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‘ปลายทางที่สายรุ้ง’ นวนิยายรักโรแมนติก ที่ครั้งหนึ่งเคยตีพิมพ์ลง
นิตยสารหญิงไทย และได้รับการรวมเล่มมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยสำนักพิมพ์
หมึกจีน
ครั้นเวลาผ่านไป สำนักพิมพ์เพื่อนดีมีโอกาสจัดรวมเล่มในครั้งที่ ๓
นี้ เพื่อให้แฟนๆ นักอ่าน ซึ่งติดตามสำนวนแปลอันละเมียดละไม ของ
“นิดา” และรอคอยผลงานของท่านมาโดยตลอด ได้รบั ความสุขไปกับหัวใจ
อันอ่อนโยนของทนายหนุ่ม ‘วอลเลซ’ และ สาวน้อย ‘เค็ลซี่’ ในท่ามกลางธรรมชาติสวยงามด้วยทุ่งดอกไม้ ป่าเขา ลำธาร อันนำไปสู่รักหวาน
สว่างสดใสประดุจสายรุ้งในเบื้องปลาย

ปลายทางที่สายรุ้ง
“นิดา”

๑
อากาศในยามค่ำกลับเย็นฉ่ำทั้งๆ ที่เมื่อกลางวันค่อนข้างจะร้อนอ้าว
ท้องฟ้าเรืองด้วยแสงจันทร์สีทองแดงจัดซึ่งส่งประกายดวงดาราให้เพิ่มความ
ระยับระยิบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแผ่นฟ้าเป็นสีน้ำเงินดุจผ้ากำมะหยี่
ท้องถนนคลาคล่ำไปด้วยยานยนต์แบบและขนาดต่างๆ สารพันชนิด
ค่อยๆ คลานไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ด้วยลักษณะของยักษ์กำลังคลานหาเหยื่อ
เครื่องยนต์ส่งเสียงครวญครางเมื่อเร่งความเร็วไม่ได้ตามใจผู้ขับขี่
เค็ลซีไม่
่ รูส้ กึ เบือ่ หน่ายกับการจราจรทีกำลั
่ งจะกลายเป็นจลาจลบนท้องถนนสีเงินยวงตรงหน้าแม้แต่น้อย หล่อนซุกร่างลงอิงแอบความนุม่ หยุน่ ของ
พนักพิงแล้วถอนใจยาวอย่างแสนสุข พลางแอบมองเสี้ยวหน้าอันหล่อเหลา
คมคายของคลิฟด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักอันเปี่ยมล้นระคนด้วยความ
ขลาดอายเมื่อคิดเลยไปว่าอีกเพียงสัปดาห์เดียว ชายหนุ่มผู้กำลังขับรถด้วย
อาการอันหมกมุ่นขุ่นขึ้งผู้นี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นสามีของหล่อน
อดไม่ได้ที่จะสอดมือไปไขว้ไว้กับแขนของเขาแล้วเอียงแก้มซบลงตรง
นั้น เค็ลซี่ชม้อยตามองเขาแล้วยิ้มให้อย่างเอียงอาย ใจตื้นตันไปด้วยความ
สุขสมหวัง
ประหลาดนัก…หัวใจอ่อนโยนของเค็ลซีเต้
่ นกระตุกผิดจังหวะไปนิดหนึง่
เมื่อรู้สึกว่าแขนข้างนั้นของคลิฟช่างแข็งกระด้างเสียนี่กระไร!
แต่ถึงอย่างไรคลิฟก็ก้มลงมองหล่อนแวบหนึง่ แล้วละ…แสงจันทร์สีทองแดงนัน้ หม่นมัวเกินไปจนเค็ลซีไม่
่ อาจอ่านความรูส้ กึ ในสีหน้าและดวงตาของเขา
ได้ หล่อนเห็นแต่ความเคร่งขรึมคมเข้มในใบหน้าคล้ำแดดของเขาเท่านั้น…
จูๆ่ คลิฟก็เบนหน้ารถแอบเข้าข้างทาง ลดความเร็วลงจนกระทัง่ จอดนิง่
สนิท เขาหมุนกุญแจดับเครือ่ งยนต์แล้วค่อยๆ หันหน้ามองเค็ลซี่ ดวงตาจุด
ประกายวาวขึ้นอย่างน่าแปลกใจ

“นิดา”
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เขาคงจะจูบฉัน…หญิงสาวหัวใจสัน่ ขึน้ มาทันใด หล่อนเอียงหน้าเข้าไป
ใกล้เขาอีกนิดหนึ่ง พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในวงแขนอบอุ่นแข็งแรงในบัดนั้น
แต่คลิฟมิได้ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวแม้แต่น้อย เขายังคงนัง่ นิง่ ขึงอยูเ่ ช่น
เดิม ต้นแขนทีแก้
่ มของเค็ลซีเอี
่ ยงซบอยูทำท่
่ าจะเบีย่ งเบนไปเล็กน้อยเสียด้วยซ้ำ
มือของหญิงสาวร่วงผล็อยลงทันที เค็ลซียื่ ดร่างขึน้ นัง่ ตัวตรงแล้วมอง
หน้าชายหนุม่ อย่างจะถามไถ่ เพียงแต่คำพูดไม่อาจล่วงผ่านพ้นลำคอทีกำลั
่ ง
ตีบตืน้ ขึน้ มาอย่างไม่มีเหตุผล ความเงียบสงัดและวังเวงทำให้ได้ยนิ เสียงจิง้ หรีด
กรีดปีกกริก๊ ๆ อยูที่ กอ
่ หญ้าข้างทาง เค็ลซีพยายาม
่
รัง้ หัวใจทีเต้
่ นรัวให้กลับมา
อยูใน
่ สภาพปกติอย่างยากเย็น หล่อนไม่แน่ใจเสียแล้วว่าในบรรยากาศทีเคร่
่ ง
เครียดขึ้นมาโดยกะทันหันเช่นนี้ ใครควรจะเป็นผู้พูดออกมาก่อน
ในทีส่ ดุ หญิงสาวก็เป็นฝ่ายละความตระแหน่แง่งอน หล่อนพยายาม
ยิ้มเมื่อพูดขึ้นว่า
“งานเลีย้ งสนุกจังเลยนะคะ คลิฟ…แล้วลีนก็สวยหยาดเยิม้ เชียว แต่ง
เนือ้ แต่งตัวเข้าทีเหลือเกินจนฉันแทบจะอดอิจฉาไม่ได้ คุณว่าฉันโง่ไหมทีขอ
่ ให้
ลีนไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวน่ะ…”
คลิฟพยักหน้าช้าๆ มิใช่ว่าจะตอบรับคำถามของเค็ลซี่ แต่ดูเหมือนว่า
เขาพยักหน้ากับตัวเองเหมือนจะตัดสินใจอะไรสักอย่างต่างหาก
“เค็ลซี่…” เขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่แหบกว่าปกติ “มีอะไรอย่างหนึ่งที่
ผมอยากจะบอก…แต่…แต่ไม่รู้จะตั้งต้นยังไง…”
หญิงสาวเลิกคิ้วสูงแล้วหัวเราะล้อเลียน
“ต๊าย คลิฟ…” หล่อนพยายามทำเสียงระรืน่ “จนป่านนีแล้
้ วคุณยังไม่
กล้าพูดอะไรกับฉันตรงๆ อีกหรือคะ…ไม่เอาน่า ไม่ต้องเกรงใจกันสิคะ มีอะไร
ก็พูดไปเถอะ ฉันฟังได้ทัง้ นัน้ …อย่าลืมว่าเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่ปิดบังอะไร
กันไงล่ะ”
“จริงหรือ เค็ลซี…
่ ” ชายหนุม่ ขยับตัวอย่างอึดอัด “คุณแน่ใจนะว่าจะ
รับฟังความจริงอะไรบางอย่างได้”
เค็ลซี่ใจเต้น แต่หล่อนก็ยังแย้มยิ้มได้เป็นปกติ
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หล่อนรู้ดีว่าพ่อแม่ของหล่อนเรียกร้องความโอ่อ่าหรูหรามากเกินไป
“คลิฟคะ มีอะไรในใจก็พูดไปเถิด…” หล่อนพูดเสียงอ่อนโยน “อย่า
มัวอ้ำๆ อึง้ ๆ อยูเลย
่ ฉันยิง่ อยากรูจะ
้ ตายอยูแล้
่ วนะ อยากรูว่้ าคุณกำลังจะพูด
เรื่องการแต่งงานของเราหรือเปล่า…”
ดวงตาของคลิฟเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย
“ใช่แล้ว…” เขาพูดเกือบเต็มเสียง แต่กลับกระซิบแผ่วเบาในประโยค
ต่อไป “เค็ลซี…
่ ผม…ผมอยากจะบอกคุณว่าเรายังไม่ควรก้าวไปถึงขัน้ นัน้ …”
เงียบเสียจนเค็ลซีได้
่ ยนิ เสียงหัวใจเต้นโครมๆ ของตัวเอง หล่อนจ้องหน้า
เขาเขม็ง ริมฝีปากของคลิฟเม้มสนิทเหมือนกับว่ามิใช่เขาทีเปล่
่ งคำพูดประโยคร้ายกาจนั้นออกมา
“อะไรนะ…” หล่อนได้ยินเสียงตัวเองพึมพำเหมือนละเมอ “คุณพูด
อะไรออกมาน่ะ คลิฟ…ฟังดูมัน…เอ้อ…มันตลกสิ้นดีเลยละ”
“ตลกยังไง…” เขาย้อนถามเสียงห้วนสนิท เข้ากันได้ดีกับใบหน้าบึง้ ตึง
“ไม่…ไม่รูซี้ ” เค็ลซีชั่ กอึกอัก “ฉันเคยได้ยนิ เขาพูดกันว่าพอใกล้จะถึง
วันสำคัญเจ้าสาวมักจะมีอาการประหลาดๆ แบบนีแหละ
้
แต่ไม่เคยรูว่้ ามันเกิด
ขึ้นกับเจ้าบ่าวได้เหมือนกัน…”
“ประหลาดยังไง…” คลิฟยังคงใช้เสียงห้วนๆ ต่อไป
“ก็คุณแม่เคยเล่าน่ะ…” เค็ลซี่อุบอิบ ใจชื้นขึ้นเล็กน้อยเมื่อคิดว่าการ
คาดคะเนของหล่อนถูกต้อง “คนแก่ๆ เคยเล่าว่าพอใกล้วันแต่งงานผู้หญิงก็
อดรูส้ กึ ไม่ได้ว่ายังไม่ถึงเวลาสมควร หรือว่าตืน่ เต้นหวาดกลัวอะไรก็ไม่รูหรอก
้
นะ ก็เลยประวิงเวลากับเจ้าบ่าวต่อไปอีกหน่อย…ก็แค่นั้นเอง…คุณก็…ก็คง
อยากประวิงเวลาต่อไปอีกหน่อยใช่ไหม คลิฟ…ใช่ไหมคะ?”
