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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

จาก ‘อรุณฉายในสายหมอก’ ชีวิตของ ดอน คัตเลอร์ ผู้กลายเป็น
สาวสวยเต็มตัวในเรื่องนี้ ได้สลัดคราบเด็กหญิงที่รานร้าวและหลงทาง มา
รูจ้ กั ความสุขสมของความรักทีย่ ากจะยับยัง้ ชัง่ ใจ ความรัก…ทีน่ ำมาซึง่ ความ
ทุกข์สาหัสมาให้ และเธอจำต้องแบกรับสภาพไว้เพียงผู้เดียว
‘ฝากฝันไว้ในสายลม’ คือภาคต่อ ที่ “นิดา” แปลและเรียบเรียง
จากเรือ่ ง ‘Secrets of the Morning’ ของ V.C.Andrews ด้วยสำนวนที่
สะท้อนสะท้านอารมณ์ ดูเหมือน ดอน ยังคงเผชิญมรสุมชีวิตจนไม่ว่าใคร
ต่อใครต้องอยากเอาใจช่วย ให้สายลมพัดพาความหวังและความฝันของเธอ
ไปสู่จุดหมายอย่างสมปรารถนาเสียที

ฝากฝันไว้ในสายลม
“นิดา”

บทนำ
เครื่องลดเพดานบินต่ำลงทีละน้อย ผ่านชั้นเมฆหนาทึบสีเทาลงไปสู่
แนวฟ้าทีส่ ว่างสดใส ทันใดนัน้ ภาพของมหานครนิวยอร์กก็ปรากฏแก่สายตา
อันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งยวดของฉัน
นิวยอร์ก…
ไม่นกึ ไม่ฝนั ว่าวันหนึง่ ฉันจะพาตัวมาถึงทีน่ จี่ นได้อย่างทีเ่ คยวาดหวังไว้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็แค่เคยฟังกิตติศัพท์ที่เล่าลือถึงความยิ่งใหญ่โอฬาร
และเคยเห็นภาพจากนิตยสารหลายเล่ม แต่กย็ งั ไม่กอ่ ให้เกิดความร้สู กึ ลึกซึง้
อันเนือ่ งมาด้วยความปลาบปลืม้ ตืน้่ ตันใจเหมือนกับทีไ่ ด้มองเห็นด้วยสายตาและ
ความรู้สึกของตัวเองเหมือนเช่นที่กำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้
ตึกระฟ้ามากมายเรียงรายอย่างน่าอัศจรรย์ ยอดแหลมของบางตึก
มองดูราวกับจะแข่งกันแทงความแหลมคมนั้นให้เสียบทะลุฟ้า…
ฉันหลับตาลงช้าๆ พยายามทำใจให้สงบ ครุ่นคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมา
และปัจจุบันที่กำลังเผชิญอยู่ตลอดไปจนถึงอนาคตที่ยังมืดมัวรางเลือน…
จนกระทั่งมีเสียงประกาศให้ปลดเข็มขัดนิรภัยเพื่อเตรียมตัวออกจาก
เครือ่ งทีบ่ ดั นีใ้ กล้จะหยุดสนิท แสงไฟส่องทีป่ า้ ยประกาศให้จดั ทีน่ งั่ ให้ตรงและ
งดสูบบุหรี่ แอร์โฮสเตสเดินตรวจความเรียบร้อยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ฉันรู้สึกใจเต้นโครมๆ จนน่ากลัวว่าสุภาพสตรีชราที่นั่งอยู่เคียงข้างจะได้ยิน…
แล้วเธอก็คงได้ยนิ จริงๆ หรือไม่กร็ สู้ กึ ได้ถงึ ความตืน่ เต้นของฉัน เธอ
จึงยิ้มปลอบใจอย่างอ่อนโยน
เครือ่ งยังคงแท็กซีต่ อ่ ไป แต่กช็ า้ ลงทุกที เสียงเคลือ่ี นไหวโกลาหลดัง
อยูร่ อบกาย ฉันเอนหลังพิงพนักทีน่ งั่ แล้วหลับตาลงช้าๆ อีกครัง้ หนึง่ หัวใจที่
เต้นรัวแรงเริ่มสงบลงทีละน้อย…
จากการเจรจาตกลงกันระหว่างคุณย่าคัตเลอร์กบั ฉันอย่างลับๆ ในอันที่
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คุณย่าสัญญาว่าจะสืบหาตัวพ่อ…ออร์แมนด์ ลองแชมป์ให้และจะจัดการเรือ่ ง
การทำทัณฑ์บนเพื่อให้พ่อพ้นจากการจองจำ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ฉันยอม
เดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเบิร์นฮาร์ดท์แขนงศิลปะการดนตรี ซึ่งคุณย่า
เป็นผู้จัดการติดต่อให้
นับได้ว่าเป็นการกำจัดหลานที่ท่านไม่เคยยอมรับในกำเนิดอันเร้นลับ
สับสนของฉันอย่างแนบเนียนและชาญฉลาดที่สุด…
กำเนิดอันเร้นลับสับสนของฉันนั้นมีที่มาจากคำสารภาพของคุณแม่ว่า
เธอเคยนอกใจสามีของเธอ…แรนดอล์ฟ คัตเลอร์ หลายครัง้ หลายหน แต่ผู้
ทีเ่ ธออ้างว่าเป็นผูใ้ ห้กำเนิดฉันคือนักร้องหนุม่ แปลกหน้าทีแ่ วะไปเทีย่ วทีโ่ รงแรม
คัตเลอร์’ส โคฟว์แค่ชั่วเวลาไม่กี่วันเท่านั้น!
เรือ่ งน้นั้ ก็เป็นความลับระหว่างคุณย่ากับคุณแม่อกี เช่นกัน คุณพ่อแรนดอล์ฟไม่เคยรู้ความจริงจนบัดนี้ เขาจึงให้ความรักความอาทรห่วงหาแก่ฉัน
อย่างจริงใจทีส่ ดุ ถึงกระนัน้ อำนาจอันยิง่ ยงของคุณย่าก็ทำให้เขาไม่สามารถ
คัดค้านความเห็นของท่านในเรื่องการที่ท่านจัดการฉันมานิวยอร์กคราวนี้
เพียงแต่สัญญาว่าจะหาโอกาสพาคุณแม่มาเยี่ยมโดยเร็วที่สุด
ฉันพยายามทำใจให้ลมื ความร้ายกาจของฟิลลิปและคลาร่า ซู ซึง่ เป็น
พีช่ ายและน้องสาวร่วมมารดาเสียให้หมดสิน้ แต่ถงึ อย่างไรก็ไม่อาจลืมความ
ปวดร้าวในเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิมมี่ ลองแชมป์ พี่ชายนอกสายเลือดที่ฉันรัก
เขายิ่งกว่าใครๆ ในโลก…
บัดนี้ฉันเดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์กแล้ว รู้สึกเหมือนตัวเองเป็น
มนุษย์สองโลก โลกสกปรกโสมมและโหดร้ายที่คัตเลอร์’ส โคฟว์ และโลก
ใหม่ทฉี่ นั กำลังจะก้าวไปสูใ่ นเวลาอีกไม่กนี่ าทีนี้ โลกทีเ่ กือบจะมืดสนิทสำหรับ
ฉัน ด้วยว่าฉันคือคนแปลกหน้าที่แท้จริง ไม่รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียว…
แต่นั่นคือโลกที่ฉันฝันหามิใช่หรือ…
ฉันยืนยันที่จะเดินไปสานฝันให้เป็นจริง ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ ฉันก็
จะพยายามทำอย่างดีที่สุด ฉันจะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงให้ได้ ไม่ว่าจะ
ต้องผ่านขั้นตอนที่ยากเย็นหรืออุปสรรคใดๆ
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เครื่องหยุดสนิท หัวใจของฉันกลับเต้นรัวแรงขึ้นมาอีก มันดังถี่ราว
กับมีกลองสักร้อยอันรัวอยู่ในทรวงอก
“มีใครมารับหนูหรือเปล่าจ๊ะ…” เสียงถามอ่อนโยนห่วงใยดังมาจาก
เพื่อนร่วมทางวัยสูง ผู้แนะนำตัวเองว่าชื่อมิสซิสมีเรียม เลวี่
“มีแต่คนขับรถแท็กซี่ค่ะ…” ฉันตอบด้วยยิ้มที่ฝืดเฝื่อน แล้วรีบค้น
ถุงย่ามทีเ่ ขียนคำสัง่ ไว้อย่างสัน้ ๆ บนเศษกระดาษทีฉ่ นั รักษาไว้ดจุ ของมีคา่ ที่
ได้หยิบออกมาอ่านครัง้ แล้วคร้งั เล่าสักร้อยครัง้ “เขาจะรออยูต่ รงทีร่ บั กระเป๋าเดินทางค่ะ แล้วเขาบอกว่าเขาจะมีป้ายเขียนชื่อหนูชูให้ดูด้วย…”
“อ๋อ ยังงัน้ หรือจ๊ะ…” มีเรียม เลวีพ่ มึ พำเบาๆ แล้วพูดให้กำลังใจทัง้ ๆ ที่
แววตาส่อแววกังวล “มีหลายคนที่เดินทางมาทำแบบนั้น คงจะไม่มีอะไร
หรอก…” เธอตบหลังมือฉันเบาๆ อย่างให้กำลังใจอีกครัง้ แล้วถามว่าแท็กซี่
