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แนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี

สิบสี่ปีก่อน

แบรนดีวัยสิบเอ็ดขวบ  นั่งอยู่ตรงประตูห้องนอนที่เปิดอ้า ซึ่งติด 

ผ้าม่านบางพลิ้วและมีเตียงนอนสี่เสาน่ารักที่มีม่านคลุม ฟังเสียงกรีดร้อง 

ฟูมฟายของแม่

“แต่ฉันไม่รู้วิธีเขียนเช็ค” 

“ถึงเวลาแล้วไงที่เธอต้องหัดซะที” พ่อของเธอไม่มีทางพูดด้วยเสียง 

น่าขยะแขยงกว่านี้อีกแล้ว

“แต่คุณคอยทำให้เราตลอด” 

“ถูกต้อง” พ่อเดินกระแทกส้นเล็กน้อยระหว่างเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า  

“ฉันกลับมาบ้านหลังจากทำงานเหนื่อยทั้งวันที่ออฟฟิศ  แล้วก็ยังต้อง 

มานั่งจ่ายค่าสาธารณูปโภคจิปาถะ ค่าผ่อนบ้าน บัตรเครดิต และใบแจ้งหนี้ 

ทั้งหลายแหล่ ฉันต้องเป็นคนจองตั๋วทุกครั้งที่เราเดินทาง หาคนมาตัดหญ้า 

ในสนาม การดูแลเธอนี่มันน่ารำคาญชะมัด”

“แต่คุณต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น!”

พอ่คงยอมรบัวา่ทีแ่มพ่ดูมานัน้ถกูตอ้ง เพราะเขาเสยีงออ่นลงเลก็นอ้ย  

“มนัไมย่าก ทฟิฟาน”ี จากนัน้เขากก็ลบัไปหมดความอดทนตามเดมิ “พระเจา้  

เลขาฯของฉันยังทำได้เลย”
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“หลอ่นใชม่ัย้” เสยีงแมจ่า๋สัน่พรา่ดว้ยความระแวง “ซซูานสนิะ นงัรา่น 

น้อย ๆ นั่นคือคนที่ทำให้คุณทิ้งฉัน”

“เธอไม่ใช่นังร่าน” เขาตะคอก ก่อนจะสูดหายใจลึก ๆ จนได้ยินถนัด  

“แล้วฉันกำลังจะทิ้งเธอไปเพราะเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจาก…เอาแต่แต่งตัว”

แบรนดีนึกภาพพ่อโบกฝ่ามือใหญ่ไปที่ร่างผอมบางของแม่ผู้ทำผม 

สีบลอนด์และทำเล็บอย่างไร้ที่ติ

“คณุอยากใหฉ้นัทำอะไร ฉนัทำไดท้กุอยา่งทีค่ณุตอ้งการ” เสยีงแมจ่า๋ 

ฟังดูตื่นตระหนก

แบรนดีรู้ว่าแม ่กำลัง ตกใจกลัว เพราะแบรนดีก็กลัวเช่นกัน

“เธอพูดคุยเรื่องมีสาระ ไม่ได้ หารือเรื่องธุรกิจกับฉันก็ ไม่ได้ เหตุผล 

ที่เธอได้รับเลือกเป็นลูกขุนเสมอก็เพราะเธอไม่รู้บ้าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ 

เหตกุารณป์จัจบุนั” เขาทำเสยีงฮอึยา่งดถูกู “ผูช้ายอยา่งฉนัตอ้งการสิง่ทา้ทาย 

สติปัญญา ไม่ใช่พรมเช็ดเท้าที่แก่เยิน”

แบรนดีต้องรู้ให้ได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่และตัวเธอ

แม่อุทาน “ฉันอายุสามสิบสองเอง!”

“ใช่อย่างที่ฉันพูดเลย”

ทำไมเขาถึงใจร้ายขนาดนี้ ทิฟฟานีเป็นคนสวย ทุกคนพูดอย่างนั้น  

เพือ่นในชัน้เรยีนบลัเลตข์องแบรนดลีว้นอจิฉาเธอทีม่แีมเ่หมอืนดาราภาพยนตร ์ 

แบรนดีไม่คิดว่ามันเจ๋งอะไรนักหนาที่มีคนคุยกับเธอเรื่องทิฟฟานีตลอดเวลา  

และถามวา่เธอภมูใิจไหมทีม่แีมส่วยขนาดนัน้ แตเ่ธอกม็กัจะยิม้และพยกัหนา้  

เพราะต่อจากนั้นคนเหล่านั้นจะพูดเสมอว่า “อีกหน่อยพอโตขึ้น หนูก็จะ 

เหมือนเธอ”

“คุณไม่เคยอยากคุยเรื่องธุรกิจกับฉัน” ส้นรองเท้าของแม่จ๋าส่งเสียง 

ดงักอ็ก ๆ กบัพืน้ไมเ้นือ้แขง็ขณะเธอเดนิตามพอ่ไปรอบหอ้งนอน “คณุบอกวา่ 

คุณทิ้งเจนมาหาฉัน เพราะเธอเอาแต่คุยเรื่องพวกนั้น ในขณะที่สิ่งเดียว 

ที่คุณต้องการก็คือบ้านแสนสงบที่คุณพักผ่อนได้”

พ่อคำรามฮึ่มในคอ

“มองดูรอบตัวสิ ฉันปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย และจ้างมัณฑ- 
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นากรมาจัดบ้านนี้ให้เป็นบ้านที่คุณภูมิใจได้…”

“แล้วฉันก็ต้องจ่ายเงินก้อนโตให้เจ้าหนุ่มญี่ปุ่นบื้อนั่น…”

“เขาเป็นคนอินโดนีเซีย!”

“แล้วก็ให้ไอ้มัณฑนากรบ้องตื้นพวกนั้นมาเปลี่ยนผ้าม่านที่ออฟฟิศ 

ปีละสี่หน” พ่อชักพาลขึ้นเรื่อย  ๆ

“ม่านประดับ ของพวกนั้นเรียกว่าม่านประดับ คุณพาลูกค้าไปที่ 

ออฟฟิศนะ แกรี่ ฉะนั้นเราก็ต้องตกแต่งให้ถูกต้องเหมาะสม!”

แบรนดีชอบจริง  ๆ ที่เมื่อเป็นเรื่องที่แม่สนใจอย่างแท้จริง แม่จ๋าก็ 

ตอกหน้าพ่อได้

“อีกอย่าง บ้านของเราได้ขึ้นพาดหัวในฟรอนเกตแค็ตตาล็อก…” 

บทความพิเศษหน้าคู่ในฟรอนเกตแค็ตตาล็อกเป็นความสุขและความ 

ภูมิใจของแม่จ๋า ทำให้เธอมีหน้ามีตาอย่างยิ่งในหมู่เพื่อนฝูง

“แค็ตตาล็อกนั่นหางานมาให้คุณเยอะแยะ ทั้งคดีฆาตกรรมดูจีเรน  

และ” เสียงแม่จ๋าสั่นเครือ “คดีหย่าร้างที่คนพูดถึงกันทั้งเมืองคดีนั้น…” เธอ 

พูดถูก

ดังนั้นพ่อจึงเถียงจากอีกทาง “เธอคิดว่าฉันไม่เห็นใบแจ้งหนี้ค่าไปหา 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและหมอศัลยกรรมตกแต่งของเธอรึไง กับที่แอบไป 

นวดหน้าขัดตัวน่ะ”

“แล้วมันผิดตรงไหน” แม่จ๋าย้อนถามด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง  

“คุณไม่อยากให้ฉันสวยหรอกเหรอ”

