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เมื่อเราได้รับจดหมาย  จากกล่องไปรษณีย์ แม่ดีใจยกใหญ่ และ 

ได้ข้อสรุปว่าทุกปัญหาเป็นอันคลี่คลาย หายวับไปตลอดกาล ตัวปัญหา 

ใหญใ่นแผนการอนัสดใสของแมก่ค็อืฉนัเอง ฉนัไมค่ดิวา่ตวัเองเปน็ลกูสาว 

จอมรั้นอะไรอย่างนั้นหรอก แต่นี่เป็นเรื่องที่ฉันยอมไม่ได้จริงๆ 

ฉันไม่อยากเป็นราชนิกุล ไม่อยากเป็นชนชั้นที่หนึ่ง ไม่เคยคิด 

อยากจะลองเป็น

	 ฉนัซอ่นตวัอยูใ่นหอ้งนอน สถานทีเ่ดยีวซึง่จะหลกีหนจีากเสยีงคยุ 

จ้อกแจ้กของคนทั้งบ้านได้ และพยายามคิดหาข้อโต้แย้งทำให้แม่ 

เปลี่ยนใจ ตอนนี้ฉันคิดเหตุผลได้ชุดใหญ่เลยละ...แต่ฉันคิดว่าไม่มีเลย 

สักข้อที่แม่จะรับฟัง

ฉนัหลบหนา้แมต่อ่ไปไมไ่ดอ้กี เพราะนีก่ใ็กลเ้วลามือ้เยน็แลว้ และ 

ในฐานะลูกคนโตที่ยังอยู่กับครอบครัว การทำกับข้าวจึงตกเป็นหน้าที่ 

ของฉัน ฉันลากตัวเองลงจากเตียงและเดินเข้าสู่ดงอสรพิษ

ฉันได้รับสายตาโกรธขึ้งจากแม ่ แต่ท่านไม่ได้พูดอะไร
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เราเคลื่อนไหวราวกับเต้นระบำไร้เสียงไปรอบๆ ห้องครัวและห้อง 

รับประทานอาหารขณะเตรียมไก่ พาสต้า กับแอ๊ปเปิ้ลฝานเป็นชิ้นๆ   

แลว้ตัง้โตะ๊สำหรบัหา้คน ถา้ฉนัเหลอืบตาขึน้มาจากงานทีท่ำอยู ่ แมก่จ็ะ 

จอ้งฉนัดว้ยสหีนา้ดจุนทำใหฉ้นัละอายใจและจำตอ้งหนัไปตอ้งการสิง่เดยีว 

กันกับแม่ได้เลยทีเดียว แม่ใช้วิธีนั้นอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นกรณีที่ฉัน 

ไม่อยากรับงานสักที่หนึ่ง เพราะรู้ว่าครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพทำตัว 

หยาบคายโดยไม่จำเป็น หรือเวลาที่แม่อยากให้ฉันทำความสะอาด 

ครั้งใหญ่ในเวลาที่เราไม่มีเงินจ้างชนชั้นที่หกมาช่วย

บางครั้งมันก็ได้ผล บางคราวก็ไม่ และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันจะ 

ไม่ยอมใจอ่อน

บทฉันจะดื้อขึ้นมา แม่ก็ทานไม่ไหว ฉันได้นิสัยนี้มาจากแม่นั่นละ  

ดังนั้นแม่ไม่ควรจะประหลาดใจ เรื่องนี้เป็นเพราะฉันคนเดียวเสียเมื่อไร  

แมเ่ครยีดมาสกัพกัแลว้ ฤดรูอ้นกำลงัจะสิน้สดุ อกีไมน่านเราจะเผชญิกบั 

ฤดูหนาวและความกังวล

แม่วางเหยือกชาตรงกลางโต๊ะด้วยเสียงตุ้บหนักๆ  ที่ส่ออาการ 

โกรธขึ้ง ฉันน้ำลายสอเมื่อนึกถึงชาเลมอน แต่ต้องอดใจไว้ก่อน  

เสียดายแย่ถ้าดื่มส่วนของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วต้องดื่มน้ำเปล่าระหว่าง 

กินอาหาร

“กรอกใบสมคัรแคน่ีจ้ะเปน็จะตายเลยหรอืยงัไง” แมพ่ดูเมือ่อดกลัน้ 

ไม่ไหวอีกต่อไป “การคัดสรรอาจเป็นโอกาสวิเศษสุดสำหรับลูกก็ได้  

สำหรับพวกเราทุกคนด้วย”

ฉนัถอนหายใจดงัพรอ้มกบัคดิวา่ การกรอกใบสมคัรนัน่อาจจะเปน็ 

เรื่องเป็นเรื่องตายจริงๆ นั่นละ

ทุกคนรู้ดีว่าพวกกบฏหรือกลุ่มใต้ดินซึ่งเกลียดชังอิลเลีย...อันเป็น 
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ประเทศใหญ่ที่ยังค่อนข้างใหม่ของเรา พวกนั้นคอยบุกโจมตีพระราชวัง 

ด้วยความรุนแรงอยู่เนืองๆ เราเคยเห็นคนพวกนั้นก่อเหตุในแคโรไลนา 

มาแล้ว บ้านของเจ้าหน้าที่ตุลาการคนหนึ่งที่นั่นถูกเผาจนไม่เหลือซาก  

รถของชนชั้นที่สองก็ถูกทำลายเสียหายไปไม่น้อย เคยมีกระทั่งเหตุ 

ทลายคุก แต่เมื่อมองว่าพวกเขาเพียงแต่ปลดปล่อยเด็กสาววัยรุ่น 

ที่ตั้งท้อง และชนชั้นที่เจ็ดซึ่งเป็นพ่อของเด็กวัยเก้าขวบ ฉันก็อดคิด 

ไม่ได้ว่า ครั้งนั้นพวกเขาทำถูก

แต่นอกเหนือจากอันตรายร้ายแรงที่ฉันอาจจะต้องเผชิญ ฉันรู้สึก 

เหมอืนกบัหวัใจจะตอ้งเจบ็ปวดแคเ่พยีงพจิารณาถงึการคดัสรร ฉนัอดยิม้ 

ไม่ได้เมื่อนึกถึงเหตุผลทุกประการที่ฉันควรต้องอยู ่ ณ ตรงนี้

“สองสามปีหลังมานี่พ่อเขาต้องเหนื่อยยากแค่ไหน” แม่พูดลอด 

ไรฟัน “ถ้ายังพอมีความเห็นอกเห็นใจอยู่บ้าง ลูกก็น่าจะนึกถึงพ่อ”

พ่อ ใช่สิ ฉันอยากจะช่วยพ่อจริงๆ รวมทั้งเมย์และเจอราดด้วย  

เอาเปน็วา่แมด่ว้ยกไ็ด ้ พอแมพ่ดูในทำนองนีก้ไ็มม่อีะไรทีจ่ะทำใหย้ิม้ไดอ้กี  

อะไรต่อมิอะไรในบ้านตึงเครียดมานานเกินไปแล้ว ฉันสงสัยว่าพ่อจะ 

มองว่าน่ีเป็นวิธีท่ีจะช่วยพาเรากลับไปสู่ภาวะปกติหรือเปล่า เงินจำนวนหน่ึง 

จะทำให้อะไรๆ ดีขึ้นได้ไหม

ใชว่า่เราอยูใ่นสภาพรอ่แรถ่งึขัน้ตอ้งใชช้วีติดว้ยความกลวัจะอดตาย 

หรืออะไรอย่างนั้น เราไม่ได้อดอยากยากไร้ แต่ฉันเดาว่าเราก็ไม่ได้ 

ห่างไกลจากสภาวะนั้นมากนักเหมือนกัน

เราอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าระดับล่างสุดสามขั้นเท่านั้น เราเป็นพวก 

ศิลปิน ศิลปินและนักดนตรีคลาสสิกอยู่สูงจากพื้นดินเพียงสามระดับ  

ความหมายตรงตามนั้นเลย ฐานะของเราฝืดเคืองพอๆ กับเส้นลวดของ 

นกักายกรรมทรงตวับนทีส่งูทีถ่กูขงึจนตงึ รายไดข้องเราแปรปรวนไปตาม 
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ฤดูกาลที่เปลี่ยนผัน

ฉันจำได้ว่าเคยอ่านเจอในหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีสภาพยับเยิน 

ตามเวลาว่า แต่ก่อนวันหยุดสำคัญๆ  มักจะกระจุกกันอยู่ในช่วงเดือน 

ฤดูหนาว มีวันที่เรียกกันว่าวันฮัลโลวีน ต่อด้วยวันขอบคุณพระเจ้า  

จากนั้นก็เป็นวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม ่ เรียงตามกันมาติดๆ 