จะพาฉันไปที่แห่งใด ฉันจึงเล่าว่าฉันกำลังจะไปพักที่หอพักนักเรียนประจำ
ของโรงเรียนดนตรีเบิร์นฮาร์ดท์
“อ๋อ แถวนัน้ ฉันรูจ้ กั …” มีเรียมพยักหน้า “อยูท่ างย่านตะวันออกนัน่
เอง”
ฉันจึงขอให้เธออธิบายคำว่า ‘ย่านตะวันออก’ ซึ่งฟังดูแปลกหูสำหรับ
ฉัน เธอจึงเล่าว่าถนนใหญ่ในนครนิวยอร์กนี้แบ่งเป็นย่านตะวันออกและ
ตะวันตก ซึ่งฉันจะต้องเรียนรู้ให้แม่นยำโดยเร็วที่สุด จะได้ไม่ลำบากยุ่งยาก
ในเรื่องถนนหนทาง เธออธิบายและยกตัวอย่างโน่นนี่มากมาย ซึ่งล้วนแล้ว
แต่ยากแก่ความเข้าใจ และทำให้ฉนั เกิดความรูส้ กึ ตืน่ กลัวขึน้ มาอีกอย่างช่วย
ไม่ได้
“ไม่ต้องกลัวหรอก หนู…” คุณยายมีเรียมปลอบพลางจัดทรงหมวก
และเสือ้ ผ้าของเธอให้เรียบร้อย “นิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่ แต่ผคู้ นก็มอี ธั ยาศัย
น่าคบ ถ้าได้รู้จักไปนานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเพื่อนบ้านของฉันที่ย่าน
‘ควีนส์’ แล้วฉันก็เชื่อว่าเด็กน่ารักอย่างหนูจะต้องหาเพื่อนได้เร็วทีเดียวแหละ
หนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น เมื่อมาเรียนก็พยายามเรียนให้ดีที่สุด จำไว้ว่า
นิวยอร์กคือมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในโลก หนูจะได้ดูได้เห็นอะไรที่เป็นกำไร
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ชีวิตทั้งนั้น”
“ค่ะ มาดาม…” ฉันรับคำอย่างสุภาพแล้วรวบรวมของกระจุกกระจิกใส่่
ย่ามให้เรียบร้อย รวมทัง้ เอกสารนำเทีย่ วนิวยอร์กทีแ่ อร์โฮสเตสคนหนึง่ นำมา
ให้อ่าน
“หนูนะ่ โชคดีทจี่ ะได้เรียนต่อในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียงของนิวยอร์ก” คุณยายมีเรียมชวนคุยต่อไปอีก “ตอนที่คุณแม่ของฉันมาจากยุโรป ฉันก็อายุ
เท่าๆ กับหนูนแี่ หละ ตอนนัน้ ฉันไร้เดียงสามาก นึกว่าถนนทุกสายจะโรยด้วย
ทองคำอย่างที่เขาเล่าลือกันเสียอีก…”
ฉันอดหัวเราะไม่ได้
“เขาเล่าลือกันว่ายังไงคะ…”
มิสซิสมีเรียม เลวี่ยิ้ม
“เขาพูดกันว่าจะมาขุดทองที่อเมริกา…ฉันก็นึกว่ามีทองอยู่ตามถนน
หนทางน่ะซี…จนมาถึงตัง้ นานแล้วถึงรูว้ า่ นัน่ น่ะมันนิทานหลอกเด็กแท้ๆ ชีวติ
จริงมันไม่หรูเลิศยังงั้นหรอก…”
เธอจับมือฉันไปบีบเบาๆ
“แต่หนูอาจจะโชคดีกว่าฉัน…ความฝันของหนูอาจจะเป็นจริงสักวัน ถนน
สายที่หนูกำลังจะเดินต่อไป ขอให้ลาดด้วยทองเถอะนะ”
เธอมองฉันด้วยสายตาอ่อนโยนทีส่ ร้างความอบอุน่ ใจให้เป็นอันมาก ฉัน
กล่าวคำขอบคุณ ขณะนัน้ …เครือ่ งบินก็จอดนิง่ สนิท เสียงจ้อกแจ้กจอแจดัง
หึ่งขึ้น คนเดินทางพากันลุกขึ้น หยิบข้าวของแล้วเดินไปตามทางแคบๆ มุ่ง
ไปสู่ประตูเครื่องบิน ฉันสูดลมหายใจยาว แล้วเดินตามพวกเขาไปช้าๆ
ฉันมาถึงนิวยอร์กแล้วจริงๆ…

๑
พอผ่านพิธีการเล็กๆ น้อยๆ เสร็จเรียบร้อย ออกมาถึงลานกว้างที่จุด
รับกระเป๋าเดินทาง มีเรียม เลวีก่ พบ
็ กับบุตรชายของเธอทีเข้
่ ามารอรับอยู่ เรา
จึงลากันด้วยการโบกมือและอวยชัยให้พร ลูกชายกับลูกสะใภ้ของสุภาพสตรี
สูงอายุดูมีท่าทางปีติยินดีที่ได้พบมารดา ตรงเข้ากอดจูบอย่างรักใคร่ ทำให้
ฉันมองอย่างปลาบปลื้มใจแทน และมีความหวังอย่างลึกๆ ว่าสักวันหนึ่งจะมี
โอกาสได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวที่น่ารักเช่นนั้นบ้าง
มันจะเป็นความรู้สึกแสนวิเศษสักปานไหน ถ้าคนเราเดินทางไกลไป
สุดขอบโลกแล้วกลับมาพบกับการต้อนรับทีอบอุ
่ น่ ของครอบครัวเช่นนัน้ พวก
เขาจะพร่ำพรรณนาถึงความคิดถึงคะนึงหา ข้างฝ่ายฉันก็จะบอกเล่าถึงความ
สนุกสนานทีได้
่ รับ…มิสซิสเลวีนั่ น้ พอได้พบกับลูกชายและลูกสะใภ้ เธอก็ลืม
ฉันเสียสนิทเธอคงจะไม่มีกระเป๋าเดินทางกลับมาด้วย จึงพากันมุง่ หน้าไปยัง
ทางออก ในขณะที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่รวมทั้งฉันก็พากันไปยังจุดรับกระเป๋าเดินทางที่สายพานกำลังส่งทยอยมาตามทางเลื่อนพอดี
ฉันยืนละล้าละลังอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สับสนอลหม่าน ขณะที่สายตา
จ้องเป๋งอยู่ที่ทางเลื่อนเพื่อมองหาสมบัติของตัวเอง ฉันก็อดสนใจสิ่งต่างๆ
รอบตัวไม่ได้ มีความรูส้ กึ เหมือนเด็กหลงทางทีหลุ
่ ดเข้ามาในอยูใน
่ โลกมหัศจรรย์
แล้วฉันก็มองเห็นภาพโฆษณาสวยงามที่ติดอยู่ตามผนังหรือใส่กรอบ
หรูหราตามทีต่่ างๆ ทีเหมาะสม
่
ส่วนมากเป็นภาพของดาราหรือนักแสดงตลอด
จนนักร้องผู้มีชื่อเสียง บอกกำหนดการแสดงตามเวทีต่างๆ ภาพเหล่านั้น
มองดูหรูหราเฉิดฉายและเร้าใจ การแสดงที่ล้วนแล้วแต่ล่อใจให้อยากไปชม
ละครและภาพยนตร์หรือแม้แต่เซอร์คัสที่น่าตื่นเต้น…
ฉันฟุ้งเฟื่องจนใกล้เสียสติหรือเปล่านะ ที่เคยแอบฝันว่าสักวันหนึ่งจะ
มีรูปภาพของฉันติดอยู่ตามแผ่นโฆษณาเหล่านั้นในฐานะนักร้องผู้มีชื่อเสียง
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คนหนึ่งของสหรัฐฯ
แล้วสายตาของฉันก็ไปจับอยูที่ ใบหน้
่ างามเฉิดฉายของสาวโฆษณาขาย
เครือ่ งสำอางชนิดหนึง่ ในบัดนัน้ เสียงเครือ่ งกระจายเสียงก็ดังก้องขึน้ บอก
ถึงกำหนดการบินที่มาถึงและที่กำลังจะเดินทางออกไป ฉันเดินไปมองใกล้ๆ
จากภาพหนึ่งไปถึงอีกภาพหนึ่ง โปรแกรมการแสดงละครเรื่องที่มีชื่อเสียง
มีเสียงดนตรีไพเราะดังออกมาจากภาพนัน้ ด้วย ฉันหยุดยืนนิง่ จังงังราวกับถูก
สะกด…
ครอบครัวหนึ่งเดินหัวร่อต่อกระซิกกันมา ส่งภาษาที่ฉันไม่เข้าใจ…
ทหารเรือสองคนชนฉันเกือบล้ม…ที่มุมห้อง เด็กหนุ่มสาวสามสี่คนจับกลุ่ม
กันสูบบุหรีอย่
่ างเปิดเผย ไม่มีใครมองไม่มีสายตาตำหนิทัง้ ๆ ทีพวก
่ เขาเหล่านัน้
มีอายุไล่เลี่ยกับฉันเท่านั้นเอง…
เมื่อรู้สึกตัวได้สติ ฉันก็พบตัวเองยืนคว้างอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สับสน
สวนกันไปมาไม่อยูนิ่ ง่ จุดรับกระเป๋าเดินทางอยูที่ ไ่ หนก็จำไม่ได้เสียแล้ว ฉัน
เผลอตัวเดินดูแผ่นภาพโฆษณาจนหลุดมาถึงห้องโถงนี้ได้อย่างไร
ขณะที่เหลียวล่อกแล่กไปรอบๆ ตัวก็เห็นคุณยายมีเรียมอยู่แวบๆ ที่
บันไดเลื่อน ฉันรีบวิ่งตรงไปจนเกือบถึงตัวเธออยู่พอดี
“มิสซิสเลวีคะ….”
