝนั ดีสกั นิด ระหว่าง
ทีเ่ ดินลงจากรถขึ้นไปบนตึกทีพ่ กั ของเธอ สไบนางรับรู้ได้วา่ สายตา
ของ เอ็ดวิน แอดดิสนั จับจ้องตามหลังเธอมาตลอดทาง
เมื่อมาถึงหน้าหอ้ ง สไบนางชะงักไปนิด ก่ อนจะไขประตู
เข ้าไป แล ้วก็ตอ้ งสะดุงสุ
้ ดตัวเมือ่ พบว่าในห ้องนัน้ ลูซเ่ี พือ่ นร่วมห ้อง
ของเธอยังอยู่ อีกฝ่ ายปรีม่ าหยุดอยูต่ รงหน้าเธอ พร้อมกับร้องเรียก
ชือ่ เธอด้วยน�ำ้ เสียงและสีหน้าเหมือนท�ำอะไรผิดมาสักอย่าง
“แซนดี้”
“ลูซ”่ี สไบนางเรียกชื่ออีกฝ่ ายด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบหมางเมิน
“เธอไม่ได้จะไปค้างทีอ่ น่ื เหรอ”
ลูซนิ ด้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้สไบนางก�ำลังโกรธ เธอมี
ท่าทีสำ� นึกผิดอย่างเห็นได้ชดั ขณะทีพ่ ยายามจะแก้ตวั ว่า
“ฉันก็แค่...”
ทว่าพูดได้เพียงเท่านี้ สไบนางก็เป็ นฝ่ ายหมดความอดทนก่อน
หญิงสาวสะบัดมือทีถ่ กู เพือ่ นสนิทจับเอาไว ้ออก พร้อมกับพูดด้วย
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น�ำ้ เสียงเย็นชา
“เธอขายฉัน”
“ฉัน...”
“เธอมีอะไรอยากจะสารภาพไหม”
ลูซนิ ด้าเอาความเคลือ่ นไหวของเธอทุกอย่างไปขายให ้ เอ็ดวิน
แอดดิสนั !
อีกฝ่ ายรู ว้ ่าเธอก�ำลังถูกจับตามอง แทนที่จะบอกกัน แต่
ดันเอาชีวติ ของเธอไปแลกเงิน! ถา้ เดือดร้อนท�ำไมไม่บอกกันก่อน
ต่อให ้เธอตกงานอยู่กใ็ ช่วา่ จะไม่มที างช่วยเหลือ
คนท�ำผิดมีสหี น้าสลด ท่าทีสำ� นึกผิดอย่างเห็นได้ชดั ในตอนที่
สารภาพออกมา
“ตอนนัน้ ฉันแค่เห็นว่าเงินมันดี อีกอย่างพวกเขาก็แค่ขอให ้
ฉันรายงานทุกวันว่าเธอท�ำอะไรบ ้าง แล ้วถ ้ามีอะไรผิดปกติกใ็ ห ้บอก
พวกเขา”
หญิงสาวถลึงตาใส่คนตรงหน้า  ทีส่ ารภาพความผิดของตัวเอง
ไม่หมด สไบนางก็เลยเป็ นฝ่ ายพูดขึ้นมาด้วยน�ำ้ เสียงเย็นชาแทน
“เธอขโมยที่ตรวจครรภ์ท่ีฉนั ทิ้งในถังขยะใหพ้ วกเขา  เธอ
ท�ำเป็ นไม่รูว้ า่ ฉันท ้อง”
มิน่าลูซนิ ด้าถึงได้กงั วลและคอยเอาแต่ไล่ใหเ้ ธอไปหาหมอ
อยู่ทุกวัน ที่แท้ก็สงสัยว่าเธอทอ้ ง แถมยังรูด้ ว้ ยว่าเอ็ดวินใหค้ อย
จับตาดู
“ก็เขาบอกว่าจะรับผิดชอบ” ลูซพ่ี ูดเสียงอ่อย “ฉันเลยบอก
พวกเขาไป ฉันหวังดีกบั เธอจริงๆ นะ ฉันอยู่กบั เธอมาตัง้ แต่อายุ
สิบแปด ยังไงก็มคี วามผูกพันกับเธออยู่นะแซนดี้”
ตอนท ้ายหญิงสาวปรีเ่ ขาไปจับมือสไบนางเอาไว ้แน่น อีกฝ่ าย