“ไม่ใช่…” ชายหนุ่มส่ายศีรษะช้าๆ “ผมอยากแต่งงานตามกำหนด…
หรือ…ว่าเร็วขึ้นก็ยิ่งดี…”
เค็ลซี่มองเขาด้วยดวงตาใสซื่อ
ชายหนุม่ เบือนหลบสายตาคูนั่ น้ เขากลืนน้ำลายแล้วพยักหน้าช้าๆ อย่าง
ตัดสินใจ เมือ่ ตอบคำถามในแววตาของคูห่ มัน้ ในประโยคต่อไป น้ำเสียงของ
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คลิฟก็เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดอย่างน่าอัศจรรย์
“ผมต้องการแต่งงานโดยเร็ว…แต่ไม่ใช่กับคุณ เค็ลซี่…”
หัวใจของเค็ลซีปวด
่ หนึบเหมือนถูกทุบอย่างแรง ยังผลให้หล่อนอ้ำอึง้ งัน
ไปชั่วนาที กว่าจะพูดออกมาเหมือนเสียงละเมอ
“คลิฟ…ฉัน…ฉันไม่เข้าใจ…”
คลิฟมีสีหน้าหมองหม่นขึน้ มาทันที ความโหดร้ายเลือดเย็นจางหายไป
หมดสิ้น เขาจับมือเค็ลซี่ไว้แล้วพูดเสียงเบา
“มันเป็นเรื่องที่น่าทุเรศที่สุด…ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมไม่ได้รักคุณ…”
เค็ลซีสะดุ
่ ง้ เยือก แววตาตืน่ ตระหนกเหมือนเด็กหลงทางในนิทานปรัมปราผู้เดินไปพบเอาอสูรร้ายผงาดอยู่ตรงหน้าโดยกะทันหัน
“คลิฟ…”
“ผมรูดี้ ว่าคุณรูส้ กึ ยังไง…” คลิฟพยักหน้า เขาสูดลมหายใจยาวเหมือน
จะเรียกกำลังใจให้ตัวเองในการพูดโพล่งออกมาโดยเร็วต่อไป
“แต่ก่อนนีผม
้ เคยคิดว่าผมรักคุณ คุณเป็นผูห้ ญิงคนเดียวทีผม
่ คิดอยาก
แต่งงานด้วย ผมคิดเช่นนัน้ จนกระทัง่ เราหมัน้ กันและกำหนดนัดหมายวันแต่ง
งาน แต่…แต่…”
“นัน่ ซีคะ…” เค็ลซีสงบ
่ ใจลงได้อย่างไม่น่าเชือ่ หล่อนมองหน้าเขาเขม็ง
“คุณทำให้ฉันเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเวลา แล้วทำไม…เพราะอะไร เรื่องมัน
ถึงกลับกลายไปได้…”
“เพราะตอนนัน้ ผมยังไม่เคยพบลีน…” คลิฟตอบเสียงหนักแน่น… “คุณ
เองที่แนะนำให้ผมกับลีนรู้จักกัน”
เค็ลซี่ยืดไหล่ตรงเหมือนมีหนามแหลมทิ่มแทงอยู่กลางหลัง
“คลิฟ…” เค็ลซีตวาด
่ เบาๆ น้ำเสียงกราดเกรีย้ ว “นี…
่ นีคุ่ ณกำลังจะบอก
ฉันว่าคุณกับลีน…”
คำพูดชะงักขาดห้วนไปเมื่อลมหายใจหอบพลุ่งออกมาจากทรวงอก
“เราไม่รูต้ วั เลย เค็ลซี”่ คลิฟพูดด้วยเสียงน่าสงสาร “สาบานได้ว่าเรา
ไม่คิดว่ามันจะเป็นยังงัน้ แต่…แต่พอเราได้พบกันแค่เพียงวินาทีแรกมันก็…ก็
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ช่วยไม่ได้เสียแล้ว ผมเสียใจ”
“พอ…ไม่ต้องพูดต่อไป ฉันเข้าใจละว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทีเหลื
่ อเชือ่
…ทีไม่
่ อาจอธิบายได้…” หล่อนฝืนหัวเราะเสียงแหลมสะท้าน “จะบอกให้เอา
บุญนะ คลิฟ ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการที่ผู้หญิงใจง่ายกับ
ผู้ชายใจคดโคจรมาพบกันบนเส้นทางชีวิตของฉันเท่านั้นเอง เฮอะ…คู่หมั้น
ของฉันกับญาติสนิทของฉัน…ช่างน่าขันอะไรยังงี้…”
“เค็ลซี่…” คลิฟร้องอย่างปวดร้าว “นี่คุณเห็นเรื่องของผมกับลีนเป็น
เรื่องตลกน่าขันรึ…รู้ไหมว่าคุณกำลังสบประมาทเราทั้งสองคน…”
“ใช่…ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรตลกน่าขันสิ้นดีขนาดนี้มา
ก่อนเลย” หญิงสาวรับคำอย่างหนักแน่น “ถามหน่อยเถิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้น
นานหรือยัง…”
“ก็…ก็ตั้งแต่วันที่คุณแนะนำให้ผมรู้จักกับเขานั่นแหละ…”
“งั้นก็แค่อาทิตย์เดียวน่ะซี…ให้ตายเถอะ เป็นไปได้ยังไง ในเมื่อลีนก็
รู้ว่าเขามาเยี่ยมฉันเพื่อร่วมงานแต่งงาน เขาจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยซ้ำ…”
“ผมรู…
้ ” ชายหนุม่ พยักหน้าเศร้าๆ “ลีนไม่สบายใจมาก เขาไม่อยาก
ทำร้ายคุณเลย เค็ลซี…
่ ถึงผมก็เหมือนกัน เราพยายามที่จะหักห้ามใจ…แต่
มันก็…”
“ก็ช่วยไม่ได้เสียแล้ว เพราะคุณกับลีนรักกันปานจะกลืนกิน ไม่มีอะไร
ในโลกจะมาหยุดยั้งความรักอันยิ่งใหญ่นั้น…” เค็ลซี่กระแทกเสียง “นี่หรือ
ความจริงทีคุ่ ณอ้ำอึง้ ไม่ยอมบอกปล่อยให้ฉันหลงเข้าใจผิด จนกระทัง่ ป่านนี…
้ ”
“ก็ยังทันเวลาไม่ใช่หรือ…” ชายหนุม่ พูดทือ่ ๆ “บอกให้คุณรูค้ วามจริง
เสียตอนนี้ดีกว่าจะรอไปจน…จนเราแต่งงานกันแล้วมีปัญหาทีหลัง”
“ถูก…” เค็ลซีกระแทก
่
เสียง “คุณพูดถูกมากเลยละ คลิฟ…ไม่มีอะไร
จะถูกไปกว่านี้อีกแล้ว”
เงียบกันไปสักอึดใจ เค็ลซี่ก็โพล่งออกมาว่า
“ฉันจะกลับบ้าน…เดี๋ยวนี้แหละ”
“เค็ลซี่ ผมเสียใจ…เชือ่ เถอะว่าผมเสียใจจริงๆ…” คลิฟปล่อยความเสียใจ
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ออกมาในคำพูดประโยคนัน้ จริงๆ แต่ในเวลาเดียวกัน บรรยากาศของความ
โล่งใจก็สอดแทรกเข้ามาพร้อมกันด้วย
หญิงสาวฝืนหัวเราะ
“ฉันเชือ่ ค่ะว่าคุณเสียใจ…แต่ถึงอย่างไรฉันก็อยากกลับบ้านเสียแล้ว ไม่มี
ประโยชน์ที่จะพูดอะไรกันอีกต่อไปแล้วนี่”
ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจ ทำท่าเหมือนกระอักกระอ่วนใจเหลือหลาย
แต่เขาก็หมุนพวงมาลัยกลับรถแต่โดยดี เค็ลซี่นั่งนิ่งเหมือนตกอยู่ในภวังค์
ความคิดสับสนอึงอลอยู่ในสมองที่ทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ หล่อนอยาก
จะบอกตัวเองว่ากำลังฝันร้าย อีกไม่ช้าก็จะตื่นขึ้นพบกับความจริง…
คลิฟขับรถมุง่ หน้ากลับเข้าเมืองอย่างเรียบร้อย ทัง้ ๆ ทีหั่ วใจเต้นระส่ำ
ด้วยความรูส้ กึ สับสน แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดเขาอดโล่งใจไม่ได้ทการ
ี่ เจรจาถอนหมัน้
เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
คลิฟเป็นพลเมืองหน้าใหม่ของ ‘แฟร์วิลล์’ ซึง่ เป็นเมืองเล็กๆทีน่่ าอยูของ
่
รัฐจอร์เจีย เขาเพิง่ จะมาตัง้ ถิน่ ฐานพำนักถาวรเมือ่ ปีทีแล้
่ วนีเอง
้ นัน่ ก็เพราะปู่
ของเขาถึงแก่กรรม คลิฟตัน แอคเคอร์เป็นสุภาพบุรษุ ผูเฒ่
้ าทีร่่ ำรวยอัครฐาน