่
ฉันร้องเรียกเสียงกระหืดกระหอบ หญิงชราผมขาว
ร่างบางเหลียวมามอง
ไม่ใช่มีเรียม เลวี่ ใครก็ไม่รู้ที่ลักษณะท่าทางคล้ายๆ กันเท่านั้น ฉัน
รีบกล่าวคำขอโทษอุบอิบแล้วเดินเลี่ยงไปเสียทางหนึ่ง ในบัดนั้นเองโชคก็มา
ช่วยโดยบังเอิญ ฉันเห็นตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องโถงนั้น ฉันรีบเดิน
ไปหาเขาทันที
“ขอโทษค่ะ…” ฉันเอ่ยขึ้นอย่างเงอะงะ
เขาหันมามองฉันแล้วยิ้มอย่างสุภาพ
“ผมช่วยอะไรคุณได้ไหม สาวน้อย…” เขาถามอย่างมีน้ำใจ
“หนูคิดว่าหนูหลงทางค่ะ…” ฉันตอบไปตามความจริง “หนูลงจาก
เครื่อง ตามใครๆ ไปตรงที่บอกให้ไปรับกระเป๋าเดินทาง แต่มันก็ยังไม่ลงมา
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สักที หนูก็เลยเดินดูอะไรๆ แล้วทีนี้…”
“ทีนี้ก็เลยกลับไปไม่ถูก…” ตำรวจหัวเราะ นัยน์ตาสีฟ้าของเขาเป็น
ประกายน่าดู “นี่หนูเดินทางมาคนเดียวรึ”
“ค่ะ…”
“อายุเท่าไหร่ล่ะนี่ ดูยังเด็กๆ อยูเลย
่ ทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เดินทาง
ตามลำพังมาเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก…”
“หนูอายุสิบหกแล้วนะคะ…” ฉันแย้งทันที “ไม่ใช่เด็กเล็กๆ แล้ว…”
“อายุสิบหกโตพอทีจะ
่ เดินทางได้คนเดียว…” ตำรวจพยักหน้าช้าๆ “แล้ว
ก็ไม่หลงทาง ถ้าอ่านป้ายประกาศแล้วไม่เทีย่ วเดินสะเปะสะปะดูโน่นดูนี…
่ แต่
ไม่เป็นไรหรอก ผมจะอธิบายให้ฟัง”
เขาจับไหล่ฉันให้หันไปมองทางหนึ่ง อธิบายโน่นนี่ถึงการเดินไปเพื่อ
รับกระเป๋าเดินทาง และทางออกที่จะไปถึงจุดจอดแท็กซี่ที่เข้ารับผู้โดยสาร
สำทับว่าฉันจะต้องไปตามทางที่เขาชี้ให้ดู ไม่ไปเดินเถลไถลที่อื่นอีก
“ไม่หรอกค่ะ…” ฉันให้สัญญาแล้วกล่าวคำขอบคุณ
ในทีส่ ดุ ฉันก็มายืนอยูข้่ างทางเลือ่ นทีมี่ กระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆ ไหล
เลือ่ นตามกันมา เจ้าของรีบยกของตัวเองขึน้ อย่างยินดีแล้วรีบเดินออกไปจาก
แถว ฉันยืนอยูระหว่
่ างทหารหนุม่ สองคนกับสุภาพบุรษุ วัยกลางคนอีกคนหนึง่
ทหารคนที่อยู่ใกล้ดูมีอัธยาศัย เขาเบี่ยงไหล่เพื่อให้ฉันมีที่ยืนมากขึ้น ครั้น
ฉันมองดูเครื่องแบบโก้เก๋ของเขาที่ตรงกระเป๋าเสื้อเห็นริบบิ้นสีน้ำเงินผูกเป็น
โบเล็กๆ ติดอยู่อย่างแปลกตา เขาก็หัวเราะ
“นีเป็
่ นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงธนูครับ…” เขาอธิบายด้วยน้ำเสียง
ภาคภูมิใจ ในขณะที่ฉันหน้าแดงด้วยความกระดากอาย มิสซิสเลวี่สอนไว้
แล้วเชียวว่าไม่ให้จ้องหน้าคนแปลกหน้า ถือว่าเป็นกิรยิ าทีไม่
่ ดี คนนิวยอร์ก
จะไม่สนใจใคร แต่อย่าไปมองหน้าเขาตรงๆ อย่างที่ฉันกำลังทำอยู่ในขณะนี้
ทหารหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีริบบิ้นสีน้ำเงิน แต่มีแผ่นป้ายโลหะ
ติดชื่อ ‘วิลสัน’ ไว้ที่ปากกระเป๋าหันมายิ้มทักทายฉันบ้าง
“คุณมาจากไหนครับ…”
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“เวอร์จิเนียค่ะ…ตำบลคัตเลอร์’ส โคฟว์” ฉันตอบเรียบๆ
“ผมมาจากบรูคลีน…” เขาบอก “คุณชื่ออะไรครับ”
“ดอน…” ฉันตอบสั้นๆ
“ผมชือ่ พลทหารชัน้ หนึง่ จอห์นนี่ วิลสัน…” เขาแนะนำตัวเองอย่างง่ายๆ
“แต่เพื่อนๆ ชอบเรียก ‘บุทช์’ เพราะทรงผมของผมนี่แหละ”
เขายกมือขึ้นลูบผมที่ตัดสั้นเกรียน
“ผมตัดผมสัน้ เกรียนยังงีมา
้ ตัง้ แต่ก่อนเป็นทหารแล้วละ…” จอห์นนีพู่ ด
ยิม้ ๆ ทำให้ฉันต้องยิม้ ตอบเขาอย่างเต็มใจ ในบัดนัน้ เอง หางตาฉันก็มองเห็น
กระเป๋าเดินทางสีฟ้าผ่านหน้าไปจึงร้องออกมาด้วยความตกใจ
“กระเป๋าของฉัน…ตายเลย มันวิ่งผ่านไปแล้วละ…”
“ไม่เป็นไรครับ…” ทหารหนุ่มทั้งสองเกือบจะร้องออกมาพร้อมกัน
จอห์นนี่ปลอบว่าอีกไม่นานมันก็จะวนกลับมาอีก เขาจะยืนรอจนกว่าจะหยิบ
มันมาให้ฉันได้ ฉันบอกว่านอกจากใบสีฟ้านั้นแล้วก็ยังมีใบเล็กกว่าอีกใบ
หนึ่ง…
ในทีส่ ดุ ทหารหนุม่ แปลกหน้าทัง้ สองก็ช่วยยกกระเป๋าจากรางเลือ่ นมา
ให้ฉันครบทั้งสองใบ
“คุณจะไปไหนครับ ดอน…” คนหนึง่ ถาม “อยูใน
่ บรูคลีนนีหรื
่ อเปล่า”
“ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ…” ฉันตอบซื่อๆ “จะมีรถแท็กซี่มารับที่นี่…”
“งัน้ หรือ…” จอห์นนีทำ
่ สีหน้าประหลาดใจ “ถ้างัน้ ก้อ…เราสองคนจะ
พาคุณไปที่ประตูทางออกก็แล้วกัน รอให้คุณพบคนที่มารับแล้วถึงจะไป…
จอห์นนี่กับเพื่อนของเขาช่วยกันหิ้วกระเป๋าเดินทางของฉันไปจนถึง
ประตูทางออก ซึง่ จอแจชุลมุนไปด้วยผูมา
้ รับคนเดินทาง หลายคนชูป้ายชือ่
ไว้อย่างที่มิสซิสเลวี่บอกจริงๆ ฉันมองดูชื่อตามป้ายเหล่านั้นด้วยสายตาพร่า
พราย
ใจหายวาบหวิวเมือ่ มองไม่เห็นป้ายชือ่ ของตัวเอง ลำคอตีบตืน้ ไปด้วย
ความหวาดกลัว ถ้าไม่พบคนมารับ ฉันจะทำอย่างไรกับตัวเองเล่า!