วันคริสต์มาสยังอยู่เหมือนเดิม จะมีใครเปลี่ยนแปลงวันประสูติ 

ของพระเจ้าได้ล่ะ แต่เมื่ออิลเลียทำสนธิสัญญาสันติภาพครั้งใหญ่กับจีน  

ปีใหม่จึงอยู่ในเดือนมกราคมหรือไม่ก็กุมภาพันธ์โดยมีพระจันทร์เป็น 

ตวักำหนด งานเฉลมิฉลองความเปน็เอกราชและการระลกึขอบคณุตา่ง  ๆ 

ในโลกซีกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีเพียงเทศกาลรำลึกคุณ ซึ่งเกิดขึ้น 

ในฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาที่จะมีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศอิลเลีย  

เพื่อร่วมยินดีกับความจริงที่ว่า เรายังอยู่ตรงนี้

ฉันไม่รู้ว่าฮัลโลวีนคือวันอะไร มันไม่เคยหวนคืนมา

ดังนั้นอย่างน้อยก็ปีละสามครั้งที่ทุกคนในครอบครัวจะมีงานกัน 

ถ้วนหน้า พ่อกับเมย์จะสร้างงานศิลปะ แล้วลูกค้าก็จะซื้อหาไปเป็น 

ของขวัญ แม่กับฉันจะไปแสดงตามงานเลี้ยง ฉันร้องเพลงและแม่เล่น 

เปียโน ไม่มีการปฏิเสธงานใดๆ ถ้าเรามีปัญญาทำได้ ตอนที่ฉันยังเด็ก 

กว่านี้ การแสดงต่อหน้าผู้ชมถือเป็นเรื่องเขย่าขวัญทีเดียว แต่ตอนนี้ 

ฉนัแคพ่ยายามทำตวัใหก้ลมกลนืไปกบัดนตรปีระกอบ นัน่คอืสิง่ทีเ่ราเปน็ 

ในสายตาของคนจ้าง ให้ความบันเทิงทางโสต ไม่ใช่ทางสายตา

เจอราดยังหาพรสวรรค์ของตัวเองไมเ่จอ แต่ดว้ยวัยเพียงเจ็ดขวบ  

เขายังพอมีเวลา

อกีไมน่านใบไมก้จ็ะเปลีย่นส ี และโลกใบเลก็ๆ ของเรากจ็ะสัน่คลอน 

อกีครัง้ หา้ปากทอ้งแตม่คีนทำงานเพยีงสี ่ ไมม่หีลกัประกนัวา่เราจะมงีาน 
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จนกว่าจะถึงช่วงคริสต์มาส

เมือ่มองในแงน่ั้น การคดัสรรกด็เูหมือนกบัเสน้เชือก เปน็สิง่ทีฉ่ัน 

สามารถคว้าไว้ได้ จดหมายงี่เง่าฉบับนั้นอาจช่วยฉุดฉันขึ้นจากความมืด  

และฉันเองก็สามารถดึงคนในครอบครัวขึ้นมาด้วยได้

ฉันเหลียวมองแม่ สำหรับชนชั้นที่ห้า แม่ออกจะท้วมไปนิด ซึ่ง 

น่าประหลาด เพราะแม่ไม่ใช่คนกินจุ และเราไม่มีอะไรให้กินพร่ำเพรื่อ 

อยู่แล้ว บางทีร่างกายคนเราอาจจะเป็นแบบนั้นหลังจากมีลูกห้าคน แม่ 

มผีมสแีดงเหมอืนกบัฉนั แตม่หียอ่มสขีาวเปน็ประกายแซมอยูเ่ตม็ไปหมด  

อยู่ๆ ผมขาวพวกนั้นก็โผล่ขึ้นมาเพียบเมื่อราวสองปีก่อน มีริ้วรอยเป็น 

ร่องลึกตรงหางตาทั้งๆ  ที่แม่ยังสาวอยู่มาก และฉันเห็นว่าแม่หลังงอ 

ราวกบัมนีำ้หนกัทีม่องไมเ่หน็กดทบัอยูบ่นไหลท่ัง้สองขณะทีแ่มเ่ดนิไปทัว่ 

ห้องครัว

ฉนัรูว้า่แมต่อ้งแบกรบัอะไรไวม้ากมาย และรูว้า่นัน่เปน็เหตผุลทีแ่ม ่

หันมาทำตัวเป็นจอมบงการชีวิตของฉัน เราทะเลาะกันพอแล้ว ไม่ควร 

ต้องมีเรื่องเครียดมาเพิ่ม แต่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงอันว่างเปล่าย่างกรายมา 

อย่างเงียบเชียบ แม่ก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นทุกที และฉันรู้ แม่คิดว่าตอนนี้ 

ฉันทำตัวไม่มีเหตุผล ที่กระทั่งจะกรอกใบสมัครงี่เง่านั่นยังไม่ยอม

แต่มีหลายสิ่ง — หลายสิ่งสำคัญในโลกใบนี้ซึ่งฉันรัก และกระดาษ 

แผน่นัน้ดเูหมอืนกบัผนงัอฐิทีข่วางกัน้ฉนัจากสิง่ทีต่อ้งการ บางทสีิง่ทีฉ่นั 

ตอ้งการอาจจะงีเ่งา่ มนัอาจไมใ่ชส่ิง่ทีฉ่นัจะมไีด ้ แตม่นักเ็ปน็ของฉนัอยูด่ ี 

ฉนัไมค่ดิวา่จะสละความฝนัของตวัเองได ้ ไมว่า่ครอบครวัจะมคีวามหมาย 

มากเพียงใดก็ตาม อีกอย่าง ฉันก็ให้พวกเขามามากมายแล้ว

ฉันเป็นลูกคนโตที่ยังอยู่กับครอบครัวในตอนนี้ เพราะเคนน่า 

แต่งงานไปแล้ว ส่วนโคต้าก็ออกจากบ้านไป และฉันพยายามช่วยอย่าง 
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สุดความสามารถ เราจัดตารางเรียนแบบโฮมสกูลของฉันนอกเวลาซ้อม 

ดนตรี ซึ่งกินเวลาเกือบทั้งวัน เนื่องจากฉันพยายามจะเล่นเครื่องดนตรี 

หลายชิ้นให้ได้ดีพอๆ กับการร้องเพลง

แต่เมื่อมีจดหมายฉบับนี้ งานไหนๆ  ของฉันก็ไม่สำคัญอีกต่อไป  

ในความคิดของแม ่ ฉันได้เป็นราชินีไปแล้วเรียบร้อย

ถ้าฉันฉลาด ฉันคงซ่อนจดหมายงี่เง่านั่นก่อนที่พ่อ เมย์ กับ 

เจอราดจะเข้ามา แต่ฉันไม่รู้นี่ว่าแม่เหน็บมันไว้ในเสื้อ และระหว่าง 

มื้ออาหาร แม่ก็ดึงมันออกมา

“ ‘ถึงครอบครัวซิงเกอร์’ ” แม่ขับขาน

ฉันพยายามแย่งมันมา แต่แม่ไวกว่ามาก ไม่ช้าหรือเร็วพวกเขา 

ก็ต้องรู้นั่นละ แต่ถ้าแม่ทำแบบนี ้ ทุกคนก็จะเข้าข้างแม่กันหมด

“แม ่ ขอร้องละ!” ฉันอ้อนวอน

“หนูอยากฟัง!” เมย์ร้องเสียงแหลม ก็ไม่น่าแปลกใจหรอก  

น้องสาวคนเล็กมีหน้าตาเหมือนกับฉันนี่ละ แค่อ่อนกว่าสามปี ถึงแม้ 

หนา้ตาของเราจะเหมอืนกนัราวกบัฝาแฝด แตบ่คุลกิกลบัเปน็คนละเรือ่ง 

กนัเลย ตา่งกนัตรงทีเ่มยเ์ขา้กบัคนไดง้า่ยและเปีย่มดว้ยความหวงั แถม 

ชว่งนีย้งัคลัง่ไคลห้นุม่ๆ มากเสยีดว้ย เรือ่งทำนองนีค้งดเูปน็เรือ่งสดุแสน 

โรแมนติกสำหรับเมย์

ฉันรู้สึกว่าตัวเองอายจนหน้าแดง เมื่อพ่อฟังอย่างตั้งใจ ส่วนเมย์ 

แทบจะกระโดดดึ๋งๆ ด้วยความดีใจ เจอราด เจ้าหนูน้อยน่ารัก เอาแต่ 

กินลูกเดียว แม่กระแอมและอ่านต่อ

“ ‘การสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อไม่นานมานี้ได้ยืนยันว่า มีสตรี 

โสดอายสุบิหกถงึยีส่บิปอีาศยัอยูท่ีบ่า้นของคณุในเวลานี้ เราตอ้งการแจง้ 

ให้คุณทราบถึงโอกาสที่กำลังจะมาถึง โอกาสที่คุณจะแสดงความเคารพ 
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แก่ชาติอันยิ่งใหญ่แห่งอิลเลีย’ ”

เมย์กรี๊ดอีกครั้งและจับข้อมือของฉัน “พี่ไง!”