ท่านเป็นที่รักเคารพของชุมชนในเมืองเล็กๆ นี้อย่างยิ่งยวด เป็นคหบดีที่มี
อัธยาศัยสุภาพเป็นผูด้ ี อีกทัง้ มีใจเป็นกุศล ทรัพย์สมบัตส่ิ วนหนึง่ มักจะถูกส่ง
ไปเกื้อกูลองค์การบรรเทาทุกข์ในรูปแบบต่างๆ โดยสม่ำเสมอ
ใครๆ ก็รูว่้ าท่านผูเฒ่
้ ามีหลานชายเพียงคนเดียวคือ คลิฟ แอคเคอร์ แต่
ไม่มีใครนึกนิยมยินดีในตัวเขาสักเท่าไร เพราะคลิฟไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองใหญ่
เขาจะมาเยีย่ มคุณปูเพี
่ ยงปีละครัง้ ตามความจำเป็นเท่านัน้ และจะมาอยูเพี
่ ยง
ระยะสัน้ ๆ ด้วยท่าทีทีบอก
่ บ่งถึงความเบือ่ หน่ายน่ารำคาญต่อสังคมเล็กๆ ทีสงบ
่
นิง่ ของ ‘แฟร์วิลล์’ อย่างออกหน้าออกตา หลายเสียงกล่าวว่าเขาเป็นหนุม่ ที่
ค่อนข้างจะไม่เอาถ่านในธุรกิจของตระกูลด้วยซ้ำ
แต่พอทราบข่าวการสิน้ ชีวติ ของคลิฟตัน แอคเคอร์ คลิฟก็เดินทางมา
ทำหน้าทีทายาท
่
ของสกุลอย่างสมบูรณ์ เป็นทีประจั
่ กษ์ว่าทรัพย์สมบัตทัิ ง้ มวล
ของท่านผูเฒ่
้ า นอกเสียจากส่วนทีอุ่ ทศิ ให้กองการกุศลแล้ว ตกเป็นของชาย
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หนุ่มรูปงามท่าทางเย่อหยิ่งวางสง่าผู้นี้แต่ผู้เดียว
เป็นที่น่าประหลาดแก่ชุมชนในเมืองเล็กๆ นี้ยิ่งนักเมื่อพบว่า คลิฟ
แอคเคอร์ ตัดสินใจพำนักอยู่ที่คฤหาสถ์ของเขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน
เนิ่นกว่าครั้งใดๆ ที่เคยมาเยี่ยมเยือน แม้เมื่อการจัดการทรัพย์สินกับสำนัก
ทนายความเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มก็ยังไม่ทำท่าจะเดินทางกลับไป
ยังเมืองใหญ่
คราวนีสั้ งคมของ ‘แฟร์วิลล์’ ก็เริม่ ตืน่ เต้นจับตามองเขาด้วยความพอใจ
บรรดาคุณแม่ที่มีลูกสาวสวยพากันกระหยิ่มในความหวังที่จะได้ทำความสนิท
ชิดชอบกับคลิฟ แอคเคอร์ ก็ใครเล่าจะมองเมินหนุม่ โสดทีหล่
่ อเหลาและร่ำรวย
แบบนี้ได้ลงคอ…
ไม่มีใครรูว่้ าคลิฟเองก็เกิดความรูส้ กึ สนองตอบโดยนัยเดียวกัน ในชุมชน
เล็กๆ นี้มองดูเขาอย่าง ‘ปริ๊นซ์ ชาร์มมิ่ง’ ในขณะที่สังคมเมืองใหญ่เขาเป็น
เพียงอณูหนึ่งที่ปราศจากความสำคัญใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ช้าเขาก็เริ่มหว่านเสน่ห์
ได้อย่างง่ายดายและทัว่ ถึง สนุกกับการคบหาเพือ่ นสนิทมิตรสหายไม่ซ้ำหน้า
ควงคู่นัดหมายกับหญิงสาวที่ล้วนแล้วแต่สวยงามน่ารักคนแล้วคนเล่าโดยให้
ความหวังแก่ทุกคนอย่างแนบเนียน
แต่แล้วในวันหนึ่ง ความมักง่ายฉาบฉวยของคลิฟในเรื่องเช่นนี้ก็ทำ
ทีทา่ ว่าจะหยุดยัง้ ลงโดยกะทันหัน นัน่ ก็คือวันทีเขา
่ ไปติดต่อธุระทีธนาคาร
่
ใหญ่
แห่งหนึง่ ในเมือง ได้ทำความรูจั้ กกับเค็ลซี่ ผูทำ
้ หน้าทีเลขานุ
่
การส่วนตัวของ
ท่านประธานกรรมการ
จากวันนั้น คู่ควงของคลิฟคนอื่นๆ ก็หายวับไปจากสายตาและสายใจ
ของเขาราวกับมีปาฏิหาริย์ คลิฟมีนัดแรกกับเค็ลซี่และนัดนั้นก็ยืดเยื้อตลอด
มาจนกระทั่งหมั้นหมายกันอย่างเป็นทางการด้วยความเต็มใจปลาบปลื้มของ
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างคนต่างก็ยอมรับว่าความรักอันซาบซึ้งยิ่งใหญ่นั้นมิได้
ต้องการเวลาไตร่ตรองนานเลย
หากทว่าพ่อแม่ของเค็ลซีมิ่ ได้รูส้ กึ ยินดีปรีดาด้วยสักเท่าไร ทัง้ สองพึงพอใจในตัวคลิฟ ไม่ว่านิสัยใจคอ รูปร่างหน้าตาและฐานะ แต่…
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“แน่ใจหรือ เค็ลซี่ ว่าลูกรักเขาจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงปลาบปลืม้ ทีได้
่ เป็น
คู่ควงเขาเท่านั้น…”
แม่ของเค็ลซี่ถามอย่างหวาดวิตก พ่อของหล่อนก็เสริมว่า
“ลูกแน่ใจนะว่าเต็มใจจะใช้ชีวติ กับคลิฟ พ่อน่ะไม่ตำหนิอะไรเขาหรอก
แต่คิดว่าเรายังรู้จักเขาน้อยเกินไป…”
เค็ลซี่มองสบตาบิดามารดาอย่างมั่นใจ หล่อนกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกถึง
ความรักที่คลิฟมีต่อหล่อนและที่หล่อนรู้สึกต่อเขายิ่งใหญ่ไปกว่านั้น
“ตั้งแต่เกิดมาลูกไม่เคยแน่ใจอะไรเท่าครั้งนี้เลยค่ะ…” หล่อนพูดด้วย
เสียงแจ่มใส ดวงตาเปล่งประกายอ่อนหวานเต็มไปด้วยความรักและศรัทธา
อันเปี่ยมล้น
จากวันหมั้นหมาย เค็ลซี่ก็เตรียมตัวเต็มที่ที่จะได้เป็น ‘เจ้าสาว’ ผู้
เพียบพร้อมของคลิฟ แอคเคอร์ หล่อนเขียนจดหมายลาหยุดหลังวันสมรส
หัวหมุนอยูกั่ บการฝึกงานให้แก่เลขานุการผูช่้ วยให้ทำหน้าทีแทน
่ และวุน่ อยูกั่ บ
การจัดเตรียมเสือ้ ผ้าของใช้ทีห่ มายใจแล้วว่าทุกชิน้ จะต้องสวยงาม มีราคาและ
มีรสนิยมเยี่ยมยอด
ดังนัน้ เค็ลซีจึ่ งเดินทางไปถึงเมืองแอตแลนต้าเพือ่ ซือ้ ข้าวของทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงสำหรับเจ้าสาวเสียหนำใจ หล่อนมีเงินใช้ฟุม่ เฟือยเพราะได้รับเช็คฉบับ
หนึ่งจากคุณพ่อ และคุณยายก็แถมเงินสดที่ท่านเก็บออมไว้อีกจำนวนหนึ่ง
จากนัน้ ไม่ช้า การเลีย้ งฉลองหมัน้ ก็ดำเนินไปแทบจะไม่เว้นวัน กลุม่
เพือ่ นสนิทของคุณแม่ กลุม่ นักกฎหมายเพือ่ นของคุณพ่อ แล้วยังเพือ่ นร่วม
งานของหล่อนเองกับมิตรสหายของคลิฟ ดูเหมือนทุกคนทีม่ าในงานเลีย้ งจะ
มีความปลาบปลื้มว่าคลิฟและเค็ลซี่คือ ‘คู่ตัวอย่าง’ ที่ใครๆ ก็พากันชื่นชม
ญาติและเพื่อนสนิทแต่เล็กแต่น้อยของเค็ลซี่คือลีน โลเวอรี่ เดินทาง
มาจากแอตแลนต้าเมื่อรู้ข่าวดีนี้ หล่อนถึงกับลางานนานสองสัปดาห์เพื่ออยู่
ร่วมงานสมรสและจะทำหน้าทีเพื
่ อ่ นเจ้าสาวตามคำเชิญชวนอย่างเต็มอกเต็มใจ
ของเค็ลซี่
ก็แล้วลีนคนสวยคนงามจากแอตแลนต้านีแหละ
้ คือผูที้ ม่ าแย่งเอา ‘เจ้า-
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บ่าว’ ไปเสียจากเค็ลซีอย่
่ างง่ายดายและรวดเร็ว…ใครจะเชือ่ ว่าโลกทุกวันนีมั้ น
น่าทุเรศสิ้นดี!
