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ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉันเปิดประตูห้องนอนอันคุ้นเคยด้วยหัวใจท่ีหนักอึ้ง มีแต่ความกังวล

เตม็อก เมือ่เข้าไปก็เห็นเจ้าของห้องนัง่หันหลงัให้อยู่บนโซฟา ฉนัเดนิเข้าไปใกล้

จากด้านหลังและพบว่าเจ้าตัวก�าลังอ่านหนังสืออยู่

หนังสืออักษรเบรลล์...

เพราะฉันไม่ได้ควบคุมเสียงเท้าตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ท�าให้เจ้าตัว 

ที่ก�าลังใช้มือลูบไล้จุดนูนบนตัวหนังสือนั่นหยุดการกระท�าของตัวเองลง 

ก่อนจะร้องทัก

"นาราเหรอ"

"ค่ะ" ฉันส่งเสียงตอบก่อนจะเดินอ้อมไปยืนด้านหน้าเจ้าตัวท้ังๆ ท่ี 

ไม่จ�าเป็นเลย เพราะเธอไม่มีทางมองเห็นฉันอยู่แล้ว

"มีเรื่องอะไรหรือเปล่า" เธอจุดประกายรอยยิ้มของตัวเองออกมาจางๆ 

ถึงแม้เปลอืกตาจะเปิดอยู่ตลอดเวลา แต่การมองเหน็น้ันตรงกันข้ามโดยสิน้เชงิ

ส�าหรับคุณเพลง

เพลงพิณ มหาเศรษฐีสาวชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกาแห่งน้ี เธอร�่ารวยขึ้นมาเพราะได้รับมรดกจากบิดาและมารดา 

ซึง่เสยีชวิีตไปนานแล้ว แต่เธอยังมเีหล่าคนรบัใช้เก่าแก่ท่ีพร้อมจะดูแลเก้ือหนุน 

คุณเพลงพิเศษกว่าเศรษฐินีทั่วไปตรงที่เธอตาบอดสนิท และท้ังๆ ท่ีเธอควร 

1
คุณเพลงพิณ
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ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่คุณเพลงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เธอสามารถ 

เดินไปไหนต่อไหนได้ราวกับคนปกติ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาต่างๆ 

เป็นอย่างดี นิสัยก็โอบอ้อมอารี ใจดีเสียจนคนใจร้ายอย่างฉันต้องละอายใจ

ทุกทีที่เธอท�าดีกับฉัน และเพราะว่าเธอเป็นคนแสนดีแบบนี้แหละ พวกผู้ชาย

หลายคน มากหน้าหลายตาหลายรูปแบบถึงจ้องจะงาบ รวบหัวรวบหาง 

ผู้หญิงคนนี้เสียให้ได้

นั่นคือสาเหตุที่ท�าให้ฉันต้องมาอยู่กับเธอที่นี่

"เราหย่ากันได้มั้ยคะคุณเพลง"

"..." 

พูดออกไปแล้ว! ฉันพูดออกไปจนได้!

ฉันได้พูดสิ่งท่ีตัวเองต้องการออกไปเสียที แต่ดูเหมือนคุณเพลงจะ 

ไม่มปีฏกิิรยิาตอบกลบัมาเลย สหีน้าเธอเรยีบตงึ ไม่บอกว่าคิดหรอืรูสึ้กอย่างไร 

ซึ่งฉันไม่ชอบเอาซะเลย 

"ถ้าให้ถูก...เราแค่เผาใบจดทะเบียนก็น่าจะจบแล้วมากกว่า"

"หมายความว่าไงคะ!?"

"เราไม่ได้แต่งงานกับนาราจริงๆ หรอก" คุณเพลงพูดจบก็แค่นหัวเราะ

ออกมา

ส่วนฉันที่ยังงงๆ ได้แต่ท�าตาปริบๆ ต่อค�าพูดของเธอท่ีไม่เข้าใจเลย 

สักนิด

"ใบทะเบียนสมรสที่เราปล่อยข่าวออกไปนั่นเป็นของปลอม"

"ฮะ!?" ฉันร้องออกมาทันทีที่รับรู้ความจริง คุณเพลงวางหนังสือลงท่ี 

โต๊ะไม้เล็กๆ ตรงหน้าก่อนจะลุกขึ้นยืน 

"เราไม่ได้แต่งงานกันจริงๆ เพราะงั้นก็ไม่ต้องหย่า"

"..."