สลัดเธอก็ไม่ยอมปล่อย พลางส่งสายตาออดอ้อนเพื่อให้อีกฝ่ าย
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ยกโทษให ้
“งัน้ เหรอ” สไบนางย้อนถามอย่างเย็นชา  ดูท่าทางจะไม่หาย
โกรธง่ายๆ
ทว่าลูซนิ ด้าไม่ยอมแพ ้ เธอรีบแก้ตวั อย่างรวดเร็วอีกครัง้
“ฉันก็แค่บอกพวกเขาเรื่องทั่วไป นอกนัน้ ไม่ได้พดู อะไรมาก
เลยนะ ฉันสาบาน” ไม่เพียงแค่พูด เพราะหญิงสาวยังชูน้ ิวขึ้นมา
ด้วยท่าทีหนักแน่นจริงจัง “มีแค่เรื่องท ้องนัน่ แหละทีฉ่ นั บอกออกไป
มันเป็ นผลดีกบั เธอ เขาจะรับผิดชอบใช่ไหม”
สไบนางยื่นมืออีกขา้ งที่ไม่โดนจับไปปัดนิ้วที่กำ� ลังชูสาบาน
ของเพือ่ นรักลงขณะตอบกลับ “ฉันไม่ตอ้ งการ...”
เธอไม่อยากแต่งงานกับเขา  เธอกับผูช้ ายคนนัน้ เพิง่ เจอหน้า
กันจริงจังครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรกเอง แถมเขาไม่ได้ดูเป็ นคนในสเปกเธอ
สักนิดเดียว!
ปากร้าย เอาแต่ใจ เผด็จการ เป็ นนิยามของคนทีเ่ ธออยากจะ
หนีไปให้ไกลๆ
ลูซนิ ด้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายง ้อ คราวนี้กไ็ ม่ยอมบ ้าง เธอตีไหล่เพือ่ นรัก
ตัวเล็กเบาๆ ก่อนจะย้อนถามในสิง่ ทีต่ นเองอยากรูอ้ อกมาจนได้
“เธอไม่รูเ้ หรอว่าพ่อของลูกเธอเป็ นใคร”
ตอนที่พ วกเขาติ ด ต่ อ เธอ คนติ ด ต่ อ เป็ น ผู ช้ ่ ว ยที่ดู ก็ รู ว้ ่ า
ไม่ใช่พ่อของเจ้าหลานในทอ้ งตัวจริงของเธอ ลูซนิ ด้าเองก็ไม่รูว้ ่า
เขาคือใคร เนื่องจากตอนทีเ่ ธอออกไปก็ไม่ได้พบกับอีกฝ่ าย พวกเขา
ส่งข ้อความมาบอกให ้เธอปลีกตัวไปจากทีน่ ั่นเพราะเจ้านายต้องการ
คุยกับสไบนางเป็ นการส่วนตัว  เธอถึงกุเรือ่ งว่าจะไปค้างบ ้านแฟนหนุ่ม
แล ้วปลีกตัวใหพ้ วกเขาคุยธุระกัน ลูซนิ ด้าก็เลยไม่เคยรู้จกั เจ้านาย
ผูล้ กึ ลับคนนัน้ สักครัง้ เดียว
สไบนางเหล่ตามองคนอยากรู ้ ก่อนจะตอบอีกฝ่ าย
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“เขาบอกเขาคือ เอ็ดวิน แอดดิสนั ”
ลู ซิ น ด้า พยัก หน้า ขณะร้อ งอ๋อ ออกมา  ทว่ า วิน าที ต่ อ มา
หญิงสาวกลับชะงักแล ้วร้องตะโกนดังลัน่ ท�ำเอาสไบนางสะดุงตกใจ
้
“แอดดิสนั ! แอดดิสนั นะ! เธอไม่คุน้ หูหรือยังไง” สไบนาง
ส่ายหน้าปฏิเสธ อีกฝ่ ายก็รอ้ งขึ้นมาด้วยท่าทีขดั ใจทันที “โธ่ เอ๊ย
อย่าบอกนะว่าเธอไม่รูจ้ ริงๆ น่ะ!”