“พีรู่ห้รอก แมล่งินอ้ย หยดุเถอะ กอ่นทีเ่ธอจะหกัแขนพี”่ แตเ่มย ์

จับมือของฉันไว้และกระโดดต่ออีกหน่อย

“ ‘แม็กซัน ชรีฟ เจ้าชายผู้เป็นที่รักของเรา’  ” แม่อ่านต่อ “ ‘จะ 

บรรลนุติภิาวะในเดอืนนี ้ ขณะทีพ่ระองคเ์ขา้สูช่ว่งชวีติใหม ่ พระองคห์วงั 

จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคู่ชีวิต และอภิเษกสมรสกับธิดาแห่งอิลเลีย 

ที่แท้จริง หากบุตรสาว น้องสาว หรือผู้อยู่ในความดูแลของท่าน ผู้มี 

คุณสมบัติเหมาะสม สนใจโอกาสที่จะได้เป็นคู่อภิเษกสมรสของเจ้าชาย 

แมก็ซนัและเปน็เจา้หญงิผูเ้ปน็ทีเ่ทดิทนูแหง่อลิเลยี กรณุากรอกใบสมคัร 

ที่แนบมาและส่งกลับไปยังที่ว่าการเขตในท้องถิ่นของท่าน สตรีหนึ่งคน 

จากแต่ละเขตจะได้รับการสุ่มคัดเลือกเพื่อเข้าเฝ้าเจ้าชาย

“ ‘ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าพักที่พระราชวังอิลเลียอันงดงามในแองเจลิส 

ตลอดระยะเวลาที่พวกเธอได้อยู่ที่นั่น ครอบครัวของผู้สมัครแต่ละคน 

จะ  ได้รับค่าตอบแทนอย่างงาม’  ” แม่ลากคำเหล่านั้นยาวๆ  เพื่อเน้นย้ำ  

“ ‘สำหรับการรับใช้เชื้อพระวงศ์’ ”

ฉันกลอกตาขณะแม่อ่านต่อ พวกเขาใช้วิธีนี้กับเจ้าชาย ส่วน 

เจ้าหญิงที่เกิดในราชสกุลจะถูกส่งให้ไปอภิเษกสมรสกับเชื้อพระวงศ์ 

ต่างแดน เพื่อความพยายามกระชับสัมพันธไมตรีระยะแรกเริ่มของเรา 

กับนานาประเทศ ฉันเข้าใจเหตุผลที่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น เพราะเรา 

ต้องการพันธมิตร แต่ฉันไม่ชอบ ฉันไม่จำเป็นต้องพบเจออะไรเช่นนั้น  

และหวังว่าจะไม่มีวันพบเจอด้วย ราชสกุลไม่มีเจ้าหญิงมาสามรุ่นแล้ว  

อย่างไรก็ดี เจ้าชายอภิเษกสมรสกับหญิงสาวสามัญชนก็เพื่อรักษา 

ขวัญและกำลังใจของคนในชาติที่บางครั้งก็มีความสั่นคลอน ฉันคิดว่า 



8

กลรั ก  เ กมมงกุ ฎ

การคัดสรรมีขึ้นก็เพื่อจะยึดเหนี่ยวเราไว้ด้วยกัน และเตือนให้ทุกคน 

ระลึกว่า ประเทศอิลเลียถือกำเนิดขึ้นบนความไม่มี

ความคดิทีจ่ะเขา้รว่มการแขง่ขนัเพือ่ใหค้นทัง้ประเทศรบัชม ขณะที ่

พ่อคนอ่อนแอจอมเย่อหยิ่งเลือกสุดยอดสาวงามผู้มีแต่ความฉาบฉวย 

จากกลุ่มผู้สมัคร ให้มายืนนิ่งๆ  สวยๆ  ออกทีวีเคียงข้างเขา...แค่นั้น 

ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันกรีดร้อง จะมีอะไรน่าอับอายขายหน้ากว่านี้ 

อีกไหม

อีกอย่าง ฉันเคยไปที่บ้านของชนชั้นที่สองและที่สามมามากพอ 

จนมัน่ใจวา่ ฉนัไมม่วีนัตอ้งการอยูก่บัพวกเขา อยา่วา่แตช่นชัน้ทีห่นึง่เลย  

ถ้าไม่นับช่วงเวลาที่เราหิวน่ะนะ ฉันพอใจกับการเป็นชนชั้นที่ห้า แม่น่ะ 

เป็นจอมไต่ระดับชนชั้น แต่ไม่ใช่ฉัน

“และเจ้าชายจะต้องชอบอเมริกาแน่นอน! หน้าตาสะสวยออก 

อย่างนี้” แม่ออกอาการเคลิ้ม

“ขอร้องละค่ะ แม ่ ยังไงหนูก็ดูธรรมดาไปอยู่ดี”

“ไม่เลย!” เมย์พูด “เพราะฉันหน้าตาเหมือนพี่ และฉันสวยนะ!”  

เธอยิ้มแฉ่งจนฉันกลั้นหัวเราะไม่อยู่ และเป็นคำพูดที่มีเหตุผล เพราะ 

เมย์สวยจริงๆ 

แต่ไม่ใช่เพียงใบหน้า ไม่ใช่เพียงรอยยิ้มพิมพ์ใจและดวงตาสดใส 

คู่นั้น เมย์เปล่งพลังงานและความมีชีวิตชีวาที่ทำให้ใครต่อใครอยากอยู่ 

กับเธอไม่ว่าที่ไหนก็ตาม เมย์มีพลังดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก และพูดกัน 

ตามตรง ฉันไม่มี

“เจอราด นายคิดว่าไง คิดว่าพี่สวยไหม” ฉันถาม

ดวงตาทุกคู่จับอยู่ที่สมาชิกคนเล็กสุดของบ้าน

“ไม่! เด็กผู้หญิงน่าขยะแขยงจะตาย!”
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“เจอราด ขอรอ้งละ” แมถ่อนหายใจดว้ยความหงดุหงดิ แตใ่จจรงิ 

ไมไ่ดรู้ส้กึอยา่งนัน้ ไมว่า่ใครกโ็กรธเจอราดไมล่ง “อเมรกิา ลกูตอ้งรูส้วิา่ 

ลูกเป็นเด็กสาวที่น่ารักมาก”

“ถ้าหนูน่ารักมาก ทำไมไม่เห็นมีใครมาจีบเลยล่ะ”

“โอ๊ะ พวกเขามาสิ แต่แม่ไล่ไปหมด ลูกสาวแม่น่ะสวยเกินกว่า 

จะแต่งงานกับพวกชนชั้นที่ห้า เคนน่าได้ชนชั้นที่สี่ และแม่มั่นใจว่าลูก 

จะได้ดียิ่งกว่านั้น” แม่จิบชาของตัวเอง

“เขาชื่อเจมส์ เลิกเรียกเขาเป็นตัวเลขเสียทีเถอะค่ะ แล้วพวกเด็ก 

ผู้ชายแวะเวียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน” ฉันได้ยินเสียงตัวเองเริ่มสูงขึ้นๆ 

“สักพักแล้วละ” พ่อพูดบ้าง เป็นการแสดงความเห็นต่อเรื่อง 

ทั้งหมดนี้เป็นครั้งแรก เสียงของพ่อเจือด้วยความเสียใจ และพ่อกำลัง 

จอ้งถว้ยชาอยา่งแนว่แน ่ ฉนัพยายามคดิใหอ้อกวา่พอ่หนกัใจเรือ่งอะไรนกั  

เรื่องที่เด็กผู้ชายแวะมางั้นหรือ เรื่องที่แม่กับฉันทะเลาะกันอีกแล้ว 

หรือเปล่า เรื่องที่ฉันคิดว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันใช่ไหม ฉันจะไปได้ 

ไกลแค่ไหนนะ ถ้าฉันลองดู

ดวงตาของพ่อชำเลืองขึ้นมาชั่วอึดใจสั้นๆ และฉันเข้าใจในทันใด 

นั้นเอง พ่อไม่อยากร้องขอสิ่งนี้จากฉัน พ่อไม่อยากให้ฉันไปหรอก แต่ 

พ่อก็ไม่อาจปฏิเสธข้อดีต่างๆ  ถ้าหากฉันได้เข้ารอบ แม้เพียงวันเดียว 

ก็เถอะ

“อเมรกิา มเีหตผุลหนอ่ยส”ิ แมพ่ดู “เราตอ้งเปน็พอ่แมบ่า้นเดยีว 

ในประเทศทีพ่ยายามหวา่นลอ้มใหล้กูสาวเขา้แขง่ขนัแน่ๆ  คดิถงึโอกาสส!ิ  

วันหนึ่งลูกอาจจะได้เป็นราชินีก็ได้!”