“ฉันต้องการอะไรบางอย่างที่มากกว่าเปลือกกลวง  ๆ  ที่ได้แต่ยิ้มเอ๋อ 

อย่างไร้หัวคิดและพล่ามว่า วิกกี้ที่เล่นเทนนิสด้วยกันควรทำบางอย่างกับ 

เซลลูไลต์ที่ต้นขา! ลูกสาวเธอก็แย่พอกัน”

แบรนดีอยากปิดหู ไม่อยากได้ยินพ่อตัวเองตัดพ่อตัดลูกกับเธอด้วย 

การพูดว่า  ลูกสาวของเธอ แต่ของแบบนี้ก็เหมือนกับฟังเสียงรถชนกัน… 

การดถูกูและการปฏเิสธทำใหเ้ธอหนัมาสนใจเชน่เดยีวกบัเสยีงครดูตอนหา้มลอ้ 

และรอยบุบบี้ของโลหะ ชั่วอึดใจหนึ่งที่บ้าคลั่ง แบรนดีก็สงสัยว่าเธอจะ 

เอาชีวิตรอดกลับมาได้หรือไม่
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“ทั้งหมดที่ยายเด็กนั่นทำ…”

“แบรนดี” แม่หายใจเข้าลึก  ๆ แบรนดีนึกภาพแม่เหยียดไหล่ออก 

อย่างผึ่งผาย “แกชื่อแบรนดี”

“แบรนดีเอาแต่เรียนบัลเลต์ ยิมนาสติก และเชียร์ลีดเดอร์ แกคือ 

เธอในแบบย่อส่วนแท้ ๆ เลย ทำไมแกไม่เหมือนคิมเบอร์ลีให้มากกว่านี้”

คิมคือลูกสาวคนแรกของเขา ลูกสาวที่เกิดกับเจน

“คิมเบอร์ลีเล่นซอฟต์บอล และเล่นเก่งเป็นบ้า” เสียงเขาดังก้องด้วย 

ความภมูใิจ “แกไดท้นุนกักฬีาเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัเทกซสั แกกำลงัจะเปน็ 

วิศวกรและสร้างอะไรสักอย่างของแกเอง ไม่เหมือนลูกของเธอ แบรนดี 

โง่จะตาย”

โงจ่ะตาย พอ่คดิวา่เธอโง ่ แบรนดหีลบัตาลง พยายามขม่ความนอ้ยใจ 

และเมื่อมันไม่ได้ผล เธอก็วางกำปั้นลงบนปากและกดเอาไว้ กลั้นเสียงร้อง 

ไม่ให้ดังออกมา

เธอไมไ่ดโ้ง ่ เขานัน่แหละทีโ่ง ่ เขา โง ่ เธออยากลงไปทีห่อ้งนอนของพอ่ 

กับแม่ กระทืบเท้า ร้องตะโกนต่อว่าพ่อที่ทิ้งเธอกับแม่เหมือนขยะ

แต่แบรนดีไม่อาละวาด เธอทำตามกฎด้วยความหวังว่าการทำตัวดี 

จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยจนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ทุกอย่างไม่เรียบร้อย แต่ถ้าเธอพยายามให้มากขึ้นอีกนิด…

“แกไม่ได้โง่!” แม่จ๋าแย้ง

“อย่างเธอ จะรู้ได้ยังไง”

แบรนดีอ้าปากค้าง เขาโหดร้ายกับแม่จ๋าขนาดนี้ได้อย่างไร

“แกเป็นลูกสาวของคุณพอ  ๆ  กับคิมเบอร์ลี แล้วแกก็ฉลาด แกได้ 

เกรดเอล้วนแม้กระทั่งวิชาเลข” แม่จ๋าไม่ใส่ใจสักนิดที่พ่อดูถูกตนเอง แต่ 

โต้เสียงแข็งทันทีเพื่อปกป้องแบรนด ี

แนล่ะ จดุแขง็ของแมจ่า๋ไมไ่ดม้าจากการเรยีนในโรงเรยีน เธอเกง่จรงิ ๆ  

เรื่องจัดบ้านให้สวยงาม รู้ว่าต้องสวมอะไรจึงดูดี และต้องยิ้มแบบไหนจึงจะ 

ทำให้พวกผู้ชายใจเต้นตึกตักและหน้าแดง

“แบรนดีน่ะ อย่างเก่งก็คงเรียนเอกภาษาอังกฤษบ้าบออะไรสักอย่าง  
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และผลาญเงนิในกระเปา๋ฉนัไปตลอดชวีติ” เขาทำเสยีงขยะแขยงราวกบัการเกง่ 

ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องเสียของ

“แกเก่งที่สุดในชั้นเรียนยิมนาสติกกับบัลเลต์”

“กะแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็ก  ๆ  ผอมแห้งในชุดรัดติ้วโขยงหนึ่ง!”

แบรนดกีดัฟนั เธอไมไ่ดผ้อมแหง้หรอืตวัเลก็อกีแลว้ เธอมทีรวดทรง 

และสงูหา้ฟตุสบินิว้ เธอสงูกวา่แมจ่า๋หนึง่นิว้และสงูเกนิหนา้เดก็ผูห้ญงิคนอืน่ ๆ  

ในชัน้สีน่ิว้ แตเ่วลาอยูบ่า้น พอ่แทบไมเ่คยชายตาแลแบรนด ี และไมเ่คยใสใ่จ 

หาเวลามาดูการแสดงเดี่ยวของเธอสักครั้ง

“คมิเบอรล์เีลน่กฬีาจรงิ ๆ” เขาพดู “กฬีาทีแ่ขง่กนัดว้ยความมุง่มัน่และ 

พละกำลัง”

แม่สวนกลับด้วยน้ำเสียงเชิด  ๆ  เจ้าระเบียบว่า “ถ้าคุณถามฉันนะ  

คิมเบอร์ลีน่ะเป็นเลสเบี้ยน”

แบรนดีซบหน้าผากกับผนังพร้อมครางเบา ๆ มันเป็นความจริง แน่นอน 

ว่ามันเป็นความจริง คิมบอกแบรนดีเอง แต่พ่อเกลียดพวกรักเพศเดียวกัน 

เขา้ไส ้ และเขาไมอ่ยากรูแ้นว่า่ลกูสาวผูม้ดีดีา้นกฬีาเปน็พวกสาวรกัสาว แมจ่า๋ 

เพิ่งทำพลาดครั้งใหญ่ด้วยการบอกเขานี่แหละ

พ่อตะโกนลั่น “เธอมันนางขี้อิจฉา…”

แม่จ๋าส่งเสียงร้องเบา  ๆ  อย่างตกใจ

เขากำลังจะตีแม่จ๋า

แบรนดีผุดลุกขึ้น คว้ามังกรเซรามิกแสนรักขึ้นมาเพื่อใช้ต่างอาวุธ

เธอได้ยินเสียงแก้วแตกกระจายดังเพล้ง

ด้วยใจเต้นแรง แบรนดีวิ่งไปตามทางเดิน เงื้อมังกรขึ้น

พ่อพูดเสียงแหบแห้ง “พระเจ้า ทิฟฟานี อย่าโง่น่า”

“ฉันไม่ได้โง่!” แม่จ๋ากระทืบเท้า “ฉันแค่คิดว่ามารยาททางสังคมและ 

ความสบายใจอะไรพวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แล้วคุณก็ไม่ควรทำแจกันนั่นแตก”

แบรนดีไถลเท้าหยุดกึก

แมจ่า๋พดูตอ่ “ฉนัใชเ้วลาตัง้สองเดอืนกวา่จะหาแจกนัทีเ่ขา้กบัโตะ๊ตวันัน้ 

เจอ!”
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แบรนดีค่อย ๆ ลดมังกรลงแล้วย่องกลับไปที่ห้อง ถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าเธอ 