“ฮื่อ ไม่”
เป็ นอีกครัง้ ทีเ่ ธอปฏิเสธ แล ้วลูซนิ ด้าก็มที ่าทีเหมือนเธอเป็ น
ลูกสาวที่ไม่ได้ดั่งใจ สีหน้าเหมือนจะอกแตกตาย และพอเห็นว่า
สไบนางไม่ได้แกล ้งจริงๆ เจ้าหล่อนก็ไล่เรียงประวัตขิ องผู ้ชายคนนัน้
ออกมาทันที สไบนางไม่ขดั อีกฝ่ ายเพราะต้องการรูท้ ม่ี าทีไ่ ปของเขา
เช่นกัน เธอจะได้ไม่เสียเปรียบ เพราะมีแต่เขาทีร่ จู้ กั เธออยูฝ่ ่ ายเดียว
เท่านัน้ ในเวลานี้
“แอดดิสนั ไฟแนนเชียลไง! กองทุนพีรีอุส” อีกฝ่ ายร่ายชื่อ
ออกมา  พอเห็นสไบนางส่ายหน้าช้าๆ แล ้วท�ำหน้าว่างเปล่าเหมือน
ไม่เคยได้ยิน ลู ซินด้าก็ทำ� ท่ าเหมือนจะกินหัวเธอพร้อมกับร้อง
ออกมา  “โอ๊ย ห ้างเดอะเกรซ โรงแรมในเครือแอดดิสนั แอดดิสนั
คอนสตัคชั่น! นี่แค่พูดกิจการหลักๆ ของพวกเขาเองนะ เธอไม่มี
คุน้ หูบ ้างเลยหรือไง”
ก็เริ่มคุน้ แล ้วละ สไบนางตอบในใจ แต่ปากตอบกลับไปว่า
“อ้อ งัน้ ก็รวยมากละสิ”
“มหาเศรษฐี!” ลูซนิ ด้าแทบตะโกนออกมาแล ้ว “เป็ นรองแค่
เบซอสกับมัสก์!”
อีกฝ่ ายเอ่ยชื่อมหาเศรษฐีระดับโลกจากการจัดอันดับของ
นิตยสารฉบับหนึ่งออกมา แน่นอนว่าชื่อสองคนนัน้ สไบนางรูจ้ กั
“แล ้วไงเหรอ”
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หญิงสาวย้อนถามกลับไปเสียงเรียบ ก็ไม่เข ้าใจอยูด่ วี า่ เขารวย
โอเค รวยมาก แล ้วเกี่ยวอะไรกับเธอ
คราวนี้ลูซนิ ด้าสติแตกใส่คนตรงหน้าจริงๆ แล ้ว
“ชีวติ เธอยิง่ กว่าซินเดอเรลลา  เอ็ดวิน แอดดิสนั คือเจ้าชาย
คนสุดท ้ายของตระกูลนี้แล ้ว! เธอโชคดีมากทีอ่ มุ ้ ท ้องลูกของเขา!”
กลายเป็ นภรรยามหาเศรษฐี นี่ ม นั ชี วิต พลิก ผัน ยิ่ง กว่ า
ถูกรางวัลลอตโต้!
เห็นเพื่อนเริ่มเพอ้ เจ้อไปไกลแลว้ สไบนางถือว่าเป็ นหน้าที่
ทีจ่ ะต้องดึงอีกฝ่ ายให ้กลับมาในโลกของความเป็ นจริง
“แต่เขาจะเอาแค่ลูกนะ”
ลูซนิ ด้าชะงัก ก่อนจะร้องออกมาเสียงดังลั่น “หา!”
คราวนี้สไบนางยิ้มเย็น ก่อนจะเน้นย�ำ้ อีกครัง้ เพือ่ ให ้เพือ่ นรัก
คนนี้ของเธอได้รูว้ า่ หล่อนได้ทำ� อะไรผิดพลาดลงไปในการขายเพือ่ น
ตัวเองเพราะเงินมันดีครัง้ นี้
“เขาจะเอาแค่ลูก...”
“...”