"นาราจะไปไหนเหรอ"

น�้าเสียงเศร้าและอาทรของคุณเพลงท�าให้ฉันรู ้สึกเจ็บปวดชอบกล  

ย่ิงเห็นใบหน้าของเธอทีด่เูดยีวดายลงหลงัจากฉนัพ่นความต้องการของตวัเอง
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ออกมาก็ย่ิงรูส้กึผดิ แต่ให้ท�าอย่างไรได้ ฉนัอยากจะมชีวีติเป็นของตวัเองเสยีที 

ไม่ใช่ซุกหัวอยู่ใต้ชายคาบารมีของคุณเพลงแบบน้ีตลอดไป ได้เวลาท่ีจะกลับ

เมืองไทยไปตั้งตนใหม่เสียที

"นาราจะกลับประเทศไทยค่ะคุณเพลง"

"ไม่อยากอยู่กับเราแล้วเหรอ" คุณเพลงเอ่ยทีเล่นทีจริงและแค่นย้ิม 

หัวเราะแห้งๆ เป็นท่าทางของคนที่ไม่สู้คนและก�าลังพยายามโน้มน้าวอยู่  

เธอคงรู้ว่ามันยากที่จะรั้งคนหัวรั้นอย่างฉันให้ท�าสิ่งที่ตนไม่ได้ต้องการ

"นาราอยากกลับบ้านค่ะคุณเพลง"

"แล้วพ่อนาราล่ะ ไม่กลัวเขามาตามราวีเอาเหรอ"

"โอ๊ย เขาได้เงินไปขนาดนั้น คงไม่มาตามยุ่งกับนาราอีกแล้วล่ะค่ะ"

ฉนัพูดจบก็มองหน้าคุณเพลงเพ่ือขอค�าตอบ แต่ลมืไปว่าเธอมองไม่เหน็ 

จึงได้สูดหายใจเข้าออกลึกๆ รออีกฝ่ายตอบกลับมา สายตาเธอท่ีดูเหม่อลอย

และไม่มจีดุโฟกัสตลอดเวลานัน้ย่ิงท�าให้ฉนัยากจะคาดเดาว่าเธอรูส้กึอย่างไร

"ถ้านาราได้กลับเมืองไทย นาราก็จะมีความสุขสินะ"

"ค่ะ นาราอยากกลับบ้านจริงๆ" ฉันยืนยันอีกครั้งด้วยเสียงหนักแน่น  

คุณเพลงฟังจบก็พยักหน้า

"ได้ งั้นเราจะให้จาเร็ดจองตั๋วเครื่องบินให้"

ฉันพ่นลมหายใจออกมาก้อนเบ้อเริ่ม รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก 

สุดท้ายค�าขอฉันก็ส�าเร็จจนได้ คุณเพลงเองก็คงได้ยินฉันถอนหายใจออกมา

เฮือกใหญ่ จึงเผยรอยย้ิมจางๆ ก่อนยื่นมือออกมาควานหาร่างของฉัน ฉันจึง 

รีบย่ืนมือออกไปจับข้อมือคุณเพลงไว้ พอได้รับสัมผัสจากฉัน คุณเพลงก็ 

รีบเอามือเกี่ยวแขนฉันไว้และลูบไปมา

"งั้นคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้นอนข้างๆ นาราแล้วสิ"

บ้าเอ๊ย...ฉันจะร้องไห้ออกมาจริงๆ แล้วนะ

ห้าเดือนก่อนหน้านี้

"เงิน! เงิน! เงิน!"
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ฉันน่ังมองพ่อตะโกนค�านี้อย่างยินดีปรีดาและเต็มไปด้วยความเพ้อฝัน