“เอ้า ถึงบ้านแล้ว…” เสียงคลิฟดังขึ้นในห้วงภวังค์ของเค็ลซี่ เมื่อ
หล่อนหันมามองเขาด้วยแววตาเย็นชา เขาก็พูดต่อไปด้วยเสียงที่ร้อนรนขึ้น
เล็กน้อย “เค็ลซี่ ผมหวังว่า…คุณ…เอ้อ…คุณคงจะไม่ถือโทษลีนหรอกนะ
ผมขอยืนยันว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลย ถ้าจะโกรธก็ขอให้คุณโกรธผม
คนเดียวเถอะ”
“งัน้ เชียวหรือ…” หญิงสาวเลิกคิว้ ขึน้ อย่างเยาะเย้ย ซ่อนแรงโทสะไว้
อย่างยากเย็น “คุณรูจ้ กั ลีนแค่ไหนนะ คลิฟ ถึงจะมาปกป้องไว้ขนาดนี้ จะ
บอกให้ก็ได้ว่าคุณนั่นแหละที่ถูกเขาจูงจมูกไว้ คนอย่างลีนน่ะ…”
เค็ลซี่กล้ำกลืนความขมขื่นใจไว้โดยเรียกเอาความเย่อหยิ่งของตัวเอง
มาเป็นเกราะคุ้มกัน
“ลีนอิจฉาฉันมาตั้งแต่เด็ก แต่เราก็เป็นทั้งญาติทั้งเพื่อน…ฉันรักและ
ไว้ใจเขามากที่สุด จนลืมไปเสียว่าเขาไม่เคยมีความหวังดีอย่างจริงใจเลยสัก
ครั้ง แม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ ฉันก็ว่าเขาวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนจะเดินทางมา
เป็นแขกประจำบ้านของฉันด้วยซ้ำ แต่ก็ช่างเถอะ ฉันมันโง่เอง…โง่เสีย
จนตาบอดหูหนวก ไม่ระแวงเลยจนนิดเดียวว่าคูห่ มัน้ กับญาติสนิทของฉันจะ
รวมหัวกันทรยศได้ลงคอ…”
“เค็ลซี…
่ ” เสียงของคลิฟขุน่ ขึน้ มาทันที “ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรือ่ ง
ที่ช่วยไม่ได้…”
“ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร…” หล่อนสวนควันอย่างไม่เกรงใจ “เชิญไปเสพสุข
กันให้สำราญ…แต่อย่าหวังว่าจะได้รับพรหรือความปรารถนาดีจากฉันแม้แต่
สักน้อย ฉันขอให้ทั้งสองคนร่วมทางกันไปสู่ความหายนะวายวอดจนถึงที่สุด
ทีเดียว”
ช่างหยาบคายร้ายกาจ! หล่อนรูว่้ ามันเป็นเช่นนัน้ แต่เค็ลซีก็่ ไม่มีน้ำใจ
กว้างขวางพอทีจะ
่ พูดอะไรทีดู่ ดีไปกว่านีเสี
้ ยแล้ว คำพูดอันน่าเกลียดนัน้ หลุด
ออกมาจากใจของหล่อนอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรจะมายับยั้งเสียได้เลยไม่ว่า
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การศึกษาอบรมอันดีงามที่ได้รับมาตลอดชีวิต
หล่อนก้าวลงจากรถแล้ววิง่ เตลิดเข้าไปในบ้านโดยไม่หันกลับมามองหน้า
คูห่ มัน้ ผูกลาย
้ เป็น ‘อดีต’ ไปโดยกะทันหันในชัว่ เวลาไม่กีนาที
่ ทีผ่่ านมานี้ ไม่
แยแสแม้ว่าคลิฟจะเร่งเครื่องยนต์เสียงสนั่นแล้วพารถแล่นฉิวไปราวติดปีก
มารดาของเค็ลซี่ยืนอยู่ที่บันไดหน้าบ้าน เธอซ่อนร่างอยู่ในเสื้อผ้าอุ่น
สะอาด ผมยังม้วนไว้ด้วยหลอดยางทั่วศีรษะ เค็ลซี่วิ่งขึ้นบันไดไปหาทันที
สีหน้าและท่าทางของหญิงสาวทำให้ผูเป็
้ นมารดาสังหรณ์ถึงเรือ่ งเลวร้าย เธอ
อ้าแขนออกโอบร่างโปร่งบางนั้นไว้แล้วถามด้วยเสียงห่วงใย
“เป็นอะไรไปจ๊ะ เค็ลซี่…ดูซิ ตัวสั่นเชียว ไม่สบายไปหรือเปล่า…”
น้ำเสียงอันแสดงถึงความห่วงใยเหลือล้นทำให้เค็ลซี่แทบจะสะอื้นออก
มา หล่อนไม่ตอบ เพียงแต่เดินเข้าไปในบ้านทีสงั
่ ดเงียบ มิสซิสฟอสเตอร์ยิง่
เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพร่ำแต่ถามถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
บุตรสาวจนกระทัง่ พากันขึน้ ไปยังห้องนอน จูงเค็ลซีไป
่ ทีเตี
่ ยงแล้วค่อยๆ กอด
ประคองให้หล่อนล้มตัวลงนอนเหมือนเด็กเล็กๆ
เมือ่ เธอเดินไปเปิดไฟฟ้ากลางห้องและกลับมาทีเตี
่ ยงอีกครัง้ หนึง่ ก็เห็น
เค็ลซีนอน
่ นิง่ ไม่ไหวติง ดวงตาใหญ่งดงามทีเคย
่ เป็นประกายหวานซึง้ นัน้ บัดนี้
ปราศจากแวว มันนิง่ แน่ลอยคว้างราวกับว่าเจ้าของมิได้มีสติสมั ปชัญญะใดๆ
เหลืออยู่อีกต่อไป
“เค็ลซี…
่ ” มิสซิสฟอสเตอร์ร้องขึน้ ด้วยเสียงตกใจ “นีลู่ กเป็นอะไรไป…
มีอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องอะไรจ๊ะ?”
ดวงตาเย็นชานัน้ เบือนกลับมามองหน้าผูถาม
้
เค็ลซีเผยอ
่ ริมฝีปากแล้ว
เปล่งเสียงพูดออกมาอย่างยากเย็น
“แม่คะ…ลีนกลับมาบ้านหรือยัง?”
“ลีนหรือ…ยัง…ยังไม่กลับมาเลยจ้ะ” มิสซิสฟอสเตอร์ตอบอย่างประหลาดใจและรำคาญใจในขณะเดียวกัน “ถามถึงลีนทำไม…แม่อยากรู้ว่าหนู
เป็นอะไรไป ถึงได้ทำท่าแปลกๆ ยังงี้ต่างหาก”
“แม่ขา…” เค็ลซี่สะอื้นเฮือกอย่างไม่ยั้ง น้ำตาพรั่งพรูอาบแก้ม
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“อะไรกัน…มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือ…” มิสซิสฟอสเตอร์ตกใจ
เสียจนเกือบจะตั้งสติไม่ได้เอาทีเดียว
“ร้ายแรงหรือคะ…” หญิงสาวตอบด้วยเสียงกระท่อนกระแท่น “มันยิง่
กว่าร้ายแรง…รู้ไหมคะว่าลูกสาวของแม่ถูกถอนหมั้นเสียแล้ว…คลิฟเขาบอก
ค่ะ…เขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขารักลูกแต่ทีจ่ ริงแล้วเขาไม่ได้รักลูกเลย…”
เสียงของเค็ลซี่แหลมสั่นขึ้นทุกที
“ได้ยินไหมคะแม่ เขาบอกว่าเขาไม่ได้รักลูกของแม่เลย ไม่ต้องการ
จะแต่งงานด้วย เขาบอกว่าเขารักลีนต่างหาก…”
ร่างท้วมของผู้เป็นมารดาสั่นสะท้านราวกับต้องพายุใหญ่ ดวงตาเบิก
กว้างเหมือนดังว่าคลิฟพูดเช่นนั้นใส่หน้าเธอเองทีเดียว
“เค็ลซี่…เค็ลซี่ลูกรักของแม่…ไม่จริง…” เธอร้องขึ้นด้วยเสียงกระเส่า
สั่น “เป็นไปไม่ได้ ลูกคงจะเข้าใจผิดไปเสียแล้ว…”
“ทีแรกลูกก็คิดยังงัน้ …” หญิงสาวพยักหน้าช้าๆ แล้วเผยอยิม้ แห้งแล้ง
“แต่เขาก็ยืนยันนีคะ
่ เขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขา…ไม่ใช่ความผิดของลีน
ด้วย มันเป็นเรือ่ งทีช่่ วยไม่ได้ต่างหากทีเขา
่ รักกัน…แหม ช่างน่าปลาบปลืม้
เสียนีกระไร
่ ทีสอง
่ คนนัน่ ต่างคนต่างรูว่้ ารักกันในวินาทีแรกทีได้
่ สบตากันทีเดียว…”
“เค็ลซี่…โธ่…”
“คลิฟพูดยังกะว่ามันเป็นความผิดของลูกด้วยซ้ำที่แนะนำให้เขารู้จัก
กัน…” เค็ลซีแค่
่ นหัวเราะ “เขาบอกว่าเคราะห์ดีทีเขา
่ บอกความจริงเสียก่อน
ที่เราจะแต่งงานกันแล้วเกิดปัญหาทีหลัง…แม่ขา…”
หญิงสาวสะอื้นจนตัวสั่นในอ้อมแขนของมารดาผู้นิ่งงันไปด้วยความ
เศร้าสลดใจอย่างเหลือแสน
“แม่ขา แล้วนี่เราจะทำยังไง…จะทำยังไง…”
มิสซิสฟอสเตอร์ได้แต่กอดลูกแน่นเข้าเหมือนจะยืนยันว่า ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น เธอพร้อมแล้วที่จะปกป้องเค็ลซี่อย่างเต็มความสามารถ…ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นในโลกโสมมนี้…สองแม่ลูกกอดกันแน่น ร้องไห้เหมือนหัวใจ
สองดวงสลายลงแล้ว…

๒
เช้ารุ่งขึ้น เค็ลซี่ลงมาจากห้องนอนเมื่อสายมากแล้ว แต่บิดาของ
หล่อนก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปทำงานเหมือนเช่นทุกวัน เมื่อก้าวลงมาสุด
ขั้นบันได บุรุษวัยกลางคนก็ตรงไปรอรับด้วยการอ้าแขนออกโอบกอดร่าง
บอบบางของธิดาไว้อย่างปลอบประโลม
สักอึดใจหนึ่งวงแขนนั้นก็คลายออก เขาดันตัวหญิงสาวออกไปห่าง
เล็กน้อย มือจับไหล่เค็ลซี่แล้วสั่นเบาๆ อย่างรักใคร่
“เอ้า เลิกร้องไห้กันเสียที…” เขาออกคำสัง่ ด้วยเสียงหนักแน่นทีแฝง
่
ความอาทรไว้เต็มเปีย่ ม พลางใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวเช็ดน้ำตาให้เค็ลซีอย่
่ างอ่อนโยน
“จำคำของพ่อไว้นะ ลูกรัก น้ำตาของหนูน่ะมีค่ากว่าความเหลาะแหละของ
เจ้าผู้ชายหน้าโง่คนนั้นมากมายนัก…น่าเสียดายที่ธรรมเนียมดีๆ ที่คนโบราณ
เขาวางไว้มันพ้นสมัยไปเสียแล้ว ไม่ยังงัน้ พ่อนีแ่ หละจะท้าดวลกับมัน ให้สม
กับทีมั่ นกล้ามาหมิน่ น้ำใจลูกรักของพ่อ…ไม่ยังงัน้ ก็ให้คนไปลอบจับมันมาคว่ำ
หลังเฆีย่ นด้วยแส้มา้ ให้ยับไปทัง้ ตัว…นัน่ แหละถึงจะสมกับความชัว่ ของมัน…”
เค็ลซี่หัวเราะออกมาได้ทั้งน้ำตา หล่อนนึกเห็นภาพคุณพ่อใส่เกราะเหล็กของอัศวินสมัยพระเจ้าอาร์เธอร์ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้
“คุณพ่อขา ถึงยังไงมันก็คงจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาหรอก ไม่มี
ผูห้ ญิงคนไหนจะยอมแต่งงานกับผูช้ ายทีถู่ กบังคับให้เข้าพิธด้ี วยปลายดาบของ
คุณพ่ออย่างแน่นอน ลูกน่ะไม่ยอมคนหนึ่งละ ต่อให้เขาซมซานมาคุกเข่า
สารภาพผิดตรงหน้าเดี๋ยวนี้ก็เถอะ”
นักกฎหมายหัวเราะลั่นอย่างถูกอกถูกใจ
“ยังงั้นซี ลูกพ่อ…ต้องยังงั้นถึงจะสมกับเป็นเลือด ‘ฟอสเตอร์’ เอา
เป็นว่าลูกลืมเรือ่ งบ้าๆ นีได้
่ แล้ว ทีนเรา
ี้ มาปรึกษากันว่าจะทำยังไงถึงจะประกาศ
เรื่องนี้ให้เพื่อนฝูงของเรารู้เท่านั้น แต่พ่อขอยืนยันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
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ชื่อเสียงของลูกจะต้องมาก่อน…”
“เชิญนัง่ โต๊ะกันเสียทีเถอะ ทัง้ คุณพ่อคุณลูก…” เสียงมิสซิสฟอสเตอร์
ดังขึ้นเบื้องหลังคนทั้งสอง “กาแฟกำลังร้อน ส่งกลิ่นฉุยเชียวนะจ๊ะ”
เค็ลซี่มองเข้าไปในห้องเตรียมอาหาร หล่อนขมวดคิ้วเล็กน้อย แล้ว
กระซิบถามบิดา
“รายนั้นตื่นหรือยังคะ คุณพ่อ?”