“และฉัน...ไม่อยากแยกจากลูกนะลูซ”่ี

วันต่อมา

เพราะลู ซิน ด้า รู้สึก กระทบกระเทือ นจิต ใจจากค�ำ พู ด ของ
สไบนาง ซึง่ มันผิดไปจากทีห่ ล่อนคิดเอาไว้ทงั้ หมด ลูซนิ ด้าคิดว่า
หล่อนท�ำเพือ่ ให ้เพือ่ นได้สุขสบาย  แต่กลายเป็ นว่าหล่อนก�ำลังท�ำให ้
แม่กบั ลูกต้องพรากจากกัน
หลังจากนัน้ สไบนางก็บอกกับเพือ่ นสนิทของเธอว่า  ตนเอง
ต้องการไปจากที่น่ีอย่ างเร่ งด่ วน ลู ซินด้าจึงใหค้ วามร่ วมมือกับ
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อีกฝ่ ายแม้ว่าหล่อนจะมองว่าแผนการหนีนั่นมันมีความเป็ นไปได้
ต�ำ่ มากก็ตาม หล่อนได้เตือนสไบนางแล ้ว ทว่าอีกฝ่ ายยังคงดื้อดึง
อยากจะไป ลูซนิ ด้าบอกข ้อมูลทีห่ ล่อนรูท้ งั้ หมดกับสไบนาง รวมถึง
คิดจะมอบเงินทีไ่ ด้มาจากการ ‘ขายเพือ่ น’ โดยไม่รู้อโี หน่อเี หน่นั่น
ใหส้ ไบนางไป ทว่าเพื่อนสาวตัวเล็กไม่รบั หล่อนเลยยิ่งรู้สกึ ผิด
เข ้าไปใหญ่ทท่ี ำ� ให ้สไบนางล�ำบากถึงขนาดนี้
พอเช้าตรู่วนั ต่อมา  สไบนางซึง่ วางแผนจะหนีไปในช่วงเวลา
ผิดปกติน้ ี ลูซนิ ด้าก็ลุกขึ้นมาส่งเพือ่ นสนิทด้วยเช่นกัน ใจจริงเธอ
อยากพาสไบนางไปเองด้วยซ�ำ้ ทว่าไม่อาจท�ำอย่างนัน้ ได้เพราะมัน
จะผิดปกติเกินไป แล ้ว เอ็ดวิน แอดดิสนั จะจับได้
“เธอสาบานนะลูซ่ี เธอจะไม่บอกพวกเขา”
สไบนางซึ่ง ตอนนี้ มีก ระเป๋ า เดิน ทางขนาดกลาง ซึ่ง บรรจุ
ข ้าวของจ�ำเป็ นทัง้ หมดของตนเองยืนอยู่ตรงหน้าประตูหนั ไปก�ำชับ
เพื่อนสนิทอีกครัง้ เพื่อย�ำ้ ใหล้ ูซนิ ด้ารู ต้ วั ว่าหล่อนไม่ควรเปิ ดเผย
เรื่องนี้ออกไปอีก
ลูซนิ ด้าผงกศีรษะระรัวในยามตอบรับ “ฉัน...ฉันสาบาน ได้!
ฉันสาบาน!”
“ดีจะ้ ” สไบนางตอบกลับด้วยท่ าทีโล่งใจ ถึงจะไม่มั่นใจ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ดกี ว่าการทีเ่ พือ่ นสนิทของเธอไม่รบั ปากอะไร
เลย
“แต่ เ ธอหนี ไ ม่พ น้ หรอก” ลู ซิน ด้า ยัง คงเอ่ ย เตือ นอีก ครัง้
นี่ไม่ได้คิดจะขัดขวาง แต่หล่อนหวังดีจริงๆ! เอ็ดวิน แอดดิสนั
ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ถา้ เขาบอกว่าได้ใช้คนใหต้ ามติดสไบนาง
มาโดยตลอด นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ก็คงจะมีอยู่ แต่เพือ่ นรัก
ของหล่อนกลับคิดว่าเอ็ดวินได้ยกเลิกไม่ใหค้ นติดตามแล ้ว ถึงได้
คิดจะหนีไปแบบนี้
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“เธอจะไม่ใ ห ก้ �ำ ลัง ใจเพื่อ นเลยเหรอ” สไบนางมองค้อ น
เพือ่ นสนิทขณะตัดพ ้อ