“แม่คะ ต่อให้หนูอยากเป็นราชินี ซึ่งหนูไม่อยากเลยสักนิด ก็มี 

เด็กสาวในเขตอีกตั้งหลายพันคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนี่ และถ้าหนูได้ 
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รบัเลอืกเขา้ไปดว้ยเหตผุลอะไรกต็าม กย็งัมเีดก็ผูห้ญงิอกีตัง้สามสบิสีค่น  

แน่นอนว่าเก่งเรื่องยั่วยวนกว่าที่หนูจะเสแสร้งแกล้งทำได้แน่ๆ”

เจอราดหูผึ่งขึ้นมา “ยั่วยวนคืออะไรฮะ”

“ไม่มีอะไร” เราทุกคนประสานเสียงตอบ

“มนัตลกนะคะทีค่ดิวา่หนจูะชนะเมือ่นกึถงึทีว่า่มาทัง้หมด” ฉนัพดู 

จนจบ

แม่ดันเก้าอี้ไปข้างหลังขณะยืนขึ้นและโน้มตัวมาหาฉันเหนือโต๊ะ  

“ใครสักคนจะต้องชนะ อเมริกา ลูกน่ะมีโอกาสไม่แพ้ใครๆ” แม่ทิ้ง 

ผ้าเช็ดปากและกำลังจะเดินจากไป “เจอราด กินให้เสร็จแล้วไปอาบน้ำ”

น้องคราง

เมย์กินอาหารไปเงียบๆ เจอราดขอต่อเวลาอีกนิด แต่ก็อดอยู่ดี  

เมื่อพวกเขาลุกขึ้น ฉันเริ่มเก็บโต๊ะระหว่างที่พ่อนั่งจิบชา พ่อมีสีติด 

เส้นผมอีกแล้ว สีเหลืองแต้มอยู่ประปราย ซึ่งทำให้ฉันยิ้ม พ่อยืนขึ้น 

พร้อมกับปัดเศษขนมปังออกจากเสื้อ

“ขอโทษค่ะพ่อ” ฉันพูดพึมพำขณะเก็บจานชาม

“อยา่งีเ่งา่นา่ แมวเหมียว พอ่ไมไ่ดโ้มโหสกัหนอ่ย” พอ่ยิม้สบายๆ  

และโอบแขนกอดฉัน

“หนูแค่...”

“ลูกไม่จำเป็นต้องอธิบายกับพ่อหรอก ลูกรัก พ่อรู้” พ่อจูบฉัน 

ที่หน้าผาก “พ่อจะกลับไปทำงานต่อละนะ”

จบคำพูดของพ่อ ฉันก็ย้ายเข้าครัวเพื่อลงมือทำความสะอาด ฉัน 

ห่ออาหารในจานตัวเองที่แทบไม่ได้แตะด้วยผ้าเช็ดปากแล้วซ่อนไว้ใน 

ตู้เย็น ในขณะที่คนอื่นๆ เหลือไว้แค่เศษขนมปัง

ฉันถอนหายใจขณะเดินตรงไปที่ห้องเพื่อเตรียมเข้านอน เรื่อง 
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ทั้งหมดนี่น่าหงุดหงิดชะมัด

ทำไมแม่จะต้องกดดันฉันนักนะ แม่ไม่มีความสุขงั้นหรือ แม่ 

ไม่รักพ่อหรือไง ทำไมสภาพที่เป็นอยู่นี้ถึงไม่ดีพอสำหรับแม่

ฉันนอนลงบนเบาะที่ขยุกเป็นก้อนๆ พยายามคิดถึงการคัดสรร  

ฉันว่าข้อดีของมันก็มีอยู่หรอก อย่างน้อยการได้กินอาหารดีๆ  สักระยะ 

ก็น่าจะเป็นเรื่องดี แต่ไม่มีเหตุผลที่จะชวนให้ใส่ใจ ฉันคงไม่ตกหลุมรัก 

เจ้าชายแม็กซัน จากที่ฉันเห็นในรายการ  แถลงข่าวราชสำนักอิลเลีย  

ฉันชอบผู้ชายคนนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำ

เวลาดเูหมอืนนานแสนนานกระทัง่ลว่งเลยมาถงึเทีย่งคนื มกีระจก 

บานหนึง่อยูข่า้งประตหูอ้ง ฉนัหยดุดเูพือ่ใหแ้นใ่จวา่ทรงผมยงัดดูเีหมอืน 

เมื่อเช้านี้ แล้วทาลิปกลอสบางๆ  เพื่อให้หน้าตาดูมีสีสันขึ้นบ้าง แม่ 

ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเก็บเครื่องสำอางไว้ใช้ในเวลาที่เราต้องแสดง 

หรือออกไปพบเจอผู้คน แต่ฉันมักจะแอบใช้นิดหน่อยตอนกลางคืน 

เหมือนเช่นคืนนี้

ฉันย่องเข้าครัวอย่างเงียบเชียบเท่าที่จะทำได้ หยิบอาหารที่กิน 

เหลือ ขนมปังใกล้หมดอายุกับแอ๊ปเปิ้ลผลหนึ่ง แล้วห่อทั้งหมดรวมกัน  

การเดินกลับห้องอย่างเชื่องช้าเป็นเรื่องยากลำบากเนื่องจากเป็นเวลาดึก 

แล้ว แต่ถ้าฉันทำแบบนี้ตอนยังไม่ดึก ฉันก็คงจะลุกลี้ลุกลนมากกว่านี้

ฉันเปิดหน้าต่างและมองออกไปยังสนามหลังบ้านหย่อมเล็กๆ   

พระจนัทรไ์มค่อ่ยสอ่งแสง ฉนัจงึตอ้งปรบัสายตากอ่นจะขยบัตวั อกีฟาก 

ของสนามหญ้า บ้านต้นไม้มองดูไม่ต่างจากเงามืดในราตรี ตอนที่เรา 

ยังเด็กกว่านี้ โคต้าจะผูกผ้ากับกิ่งไม้ มันจะได้ดูเหมือนเรือ เขาเป็น 

กัปตันและฉันเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งเสมอ หน้าที่หลักๆ  ของฉันประกอบ 

ไปด้วยการกวาดพื้นและทำอาหาร ซึ่งก็คือดินกับกิ่งไม้ที่ยัดลงไปใน 
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ถาดอบขนมของแม่ เขาจะตักดินขึ้นมาเต็มช้อนและ  “กิน”  ด้วยการปา 

ไปข้างหลัง แบบนั้นหมายความว่าฉันจะต้องกวาดพื้นอีกครั้ง แต่ฉัน 

ก็ไม่ว่าอะไร ฉันมีความสุขแล้วที่ได้อยู่บนเรือกับโคต้า

ฉันมองไปรอบตัว บ้านทุกหลังในละแวกใกล้ๆ  ดำมิด ไม่มีใคร 

มองมา ฉนัคลานออกจากหนา้ตา่งดว้ยความระมดัระวงั ฉนัเคยไดร้อยชำ้ 

ทั่วท้องจากการคลานออกมาผิดวิธี แต่ตอนนี้มันช่างง่ายดาย เป็น 

พรสวรรค์ที่ฉันเชี่ยวชาญมานานปี และฉันไม่อยากทำให้อาหารชิ้นไหน 

เละด้วย

ฉันวิ่งซอยเท้าตัดสนามหญ้าไปในชุดนอนตัวสวยที่สุด ฉันจะ 

สวมชุดที่ใส่ตอนกลางวันก็ได้ แต่ชุดนอนให้ความรู้สึกดีกว่า ฉันว่า 

ใส่อะไรก็ไม่สำคัญหรอก แต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองสวยน่ารักในกางเกงขาสั้น 

สีน้ำตาลตัวเล็กกับเสื้อสีขาวแบบพอดีตัว

การไต่แผ่นไม้บางๆ ตอกติดต้นไม้ด้วยมือข้างเดียวไม่ใช่เรื่องยาก 

อีกต่อไป ฉันได้พัฒนาทักษะนี้แล้วเช่นกัน บันไดที่ขึ้นไปแต่ละขั้น 

หมายถึงความโล่งใจที่เพิ่มพูน ความจริงระยะทางก็ไม่ไกลนัก แต่จาก 

ตรงนีใ้หค้วามรูส้กึเหมอืนความวุน่วายทัง้หลายภายในบา้นอยูห่า่งออกไป 

หลายไมล ์ ที่นี่ฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหญิงของใคร

ขณะที่ฉันปีนเข้าไปในกล่องเล็กๆ  อันเป็นที่หลบภัยส่วนตัว ฉัน 

รู้ว่าไม่ได้อยู่ตามลำพัง ตรงมุมไกลๆ  มีใครคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในราตรี  

