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คฤหาสน์ไวแอตต์  ตั้งตระหง่านบนยอดเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม 

ดูราวกับมงกุฎพระราชา หลังคาประดับหอคอยหินแบบกอทิกที่ชี้ยอดแหลม 

ขึ้นไปบนท้องฟ้า หน้าต่างกระจกแต้มสีส่องประกายวิบวับราวกับอัญมณี

ห่างออกไปหนึ่งไมล์ ขบวนรถลีมูซีนและรถหรูทยอยเคลื่อนเรียงแถว 

เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบที่ยืนปักหลักอยู่ตรง 

ประตูรั้ว เมื่อรถแต่ละคันเคลื่อนเข้าไปถึงตัว เจ้าหน้าที่จะตรวจดูชื่อคนที่อยู่ 

ในรถจากรายชื่อแขก จากนั้นจึงค่อยบอกกับคนขับรถอย่างสุภาพว่า “ต้อง 

ขอโทษด้วยครับ เนื่องจากหิมะตก มิสเตอร์ไวแอตต์จึงไม่ต้องการให้มีรถ 

เข้ามาจอดภายในรั้วคฤหาสน์ค่ำวันนี้”

ถ้าหากคนที่ประจำอยู่หลังพวงมาลัยเป็นพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่จะ 

หลบออกด้านข้างแล้วอนุญาตให้พนักงานซับรถขับผ่านประตูรั้วเข้าไปส่ง 

ผู้โดยสารยังตัวบ้าน จากนั้นจึงค่อยวนกลับออกมาจอดคอยที่ถนนใหญ่

ถ้าหากเจ้าของรถเป็นคนขับมาเอง เจ้าหน้าที่จะชี้ไปยังรถแรนจ์โรเวอร ์

สีดำขลับที่จอดเรียงรายบนเนินฝั่งตรงข้ามถนน มีกลุ่มควันบาง  ๆ  ม้วนตัว 

ออกมาจากท่อไอเสียของรถเหล่านั้น “ช่วยขับตรงไปข้างหน้าแล้วทิ้งรถ 

ไว้กับพนักงานเลยครับ” เจ้าหน้าที่บอก “ทางเรามีรถพาท่านเข้าไปส่งถึง 

ตัวบ้าน”

ถึงกระนั้น ผู้มาใหม่แต่ละคนก็ได้ค้นพบในไม่ช้าว่าขั้นตอนดังกล่าว 
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ไม่ได้ง่ายดายหรือสะดวกสบายอย่างที่ควรจะเป็น เพราะถึงจะมีพนักงาน 

มากมายคอยให้ความช่วยเหลือและมีรถแรนจ์โรเวอร์เตรียมพร้อมรอให้เห็น  

แต่เป็นเพราะหิมะกองใหญ่ รถที่จอดรุกล้ำเข้ามาบนทางรถอันคดเคี้ยว 

จนบางจุดก็คับแคบจนแทบผ่านไปไม่ได้ รวมท้ังขบวนรถท่ีเคล่ือนไปในความช้า 

ระดับคงที่ ได้ปั่นให้หิมะหนาสี่นิ้วที่เพิ่งตกวันนี้และยังไม่ได้ไถอยู่ในสภาพ 

ไม่ต่างจากน้ำผลไม้ใส่น้ำแข็งปั่น

อุปสรรคทั้งหมดนี้ช่างน่าหงุดหงิดรำคาญใจสำหรับทุกคน...ทุกคน 

ยกเว้นสายสืบชิลเดรสกับแม็คนีลในรถเชฟโรเล็ตไม่ติดป้ายทะเบียนที่จอด 

อยู่ลึกเข้าไปในทางรถบนเนินเขา ห่างจากทางเข้าที่ดินของไวแอตต์ขึ้นมา 

หนึ่งร้อยห้าสิบหลา สายสืบทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คัดเลือกมาเป็น 

พิเศษ  และเพิ่งแต่งตั้งขึ้นวันนี้ เพื่อมอบหมายให้คอยจับตาดูมิตเชลล์  

ไวแอตต ์ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

เมื่อตอนสองทุ่ม ทั้งคู่สะกดรอยตามเข้ามาจนถึงคฤหาสน์ของเซซิล  

ไวแอตต์ แห่งนี้ ซึ่งเขาหักรถหลบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พยายาม 

โบกให้เขาหยุดและเลี้ยวเข้าไปในทางรถส่วนบุคคลก่อนจะหายลับตาไป  

พอไวแอตต์หายเข้าไปแล้ว ชิลเดรสกับแม็คนีลก็ไม่มีอะไรให้ทำนอกจาก 

จอดรถรอและจดบันทึกว่าชายหนุ่มได้พบเจอใครบ้าง และเพื่อความสะดวก 

ในการนั้น ชิลเดรสจึงมองผ่านกล้องส่องกลางคืนและบอกเลขทะเบียนรถ 

กับข้อมูลเบ็ดเตล็ดให้แม็คนีลจดลงสมุดบันทึก

“เรามีผู้เข้าแข่งขันคนใหม่กำลังเข้ามาที่จุดเริ่มต้น” ชิลเดรสพึมพำ 

เมือ่มแีสงไฟหนา้รถอกีคูห่นึง่ฉายมายงัเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัทีป่ระตรูัว้  

เขาอ่านป้ายทะเบียนรถดัง  ๆ  ให้แม็คนีลฟัง แล้วบรรยายลักษณะรถและ 

คนขับ “เมอร์เซเดสเอเอ็มจีสีขาว รุ่นปีนี้หรือไม่ก็ปีที่แล้ว คนขับเป็นชาย 

ผิวขาว อายุราวหกสิบต้น  ๆ ผู้โดยสารเป็นหญิงผิวขาว อายุสามสิบต้น  ๆ  

และเธอกำลังคลอเคลียอยู่กับคุณป๋าผู้กำลังยิ้มร่า”

พอแม็คนีลไม่ตอบ ชิลเดรสก็หันไปดูเขา เลยได้รู้ว่าความสนใจของ 

แม็คนีลจดจ่ออยู่กับแสงไฟหน้ารถคู่หนึ่งที่ค่อย  ๆ  เคลื่อนลงมาจากเนินเขา 

ทางขวามือ “คงเป็นคนที่บ้านอยู่ข้างบนนี้” ชิลเดรสตั้งข้อสังเกต “และคง 
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ไม่ใช่แค่รวย  แต่ยังอยากรู้อยากเห็นอีกด้วย”  เขาพูดเสริมขณะที่รถ 

ลิงคอล์นทาวน์คาร์สีดำคันนั้นจอดสนิทและดับไฟหน้ารถตรงหน้าทางรถ 

ที่ทั้งคู่จอดอยู่พอดี

ประตูหลังของรถคันนั้นเปิดออก และชายวัยสามสิบตอนปลาย 

สวมเสื้อโอเวอร์โค้ตสีเข้มก็ก้าวลงมาจากรถ ชิลเดรสลดกระจกหน้ารถลง  

ตั้งใจจะแก้ตัวที่พวกเขามาอยู่ตรงนี้  แต่ขณะที่ชายผู้นั้นหยุดเดินและ 

ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นแนบหู ชิลเดรสก็จำเขาได้ “นั่นเกรย์ เอลเลียต  

เขามาทำอะไรที่นี่”

“บ้านเขาอยู่แถวนี้ เขาอาจจะมางานปาร์ตี้ด้วยก็ได้”

“หรือไม่เขาก็อาจจะอยากเข้ามาร่วมสอดแนมกับเรา” ชิลเดรสพูด 

ติดตลกแต่มีความชื่นชมอยู่ในน้ำเสียง หลังจากเข้ามาทำงานที่สำนักงานใน 

ตำแหน่งอัยการรัฐของคุกเคาน์ตี้ได้เพียงปีเดียว เกรย์ เอลเลียต ก็เป็นฮีโร่ 

ของพวกตำรวจ อัยการสมองเพชรผู้ไม่เกรงกลัวที่จะรับทำคดีสุดหินและ 

เสี่ยงอันตราย แถมข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเป็นหนุ่มสังคมผู้ร่ำรวยที่อุทิศตน 

ให้กับการรับใช้ประชาชนมากกว่าการสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองมากขึ้นนั้น 

ยิ่งเป็นการเพิ่มมิติให้แก่ภาพลักษณ์ฮีโร่ของเขา 

แม็คนีลชอบเขาเพราะเหตุผลทั้งหมดนั่น แต่แม็คนีลชอบเกรย์ 

มานานแล้ว แม้ในสมัยที่เกรย์ยังเป็นเด็กหนุ่มใจกล้าบ้าบิ่นที่โดนแม็คนีล 

จับกุมหลายครั้งในข้อหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามประสาวัยรุ่น

เอลเลียตพูดโทรศัพท์เสร็จก็เดินมาที่รถ ชะโงกหน้าเข้ามา “คุณ 

คงเป็นชิลเดรส” เขาพูดเป็นเชิงทักทายก่อนจะหันไปสนใจแม็คนีล “ผม 

ขอคุยด้วยหน่อยสิ แม็ค”

แม็คนีลลงจากรถตามไปสมทบกับเขาที่ท้ายรถ  สายลมอ่อนแรง 

ลงแล้ว และรถยังติดเครื่องอยู่พร้อมกับปล่อยไอเสียอุ่น  ๆ  มาที่เท้าของ 

พวกเขา “ผมเป็นคนขอให้พวกเขามอบหมายงานนี้ให้คุณ”  เกรย์บอก  

“เพราะการสบืสวนของคณุมุง่ไปทีก่ารหายตวัของวลิเลยีม ไวแอตต์ และคณุ 

ก็คุ้นเคยกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนในคดีนี้ดี” 

“ก็ไม่ทุกคนหรอก” แมค็ขัดขึ้นอย่างไมอ่าจเก็บความอยากรู้อยากเห็น 
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ไว้ได้ “ผมไม่เคยได้ยินชื่อมิตเชลล์ ไวแอตต์ เลยจนกระทั่งวันนี้ เขาเป็น 

ใครมาจากไหน แล้วทำไมเราต้องจับตาดูเขา”