ลูซนิ ด้าส่ายหน้าด้วยสีหน้าอึดอัดใจ แล ้วเน้นย�ำ้ ถึงขอ้ เสนอ
ทีห่ ล่อนพร�ำ่ บอกคนวางแผนหนีลวกๆ ครัง้ นี้
“ท�ำไมเธอไม่ลองพูดกับเขาไปตรงๆ ว่าเธอก็อยากมีส่วนร่วม
เรื่องลูก ฉันว่ามันดีกว่าหนีนะ”
ลูซนิ ด้าคิดว่า  เอ็ดวิน แอดดิสนั ไม่น่าจะใจร้ายอะไรขนาดนัน้
โอเค เขาได้ชอ่ื ว่าเป็ นปี ศาจในวงการธุรกิจ แต่น่มี นั ชีวติ คนเชียวนะ
ชีวติ ลูกของเขาเอง เพื่อนสนิทของหล่อนก็เป็ นคนดีมาก เอ็ดวิน
มาถือสิทธิ์อะไรจะพรากแม่พรากลูกออกจากกัน
อีก อย่ า งหนึ่ ง ที่ห ล่อ นไม่ก ล า้ พู ด ออกไป บางครัง้ ลู ซิน ด้า
ก็อดคิดไม่ได้วา่ สไบนางน่ะคิดมากไปเอง
“เขาเกลียดฉัน” สไบนางตอบกลับ สีหน้ายืนยันชัดเจนนัน้
ท�ำให ้ลูซนิ ด้าไม่เข ้าใจเอาเสียเลย
“เขาจะไปเกลียดเธอได้ยงั ไง”
หญิงสาวย้อนถามด้วยความสงสัย
“ก็เพราะ...” สุดท ้ายเป็ นสไบนางเองทีไ่ ม่รูว้ า่ จะอธิบายออกมา
ได้อย่างไรจึงตัดบทไปว่า “ฉันไม่รูเ้ หมือนกัน  แต่ฉนั อยู่กบั เขาไม่ได้
แน่ๆ เขาดูรา้ ยกาจมาก เธอก็รูว้ ่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะอยู่กบั
ผู ้ชายคนไหนได้”
เธอเข็ดขยาดกับความรักขนาดนัน้ ไม่วา่ ใครก็ก่อก�ำแพงกัน้
ไว ส้ ู ง ลิบ ลิ่ว ไม่มีใ ครสามารถพัง มัน หรือ ปี น ข า้ มมาได้ เอ็ด วิน
แอดดิสนั ก็ไม่ใช่ข ้อยกเว ้น
“เขาไม่ได้แย่เหมือนพ่อเลี้ยงเธอหรอก” ลูซนิ ด้าปลอบด้วย
ความเข ้าใจ หล่อนรูจ้ กั สไบนางมาเป็ นสิบปี เลยพอรูต้ ้ นื ลึกหนาบาง
ในชีวติ อีกฝ่ ายอยู่บ ้าง
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“ฉันรู ้ เขาไม่ซอ้ มฉันหรอก” ไม่มใี ครเป็ นผูช้ ายแย่ๆ ได้เท่า
พ่อเลี้ยงของหล่อนแล ้ว “แต่...เขาดูเป็ นคนทีท่ ำ� ใหค้ นทีเ่ ขาไม่ชอบ
เจ็บปวดได้งา่ ยมาก แล ้วฉันไม่อยากเป็ นอย่างนัน้ ”
“เธอยังไม่รจู้ กั เขาเลย”
สไบนางยอมรับ “ก็ไม่รู้จกั จริงๆ สู้ฉนั ไปหาทางเอาตัวรอด
ดีกว่า”
เหตุผลของสไบนางนัน้ ดีมากเสียจนลูซนิ ด้าไม่อาจโต้แย้งได้
ไม่ใช่ ทุกปัญหาที่ว่งิ ชนแลว้ มันจะเป็ นทางออกคลี่คลายแต่ โดยดี
สุดทา้ ยคนเราก็เลือกแก้ปญ
ั หาโดยยึดความสบายใจของตนเอง
เป็ นหลัก ไม่อาจโทษคนอื่นที่แก้ปญ
ั หาด้วยการวิ่งหนีได้ถ า้ มัน
ไม่ได้ทำ� ให้ใครเดือดร้อน
“แล ้วเธอจะไปทีไ่ หน” ลูซนิ ด้าเปลีย่ นเรื่องถาม
สไบนางชั่งใจว่าควรบอกดีหรือไม่ แต่ สุดทา้ ยก็ยอมบอก
ออกไป
“หลินจะย้ายไปอยู่แมนฮัตตัน ฉันจะไปกับเธอ”
เมลิสา  หลิน เพื่อนของเธอที่ทำ� งาน หลังจากที่สไบนาง