มาร่วมสิบนาทีแล้ว หลังจากที่เขาได้เห็นของดีบางอย่างบนหน้าหนังสือพิมพ์ 

เราสองพ่อลูกเป็นคนไทยในต่างแดนที่มีชีวิตไม่สวยงามเลยสักนิด  

พ่อฉันท�างานให้กับแก๊งโจรใต้ดินในรัฐวอชิงตันแห่งน้ีน่ีแหละ หน้าท่ีของเขา 

ก็คือคอยส่งยาเสพติด ดูแลการรับเงินใต้โต๊ะตามจุดต่างๆ จากลูกค้าหรือ 

พวกเหย่ือวัยรุ่นชั้นดี รวมถึงคอยรับซ้ือของเถ่ือนข้ามชาติอีก ตอนฉันเกิดมา 

แม่ก็ทิ้งไปอย่างไม่ไยดี ฉันเลยเติบโตมาในสภาพที่ต้องติดสอยห้อยตามพ่อ 

ไปยังแหล่งกบดานของพวกโจรอยู่บ่อยๆ โตมาขนาดน้ีได้โดยไม่ถูกรุมข่มขืน

ซะก่อนก็ถือว่าบุญขนาดไหนแล้ว พ่อเคยเกิดไอเดียแบบชั่ววูบว่าจะส่งฉัน 

ไปเรียนหนังสือเหมือนกัน แต่แผนการนั้นก็ล้มพับไป เพราะเขาเอาแต่หา 

ช่องทางที่จะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม

เพราะฉันเป็นผู้หญิงลุยๆ แต่ไม่คิดจะท�างานผิดกฎหมาย พ่อเลยมักจะ

ออกอาการร�าคาญทีฉ่นัไม่ช่วยสนบัสนนุการท�างานของเขา ฉนัเคยหนอีอกไป

จากบ้าน หวังจะไปขอให้สถานทูตช่วย แต่พ่อกับพรรคพวกก็มาตามจับฉัน 

ไว้ทัน เพราะกลัวว่าพวกต�ารวจจะร่วมมือกับสถานทูตสาวมาถึงแก๊งใต้ดิน 

ที่พวกตนร่วมงานอยู่ สุดท้ายฉันก็ท�าได้แค่หางานพิเศษท�าบ้างเพ่ือหารายได้

ให้ตัวเอง และคอยดูแลบ้านให้เรียบร้อย บางทีก็ช่วยดูแลพวกลูกเล็กๆ ของ

เหล่าโจรใต้ดินพวกเดียวกับพ่อที่ไม่เคยคิดจะป้องกันหรือคุมก�าเนิดแม้แต่นิด 

จนกระทั่งวันหนึ่ง เราสองพ่อลูกได้เห็นข่าวคอลัมน์เล็กๆ บนหน้า

หนังสือพิมพ์

'ประกาศหาแม่บ้าน เงินเดือนดี จ่ายเงินเดือนงวดแรกให้ทันทีก่อน

ท�างาน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากพูดภาษาไทยได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ'

ส�าหรับพ่อมันอาจจะเป็นช่องทางในการหาเงินก้อนยักษ์ แต่ส�าหรับฉัน

มันคือ...

โอกาส...ที่จะไปจากที่นี่
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"เงิน! เงิน! เงิน!" หลังจากเห็นประกาศน่ันพ่อก็เดินไปเดินมาใน 

ห้องสีเ่หลีย่มขนาดเลก็ทีเ่ป็นบ้านของเราพลางตะโกนอยูแ่บบนัน้นานสองนาน 

ส่วนฉันก็ทยอยเก็บข้าวของบางส่วนท่ีตัวเองพอจะติดตัวไปได้ใส่กระเป๋าเป้ 

เตรียมไปเสนอตัวกับเจ้าของข้อความในคอลัมน์นั้น

"แกเก็บของจะไปไหน"

ฉันถอนหายใจใส่คนท่ีมองเห็นเงินเป็นทุกส่ิงทุกอย่างเหนือการศึกษา 

ประสบการณ์ และไหวพริบ จนดูไม่ออกว่าฉันก�าลังจะไปไหน

"ก็ไปหาคนที่ประกาศหาแม่บ้านนี่ไง เอาแต่ยืนตะโกนเงินๆๆ อยู่แบบนี้

เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาสมัครชิงตัดหน้าไปหรอก"

ฉันกลอกตาใส่พ่อตัวเองอย่างเซ็งอารมณ์ คงจะมัวแต่ฝันหวานถึง 

เงินแปดหม่ืนดอลลาร์จนลืมนึกไปมั้งว่าคนอื่นเขาก็ต้องสนใจเงินก้อนนี ้

เหมือนกัน

"เออใช่ว่ะ แกพูดถูก! งั้นไปกันเลย!"

พูดจบพ่อก็รีบไปคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์คู่ใจและว่ิงน�าหน้าฉันออกไป

จากห้อง ฉันยืนมองห้องของตัวเองอีกครั้งเป็นการส่งท้าย ถ้าได้รับเลือก  

ฉันก็จะไม่ต้องกลับมาเยือนนรกขนาดย่อมๆ น่ีอีก แต่ถ้าไม่ได้รับเลือก ฉันก็ 

จะกลับมาหามันอีกครั้ง

เราสองพ่อลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์คู่ใจตรงดิ่งไปยังที่อยู่ตามที่คอลัมน์นั้น

บอกไว้ แล้วเราก็มาจอดรถที่หน้าตึกแถวแห่งหน่ึง เป็นตึกท่ีดูหรูหราไม่เบา 

เลยล่ะ ฉนัอ่านทีอ่ยู่ในคอลมัน์ทีต่ดัมาจากหน้าหนังสอืพิมพ์อกีครัง้เพ่ือให้แน่ใจ

ก่อนจะเดินไปเคาะประตู แต่พ่อก็เดินเข้ามาดันให้ฉันไปยืนอยู่ข้างหลัง

"เดี๋ยวๆ ฉันไปเคาะเอง"

"ท�าไม" ฉันไม่เข้าใจ

"การพบกันครัง้แรกก็ต้องท�าให้ดเูป็นพ่อทีอ่บอุน่และดแูลลกูสกัหน่อยเซ่  

ฉันต้องเคาะประตูให้แก แล้วก็ค่อยๆ โอบแกเดินเข้าไปในบ้านด้วยความรัก"