“เขาเป็นน้องชายต่างแม่ของวิลเลียม ไวแอตต์ และผมเชื่อว่าเขา 

มีส่วนในการหายตัวไปของวิลเลียม”

“น้องชายต่างแม่เหรอ” แม็คนีลทวนคำ หน้าผากของเขายิ่งยับย่น 

ขึ้นเป็นสองเท่า “ตอนที่วิลเลียมหายตัวไป ผมสัมภาษณ์ครอบครัวและ 

เพื่อน  ๆ  ของเขาทุกคน ไม่เคยมีใครพูดถึงน้องชายต่างแม่เลย ที่จริงตอนที่ 

ผมสมัภาษณเ์ซซลิ ไวแอตต ์ ตาแกน่ัน่ยำ้แลว้ยำ้อกีกบัผมวา่มนัสำคญัแคไ่หน 

ที่ต้องหาตัว หลานชายคนเดียว ของเขาให้เจอ และพาวิลเลียมกลับบ้านมาหา 

ลูกเมียของเขาให้ได้”

“คุณถูกชักนำให้เข้าใจผิดอย่างจงใจโดยตาแก่จอมหลอกลวงเย่อหยิ่ง 

ผูไ้มพ่รอ้มจะสารภาพวา่เขามหีลานชายทีต่วัเองไมเ่คยยอมรบั ผมรูจ้กัตระกลู 

ไวแอตต์มาทั้งชีวิต และไม่เคยรู้ว่าวิลเลียมมีน้องชายต่างแม่ ที่จริงวิลเลียม 

เองก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

“ตามที่ฟังมา เอ็ดเวิร์ด พ่อของวิลเลียม มีความสัมพันธ์กับเลขาฯ  

ของเขาตอนที่วิลเลียมอายุได้สองขวบ และแม่ของเขากำลังจะตายเพราะโรค 

มะเร็ง ยายเลขาฯนั่นเกิดท้อง และไม่กี่เดือนต่อมาแม่ของวิลเลียมก็ตาย  

แตพ่อเธอกดดนัใหเ้ขาแตง่งานดว้ยตามทีเ่คยสญัญาไว ้ เขากย็ตุคิวามสมัพนัธ ์

กับเธอทันทีและปฏิเสธว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเขา เธอตอบโต้ด้วยการข่มขู่ว่า 

จะเอาเรื่องสกปรกทั้งหมดนี้ไปบอกหนังสือพิมพ์ ชิคาโกทริบูน”

โทรศัพท์ของเอลเลียตดัง เขาหยุดนิดหนึ่งเพื่อดูชื่อคนที่โทร.เข้ามา  

ก่อนจะพูดต่อ “ตอนนั้นเซซิลวาดแผนการทางการเมืองไว้ให้เอ็ดเวิร์ดอย่าง 

ใหญ่โต ซึ่งอาจพังทลายได้หากมีข่าวอื้อฉาว แต่การจะยอมให้ ‘โสเภณีชั้นต่ำ 

คนหนึ่ง’  แต่งงานเข้ามาในตระกูลก็ไม่ใช่เรื่อง เซซิลพยายามเอาเงินฟาดหัว  

แต่เธอไม่ยอมเปลี่ยนใจเรื่องสิทธิที่เด็กจะได้เป็นบุตรอย่างถูกต้องตาม 

กฎหมาย  ได้ใช้ชื่อไวแอตต์  และได้รับการเลี้ยงดูอย่างไวแอตต์  เธอ 

จ้างทนาย และสุดท้ายก็ได้ข้อตกลงที่พอใจ นั่นคือ เอ็ดเวิร์ดจะแต่งงาน 

ด้วยก่อนเด็กคลอดพอดีและหย่าทันทีหลังคลอด เธอต้องสละสิทธิ์ทุกอย่าง 
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ในตัวเด็กและยกลูกให้อยู่ในการดูแลของเซซิลแต่เพียงผู้เดียว ส่วนเซซิล 

ก็มีหน้าที่ต้องดูแลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู ‘พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งมวล 

ที่เกี่ยวกับเงินและสายสัมพันธ์ทางสังคมของตระกูลไวแอตต์’ รวมถึงการ 

ศึกษาที่ดีที่สุด การไปเที่ยวต่างประเทศ และอื่น  ๆ เธอได้รับเงินก้อนโต 

โดยมเีงือ่นไขวา่หา้มแพรง่พรายเรือ่งทีเ่กดิขึน้ใหใ้ครรู ้ และหา้มตดิตอ่กบัทกุคน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด รวมทั้งตัวเด็กด้วย”

แม็คนีลดึงคอปกเสื้อขึ้น ร่างกายท่อนล่างของเขาอบอุ่นดี แต่หู 

ทั้งสองกลับเย็นเฉียบ “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซซิลต้องเปลี่ยนใจเรื่องหลานชาย 

หลังจากนั้นแน่” เขาพูดพลางเอามือสองข้างถูกันก่อนจะล้วงเข้าไปในกระเป๋า 

เสื้อโค้ต

“เปล่าเลย เขายึดมั่นในข้อตกลงฉบับนั้นตามตัวอักษร แต่ไม่ใช่ตาม 

เจตนาของมัน เขายอมให้มิตเชลล์โตขึ้นมา  ‘พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งมวล 

ที่เกี่ยวกับเงินและสายสัมพันธ์ทางสังคมของตระกูลไวแอตต์’ แต่เซซิลไม่ 

เคยตกลงเป็นพิเศษว่า  ‘สายสัมพันธ์ทางสังคม’  นั้นคือตระกูลไวแอตต์เอง  

หลังจากเด็กคลอดได้หนึ่งสัปดาห ์ เซซิลก็ส่งมิตเชลล์ไปอยู่กับครอบครัวหนึ่ง 

ในอิตาลีพร้อมด้วยสูติบัตรปลอม พอมิตเชลล์อายุได้สักสี่หรือห้าขวบ เซซิล 

กย็า้ยเขาออกจากบา้นของครอบครวันัน้ แลว้สง่เขาไปอยูโ่รงเรยีนประจำชัน้สงู 

ในฝรั่งเศส ต่อมามิตเชลล์ก็ถูกส่งไปอยู่โรงเรียนเตรียมในสวิตเซอร์แลนด์  

แล้วจากนั้นก็เข้าออกซฟอร์ด”

“แล้วเด็กรู้มั้ยว่าตัวเองเป็นใคร หรือแม้แต่ใครเป็นคนส่งเขาเรียน 

เสียเลิศหรูขนาดนั้นน่ะ” แม็คนีลถาม

“ครอบครวัทีเ่ขาอาศยัอยูด่ว้ยในอติาลบีอกเขาตามทีม่คีนกำกบัมาอกีที  

นั่นคือ เขาถูกทิ้งไว้ตั้งแต่เกิดที่หน้าประตูบ้านใครสักคนในแคลิฟอร์เนีย  

ส่วนชื่อและนามสกุลเลือกสุ่ม  ๆ  เอาจากรายชื่อพวกผู้อุปถัมภ์ชาวอเมริกัน 

ที่ชอบบริจาคเงินเพื่อเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กอย่างเขา ผู้อุปถัมภ์เหล่านี้ 

ไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทน นอกจากสิทธิ์ที่จะขอเป็นผู้ไม่ประสงค์ 

ออกนามต่อไป”

“โธ่เอ๊ย” แม็คนีลส่ายหน้า
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“ถ้าที่ผมได้ยินนั่นเป็นเพราะสงสารละก็ เก็บเอาไว้ให้กับคนที่สมควร 

ได้รับจะดีกว่า” เอลเลียตเหน็บแนมเข้าให้ “เท่าที่รู้ มิตเชลล์ในวัยเยาว์มี 

ความสขุกบัชวีติดี และใชช้วีติอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุ เขาเปน็นกักฬีาโดยสายเลอืด  

เก่งกีฬาหลายอย่าง ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด และคบค้าสมาคมกับ 

เดก็ ๆ จากครอบครวัชัน้นำในยโุรปไดอ้ยา่งสบาย ๆ หลงัจบมหาวทิยาลยั เขา 

ก็ใช้การศึกษา หน้าตา และสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดจนทำเงินให้ตัวเองอย่างมหาศาล ตอนนี้เขาอายุสามสิบสี่และเป็น 

เจ้าของกิจการมากมายที่ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป เขามีอพาร์ตเมนต์ในโรม  

ลอนดอน ปารีส และนิวยอร์ก” เอลเลียตหยุดพูดเพื่อดูนาฬิกาข้อมือ  

เขานิว่หนา้ขณะพยายามเพง่มองหนา้ปดันาฬกิาในความมดื “นาฬกิาคณุตอนนี ้

เวลาเท่าไหร่แล้ว”

แม็คนีลเลิกแขนเสื้อขึ้นแล้วมองตัวเลขขนาดใหญ่สีเขียวเรืองแสง 

บนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือยี่ห้อไทเม็กซ์ของตัวเอง “สองทุ่มสี่สิบห้า”

“ผมตอ้งไปแลว้ ผมควรโผลห่นา้เขา้ไปในงานเลีย้งของเซซลิเสยีหนอ่ย”

“แล้วไวแอตต์กลับมาลงเอยที่นี่ตอนนี้ได้ยังไง หลังจากผ่านมานาน 

ขนาดนี้” แม็คนีลรีบถามออกไป พยายามใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุด

“เมื่อเจ็ดเดือนก่อน ประมาณต้นเดือนมิถุนายน วิลเลียมบังเอิญเจอ 

เอกสารในตู้เซฟเก่า เขาโกรธมากที่ได้รู้ว่าพ่อกับปู่ปฏิบัติต่อน้องชายต่างแม่ 

ผู้น่าสงสารยังไง เขาเลยจ้างนักสืบเอกชน และเมื่อพวกนั้นระบุที่อยู่ของ 

มติเชลล ์ ไวแอตต ์ ในลอนดอน วลิเลยีมกพ็าภรรยากบัลกูชายบนิไปลอนดอน 

เพื่อแนะนำตัวกันต่อหน้าและอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น”

“นั่นเป็นสิ่งที่วิเศษมาก”

เอลเลียตแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า “ใช่ มันวิเศษมาก” เขาพูดด้วย 

น้ำเสียงที่ข่มอารมณ์ไว้อย่างดีที่สุด เหมือนพยายามจะไม่แสดงความรู้สึก 

ใด  ๆ “วิลเลียมเป็นคนดีอย่างแท้จริง เป็นผู้ชายคนเดียวในหลาย  ๆ  รุ่น 

ของตระกูลนี้ที่ไม่เป็นพวกโรคจิตอีโก้สูง” จู่  ๆ  เขาก็หันกลับมามองแม็คนีล 

และเล่าต่อจนจบ “ตอนที่วิลเลียมกลับมาจากลอนดอนพร้อมด้วยเรื่องราว 

ความสำเร็จอันน่าทึ่งทั้งหลายแหล่ของมิตเชลล์ เอ็ดเวิร์ดไม่อยากเกี่ยวข้อง 
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จูดิธ แมคนอธ

อะไรกับลูกชายที่ห่างหายไปนานของเขาอีก แต่เห็นได้ชัดว่าตาแก่เซซิล 

ประทับใจมากจนถึงกับขอนัดพบ การพบกันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเมื่อ 

มิตเชลล์ต้องมาติดต่อธุรกิจที่นี่ แล้วหลังจากวิลเลียมหายตัวไปในเดือน 

พฤศจกิายน เซซลิกข็อใหม้ติเชลลก์ลบัมาชคิาโกเพือ่ทีท่ัง้คูจ่ะไดท้ำความรูจ้กั 

กันมากขึ้น น่าขำที่ตอนนี้ตาแก่นั่นดูจะโปรดปรานหลานชายจอมฟุ้งเฟ้อ 

คนนี้มาก มากเสียจนเขาชวนมิตเชลล์มาด้วยคืนนี้ ในงานวันเกิดอายุครบ 

แปดสิบปีของเขา ผมต้องไปแล้วละ” เขาพูดพร้อมกับเดินไปที่รถของตัวเอง

แม็คนีลเดินคู่ไปกับเขา “คุณยังไม่ได้บอกอะไรผมเลยเพื่ออธิบายว่า 

ทำไมเราต้องจับตาดูมิตเชลล์ ไวแอตต์”

เอลเลียตหยุดกะทันหัน สีหน้าเคร่งเครียด น้ำเสียงเย็นชาติดห้วน  

“อ้าว ผมเล่าตกเรื่องนั้นไปเหรอ” เขาถาม “มีอยู่แค่สองเหตุผล ในเดือน 

กันยายน หนึ่งเดือนหลังจากเซซิลและมิตเชลล์กลับมาพบกันครั้งแรก  

เอ็ดเวิร์ด พ่อของวิลเลียมและมิตเชลล์ก็  ‘ตก’  จากระเบียงสูงสามสิบชั้น 

ลงมาตาย พอเดือนพฤศจิกายนวิลเลียมก็หายตัวไป น่าบังเอิญที่จากบันทึก 

ของแผนกหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ มิตเชลล์ ไวแอตต์  

เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯก่อนเกิดเหตุการณ์พอดี และกลับออกไปเกือบจะ 

ทันทีหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองนั้น”

แม็คนีลหรี่ตา  และเอลเลียตก็พูดขึ้น  “ทีนี้คุณคงพอเห็นภาพ 

แล้ว ส่วนที่มากกว่านั้นคือ มิตเชลล์มาอยู่ชิคาโกได้สองสัปดาห์ เขาพัก 

ในบ้านของวิลเลียม ปลอบโยนภรรยาแสนสวยของวิลเลียม และผูกมิตร 

กับลูกชายอายุสิบสี่ปีของวิลเลียม” เอลเลียตพูดต่ออย่างไม่อาจเก็บซ่อน 

ความเกลียดชังในน้ำเสียงได้  “มิตเชลล์ ไวแอตต์  กำลังวางแผนกำจัด 

คนในครอบครัว และจัดระเบียบโครงสร้างครอบครัวเสียใหม่เพื่อประโยชน์ 

ของตัวเขาเอง”

“คุณคิดว่าเขาหวังสมบัติของตระกูล” แม็คนีลสรุป

“ผมคิดว่ายีนของตระกูลไวแอตต์ได้สร้างไอ้โรคจิตขึ้นมาอีกคนหนึ่ง  

แถมเป็นไอ้โรคจิตที่ร้ายกาจที่สุด เป็นฆาตกรเลือดเย็น”

พอเอลเลียตเดินจากไป แม็คนีลก็กลับเข้ามาในรถเชฟวีกับชิลเดรส  
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ทั้งคู่มองดูรถทาวน์คาร์ของเอลเลียตหยุดตรงสี่แยกเพื่อรอให้แขกในงาน 

ปาร์ตี้กลุ่มหนึ่งทยอยเดินขึ้นรถแรนจ์โรเวอร์ หญิงชราผมสีเทาลื่นไถลบนพื้น 

หิมะและผู้เป็นสามีก็คว้าตัวเธอไว้ สามีภรรยาวัยกลางคนตัวหนาวสั่นขณะที่ 

คู่สามีภรรยาสูงวัยท่าทางประหม่าพยายามก้าวเท้าขึ้นไปบนพื้นรถที่ยกสูง 

ของแรนจ์โรเวอร์ด้วยความช่วยเหลือของพนักงานรับจอดรถ

“รู้มั้ย” ชิลเดรสพูดขึ้นเมื่อขบวนรถนั้นขับออกไปในที่สุด “ตอน 

ที่เราขับผ่านประตู  รปภ.  มาเมื่อค่ำนี้ ผมเห็นทางรถที่ตรงเข้าไปยังตัวบ้าน 

และสาบานได้เลยว่ามันดูโล่งสนิท อย่างน้อยก็เท่าที่ผมเห็นนะ”

“ก็ใช่น่ะสิ” แม็คนีลเห็นด้วย

“งั้น รปภ. จะสั่งให้ทุกคนจอดรถไว้บนถนนใหญ่ข้างนอกทำไมกัน”

แม็คนีลยักไหล่ “ใครจะไปรู้”
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2
ขบวนรถของแขก  ที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายค่อย ๆ ช้าลงจนเกือบ 

หยดุนิง่แลว้ ตอนทีแ่สงไฟหนา้รถคูใ่หมเ่คลือ่นชา้  ๆ เขา้มาทีป่ระตรูัว้ ชลิเดรส 

วางถว้ยใสก่าแฟทีเ่ทจากกระตกิเกบ็อณุหภมู ิ แลว้หยบิกลอ้งสอ่งทางไกลขึน้มา  

แม็คนีลเอื้อมมือไปหยิบสมุดบันทึกแล้วเริ่มจดข้อมูลตามที่ชิลเดรสบอก

“รถโรลสรอยซ์รุ่นวินเทจ น่าจะราว  ๆ ยุคห้าศูนย์ สีเลือดหมู สภาพ 

ไม่มีที่ติ” ชิลเดรสพูด “มีคนขับรถนั่งอยู่หลังพวงมาลัย ผู้โดยสารเป็นหญิง 

นั่งอยู่ที่เบาะหลัง พระเจ้า สวยชะมัด!”

“รถหรือคน” แม็คนีลถาม

ชิลเดรสหัวเราะหึ  ๆ “รถสิ ผู้โดยสารอายุประมาณเก้าสิบ ใบหน้า 

ยับย่นอย่างกับลูกพรุนแห้งตอนได้ยิน รปภ. บอกกับคนขับรถของหล่อนที่อาย ุ

ประมาณเก้าสิบเหมือนกัน ผมว่าหล่อนคงไม่พอใจที่ต้องจอดโรลสรอยซ์ 

คันงามไว้บนถนน”

ชิลเดรสคิดผิดเรื่องนั้น  โอลิเวีย  เอแบรท์  น้องสาวของเซซิล  

ไวแอตต์ ไม่ได้แค่ไม่พอใจคำสั่งของพี่ชายที่ห้ามเอารถเข้าไปจอดในทางรถ  

หล่อนโมโหสุด ๆ ต่างหาก

“คนจองหองจอมเผด็จการ!” หล่อนอุทานเสียงดังกับคนขับรถขณะที ่

เขาขับผ่านประตูรั้วตามหลังรถแรนจ์โรเวอร์สามคันเข้าไป “ดูทางรถนี่สิ  

แกรนเจอร ์ นายเห็นมีหิมะอยู่ตรงไหนสักที่มั้ย”
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“ไม่เลยครับ มาดาม”

“เซซิลกำลังต้อนแขกเหรื่อเหมือนฝูงแกะ แค่เพื่อจะพิสูจน์ว่าเขา 

ทำได้!”

“ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับ มาดาม” คนขับรถผู้อยู่กับหล่อนมา 

สี่สิบปีตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพราะความชราและอารมณ์ขุ่นเคือง

เมื่อสมใจที่แกรนเจอร์เข้าใจและเห็นด้วย โอลิเวีย เอแบรท์ ก็เอน 

หลังพิงเบาะหนังนุ่มของรถ จิตใจเต็มไปด้วยความโมโหที่ไร้ทางลง โอลิเวีย 

กเ็ชน่เดยีวกบัคนอืน่ ๆ ทกุคนทีรู่จ้กัพีช่ายของหลอ่น หลอ่นคุน้เคยเปน็อยา่งด ี

กับนิสัยชอบแสดง  “ความเข้มงวดอันวิปริต”  ขึ้นมากะทันหันของเซซิล  

ในแบบที่เขาจะทำเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่เพื่อเหตุผลอื่นใดเลย นอกจาก 

เพื่อบังคับคนในสังคมระดับเดียวกับเขาให้ทำตามต้องการ และเพื่อพิสูจน์ 

กับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขายังคงสูงส่งกว่าทุกคนอยู่เสมอ

“ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าใคร ๆ จะยังทนกับพฤติกรรมเย่อหยิ่งจองหอง 

ของเขาอยู่หลังจากผ่านมาแปดสิบปีแล้ว” หล่อนพูดอย่างขมขื่น “ที่จริงฉัน 

แปลกใจด้วยซ้ำที่คนพวกนี้ไม่หันหลังแล้วกลับบ้านไปทันทีที่พวกเขารู้ว่าทาง 

รถนี่ไม่มีรถจอดเลยสักคันน่ะ!” โอลิเวียเสริม แต่ข้อนั้นไม่จริงเลย หล่อน 

เข้าใจดีว่าทำไมแขกเหรื่อของเซซิลถึงเต็มใจยอมทนกับความไม่สะดวกสบาย 

ไร้สาระในคืนนี้ เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเซซิลเป็นผู้อุปถัมภ์ใจกว้างที่จะบริจาค 

เงินเป็นสิบ ๆ ล้านเหรียญให้แก่องค์กรการกุศลที่พวกเขาชื่นชอบ อีกเหตุผล 

หนึ่งก็คือพวกเขามาร่วมงานครบรอบวันเกิดปีที่แปดสิบของเซซิล ไม่ใช่เพื่อ 

มาฉลองกับเขา แต่เพื่อมาช่วยให้เซซิลผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ แม้ความรื่นเริง 

จะเฝื่อนด้วยการหายตัวไปของวิลเลียม หลานชายสุดที่รักวัยสามสิบหกปี 

ของชายชรา

“ที่เลวร้ายกว่าอะไรทั้งหมดคือเขากำลังฉวยโอกาสจากความเห็นอก 

เหน็ใจของผูค้นในคนืนี้ นัน่ละคอืสิง่ทีเ่ขากำลงัทำอยู”่ โอลเิวยีเสรมิขึน้ขณะที่ 

รถหยุดข้างหน้าตัวบ้าน และหล่อนมองดูผู้คนที่พากันลงจากขบวนรถ 

แรนจ์โรเวอร์

แกรนเจอร์ไม่ตอบ แต่กลับเก็บแรงไว้สำหรับการเดินเหินอันยาก 
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ลำบากอ้อมจากหน้ารถโรลสรอยซ์ไปยังประตูเบาะหลังที่หล่อนนั่งอยู่ ไหล่ 

ของเขาคุ้มลงเพราะความชรา หลังงองุ้มและเข่าคดงอด้วยโรคไขข้ออักเสบ  

เส้นผมสีเงินที่เริ่มบางถูกหวีลงมาปรกหน้าผากซึ่งอยู่ใต้หมวกคนขับรถสีดำ 

แบบมีกะบังหน้า โครงร่างผอมบางเหมือนถูกกลืนเข้าไปในเสื้อโอเวอร์โค้ต 

สีดำที่ชักจะใหญ่เกินไปสำหรับเขาเสียแล้ว ชายชราเปิดประตูและยื่นมือ 

ที่ข้อนิ้วปูดโปนข้างหนึ่งออกไปช่วยหล่อนลงจากรถ โอลิเวียวางมือที่สวม 

ถุงมือข้างหนึ่งลงบนมือของอีกฝ่าย “เราคงต้องจัดการเอาเสื้อโค้ตของเธอ 

ไปแก้แล้วละ” หล่อนพูดขณะขยับตัวลงจากรถและเอื้อมมือไปหยิบไม้เท้า  

“มันชักจะหลวมไปแล้ว”

“ขอโทษครับ มาดาม”

โอลิเวียใช้มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายจับแขนเสื้อโอเวอร์โค้ตของ 

แกรนเจอร์ ก่อนจะให้เขาพาหล่อนเดินช้า  ๆ ไปที่ตัวบ้านซึ่งพ่อบ้านของเซซิล 

ยืนรออยู่แล้วตรงประตูที่เปิดไฟสว่าง “พยายามกินให้เยอะ ๆ  กว่านี้หน่อยสิ  

แกรนเจอร์ ค่าเสื้อผ้าสมัยนี้น่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันใช้ซื้อรถใหม่ได้ทั้งคัน 

เลยนะ”

“ครับ มาดาม” เขาตอบขณะช่วยพาหล่อนเดินขึ้นบันไดหินสามขั้น 

ไปยังประตูหน้าบ้าน “ผมจะทราบได้อย่างไรครับว่าท่านจะอยากให้ผมมารับ 

เมื่อไหร่”

โอลิเวียหยุดชะงักตัวเกร็งและถลึงตาใส่เขาอย่างโกรธเกรี้ยว “อย่าได้ 

คิดจะเอารถออกไปจากทางรถนี่เด็ดขาด!” หล่อนเตือนเขา “อย่างน้อยเรา 

นี่แหละที่จะไม่ยอมทำตามความต้องการประหลาด  ๆ  ของคนใจแคบจอม 

เผด็จการนั่น เอารถไปจอดข้างใต้เฉลียงรถม้าโน่นไป”

พ่อบ้านของเซซิลได้ยินดังนั้นจึงกล่าวขัดคำสั่งของหล่อนอย่างใจเย็น 

ขณะยื่นมือเข้าไปจะช่วยถอดเสื้อโค้ตให้ “ต้องให้รถไปจอดข้างนอกรั้วบ้าน 

นะครับ ห้ามจอดข้างใต้เฉลียงรถม้า” เขาบอกหล่อนเป็นเชิงบังคับ ขณะที่ 

แกรนเจอรห์นัหลงัเดนิชา้ ๆ กลบัไปยงับนัไดหนิ “ไดโ้ปรดบอกใหค้นขบัรถ  —”

“ฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาด!” หล่อนขัดขึ้นเสียงกระด้างพร้อม 

กับยัดไม้เท้าใส่มือเขาและพยายามถอดเสื้อโค้ตออกเองจนได้ “แกรนเจอร์”  
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หล่อนร้องเรียกตามหลังคนขับรถ

 แกรนเจอร์หันกลับมามองหล่อนขณะก้าวลงบันไดขั้นที่สอง คิ้วสีเงิน 

ของเขาเลิกขึ้นเป็นเชิงถาม

“ระหว่างที่จอดรถรอฉันอยู่ข้างใต้เฉลียงรถม้านั่น ถ้ามีใครเข้ามาใกล้  

ให้เธอขับรถฉันเหยียบคนพวกนั้นไปได้เลย!” เมื่อพอใจแล้วหล่อนก็จ้อง 

หน้าพ่อบ้านด้วยสายตาเย็นชาอย่างสาแก่ใจ “มีรถสปอร์ตจากต่างประเทศ 

สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ข้างใต้เฉลียงรถม้า” หล่อนว่า “เป็นรถของใครกัน”

“มิสเตอร์มิตเชลล์ ไวแอตต ์ ครับ” พ่อบ้านตอบ

“ฉันว่าแล้วว่าต้องเป็นเขา!” โอลิเวียอุทานอย่างร่าเริงขณะผลัก 

เสื้อโค้ตให้พ่อบ้านแล้วกระชากไม้เท้าในมือของเขากลับมา “เขาก็ไม่ยอม 

ทำตามความต้องการอันวิปริตของคนใจแคบจอมเผด็จการเหมือนกัน”  

หล่อนบอกเขาอย่างภาคภูมิใจก่อนจะยันตัวกับไม้เท้าและเริ่มเดินอย่างงกเงิ่น 

บนพื้นหินชนวนขรุขระของห้องโถงไปตามเสียงพูดคุยในห้องนั่งเล่น เสียง 

พ่อบ้านเอ่ยขึ้นด้านหลัง “มิสเตอร์เซซิลบอกให้คุณไปรอท่านในห้องทำงาน 

ครับ”

แม้หล่อนจะแสดงความอาจหาญเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ออกมา แต่โอลิเวีย 

กย็งัอดึอดัทีจ่ะเผชญิหนา้กบัพีช่ายผูน้า่เกรงขามเปน็การสว่นตวั เขามสีงัหรณ ์

ดีมากว่าจะเกิดการขัดคำสั่งขึ้น ต่อให้ยังไม่มีการแสดงออกเลยก็ตาม หล่อน 

ไม่ได้ตรงไปยังห้องทำงานของเขาทันที แต่กลับเดินเตร่ไปยังห้องนั่งเล่นที่ 

อยู่ทางซ้ายมือ หยุดยืนอยู่ตรงซุ้มประตูโค้งแล้วชะเง้อมองเข้าไปด้วยหวังว่า 

จะได้เห็นพันธมิตรของหล่อน ชายหนุ่มผมสีเข้มร่างสูงชะลูดผู้ท้าทายคำสั่ง 

ของเซซิลด้วยการจอดรถข้างใต้เฉลียงรถม้าเช่นกัน

ในห้องนั่งเล่นมีแขกเหรื่อเนืองแน่น  แต่ไม่มีวี่แววของมิตเชลล์   

ไม่แม้แต่ในห้องอาหารซึ่งแน่นขนัดยิ่งกว่าด้วยบรรดาแขกเหรื่อที่กำลังกินดื่ม 

อาหารบฟุเฟตอ์นัหรหูรา โอลเิวยีทำทา่จะเดนิยอ้นกลบัออกไปจากหอ้งนัง่เลน่ 

พอดีตอนที่เซซิลเงยหน้าขึ้นมาจากกลุ่มคนที่เขากำลังคุยด้วยและเห็นหล่อน 

เข้า เขาจ้องน้องสาวด้วยความเย็นชา พินิจอีกฝ่ายอย่างคนที่เป็นปฏิปักษ์ 

ตอ่กนัมายาวนาน จากนัน้จงึสะบดัศรีษะเรว็  ๆหนึง่ทไีปทางหอ้งทำงานเปน็การ 
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สั่งให้หล่อนรีบไปที่นั่นทันที โอลิเวียเชิดหน้าแต่ก็ยอมทำตาม

ห้องทำงานของเซซิลอยู่คนละฝั่งกับห้องนั่งเล่น ตามทางเดินปูหิน 

ชนวน เลยบันไดใหญ่ไปทางด้านหลังของตัวบ้าน โดยปกติแล้วระหว่างที่ 

มงีานเลีย้งใหญ่ ๆ ประตบูานไมห้นาหนกัของหอ้งทำงานจะปดิเอาไวอ้ยูต่ลอด 

เวลา เพื่อไม่ให้แขกเหรื่อเข้าไปจับกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเซซิล แต่ 