ทหารหนุม่ สองคนก็ช่วยกันมองหาป้ายชือ่ แล้วในทันใดนัน้ เอง เพือ่ น
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ของจอห์นนี่ที่ชื่อพลทหารบรู๊ช แฮมิลตันก็ร้องขึ้นอย่างตื่นเต้น
“นั่นไงดอน…ดอน คัตเลอร์ใช่ไหม ชื่อคุณน่ะ”
“ใช่…ใช่ค่ะ” ฉันตอบอย่างดีใจ วิง่ ตรงไปหาคนขับแท็กซีที่ กำลั
่ งชูป้าย
ชื่อฉันพลางมองหาอย่างร้อนรน
“ฉันอยู่นี่ค่ะ…ฉัน ดอน คัตเลอร์ ที่คุณมารับไงคะ” ฉันร้องบอก
คนขับแท็กซี่วัยกลางคนเหลียวมามองทันที
“ดีจังเลย…” เขาร้อง “รออยูตั่ ง้ นานแน่ะ ผมจอดรถไว้ตรงหน้านีเ่ อง
ป่านนี้ตำรวจเขียนใบสั่งแล้วก็ไม่รู้ รีบไปกันเถอะครับ”
เขาฉวยกระเป๋าเดินทางของฉันจากทหารหนุ่มทั้งสองคนไปถือไว้แล้ว
เดินนำลิว่ ไปข้างหน้าอย่างเร็วทีส่ ดุ ฉันหันไปมองจอห์นนีกั่ บบรูซ๊ ด้วยสายตา
ละห้อย บอกเขาว่าฉันขอบใจเขามาก เขาทัง้ สองเปรียบได้กับเทพธิดาทีม่ า
ช่วยเด็กหลงทางไว้ได้อย่างหวุดหวิด เขาหัวเราะ โบกมืออำลา…
เมื่อไปถึงรถ คนขับแท็กซี่ก็เก็บกระเป๋าเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจจราจรคนหนึ่งกำลังเดินใกล้เข้ามาพอดี ฉันกระโดดขึ้นรถ เขาก็ปิด
ประตูแล้ววิ่งไปด้านหน้า ขึ้นรถแล้วขับออกจากที่อย่างร้อนรน
“ตามเกาะกันยังกะปลิง…” เขาบ่น “จอดนิดจอดหน่อยเป็นโดนปรับ
เคราะห์ดีทีคุ่ ณออกมาได้เร็วนะครับ ถ้าขืนมัวยืดยาดอยูละ
่ ก้อ…ผมเสร็จแหงๆ”
เขาขับรถผ่านการจราจรทีหนาแน่
่
นหน้าท่าอากาศยานออกมาได้ ฉัน
จึงค่อยหายใจได้ทั่วท้อง สามารถมองสองข้างทางได้ด้วยความตื่นเต้นสนใจ
ต่อไป
“เพิ่งเคยมานิวยอร์กละซี คุณหนูน่ะ…” คนขับแท็กซี่ชวนคุย เขาดู
เป็นคนที่สุภาพและมีน้ำใจพอสมควร
“ค่ะ…” ฉันตอบเรียบๆ และสั้นๆ
“เป็นเมืองที่วุ่นวายที่สุดในโลก…” เขาทำเสียงบ่นแต่แล้วก็หัวเราะ
“แต่ให้ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เอาเหมือนกัน…มิสเข้าใจที่ผมพูดนี่ไหม”
ยังไม่ทันตอบ เขาก็พูดต่อไปทันที
“อยู่ๆ ไปแล้วก็แล้วกัน ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดหรอก…” เขาพูด
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อย่างปลอบๆ “ผมสอนลูกสาวของผมเรือ่ ยเวลาเดินไปตามถนนน่ะ อย่ามอง
ใครแล้วก็อย่าพูดกับใคร แค่นี้ก็หมดเรื่อง…เข้าใจที่ผมพูดไหมมิส”
“เข้าใจค่ะ…” ฉันตอบโดยเร็ว
“อ้ะ นัน่ ดีมาก…” เขาว่า “ถ้างัน้ ก็รับรองได้ว่าไม่มีปัญหา คุณจะอยู่
ที่นี่ได้อย่างสบายใจที่สุด…”
เขาทำท่าเหมือนจะหมดเรื่องสนทนาด้วยการเปิดวิทยุในรถฟังเพลง
ไพเราะ ข้างฝ่ายฉันก็มองดูสองข้างทางอย่างไม่เบือ่ หน่าย ถนนหนทางเต็ม
ไปด้วยผูค้ นทีเดิ
่ นสวนกันไปมา อาคารสูงตระหง่านมีมากมายจนแทบจะมอง
ไม่เห็นพืน้ ดิน ฉันเกิดความไม่แน่ใจขึน้ มาทันทีว่า คุณย่าส่งฉันมาทีนคร
่ อัน
ใหญ่โตน่ากลัวนีทำไม
้
ท่านไม่นกึ บ้างเลยหรือว่าฉันยังมีอายุเยาว์นักในการที่
จะต้องมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้…
หรือท่านหวังว่าฉันจะเอาตัวไม่รอดแล้วซมซานกลับไปหาท่าน สารภาพ
ถึงความล้มเหลวของตัวเองแล้ววิงวอนขออาศัยอยู่ที่โรงแรมต่อไป…
ในตำแหน่งสาวใช้อย่างเดิม!
ฉันรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกเมื่อคิดถึงเรื่องนั้น ในเวลาเดียวกันก็
ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาด ฉันจะแสดงให้คุณย่าเห็น
ว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จ
สมหวัง…
รถแล่นผ่านย่านชุมชนและห้างร้านทีหนาแน่
่
นสวยงามทัง้ สองฟากถนน
ฉันเหลียวไปเหลียวมามองทุกอย่างที่ผ่านสายตาอย่างตื่นเต้น คนขับรถ
หัวเราะหึๆ แล้วพูดว่าถ้าเอาแต่เหลียวไปเหลียวมาไม่หยุดหย่อนเช่นนั้น คอ
ของฉันคงจะเคล็ดแน่ๆ
ไม่ช้ารถก็แล่นเข้าไปในถนนสายใหญ่ทีค่่ อนข้างเงียบสงบสักหน่อย ฉัน
สังเกตเห็นว่าผูค้ นทีเดิ
่ นอยูสอง
่ ข้างทางแต่งตัวดีกว่าคนในถิน่ พลุกพล่าน ถนน
ก็มองดูสะอาดตากว่า ฉันแทบไม่รู้สึกตัวเมื่อรถจอดนิ่งสนิทริมบาทวิถีหน้า
อาคารใหญ่ที่ก่อด้วยอิฐสีน้ำตาล มีรั้วรอบขอบทำด้วยเหล็กดัดอย่างโปร่งตา
สนามหน้าตึกได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงมีหญ้าเขียวชอุม่ ตัดเรียบและกอไม้-
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ดอกที่งามสะพรั่ง หน้าบ้านมีบันไดหินไม่สูงนัก กับประตูไม้โอ๊กสีหนักสอง
บานที่ปิดสนิท
คนขับรถลงมายกกระเป๋าเดินทางสองใบของฉันลงไปวางบนทางเท้า
ฉันก้าวลงจากรถอย่างเบลอๆ ไม่แน่ใจว่าสามารถพาตัวเองมาจนถึงจุดหมาย
ได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยเช่นนี้ได้อย่างไร
ฉันมองไปรอบๆ อย่างตืน่ เต้น อาคารทีจะ
่ เป็นทีพั่ กของฉันตลอดเวลา
ทีเรี่ ยนหนังสืออยูที่ โรงเรี
่ ยนสอนศิลปะเบิรน์ ฮาร์ดท์นีดู้ น่าอยูไม่
่ น้อย ตรงข้าม
ฟากถนนมีสวนสาธารณะขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ก็ร่มรืน่ น่าเข้าไปเดินเล่น ไกล
ออกไปมองเห็นแม่น้ำหรือคลองขนาดใหญ่สายหนึ่ง…
“คุณไม่ต้องจ่ายค่ารถหรอก…” เสียงคนขับแท็กซี่ดังขึ้น “แต่น่ากลัว
จะต้องจ่ายค่าทิปให้ผมสักหน่อย…”
ฉันยืนงง
“ค่าทิป…”
“ก็ค่าทิปน่ะซีครับ มิส…” คนขับรถทำท่าหงุดหงิด “ไหนๆ ถึงนิวยอร์ก
แล้วก็เริ่มบทเรียนแรกเสียเลยสิ…ทิป…ทิป…ไม่ว่าใครทำอะไรให้ต้อง ‘ทิป’
เขาทั้งนั้น จำไว้นะ ฮันนี่…”
“โอ…” ฉันร้องอย่างตกใจแกมอับอายขายหน้า รีบควานหาเศษเหรียญ
ในถุงย่ามอย่างทุลักทุเล “เท่าไหร่กันล่ะนี่…”
“เหรียญเดียวก็พอครับ…” คนขับรถเสียงอ่อนลงทันทีเมื่อเห็นท่า
เงอะงะของฉันเข้า “ยังเด็กยังเล็ก ไม่ต้องมากมายอะไรหรอก…”
หนึ่งเหรียญเข้าไปอยู่ในกำมือชายกลางคน เขามีสีหน้ายิ้มแย้มเมื่อ
กล่าวคำลาแล้วขับรถจากไปโดยเร็ว ทิง้ ให้ฉันยืนนิง่ งันอยูบน
่ บาทวิถชัี ว่ อึดใจ
ในทีส่ ดุ ก็หันไปมองบันไดหน้าตึกทีทอด
่ อยูตรง
่ หน้า มันดูสูงตระหง่านข่มขวัญ
จนใจฝ่อ แต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากก้มลงหิ้วกระเป๋าเดินทางสองใบไว้
อย่างมั่นคงแล้วก้าวขึ้นบันไดนั้นทีละขั้น ทีละขั้นอย่างระมัดระวัง…
ฉันยืนนิง่ อยูหน้
่ าประตูทีปิ่ ดสนิท ไม่มเี สียงการเคลือ่ นไหวใดๆ ดังออก
มาให้ได้ยนิ ฉันสูดลมหายใจยาวอีกครัง้ วางกระเป๋าทีที่ หิ่ ว้ อยูใน
่ มือข้างขวา
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ลงแล้วยกขึ้นเคาะประตูบานนั้นสองครั้งอย่างขลาดๆ
ไม่มีเสียงขานตอบ…
ไม่มีเสียงฝีเท้าหรือเสียงอะไรทั้งสิ้น
นั่นแล้ว ฉันจึงเห็นกริ่งเล็กๆ ที่ซอกประตู ได้สติพอที่จะรีบวิ่งไปกด
กริ่งนั้นทันที…เป็นจังหวะยืดยาวพอที่จะได้ยินการตอบสนองด้วยเสียงฝีเท้า
เดินรีบเร่งใกล้เข้ามา
แล้วบานประตูก็เปิดออก หญิงร่างสูงหน้าตาเคร่งขรึมยืนตระหง่านอยู่
ตรงหน้า หล่อนอยู่ในวัยกลางคน อายุประมาณห้าสิบปี ไหล่ยืดตรง เอน
ไปข้างหลังเล็กน้อยเหมือนตุก๊ ตาหรือหุน่ แขวนเสือ้ ผมสีน้ำตาลหวีตึงเรียบมี
เส้นสีเทาแซมไม่น้อย
เสือ้ ผ้าทีหล่
่ อนใช้เห็นได้ว่าเป็นเครือ่ งแบบประจำสำนักงาน ประกอบด้วย
กระโปรงแคบยาวครึ่งน่อง สีน้ำเงินแก่ สวมเสื้อแพรสีนวล คอกลมกว้าง
เปิด น่าแปลกที่หล่อนสวมรองเท้าผ้าต่วนสีชมพูอย่างรองเท้านักเต้นบัลเล่ต์
หล่อนแต่งหน้าด้วยสีจัด แก้มด่างเหมือนคนที่มีสายตาสั้นหรือไม่ก็
ไม่มีแสงสว่างพอในห้องแต่งตัว ขนตายาวจนเห็นชัดว่าเป็นขนตาปลอม
ลิปสติกสีแดงเข้มดูเป็นมันวาบในเวลากลางวัน
หล่อนยังไม่ยอมเบีย่ งกายให้ฉันเข้าไปข้างใน จนกระทัง่ ใช้สายตามองดู
ฉันอย่างชนิดทีเรี่ ยกว่า ศีรษะจรดปลายเท้าจนหนำใจแล้วนัน่ แหละ จึงเผยอ
มุมปากขึ้นเล็กน้อยเป็นทียิ้มต้อนรับ
“ดอนใช่ไหมล่ะนี่…” หล่อนถามเสียงห้วนๆ
“ใช่ค่ะ…” ฉันตอบเรียบๆ
“ฉันชื่อแอ็กเนส…” หล่อนแนะนำตัวเอง “แอ็กเนส มอร์ริส…”
ฉันยิม้ อย่างฝืนๆ คำสัง่ ของคุณย่าระบุชือ่ นีเช่
้ นเดียวกัน ฉันจึงไม่ประหลาดใจ แต่แอ็กเนสทำท่าเหมือนผิดหวังที่ไม่เห็นความกระตือรือร้นตื่นเต้น
ของฉัน
“เอ้า หิว้ กระเป๋าตามฉันมาสิ ทีนี่ ไม่
่ มคน
ี รับใช้ ทุกคนต้องช่วยตัวเอง
…ไม่เหมือนอยู่โรงแรม เข้าใจไหม?”