ฉันยืนเบ้ปากให้กับสิ่งที่พ่อคิด สภาพเราสองคนที่เหมือนพวกอันธพาล

ใต้ดินซอมซ่อแบบน้ีน่ะเหรอจะมีความรักความอบอุ่นกับเขาด้วย ถ้าคิดจะ 
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เสแสร้งจริงๆ ต้องท�าการบ้านมาดีกว่าน้ีนะคะคุณมาร์ค ไม่ใช่มาคิดสดเอา 

หน้าประตูบ้านเขาแบบนี้

"สวัสดีครับ"

พอประตูเปิด เราก็พบพ่อบ้านวัยประมาณสี่สิบปีออกมาต้อนรับ เขา 

อยู่ในชุดสูทสีน�้าเงินเข้มสะอาดสะอ้านและมองพวกเราด้วยสายตาที่เป็นมิตร

"เอ่อ...ผม...ผมพาลูกสาวมาสมัครงานตามในคอลัมน์เนี้ยอ่ะ"

พ่อเอามือจิ้มๆ เจ้าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ที่เพิ่งแย่งไปจากมือฉันเมื่อกี้

"อ้อ เชิญเข้ามาได้เลยครับ"

หลงัจากพ่อบ้านรบัทราบจดุประสงค์ของการมาเยือนแล้ว เราท้ังสองคน

ก็ถูกเชื้อเชิญให้เข้ามาในตัวตึก ด้านในตึกถูกตกแต่งไว้เป็นเหมือนบ้าน 

ที่พักอาศัย ฉันกับพ่อเดินตามคุณพ่อบ้านเข้าไปโดยลืมมองทางอย่างส้ินเชิง 

เพราะมวัแต่ตืน่ตาชะเง้อมองดคูวามสะอาดสะอ้านและการตกแต่งอนัหรหูรา

ของตึกแถวหลังนี้

"ผมชื่อจาเร็ดครับ เป็นพ่อบ้านที่ดูแลคุณเพลงพิณ ยังไงขอสอบถาม 

เพื่อให้แน่ใจหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนเป็นคนไทยใช่มั้ยครับ"

"ใช่ครบั/ใช่ค่ะ" ฉนักับพ่อตอบเป็นภาษาไทยพร้อมๆ กันทนัท ีคณุจาเรด็ 

อมย้ิมนิดหน่อยก่อนจะเดินน�าเราเลี้ยวเข้าไปที่ด้านใน แล้วเราก็พบกับคู่แข่ง

อีกประมาณหกเจ็ดคนที่ต่างหันมามองพวกเราผู้มาใหม่อย่างพร้อมเพรียง

คนที่จะเป็นเจ้านายฉันชื่อเพลงพิณงั้นเหรอ ชื่อเพราะจัง...

ทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านกันมาก บางคนฉันนึกว่าแต่งตัว

ไปสมัครสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยซ�้า แล้วดูสภาพฉันสิ... 

เสื้อหนังเก่าๆ กางเกงยีนขาดๆ รองเท้าผ้าใบลุยๆ คงจะได้งานนี้หรอกนะ

"นี่ ท�าไมแกไม่เปลี่ยนชุดมาซักหน่อยก่อนออกมาวะ"

"พ่อเคยให้เงินหนูไปซื้อเสื้อผ้าด้วยเหรอ"

ฉนัตอบกึง่ตดัพ้อโดยไม่มองหน้าอกีฝ่าย พ่อได้แต่พ่นลมหายใจออกมา

แรงๆ อย่างขัดใจ ช่วยไม่ได้ ถ้าพ่อหัดดูแลฉันให้ดีกว่าน้ีต้ังแต่แรกก็คงจะ 

ไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดแบบนี้หรอก
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"ไม่ทราบว่าคุณสุภาพสตรีชื่อว่าอะไรครับ" คุณจาเร็ดคนเดิมเดินเข้ามา 

สอบถามฉัน

"หนูชื่อนาราค่ะ"

"พอดีผมเข้าไปรายงานคุณเพลงพิณว่ามีผู้มาสมัครเพ่ิม คุณเพลงพิณ

อยากเจอคุณนาราก่อนน่ะครับ"

ว่าแล้วฉันก็ถูกเชิญให้เดินตามคุณจาเร็ดไปตามโถงทางเดิน โดยม ี

เสยีงตะโกนเชยีร์ของพ่อดงัตามมาจากด้านหลงั ช่วยสร้างความอบัอายให้ฉนั

เป็นอย่างดี

ฉันถูกคุณจาเร็ดพามาที่ห้องด้านในซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องท่ีฉันอาศัย

อยู่กับพ่อสักสองเท่าได้ ภายในเป็นห้องโล่งๆ มีชั้นวางหนังสือท่ีถูกแกะสลัก

อย่างดีจัดอยู่ท่ีผนังห้อง มองตรงไปก็เห็นหญิงสาวคนหน่ึงน่ังรออยู่ ย่ิงฉัน 

เดินเข้าไปใกล้ๆ ก็ยิ่งเห็นใบหน้าอีกฝ่ายชัดเจนขึ้น เธอสวยใช้ได้เลย...