คืนนี้มีแสงสว่างเป็นเส้นบาง  ๆ  ฉายลอดออกมาจากช่องประตูที่เปิดแง้มอยู่  

โอลิเวียวางมือข้างหนึ่งลงไปบนที่จับประตูแล้วหยุดพักขาและพักหายใจ 

ครู่หนึ่งก่อนจะยืดหลังตรง เชิดหน้า แล้วก็ต้องกระตุกเกร็งด้วยความ 

ประหลาดใจกับภาพที่เห็นผ่านช่องแสงแคบ ๆ นั้น

มิตเชลล์กำลังโอบกอดภรรยาของวิลเลียม และแคโรไลน์เองก็ซบ 

แกม้อยูบ่นอกของเขา ในมอืเธอถอืผา้เชด็หนา้ผนืหนึง่ “ฉนัไมรู่ว้า่จะอยูแ่บบนี ้

ต่อไปได้อีกนานแค่ไหน” เธอพูดเสียงพร่าและเงยหน้าขึ้นมองเขา

“เราไม่มีทางเลือก” เขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ไม่แล้งน้ำใจ

ความตกใจชั่วครู่ของโอลิเวียแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจปนเวทนา  

แคโรไลน์ผู้น่าสงสารดูผอมโทรมและซีดขาวราวกับเด็กหลงทาง เป็นธรรมดา 

ที่เธอจะใฝ่หาความอบอุ่นและกำลังใจจากคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย แต่ 

บิดาจอมเสเพลของเธอกลับไปฮันนีมูนอยู่ที่ไหนสักแห่งในยุโรปกับภรรยา 

คนที่ห้า ส่วนเซซิลก็คงให้เธอได้แค่คำสั่งสอนสั้น  ๆ  ห้วน  ๆ  อีกเหมือนเคย  

ว่าเธอต้องแสดงความเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้  

ลูกชายวัยสิบสี่ปีของแคโรไลน์ก็ต้องการความอบอุ่นทั้งหมดที่แม่ของเขา 

จะมอบให้ได้ และหญิงสาวก็ต้องแสดงความเข้มแข็งเพื่อเขา  แต่ตัวเธอ 

กลับไม่มีใครสักคนให้พึ่งพิง ไม่เลยนอกจากมิตเชลล์

จู่  ๆ  โอลิเวียก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่มิตเชลล์ก้าวเข้ามาในตระกูลไวแอตต์ 

ในเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดที่จะช่วยให้แคโรไลน์และเซซิลผ่านความโศกเศร้านี้ 

ไปได้ น่าเสียดายที่โอลิเวียรู้สึกว่ามิตเชลล์คงไม่คิดจะ  “ช่วย”  เซซิลออกจาก 

บา้นทีก่ำลงัไฟไหมถ้า้หากวา่เขาเลอืกได ้ เหน็ไดช้ดัวา่เขาไมป่รารถนาจะสานตอ่ 

ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือพบปะมิตรสหายคนใดของครอบครัว 

ทั้งสิ้น และที่แย่ที่สุดคือโอลิเวียแน่ใจทีเดียวว่าเขาตั้งใจจะไปจากชิคาโกทันท ี 
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และไปโดยไม่บอกกล่าวกับใครทั้งนั้นยกเว้นแคโรไลน์

โอลิเวียเข้าใจดีว่าทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่นี้ ตระกูลไวแอตต์ 

กำจัดมิตเชลล์ออกไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทารก ราวกับว่าอีกฝ่ายเป็นเพียง 

ขยะน่ารังเกียจชิ้นหนึ่งซึ่งเกะกะชีวิตอันหมดจดสมบูรณ์แบบของพวกเขา  

โอลิเวียพอรู้มาบ้างเกี่ยวกับโชคชะตาของลูกที่เอ็ดเวิร์ดไม่ต้องการเมื่อนาน 

มาแล้ว แต่หล่อนก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน  ดังนั้นจึงยอมรับ 

ความรังเกียจที่มิตเชลล์มีให้ซึ่งถือเป็นการทอดทิ้งหล่อนคืนอย่างเท่าเทียม  

แตส่ิง่ทีโ่อลเิวยียอมรบัไมไ่ดค้อืความคดิทีว่า่เขาจะจากชคิาโกไปเรว็เกนิ หลอ่น 

อยากให้เขาได้รู้จักตัวตนของหล่อน ก่อนจะได้ตระหนักว่าเขาเชื่อใจหล่อนได้  

โอลิเวียอยากให้เขาเรียกว่า “ย่าโอลิเวีย” ก่อนที่เขาจะไป แค่คำว่า “ย่าโอลิเวีย”  

สักครั้งก่อนที่เขาจะจากไปหล่อนก็พอใจแล้ว แต่ยังมีอีกอย่างที่โอลิเวีย 

ต้องการยิ่งกว่านั้นมาก บางอย่างที่ต้องได้จากเขาก่อนจะสายเกินไป นั่นคือ 

การให้อภัย

แต่ตอนนี้ ความกังวลที่กดดันโอลิเวียมากที่สุดคือเซซิลอาจจะเดินมา 

ข้างหลังหล่อน กระชากประตูห้องทำงานให้เปิดออก  และตีความภาพ 

ที่เห็นข้างในห้องนั้นผิดไปหมด ดังนั้น แทนที่จะพรวดพราดเข้าไปขัดจังหวะ 

พวกเขาซึ่งอาจทำให้แคโรไลน์รู้สึกผิด และเป็นการบีบให้มิตเชลล์ต้องหา 

คำอธิบายมาแก้ตัวโดยไม่จำเป็น โอลิเวียจึงตัดสินใจเตือนให้ทั้งสองคนรับรู้ 

ถึงการมาของหล่อนแทน หญิงชราใช้ไม้เท้าตีบานประตูอันหนาหนักดังปัง 

ขณะงุ่มง่ามอยู่กับกลอนประตู แถมด้วยการยื่นไม้เท้าออกไปข้างหน้าเหมือน 

คนตาบอดก่อนจะเข้าไปในห้องโดยเคาะ  ๆ  เขี่ย  ๆ  พื้นไม้โอ๊กไปด้วย สายตา 

จบัจอ้งอยูท่ีพ่ืน้ไมก้ระดานเกา่ราวกบัไมม่ัน่ใจวา่มนัจะรบันำ้หนกัของหลอ่นได้

“ต้องการไฟสว่างกว่านี้มั้ยครับ” มิตเชลล์ถาม

โอลิเวียเงยหน้าขึ้นราวกับประหลาดใจที่เขาอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่เลย  

หล่อนประหลาดใจกับน้ำเสียงเหน็บแนมของมิตเชลล์เสียมากกว่า ชายหนุ่ม 

ยืนอยู่หน้าเตาผิงตำแหน่งเดียวกับที่เขายืนอยู่เมื่อกี้ แต่แคโรไลน์ลงมานั่ง 

ที่เก้าอี้ตัวข้าง  ๆ  แล้ว โอลิเวียเจ็บแปลบในหัวใจที่เห็นรอยดำคล้ำใต้ดวงตา 

ของหญิงสาว “แม่หนูที่น่าสงสาร” หล่อนว่าพลางวางมือข้างหนึ่งลงบนศีรษะ 
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ที่มีผมสีทองของแคโรไลน์

แคโรไลน์แหงนหน้าขึ้นนิดหนึ่งแล้วเอามือของโอลิเวียมาแนบแก้ม 

ตัวเองแทน “ย่าโอลิเวีย” เธอพูดด้วยน้ำเสียงระทมทุกข์

โอลิเวียอยากอยู่ข้าง  ๆ  แคโรไลน์ แต่หล่อนเห็นว่ามิตเชลล์ผละจาก 

เตาผิงไปสำรวจบรรดาภาพเหมือนอย่างอืดเอื่อย ห้องอันกว้างใหญ่นั้น 

เป็นเหมือนหิ้งบูชาตระกูลไวแอตต์อย่างแท้จริง ด้วยภาพเหมือนทุกขนาด 

ในกรอบพร้อมคำบรรยายภาพที่ติดอยู่ เต็มผนังห้องและวางอยู่ เต็มหิ้ง 

เหนือเตาผิง นี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนเห็นว่าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนถึง 

ความสนใจในอะไรก็ตามที่เป็นของตระกูลไวแอตต์ หรืออย่างน้อยโอลิเวีย 

กอ็ยากจะคดิวา่นีเ่ปน็การแสดงความสนใจ “นีค่อืปูท่วดของเธอ” หลอ่นบอก 

ขณะเดินไปหาเขาและชี้ภาพเหมือนที่อยู่เหนือเตาผิง “เธอมองเห็นความ 

คล้ายคลึงกันมั้ย”

“กับอะไร” เขาถามอย่างตั้งใจจะล้อเลียน

“กับเธอน่ะ” โอลิเวียพยายามต่ออย่างดื้อดึง แต่เขามองหล่อนเป็น 

การเตือนด้วยสายตาเย็นชาซึ่งเหมือนปู่ทวดของเขาไม่ผิดเพี้ยน จากนั้น 

เขาเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วเดินห่างไปอีกสองสามก้าว โอลิเวีย 

รับรู้ถึงคำเตือนนั้นแต่ก็ยังเฝ้ามองดูเขาจากทางหางตา หวังให้มีโอกาสอีกครั้ง 

ที่จะทำลายเกราะป้องกันตัวอันแสนเย็นชาของเขาลงหากเขามีท่าทีแสดง 

ความสนใจในภาพเหมือนอันอื่นออกมา

เซซิลมักจะปล่อยให้คนรอเสมอ มันเป็นการพิสูจน์ว่าเขาอยู่เหนือ 

คนอื่น ปกติแล้วโอลิเวียจะหงุดหงิดทุกครั้งที่เขาทำแบบนั้นกับหล่อน แต่ 

ครั้งนี้หล่อนหวังว่าเซซิลจะปล่อยให้พวกเขารออยู่ที่นี่สักชั่วโมงหนึ่ง ครู่ต่อมา 

มิตเชลล์ก็หยุดดูภาพเหมือนอีกรูป โอลิเวียรีบตามเข้าไป แล้วหล่อนก็ต้อง 

อ้าปากค้างเมื่อเห็นภาพที่เขาเลือก มันคือภาพเหมือนของเด็กหญิงคนหนึ่ง 

ที่นั่งเอียงอายอยู่บนชิงช้าในสวน มีดอกกุหลาบตูมสีชมพูจำนวนหนึ่งร้อย 

อยู่กับเส้นผมยาว  ๆ และอีกจำนวนหนึ่งเป็นผ้าไหมปักอยู่บนกระโปรง 

ชุดสีขาวที่เธอสวมอยู่ มิตเชลล์ชำเลืองมองโอลิเวีย “นี่คุณใช่มั้ย” เขาถาม

“พระเจ้า!” หล่อนอุทาน “เธอดูออกได้ยังไง ฉันอายุยังไม่ถึงสิบห้า 
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ดีเลยนะนั่น”