ลาออก อีกฝ่ ายก็ออกจากงานเช่นกัน พอไม่มสี ไบนาง เมลิสาก็วา่
เพื่อนร่ วมงานน่ าเบื่อเกินไป มีแต่ คนเห็นแก่ ตวั โดยเฉพาะเอมี่
สุดทา้ ยเลยจะย้ายไปแมนฮัตตัน หล่อนได้งานใหม่เพราะพี่สาว
หาเอาไว้ให้เรียบร้อย สไบนางได้คุยกับหลินเมือ่ คืนพอดี อีกฝ่ าย
จึงชักชวนใหเ้ ธอไปด้วยกันเมือ่ รับรูว้ ่าเธอยังไม่คิดจะกลับไปเรียน
ในเร็วๆ นี้
ลูซนิ ด้าฟังแผนการของเพือ่ นแล ้ว แม ้อยากจะขัดแต่กท็ ำ� ไม่ได้
สุดท ้ายจึงได้แต่กอดอีกฝ่ ายแน่น แล ้วก�ำชับเสียงหนัก
“เดินทางปลอดภัยนะ ถึงแล ้วส่งข่าวมาหาฉันด้วย หา้ มขาด
การติดต่อกับฉันนะ”
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“จ้ะ”
หญิงสาวตอบ ก่อนจะก้าวออกจากบ ้านทีอ่ ยูม่ านานหลายปี ไป

ทว่าแผนการของสไบนางกลับล ้มเหลวไม่เป็ นท่า...

เมือ่ ก้าวออกจากตึกทีพ่ กั ของเธอในช่วงเวลาตีหา ้ กลับพบว่า
ตรงหน้าสุดทางเดินนัน้ ร่างสู งราวๆ หกฟุตสองนิ้วในชุดล�ำลอง
อย่ างเสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับกางเกงยีนส์ท่ีโอบรัดสะโพกสอบเพรียว
ของ เอ็ดวิน แอดดิสนั ก็ยนื รอเธออยู่ตรงนัน้
ทันทีท่เี ขาเห็นเธอและกระเป๋ าเดินทางสีเหลืองสดใสใบนัน้
ชายหนุ่มก็พลันเหยียดยิ้มพร้อมกับเอ่ยทักทายออกมา
“ว่าไงสไบนาง...”
“...”
สไบนางได้แ ต่ อ้ ึง ตะลึง ไม่ อ าจตอบค�ำ ถามของคนที่จู่ ๆ
ก็โผล่มาในเวลานี้ได้สกั นิดเดียว ขณะทีเ่ ขาก้มมองกระเป๋ าเดินทาง
ในมือเธอพร้อมกับแสร้งท�ำสีหน้าสงสัย
“จะไม่ตอบอะไรเลยเหรอว่าขนกระเป๋ าจะย้ายไปทีไ่ หน”
“คุณ...”
ผู ้ชายคนนี้ให ้คนเฝ้ าเธอเอาไว ้จริงๆ ด้วย เผลอๆ จะเป็ นเขา
ที่เฝ้ าเองด้วยซ�ำ้ ไอ้ท่ีบอกว่าจะใหเ้ วลาเธอนัน้ ดู เหมือนจะเป็ น
เรื่องโกหกทัง้ เพ!
พอเห็นว่าแม่กระต่ายตัวเล็กนี่มพี ฤติกรรมไม่ผดิ จากที่คิด
เอาไว้สกั นิด เพราะไม่ใช่ ครัง้ แรกที่เธอหนีเขาไปแบบนี้ เอ็ดวิน
ก็อดเหน็บแนมหญิงสาวไม่ได้
“ฉันว่าแลว้ ว่าคนอย่างเธอมันเชื่อถือไม่ได้...แถมเธอยังคิด
จะหนีไปอีกด้วย”
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“ฉันไม่อยากแต่งงานกับคุณ” สไบนางตอบโต้กลับไปตามตรง
เหตุผลทีเ่ ธอจะไปก็เพราะไม่ตอ้ งการใหเ้ ขามาเจ้ากี้เจ้าการบงการว่า
เธอต้องแต่งงานกับเขาเท่านัน้
“เธอไม่มที างเลือก...” แต่ เอ็ดวินหรือจะยอมฟังหญิงสาว
“ทางเลือกของเธอมันไม่มตี งั้ แต่เธออุม้ ทอ้ งลูกของฉัน...ลูกของเรา
แล ้วละ”
“ฉันไม่ใช่เครื่องมือผลิตลูกของคุณนะ!”