ฟังอยู่ พวกเขาจะให้เธอปิดประตู และไม่ว่าท้องไส้จะปั่นป่วนแค่ไหน เธอ 

ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อได้ทำลายชีวิตพวกเธอแม่ลูกหรือเปล่า

“ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละ” พ่อเอ่ย “เธอมักห่วงแจกันและมารยาท 

ทางสังคมมากกว่าความคิดความอ่านหรืองาน…หรือแม้แต่ตัวฉัน”

“ไม่จริงสักหน่อย!” แม่จ๋าร้องเสียงแผ่วราวกับลูกสุนัขที่ถูกเตะ

มัน เป็น ความจริง แต่ในสายตาไร้เดียงสาประสาเด็กของแบรนดีก็ดู 

เหมือนว่านั่นแหละคือทั้งหมดที่พ่อต้องการจากแม่จ๋า เพิ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เอง 

ที่เขาเริ่มหงุดหงิดกระวนกระวายและเอาแต่พาลรีพาลขวาง

เสียงสะอึกสะอื้นเบา  ๆ  ของแม่จ๋าคงทำให้พ่ออึดอัดใจ เพราะเขา 

พยายามจะโน้มน้าวเธอ “ไม่เอาน่า ทิฟฟ์ ถึงไม่มีฉันเธอก็อยู่ได้ เจนเอง 

ก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร”

“ตะ…แต่ จะ…เจนมีข้อตกลงก่อนแต่งงาน คะ…คุณไม่อยากให้ฉัน 

ทะ…ทำ”

“นั่นเป็นความผิดพลาดของเธอเอง”

แบรนดีจำน้ำเสียงแบบนั้นของพ่อได้ ความรู้สึกผิดกำลังทิ่มแทงเขา 

อย่างรุนแรง…และเขาไปลงที่แม่

“คะ…คุณบอกว่า…คุณจะดูแลฉันตลอดไป”

“ให้ตายสิ หยุดร้องไห้ฟูมฟายซะทีได้มั้ย มันน่าขยะแขยง” เขา 

กระแทกกระเป๋าเสื้อผ้าปิด “ฉันจะให้ทนายฉันโทร.หาทนายของเธอ”

“ฉันไม่มีทนาย!”

“หาเข้าสิ” ส้นรองเท้าของพ่อกระแทกพื้นไม้เนื้อแข็งขัดเงา ขณะที่เขา 

ก้าวไปตามทางเดิน 

แบรนดีนิ่งขึงระหว่างรอดูว่าเขาจะกอดเธอก่อนไปหรือเปล่า

แต่เขาจากไปโดยไม่เหลือบมองเธอด้วยซ้ำ

แบรนดีกล้ำกลืนความผิดหวังเอาไว้ เธอรู้วิธีว่าจะทำได้อย่างไร เธอ 

ทำมาหลายปีแล้ว

แมจ่า๋วิง่ผา่นหนา้เธอตามพอ่ไป รอ้งไหด้ว้ยความทอ้แทส้ิน้หวงัยิง่กวา่ 
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เดมิ “ฉนัไมม่งีานทำ ฉนัจะเลีย้งแบรนดไีดย้งัไง เราจะอดตาย!” แมจ่า๋ตาม 

ไปทันตอนที่พ่อกำลังจะเปิดประตู คว้าแขนเขาไว้และพยายามรั้งเขากลับมา

กระทั่งแบรนดีก็ดูเหตุการณ์ระทึกใจที่ดำเนินมาถึงช่วงเด็ดสุดออก

เธอปดิประตเูกบ็ตวัอยูใ่นหอ้งอยา่งเงยีบ ๆ และปลอ่ยพวกเขาสองคน 

ไว้กับช่วงเวลาดังกล่าว

ท้องไส้แบรนดีปวดมวน บิดตัวด้วยความเศร้าซึม เธอลูบบริเวณ 

ที่ปวดอย่างใจลอย พลางเหลียวมองรอบห้องนอน แม่จ๋าแต่งห้องนี้ด้วย 

เครือ่งเรอืนโทนสทีองกบัสขีาว เบาะรองสทีองกบัสชีมพ ู ตอนยงัเด็ก แบรนดี 

รู้สึกราวกับว่ากำลังอาศัยอยู่ในบ้านในฝันของบาร์บี้ และเธอชอบเหลือเกิน

มาตอนนีเ้มือ่โตขึน้ แบรนดรีูส้กึเหมอืนอาศยัอยูใ่นบา้นในฝนัของบารบ์ี ้

และเธออยากเปลี่ยนมันเหลือเกิน แต่ไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของแม่จ๋า  

ดังนั้นเธอจึงเติมของตกแต่งเล็ก  ๆ น้อย  ๆ เข้าไปสองสามอย่าง งานกระจกสี 

เน้นโทนสีฟ้าที่ดูเหมือนกับภาพโปรดของเธอซึ่งพิมพ์อยู่ในหนังสือ  ฮอบบิท  

มังกรสีเขียวมันวาวที่ดวงตาทำจากพลอยเปล่งประกายระยิบระยับ โปสเตอร์ 

สดีำขาวสามแผน่ของฮาเดรยีนบอยสจ์ากองักฤษ แตก่ารเพง่มองผา่นกระจกส ี 

ไล้ปลายนิ้วบนเกล็ดมังกร หรือมองใบหน้าหนุ่ม  ๆ  ไม่ได้ช่วยบรรเทาความ 

ปวดร้าวในอก…ในหัวใจของเธอได้เลย

แบรนดีเปิดหน้าต่างและมองออกไปยังสุมทุมพุ่มไม้ที่คลี่ใบเขียวสด 

ออ่นนุม่ แนชวลิลร์ม่รืน่สวยงามในฤดใูบไมผ้ล ิ สนามหญา้ใหญโ่ตของบา้นเธอ 

ผ่านการปรับแต่งภูมิทัศน์และเล่นระดับอย่างดี ซึ่งปกติแล้วเป็นภาพที่ทำให้ 

แบรนดรีูส้กึอบอุน่และปลอดภยั แตว่นันีก้ารมองสวนกลบัไมไ่ดผ้ล ไมม่อีะไร 

ได้ผลทั้งนั้น

จากชั้นล่าง แบรนดีได้ยินเสียงประตูหน้ากระแทกปิดแรงมากจนบ้าน 

สะเทือน

ภายในคอเธอเจ็บระบม ดังนั้นแบรนดีจึงสูดอากาศบริสุทธิ์เฮือกใหญ ่ 

กลั้นน้ำตาอย่างเอาเป็นเอาตาย…ไม่นะ ไม่ใช่น้ำตา เธอจะไม่ร้องไห้

เธอจะแก้ไขเรื่องนี้ เธอต้องทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ 

ดีขึ้น
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เธอเดนิไปทีโ่ตะ๊วาดรปู แลว้หยบิสมดุฉกีออกมาเลม่หนึง่ เลม่ทีเ่ขยีน 