เขาไม่ตอบ แต่กลับพยักพเยิดไปยังภาพเหมือนอีกอันหนึ่ง “นั่นก็ 

คุณใช่มั้ย”

“ใช่ ตอนนั้นฉันอายุยี่สิบและเพิ่งหมั้นกับมิสเตอร์เอแบรท์ นั่นไง 

เขา อยู่ตรงนั้น ภาพเหมือนของเราทำขึ้นในวันเดียวกันนั่นแหละ”

“คุณดูไม่มีความสุขกับการหมั้นเหมือนเขาเลย”

“ฉันไม่มีความสุขจริง  ๆ  นั่นละ” โอลิเวียสารภาพโดยลืมไปว่าหล่อน 

ตั้งใจจะสร้างความไว้ใจในตัวหล่อนให้แก่มิตเชลล ์ ไม่ใช่ในทางกลับกัน “ฉัน 

คิดว่าเขากับครอบครัวของเขาออกจะ...ขวาจัดไปสักหน่อย”

คำพดูนัน้เรยีกรอยยิม้มเีสนห่จ์ากมติเชลล์ “ทำไมคณุถงึคดิวา่พวกเขา  

‘ขวาจัด’ — ล่ะ” เขาถามโดยหันเหความสนใจทั้งหมดมาที่หล่อน 

  “คือ  — คือตอนนี้มันออกจะฟังดูงี่เง่า แต่บรรพบุรุษของเขาคนหนึ่ง 

เป็นผู้ลงนามในคำประกาศอิสรภาพ และอีกคนหนึ่งก็เป็นนายพลในสงคราม 

กลางเมอืง ฉนัรูส้กึวา่ครอบครวัของเขาใหค้วามสำคญักบัเรือ่งพวกนีม้ากไป...  

คล้ายกับว่าโอ้อวดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จนดูไม่ดี”

“ช่างเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ” เขาหยอดอารมณ์ขันลงไป

เพราะยินดีที่ได้ต่อปากต่อคำกับเขา โอลิเวียจึงพยายามพูดเล่นต่อ  

“ใช่แล้ว ลองคิดดูสิ ใช่ว่าพวกเขามาขึ้นฝั่งที่อเมริกากับเรือเมย์ฟลาวเออร์ 

สมัยอาณานิคมเสียหน่อย!”

“ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงพยายามแล้ว” มิตเชลล์พูดติดตลก “แต่เรือ 

มันเล็ก และพวกเขาน่าจะจองที่ไม่ทัน”

“อมื ถา้พวกเขาจองไมท่นั” โอลเิวยีบอกพรอ้มกบัโนม้ตวัเขา้ไปใกลเ้ขา  

“ก็คงเพราะ พวกเรา อยู่บนเรือนั่นก่อนแล้ว!”

เขาหัวเราะลั่น และโอลิเวียก็ลืมตัวโพล่งความคิดของตัวเองออกมา  

“ผู้ชายตระกูลไวแอตต์น่ะหน้าตาดีทุกคน แต่ในสมัยฉัน เรา คงเรียก เธอ ว่า 

หนุ่มในฝันได้เลย”

สีหน้าของเขาเย็นชาทันทีที่หล่อนพูดเป็นนัยว่าเขาคือหนึ่งในผู้ชาย 

ตระกูลไวแอตต์ และโอลิเวียก็พยายามอย่างยิ่งที่จะกู้สถานการณ์ด้วยการ 



17

จูดิธ แมคนอธ

ชีถ้งึคณุลกัษณะทีบ่รรพบรุษุของเขาไมม่ ี “พวกเขามดีวงตาสนีำ้ตาลเหมอืนกนั 

หมด แต่เธอมีดวงตาสีน้ำเงินเข้ม”

“นา่สงสยัจรงิวา่มนัเกดิขึน้ไดย้งัไง” เขาพดูเสยีงยานคางอยา่งเบือ่หนา่ย

“แม่ของ  —” โอลิเวียชะงักคำพูด ก่อนจะเปลี่ยนความคิดและตัดสิน 

ใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ เขาอาจจะอยากรู้ด้วยซ้ำไป “ฉันจำได้ว่าดวงตาของแม่ 

เธอสีสวยมาก ฉันไม่เคยเห็นดวงตาของใครมีสีน้ำเงินเข้มขนาดนั้นมาก่อน  

หรือนับแต่นั้นอีกเลย — จนมาวันนี้”

หล่อนรอให้เขาถามข้อมูลเรื่องแม่ของเขาอีก แต่ชายหนุ่มกลับเอาแต่ 

กอดอกมองหล่อนด้วยท่าทางหงุดหงิดเย็นชาและดูเบื่อหน่ายเอามาก  ๆ  

โอลิเวียถอนสายตาจากเขาแล้วชี้ไปยังภาพเหมือนในกรอบเล็ก  ๆ ถัดจากภาพ 

ของจอร์จ เอแบรท์ “เธอคิดว่าเขาเป็นยังไง” หล่อนถามโดยพยายามดึง 

ความสนใจของมิตเชลล์มายังสุภาพบุรุษร่างท้วมที่สวมเสื้อเชิ้ตลงแป้งแข็ง 

กับเน็คไทลายแถบในเฉดสีชมพู เหลือง น้ำเงิน

“ผมว่าเขามีรสนิยมในการเลือกเน็คไทที่น่าตกใจมาก” มิตเชลล์ตอบ 

ห้วน ๆ แล้วเดินจากไป

โอลิเวียเหลือบมองแคโรไลน์ หญิงสาวส่ายหน้าช้า ๆ เป็นการยืนยันได้ 

อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพูดออกมา ว่าโอลิเวียทำพลาดที่เอ่ยถึงแม่ของเขา  

และพลาดอีกครั้งที่พยายามทำให้มิตเชลล์รับรู้ความสัมพันธ์ของเขากับพวก 

ผู้ชายในภาพเหมือน

โอลิเวียมองดูเขาย้ายจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง เขาเป็นบุรุษร่างสูง 

ไหล่กว้างผู้กำลังมองดูภาพเหมือนของบุรุษหลายคนที่มีความคล้ายคลึงกับ 

ตนเองมากเสียจนเขารู้สึกกำลังส่องกระจกเงา แต่เป็นบานที่บางครั้งสะท้อน 

เพียงภาพมัว  ๆ ความทะนงตนทำให้เขาปฏิเสธความคล้ายคลึงเหล่านั้น  

เช่นเดียวกับที่ปฏิเสธเลือดเนื้อสายตระกูลของตัวเอง แต่ในสายตาของหล่อน 

ที่พิจารณาเขาจากอีกฟากหนึ่งของห้อง เธอประหลาดใจที่เขาช่างพยายาม 

อย่างไร้ค่าเหลือเกิน ในเมื่อบรรพบุรุษของเขาล้วนมีร่างสูงเหมือนกับเขา  

มีความทะนงตนในแบบเฉพาะตัว ความเฉลียวฉลาดผิดธรรมดา และ 

อารมณ์แปรปรวน เช่นเดียวกับที่เขามีเสียขนาดนั้น
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หลอ่นนกึถงึคำวพิากษว์จิารณข์องเขาเรือ่งเนค็ไทลายแถบทีพ่อ่สามขีอง 