“ตื่นแล้ว…แล้วก็ออกไปจากบ้านแล้วด้วย” บิดาของหล่อนตอบสั้นๆ
อย่างเข้าใจดีว่าลูกสาวเอ่ยถึงใคร สีหน้าของเขาเคร่งขรึมไปเล็กน้อยเมื่อพูด
ต่อไปว่า “พ่อดีใจมากที่มีโอกาสเป็นคนเอ่ยปากไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปจาก
บ้านของเรา…”
เค็ลซี่เบิกตากว้างอย่างตื่นตระหนก
“ตายจริง คุณพ่อคะ…” หล่อนร้อง “ต้องทำถึงขนาดนั้นเชียวหรือ
คะ…”
“ต้องทำขนาดนัน้ …” เขายืนยันด้วยสีหน้าบึง้ ตึงน่าเกรงขาม “อย่ามา
บอกว่าพ่อควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรในบ้านของพ่อนะ เค็ลซี่ ไอ้ทีทำ
่ ลงไป
นัน่ น่ะยังน้อยไป ทีจ่ ริงพ่อน่าจะจับตัวเหวีย่ งไปกลางถนนด้วยซ้ำ แต่แม่ของ
ลูกเขาไม่ยอมให้ทำถึงขนาดนั้นน่ะซี”
“แล้ว…แล้วเขาไปไหนล่ะคะ ยังเช้าๆ อยูแบบ
่ นี…
้ ” เค็ลซีพู่ ดอย่างกังวล
วงแขนอบอุ่นแข็งแรงโอบรอบร่างหล่อนแล้วพาเดินไปในห้องเตรียม
อาหาร
“จะต้องถามถึงทำไม…” เขาตอบเรียบๆ “ผูห้ ญิงใจง่ายเห็นแก่ตัวแบบ
นัน้ น่ะไม่สิน้ หนทางหรอก พ่อจับขึน้ แท็กซีแล้
่ วสัง่ ให้ไปส่งทีชุ่ มทางรถโดยสาร
หล่อนจะกลับไปแอตแลนต้าหรือไปแอฟริกาก็ไม่ใช่เรื่องของเรา หน้าที่ของ
พ่อมีแค่เขี่ยงูพิษออกไปให้พ้นบ้านก่อนที่ลูกจะตื่นเท่านั้นเอง”
โต๊ะอาหารจัดงดงามเรียบร้อยตามเคย มิสซิสฟอสเตอร์นัง่ อยูใน
่ เก้าอี้
ประจำตัวของเธอ ดวงตางามซึ้งของเค็ลซี่มีน้ำตาเต็ม หล่อนมองฝ่าความ
พร่าพรายนั้นไปยังใบหน้าของบิดามารดาสลับกัน
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“คุณพ่อ คุณแม่ขา…” หล่อนพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือ “แล้ว…แล้ว
นี่เราจะทำยังไงกัน…”
“หนูไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะ…” มิสซิสฟอสเตอร์ตอบด้วยเสียงอ่อนโยน
“ทิ้งทุกอย่างไว้เป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่เท่านั้นเอง เราจะจัดการอย่างเงียบ
ทีส่ ดุ และเรียบร้อยทีส่ ดุ …เราปรึกษากันเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เมือ่ คืนนีว่้ า ลูกจะ
ไปจากบ้านเสียสักพัก พออะไรๆ เรียบร้อยลงค่อยกลับมา”
“หนีหน้าไปเสียเฉยๆ…” เค็ลซี่ร้องอย่างตื่นตกใจ “แล้วทางนี้คุณแม่
จะจัดการยังไงคะ”
“ไม่ต้องห่วงหรอกลูกรัก…” พ่อของหล่อนเป็นผู้ตอบคำถามนั้นแทน
ภรรยา “เราจะลงหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ประกาศงดพิธสมรส
ี
อ้างว่าเป็นความ
ปลงใจของทัง้ สองฝ่ายเอากันสัน้ ๆ แค่นัน้ ก็พอ ถ้ามีใครมาถามมากเรือ่ ง เรา
ก็จะปัดไปว่า ลูกเองไม่เต็มใจ ถ้าไม่มีตัวตนลูกอยู่ก่อนที่หนังสือพิมพ์จะลง
ข่าว ใครๆ ก็จะคิดว่าลูกต่างหากที่เป็นผู้ถอนหมั้นไม่ใช่คลิฟ”
เค็ลซี่ทำหน้าครุ่นคิด หล่อนฝืนยิ้มแห้งแล้งเมื่อท้วงว่า
“เรื่องมันจะไม่เป็นยังงั้นสิคะ ถ้าลีนเกิดติดต่อกับเขาเมื่อเช้านี้ แล้ว
เขาก็พากันเดินทางไปด้วยกันเสียก่อนที่ลูกจะออกจากบ้านด้วยซ้ำ”
“เจ้าหมอนัน่ ไม่โง่ถึงขนาดจะยอมให้ผูห้ ญิงคนนัน้ จูงจมูกมันตามไปแบบ
นัน้ หรอก” มิสเตอร์ฟอสเตอร์พูดอย่างมัน่ ใจ “คนฉาบฉวยกรีดกรายแบบนัน้
ไม่ยอมหนีตามกันไปหรอก โดยเฉพาะผูห้ ญิงน่ะ หมายมาดนักหนาว่าจะต้อง
เข้าพิธแต่
ี งงานอย่างหรูหราให้ได้ในชีวติ พ่อมองมานานแล้วนะว่าเขาริษยาลูก
มาตั้งแต่เล็กๆ”
“จริงๆ ของคุณพ่อจ้ะ” มารดาของเค็ลซีกล่
่ าวสนับสนุนทันที “อีกอย่าง
หนึ่งถ้าหนูไปเสียวันนี้ ใครๆ ก็จะเห็นว่าคลิฟถูกทิ้งไปเพราะเขาคงจะมีอะไร
ไม่ดีทีลู่ กเพิง่ จะค้นพบ ทีนถ้ี้ าสองคนนัน้ ไปปรองดองกันทีหลัง ก็แปลว่าลีน
รับเดนไปจากลูก…เห็นไหมว่าเราจะไม่เสียชื่อเสียงอะไรเลย”
“ถึงยังงัน้ ลูกก็ไม่อยากจะไป…” เค็ลซีพู่ ดอย่างไม่แน่ใจ สีหน้าเต็มไป
ด้วยความคิดสับสน “ดูเหมือนเรากลายเป็นตัวขีข้ ลาด ไม่กล้าอยูเผชิ
่ ญหน้า
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ความจริง”
“ลูกอยากจะอยูฟั่ งเสียงซุบซิบนินทาในวงสังคมหรือ…” มิสเตอร์ฟอสเตอร์ย้อนถามทันที “ทนสายตาถากถางอยากรูอยาก
้ เห็นของชาวบ้านไหวหรือ
ชาวสังคมน่ะนะไม่มีอะไรจะสนุกเท่าเรือ่ งแบบนีของ
้ ชาวบ้านหรอก ยิง่ พบยิง่
เห็นก็จะยิ่งพูดกันไม่รู้จักจบ แต่ถ้าไม่มีตัวตนเจ้าของเรื่องอยู่ พวกเขาก็จะ
ค่อยๆ ลืมกันไป อีกไม่กีวั่ นก็มีเรือ่ งของคนอืน่ มาจุดความสนใจใหม่…เชือ่ พ่อ
เถอะ ไหนๆ ลูกก็ลางานระยะยาวแล้ว รีบไปเสียก่อนทีใคร
่ จะทันรูเรื้ อ่ ง นีเ่ ป็น
วิธีที่ดีที่สุด”
มิสซิสฟอสเตอร์มองดูธิดาสาวด้วยแววตาปลอบประโลม
“พอกลับมาอีกครัง้ หนูจะตกใจเชียวละว่าใครๆ ลืมเรือ่ งหมัน้ เรือ่ งแต่งงาน
เลือ่ นลอยเหลวไหลของลูกหมดแล้ว เพือ่ นๆ ก็จะดีใจทีหนู
่ กลับมาสนุกสนานกับ
พวกเขาอย่างเคย ยิง่ พวกทีธนาคาร
่
จะยิง่ ดีใจทีลู่ กกลับมาทำงานตามเดิม…”
“จริงหรือคะ…” เค็ลซีคราง
่ อย่างอ่อนใจ มองดูบิดามารดาอย่างสิน้ หวัง
“แล้ว…แล้วลูกจะไปไหนล่ะคะ”
“ไปพักอยูกั่ บคุณย่าอรามินต้าสิ ลูกรัก…” มิสเตอร์ฟอสเตอร์ตอบโดย
เร็ว “เราปรึกษากันแล้วว่านัน่ จะเป็นทีพั่ กผ่อนอย่างวิเศษทีส่ ดุ สำหรับลูก…จำ
คุณย่าอรามินต้าได้ไหมล่ะ เค็ลซี่…”
“คุณย่าแก่ๆ ที่เลี้ยงคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กๆ แล้วท่านก็ยังอยู่ที่บ้านเก่า
บนภูเขานอกเมือง ‘บลู ริดจ์’ มณฑลเก่าแก่ทีไม่
่ ยอมขึน้ กับรัฐบาลกลางตัง้ แต่
สมัยสงครามกลางเมืองนั่นน่ะหรือคะ…” เค็ลซี่พูดอย่างตื่นเต้น
“ใช่ละ…” มิสเตอร์ฟอสเตอร์พยักหน้าอย่างพอใจในความรูของ
้ ลูกสาว
“แต่เดีย๋ วนีทั้ นสมัยขึน้ มาก ทัง้ ๆ ทีเพิ
่ ง่ จะอ่อนข้อให้รัฐบาลกลางเมือ่ ปี ๑๙๔๖
มานีเ่ อง…คุณย่าเป็นสุภาพสตรีชราทีประเสริ
่
ฐอย่างทีส่ ดุ ในสายตาของพ่อ จำ
ได้ไหมว่าพ่อเคยพาลูกไปเยีย่ มท่านครัง้ หนึง่ ตอนทีลู่ กยังรุน่ ๆ อยู่ ท่านรักและ
ห่วงใยลูกมากทีเดียว ปีหลังๆ ทีพ่่ อไปเยีย่ มท่านลูกไม่ได้ไปด้วยท่านก็ยังถาม
ถึงและส่งความรักมาให้ลูกเสมอ”
“ท่านยังอยู่ที่บ้านเก่าหลังนั้นหรือคะ” เค็ลซี่ถามอย่างสนใจ
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“หลังเก่านัน่ แหละ แต่สะดวกสบายขึน้ มากเพราะพ่อนำถังประปาและ
เครือ่ งปัน่ ไฟไปติดตัง้ ให้ตัง้ แต่เมือ่ สองปีทีแล้
่ ว คุณย่าอยูตามลำพั
่
งเหมือนเคย
ถ้าลูกไปพักด้วยท่านจะดีใจอย่างมาก…”
“แม่ก็แน่ใจอย่างนัน้ จ้ะ…” คาโรไลน์ ฟอสเตอร์เอ่ยขึน้ ด้วยสีหน้ายิม้ แย้ม
“ลูกเป็นหลานหญิงคนเดียวที่ท่านรักและห่วงใยเสมอ”
“บ้านของคุณย่าฤดูนี้จะน่าอยู่ที่สุด อากาศหนาวไปหน่อยสำหรับคน
อยูข้่ างล่างอย่างเราๆ” คุณพ่อของเค็ลซีอธิ
่ บาย “แต่ถ้ามีเสือ้ ผ้าไปพอก็ไม่มี
ปัญหา ทิวทัศน์รอบๆ นั้นน่ะสวยงามอย่างที่ลูกคาดไม่ถึงทีเดียว”
“แล้ว…แล้วลูกจะหนีไปตามลำพัง ทิ้งภาระไว้ให้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้
หรือคะ…” เค็ลซีทำ
่ เสียงไม่สบายใจ “ฟังดูไม่ยุตธิ รรมเลย”
“เรือ่ งนัน้ ไม่ต้องเอ่ยถึง…” มิสซิสฟอสเตอร์ตอบอย่างหนักแน่น “หน้าที่
ของลูกตอนนีก็้ คือขึน้ ไปเก็บเสือ้ ผ้า รถไฟจะออกเวลาเทีย่ งครึง่ เห็นจะต้อง
รีบหน่อยละจ้ะ เพราะนี่ก็เกือบสิบโมงแล้ว”
“ตายแล้ว กะทันหันอะไรยังงี…
้ ” เค็ลซีร้่ องเสียงดัง สีหน้าตืน่ เต้นระคน
หวาดกังวล “นี่ลูกจะต้องเดินทางคนเดียวหรือคะ?”