ชื่อเธอไว้ ก่อนเขียนว่า  สิ่งที่ต้องเรียนรู้  ลงบนหัวกระดาษ ขีดเส้นใต้ ใส่ 

หมายเลขเรียงลงมาตามเส้นบรรทัด แล้วเขียนว่า

วิธีดูแลแม่

1. เรียนรู้วิธีเขียนเช็ค

2. หาว่าสาธารณูปโภคคืออะไร

3. หาวิธีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน

จากนั้นฉีกใบรายการนั้นออก วางไว้ข้าง ๆ อย่างบรรจง และเขียนบน 

หัวกระดาษขาวสะอาดแผ่นใหม่ว่า

วิธีดูแลตัวฉันเอง

1. เรียนรู้วิธีเขียนเช็ค

2. หาทุนการศึกษาเพื่อจะได้เรียนต่อ

3. เล่นเบสบอล

แบรนดีนิ่วหน้าใส่หัวข้อสุดท้ายและกัดปลายปากกา ไม่ไหว นั่น 

ใช้ไม่ได้ เธอไม่เก่งเรื่องเล่นเบสบอล เธอชอบก้มหลบเมื่อบอลพุ่งมาทางเธอ  

ทำเอาคิมรำคาญ

แบรนดีขีดฆ่า เล่นเบสบอล และแทนที่ด้วย เป็นทนายความ

เธอไม่รู้ว่าทนายความทำอะไรกันแน่…เด็กหญิงที่ไปเรียนบัลเลต์  

ยิมนาสติก และเชียร์ลีดเดอร์ทุกเวลาว่าง เรียนรู้ว่าเธอรู้เรื่องโลกจริง ๆ น้อย 

อย่างน่าประหลาด โดยเฉพาะเมื่อพ่อของเธอไม่เคยเล่าเกี่ยวกับงานของเขา 

ให้ฟัง…แต่เธอรู้ว่าเขาหาเงินได้เยอะ และพ่อต้องการให้แม่เธอดูสวยงาม  

แบรนดีทำตัวน่ารักเวลามิสเตอร์ชาร์ลส์ แมคกราท์ กับภรรยามาเยี่ยม แล้ว 

มิสเตอร์แมคกราท์คนนี้ก็เป็นทนายความคนสำคัญที่ชิคาโก

นั่นคือสิ่งที่เธอต้องการ เธออยากเป็นคนสำคัญ เธอต้องการอำนาจ 
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ที่จะทำให้พ่อไม่กล้าหือ และความสามารถที่จะเอาข้อตกลงก่อนแต่งงาน 

มาให้แม่

ไม่ว่าข้อตกลงก่อนการแต่งงานนี้จะเป็นอะไรก็ตาม

เรียนรู้วิธีทำข้อตกลงก่อนแต่งงาน
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2 
ชิคาโก

สิบสี่ปีต่อมา

ถ้าระบบ แสดงหมายเลขโทร.เข้าของแบรนดีทำงาน เธอจะไม่รับสายนั้น 

เด็ดขาด

แตม่นัไมท่ำงาน และแบรนดรีบัสาย แลว้กง็านเขา้ตามคาด เพราะมนั 

เป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายสิ้นดี

ใช่ว่าแบรนดีไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้ คนที่มีหัวคิดสักนิดย่อมทำนายได้ว่า  

การย้ายจากแนชวิลล์มาชิคาโกกลางฤดูหนาวจะต้องยุ่งยาก และแบรนดี 

ก็ภูมิใจกับความฉลาดของตัวเองมาจนบัดนี้ 

แต่เธอดันเลือกฤดูหนาวที่สุดเท่าที่ชิคาโกเคยเจอในรอบศตวรรษ  

ทำเอาท่อประปาในตึกอพาร์ตเมนต์ของแบรนดีจับแข็งเป็นครั้งแรกนับแต่ 

สร้างมา ซึ่งหมายความว่าคนจากบริษัทขนย้ายไม่มีอะไรจะดื่ม แต่ใช่ว่านั่น 

จะหยุดพวกเขาจากการเข้าห้องน้ำที่กดชักโครกไม่ลงเนื่องจากขาดน้ำ และ 

อาจเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายอาทิตย์ มิหนำซ้ำใช้กันด้วยความมักง่ายประสา 

ผู้ชายแท้ ๆ จนเธอไม่กล้านั่งชักโครกแม้จะอยากเข้าห้องน้ำถึงขีดสุด เพราะ 

ไม่มีทางทำความสะอาดฝารองได้เลย แถมไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่โผล่มาเห็นเธอ 

พูดคนเดียวขณะพยายามเช็ดฝารองนั่งด้วยก้อนกระดาษทิชชูคลีเน็กซ์จาก 

กระเป๋าสะพาย ไอ้วายร้ายนั่นยังมีหน้ามาถอยหนีราวกับว่าเธอสติไม่ดีอีก
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ขณะนีเ้ธอไมไ่ดม้องพวกผูช้ายในแงด่นีกั และการถอยหนขีองพนกังาน 

ขนย้ายมีแต่ยิ่งเพิ่มความโกรธของเธอ…และความรู้สึกโดดเดี่ยวหัวเดียว- 

กระเทียมลีบ

แบรนดีไม่รู้จักใครในเมืองนี้ยกเว้นอลันและมิสเตอร์แมคกราท์… 

ที่ตอนนี้เธอเรียกเขาด้วยชื่ออันทรงเกียรติมาหลายปีแล้วว่าลุงชาร์ลส์…แต่ 

พวกเขาหายไปอยูไ่หนกนัหมดตอนทีเ่ธอกำลงัเอาชวีติทัง้ชวีติของเธอยดัเขา้ไป 

ในอพาร์ตเมนต์ขนาดหนึ่งห้องนอนเนี่ย

ในสถานการณท์ีเ่หมอืนแกลง้ประชดกนัอยา่งนา่รกันา่ชงันี้ ผวิถนนลืน่ 

เป็นน้ำแข็งก็ส่งรถบรรทุกขนโซฟาและเก้าอี้นวมตัวใหม่ของเธอแฉลบเข้าไป 

ในร้านไอศกรีมมาร์เบิลสเลบที่ไม่มีลูกค้า คนส่งของปลุกปล้ำกับเครื่องเรือน 

เพื่อขนขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์ของเธอที่อยู่ชั้นสี่ด้วยการจับมันตั้งตะแคงเข้าไป 

ในลิฟต์ขนของ เป็นการขนย้ายที่ทำให้เธอต้องปิดตาและภาวนาต่อเทพเจ้า 

แห่งการจัดวางเครื่องเรือน

คำวิงวอนของเธอคงเป็นผลเพราะพวกเขาตั้งโซฟาและเก้าอี้ไว้หน้า 

เตาผิงแก๊สขนาดเล็ก วางเบาะรองเท้าไว้ตรงกลาง และเลื่อนโต๊ะเล็กสองตัว 

ให้เข้าที่

โชคของเธอต้องกลับมาแล้วอย่างแน่นอน เพราะโซฟาไม่บุบเสียหาย  

สีและผ้าหุ้มตรงตามที่สั่งทุกประการ และจะเข้ากันอย่างเหมาะเจาะกับ 

อพาร์ตเมนต์ใหม่ที่เธอกับอลันจะย้ายเข้าอยู่ตอนแต่งงานกันแล้ว ต่อมา 

ในคืนนั้น เมื่อเธอหยุดรื้อของออกจากกล่องนานพอจะทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ 

และยกเท้าพาดเบาะรอง แล้วมองเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมา มองจริง ๆ  เธอถึงได้ 

ตระหนักว่าความยาวของโซฟาสั้นไปสิบแปดนิ้ว

เธอได้รับเลิฟซีส ไม่ใช่โซฟาเต็มความยาวตามที่สั่ง

แบรนดีนอนตาแข็งตลอดคืนอยู่บนเตียงที่จัดอย่างเร่งรีบ กังวลถึง 

การโทรศัพท์หาเอมี่ ผู้เป็นพนักงานขายที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แซมมวล

อย่างน้อยที่สุดเรื่องนั้นก็ดำเนินไปด้วยดี เอมี่ขอโทษขอโพยต่อสิ่งที่ 

เกิดขึ้น ปฏิบัติตัวอย่างที่แบรนดีหวัง แต่ถึงอย่างนั้นความจริงก็คือ เธอต้อง 

รออีกหกสัปดาห์กว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่สั่งจะมาส่ง และแวบหนึ่งนั่นดูแย่กว่า 
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เรื่องบ้าอื่น  ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่เลวร้ายและดูไม่สิ้นสุดนี้