ไม่ใช่แค่ใช้ได้สิ สวยระดับเป็นนางเอกละครโทรทัศน์ได้เลยล่ะ

นี่น่ะเหรอคุณเพลงพิณ...

คณุจาเรด็ให้ฉนัเดนิเข้ามาในห้องคนเดียว ส่วนตัวเขากผ็ละออกไปไหน

ไม่รู้ ฉันยืนเก้ๆ กังๆ นิดหน่อยอยู่ตรงหน้าเธอ เพราะคุณเพลงพิณไม่ยอม 

มองฉันสักที ใบหน้าเธอตั้งตรงมาหาฉัน แต่แววตาเธอดูเหม่อลอยชอบกล  

ฉันไม่สามารถจับจุดได้เลยว่าเธอมองอะไรอยู่กันแน่ 

"สวัสดีค่ะ" ฉันลองทักเพ่ือหย่ังเชิงดู จะไม่ทักทายก่อนก็ดูเสียมารยาท 

ไปหน่อยมั้ง แต่พอฉันทักออกไป เธอก็ยิ้มและเริ่มพูดออกมาบ้าง

"ขอโทษที ไม่รู้ว่ามีใครมายืนอยู่ตรงหน้าด้วย แถมไม่พูดไม่จาอะไร  

ก็เลยไม่ได้ทักทายอะไรออกไปน่ะ"

"..." ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเท่าไหร่ แต่ก็ตอบกลับไปสั้นๆ "ค่ะ"

"ตอนแรกนึกว่าจาเร็ดมายืนน่ะ ชื่ออะไรเหรอเรา"

"นาราค่ะ"

ฉันตอบพร้อมกับประตูห้องด้านหลังท่ีเปิดออกอีกครั้ง คุณจาเร็ดเดิน 

เข้ามาและย่ืนกระดาษอะไรบางอย่างให้คุณเพลงพิณ ฉันแอบมองเน้ือหา 
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ในนั้นก็พบว่ามันเป็นกระดาษเปล่าๆ ที่มีจุดนูนเล็กๆ อยู่เต็มไปหมด 

คล้ายกับอักษรอะไรบางอย่างที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลย

อักษรเบรลล์...

ผู้หญิงคนนี้ตาบอดหรอกเหรอ!

"รายชื่อผู้มาสมัครวันน้ีท้ังหมดครับ สามคนด้านบนผมต๊ิกไว้แล้วว่า 

คุณเพลงไม่เอานะครับ" จาเร็ดคุยกระซิบกระซาบกับคุณเพลงพิณเล็กน้อย 

แล้วก็ขอตัวออกไป ประตูถูกปิดลง เหลือแต่ฉันกับคุณเพลงพิณอีกครั้งหนึ่ง

"คุณเพลงพิณมองไม่เห็นเหรอคะ"

ฉันถามไปแบบนี้จะเสียมารยาทมั้ยนะ แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้โกรธ

อะไร กลับยิ้มหวานออกมา

"ใช่ คิดไม่ถึงล่ะสิ"

"ก็...นิดหน่อยค่ะ" ฉันหัวเราะแห้งๆ 

"ขอโทษนะ คุณอายุเท่าไหร่"

"ยี่สิบสามค่ะ"

"เด็กกว่าเราสามปีสินะน้องสาว" เธอพูดเล่นกับฉันอีกแล้ว ดูเป็นคน

สบายๆ กว่าที่ฉันคิดไว้แฮะ "บอกจุดประสงค์การมาของคุณหน่อยสินารา"

"เอ่อ..."

"เราขอความจริงที่สุดนะ เมื่อเช้าคนที่มาสมัครเกือบทุกคนพยายาม 

พูดเหตุผลอะไรไม่รู้ใส่เราเต็มไปหมด มันเกินจริงแล้วก็ทางการมากเกินไป  

เราไม่ชอบ" คุณเพลงพิณออกตัวเสียงเข้มขึ้นมาหน่อย คาดว่าเมื่อเช้าผู้สมัคร

คนอื่นๆ ที่มาก่อนหน้าฉันคงท�าเธออารมณ์เสียน่าดู 

ฉันสูดหายใจลึกๆ ก่อนจะถามย�้าอีกครั้ง

"คุณเพลงพิณอยากทราบความจริงที่สุดใช่มั้ยคะ"

"ใช่ ขอแบบที่เป็นความจริงที่สุด"

"นาราไม่อยากอยู่กับพ่อค่ะ"

"..."