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“เข้าใจค่ะ…” ฉันตอบอย่างเรียบร้อยตามเคย หล่อนเบีย่ งตัวไปข้างหนึง่
ให้ฉันผ่านเข้าประตูไปก่อน ขณะทีเดิ
่ นผ่านฉันก็ได้กลิน่ น้ำหอมฉุนกึกเข้าจมูก
เป็นกลิน่ ดอกไม้หลายอย่างผสมกันเช่นจัสมิน กุหลาบ แล้วฉีดซ้ำด้วยฟอร์เก๊ต-มี-น็อต
ฉันหยุดที่หน้าห้องโถงซึ่งปูพื้นด้วยไม้กุหลาบ มีพรมรูปไข่ปูอยู่กลาง
ห้อง ลวดลายแบบตะวันออกซีดจาง แสดงว่ารับใช้งานหนักมานานนับสิบปี
ในบัดนั้น นาwิกาตั้งแบบโบราณก็ดังขึ้น
ใบหน้าตึงเครียดของแอ็กเนส มอร์ริสคลี่ยิ้ม
“โอ มิสเตอร์แฟร์แบงค์ทักเธอยังไงล่ะ ดอน…” หล่อนบอกแล้วพยักหน้าให้ฉันมองตาม นาwิกาเรือนนัน้ ดูเก่าแก่สูงค่า ตัวเลขเป็นอักษรโรมัน เข็ม
บอกนาทีและชั่วโมงเคลือบสีดำหนา
“มิสเตอร์แฟร์แบงค์…” ฉันมองไปรอบๆ เพือ่ หาบุคคลผูที้ หล่
่ อนเอ่ยนาม
“ก็นาwิกาคุณปู่เรือนนั้นไง…” แอ็กเนสทำเสียงรำคาญในความโง่ทึ่ม
ของฉัน “ฉันชอบตั้งชื่อข้าวของเครื่องเรือนชิ้นสำคัญๆ แบบนี้แหละ อย่าง
ชื่อ ‘มิสเตอร์แฟร์แบงค์’ นี่ฉันก็ตั้งจากชื่อนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ฉัน
เคยทำงานด้วย…แบบนี้มันทำให้บ้านดู…ดูอบอุ่นขึ้นจริงไหมล่ะ…”
“ก็…ก็จริงค่ะ” ฉันตอบโดยเร็ว
หญิงกลางคนพยักหน้า
“ฉันละ เกลียดนัก พวกทีพอได้
่ ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆ ก็ตัง้ ท่ารังเกียจไว้
ก่อน ไม่คิดมั่งว่าเจ้าของเขาจะรู้สึกยังไง…”
หล่อนเดินไปทีนาwิ
่ กาตัง้ ไล้ฝ่ามือไปตามขอบไม้ขัดมันเงาอย่างรักใคร่
ราวกับกำลังสัมผัสแตะต้องเพื่อนรัก
“มิส…เอ้อ…มาดามคะ…” ฉันเริม่ อย่างอึดอัดใจ “หนูจะต้องไปรายงาน
ตัวกับใคร…”
แอ็กเนสทำหน้าบึ้ง
“ตามฉันมาสิ…” หล่อนออกคำสั่งห้วนๆ แล้วเดินนำออกจากห้องโถง
ตรงไปยังบันไดใหญ่ทีทอด
่ สูงขึน้ ไปเบือ้ งบน ราวบันไดเป็นไม้โอ๊กสีมืดมีลวดลาย
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สลักเสลาสวยงามและได้รับการดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดี พรมปูตาม
ขัน้ บันไดเป็นพรมหนาสีเทา เก่าจนชายรุย่ เป็นชายครุยด้วยอายุการใช้งานเท่าๆ
กับพรมรูปไข่ทีปู่ อยูที่ ห้่ องโถง ตามฝาผนังข้างบันไดประดับด้วยภาพถ่ายของ
ศิลปินทีมี่ ชอื่ เสียง ไม่ว่าในแขนงนักแสดงนักร้อง นักเต้นและนักดนตรีทีราย
่
นามติดไว้ประจำตามรูปภาพนั้นๆ
ฉันสรุปได้ว่าเป็น ‘บ้าน’ ทีน่่ าอยูหลั
่ งหนึง่ มีความอบอุน่ เป็นกันเองอยู่
ในบรรยากาศมากกว่าหลังใดๆ ที่ผ่านมา
นี่คือสถานที่ที่ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างแน่นอน…
แอ็กเนส หยุดหน้าห้องห้องหนึ่งที่ประตูเปิดเต็มที่ทั้งสองบาน
“นีคื่ อห้องนัง่ เล่นของเรา…” แอ็กเนสบอก “เวลามีแขกมาหา เราก็
ต้อนรับเขาในห้องนี้แหละ เข้าไปนั่งคุยกันในนั้นสิ ดอน เรามีเรื่องจะต้อง
พูดกันมาก ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งไปเสียทันที จะได้ไม่มีอะไรเข้าใจ
ผิดกันในตอนหลัง…”
แล้วหล่อนก็มองฉันเขม็งอีกครั้งหนึ่ง
“สมคงหิวละซี…”
ฉันฝืนยิ้มแล้วตอบตามตรง
“หิวค่ะ…ในเครื่องไม่มีอะไรให้รับประทานเลย แล้วพอออกมาพบรถ
แท็กซี่เขาก็รีบพาหนูมาส่ง…”
แอ็กเนสขมวดคิ้ว
“แล้วนีจะ
่ ทำยังไง…” หล่อนพูดเหมือนหารือกับตัวเอง “เลยเวลาอาหาร
กลางวันไปแล้วเสียด้วย ไม่สมควรจะไปรบกวนมิสซิสลิดดี้ในเมื่อแกกำลัง
พักผ่อน แกไม่ใช่ทาสของใคร…”
“โอ หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปรบกวนใคร…” ฉันร้องออกมาอย่างตกใจ
แอ็กเนสเป็นคนถามขึน้ มาเองแท้ๆ ว่าฉันหิวหรือเปล่า แล้วฉันก็ตอบไปตาม
ความจริงแต่หล่อนกลับทำท่าเหมือนเป็นความผิดของฉันที่หิว…
“งั้นก็เข้าไปนั่งคุยกันก่อน…” หล่อนเบี่ยงตัวให้ฉันก้าวล้ำนำข้างหน้า
แต่พอเดินผ่านกัน หล่อนก็ยกมือขึ้นจับไหล่ข้างหนึ่งของฉันรั้งไว้
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“ไม่เอา…อย่าเดินแบบนัน้ สิ…” หล่อนพูดเสียงแข็ง “จำไว้เวลาจะก้าว
เข้าไปในห้องต้องยืดไหล่ตรง ศีรษะตัง้ คางเชิดทุกครัง้ หัดเสียให้ชิน แล้ว
ก็พยายามแก้ไขสิ่งบกพร่องของตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป”

๒
มิสซิสแอ็กเนส มอร์ริสบอกให้ฉันนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่น หล่อนจะ
ออกไปข้างนอกเพือ่ ทำธุระอะไรสักอย่าง แล้วจึงจะกลับมานัง่ สนทนากัน พอ
หล่อนเดินหายลับไปจากประตูทางเข้าฉันก็ไปนั่งที่เก้าอี้เดี่ยวตัวหนึ่ง ซึ่งรวม
อยูใน
่ กลุม่ เก้าอีชุ้ ดอันประกอบด้วยเก้าอียาว
้ ขนาดสามคนนัง่ เก้าอีเดี
้ ย่ วสาม
ตัว และโต๊ะกลางที่มีนิตยสารเก่าๆ วางอยู่ตั้งหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ
ทีมุ่ มห้องด้านขวามือมีโต๊ะตัง้ ชิดผนังอยูต่ วั หนึง่ เป็นโต๊ะโบราณทีมอง
่ ดู
สวยสง่า บนโต๊ะนั้นมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบเก่าที่ใช้สำหรับแผ่นเสียงลอง
เพลย์ และแผ่นเสียงเหล่านั้นก็ตั้งเรียงเป็นตับอยู่บนโต๊ะนั้นเช่นเดียวกัน
แผ่นแรกทีมอง
่ เห็นปกชัดเจนบอกว่า เป็นแผ่นเสียงเพลงชุดโอเปร่าจากเรือ่ ง
‘มาดามบัตเตอร์ฟลาย’ เลยจากโต๊ะนั้นไปคือเตาผิง ผนังที่อยู่เหนือหิ้งบน
เตาผิงแขวนภาพเขียน ฉาก ‘ระเบียง’ จากละครเรื่อง ‘โรมีโอแอนด์จูเลียต’
มุมห้องอีกด้านหนึ่งมีเปียโนตั้งอยู่ ฉันรีบเดินไปใกล้ โน้ตแผ่นหนึ่ง
ยังเปิดกางอยู่ เปียโน คอนแชรโต ของโมสาร์ท ที่ฉันรู้จักอย่างเจนใจ
ปลายนิ้วร้อนซ่าขึ้นมาทันทีด้วยความกระหายใคร่จะได้ทรุดตัวลงนั่งแล้วเล่น
เปียโนให้สมใจที่จากพรากมานานแสนนาน
แต่แล้วก็ยั้งใจเสียได้ ไม่ทำตามที่คิด…