“พ่ออยากขับรถไปส่งลูกให้ถึงบ้านคุณย่าทีเดียว…” นักกฎหมายผู้มี
ชื่อเสียงในเมืองเล็กๆ พูดอย่างจริงใจ “แต่บังเอิญมีประชุมสำคัญพรุ่งนี้ที่พ่อ
เป็นประธานเสียด้วย…”
อาร์โนลด์ ฟอสเตอร์มองดูท่าทางกระวนกระวายใจของลูกสาวอย่าง
กังวล เขาพูดต่อไปด้วยเสียงที่ระมัดระวังกว่าเดิมเล็กน้อย
“อีกอย่างหนึง่ พ่ออยากจะอยูทาง
่ นีเพื
้ อ่ จัดการอะไรๆ ให้มันเรียบร้อยและ
เงียบเชียบอย่างทีส่ ดุ ด้วย ถ้าไปเสียอีกคนแม่เขาก็จะต้องรับหน้าอยูคน
่ เดียว…”
“ลูกเข้าใจค่ะ คุณพ่อ…” เค็ลซีพู่ ดช้าๆ ใบหน้าหม่นหมอง “ลูกทราบ
ดีว่ามันเป็นงานหนักสำหรับคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหน ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ
ลูกเดินทางคนเดียวได้…”
หล่อนฝืนหัวเราะ
“แหม ไม่ใช่เด็กๆ แล้ว หนีคุณพ่อไปเทีย่ วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ไม่เห็น
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เคยกลัวอะไร ตอนนีเกิ
้ ดจะมาอ้อนคุณพ่อกับคุณแม่ให้ไม่สบายใจขึน้ มาทำไม
ก็ไม่รู้…”
อาร์โนลด์ ฟอสเตอร์ลุกขึ้นยืนอย่างกระปรี้กระเปร่า
“งัน้ ก็ดแล้
ี ว พ่อจะได้รีบไปเสียที…จะไปแวะส่งโทรเลขถึงคุณย่าอรามินต้า
ของลูกด้วย บอกเธอว่าลูกกำลังจะเดินทางมาหา”
นักกฎหมายก้มลงจุมพิตหน้าผากลูกสาวคนเดียวแล้วจึงหันไปทำอาการ
เช่นเดียวกันกับภรรยา เมือ่ เดินไปถึงประตูห้อง เขาก็ยังหันมาสัง่ เสียร่ำลาเค็ลซี่
อย่างรักใคร่ห่วงใย
“ทำตัวเป็นเด็กดีนะ ลูกรัก เลิกคิดเรือ่ งเหลวไหลให้หมดสิน้ ไปจากหัวใจ
เชื่อพ่อเถอะ ผู้ชายอย่างงั้นน่ะไม่มีค่าควรแก่หยาดน้ำตาของลูกแม้แต่หยด
เดียวด้วยซ้ำ”
“ถูกอย่างที่คุณพ่อพูดแหละจ้ะ เค็ลซี่ ทำใจให้ผ่องแผ้วแล้วอะไรๆ ก็
จะเรียบร้อยลงเอง ว่าแต่ว่าตอนนี้หนูควรจะลงมือกินอะไรเสียที…”
“แต่ลูกไม่หิวเลยนีคะ…”
่
เค็ลซีทำ
่ เสียงอิดออดแล้วยกถ้วยกาแฟขึน้ จิบ
ช้าๆ
“งั้นก็ขึ้นไปจัดของกันดีกว่า…” คาโรไลน์ว่าพลางลุกขึ้นยืนอีกคน
“ไม่ต้องเอาอะไรไปมากนะลูก…” ประมุขของครอบครัวผูกำลั
้ งจะเดิน
ออกพ้นประตูห้องหันมาสัง่ เสียอีก “สเวตเตอร์กับกางเกงหนาๆ หรือยีนส์อย่าง
ที่ลูกชอบเป็นเหมาะกว่าอื่น คนบนภูเขาเขาไม่แต่งตัวหรูหรานักหรอก…”
เค็ลซีกระโดด
่
ลุกขึน้ ยืนแล้วยกมือขึน้ แตะขมับพลางก้มศีรษะลงต่ำอย่าง
ล้อเลียน
“เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ…” หล่อนส่งยิม้ จนตาหยีให้บิดาผูพยั
้ กหน้ารับอย่าง
พอใจ
***
สองแม่ลูกพากันขึน้ ไปทีห้่ องส่วนตัวของเค็ลซี่ คาโรไลน์รีบรุนหลังลูกสาว
ให้ตรงไปยังห้องน้ำทันที
“เข้าไปอาบน้ำแล้วออกมาแต่งตัวตามสบายเถอะลูก แม่จะจัดกระเป๋า
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ให้เอง”

เค็ลซียิ่ ม้ น้อยๆ ทำไมจะไม่รูว่้ ามารดาไม่ปรารถนาทีจะ
่ ให้หล่อนเปิดตู้
เก็บเสื้อผ้าซึ่งบรรจุเสื้อผ้าชุดใหม่ๆ ที่พากันไปหาซื้อเตรียมนำไปใช้เมื่อแยก
บ้านไปแล้วหลังจากงานวิวาห์ต่างหาก…
เมือ่ เค็ลซีสะอาด
่
เอีย่ มหอมกรุน่ ออกมาจากห้องน้ำ หล่อนก็พบว่าคุณแม่
เตรียมชุดเดินทางทีเป็
่ นสูทสีเข้มกับเสือ้ เชิต้ แพรแขนยาวชัน้ ในไว้ให้เรียบร้อย
แล้ว หญิงสาวแต่งตัวอย่างเงียบๆ ชำเลืองมองประตูตู้ใบใหญ่ที่ถูกปิดสนิท
ใส่กุญแจเรียบร้อยอย่างฉงน
“แม่จัดกระเป๋าให้แล้วละจ้ะ…” คาโรไลน์ ฟอสเตอร์รีบบอก “กระเป๋า
ใหญ่เสื้อผ้าที่ลูกจำเป็นต้องใช้ ส่วนใบเล็กนั้นใส่เครื่องสำอางและของกระจุก
กระจิกประจำตัวของลูก ไม่ขาดตกบกพร่องเลยรับรองได้”
แต่เมือ่ ลงมาทีห้่ องนัง่ เล่น สายตาของเค็ลซีก็่ มองไปยังโต๊ะตัวทีวาง
่ อยู่
ติดผนังอย่างตืน่ ตกใจ ของขวัญวันวิวาห์ทีเพื
่ อ่ นสนิทมิตรสหายส่งมาล่วงหน้า
จัดวางไว้บนโต๊ะนั้นเต็ม หล่อนร้องอะไรออกมาเบาๆ แล้วหันไปทางมารดา
“คุณแม่…โธ่ แล้วนีลู่ กจะทิง้ ภาระหนักหน่วงถึงขนาดนีไว้
้ ให้คุณแม่กับ
คุณพ่อได้ยังไงลงคอ…ไม่เอาละ ลูกไม่ไปแล้ว จะอยูที่ นี่ แ่ หละ อะไรจะเกิด
ก็ให้มันเกิด…”
“ตายจริง เค็ลซี…
่ ” คาโรไลน์ร้องอย่างตกใจ เธอวางกระเป๋าเดินทาง
ลงบนพืน้ แล้วเดินมาจับแขนลูกสาวไว้ทันที “อย่าเหลวไหลสิจ๊ะ เราพูดจากัน
เข้าใจแล้วนี่นา…” เธอปรายตาไปยังโต๊ะของขวัญ “เรื่องนั้นน่ะอย่าห่วงเลย
แม่จะจัดการคืนเจ้าของเขาไปโดยเร็วที่สุด ดีเสียอีกจะได้มีโอกาสเขียนโน้ต
เล็กๆ แจ้งถึงเรือ่ งทีเกิ
่ ดขึน้ ไม่ต้องพูดจาให้มากความ ลูกเดินทางไปพักผ่อน
ให้สบายเถอะ ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น”
***
เจ้าหน้าที่ขายบัตรโดยสารทักทายเค็ลซี่อย่างคนคุ้นเคยเมื่อหล่อนแจ้ง
ความจำนงขอซื้อบัตรโดยสารไปแอตแลนต้า
“ไปแอตแลนต้าอีกแล้วหรือเค็ลซี…
่ ” เขาร้องด้วยสีหน้าล้อเลียน “เมือ่
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คราวที่แล้วดูท่าเหมือนเหมามาหมดห้าง ‘ริช’ นี่นา หีบห่อที่ส่งตามมาน่ะ
กองเป็นภูเขาเลย…”
เค็ลซียิ่ ม้ ตอบ หล่อนไม่อธิบายว่าเมือ่ ถึงสถานีเล็กๆ แห่งหนึง่ แล้วหล่อน
จะต่อรถเล็กไปยังเมืองเชิงเขา
“คราวนีหนู
้ จะไปเริม่ ทีห้่ าง ‘เดวิสัน’ ไงคะ ลุงบ๊อบ” หล่อนตอบอย่าง
ร่าเริง
“ดีมาก…” คาโรไลน์กระซิบอยู่เบื้องหลัง “ยังงั้นสิ ลูกแม่”
ขบวนรถไฟแล่นช้าๆ มาเทียบชานชาลา เค็ลซีหั่ นมามองมารดาแววตา
เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหวาดหวั่น
“ไปเถอะ ลูกรัก…” คาโรไลน์กระซิบบอกลูกสาว “จำคำของคุณพ่อ