"นาราอยากมชีวิีตทีด่กีว่าน้ี ทกุวันนีน้าราต้องอยู่กับยาเสพติด การฟอกเงนิ  
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การโกง และการสร้างความเดือดร้อนมากมายให้กับผู ้คนตามท้องถนน  

นาราเกลียดมันและไม่มีใครช่วยนาราได้ ถ้าเป็นไปได้ นาราอยากกลับ 

เมืองไทยด้วยซ�้า ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ แต่ตอนน้ีส่ิงท่ีนาราอยากท�ามากท่ีสุด 

คือหยุดใช้ชีวิตแบบหมาข้างถนนแบบนี้สักที"

ฉันพูดออกไปจนจบ ส่วนคุณเพลงพิณก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา เรา 

สองคนเข้าสู่ภาวะความเงียบที่แสนอึดอัดอีกครั้งหนึ่ง

"ถ้างานที่เราจะให้นาราท�าไม่ใช่งานแม่บ้านล่ะ"

"..."

"จรงิๆ ตามประกาศในหนงัสอืพิมพ์น่ะเป็นเรือ่งโกหก เราอยากจะเป็นคน 

คุยรายละเอียดกับผู้สมัครที่เราถูกใจเองมากกว่า ก็เลยลงประกาศไปก่อนว่า

เป็นแม่บ้าน จะได้เรียกคนมาได้เยอะๆ"

"ขอแค่มันไม่ใช่งานเก่ียวกับยาเสพติด ค้าอาวุธ ของเถ่ือน หรืออะไร 

แบบนั้นก็โอเคหมดล่ะค่ะ"

ฉันตอบออกไปอย่างไม่ยี่หระ นั่นท�าให้คุณเพลงพิณยิ้มที่มุมปากขึ้นมา 

ฉันขอมองในแง่ดีว่าเธอก�าลังถูกใจฉันอยู่จะได้มั้ยนะ

"ตัวนาราก็คงจะไม่ได้เป็นที่ถูกใจคุณมากหรอก คือ...ถ้าคุณมองเห็น 

แล้วได้เห็นการแต่งตัวของฉันเทียบกับคนอื่นคุณก็คงไม่ชอบหรอกค่ะ แต ่

เวลาฉันท�าอะไรแล้วฉันก็จริงจังนะ"

เพราะไม่เคยถูกสอนว่าการพูดจาหว่านล้อมให้ได้งานมันท�ายังไง  

ไม่เคยถูกอบรมว่าพูดอย่างคนมีมารยาทดีต้องพูดแบบไหน ท่ีฉันท�าเป็นก็แค่

พูดตรงๆ ออกไปอย่างที่ใจคิดแม้จะเก้ๆ กังๆ บ้าง อย่างสรรพนามที่ใช้เนี่ย...

จะฉันหรือจะนาราดีวะ

"ได้มาดูแลคุณเพลงที่มองไม่เห็นให้อยู่สะดวกสบายขึ้นก็ดูเป็นงานที่ 

ไม่เลวนะคะ"

ฉันควรจะหยุดพูดสักทีมั้ง แต่ละประโยคที่ออกมาไม่เข้าท่าทั้งนั้นเลย

"งานที่นาราต้องท�าจริงๆ มันไม่ยากขนาดนั้นหรอก"

คุณเพลงพิณหัวเราะในล�าคอก่อนจะเอาปากกาท่ีอยู่บนโต๊ะขึ้นมาขีด 
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จุดเล็กๆ ที่อยู่บนกระดาษใบนั้น ถ้าให้เดา มันคือชื่อฉันเอง

"แล้วจะติดต่อกลับไปนะ"

และเพราะคณุเพลงพิณบอกว่าจะตดิต่อกลบัมา ท�าให้พ่อฉนัอารมณ์เสยี 

ยกใหญ่เพราะใจร้อนอยากได้เงินมาก จนพานนึกไปเองว่าคุณเพลงพิณจะ

ประกาศผลทันทีว่าผู ้ท่ีได้รับเลือกคนน้ันเป็นใคร และดูเหมือนพ่อจะคิด 

เข้าข้างตัวเองสุดๆ ว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นฉัน

"แกต้องได้รับเลือกนะ ฉันอยากได้เงินนั่น!"

พ่อพูดประโยคนีใ้ส่ฉนัเป็นครัง้ทีร้่อยได้แล้วในตลอดสามวันหลังจากไป

สมัภาษณ์ คิดแล้วก็เสยีใจไม่ใช่น้อย ฉนัเป็นลกูแท้ๆ แต่พ่อกลบัไม่ต้องการฉนั

เลยแม้แต่นิด

แต่เอาจริงฉันก็ไม่เป็นที่ต้องการตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว จะมาน่ังเสียใจอะไร

ตอนนี้กันนะ

"อ้อ ถ้าแกได้ไปอยู่กับยัยเศรษฐีนั่น ฉันหวังว่าแกจะไม่เอาเรื่องที่ฉันท�า

อะไรผิดกฎหมายไปบอกพวกต�ารวจล่ะ"