ลมหายใจของฉันถี่กระชั้น ก็มันห้ามไม่ได้นี่ ฉันวางอาหารลงและหรี่ตา 

มอง ใครคนนัน้ขยบัตวัเพือ่จดุเทยีนทีจ่ดุไมค่อ่ยจะตดิ มนัใหแ้สงไมม่าก  

ไม่มีใครในบ้านจะมองเห็น แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ในที่สุดผู้บุกรุก 

ก็พูดขึ้น รอยยิ้มกว้างเจ้าเล่ห์แย้มพรายบนใบหน้า

“ว่าไงจ๊ะ คนสวย”
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2

ฉันคลานเข้าไปในบ้านต้นไม้ลึกขึ้น มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 

ที่ไม่ใหญ่ไปกว่าห้าคูณห้าฟุต แม้แต่เจอราดก็ยืนตัวตรงในนี้ไม่ได้ แต่ 

ฉนัชอบมนั มทีางเขา้ใหค้ลานเขา้มาชอ่งเดยีว แลว้กม็หีนา้ตา่งบานนอ้ย 

ที่ผนังฝั่งตรงข้าม ฉันเอาบันไดเล็กสำหรับปีนหยิบของอันเก่ามาวางไว้ 

ตรงมุมหนึ่งเพื่อใช้ต่างโต๊ะวางเทียน แล้วก็มีพรมผืนเล็กๆ  ที่เก่ามาก 

จนแทบไม่ต่างอะไรกับนั่งบนไม้กระดาน ไม่มีอะไรมากนัก แต่มันเป็น 

ที่หลบภัยของฉัน ที่หลบภัย ของเรา

“ขอร้อง อย่าเรียกฉันว่าคนสวย ตอนแรกก็แม่ จากนั้นก็เมย์  

แล้วตอนนี้ก็นายอีก มันจะทำให้ฉันประสาทกินอยู่แล้ว” จากท่าที 

ทีแ่อสเพน็มองมา ชดัเลยวา่การพดูประเดน็ ‘ฉนัไมส่วย’ เปน็เรือ่งปว่ยการ 

เห็นๆ เขายิ้ม

“ช่วยไม่ได้นี่ ก็เธอเป็นคนสวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ เธอจะมา 

ถือโทษโกรธฉันที่พูดแบบนั้นในเวลาเดียวที่ฉันมีสิทธิ์จะพูดไม่ได้หรอก”  

เขาเอื้อมมือขึ้นมาประคองใบหน้าของฉัน และฉันมองลึกเข้าไปใน 
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ดวงตาคู่นั้น

เท่านั้นเองที่เราต้องการ ริมฝีปากของเขาอยู่บนริมฝีปากของฉัน  

และฉันไม่อาจคิดถึงเรื่องอื่นใดได้อีก ไม่มีการคัดสรร ไม่มีครอบครัว 

ตวัปญัหา ไมม่แีมก้ระทัง่อลิเลยี มเีพยีงสองมอืของแอสเพน็บนแผน่หลงั 

ที่กำลังรั้งฉันเข้าไปใกล้ขึ้น ลมหายใจของแอสเพ็นรดแก้ม นิ้วมือฉัน 

เลื่อนผ่านเส้นผมสีดำของเขาที่ยังเปียกชื้นจากการอาบน้ำ เขาชอบ 

อาบน้ำตอนกลางคืนเสมอ ฉันประสานนิ้วมือเข้าด้วยกันแนบแน่น  

แอสเพน็มกีลิน่เหมอืนสบูโ่ฮมเมดทีแ่มข่องเขาทำ ฉนัชอบฝนัถงึกลิน่นัน้  

เราผละออกจากกัน และฉันอดยิ้มไม่ได้

เขาชนัขาทีก่างออกกวา้ง ฉนัจงึนัง่หนัขา้งอยูร่ะหวา่งกลางเหมอืน 

เด็กที่ต้องการการโอบกอด “ขอโทษนะที่ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดี คือว่า... 

เราได้รับจดหมายงี่เง่าในกล่องไปรษณีย์วันนี้น่ะ”

“อา ใช ่ จดหมาย” แอสเพ็นถอนหายใจ “เราก็ได้สองฉบับ”

ใช่ส ิ คู่แฝดเพิ่งอายุครบสิบหกปี

แอสเพ็นมองสำรวจใบหน้าของฉันขณะพูด เขาชอบทำแบบนั้น 

เวลาเราอยู่ด้วยกัน เหมือนกำลังบันทึกใบหน้าของฉันลงในความจำ 

อีกคร้ัง เราไม่ได้เจอกันกว่าสัปดาห์แล้ว และเราท้ังคู่จะเร่ิมกระวนกระวาย 

เมื่อไม่ได้เจอกันนานเกินสองหรือสามวัน

ฉันเองก็มองสำรวจเขาเช่นกัน ถ้าไม่นับเรื่องชนชั้น แอสเพ็น 

จัดเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์กว่าใครในเมือง เขามีผมสีเข้มกับดวงตาสีเขียว  

และรอยยิ้มนี่ก็ชวนให้คิดว่าเขามีความลับเก็บงำเอาไว้ เขาตัวสูง แต่ 

ไมไ่ดส้งูชะลดู ผอม แตไ่มผ่อมกะหรอ่ง ฉนัสงัเกตเหน็ในแสงสลวัวา่เขา 

มีถุงใต้ตาเล็กๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาทำงานจนดึกมาตลอดทั้งสัปดาห ์ 

เสื้อยืดสีดำเก่าบางเจียนขาด เช่นเดียวกับกางเกงยีนเก่ามอซอที่เขาใส ่
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แทบทุกวัน

ถ้าฉันได้นั่งปะกางเกงให้เขาก็คงดี นั่นเป็นความทะเยอทะยาน 

อันยิ่งใหญ่ของฉัน ไม่ใช่การเป็นเจ้าหญิงแห่งอิลเลีย แต่เป็นเจ้าหญิง 

ของแอสเพ็น

ฉนัรูส้กึเจบ็ปวดทีต่อ้งอยูห่า่งจากเขา บางวนัฉนัเอาแตค่ดิเพอ้เจอ้ 

ว่าเขาทำอะไรอยู่ และเมื่อรับมือกับความคิดไม่ไหว ฉันก็ฝึกเล่นดนตรี  

ต้องขอบคุณแอสเพ็นจริงๆ ที่ทำให้ฉันเป็นนักดนตรีอย่างที่เป็นอยู่ เขา 

ทำให้ใจของฉันปั่นป่วน

และนั่นไม่ใช่เรื่องดีเอาเสียเลย

แอสเพน็เปน็ชนชัน้ทีห่ก ชนชัน้ทีห่กคอืกลุม่คนรบัใชแ้ละอยูเ่หนอื 

จากชนชั้นที่เจ็ดเพียงเพราะว่ามีการศึกษาที่ดีกว่าและได้รับการฝึกหัด 

เรื่องงานภายในบ้าน แอสเพ็นฉลาดกว่าที่ใครๆ รู้ และรูปหล่อบาดใจ  

แต่เป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้ชายต่ำชั้นกว่า ผู้ชายจาก 

ชนชั้นล่างขอเราแต่งงานได้ แต่แทบไม่มีใครได้สมหวัง และเมื่อผู้ใด 

แต่งงานกับคนต่างชนชั้น พวกเขาจำเป็นต้องกรอกเอกสารและ 

รอประมาณเก้าสิบวันจนกว่าเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ  ที่จำเป็นจะเสร็จ 

เรยีบรอ้ย ฉนัเคยไดย้นิคนพดูมากกวา่หนึง่คนวา่ มนัเปน็การเปดิโอกาส 

ให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนใจ ดังนั้นการที่เราอยู่ใกล้ชิดกันและออกนอกบ้าน 

หลังช่วงเคอร์ฟิวของอิลเลียแบบนี้...เราสองคนอาจเดือดร้อนอย่างหนัก 

ได้เลย ยังไม่นับที่ฉันจะโดนดีจากแม่อีกด้วย

แต่ฉันรักแอสเพ็น ฉันรักแอสเพ็นมาเกือบสองปีแล้ว เขาเอง 

กร็กัฉนั ขณะทีเ่ขานัง่นิง่ๆ ลบูผมให้ ฉนัไมอ่าจนกึถงึเวลาทีต่อ้งเขา้รว่ม 

การคัดสรรได้เลย 

“นายคิดยังไง ฉันหมายถึงเรื่องการคัดสรรน่ะ” ฉันถาม
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“กด็ลีะมัง้ เจา้ชายกต็อ้งหาแฟน ดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ ชายผูน้า่สงสาร”  