ไว้นะจ๊ะ…ต้องไม่มีน้ำตาอีกต่อไปแม้แต่หยดเดียว”
หญิงสาวเชิดคางเล็กๆ ขึน้ ในทันทีทีรู่ ส้ กึ ถึงความร้อนผ่าวในเบ้าตา หล่อน
กะพริบไล่มันกลับลงไปเสียทันทีก่อนที่จะหยาดหยดลงมา
“สัญญาค่ะ คุณแม่…” หล่อนเปล่งเสียงออกมาได้อย่างแจ่มใสชัดเจน
“จะไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียว…”
คาโรไลน์กอดลูกสาวไว้ในวงแขน ซ่อนน้ำตาของตนเองไว้เสีย ด้วยการ
ซบหน้าลงกับช่วงไหล่ของเค็ลซี่แล้วกระซิบอวยพร
“ขอให้โชคดีเถอะลูกรัก…”
เค็ลซีจ่ บู แก้มมารดาทัง้ สองข้างแล้วก้มลงฉวยกระเป๋าเดินทางถือไว้อย่าง
ทะมัดทะแมง พาตัวขึน้ ไปบนรถ เทีย่ วเดินหาทีน่ งั่ ได้อย่างไม่ยากเย็น หล่อน
ชะโงกหน้ามองดูมารดาแล้วโบกมือให้พลางยิ้มอย่างน่ารัก
***
เสียงหวูดแหลมยาวทำให้เค็ลซีส่ ะดุง้ วาบ สำนึกหนึง่ ทีช่ ดั เจนในบัดนัน้
ก็คอื รถไฟขบวนยาวนีก้ ำลังจะพาหล่อนไปให้พน้ จากชีวติ เก่าๆทีเ่ คยคุน้ ช่าง
น่าใจหายนี่กระไรเมื่อคิดว่าเมื่อกลับมาเมืองเล็กๆ นี้อีกครั้งหนึ่ง วิถีชีวิตของ
หล่อนก็คงจะต้องเปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมาย จากเค็ลซีค่ นเก่าทีเ่ คยแจ่มใส
ร่าเริง กลายเป็นเค็ลซีห่ ญิงสาวผูไ้ ร้เสน่หเ์ สียจนคูห่ มัน้ เขาปฏิเสธไม่ยอมแต่ง
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งานด้วย
เค็ลซี่ฝืนยิ้มกับตนเองอยู่ในเก้าอี้อย่างแห้งแล้ง นัยน์ตาชำเลืองมอง
สตรีวัยใกล้จะกลางคนผูนั้ ง่ ถักนิตติงอ
้ ยูใน
่ เก้าอีตรง
้ ข้ามอย่างเงียบเชียบ สีหน้า
ปราศจากความรู้สึกใดๆ นอกจากความเรียบเฉยไร้อารมณ์
“สาวทึนทึก…” เค็ลซีบอก
่ ตัวเองอย่างเศร้าๆ “อีกไม่ช้าฉันก็คงจะเป็น
เหมือนผูห้ ญิงคนนี้ เดินทางคนเดียว นัง่ คนเดียว ทำอะไรๆ คนเดียว แล้ว
ก็คิดคนเดียว…แต่บางทีมันก็คงจะดีเหมือนกัน…จะได้รู้ว่าหัวใจที่ไร้รักน่ะมัน
อ้างว้างว้าเหว่สักแค่ไหน…”
หล่อนนัง่ นิง่ แทบจะไม่กระดุกกระดิก แข้งขาอ่อนล้าปราศจากเรีย่ วแรง
แม้แต่หัวใจก็คงจะเต้นช้าผิดจังหวะ ทุกตุบร่ำร้องถึงแต่ความโชคร้ายผิดหวัง
ซึ่งยังผลให้เกิดความเจ็บปวดหม่นหมองไปเสียทุกอณูของร่างกายทั้งภายใน
ภายนอก…
บ่ายคล้อย เค็ลซีรู่ ส้ กึ ตัวอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ เงยหน้าขึน้ มองดูท้องฟ้าทีสดใส
่
รถไฟเปิดหวูดเบาๆ พร้อมไปกับเสียงประกาศชือ่ สถานีปลายทาง เมือ่ มันหยุด
สนิทนิง่ เค็ลซีก็่ ก้าวลงจากรถอย่างกระฉับกระเฉง พนักงานยกกระเป๋าช่วยเหลือ
หล่อนเป็นอย่างดีจนกระทั่งออกมาพ้นชานชาลา
เป็นสถานีเล็กๆ ก่อนทีจะ
่ ถึงสถานีใหญ่สักสองสามสถานีกระมัง เค็ลซี่
ออกมายืนคว้างอยูริ่ มถนนสายเล็กทีเต็
่ มไปด้วยผูค้ นทีหล่
่ อนไม่คุน้ กับลักษณะ
ท่าทาง การแต่งตัว หรือแม้แต่สำเนียงพูดของพวกเขา หล่อนรูส้ กึ ถึงความ
หนาวเยือกทั้งๆ ที่แสงตะวันยามบ่ายยังไม่เคลื่อนคล้อยไปสักเท่าไร
หลายคนชำเลืองมองหญิงสาวแปลกหน้าอย่างสนใจ แต่ก็ไม่มีใครเข้ามา
ทักทายให้อุ่นใจ เค็ลซี่จึงตัดสินใจเดินไปจนถึงป้ายจอดแท็กซี่
ชายร่างอ้วนเตี้ยอายุกลางคนผู้กำลังยืนเกร่อยู่แถวนั้นมองหล่อนแล้ว
ถามขึ้นอย่างไม่กระตือรือร้นอะไรนัก
“แท็กซี่ไหมครับ คุณผู้หญิง”
“อ๋อ…เอาสิจ๊ะ” เค็ลซี่รีบตอบอย่างยินดีพลางยิ้มให้อย่างฝากเนื้อฝาก
ตัว อย่างน้อยก็มีพลเมืองคนหนึ่งของเมืองเล็กๆ ที่ชื่อ ‘เดด ซิตี้’ นี่ละที่
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ทักทายหล่อน “กำลังคิดอยูเชี
่ ยวว่าจะไปถึงทีหมาย
่ ได้โดยวิธไหน
ี มองไม่เห็น
รถบัสโดยสารเลยสักคัน ก็เห็นจะต้องอาศัยแท็กซี่กระมัง”
“ก็คุณจะไปถึงไหนล่ะ…” ชายร่างเตี้ยถามเรียบๆ
“ไปทีชุ่ มทางเชิงเขาจ้ะ…” เค็ลซีรี่ บบอก “เขาบอกว่าตรงนัน้ จะมีร้านชำ
ของคนชื่อลุงเจค”
สายตาของคนขับแท็กซี่มองมาเขม็งอย่างคาดคั้น
“แน่ใจหรือว่าคุณจะไปทีนั่ น่ …” เขามองสูทสีเทาเข้มกับเสือ้ เชิต้ แพรสี
หยกของเค็ลซีอย่
่ างไม่แน่ใจ ดูหล่อนโก้เก๋เกินกว่าผูห้ ญิงคนใดทีเคย
่ เดินทาง
มาถึงสถานีเล็กๆ แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รองเท้าหนังกลับส้นสูงสีเดียวกับ
เสื้อเชิ้ตแพรตัวนั้น
“แน่ใจสิจ๊ะ…” เค็ลซียิ่ ม้ อย่างขบขันเมือ่ เข้าใจสายตาคูที่ มอง
่ มานัน้ อย่าง
ทะลุปรุโปร่ง “ฉันจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ท่านมีบ้านอยู่บนเขาใกล้ๆ กับชุมทางเชิงเขานั่นไง…”
“ไปเยี่ยมญาติหรือครับ…” คนขับแท็กซี่รีบกุลีกุจอเปิดหลังรถแล้ว
ยกกระเป๋าเดินทางสองใบของเค็ลซี่ใส่เข้าไปอย่างเรียบร้อย “ผมจะรู้จักไหม
นะ…”
“ท่านชือ่ คุณย่าอรามินต้าจ้ะ…” เค็ลซีบอก
่
“มิสอรามินต้า ฟอสเตอร์
ป้าของคุณพ่อของฉันเองแหละ”
คราวนี้ใบหน้าของชายร่างเตี้ยเต็มไปด้วยความเป็นมิตรทีเดียว เขา
เปิดประตูรอให้หล่อนก้าวขึ้นไปนั่งแล้วปิดให้อย่างนบนอบกว่าปกติ
“เชิญเลยครับ ผมจะพาไปทีนั่ น่ เอง…” เขากระโดดขึน้ ประจำทีน่ งั่ คน
ขับแล้วพารถออกจากทีอย่
่ างคล่องแคล่ว “ไม่นึกเลยว่าคุณเป็นหลานของมิส
มินตี้ นึกว่าเป็นพวกนักทัศนาจรเสียอีก แต่พวกนั้นไม่ค่อยจะไปที่ชุมทาง
เชิงเขาหรอก ทั้งๆ ที่แถบนั้นน่ะทิวทัศน์งดงามที่สุด ไว้คุณไปถึงก่อนเถอะ
ครับจะรู้ว่ามิสมินตี้ท่านเลือกที่อยู่ได้อย่างวิเศษเพียงไร…”
เค็ลซี่รู้สึกสบายใจขึ้นเป็นอันมากที่ได้รู้ว่าคนขับแท็กซี่นั้นคือผู้ที่หล่อน
ไว้วางใจได้อย่างแน่นอน
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“ลุงรู้จักคุณย่าของฉันดีหรือจ๊ะ?”