กระทั่งเธอรับโทรศัพท์สายนั้น เธอคิด คิดจริง ๆ เลยว่า อลันโทร.มา 

บอกว่าเขาจะแวะเข้ามาหาเธอได้เสียที

แต่มันกลับเป็นสายจากแม่ของเธอ

“ไงจ๊ะ การย้ายบ้านเป็นยังไงบ้าง” ทิฟฟานีทำเสียงเหมือนเชียร์ลีดเดอร์ 

เรียกขวัญลูกทีมก่อนการแข่งใหญ่เหมือนเช่นเคย 

แบรนดีเหลียวมองรอบตัว ดูบรรดากล่องต่าง  ๆ  ที่วางเรียงรายเป็น 

ขบวนยาวเหยยีดไมส่ิน้สดุ ทัง้กลอ่งเปลา่กองสมุเอยีงกระเรเ่ทพ่งิผนงั กลอ่ง 

พับแบนวางซ้อนข้างประตู และกล่องอีกมากมายเหลือเกินที่ยังปิดเทปกาว 

และเขียนหวัด ๆ ด้วยปากกามาร์กเกอร์สีดำจากการย้ายบ้านสองครั้งหลังสุด 

ของเธอ กล่องปริมาณมหาศาล ไม่มีระบบเครื่องเสียงสเตอริโอให้เห็น และ 

มพีซิซา่เปน็อาหารคำ่อกีแลว้ “หนรูือ้กลอ่งจดัของมาวนัครึง่แลว้ แตย่งัไมเ่หน็ 

หน้าอลันเลย แม้แต่ครั้งเดียว”

“น่า  ๆ ลูกจ๋า แม่แน่ใจว่าเขาคงยุ่ง ก็เขาเป็นอายุรแพทย์เชียวนะ”  

สำเนียงชาวเทนเนสซีของคุณแม่ฟังดูอ่อนโยนและนุ่มนวล

แบรนดีไม่รู้ว่าตัวเองจะบ่นไปทำไมให้เสียเวลา ความเหงาและความ 

เหนือ่ยลา้แท ้  ๆทเีดยีวทีท่ำใหเ้ธอยอมใหอ้ารมณห์งดุหงดิเปน็ใหญ ่ จนออกปาก 

ต่อว่าคู่หมั้น แถมบ่นกับใครไม่บ่น แต่กับแม่ของเธอเอง “เขาไม่ใช่อายุร- 

แพทย ์ เขาเป็นแพทย์ประจำบ้าน”

“โถ พ่อคุณ แม่เห็นจากในรายการ  60 นาที  ว่าฝ่ายบริหารของ 

โรงพยาบาลใช้งานพวกแพทย์ประจำบ้านตั้งผลัดละเก้าสิบหกชั่วโมง แล้ว 

ลูกก็บอกว่าเขาเก่งมากเลย จำได้มั้ย ลูกบอกแม่ว่าเขาเป็นที่หนึ่งของชั้น  

และทุกคนก็จับตามองเขา”

แค่สักครั้ง แบรนดีหวังว่าแม่จะเข้าข้างเธอสักครั้ง ในเรื่องใดก็ได้  

“เขาไม่โทร.มาด้วย เขาอาจส่งอีเมลมา แต่หนูยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

จนกว่าจะอาทิตย์หน้า”

“หวังว่าลูกคงไม่ได้โทร.หาเขานะ ผู้หญิงขี้บ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่ารัก”  

ทิฟฟานีคือแบบอย่างของการเป็นผู้หญิงชาวใต้ในช่วงทศวรรษที ่ 1950
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“ค่ะ คุณแม่ หนูรู้แล้ว ถ้าเขานึกถึงหนูนานพอจะทำตามสัญญา  

หนูคงไม่อยากบ่นเขามากขนาดนี้หรอก” แบรนดีข่วนเล็บกับลายผ้าบน 

เก้าอี้นวม มองผ้าทอยกดอกขึ้นแนวยาวสี่แนว และสงสัยว่าคนไหนที่เธอ 

อยากตะกุยหน้า…แม่หรือคู่หมั้นของเธอ “แต่หนูก็อยากให้เห็นว่า หนูเป็น 

ทนายความที่ย้ายจากเมืองสบาย  ๆ  อบอุ่น  น่าอยู่มาที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ 

คูห่มัน้ หนกูำลงัจะเริม่ทำงานเตม็เวลาครัง้แรกในบรษิทัทีป่รกึษาทางกฎหมาย 

ขนาดใหญ่ของชิคาโก และ หนูจะ ต้องทำงานตลอดเวลา อย่างน้อยเขาก็น่า 

โทร.มาถามสักหน่อยว่า หนูตัวแข็งทื่ออยู่ข้างถังขยะระหว่างเอาขยะไปทิ้ง 

หรือเปล่า”

เสียงของแม่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาแรงกล้าที่แบรนดีอยากร้องกรี๊ด  

“เพื่อรักษาผู้ชายของเธอเอาไว้ให้ได้ ผู้หญิงเราต้องทุ่มเกินร้อยเสมอ”

“แล้วในกรณีของคุณแม่ใช้ได้ผลตรงไหน”

เสียงหายใจเข้าดัง  ๆ  อย่างตกใจของแม่ทำให้แบรนดีได้สติ แบรนดี 

รักแม่ รักจริง  ๆ แต่คุณแม่เป็นเมียเด็กที่ควงออกงานได้คนแรกของพ่อ  

และเขาก็ทิ้งเธอกับแบรนดีวัยสิบเอ็ดขวบที่ทุกข์ใจอยู่เงียบ ๆ ไปหาเลขานุการ 

วัยยี่สิบสามปีกับลูกใหม่ ลูกชายที่รับรองได้ว่าคงทำให้เขาสมหวังแน่นอน… 

ซึ่งก็คือชายหนุ่มในชุดฟุตบอลที่สะท้อนภาพตัวเขาเองสมัยหนุ่ม ๆ

แน่ละ เว้นแต่น้องชายต่างแม่ของแบรนดีบัดนี้อายุสิบสามปีแล้ว  

และไม่สนใจกีฬาแม้แต่น้อย เควนตินกลับเป็นนักเขียนโปรแกรมคอม- 

พิวเตอร์ที่ปราดเปรื่องมาก

แบรนดีสงสารเควนตินไม่น้อย เธอรู้ดีเชียวละว่า เป็นอย่างไรที่ต้อง 

คอยรับมือกับแม่ขี้ตื่นที่กำลังสูญเสียผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสของวัยสาว พ่อที่ 

ไม่สนใจจะปิดบังความผิดหวังในตัวลูกชาย และชีวิตแต่งงานที่พังทลาย 

อย่างรวดเร็ว

“ขอโทษค่ะคุณแม่ หนูมันปากไม่ดี”

“ไม่ใช่หรอกจ้ะ”

“หนูค่อนข้างแน่ใจว่าใช่ค่ะ” แต่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปในความคิด 

ของแบรนดี “ยอมรับความจริงเถอะค่ะ จากเรื่องวุ่น  ๆ  ที่เกิดอยู่ในตอนนี้  
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พ่อได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่รู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไร ทั้งจากเมียหรือลูก ๆ”

“พ่อของลูกเป็นคนดีนะ”