บนโต๊ะกระจกใกล้ๆ เปียโน มีของทีระลึ
่ กจัดวางไว้ล้วนแล้วแต่เป็นของ
สะสมจากเวทีละคร ไม่ว่ารูปถ่าย รูปปัน้ เล็กๆ โปรแกรมละครเก่าๆ หน้ากาก
ทาสีฉูดฉาดอย่างทีนิ่ ยมใช้ในงานแฟนซีลีลาศ ตลอดจนกรับแบบสเปนคูหนึ
่ ง่
ซึ่งวางไว้โดดเด่น ป้ายเขียนด้วยลายมือเรียบๆ ว่า ‘ของขวัญจาก รูดอล์ฟ
วาเล็นติโน’
แล้วสายตาของฉันก็หยุดตรงที่ภาพถ่ายในกรอบเงิน
แอ็กเนส มอร์ริส ในวัยสาว…หล่อนไม่ใช้เครือ่ งสำอางจัดนัก ใบหน้า
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อ่อนเยาว์สะสวยอย่างประหลาด ฉันยกกรอบรูปนั้นขึ้นมองใกล้ๆ อย่างพินิจ
พิเคราะห์และชื่นชม
“ไม่สมควรจับต้องสิง่ ของใดๆ ทีย่ งั ไม่ได้รับอนุญาต…” เสียงแผ่วต่ำดัง
ขึน้ ทำให้ฉันสะดุง้ เหลียวขวับมามองพลางวางภาพถ่ายไว้บนโต๊ะ แอ็กเนส
ยืนกอดอกอยู่ที่หน้าประตูโดยที่ฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของหล่อนเลยแม้แต่
นิดเดียว
“ขอโทษค่ะ…หนูเพียงแต่…” ฉันพยายามแก้ตัว
“ฉันอยากให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองกับที่นี่…” แอ็กเนสพูดด้วยเสียง
เดิม “แต่ก็ต้องการให้มีความนับถือในความเป็นส่วนตัวของฉันด้วยเหมือนกัน
ของสะสมเหล่านีมี้ ค่าแก่ฉันมาก ถ้าเสียหายถูกทำลายไปเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถ
ซือ้ หามาแทนทีได้
่ เธอรูไว้
้ ด้วยว่า ความทรงจำรำลึกทีงดงาม
่
ของคนเรานัน้
มีค่ากว่าเงินทองหรือเพชรพลอย…”
แอ็กเนสเดินมาใกล้แล้วมองดูรูปถ่ายเก่าแก่ของตัวเอง ฉันมองตาม
แล้วพูดว่า
“เป็นภาพถ่ายที่สวยมากค่ะ…”
คำพูดของฉันทำให้สีหน้าของหญิงวัยกลางคนอ่อนโยนลงเล็กน้อย
“แต่เธอก็เกือบจำไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกับทียื่ นอยูตรง
่ หน้าเธอตอนนี…
้ ”
หล่อนพูดเนือยๆ “แม้แต่ฉันเอง มองดูทีไรก็อดคิดไม่ได้ว่ากำลังมองดูคน
แปลกหน้า…นั่นเป็นรูปถ่ายวันที่ฉันขึ้นแสดงบนเวทีในบัลเล่ต์เรื่องแรกใน
ชีวิต…”
“บัลเล่ต์” ฉันร้องอย่างตื่นเต้น “เรื่องอะไรคะ…”
แอ็กเนสยิ้มแฉล้ม นัยน์ตาอ่อนโยน
“เรื่อง ‘แฮมเล็ต’ ฉันแสดงเป็น ‘โอฟีเลีย’ นางเอกที่สติเสียไงล่ะ…”
หล่อนเล่าอย่างเต็มใจ “ตอนทีแสดง
่ น่ะ ฉันก็คงอายุไม่มากไปกว่าเธอหรอก
ดอน…”
“จริงหรือคะ…” ฉันพึมพำ อดนึกถึงตัวเองไม่ได้ โตจนป่านนีแล้
้ วยัง
ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนมิสซิสมอร์ริสที่ฉันแอบนินทาในใจว่าเป็น
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หญิงสูงอายุที่หน้าตาเคร่งขรึมไม่น่ารักกลับเคยแสดงบัลเล่ต์ขึ้นเวทีมาแล้ว
ผูที้ ฉั่ นกำลังนึกถึง เงยหน้าขึน้ มองเพดานห้องทีมี่ โคมไฟฟ้าแก้วแขวน
อยู่ แววตาเลื่อนลอยเมื่อนึกถึงอดีต
“เชือ่ ไหมว่าฉันเคยร่วมงานกับ ‘สตานิสลาฟสกี’้ ๑ ด้วย…” หล่อนพูด
เสียงแผ่วเบา “ตอนทีแสดง
่ เป็น ‘โอฟีเลีย’ ได้รับคำนิยมชมเชยหนาหูทีเดียว”
ฉันนิง่ เงียบ ก็ฉันไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ดาราผูนั้ น้ การทีฉั่ นทำท่าไม่สนใจผู้
ที่หล่อนชื่นชมทำให้แอ็กเนสแสดงความไม่พอใจด้วยการเลิกการสนทนาที่
เกือบจะฟังดูเป็นกันเองอย่างน่าเสียดาย
“นั่งลงสิ ดอน…” หล่อนออกคำสั่ง “ประเดี๋ยวมิสซิสลิดดี้จะนำถาด
น้ำชาและแซนด์วิชมาให้ แต่จะหวังอะไรมากไปกว่านั้นน่ะคงจะยากละ…”
ฉันนั่งลงบนเก้าอี้ยาว ส่วนแอ็กเนสเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้เตาผิง
หล่อนเริ่มการสนทนาอย่างเป็นงานเป็นการด้วยการพูดว่า
“ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเธอไม่มากนักหรอก…” หล่อนหรี่ตาลงแล้ว
เม้มปากเล็กน้อย ทำสีหน้าเข้มงวดพลางเอื้อมมือลงไปล้วงซองจดหมาย
ออกมาจากขอบกระโปรงที่หล่อนเหน็บไว้อย่างมิดชิดทำให้ฉันอดคิดไม่ได้ว่า
แอ็กเนสเป็นหญิงหัวโบราณยิ่งกว่าคุณย่าคัตเลอร์เสียอีก
แต่ในทันทีทีมอง
่ เห็นตราทีซอง
่ จดหมายอย่างชัดเจนฉันก็เกิดอาการใจ
เต้นอย่างช่วยไม่ได้…ซองจดหมายจากโรงแรมคัตเลอร์’ส โคฟว์ นั่นเอง
แอ็กเนสเปิดซอง หยิบจดหมายออกมาคลี่ กระดาษค่อนข้างยับและ
ช้ำ แสดงว่าหล่อนอ่านจดหมายฉบับนี้หลายครั้งหลายหนแล้ว
“จดหมายจากมาดามคัตเลอร์…คุณย่าของเธอใช่ไหมล่ะ…” หล่อนไม่
รอคำตอบ หากพูดต่อไปว่า “เป็นจดหมายแนะนำตัว เล่าประวัตของ
ิ เธอแค่
เพียงคร่าวๆ ”
“ค่ะ…” ฉันพูดอย่างไร้ความหมาย
๑ Konstantin stanislavsky ดาราบัลเล่ต์ชาวรัสเซีย เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของเขา
(ค.ศ. ๑๘๖๓-๑๙๓๘) …ผู้แปล
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แอ็กเนส มอร์ริสมองหน้าฉันนิ่งอยู่สักอึดใจ แล้วจึงพูดว่า
“ท่านพูดถึงปัญหาของเธอบางเรื่อง ดอน…”
“ปัญหาของหนู…” ฉันอุทานอย่างตกใจ นี่คุณย่าเกลียดฉันถึงขนาด
ทีพู่ ดถึงปัญหาของฉันกับคนแปลกหน้าด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
ขนาดนี้เชียวหรือ ท่านส่งฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อศึกษาต่อหรือเพื่อทำลายกัน
แน่…
“ก็งัน้ น่ะซี…” แอ็กเนสพยักหน้า โบกจดหมายแทนพัดไปมา “ปัญหา
ทีเธอ
่ ทำตัวเข้ากับเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนไม่ได้ ถึงได้ต้องย้ายโรงเรียนไปเรือ่ ยๆ…”
“ท่านพูดยังงั้นหรือคะ…” ฉันย้อนถามเสียงเบา
“ใช่…” หล่อนพยักหน้า “แล้วฉันก็พอใจมากที่ท่านพูดจาตรงไปตรง
มา…”
“แต่…ความจริงหนูไม่ได้มีปัญหาทีโรงเรี
่ ยนนีคะ…”
่
ฉันว่า “ตรงกันข้าม
ฉันเป็นนักเรียนดีเด่นด้วยซ้ำ”
“ไม่มีประโยชน์ทีจะ
่ มาพูดเฉไฉ…” แอ็กเนสสะบัดจดหมายทีถื่ ออยูตรง
่
หน้าฉัน “หลักฐานชัดเจนอยู่นี่ไง…มาดามคัตเลอร์น่ะเป็นสุภาพสตรีสูงศักดิ์