หล่อนใส่ขึ้นมา และเมื่อโอลิเวียมองไปยังมิตเชลล์แล้ว ก็พลันเกิดความ 

ขบขันที่ทำให้หัวใจของหล่อนแช่มชื่นขึ้นมาบ้าง ตั้งแต่รองเท้าหนังส้นเตี้ย 

สไตล์อิตาลีสีดำเงาวับ ไปจนถึงชุดสูทสีดำแบบสั่งตัดของเขากับเสื้อเชิ้ตสีขาว 

โพลน เลยไปยังผมดกดำหนาที่ตัดมาเสียเนี้ยบนั่น มิตเชลล์เป็นทุกอย่างที่ 

พวกผู้ชายในตระกูลไวแอตต์เป็น รสนิยมสูง อนุรักษนิยม และแต่งกาย 

ได้อย่างไร้ที่ต ิ

แต่มีสามสิ่งเกี่ยวกับตัวเขาที่โอลิเวียค้นพบระหว่างที่ทั้งคู่ดูภาพเหมือน 

เหล่านั้นด้วยกัน และนั่นทำให้เขาแตกต่างอย่างชัดเจนจากบรรพบุรุษของเขา  

คือความเป็นคนตลกหน้าตาย เสน่ห์นุ่มนวลแบบผู้ดี และรอยยิ้มแบบนั้น 

ของเขา เป็นส่วนผสมที่ร้ายกาจเหลือแสน ร้ายกาจมากพอจะทำให้แม้แต่ 

หญิงชราอย่างหล่อนยังรู้สึกปั่นป่วนนิด ๆ พวกผู้ชายตระกูลไวแอตต์แม้จะ 

เด็ดเดี่ยวและคล่องแคล่ว แต่โดยปกติแล้วจะมีอารมณ์ขันแค่เพียงนิด 

และมเีสนห่น์อ้ยกวา่ดว้ยซำ้ ถา้เปรยีบพวกเขาเปน็นกัแสดงผูโ้ดง่ดงั ฮมัฟรยี์  

โบการ์ต มิตเชลล์ก็คือแครี่ แกรนต์ ผู้ทรงเสน่ห์ เพียงแต่มีกรามเป็นสัน 

กับดวงตาสีน้ำเงินแสนเย็นชา

“ฉันจะใช้เวลาไม่นาน” เซซิลพูดเสียงห้วนขณะเดินเข้ามาในห้อง

โอลิเวียแอบตัวเกร็งอยู่ในใจขณะมองดูพี่ชายเดินไปยังโต๊ะทำงาน  

มันน่าหงุดหงิดที่เขาแก่กว่าหล่อนสองปี แต่โรคไขข้ออักเสบกลับไม่ทำให้ 

กระดูกสันหลังของเขาคดลงแม้แต่น้อย “นั่งลง” เขาสั่ง

มิตเชลล์เดินไปหาโอลิเวียและดึงเก้าอี้ให้เธอ  จากนั้นจึงเดินไปที่ 

หัวมุมโต๊ะทำงานของเซซิล เอามือสองข้างล้วงกระเป๋าและเลิกคิ้ว  “ฉันบอก 

ให้นั่ง” เซซิลเตือนเขา

สายตาของมิตเชลล์มีแววขบขันเจือความเย็นชาอยู่แวบหนึ่ง เขา 

เหลียวมองไปข้างหลัง

“แกมองหาอะไร” เซซิลถาม

“สุนัขที่ปู่สั่งให้นั่งน่ะครับ” มิตเชลล์ตอบ

โอลเิวยีตวัเกรง็ สว่นแคโรไลนอ์า้ปากคา้ง เซซลิจอ้งเขาเขมง็ดว้ยสหีนา้ 
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ขุ่นเคือง...ก่อนจะเปลี่ยนเป็นกึ่งนับถือ  “ตามใจ” เขาบอก แล้วหันมาหา 

โอลิเวียกับแคโรไลน์ “ฉันอยากให้พวกเธออยู่ด้วย เพราะฉันรู้สึกว่าติดค้าง 

มิตเชลล์ และต้องบอกเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนในครอบครัว แต่โชคชะตาทำให้ 

ผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้เหลือแค่เรา”

เขาหนักลบัไปมองมติเชลลแ์ลว้พดู “เมือ่หลายปกีอ่น ความทะนงตน 

และความโกรธได้กระตุ้นให้ฉันทำในสิ่งที่อยุติธรรมอย่างร้ายแรง และตอนนี้ 

ฉันอยากจะยอมรับผิดในเรื่องนั้นต่อหน้าย่าและพี่สะใภ้ของแก ความโกรธ 

ของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับแกเลย แต่เป็นพ่อของแกกับผู้หญิงที่เป็นแม่ของแก  

เอ็ดเวิร์ดลูกชายฉันมันเป็นเสือผู้หญิง  และฉันก็เกลียดนิสัยนั้นของมัน  

ในขณะที่เมียสาวของมันกำลังจะตายเพราะโรคมะเร็ง มันกลับไปทำผู้หญิง 

อีกคนหนึ่งท้อง ซึ่งก็คือแม่ของแก และฉันให้อภัยมันไม่ได้สำหรับเรื่องนั้น  

รวมทั้งไม่อาจมองข้ามความไร้ซึ่งศีลธรรมจรรยาโดยสิ้นเชิงของแม่แกด้วย  

หล่อนมาคบกับลูกชายที่ไม่ซื่อสัตย์ของฉัน ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเมียของมัน 

กำลังจะตาย และหล่อนยังไร้มารยาทและขาดสามัญสำนึกอย่างที่สุด ไม่ได้รู้ 

เลยว่าจะเป็นการหยามเกียรติเมียที่ตายไปของเอ็ดเวิร์ดขนาดไหน ถ้ามันจะ 

แต่งงานและมีลูกกับหล่อนในเวลาไม่ถึงหกเดือนหลังจากเมียคนแรกของมัน 

เพิ่งตายไปแบบนั้น”

เซซิลหยุดพูด และโอลิเวียก็พิจารณาใบหน้าของมิตเชลล์ด้วยความ 

กังวล พลางสงสัยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรที่ต้องมาฟังความจริงอันน่าเกลียด 

เกี่ยวกับพ่อแม่ของตัวเองแบบนี้ แต่เขาดูเฉยเมยราวกับกำลังฟังเรื่องเล่า 

ที่ออกจะน่ารังเกียจอยู่บ้าง แต่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองเลยแม้แต่นิด  

ถ้าโอลิเวียไม่สังเกตเห็นว่าเขาขบกรามเล็กน้อย หล่อนก็คงเชื่อว่าเขากำลัง 

เบื่อหน่ายอย่างที่สุดจริง ๆ 

เซซิลพูดต่อโดยไม่ได้รับรู้ถึงการแสดงความรู้สึกเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  นั่น  

“ขอฉันพูดตรง ๆ ต่อได้มั้ย”

“เชิญครับ ตามแต่ต้องการ”  มิตเชลล์ตอบด้วยความสุภาพอย่าง 

เสแสร้ง

“ฉันรังเกียจ...ไม่ใช่สิ...ขยะแขยงพฤติกรรมของพ่อแม่แก แต่พอแม่ 
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แกจ้างทนายสกปรกมาเพื่อพยายามจะขูดรีดเงินจากฉัน และบังคับให้ฉัน 

เลีย้งลกูนอกสมรสของหลอ่นในฐานะคนของตระกลูไวแอตต์ ความขยะแขยง 

ที่ฉันมีต่อหล่อนก็กลายเป็นความเกลียดชัง และฉันคงจะทำทุกอย่างเท่าที่ 

อำนาจอำนวยเพื่อขัดขวางหล่อน ทุกอย่างเลย แกเข้าใจความรู้สึกของฉัน 

ในเรื่องนี้ใช่มั้ย”

“แจ่มแจ้งเลยครับ”

“ถ้าแม่ของแกแค่อยากได้เงินเพื่อเลี้ยงลูกและใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย  

ฉันก็ยังพอเข้าใจ” เซซิลพูดเสริม และเป็นครั้งแรกที่โอลิเวียคิดว่าหล่อน 

เห็นความประหลาดใจหรือความรู้สึกอย่างอื่นแวบขึ้นมาบนใบหน้าที่หยั่งยาก 

ของมิตเชลล์ “แต่หล่อนไม่มีแม้เศษเสี้ยวของความเป็นแม่ในตัว เงินตรา 

และการได้  ‘อยู่ท่ามกลางคนรวย’  คือทั้งหมดที่มีความหมายกับหล่อน และ 

หล่อนก็คิดว่านั่นน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับลูกของหล่อนเช่นกัน”

เซซิลยืนขึ้น  โอลิเวียสังเกตว่าเขาต้องใช้สองมือยันโต๊ะทำงานไว้ราวกับ 

ว่าเขาอ่อนแอมากกว่าที่อยากจะแสดงออกมา “แกเป็นลูกของผู้ชายที่อ่อนแอ 

ไร้ศักดิ์ศรีไร้มารยาทกับโสเภณีหน้าเงินจอมมารยา ฉันไม่เคยคิดเลยว่าแก 

จะโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีเมื่อดูจากปัจจัยทั้งหมดนั้น แต่ฉันคิดผิด  มิตเชลล์  

ความเป็นไวแอตต์ของแกประคองตัวมาได้อย่างเข้มแข็งและไม่ด่างพร้อย  

ฉันรักวิลเลียมพี่ชายของแก เขาเป็นพ่อและสามีที่ดี แต่เขาเป็นคนหัวอ่อน 

และได้นิสัยขาดความทะเยอะทะยานมาจากเอ็ดเวิร์ด ส่วนแก  มิตเชลล์  

แกเป็นเหมือนบรรพบุรุษตระกูลไวแอตต์กลับมาเกิดใหม่ ฉันโยนแกออกไป 

ให้เผชิญโลกโดยไม่ให้อะไรเลยนอกจากโอกาสในการเล่าเรียนกับการสร้าง 

สายสมัพนัธใ์นวงสงัคม และแกกเ็ปลีย่นมนัใหเ้ปน็อาณาจกัรทางการเงนิเลก็ ๆ  

ที่น่าประทับใจภายในเวลาเพียงแค่สิบปี แกได้รับถ่ายทอดความสามารถ 

ในการทำเช่นนี้มาจากบรรพบุรุษตระกูลไวแอตต์ แกอาจไม่ได้ถูกเลี้ยงมา 

อย่างคนในตระกูลไวแอตต์ แต่แกก็คือไวแอตต์คนหนึ่ง” เมื่อพูดจบเซซิล 

ก็มองเขาอย่างคาดหวัง

แทนที่ฟังแล้วเขาจะปลาบปลื้มใจ แต่มิตเชลล์กลับดูขันเสียมากกว่า  

“ผมควรคิดว่านั่นเป็นคำชมรึเปล่า”
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เซซิลขมวดคิ้วเมื่อได้ยินแววขบขันในน้ำเสียงของมิตเชลล์ แล้วริม 

ฝีปากบางของเขาก็หยักขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มพึงพอใจที่มุมปาก  “ไม่อย่าง 

แน่นอน แกเป็นไวแอตต์ และพวกเราไวแอตต์ไม่ใฝ่หาหรือจำเป็นต้องได้รับ 

การยอมรับจากผู้อื่น” ราวกับเขาตระหนักได้ในทันใดนั้นว่าตนเองไม่ได้ทำให้ 

ชายผู้อ่อนวัยกว่ายอมอ่อนข้อลงเลยแม้แต่น้อย  เซซิลจึงเปลี่ยนกลยุทธ์  

“เพราะแกคือไวแอตต์คนหนึ่ง แกน่าจะเข้าใจเหมือนกันว่ามันยากแค่ไหน 

สำหรับฉันที่จะยอมรับว่าความโกรธและความทะนงตนของฉันเองที่ทำให้ 

ตัดสินใจผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเมื่อหลายปีก่อน ความผิดพลาดที่แกต้อง 