แบรนดียิ้มอย่างขมขื่นและลูบเกล็ดเรียบลื่นของมังกรแสนรักตัวเก่า  

ไม่ว่าพ่อจะร้ายกาจกับทิฟฟานีสักแค่ไหน แม่ก็ไม่เคยให้ร้ายพ่อสักคำ สมัย 

ยังเป็นวัยรุ่นแบรนดีอาจสองจิตสองใจถ้าแม่ว่าร้ายพ่อ แต่วันเวลาเหล่านั้น 

ได้ผ่านไปนานแล้ว 

พ่อไมใ่ชค่นด ี เขาคดิถงึแตต่วัเอง ชอบดถูกูคน และเอารดัเอาเปรยีบ 

ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าแบรนดี

“เดี๋ยววางสายจากแม่แล้ว โทร.หาพ่อด้วยนะ เขาคงอยากได้ยินว่า 

หนูไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัย”

“โธ ่ แม่ เขาคงแทบจำไม่ได้ว่าหนูย้ายบ้าน”

“แล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของพ่อ”

“โอ หนูลืมสนิทเลย” เขาก็อาจลืมเช่นกัน แต่ทิฟฟานีชอบทำเป็นว่า 

เขาคือคนปกติที่ฉลองในโอกาสพิเศษต่าง  ๆ อาจเพราะนั่นเป็นหนทางที่แม่ 

จะใช้บังคับแบรนดีให้ติดต่อกับเขาค่อนข้างเป็นประจำ

เมือ่แบรนดคีดิถงึการคยุกบัเขา คดิถงึความเปน็ไปไดท้ีเ่ขาจะตวาดเธอ 

หรือที่แย่กว่านั้นคือ ความเป็นไปได้ที่เขาจะไม่มีเวลาคุยกับเธอ ท้องไส้เธอ 

ก็ปวดมวนขึ้นมา เธอมักประวิงเวลาออกไปให้นานที่สุด

น่ันคือเหตุผลว่า ทำไมเธอจึงหม้ันกับอลัน เขาอาจไม่ใช่ผู้ชายท่ีร้อนแรง 

และเต็มไปด้วยอารมณ์ แต่เป็นคนที่มั่นคงและพึ่งพาได้…หรือเคยพึ่งพาได้ 

จนกระทั่งเธอต้องการเขา 

แล้วคุณแม่ก็พูดถูกเสียด้วยเรื่องที่อลันไม่โทร.มา เขาคงมีข้อแก้ตัว 

มากมาย แต่แบรนดี…ผู้ทำเล็บฉีกถึงเน้ือ คนท่ียาระงับกล่ินกายหมดประสิทธิ- 

ภาพมาหลายชัว่โมงแลว้ และอยูใ่นภาวะสญูเสยีนำ้ แตไ่มก่ลา้ดืม่นำ้จากขวด 

เพราะชักโครกกดไม่ลง…ไม่อยู่ในอารมณ์จะรับฟังในตอนนี้

“อลันคงจะมาในเร็ว  ๆ  นี้แหละ” คุณแม่ใช้น้ำเสียงประนีประนอม  

“บางทีเขาอาจแวะมาคืนนี้ เพื่อรับลูกออกไปกินอาหารค่ำข้างนอก”

“หนไูมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาพาออกไปขา้งนอก หนอูยากใหเ้ขามาชว่ยจดัของ”  
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ใช่แล้วละ ปากไม่ดีจริง ๆ ด้วย

“ไม่ได้ ต้องไปสิ! หนูควรคว้าทุกโอกาสที่จะได้สนุกในตอนนี้เอาไว้  

ตอนที่ยังหนุ่มยังสาว” สำหรับเรื่องนี ้ เสียงของทิฟฟานีฟังดูหนักแน่น

นัน่ทำใหแ้บรนดขียบัตวัไปมาดว้ยความรูส้กึผดิ เหตผุลทีท่ฟิฟานไีมไ่ด ้

ออกไปเทีย่วสนกุสนาน เพราะเธอพยายาม...แมไ้มส่ำเรจ็ แตก่พ็ยายามทำงาน 

หาเงินมาเลี้ยงดูแบรนดี “แม่ยังไม่แก่สักหน่อย อายุยังไม่ถึงห้าสิบปีด้วยซ้ำ  

แม่ ออกไปเที่ยวนอกบ้านหาความสนุกได้”

“ผู้ชายวัยแม่ต้องการผู้หญิงวัยอย่างลูก ส่วนผู้ชายที่ต้องการผู้หญิง 

วยัอยา่งแมก่แ็กเ่กนิกวา่จะหาความสนกุดว้ยประการทัง้ปวง” เสยีงของทิฟฟาน ี

ฟังดูน่าขัน “แต่อันที่จริงแล้ว แม่ก็กำลังคิดอยู่นะว่า…”

“อะไรคะ”

ทิฟฟานีอ้ำอึ้ง

“อะไรเหรอ” แม่ของเธอไม่ใช่คนขี้อาย ค่อนข้างตรงกันข้ามด้วยซ้ำ

“แม่อยากจะไปช่วยลูกที่นั่นเสียเองเลย!” ทิฟฟานีโพล่งออกมา “แม่ 

คิดถึงลูก!”

แบรนดีรู้ดียิ่งกว่าอะไรว่า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทิฟฟานีตั้งใจจะพูด แต่เธอ 

เหนื่อยมาก เนื้อตัวสกปรกมอมแมม ผมเผ้ากระเซิงเกินกว่าจะขุดคุ้ยความ 

จริง “หนูไม่ได้อยู่บ้านมาเจ็ดปีแล้วนะคะ คุณแม่คงไม่คิดถึงหนูมากมาย 

ขนาดนั้นแล้วละ”

“แม่รู้ แต่คราวนี้ไม่เหมือนกันนี่นา หนูอยู่ตั้งไกล ตอนหนูอยู่แวน- 

เดอรบ์ลิต ์ หนกูแ็คอ่ยูอ่กีฟากหนึง่ของเมอืง และแมก่ค็ดิวา่ถา้หนตูอ้งการแม ่

แม่ก็ไปหาได้ทันที แต่ตอนนี้…”

“หนูไม่เป็นไรค่ะ ทิฟฟานี จริง  ๆนะ หนูดูแลตัวเองเก่งอยู่แล้ว” เก่งกว่า 

ที่แม่ดูแลตัวเองเยอะเลย

“แม่รู้ ลูกเป็นคนมีความสามารถ แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก” แต่เสียง 

ทิฟฟานีกลับฟังดูกลัดกลุ้ม “แม่แค่อยากให้อลันอยู่ที่นั่นด้วย เขาเป็นคนที่ 

พึ่งพาได้มากเลย”

ยกเว้นเวลานี้ “คืนพรุ่งนี้เขาจะมาพาหนูไปงานเลี้ยงที่บ้านลุงชาร์ลส์”  
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แลว้ถา้เขายงัหายตอ๋ม เธอกไ็มส่นแลว้วา่เขาจะคดิหาขอ้อา้งอะไรมาบอก เธอ 

จะฆ่าเขาทิ้งอย่างแน่นอน

“งานเลีย้งรจึะ๊” ทฟิฟานหีายใจเขา้แรง  ๆดว้ยความตืน่เตน้ “ทีบ่า้นของ 

ชาร์ลส์เหรอ โอ นั่นต้องเป็นงานเปิดบ้านโชว์ครั้งใหญ่แน่ ๆ เขาเพิ่งปรับแต่ง 

หอ้งโถงดา้นหนา้ใหม่ รูม้ัย้จะ๊วา่ตอนทีช่า่งเขาขดูสตีรงทางบนัไดโคง้ พวกเขา 

พบว่าข้างใต้เป็นไม้มะฮอกกานีเนื้อแข็ง นึกภาพออกไหมล่ะ แม่อยากเห็นจัง  

ลูกชอบชาร์ลส์ใช่รึเปล่า”

การกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องของแม่ทำให้แบรนดีกะพริบตา 