ฉันได้ยินแววกระแนะกระแหน แต่ฉันอยากรู้ความคิดเห็นของเขาจริงๆ 

“แอสเพ็น”

“โอเค โอเค เอ่อ ใจหนึ่งฉันคิดว่ามันออกจะเป็นเรื่องเศร้านะ  

เจา้ชายไมอ่อกเดตกนัหรอืไง หมายถงึวา่เปน็ไปไดไ้หมทีเ่จา้ชายจะหาใคร 

ไมไ่ดเ้ลย ถา้พวกเขาพยายามจะใหเ้จา้หญงิไดแ้ตง่งานกบัเจา้ชาย ทำไม 

ไม่ทำแบบเดียวกันกับเจ้าชายล่ะ มันต้องมีเชื้อพระวงศ์สักคนที่ดีพอ 

สำหรับเจ้าชาย ฉันไม่เข้าใจหรอก สรุปว่าอย่างนั้นแหละ

“แต่ว่า...” เขาถอนหายใจ “อีกใจฉันก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะ  

น่าตื่นเต้นดีออก เจ้าชายจะตกหลุมรักต่อหน้าทุกคน และฉันชอบ 

ความคิดที่ว่าจะมีใครสักคนได้มีความสุขชั่วนิรันดร์อะไรทำนองนั้นน่ะ  

ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นราชินีองค์ใหม่ของเราได ้ มันดูมีความหวังดีออก  

ทำให้ฉันคิดว่าฉันเองก็มีความสุขชั่วนิรันดร์ได้เหมือนกัน”

เขาไล้นิ้วมือบนริมฝีปากของฉัน ดวงตาสีเขียวคู่นั้นมองสำรวจ 

ลึกลงไปถึงจิตใจ และฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงเล็กๆ  ที่มีต่อเขาเพียง 

คนเดียว ฉันเองก็อยากให้เรามีความสุขชั่วนิรันดร์เหมือนกัน

“งั้นนายก็สนับสนุนให้น้องสาวฝาแฝดเข้าร่วมใช่ไหม” ฉันถาม

“ใช ่ หมายถงึวา่เราทกุคนเคยเหน็เจา้ชายกนัมาบา้งแลว้ พระองค ์

ก็เป็นผู้ชายที่ดีใช้ได้ จอมเก๊กแน่ละ แต่ก็เป็นกันเองดี แล้วสองสาว 

กก็ระตือรือรน้กนัใหญ่ เหน็แลว้ตลกดี พวกเธอเต้นกนัไปทั่วบา้นตอนที ่

ฉนักลบัถงึบา้นวนันี ้ แลว้กไ็มม่ใีครปฏเิสธไดห้รอกวา่มนัจะดตีอ่ครอบครวั  

แม่มีความหวังขึ้นมา เพราะเรามีผู้มีสิทธิ์สมัครตั้งสองคนแทนที่จะเป็น 

คนเดียว”

นั่นเป็นข่าวดีเรื่องแรกเกี่ยวกับการประกวดอันเลวร้ายนี ่ ไม่อยาก 
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เชื่อว่าฉันเอาแต่หมกมุ่นกับตัวเองจนไม่ได้คิดถึงน้องสาวของแอสเพ็น  

ถ้าหนึ่งในสองคนนั้นผ่านการสุ่มเลือก ถ้าหนึ่งในสองคนนั้นชนะ...

“แอสเพน็ นายเขา้ใจไหมวา่นัน่หมายความวา่ไง ถา้แคมเบอรห์รอื 

ซีเลียชนะน่ะ”

เขากระชับอ้อมกอดรอบตัวฉันแน่นขึ้น ริมฝีปากไล้หน้าผาก 

ของฉัน มือหนึ่งเลื่อนขึ้นลงบนแผ่นหลังฉัน

“ฉันคิดถึงแต่เรื่องนี้ทั้งวัน” เขาพูด น้ำเสียงแหบสากผลักไส 

ความคิดอื่นไปจนหมด สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือให้แอสเพ็นสัมผัสฉัน  

จบูฉนั แลว้คำ่คนืกจ็ะลว่งเลยไปเชน่นัน้ แตท่อ้งของเขารอ้งและกระชาก 

ฉันออกจากความคิด

“โอะ๊ นี ่ ฉนัเอาของวา่งมาใหเ้รากนิกนัดว้ยนะ” ฉนัพดูอยา่งรา่เรงิ

“โอะ๊ งัน้เหรอ” ฉันดอูอกวา่เขาพยายามพูดไมใ่ห้ดเูหมอืนตื่นเต้น  

แต่ความกระตือรือร้นบางส่วนหลุดลอดออกมา

“นายจะต้องชอบไก่นี่ ฉันทำเองเลยนะ”

ฉันควานหาห่ออาหารเล็กๆ  แล้วยื่นให้แอสเพ็น ซึ่งเขาค่อยๆ  

แทะกินทั้งหมดนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจ ฉันกัดแอ๊ปเปิ้ลไปคำหนึ่ง เขาจะได้ 

รู้สึกเหมือนกับว่าอาหารนี่เป็นของ  เราสองคน แต่แล้วฉันก็วางมันลง 

และให้เขากินที่เหลือ

ขณะทีอ่าหารเปน็เรือ่งนา่กงัวลสำหรบับา้นของฉนั แตม่นัเปน็เรือ่ง 

แร้นแค้นที่บ้านแอสเพ็น เขามีงานทำที่มั่นคงกว่าเรามาก แต่ได้รับ 

ค่าตอบแทนน้อยกว่ามากๆ อาหารไม่เคยมีเพียงพอสำหรับคนในบ้าน  

เขาเปน็ลกูคนโตจากทัง้หมดเจด็คน และเชน่เดยีวกบัทีฉ่นัออกมาทำงาน 

เพื่อช่วยเหลือที่บ้านทันทีที่ทำได้ แอสเพ็นก็ยอมเป็นฝ่ายเสียสละ  

เขาส่งต่อส่วนแบ่งอาหารอันน้อยนิดของตัวเองให้กับน้องๆ  และแม่ซึ่ง 
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เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอยู่เสมอ พ่อของเขาเสียไปเมื่อสามปีก่อน  

และครอบครัวของแอสเพ็นก็พึ่งพาเขาแทบทุกเรื่อง

ฉันดูด้วยความสุขใจขณะที่เขาเลียเครื่องเทศจากไก่บนนิ้วมือแล้ว 

กินขนมปังอย่างเอร็ดอร่อย นึกไม่ออกเลยว่ามื้อสุดท้ายที่เขาได้กินคือ 

เมื่อไร

“เธอเป็นแม่ครัวคนเก่ง วันหนึ่งเธอจะทำให้ใครสักคนอ้วนท้วน 

และมีความสุขมาก” เขาพูด มีแอ๊ปเปิ้ลคำโตอยู่ในปาก

“ฉันจะทำให้ นาย อ้วนท้วนและมีความสุข นายก็รู้นี่”

“อา จะได้อ้วนท้วน!”

เราหัวเราะด้วยกัน และเขาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนับตั้งแต่ครั้ง 

สุดท้ายที่ฉันเจอเขาให้ฟัง เขาได้งานเสมียนที่โรงงานแห่งหนึ่ง และ 

จะทำให้เขามีกินมีใช้ไปได้ทั้งสัปดาห์หน้า ในที่สุดแม่ของเขาก็ได้ 

งานประจำเป็นงานทำความสะอาดบ้านของชนชั้นที่สองในย่านที่เราอยู ่

สองสามครอบครวั คูแ่ฝดพากนัเศรา้เพราะโดนแมบ่งัคบัใหอ้อกจากชมรม 

การแสดงหลังเลิกเรียนเพื่อจะได้ทำงานเพิ่ม

“ฉนัจะลองดวูา่พอหางานทำในวนัอาทติยไ์ดไ้หม จะไดห้าเงนิเพิม่ 

อีกหน่อย ฉันไม่อยากให้น้องๆ ต้องเลิกทำสิ่งที่พวกเธอรัก” เขาพูดด้วย 

ความหวัง เหมือนกับเขาทำได้จริงๆ 

“แอสเพ็น เลเจอร์ อย่าเชียวนะ! ก็เห็นอยู่ว่านายทำงานหนัก 

เกินไปแล้ว”