ทีน่่ านับถือ ท่านคงเสียใจมากอยูไม่
่ น้อยหรอกทีต้่ องเขียนความประพฤติของ
หลานสาวมาตามตรงเช่นนี้…ดอน เธอยังไม่รู้ตัวอีกรึว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
นี่น่ะ เธอทำตัวเป็นภาระที่น่าเป็นห่วงให้แก่ครอบครัวของเธอมากเพียงไร…
โดยเฉพาะต่อคุณย่าผู้สูงวัยของเธอ”
“โอ…มัน…มันไม่ใช่ยังงั้น…” ฉันครางอย่างอ่อนใจ
แอ็กเนสวางจดหมายลงบนโต๊ะ ยกมือข้างหนึง่ ชูขึน้ สูง ทำให้ฉันมอง
เห็นนิว้ ยาวทีข้่ อทุกข้อแตกโปนประกอบด้วยเล็บแหลมยาวทาสีแดงเหมือนมือ
ของแม่มด
“ขอเสียทีเถอะ แม่คณุ …” หล่อนร้องออกมาอย่างรำคาญใจ “ไม่ต้อง
มาแก้ตวั โน่นนีให้
่ ฉันรำคาญ มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ฉันไม่สนใจอะไรนอก
จากเรื่องการแสดงครั้งต่อไปของเธอเท่านั้น”
“การแสดงของหนูหรือคะ…” ฉันพูดอย่างไม่เข้าใจ
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แอ็กเนสพยักหน้า
“ก็ใช่น่ะซี ฉันต้องการให้เธอประพฤติตัวอย่างเรียบร้อยอยู่ในโอวาท
ของฉันตลอดเวลาที่เธออยู่ที่นี่…”
ฉันกลืนน้ำลายลงไปในลำคอที่แหบแห้งก่อนที่จะถามอย่างขลาดๆ ว่า
“แล้วนอกจากนั้น คุณย่าเขียนอะไรอีกคะ…”
“นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านกับฉัน…” แอ็กเนสตอบเสียงห้วนๆ
หยิบจดหมายขึ้นมาพับใส่ซองแล้วซ่อนไว้ที่ขอบกระโปรงอย่างเดิม
“แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูไม่ใช่หรือคะ…” ฉันยืนกราน
“อย่าขึน้ เสียงกับฉันนะ” แอ็กเนสตวาดแหว “เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นเด็ก
ที่ความประพฤติหละหลวม ฉันเห็นจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษสักหน่อย…เอา
เป็นว่าตอนนี้เธอต้องอยู่ในระยะถูกควบคุมความประพฤติไปสักพักหนึ่งก่อน
ก็แล้วกัน”
“ถูกควบคุมความประพฤติ…” ฉันร้องเสียงดังขึน้ กว่าเดิม “เป็นไปได้
ยังไงคะ ก็หนูเพิ่งมาถึง ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลย…”
“นีเป็
่ นการตัดสินใจของฉัน…” แอ็กเนสว่า “เธอไม่มีสิทธิโต้
์ แย้งถกเถียง
อะไรทัง้ นัน้ เราอยูที่ นี่ อย่
่ างมีกฎระเบียบเคร่งครัด นักเรียนไม่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ดึกเกินสี่ทุ่มในวันปกติ และไม่เกินสองยามในวันสุดสัปดาห์ แต่ฉันจะ
ต้องได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ที่ไหน ทำอะไรกันด้วย”
“การส่งเสียงดังเป็นเรือ่ งทียอม
่ ไม่ได้…” แอ็กเนสบรรยายต่อไป “ทุกคน
ต้องรักษาความสะอาดและทรัพย์สนิ ของบ้านหลังนีอย่
้ างดีทีส่ ดุ ต้องเข้าใจว่า
การที่ได้อยู่ที่นี่นั้น เธอได้อยู่อย่างแขกผู้มีเกียรติ…เข้าใจไหม?”
“เข้าใจค่ะ มาดาม…” ฉันพูดเสียงเบาๆ ”แต่…แต่จดหมายฉบับนัน้ …
ในเมือ่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับตัวหนู หนูขอทราบรายละเอียดมากกว่านีอี้ กสักหน่อย
ไม่ได้หรือคะ”
ยังทันทีฉั่ นจะได้รับคำตอบ หญิงร่างท้วม ใบหน้ากลมกับดวงตาสีเทา
อบอุน่ ก็เดินกระฉับกระเฉงเข้ามาในห้อง หล่อนถือถาดใส่กาน้ำชา ถ้วยและ
จานใส่แซนด์วชิ มาด้วย หญิงหน้าตาใจดีผูนี้ สวม
้ เครือ่ งแบบสีฟ้า ผ้ากันเปือ้ น
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สีเหลืองมะนาวผูกไว้เรียบร้อย หล่อนยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตร
“โอ นีคื่ อ ‘ซาราห์ เบิรน์ ฮาร์ดท์’๒ คนใหม่ของเราสินะคะ คุณครู…”
“ใช่สิ มิสซิสลิดดี…
้ ” แอ็กเนสพยักหน้า “นีคื่ อดาราคนใหม่ของเรา”
แล้วหล่อนก็หันมาพยักหน้ากับฉัน “ดอน นีคื่ อมิสซิสลิดดี้ แม่บา้ นคนสำคัญ
ของเรา เธอต้องเชือ่ ฟังและทำตามคำแนะนำของเขาเหมือนกับทีฟั่ งฉัน ฉัน
จะไม่ยอมให้เธอทำให้มิสซิสลิดดี้ไม่สบายใจเป็นอันขาด ไม่ว่าด้วยเรื่องใดๆ
ทั้งสิ้น”
“โอ๋ แม่หนูน่ารักคนนี้คงไม่เหลวไหลหรอกค่ะ คุณครูใหญ่…” หญิง
ใจดีรีบพูดขึน้ ทันที หล่อนวางถาดอาหารลงบนโต๊ะแล้วหันมามองฉัน “ยินดี
ต้อนรับจ้ะ”
“ขอบคุณค่ะ…” ฉันอุบอิบ
มิสซิสลิดดี้หันไปพยักหน้ากับ ‘คุณครูใหญ่’
“สวยน่ารักนะคะ…” หล่อนว่า
“ใช่ สวยน่ารักดี…” แอ็กเนสพูดขรึมๆ “แต่อย่าลืมว่าคนสวยมักนำ
ปัญหายุ่งยากมาให้เรามากกว่าคนไม่สวยมิสซิสลิดดี้”
สายตาสองคู่หันมามองจ้องหน้าฉันเป็นจุดเดียวกัน ทำให้ฉันรู้สึก
ร้อนซ่าไปทัง้ ตัว สายตาสองคูท่ มี่ องมาอย่างพินจิ พิเคราะห์ราวกับว่ากำลังใช้
แว่นขยายส่องดูส่วนบกพร่องของฉัน
แต่ในที่สุดมิสซิสลิดดี้ก็ยิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่น
“เอาละ สาวน้อย ไม่ต้องตกอกตกใจ มีอะไรพูดกันได้…ป้าน่ะขลุก
อยูใน
่ ครัวทัง้ วัน หนูขาดเหลืออะไรก็เข้าไปหาป้าได้ทุกเวลา จำไว้ว่าต้องทำ
เตียงของตัวเองให้เรียบร้อย เข้านอนไม่เกินสีทุ่ ม่ ของวันธรรมดา แล้วเราจะ
ร่วมมือกันทำความสะอาดบ้านอาทิตย์ละครั้ง”
“ใช่แล้ว…” แอ็กเนสสำทับอีกต่อหนึง่ “เราทุกคนทีนี่ ต้่ องทำงานหนัก
ต้องแต่งตัวให้ทะมัดทะแมง รวบผมตึงเกล้าทรงสูงพ้นต้นคอ เลือกสวมเสือ้ ผ้า
๒ Sarah Rosine Bernhardt ดาราละครผูมี้ ชอื่ เสียงชาวฝรัง่ เศส (ค.ศ. ๑๘๔๔-๑๙๒๓) …ผูแปล
้
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ตัวทีเก่
่ าทีส่ ดุ พับแขนขึน้ มาถึงข้อศอก เราจะล้างหน้าต่าง ถูพืน้ ขัดห้องน้ำ
และปัดฝุน่ ตัง้ แต่เพดานลงมาจนถึงพืน้ ห้อง เธอเข้าใจคำว่า ‘รือ้ ฉาก’ ไหมล่ะ”
ฉันสัน่ ศีรษะอย่างงงๆ ทำให้แอ็กเนสเบิกตากว้าง ทำหน้าฉงนเหมือน
จะถามว่าทำไมฉันถึงไร้เดียงสาขนาดนั้น แต่ในที่สุดหล่อนก็อธิบายว่า
“เวลาที่ละครเรื่องหนึ่งจบลง นักแสดงกับคนหลังฉากต้องช่วยกันรื้อ