"พ่อก็หยุดท�าสิ จะได้จบเรื่อง"

"ไม่"

ค�าตอบจากพ่อท�าให้ฉันถอนหายใจออกมาเบาๆ อย่างเอือมระอา 

ก๊อก ก๊อก ก๊อก 

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ฉันไม่คิดอะไรมาก เดาเล่นๆ ว่าไม่กลอเรียก็นิคกี้

คงเอาลูกสาวมาทิ้งไว้ให้ฉันเลี้ยงระหว่างหล่อนออกไปช่วยสามีคนท่ีสิบม้วน

กัญชาขาย

"ฉิบหายละ นารา เราต้องหนี!" พ่อพูดขึ้นมาหลังจากไปส่องตาแมวท่ี

ประตู

"อะไรกันล่ะ ใครมา" ฉันผลักพ่อที่ท�าท่าต่ืนตูมออกไปให้พ้นทางแล้ว 

ไปดูที่ตาแมว ก่อนจะพบว่านอกประตูเป็นชายผิวด�าร่างยักษ์สองคนซึ่งฉัน 

พอคุ้นเคยอยู่บ้าง
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"ดอมกับไมค์น่ี จะหนีท�าไม นั่นเพ่ือนเราน่ี" ฉันท�าท่าจะเปิดประตู 

แต่พ่อก็ยั้งมือไว้

"ฉันแอบขโมยเงินมันมา"

"ว่าไงนะ!?"

"อย่ามายืนซื่อบื้อสิวะ ไปเปิดหน้าต่าง จะได้เตรียมหนี"

"ไอ้มาร์ค! ฉันรู้นะว่าแกอยู่ข้างใน เปิดประตู!"

ดอมที่อยู่ด้านนอกตะโกนข้ึนมา น�้าเสียงดูไม่พอใจเท่าไหร่ ฉันเดาว่า 

เขารู้เรื่องที่พ่อขโมยเงินมาแน่ๆ ระหว่างนั้นพ่อก็รีบหย่อนกระเป๋าเป้ของตน 

ออกไปที่ตะแกรงเหล็กนอกหน้าต่างอย่างรีบร้อน

"ไอ้มาร์ค!"

คราวนี้เป็นเสียงของไมค์บ้างพร้อมกับการทุบประตูห้องท่ีแรงข้ึนทุกทีๆ 

ไมค์ท่ีฉันรู ้จักขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มผิวสีผู ้ใจเย็นและมีอารมณ์ขัน แต่คราวน้ี 

เขาสบถชื่อพ่อของฉันด้วยความโกรธจัด นั่นหมายความว่าการมาของทั้งสอง

ไม่เป็นมิตรแน่นอน 

"เอาเงินฉันคืนมานะโว้ยไอ้มาร์ค!"

"ท่ีพ่อต้องการเงินเยอะๆ จากคุณเพลงน่ีคือเพราะอะไรกันแน่เน่ีย!"  

ฉันถามพ่ออย่างเคืองใจขณะช่วยเขาปีนออกไปนอกหน้าต่าง

"หยุดพูดแล้วตามฉันมา!"

โครม!

แต่ดูเหมือนจะสายไป ประตูห้องของเราถูกพังเข้ามาพร้อมกับการ

ปรากฏตัวของชายร่างยักษ์สองคนท่ีก้าวฉบัๆ เข้ามา กลิน่อายโทสะของทัง้สอง

ลอยมาเตะจมูกฉันอย่างแรง

"คิดจะหนีเหรอ!"

มือใหญ่หนาของไมค์กระชากร่างฉันที่ก�าลังเกาะลูกกรงเตรียมจะหนี

ตามพ่อกลบัเข้ามาจนกระแทกกับพ้ืนห้อง ฉนัร้องครางออกมาเพราะเจบ็ก้นกบ 

พอมองไปที่หน้าต่างก็ไม่เห็นพ่อแล้ว ฉันรีบลุกขึ้นและชะเง้อออกไปด้านนอก 

หวังลึกๆ ว่าพ่อจะกลับเข้ามาช่วยฉันขณะที่ไมค์กับดอมพากันสบถด่าไม่หยุด
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Warm Eyes ดวงตาของเธอ16

"พ่อเธอไปไหน นาร่า!"