ปริบ ๆ “แน่นอนค่ะ หนูชอบลุงชาร์ลส์ต้ังแต่เขาใช้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

บีบพ่อจนยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้เรา”

“พ่อของลูกแค่สับสนไปเพราะผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยคนนั้น”

“นี่เรากำลังหวังว่าเขากลัวเมียขี้ขึ้นสมองแทนที่จะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี 

อยู่ใช่มั้ยคะ”

“อย่าใช้คำแบบนั้นนะ แบรนดี มันฟังดูขี้อิจฉา และนั่นเป็นสิ่งที่ 

ไม่น่ารักเลยในตัวหญิงสาว”

“ค่ะ แม่” น่าสนใจจริง  ๆ ที่เมื่อทิฟฟานีทำตัวสมเป็นแม่ แบรนดี 

ก็รู้สึกวางใจ

“เล่าเรื่องงานเลี้ยงนี้ให้แม่ฟังหน่อย”

“เป็นงานเลี้ยงเต้นรำการกุศลเพื่อหาเงินมอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะ มีการ 

ประมูลแบบที่ต้องยื่นซองกัน และในระหว่างมีการแสดง…อ้อ ลุงชาร์ลส์ 

ให้เอลตัน จอห์น มาร้องเพลง…หนูจะนั่งที่โต๊ะของบริษัทแมคกราท์แอนด์ 

ลินโดเบิร์ท” แน่นอนว่าเธอต้องนั่งที่โต๊ะนั้น เธออาจเป็นน้องใหม่ แต่เธอ 

ได้เกรดเอล้วนจากโรงเรียนกฎหมายของแวนเดอร์บิลต์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำกัน 

ไดง้า่ย ๆ ฉะนัน้ตอ่ใหไ้มม่อีทิธพิลของลงุชารล์ส ์ เธอกจ็ะไดเ้ขา้สมัภาษณอ์ยูด่ ี 

และเธอก็ทำได้ดีเหนือใคร  ๆ เธอได้งานนี้มาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เธอเก่ง  

แบรนดีรู้ตัวดี

“ลูกจะใส่อะไรไปงานจ๊ะ” ทิฟฟานีถาม

ตายละสิ “ชุดเข้ารูปสีดำที่หนูซื้อมาสำหรับไปงานเลี้ยงตอนเรียน 
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กฎหมายไงคะ”

ทิฟฟานีไม่ได้พูดว่า อุ๊ย แต่ลูกซื้อชุดนั้นที่แอนน์เทย์เลอร์นี่นา หรือ  

แต่ชุดนั้นเก่าสองปีแล้วนะ  เธอบอกว่า  “ลูกรัก สีดำรึจ๊ะ แบบนั้นมัน 

นิวยอร์กจ๋า แสดงให้ทนายชิคาโกพวกนั้นเห็นสิว่าสาวใต้น่ะดูดีได้แค่ไหน!”

“หนูดูน่าเกลียดจะตายในชุดสีชมพู” แบรนดีไถลตัวลงนั่งพิงหลัง

“ใส่สีแดง ผู้ชายชอบสีแดง”

“หนไูมส่นวา่ผูช้ายชอบอะไร” แบรนดขีึน้เสยีง กอ่นจะหายใจเขา้ลกึ ๆ  

ทิฟฟานีไม่เคยเปลี่ยนความคิด เธอใช้ชีวิตผ่านวันเวลาสิบสี่ปีด้วยสภาพ 

ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก แต่ก็ยังไม่วายเห็นว่าผู้ชายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของ 

ผู้หญิง…ผู้ชายและของกำนัลที่จะได้จากเขา

“แต่ชุดเข้ารูปยาวเสมอเข่าแบบนั้นไม่อวดเรือนร่างของลูกนะ”

“ขอบคณุพระเจา้ แมรู่ร้เึปลา่วา่ มนัยากขนาดไหนทีค่นมหีนา้อกแบบ 

หนูจะแต่งตัวให้ดูเคร่งขรึมเป็นงานเป็นการน่ะ”

“ผูห้ญงิยอมจา่ยเงนิกอ้นโตทกุวนัเพือ่หนา้อกแบบลกู มารลินี มอนโร  

ทำเงนิไดม้หาศาลเพราะหนา้อกอยา่งของลกู เรอืนรา่งแบบของลกู!” ทฟิฟาน ี

หัวเราะเบา  ๆ  ด้วยเสียงแหบเครือในลำคอที่บอกว่าเธอรู้อะไรดี ๆ  เยอะแยะ 

เกี่ยวกับวิธีเล่นกันของผู้ชายกับผู้หญิง

แบรนดีหัวเราะเช่นกันแม้ไม่เต็มใจนัก เรื่องที่แม่เธอพูดเป็นความจริง  

ถ้าเธอไม่ได้เป็นนักกฎหมาย เธอก็เป็นนางโชว์ของลาสเวกัสได้สบาย ๆ เธอ 

มีทรวงอกอวบอัด เอวคอด และสะโพกผายกลมกลึงเหมือนรูปทรงของ 

นาฬิกาทราย ระหว่างการสัมภาษณ์ เธอต้องคอยรัดหน้าอกไว้เพื่อพวก 

ผู้หญิงจะได้ไม่เกลียดเธอตั้งแต่เห็นหน้า และพวกผู้ชายจะได้มองที่หน้าเธอ  

“หนูไม่มีปัญญาซื้อชุดใหม่ตอนนี้หรอกค่ะ ย้ายบ้านรอบนี้เสียค่าใช้จ่าย 

มหาศาลเลย”

“แม่นึกว่าชาร์ลส์จ่ายค่าขนย้ายให้ซะอีก”

“บริษัทจ่ายค่าขนย้ายค่ะ” แบรนดีแก้ “แต่หนูซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่”  

เฟอร์นิเจอร์ที่ดันผิดขนาด “จ่ายเงินค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เดือนแรกกับเดือน 

สุดท้าย และตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป หนูก็จะเริ่มคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่หนู 
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ยืมมาจากพ่อ”

“พ่อของลูกจะต้องอยากให้ลูกมีชุดใหม่แน่จ๊ะ”

โอ ้ พระเจ้าช่วย ทิฟฟานีกัดไม่ปล่อย เธอไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ ๆ

“พ่อของลูกชอบให้สาว ๆ หน้าตาน่ารักมีข้าวของสวย ๆ งาม ๆ”

“เฉพาะถ้าสาว  ๆ  หน้าตาน่ารักคนนั้นเป็นเลขาฯของเขา และเขากำลัง 

คั่วเจ้าหล่อนเท่านั้น” ก่อนทิฟฟานีจะท้วงติง แบรนดีก็เสริมว่า “อีกอย่าง 

นะคะ เมื่อมีอลันอยู่ที่นั่นด้วยทั้งคน หนูก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจับผู้ชายแล้ว”

“ใช่จ้ะ แต่ลูกก็ต้องแต่งตัวสวย  ๆ  ให้แน่ใจว่าสายตาเขาจะไม่คลาด 

จากหนู และเขาจะไม่ไปจากข้างตัวหนู เพราะกลัวชายอื่นจะมาคว้าหนูไป!”