“ไม่สนิทกับเธอนักหรอกครับ คุณผูห้ ญิง…” เขาตอบเรือ่ ยๆ สายตา
มองตรงไปตามถนนสายแคบที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ “เธอไม่ค่อยจะลงมาจาก
ภูเขา นอกจากเวลามีงานตลาดนัดเท่านั้น แต่ผมกับเจคน่ะเพื่อนสนิทกัน
ว่างๆ ผมก็แวะมาพักค้างคืนกับเขา อากาศสบายจริงๆ ที่เคบินเขาน่ะ”
“อากาศก็ดี ทิวทัศน์ก็สวย…” เค็ลซี่พูดเรียบๆ “ทำไมไม่สร้างเป็น
สถานที่ตากอากาศล่ะจ๊ะ นักทัศนาจรจะได้มากันมากๆ”
คนขับแท็กซี่หัวเราะหึๆ
“คนพวกนัน้ น่ะมีแต่จะมาทำวุน่ …ไม่คุม้ กันหรอกครับทีจะ
่ ลงทุนเพือ่ เรียก
ร้องให้เขามาทำลายความสงบของพวกเรา”
“แต่เขาก็จ่ายให้เรางามไม่ใช่หรือ…” เค็ลซีไม่
่ ยอมแพ้ หล่อนออกจะ
ฉงนใจทีชาย
่ อายุกลางคนผูมี้ อาชีพแค่เพียงคนขับรถแท็กซีจะ
่ มีความสมถะถึง
เพียงนี้ ไม่ใช่ว่าโลกทุกวันนี้ต่างวุ่นวายไปด้วยพวกที่พยายามทุกวิถีทางที่จะ
หาอาชีพที่สามารถทำเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรอกหรือ
“ถึงได้มากก็ไม่รูจะ
้ เอาไปทำอะไร…” เขาตอบด้วยเสียงเรียบเรือ่ ยตาม
เคย “ยิ่งพวกบนภูเขายิ่งแล้ว ผมเสียอีกที่ยังทำงานอยู่ในเมืองมั่ง แต่มัน
เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่ไม่เจริญรุ่งเรืองอะไรนัก ค่าครองชีพจึงไม่บีบคั้นเรา
เหมือนพวกเมืองใหญ่”
“แล้วพวกที่อยู่บนภูเขาเป็นยังไงมั่งจ๊ะ…” เค็ลซี่ถามต่อไปด้วยความ
สนใจที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ
“ยิ่งสงบสบายใหญ่เลยสิครับ…” นั่นเป็นคำตอบที่มาจากความจริงใจ
โดยแท้ “เขาอยูกั่ นอย่างเงียบๆ ความเป็นอยูน่่ ะ ในสายตาของคนทีม่ าจาก
เมืองใหญ่อย่างคุณคงจะเห็นว่าล้าหลังไปสักหนึง่ ศตวรรษกระมัง แต่พวกเขา
ก็มีความสุขกันแบบนั้น ไม่มีใครอยากเห็นคนนอกมาสร้างความเจริญจน
ทำลายล้างธรรมชาติให้หมดสิน้ ไปแน่ๆ…ผมถึงแปลกใจทีมี่ คนเมืองล่างจะขึน้
ไปบนภูเขาไงครับ แต่พอรู้ว่าคุณเป็นญาติของมิสมินตี้ นั่นก็ไปอีกเรื่อง
หนึ่ง…”
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๒๙

รถแล่นผ่านเมืองเล็กๆ ทีมี่ อาคารแค่เพียงสองช่วงติดๆ กันทัง้ สองฟาก
ถนน มีบ้านช่องแบบเก่าโบราณแต่สะอาดตาน่าดูเรียงรายอยูใน
่ บริเวณกว้าง
ไพศาล ทุกบ้านมีสวนดอกไม้และสนามหญ้า
ไม่ช้าจึงผ่านพ้นตัวเมืองที่เล็กเสียจนนึกไม่ถึง ถนนขรุขระยิ่งขึ้นและ
สองข้างทางก็คือทุ่งนาที่เวิ้งว้างสุดสายตา มีทางเลี้ยวลาดชันหรือไม่ก็ไต่สูง
ขึน้ ไปบนไหล่เขาทีน่่ าหวาดเสียวจนเค็ลซีร้่ องด้วยความตกใจ เมือ่ รถเลีย้ วหัก
มุมโดยกะทันหัน หล่อนหลับตาแน่น คิดถึงหุบเหวเบื้องล่างอย่างใจหาย
ใจคว่ำ
“ไม่ต้องกลัวครับ ยังไม่มีใครในพวกเราขับรถตกเหวเลยสักครั้ง…”
เสียงหัวเราะหึๆ ของคนขับรถทำให้เค็ลซี่ลืมตาขึ้นแล้วยิ้มแห้งแล้ง
ถนนสิน้ สุดลงตรงทางแคบทีเป็
่ นซอกระหว่างภูเขาหินสองข้างซึง่ สูงทะมึน
ขึน้ ไปเสียดฟ้า เมือ่ รถจอดนิง่ สนิท เค็ลซีจึ่ งมองเห็นทางเดินเลียบไปริมลำธาร
เชิงเขา น้ำไหลเชี่ยวแต่ใสแจ๋วเป็นประกายระยิบระยับราวโรยด้วยกากเพชร
ลำธารนั้นแคบแต่เห็นได้ว่าลึกพอสมควร มีแก่งหินระเกะระกะมองดูน่ากลัว
โดยเฉพาะเมื่อน้ำไหลเชี่ยวกรากทำให้เกิดระลอกคลื่นจนเป็นฟองขาวซัดซ่า
อยู่ตลอดเวลาเช่นนั้น
ใกล้กับลำธารทางฟากทีรถ
่ จอดคือสิง่ ก่อสร้างทีมี่ ลักษณะเหมือนโรงนา
แต่ได้รับการฉาบทาสีฉูดฉาดซึ่งบัดนี้สีนั้นก็ซีดจางไปตามกาลเวลา
“ถึงแล้วครับ คุณผู้หญิง…” คนขับรถร่างเตี้ยล่ำบอก “ตรงนี้แหละ
ที่เจคเขาเรียกว่า ‘ชุมทางเชิงเขา’ ใครๆ ก็เลยเรียกตาม โรงนานั่นคือร้าน
ขายของของเขาล่ะ แล้วใครที่จะเดินทางขึ้นไปบนหมู่บ้านบนภูเขาก็ต้องมา
ทีนี่ แล้
่ วใช้สะพานแขวนของเขาข้ามลำธารไปก่อนจึงจะมีทางเดินขึน้ ภูเขาอีกที”
เค็ลซีมอง
่ ดู ‘สะพานแขวน’ ทีคน
่ ขับรถชีให้
้ ดูอย่างอกสัน่ ขวัญหาย นึก
ไม่ออกว่าหล่อนจะสามารถเดินข้ามสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้กระดานแผ่น
บางๆ ร้อยติดกันด้วยเชือกเส้นใหญ่แต่ก็ค่อนข้างจะหย่อนยานบางส่วนได้
อย่างไร
หญิงสาวนัง่ นิง่ งงงันไปด้วยความรูส้ กึ กลัดกลุม้ วุน่ วาย แสงตะวันอ่อน

“นิดา”
๓๐

จางความจัดจ้าลงไปทุกทีบอกให้รู้ว่าไม่ช้าราตรีกาลจะเยี่ยมเยือนมาถึง
“ผมคงจะส่งคุณผูห้ ญิงได้เพียงแค่นีแหละ
้ ครับ” คนขับรถบอกอีก เขา
มองหญิงสาวอย่างฉงนที่เห็นหล่อนนั่งนิ่งเหมือนจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น
ในบรรยากาศอันเงียบสงัดนั้น ส่งความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจับ
หัวใจ เค็ลซีถอน
่ ใจยาวเมือ่ เปิดประตูรถแล้วก้าวลงมายืนด้วยแข้งขาทีสั่ น่ เทา
คนขับรถจัดการหยิบกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบลงมาแล้วเดินฉิวนำหน้าไปยัง
โรงนาหรือร้านค้าของเจคโดยไม่รั้งรอ เค็ลซี่จึงจำใจเดินตามเขาตัดทุ่งหญ้า
เล็กๆ ตรงไปยังที่หมาย
ทางเข้าหน้าร้านเป็นประตูบานพับสองบานทาสีเขียว เค็ลซีผลั
่ กประตู
นั้นแล้วพาตัวตามคนขับรถเข้าไปข้างใน
“เฮ้ เจค เอาผูโ้ ดยสารมาส่งคนนึงแน่ะ…” เสียงคนขับแท็กซีร้่ องบอก
ชายชราร่างสูงแข็งแรงผูเดิ
้ นออกมาจากหลังร้านซึง่ มีแสงตะเกียงจุดเรืองรอง
“เป็นญาติของมิสมินตีเอง
้ แหละ เห็นว่าจะมาเยีย่ มท่านผูเฒ่
้ าแล้วก็คงจะพักผ่อน
อยู่สักระยะหนึ่ง…”
สีหน้าเรียบเฉยของชายชราเปลีย่ นเป็นยิม้ แย้มแจ่มใส เกือบจะนบนอบ
ด้วยซ้ำเมื่อทักทายเค็ลซี่อย่างชื่นชม
“ญาติของมิสมินตี้ย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดแน่นอน” เขาว่า
“ท่านเป็นสุภาพสตรีชราที่พวกเราเคารพมากนะครับ…”
“ดีใจทีได้
่ ยนิ เช่นนัน้ ค่ะ ลุงเจค…” เค็ลซีรี่ บตอบด้วยวาจาละมุนละม่อม
ตามธรรมชาติวิสยั ของหล่อน เจคเป็นชายชราชาวชนบททีหล่
่ อนนึกนิยมชม
ชอบในทันทีที่ได้พบ “บ้านของคุณย่าอรามินต้าอยู่ที่ไหนคะลุง?”
“ประทานโทษครับ คุณผู้หญิง…” เสียงคนขับรถแท็กซี่ดังขึ้นอย่าง
เกรงอกเกรงใจ “อยากจะขอค่าบริการเสียเลย…ก็แค่เพียงยีส่ บิ เหรียญเท่านัน้
เอง แต่ผมอยากจะวิ่งกลับเข้าเมืองก่อนมืด หูตามันไม่ค่อยจะดีนักหรอก
ครับ”
“อุย๊ ขอโทษจ้ะ…” เค็ลซีกุ่ ลกี จุ อเปิดกระเป๋าถือหยิบธนบัตรส่งให้โดย
เร็วเป็นธนบัตรฉบับละสิบดอลลาร์รวมสามฉบับ