"ฉันไม่รู้ ฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เองว่าพ่อขโมยเงินพวกนายไป"

ฉันพยายามตั้งสติและพูดกับสองคนนี้ให้รู้เรื่องมากท่ีสุด แต่ดูท่าทาง 

จะไม่เป็นผลเมื่อทั้งดอมและไมค์ต่างย่างกรายเข้ามา ฉันได้แต่ถอยหลัง 

เข้าหาผนังห้องไปเรื่อยๆ 

"อย่ามาโกหกฉันนะนาร่า" ไมค์กัดฟันกรอดและมองหน้าฉันอย่าง 

คาดโทษ

"อย่า-โกหก-พวกเรา!" แต่ดอมกลับรุนแรงกว่า เขาบีบคอฉันอย่างแรง

เสียจนส่งเสียงเล็ดลอดออกมาแทบไม่ได้

"มะ...ไม่...ไม่รู้" ฉันดิ้นพล่าน พยายามท้ังจิกตีและหยิกมือของดอมให้

ปล่อยล�าคอฉันซะ

"พวกเราไม่อยากท�าร้ายเธอเลยนาร่า"

ไมค์ย้ิมหวานออกมาและส่ายหัว ปกตฉินัชอบรอยย้ิมเวลาเขาปล่อยมกุ

อเมริกันโง่ๆ ใส่ฉัน แต่วันนี้มันไม่ใช่

"ยังไงพ่อเธอต้องกลับมารับเธอแน่"

"ใช่" ดอมเองกเ็ห็นด้วยกับไมค์ "เราต้องทิง้รอยแผลไว้สกัหน่อย ให้ไอ้มาร์ค 

มันรู้ว่าอย่ามาแหย็มเงินของเราอีก"

"อย่านะ..." ฉันตัวสั่นเมื่อดอมชักมีดเล่มเล็กออกมา

"โธ่สาวน้อย ฉันไม่ท�าให้เธอเลือดออกหมดตัวหรอก" 

เพียะ!

แรงกระแทกจากฝ่ามือของไมค์ท�าให้ร่างฉันกระเด็นลงไปนอนบนพ้ืน

พร้อมกับอาการชาวาบท่ีแก้มซ้าย ฉนัพยายามพยุงสติตวัเองให้ดแีล้วเงยหน้า

ขึ้นมา หวังต่อรองขอชีวิตจากทั้งสองคนตรงหน้า

"น่ีคือค�าเตือนจากฉัน ตานายแล้วดอม" ไมค์บุ้ยปากไปหาดอมท่ียังคง

ถือมีดเล่มเล็กของตนและเริ่มยื่นเข้ามาใกล้ฉัน

"หยุดนะ!" เสยีงของใครบางคนทีฉ่นัเคยได้ยินมาก่อนดงัมาจากหน้าประตู 

ฉันพยายามปรือตามอง แล้วก็เห็นร่างของจาเร็ดยืนถือปืนกระบอกเล็ก
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เล็งมาทางหนุ่มผิวสีทั้งสองคนอยู่ ดอมลดมีดลงไว้ข้างตัวก่อนจะหันมา 

หาไมค์

"ไอ้แก่ผอมแห้งนี่ใครวะ"

"วางมีดแกลงแล้วไปซะ อย่าให้ฉันต้องยิง"

"โฮะ ไอ้แห้งนี่หาเรื่องใส่ตัวซะแล้ว" พูดจบดอมก็กระโจนใส่จาเร็ดทันที 

พ่อบ้านของคุณเพลงพิณเสียการทรงตัว ไมค์เองก็ตะลุยเข้าใส่เช่นกัน ทั้งสาม

คนยังคงตะลุมบอนกันไม่หยุด แต่ดูเหมือนจาเร็ดจะมีทักษะการป้องกันตัว 

บางอย่าง เขาใช้ศอกกระแทกร่างไมค์อย่างแรงจนอีกฝ่ายลงไปกองกับพ้ืน  

ฉันที่เป็นเพียงตัวช่วยเดียวของจาเร็ดรีบคว้าโต๊ะไม้เล็กๆ ท่ีอยู่ตรงหน้าโซฟา 

ในห้องขึ้นมา ก่อนจะเงื้อขึ้นและฟาดใส่ดอมอย่างแรง

แหงล่ะ ต่อให้ตัวใหญ่แค่ไหน เจอแผ่นไม้หนาๆ เข้าไปก็ต้องจุกเอา 

อยู ่บ้างล่ะ ดอมสลบไปแล้ว เหลือแต่ไมค์ที่ยังมีสติอยู ่แต่ก็ยังคงนอน 

โอดครวญอยู่ที่พื้น

"ปล่อยเขาจาเร็ด" ฉันเข้าไปคว้าแขนจาเร็ดไว้ก่อนท่ีเขาจะลงมือ 

ท�าร้ายไมค์อีกครั้ง "เขาเป็นเพื่อนฉัน"

ดูเหมือนค�าพูดฉันจะท�าให้ไมค์ชะงักและเงยหน้าจากพื้นขึ้นมามองฉัน

"ฉันไม่รู้ว่าพ่อฉันหนีไปอยู่ที่ไหน หวังว่าพวกนายจะตามหาเขาให้เจอ 

แต่เรื่องระหว่างฉันกับเขา เราจบกันแค่นี้แหละ"

"..."

"ลาก่อนไมค์ นายเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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