แบรนดหีวัเราะอกีครัง้ แตเ่ฝือ่นเตม็ทน “อลนัเปน็พวกมัน่คงคะ่ เป็น 

มอือาชพี เขารูว้า่เขาวางใจในตวัหนไูด้ เขาไมใ่ชป่ระเภทขีห้งึไมด่ตูามา้ตาเรอื”

“ลองได้สิ่งกระตุ้นที่ถูกต้องเข้าไปสิ ผู้ชายก็เป็นประเภทนั้นทุกคน”

ไม่มีประโยชน์ที่จะโต้เถียง ทิฟฟานีรู้จักผู้ชายดี 

“แตห่นไูมต่อ้งการคนประเภทนัน้ หนเูหน็การแตง่งานเปน็การประสาน 

เข้ากันอย่างดีของสิ่งที่เท่าเทียมกัน เป็น…เป็นความเงียบสงบท่ามกลางพายุ 

ของชีวิตสมัยใหม่” ชีวิตสมัยใหม่ของแบรนดี…ชีวิตของผู้มีมาตรฐานในการ 

ดำเนินชีวิตอยู่ที่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การรู้จักความพอประมาณ 

ในทุกสิ่ง และการก้าวไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกับหลักเหตุผลสู่เป้าหมาย  

ซึ่งก็คือไม่เป็นเหมือนแม่ พิสูจน์ว่าพ่อเป็นฝ่ายผิด คืนหนี้สินที่ยืมมาและ 

เป็นพลเมืองต้นแบบ

เธอไมต่อ้งการใหอ้ะไรกต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบั สมาคมแมบ่า้นหวัใจเปลีย่ว 

มาแปดเปื้อนเธอ

“คุณพระช่วย” คุณแม่พูดอย่างเฉยชา “หนูไม่ได้หมายความว่าหนู 

กับอลันสงบเวลาอยู่บนเตียงใช่รึเปล่า”

“เปล่าค่ะ อย่าพูดเป็นเล่นสิคะ” ถึงแม้ว่าต้ังแต่อลันเข้าเรียนคณะแพทย์ 

เขาจะทำแบบรีบร้อน ไมพ่ดูพรํา่ทำเพลง แถมระยะหลงัมานี้ ในชว่งวนัหยดุ 

สุดสัปดาห์นาน  ๆ  ครั้งที่เขาหาเวลาหยุดได้ เขาก็เหนื่อยเกินกว่าจะปฏิบัติ 

กิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น “เรามีปัญหากันบ้าง แต่ไม่มีการทะเลาะร้องกรี๊ด ๆ หรือ 
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ฟูมฟายน้ำตานองหน้าใส่กัน”

“ลกูเคอืงเขาอยูใ่นตอนนี ้ แตล่กูจะไมร่อ้งกรีด๊  ๆโวยวายใสเ่ขาอยา่งนัน้ 

เหรอ”

“คุณแม่เคยเห็นหนูร้องกรี๊ด  ๆ  บ่อยแค่ไหนคะ”

“ไม่เคยเลย” แม่พูดด้วยน้ำเสียงไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างสิ้นเชิงว่า “ลูก 

เยือกเย็นมากจนแทบน่ากลัว แม้แต่ตอนเด็ก ๆ”

เพราะพ่อแม่เธอเอะอะโวยวายใส่อารมณ์กันเต็มที่แล้วไงล่ะ “เมื่อหนู 

เจออลัน หนูจะอธิบายว่าเขาจำเป็นต้องใส่ใจต่อความต้องการของหนูมากกว่าน้ี” 

แบรนดีใส่ความขบขันเข้าไปในน้ำเสียง “ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะคะ ทิฟฟานี  

จะเอาทั้งสองไม่ได้ ให้หนูทำตัวเข้าอกเข้าใจว่าเขาอาจยุ่งหัวหมุนเกินกว่า 

จะจำได้ว่าหนูย้ายมาสัปดาห์นี้ ไปพร้อม  ๆ  กับ  รักหลงใหลเขามากมายจน 

อยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีเขา แบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะ”

“ไม่ใช่จ้ะ แม่…เปล่า แม่ก็ว่าคงไม่ได้ เพียงแต่สองสามปีแรกที่พ่อ 

กับแม่อยู่ด้วยกันบนเตียง เราน่ะไฟลุกพึ่บพั่บ…”

แบรนดีดึงโทรศัพท์ออกห่างห ู “ยี้ แม่ อย่าเล่าเรื่องแบบนั้นนะ!”

“ดเูหมอืนยงัเรว็ไปนะทีล่กูจะทำตวัเฉยชาใสก่นัขนาดนัน้” เสยีงทฟิฟาน ี

สดใสขึ้น “และนั่นคือเหตุผลที่ลูกต้องมีชุดใหม่!”

แบรนดีถอนหายใจยืดยาว “หนูจะคิดดูค่ะ” สักประมาณสามวินาที

“แล้วก็ไปทำไฮไลต์ผมด้วยนะลูกรัก ผมลูกน่ะเข้มจนออกสีน้ำตาล 

มอ ๆ แล้วนะ”

“เป็นหนูจะเรียกมันว่าผมสีทองน้ำล้างจาน” แบรนดีใช้ปลายนิ้วคีบ 

ผมแตกปลายขึ้นดู…ถ้าทิฟฟานีเห็นเข้ามีหวังได้ชักดิ้นชักงอ

“สีทองนำ้ลา้งจานกส็วยชวนมองพอ  ๆกบัชือ่เรยีกนัน่แหละ ทำสผีมซะ”

มีใครบางคนโทร.เข้ามา ขอบคุณพระเจ้า “ทิฟฟานี หนูต้องรับอีกสาย” 

เธอพักสายแม่และกดรับอีกสายด้วยเสียงตะคอก “หวัดดี”

“แบรนดีเรอะ นี่อลันนะ”

“อื้อ อลัน ฉันจำเสียงคุณได้ ขอฉันวางสายแม่ก่อน” เธอเปลี่ยน 

โทนเสียงเป็นโน้มน้าวใจ “อลัน สัญญานะว่าจะถือสายรอ”
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“ฉันจะรอ” เสียงเขาฟังดูบึ้งตึง

เยี่ยมไปเลย ต้องเป็นบทสนทนา ทำนองนั้น แน่ ๆ แต่เธอเสี่ยงให้เขา 

หลบเธอและมาบอกทีหลังว่ามีคนไข้ฉุกเฉินไม่ได้ เขาทำมาแล้วหนหนึ่ง และ 

คราวนี้เธอจำเป็นต้องคุยกับเขาจริง ๆ

เธอสลับสายกลับไปหาแม่

“อลนัเนีย่ตายยากจรงิ ๆ นีไ่งคะเขาโทร.มาแลว้ ขอหนรูบัสายเขากอ่น  

แล้วหนูจะโทร.หานะ!” เมื่อเธอไม่ได้เหนื่อยมากและควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียว 

ได้ดีกว่านี้

เธอตัดสายกลางเสียงล่ำลาของทิฟฟานี และพูดกับอลัน “คุณไปอยู่ 

ทีไ่หนมา ฉนัเปน็หว่งคณุแทบตาย!” ซึง่ฟงัดดูกีวา่ ฉนัโมโหคณุจะตายอยูแ่ลว้

“ฉันอยู่ที่ลาสเวกัส”  เสียงติดสำเนียงแมสซาชูเซตส์ที่ปกติแล้ว 

จะราบเรียบไร้ความรู้สึกของเขาสั่นระรัวด้วยอารมณ์รุนแรงบางอย่าง

“ลาสเวกัสเรอะ” เธอช่างโง่เหลือเกิน ไม่ได้นึกเฉลียวใจเลยสักนิด  

“เกิดอะไรขึ้น มีใครป่วยรึไง”

“ป่วยเนี่ยนะ เธอเดาได้ดีที่สุดแค่นี้เรอะ” พอกันทีสำหรับเรื่องความ 

เงียบสงบท่ามกลางพายุ อลันกำลังตะโกนเข้ามาในโทรศัพท์ 

“ฉัน…”

“แฟนของฉันท้อง ฉันเพิ่งแต่งงาน แล้วทั้งหมดนี่ก็เป็น  ความผิด 

ของเธอคนเดียว”