ผู ้ชายคนนี้ทำ� เหมือนเธอเป็ นแค่สง่ิ ของอย่างหนึ่งจริงๆ! เขาจะ
ยึดแต่ความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจความรูส้ กึ ของเธอไม่ได้
“ก็ไม่ได้อยากให ้เธอเป็ นเหมือนกัน” ชายหนุ่มตอบกลับอย่าง
ใจร้ายไม่แพ้กนั และนัน่ ท�ำให ้สไบนางโกรธจนหน้าซีดเผือด พูดอะไร
ไม่ออก เลยเป็ นโอกาสให ้จอมเผด็จการบังคับกะเกณฑ์ชวี ติ ของเธอ
อีกครัง้ เขาแย่งกระเป๋ าเดินทางของเธอไป ส่งต่อให ้เหล่าบอดี้การ์ด
ทีย่ นื รออยู่ไม่ไกล จากนัน้ ก็จบั ข ้อมือเธอเอาไว ้แน่น บังคับลากไป
ยังรถยนต์คนั หรูทจ่ี อดรออยู่พร้อมกับพูดว่า  “เอาละ เลิกพูดและ
ขึ้นรถได้แล ้ว เธอเตรียมตัวพร้อมแล ้วละ ก่อนเราจะแต่งงานกัน
ทนายความของฉันจะแจ้งเรื่องสัญญาระหว่างแต่งงานใหเ้ ธอทราบ
แลว้ ถา้ มีอะไรอยากได้เพิ่มเติมก็บอกเขาได้ ถา้ มันไม่ดูโลภมาก
จนเกินไป ฉันใหเ้ ธอได้ทุกอย่ างส�ำหรับการอุม้ ทอ้ งทายาทของ
แอดดิสนั ”
เขานี่ ม นั ...เห็น เธอเป็ น เครื่อ งมือ ผลิต ลู ก หรือ คนที่คิด จะ
ขายลูกกินจริงๆ ใช่ไหม!
“คุณมัน...เลวร้าย! ไร้หวั ใจ! พวกคนรวยหน้าเลือด!”
หญิง สาวประณามออกไปอย่ า งห า้ มตัว เองไม่อ ยู่ ขณะที่
คนรวยหน้าเลือดไร้หวั ใจก็ยดั ตัวเธอเขา้ ไปในรถแรงๆ จนเธอเจ็บ
พร้อมกันนัน้ ก็ตอบกลับด้วยสีหน้าฉุนเฉียวไม่แพ้กนั ว่า
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“ถ ้าเห็นสัญญาแต่งงานแล ้วอาจจะไม่คดิ ว่าฉันหน้าเลือดนะ”
“...”
“ส�ำ หรับ โจรที่ด นั โชคดีอุม้ ท อ้ งลู ก ของฉัน ...นี่ อ าจจะเป็ น
โชคชัน้ หนึ่งของเธอก็ได้นะสไบนาง”
“อย่าดูถกู ฉัน  เงินคุณไม่ใช่พระเจ้า  มันไม่ได้มคี วามหมายอะไร
ส�ำหรับฉัน” สไบนางตะโกนกลับไปอย่างไม่ยอมแพ ้ เกลียดที่สุด
ก็คือคนแบบเขา  ที่ไม่เคยเห็นคุณเห็นคุณค่ าในชีวิตของคนอื่น
ตัดสินคนอืน่ ด้วยเงินเพียงเพราะตัวเองมีพร้อมกว่าและคิดว่าตัวเอง
อยู่เหนือกว่าคนอืน่ เท่านัน้
เอ็ดวินปรายตามองหญิงสาวด้วยสีหน้าเย็นชา
“จะบอกว่าเงินฉันซื้อเธอไม่ได้งนั้ เหรอ”
“...”
“งัน้ เรามาพิสูจน์กนั ...ทีร่ กั ”
สิ้นประโยคนัน้ เอ็ดวินไม่สนใจเธออีก ทว่าเขากลับหันไปสั่ง
คนขับรถ และพาเธอไปยัง ‘คุก’ ทีเ่ ขาคงเตรียมเอาไวส้ ำ� หรับเธอ
เรียบร้อยแล ้ว
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