ชดใช้มาทั้งชีวิต ฉันไม่หวังว่าแกจะยกโทษให้ฉัน เพราะพวกเราไวแอตต์ไม่ 

ยอมรบัแคเ่พยีงคำขอโทษในสิง่ทีใ่หอ้ภยัไมไ่ด้ และฉนักอ็ายปุาเขา้ไปแปดสบิ 

แลว้ เหลอืเวลาใหไ้ถโ่ทษไม่มากนักหรอก ฉนักเ็ปน็ไวแอตตค์นหนึง่เหมอืนกนั  

จึงไม่อาจขอให้อภัยในสิ่งที่ฉันไม่สมควรจะได้รับ แต่สิ่งเดียวที่ฉันจะขอได้ 

คือสิ่งนี้  —” ชายชรายื่นมือซึ่งสั่นเล็กน้อยข้างหนึ่งออกมา  “แกจะจับมือ 

กับฉันได้มั้ย”

โอลิเวียซึ้งใจจนแทบน้ำตาไหล และริมฝีปากล่างอันอ่อนนุ่มของ 

แคโรไลน์ก็สั่นระริกด้วยรอยยิ้มให้กำลังใจ แต่มิตเชลล์ไม่สนใจท่าทางนั้น 

ของเซซิล “ไม ่ จนกว่าผมจะเข้าใจว่าเราจับมือกันเรื่องอะไร”

“นีเ่ป็นงานวันเกิดอายุครบแปดสิบปีของฉัน” เซซิลพูดเนือย  ๆพร้อมกับ 

ทิ้งมือที่ยื่นค้างลงข้างลำตัว “ฉันต้องรับผิดชอบดูแลโอลิเวีย แคโรไลน ์ และ 

บิลลี่น้อย แต่เมื่อฉันจากไป จะไม่เหลือใครดูแลพวกเขาต่อ ฉันรู้ว่าโอลิเวีย 

น่ะชอบแกเข้าแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหล่อนคิดว่าแกเป็นพันธมิตรคนหนึ่ง  

เพราะพวกแกทั้งคู่เห็นสมควรที่จะไม่ใส่ใจคำขอร้องของฉันที่ให้เอารถออกไป 

จอดข้างนอกถนน”

มิตเชลล์เหลือบมองโอลิเวียด้วยสายตาประหลาดใจ และหล่อนคิดว่า 

เหน็แววตลกขบขนัในดวงตาของเขาดว้ย กอ่นทีเ่ขาจะหนักลบัไปสนใจเซซลิตอ่

“ฉันรู้ว่าวิลเลียมผูกพันกับแกตั้งแต่วินาทีที่เขาพบแก และวิลเลียม 

ของเราก็ดูคนเก่งมาก แคโรไลน์กับบิลลี่น้อยบอกฉันว่าแกใช้เวลาอยู่กับ 

พวกเขาเพราะวิลเลียมต้องมาจาก...หายไป และฉันเดาว่าพวกเขาก็รักแก 
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เหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้ว” เขาหยุดพูดนิดหนึ่ง แต่มิตเชลล์ไม่ได้ 

ยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนั้น  เซซิลจึงยื่นมือออกมาอีกครั้งอย่างแน่วแน่   

“จะชอบหรือไม ่ แกกเ็ปน็หลานชายของฉนั ฉนัจำเปน็ตอ้งรู ้ พวกเขา กจ็ำเปน็ 

ต้องรู้” เขาย้ำ “ว่าแกยอมรับบทบาทนั้น และตกลงที่จะดูแลพวกเขาถ้าหาก 

มีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน แกจะจับมือกับฉันในเรื่องนั้นได้มั้ย”

โอลเิวยีทึง่มากทีเ่ซซลิเรยีบเรยีงคำขอรอ้งของเขาใหมไ่ดอ้ยา่งชาญฉลาด  

ราวกับว่าเขากำลังทำในนามของหล่อนกับแคโรไลน์ และหล่อนพอใจอย่าง 

เหลือล้นที่ครั้งนี้มิตเชลล์ลังเลเพียงวินาทีเดียวก่อนจะยื่นมือข้ามโต๊ะไปจับมือ 

กับปู่ของตัวเอง

“งั้นก็เรียบร้อย”  เซซิลพูดขึ้นทันทีพร้อมกับสลัดคราบชายแก่ผู้เปราะ 

บางไร้กำลังราวกับมันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะกับเขา  “โอลิเวีย  แคโรไลน์  

พามิตเชลล์เข้าไปในห้องนั่งเล่น แล้วจัดการให้เขาได้เจอทุกคนที่สมควร 

ต้องเจอที่นั่น”

โอลิเวียนิ่วหน้า  “พี่จะประกาศหรืออะไรทำนองนั้นว่าเขาเป็นใครและ 

ไปอยู่ที่ไหนมาจนป่านนี้เหรอ”

“ไม่มีทาง! การประกาศอย่างเป็นทางการจะเปิดช่องให้คนยิ่งถาม 

คำถามที่ฉันไม่คิดจะตอบ ฉันพูดออกไปให้บางคนได้ยินบ้างแล้วว่ามิตเชลล์ 

อุตส่าห์ทิ้งงานที่ยุโรปเพื่อมาเยี่ยมเราสองสามสัปดาห์ ตอนที่เธอพาเขาเข้าไป 

ในห้องนั่งเล่น ฉันอยากให้เธอทำเหมือนกับคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าเขา 

เป็นใคร และที่จริงอาจเคยเจอเขาที่นี่มาก่อนแล้วด้วย” เมื่อพอใจกับการ 

แก้ไขปัญหาแล้ว เซซิลก็ออกเดินไปที่ประตู

“แล้วฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไง” โอลิเวียถาม

เขาหันมาอธิบายอย่างรำคาญ “เธอก็เดินเข้าไปหาคนสักกลุ่มหนึ่งสิ  

โอลิเวีย แล้วก็พูดกับพวกเขาว่า ‘พวกคุณทุกคนเคยเจอมิตเชลล์กันแล้ว 

ใชม่ัย้’ แลว้พอพวกเขาบอกวา่ไมเ่คยเจอ เธอกท็ำทา่ประหลาดใจ ทนีีพ้วกเขา 

ก็จะเก็บไปสงสัยตลอดทั้งคืนว่าพวกเขาไปทำให้ฉันโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง 

ถึงได้ตกข่าวกันขนาดนี้” เขาหันหลังเดินออกไปได้สองก้าวก่อนจะหันกลับมา 

อีกครั้ง ริมฝีปากโค้งเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ “หรือจะให้ดีกว่านั้น นาน  ๆ  ครั้ง  
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จูดิธ แมคนอธ

เวลาที่เธอพามิตเชลล์เข้าไปหาใคร ลองเริ่มต้นด้วยการบอกว่า ‘มิตเชลล์  

จำมิสเตอร์นั่นมิสซิสนี่ได้มั้ย’ แน่นอน พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าเคยเจอมิตเชลล์ 

มาก่อน แต่พวกเขาจะยิ่งตกใจมากกว่าที่ มิตเชลล์ จำไม่ได้ว่าเคยเจอ พวกเขา  

นั่นจะทำให้มิตเชลล์ถือไพ่เหนือกว่า” พูดจบเขาก็เดินออกไป

โอลิเวียมองดูมิตเชลล์เพื่อคะเนปฏิกิริยาของเขา แต่ชายหนุ่มทำแค่ 

จ้องเขม็งตามหลังเซซิลไป หล่อนจึงพูดขึ้น “เซซิลมักจะมีลูกเล่นแสน 

เจ้าเล่ห์แต่แยบยลแบบนี้แหละ”

“เซซิลมักจะ  —” มิตเชลล์หันมาจ้องสีหน้าหวาดกลัวของโอลิเวีย 

แล้วตัดสินใจไม่พูดต่อให้จบประโยค เสียงประกาศของแคโรไลน์ดึงความสนใจ 

ของพวกเขา

“คืนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยเล่นหรือถูกกระหน่ำด้วยคำถามเกี่ยวกับ 

วิลเลียมจริง ๆ เพราะไม่มีอะไรใหม ่ๆ จะให้ตอบ ฉันขอตัวรออยู่ในนี้ดีกว่า”

“ผมจะพาคณุกลบับา้น” มติเชลลร์บีพดู แตเ่ธอสา่ยหนา้และยิม้ใหเ้ขา  

“เซซิลพูดถูก คืนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะแนะนำคุณให้ทุกคนรู้จัก เพราะ 

มิตรสหายมากมายของเซซิลมารวมกันอยู่ที่นี่แล้ว”

“ผมไม่ใช่สาวเดบูตองต์ที่ต้องให้คนพาเปิดตัวเข้าสังคม” เขาประชด- 

ประชัน

“ไมมีใครเข้าใจผิดว่าคุณเป็นสาวเดบูตองต์หรอก” แคโรไลน์บอก 

อย่างขบขันแกมเหน็บแนม “แต่ผู้หญิงพวกนี้บางคนคงจะมองคุณเป็นหนุ่ม 

หล่อผิวเข้มน่ากินเหมือน บงบง (ขนมหวาน) เสียมากกว่า” 

เขาเอือ้มมอืไปจบัแขนเธอเพือ่จะพยงุขึน้จากเกา้อี ้ “ไวค้ราวหนา้ละกนั”

แคโรไลน์เอนหลังกลับเข้าไปในเก้าอี้มากขึ้นอีกและส่ายหน้าอย่าง 

เดด็เดีย่ว “นีเ่ปน็โอกาสทีเ่หมาะสมทีส่ดุและเปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุ ออกไปกบัโอลเิวยี 

ตอนนี้เถอะ ได้โปรดทำเพื่อฉัน  —” เธอกระตุ้นเมื่อเห็นว่าเขายังมีท่าทาง 

ไม่เต็มใจ “หลังจากคืนนี้ บิลลี่กับฉันจะได้ไปไหนมาไหนกับคุณได้โดย 

ไม่ต้องกังวลว่าผู้คนจะคิดว่าฉันมีแฟนใหม่มาแทนที่วิลเลียมแล้ว”

“สิบห้านาทีนะ” มิตเชลล์ตกลงอย่างไม่สบอารมณ์ จากนั้นจึงยื่นแขน 

ให้โอลิเวียจับ