“โธ่ เมอร์” เขากระซิบข้างหู ทำเอาฉันขนลุกวูบวาบ “เธอก็รู้ว่า 

แคมเบอร์กับซีเลียเป็นยังไง พวกเธอต้องอยู่กับผู้คน จะให้โดนกักตัว 

เพื่อทำความสะอาดและจดอะไรยิกๆ ตลอดเวลาไม่ได้หรอก ไม่ใช่นิสัย 

ของสองคนนั้นเลย”
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“แต่มันไม่ยุติธรรมที่น้องๆ  จะมาคาดหวังให้นายทำทุกอย่างนะ  

แอสเพน็ ฉนัรูด้วีา่นายรูส้กึยงัไงกบันอ้งสาว แตน่ายกต็อ้งดแูลตวัเองดว้ย  

ถ้านายรักน้องจริง นายจะต้องดูแลคนที่ดูแลพวกเธอให้ดีกว่านี้”

“อย่ากังวลไปเลยน่า เมอร์ ฉันคิดว่ามีสิ่งดีๆ รออยู่ไม่ไกล ฉันจะ 

ไม่ทำแบบนี้ไปตลอดหรอก”

แตเ่ขาจะทำ เพราะครอบครวัตอ้งการเงนิเสมอ “แอสเพน็ ฉนัรูว้า่ 

นายทำได้ แต่นายไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะ นายคาดหวังว่าจะให้ทุกอย่าง 

แก่ทุกคนที่นายรักไม่ได ้ นายจะ...นายจะทำหมดทุกอย่างไม่ได้หรอก”

เราเงียบกันไปชั่วอึดใจ ฉันหวังว่าเขาจะเก็บคำพูดของฉันไว้ในใจ 

และคิดได้ว่า ถ้าเขาไม่เพลา  ๆลงบ้าง เขาจะทำให้ร่างกายตัวเองทรุดโทรม  

การเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับชนชั้นที่หก  

เจ็ด หรือแปด ฉันรับมันไม่ได้ ฉันแนบร่างชิดกับอกของเขายิ่งขึ้น  

พยายามเอาภาพนั้นออกจากหัว

“อเมริกา”

“ว่าไง” ฉันกระซิบ

“เธอจะเข้าร่วมการคัดสรรไหม”

“ไม่! ไม่อยู่แล้ว! ฉันไม่อยากให้ใครคิดว่าฉันคิดจะแต่งงานกับ 

คนแปลกหน้าด้วยซ้ำ ฉันรัก นาย นะ” ฉันพูดอย่างจริงจัง

“เธออยากเป็นชนชั้นที่หกงั้นเหรอ ต้องหิวโหยตลอดเวลา ต้อง 

กลุ้มใจตลอดเวลาเนี่ยนะ” เขาถาม ฉันจับความเจ็บปวดในน้ำเสียง 

ของเขาได้ แต่มีคำถามที่แท้จริงอยู่ด้วย ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างนอน 

ในพระราชวัง มีคนคอยรับใช้ กับในอพาร์ตเมนต์ขนาดสามห้องร่วมกับ 

ครอบครัวของแอสเพ็น ฉันต้องการสิ่งไหนกันแน่

“แอสเพ็น เราจะทำได้ เรามีความสามารถนะ เราจะอยู่ได้” ฉัน 
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อยากให้มันเป็นจริงเหลือเกิน

“เธอกร็ูว้า่มนัจะไมเ่ปน็แบบนัน้ เมอร ์ ฉนัยงัตอ้งหาเลีย้งครอบครวั  

ฉันไม่ใช่คนที่จะทอดทิ้งใครได้” ฉันบิดตัวในอ้อมแขนของเขานิดหนึ่ง  

“และถ้าเรามีลูก...”

“เมื่อ เรามีลูก เราก็จะระวังเรื่องนั้นเท่านั้นเอง ใครบอกกันล่ะว่า 

เราจะต้องมีลูกมากกว่าสองคน”

“เธอก็รู้ว่าเราควบคุมมันไม่ได้!” ฉันจับความโกรธที่ก่อตัวใน 

น้ำเสียงของเขาได้

ฉนัโทษเขาไมไ่ดห้รอก ถา้เราฐานะดพีอ เราสามารถกำหนดเรือ่ง 

การมคีรอบครวัได้ ถา้เปน็ชนชัน้ทีส่ีห่รอืตำ่กวา่ พวกเขาจะปลอ่ยใหเ้รา 

ดูแลตัวเอง นี่เป็นเรื่องที่เราทะเลาะกันบ่อยๆ ในช่วงหกเดือนหลัง ตอน 

ที่เราเริ่มหาทางอยู่ด้วยกันอย่างจริงจัง ลูกเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้  

ยิง่มมีากกจ็ะมคีนชว่ยทำงานมาก แตข่ณะเดยีวกนักม็ปีากทอ้งทีห่วิโหย 

มากขึ้นตามไปด้วย...

เราพากันเงียบอีกคร้ัง ต่างคนต่างไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรดี แอสเพ็น 

เป็นคนอารมณ์ร้อน เขามักจะโกรธจนลืมตัวไปบ้างเวลาทะเลาะกัน แต่ 

เขาควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นก่อนที่จะโกรธจนไม่รู้ตัว และฉันรู้ว่าตอนนี้ 

เขากำลังทำอยู่

ฉันไม่อยากให้เขากังวลหรือไม่สบายใจ ฉันคิดจริงๆ ว่าเรารับมือ 

กับมันได้ เพียงแค่วางแผนทุกๆ  เรื่องที่ทำได้ เราก็จะสามารถเอาชนะ 

ทุกอย่างที่เราทำไม่ได้ ฉันอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไป หรืออาจจะ 

ตกหลมุรกัจนโงหวัไมข่ึน้ แตฉ่นัเชือ่จรงิๆ วา่อะไรกต็ามทีแ่อสเพน็กบัฉนั 

ต้องการมากพอ เราจะทำให้มันเป็นจริงได้

“ฉันคิดว่าเธอควรทำนะ” จู่ๆ เขาก็พูดขึ้น
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“ทำอะไร”

“เข้าร่วมการคัดสรรไง ฉันว่าเธอน่าจะทำ”

ฉันถลึงตาจ้องเขา “นายบ้าไปแล้วเหรอ”

“เมอร ์ ฟงันะ” ปากของเขาอยูข่า้งๆ หขูองฉนั มนัไมย่ตุธิรรมเลย  

เขารูว้า่ทำแบบนีแ้ลว้จะทำใหฉ้นัเขว เสยีงของเขาทีล่อดออกมาเปน็เสยีง 

ลมหายใจเอื่อยๆ เหมือนเขากำลังเอ่ยถ้อยคำหวานหู ทั้งที่สิ่งที่เขากำลัง 

เสนอไม่ใช่อะไรนอกจาก “ถ้าเธอมีโอกาสได้บางอย่างที่ดีกว่านี้ แต่เธอ 

ไม่คว้ามันไว้เพราะฉัน ฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลย ฉันคงทนไม่ได้”

ฉันระบายลมหายใจออกด้วยอารมณ์ขุ่นมัว “น่าขำจะตายไป  

คิดถึงผู้หญิงเป็นพันๆ คนที่จะสมัครส ิ ฉันคงไม่ได้รับเลือกด้วยซ้ำ”

“ถ้าเธอจะไม่ได้รับเลือก งั้นมันสำคัญตรงไหนล่ะ” ตอนนี้สองมือ 

ของเขาลูบขึ้นลงบนแขนของฉัน ฉันเถียงไม่ออกเมื่อเขาทำแบบนั้น  

“ฉนัแคอ่ยากใหเ้ธอสมคัร แคอ่ยากใหเ้ธอลองด ู ถา้เธอเขา้รอบ เธอกไ็ป  

แต่ถ้าเธอไม่เข้ารอบ อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องต่อว่าตัวเองที่รั้งเธอไว้”

“แตฉ่นัไมไ่ดร้กัเจา้ชายนะ แอสเพน็ ไมไ่ดช้อบดว้ยซำ้ ฉนัไม ่รูจ้กั 

พระองค์ด้วยซ้ำ”

“ไม่มีใครรู้จักพระองค์หรอก แต่นั่นแหละคือสิ่งสำคัญ บางทีเธอ 

อาจจะชอบพระองค์ก็ได้”

“แอสเพ็น หยุดเถอะ ฉันรัก นาย ”

“ฉันก็รักเธอ” เขาจูบฉันช้าๆ  เพื่อเป็นการยืนยันคำนั้น “และถ้า 

เธอรกัฉนั เธอจะตอ้งไป ฉนัจะไดไ้มเ่ปน็บา้เพราะเอาแตค่ดิวา่ ถา้เธอไป 

จะเป็นยังไง”