ฉากเก่าออกอย่างหมดจดที่สุด จนเหลือแต่โรงเปล่าๆ ละครเรื่องใหม่ถึงจะ
เริ่มได้ในวันรุ่งขึ้นไงล่ะ…”
“เข้าใจแล้วค่ะ…” ฉันร้อง มิสซิสลิดดีมอง
้ ฉันอย่างเอ็นดูแล้วเดินออก
ไปจากห้อง ในระหว่างที่ดื่มน้ำชาและรับประทานแซนด์วิช แอ็กเนสก็ชวน
คุยต่อไปเรื่อยๆ
“เคยเรียนเปียโนมามั่งหรือเปล่าล่ะ ดอน”
“เคยมามั่งนิดหน่อยค่ะ…” ฉันตอบเรียบๆ
“งั้นก็ดีแล้ว…” หล่อนว่า “ทีนี้เวลามีประชุมอาร์ทิสต์เธอต้องมาเล่น
เปียโนให้เขาฟัง ฉันพยายามจัดการรวมกลุม่ อาร์ทิสต์แขนงต่างๆ เดือนละครัง้
แล้วให้ทุกคนแสดงความสามารถให้เพื่อนชม บางคนก็แสดงละครบทสั้นๆ
บางคนก็ร้องเพลง บางคนก็เล่นดนตรีตามแต่ถนัด
“ค่ะ…”
“แต่นั่นต้องตอนที่โรงเรียนเปิดเทอมจริงๆ จังๆ แล้ว…” แอ็กเนสพูด
ต่อไป “ระหว่างซัมเมอร์นี่มีนักเรียนเหลืออยู่ไม่กี่คน แต่พอถึงฤดูใบไม้ร่วง
ก็จะมีเพิ่มมาอีกสามคน ฝาแฝดเบ็ลด็อค แล้วก็โดนัลด์ รอสสิ เด็กใหม่
เหมือนเธอไงล่ะ”
“ค่ะ…” ฉันรับคำโดยปราศจากความหมายตามเคย
“ทริสช่า เครเมอร์ใจดีมากที่ยอมให้เธออยู่ร่วมห้องด้วย…” แอ็กเนส
พยักหน้าขรึมๆ “แต่ถ้าเธอทำตัวเข้ากับทริสช่าไม่ได้ก็เสียใจที่จะบอกเธอว่า
เธอต้องไปอยู่ห้องใต้หลังคาคนเดียว หรือถ้ายังไม่พอใจทีนี้ก็เห็นจะต้องเชิญ
กลับบ้าน…”
“หนูเต็มใจอยู่กับมิสเครเมอร์ค่ะ…” ฉันรีบบอกโดยเร็ว
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“งั้นก็ดีแล้ว…” แอ็กเนสยิ้มที่มุมปาก “ทริสช่าเป็นเด็กน่ารัก เขามี
อนาคตสดใสสำหรับการเป็นแดนเซอร์ที่เก่งฉกาจทั้งๆ ที่อายุนิดเดียว ฉันไม่
ต้องการให้มีอะไรทำให้เขาไม่พอใจเป็นอันขาด…เธอเข้าใจคำพูดของฉันไหม
ดอน”
“เข้าใจค่ะ คุณครู…” ฉันพึมพำ นึกไม่ออกว่าหล่อนนำเรือ่ งอะไรเกีย่ ว
กับฉันไปเล่าให้เพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของฉันฟังแล้วบ้าง
“นอกจากทริสช่าก็ยังมีนักเรียนอีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่ตอนนี้…” แอ็กเนส
พูดต่อไป “ชือ่ อาร์เธอร์ การ์วดู้ …เขาเป็นคนทีอ่ อ่ นไหวง่ายมาก…คนนีเรี้ ยนเป่า
โอโบ แล้วดูท่าจะไปได้ไกลเสียด้วย คุณพ่อคุณแม่เป็นนักดนตรีมีชอื่ เสียง…
เบอร์นาร์ดกับลูเอ็ลล่า การ์วดู้ ไงเคยได้ยนิ ชือ่ เสียงของเขามัง่ ไหมล่ะ เขาเล่น
ดนตรีอยู่วง ‘นิวยอร์ก ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า’ เชียวนะ”
ฉันตอบอุบอิบว่าไม่เคยได้ยิน
“เอาละ…” แอ็กเนสประสานมือไว้บนตัก “เธอคงจะอิ่มหนำสำราญ
ดีแล้วกระมัง…ฉันจะได้พาไปชมให้ทั่วบ้าน แล้วจะพาไปที่ห้องพักเสียเลย”
“ขอบคุณมากค่ะ…” ฉันลุกขึน้ ยืน “หนูจะนำถาดนีไป
้ ไว้ทีครั
่ วก่อนนะ
คะ…”
“นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก…” แอ็กเนสพูดเสียงเรียบ “ตามที่คุณย่า
ของเธอเล่ามาน่ะ ตามปกติเธอเป็นเด็กแบบที่เรียกว่ามือตายตีนตายไม่ใช่รึ
ไม่เรียกไม่ขานไม่วานไม่ทำ…อะไรทำนองนั้นใช่ไหมล่ะ”
“ไม่จริง…” ฉันแย้งอย่างฉุนเฉียว “หนูไม่เคยเป็นแบบนั้น…”
แอ็กเนสหรี่ตาลง จ้องหน้าฉันเขม็งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่า
“งั้นก็ตามฉันไปที่ครัว…” หล่อนว่า “จะได้รู้จักที่ทางเสีย เสร็จแล้ว
ค่อยไปที่ห้องพัก…”
ฉันเดินตามแอ็กเนสออกไปทีห้่ องโถง เลีย้ วออกประตูหลังผ่านระเบียง
ไปถึงบริเวณห้องครัวซึง่ มีห้องอาหารอยูติ่ ดๆ กัน ครัวมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่มี
เครือ่ งใช้ครบครัน ตรงกลางมีโต๊ะเก้าอีชุ้ ดหนึง่ ตัง้ อยู่ หน้าต่างเปิดออกไปมอง
เห็นอาคารอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆ บังแสงแดดในยามเช้าไม่ให้จัดจ้านักพอดี
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มิสซิสลิดดี้จัดห้องครัวได้อย่างสะอาดสวยงามเป็นระเบียบมองดูสบาย
ตา แม้แต่โคมไฟฟ้า บานเกล็ดหน้าต่างและขอบประตูก็ได้รับการทำความ
สะอาดเอี่ยมอ่อง ไม่ปรากฏฝุ่นละอองให้มองเห็น
ออกมาที่ห้องอาหารซึ่งเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีโต๊ะอาหารสำหรับ
สิบสองทีน่ งั่ หรือกว่านัน้ ตัง้ อยูตรง
่ กลาง หัวโต๊ะด้านหนึง่ จัดวางจานอาหารและ
เครือ่ งใช้สำหรับการนัน้ ไว้สีที่ ่ ซึง่ ฉันเดาได้ว่าคงเป็นทีนั่ ง่ สำหรับนักเรียนสอง
คน ตัวฉันเองและแอ็กเนส มอร์ริส
เครื่องโต๊ะเป็นภาชนะเนื้อดีน่าใช้ โคมไฟฟ้าระย้าแก้วเป็นของเก่าที่มี
ราคา แก้วเจียระไนรูปหยดน้ำทีห้่ อยเป็นระย้าลงมาส่องแสงเป็นประกายสีฟอง
สบู่
“ทริสช่าเป็นคนจัดโต๊ะ…” แอ็กเนสหันมาบอก “นักเรียนประจำมีเวร
จัดโต๊ะอาหารคนละหนึ่งสัปดาห์สลับกันไป นอกจากจัดแล้วก็ต้องทำความ
สะอาดภาชนะทุกชิ้น เท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครบ่นว่า…”
ในห้องนีไม่
้ มีหน้าต่าง แต่ผนังห้องด้านยาวด้านหนึง่ ติดกระจกเงาเต็ม
ผนัง ทำให้ห้องกว้างใหญ่ขึน้ กว่าทีเป็
่ นจริงเป็นอันมาก ผนังด้านตรงข้ามติด
รูปภาพศิลปินแขนงต่างๆ เกีย่ วกับการแสดงบนเวทีไว้เรียงราย ส่วนมากเป็น
รูปภาพที่มีอายุหลายปีที่ผ่านมา
พรมที่ปูเต็มพื้นห้องเป็นสีน้ำตาลแก่ ทอลวดลายสีทองอมแสด มี
ลักษณะใหม่กว่าผืนที่ปูในห้องโถงและห้องนั่งเล่น
แอ็กเนสพาฉันออกจากห้องอาหาร ออกไปทีระเบี
่ ยงสัน้ ๆ อธิบายว่า
ห้องพักของหล่อนกับของมิสซิสลิดดี้แม่บ้าน อยู่ตรงสุดระเบียง
แล้วหล่อนก็ชี้ให้ดูห้องหนึ่ง
“ถ้าอยากคุยกับฉันนอกเวลาเรียน…” น้ำเสียงของหล่อนอ่อนลงเล็ก
น้อย “ก็มาหาฉันได้ที่ห้องนี้ เคาะประตูเบาๆ ก็แล้วกัน”
ฉันประหลาดใจในคำบอกเล่าของหล่อน แต่ก็ดีใจขึ้นมาวูบหนึ่งที่รู้ว่า
หล่อนมีไมตรีจิตต่อฉันมากขึ้นเล็กน้อย
คำพูดและท่าทางของแอ็กเนสเต็มไปด้วยจังหวะจะโคนทีงดงาม
่
ราวกับ