พอแอสเพน็ขอใหท้ำเพือ่เขา ฉนักไ็มม่ทีางเลอืก เพราะฉนัทำรา้ย 

จติใจเขาไมไ่ด ้ ฉนักำลงัทำทกุอยา่งทีท่ำไดเ้พือ่ชว่ยใหช้วีติของเขางา่ยขึน้  
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แล้วฉันก็คิดถูก ฉันไม่มีทางผ่านการสุ่มเลือกอยู่แล้ว ดังนั้นก็น่าจะฝืน 

ทำไป เอาใจทกุคน และเมือ่ฉนัไมไ่ดร้บัคดัเลอืก ทกุคนกจ็ะเลกิราไปเอง

“ขอร้องละ” เขาหายใจรดหูของฉัน ความรู้สึกน้ันส่งความหนาวเย็น 

ลงมาตามร่างกาย

“ก็ได้” ฉันกระซิบ “ฉันจะทำ แต่รู้ไว้เลยนะว่าฉันไม่ได้อยากเป็น 

เจ้าหญิงหรืออะไรทั้งนั้น ฉันอยากเป็นผู้หญิงของนายเท่านั้น”

เขาลูบผมของฉัน

“เธอจะได้เป็น”

ตอ้งเปน็เพราะแสง หรอือาจเพราะไมม่แีสง เพราะฉนัสาบานไดว้า่ 

ดวงตาของเขามีน้ำรื้นๆ เมื่อเขาพูดอย่างนั้น แอสเพ็นผ่านอะไรมาเยอะ  

แตฉ่นัเคยเหน็เขารอ้งไหแ้คค่รัง้เดยีว ตอนทีน่อ้งชายถกูเฆีย่นกลางจตัรุสั  

เจ็มมี่น้อยขโมยผลไม้จากรถเข็นในตลาด ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะถูกนำตัว 

ขึ้นศาล จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งที่ขโมยไป ถ้าไม่โดนจับเข้าคุก 

ก็ต้องโทษประหาร เจ็มมี่อายุเพียงเก้าขวบ เขาจึงโดนเฆี่ยน แม่ของ 

แอสเพ็นไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอดีๆ เจ็มมี่จึงมีแผลเป็นทั่วแผ่นหลัง 

จากเหตุการณ์นั้น

คืนนั้นฉันรออยู่ข้างหน้าต่างเพื่อดูว่าแอสเพ็นจะปีนบันไดขึ้นมา 

บนบ้านต้นไม้หรือเปล่า เมื่อเขามา ฉันจึงแอบออกไปหา เขาร้องไห้ 

อยู่ในอ้อมกอดของฉันเป็นชั่วโมง บอกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเขาทำงาน 

หนักกว่านี้ ถ้าเพียงแต่เขาทำให้ดีกว่านั้น เจ็มมี่ก็คงไม่ต้องขโมย ช่าง 

ไม่ยุติธรรมที่เจ็มมี่ต้องเจ็บตัวเพราะแอสเพ็นทำได้ไม่ดีพอ

มันช่างทรมานใจ เพราะมันไม่จริง แต่ฉันพูดอย่างนั้นไม่ได้ เขา 

ไมย่อมฟงัหรอก แอสเพน็แบกความตอ้งการของทกุคนทีเ่ขารกัไวบ้นหลงั  

และฉันก็กลายเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นไปอย่างไม่คาดฝันเสียแล้ว ฉันจึง 
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พยายามทำตัวให้เป็นภาระน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

“เธอร้องเพลงให้ฉันฟังได้ไหม ให้ฉันมีอะไรดีๆ กล่อมให้หลับได้”

ฉันยิ้ม ฉันชอบร้องเพลงให้เขาฟัง ฉันจึงซุกตัวเข้าไปใกล้แล้ว 

ร้องเพลงกล่อมเบาๆ 

แอสเพ็นปล่อยให้ฉันร้องเพลงได้สองสามนาทีก่อนที่นิ้วมือของเขา 

จะเริ่มขยับอย่างเลื่อนลอยอยู่ใต้หูของฉัน เขาดึงคอเสื้อของฉันให้ 

กว้างออกและจูบไปตามลำคอกับใบหู จากนั้นดึงแขนเสื้อขึ้นและจูบไล่ 

ลงไปตามเรียวแขนเท่าที่เขาจะไปถึง ลมหายใจของฉันกระตุก แทบ 

ทุกครั้งที่ฉันร้องเพลง เขาจะทำแบบนี้ ฉันคิดว่าเขาเพลิดเพลินกับ 

เสียงหายใจสั่นเครือของฉันมากกว่าเสียงร้องเพลงเสียอีก

ไม่ช้าเราก็เกาะก่ายกันอยู่บนพรมผืนบางสกปรก แอสเพ็นดึงฉัน 

มาอยู่บนตัวเขา ฉันใช้นิ้วมือปัดผมกระเซิงของเขา ราวกับโดนสะกด 

ด้วยความรู้สึก เขาจูบฉันอย่างร้อนแรงหนักหน่วง ฉันรู้สึกถึงนิ้วมือ 

ของเขาที่จิกลงบริเวณเอว หลัง สะโพก ต้นขา และประหลาดใจเสมอ 

ที่เขาไม่เคยทิ้งรอยนิ้วเป็นจ้ำเล็กๆ ไว้ทั่วตัว

เราระวัง และหยุดก่อนจะไปถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆ  ทุกครั้ง  

ลำพังการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวก็เลวร้ายพออยู่แล้ว แต่ไม่ว่าข้อจำกัดของเรา 

คืออะไร ฉันก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครในอิลเลียที่จะมีอารมณ์ร้อนแรง 

มากไปกว่าเราสองคน

“ฉนัรกัเธอ อเมรกิา ซงิเกอร ์ ตราบเทา่ทีฉ่นัมชีวีติ ฉนัจะรกัเธอ”  

อารมณ์อันลึกซึ้งแฝงอยู่ในน้ำเสียงนั้น ทำให้ฉันเผลอไผล

“ฉันก็รักนาย แอสเพ็น นายจะเป็นเจ้าชายของฉันเสมอ”

และเขาจูบฉันกระทั่งเทียนมอดดับ

เวลาคงผ่านเลยไปหลายชั่วโมง และดวงตาของฉันก็หนักอึ้ง  
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แอสเพ็นไม่เคยห่วงว่าตัวเองจะอดนอน แต่เขาเป็นห่วงเรื่องการนอน 

ของฉันเสมอ ฉันจึงปีนบันไดลงอย่างอ่อนเพลียพร้อมจานอาหารกับ 

เงินหนึ่งเพนนีของฉัน

เวลาฉันร้องเพลง แอสเพ็นจะฟังด้วยความเคลิบเคลิ้มและชื่นชม  

บางเวลาที่เขาพอจะมีเงินอยู่บ้าง เขาจะให้หนึ่งเพนนีเป็นค่าตอบแทน 

เพลงของฉนั ถา้เขาพอจะเสาะหาเงนิหนึง่เพนนมีาได ้ ฉนักอ็ยากใหเ้ขา 

เก็บไว้ให้ครอบครัว แน่นอนว่าพวกเขาต้องการแม้แต่เศษเหรียญ แต่ 

ในอีกแง่หนึ่งการได้เหรียญเพนนีพวกนี้ซึ่งฉันทำใจใช้มันไม่ลง ก็เป็น 

เหมือนกับเครื่องเตือนใจถึงทุกสิ่งที่แอสเพ็นพร้อมจะทำเพื่อฉัน และฉัน 

มีความหมายต่อเขาเพียงใด

เมือ่กลบัมาทีห่อ้ง ฉนัดงึกระปกุใสเ่หรยีญเพนนใีบนอ้ยออกมาจาก 

ที่ซ่อนและฟังเสียงแห่งความสุขเมื่อเหรียญใหม่ล่าสุดกระทบกับเหรียญ 

ที่มีอยู่เดิม ฉันรออยู่สิบนาที มองออกไปนอกหน้าต่าง กระทั่งเห็นเงา 

ของแอสเพ็นไต่ลงมาข้างล่างแล้ววิ่งไปตามถนนด้านหลัง

ฉันลืมตาตื่นอีกครู่หนึ่ง นึกถึงแอสเพ็นและความรักมากมายที่มี 

ให้เขา ความรู้สึกที่ได้เป็นที่รักของเขาทำให้ฉันรู้สึกพิเศษ เลอค่า  

ไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ ไม่น่าจะมีราชินีแห่งบัลลังก์ใดที่รู้สึกว่าตัวเองมี 

ความหมายมากไปกว่าที่ฉันรู้สึก

ฉันหลับไปพร้อมกับความคิดนั้นที่ติดตรึงแน่นอยู่ในหัวใจ




