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B.A. PARIS 7

ปัจจุบัน

ฉันสะดุ้งโหยงเมื่อขวดแชมเปญกระแทกเคาน์เตอร์หินอ่อนของ 

ครวัและเหลอืบตามองแจค็ หวังในใจว่าเขาจะไม่ทนัสังเกตว่าฉันกระวน 

กระวายมากแค่ไหน แต่เขาก็จับได้ว่าฉันแอบมองอยู่จึงส่งย้ิมให้

"ไม่เป็นไร" แจ็คเอ่ยอย่างอ่อนโยน

เขาเข้ามาจับมือฉัน และจูงไปพบแขกท่ีรอพวกเราอยู่ ขณะผ่าน

ห้องโถง ฉันเห็นต้นลิลลี่ท่ีไดแอนกับอดัมให้อยู่ในสวนของเรา ช่างเป็น

สีชมพูที่งดงามจนฉันหวังว่าแจ็คจะปลูกมันไว้ตรงท่ีที่จะเห็นมันได้จาก

หน้าต่างห้องนอน แต่เพียงคิดถึงเรื่องสวน น�้าตาก็เอ่อท้นออกมาจาก

ส่วนลึกในใจ ฉันกลั้นมันไว้ทันที เพราะเดิมพันกับคืนน้ีไว้มาก ฉันต้อง

ตั้งสติอยู่กับที่น่ี และตอนนี้

เปลวไฟวูบไหวเป็นจังหวะอยู่ในเตาผิงโบราณของห้องนั่งเล่น 

ตอนนี้เข้าสู่กลางเดือนมีนาคมแล้วแต่อากาศยังคงหนาวอยู่ และแจ็ค

ก็ต้องการให้บรรดาแขกรู้สึกสบายที่สุดเท่าที่จะท�าได้

"บ้านของคุณนี่ยอดไปเลยนะครับแจ็ค" รูฟัสชื่นชม "ว่างั้นไหม  
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8 Behind Closed Doors ปิด ประตู ตาย

เอสเธอร์"

ฉันไม่รู้จักท้ังรูฟัสทั้งเอสเธอร์ พวกเขาเพ่ิงย้ายมาใหม่และเราเพ่ิง

ได้พบกันเป็นครั้งแรกในคืนนี้ นั่นท�าให้ฉันกังวลมากข้ึน ทว่าฉันจะท�า

ให้แจค็ผดิหวังไม่ได้ จงึต้องประดบัย้ิมบนใบหน้าพร้อมภาวนาให้พวกเขา 

ชอบฉัน เอสเธอร์ไม่ย้ิมตอบ เดาว่าเธอคงแอบประเมินฉันอยู่ในใจ ฉัน

ไม่ต�าหนิเธอหรอก ตั้งแต่เรากลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเมื่อเดือนก่อน 

ฉนัมัน่ใจว่าเธอคงได้ยินเรือ่งเกรซ แองเจลิภรรยาของทนายผู้แสนเฉียบคม 

อย่างแจค็ แองเจลิซ�า้แล้วซ�า้เล่าแน่ๆ เกรซท่ีเป็นตวัอย่างอนัสมบรูณ์แบบ 

ของหญิงสาวผู้เพียบพร้อม มีบ้านหลังใหญ่ สามียอดเย่ียม และชีวิต

แสนวิเศษ ถ้าฉันเป็นเอสเธอร์ก็คงรู้สึกชอบกลอยู่เหมือนกัน

ฉันเหลือบไปเห็นกล่องช็อกโกแลตราคาแพงท่ีเอสเธอร์เพ่ิงหยิบ

ออกมาจากกระเป๋า ความต่ืนเต้นวาบขึน้มา ฉนัไม่อยากให้เธอส่งมนัให้แจค็ 

จึงค่อยๆ เขยิบเข้าไปใกล้ และเธอก็ยื่นมันให้ฉันตามสัญชาตญาณ

"ขอบคุณค่ะ ดูน่าอร่อยมากเลย" ฉันเอ่ยอย่างซึ้งใจและวางมันลง

บนโต๊ะกาแฟ เพ่ือจะได้เปิดกินตอนท่ีพวกเราด่ืมกาแฟกันหลังจากนี้

ฉันรู้สึกแปลกใจในตัวเอสเธอร์ เธอตรงข้ามกับไดแอนอย่างเห็น

ได้ชัด เอสเธอร์มีผมสีทอง สูง ผอม และดูสงบเสงี่ยม นอกจากน้ีฉันยัง

อดทีจ่ะรูส้กึนับถอืไม่ได้ เพราะเธอเป็นผูห้ญิงคนแรกทีก้่าวเข้ามาในบ้าน

แต่ไม่พูดพร�่าพรรณนาถึงความสวยงามของมัน แจ็คเป็นคนเลือกบ้าน

หลังน้ีด้วยตนเอง โดยบอกว่ามันจะเป็นของขวัญแต่งงานส�าหรับฉัน  

ฉันจึงได้เห็นบ้านหลังน้ีเป็นครั้งแรกหลังกลับจากฮันนีมูน แม้เขาจะ 

บอกว่ามันลงตัวส�าหรับเรา แต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนักหรอก 

กระท่ังได้เห็นมันด้วยตาตัวเอง บ้านหลังนี้ปลูกอยู่บนลานกว้างที่อยู่ 

ลึกสุดของหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้แจ็คจึงได้ความเป็นส่วนตัวตามที่เขา
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B.A. PARIS 9

ปรารถนา อีกท้ังยังได้ครอบครองสิทธ์ิการเป็นเจ้าของบ้านท่ีสวยที่สุด

ในสปริงอีตัน รวมถึงปลอดภัยที่สุดด้วย เพราะบ้านหลังนี้มีระบบ 

เตือนภัยสลับซับซ้อน มีประตูเหล็กม้วนติดท่ีหน้าต่างชั้นหนึ่ง ต้องดู

แปลกตามากแน่ๆ ท่ีหน้าต่างเหล่านี้มักปิดอยู่เสมอในช่วงกลางวัน แต่

ก็อย่างท่ีแจ็คบอกกับบรรดาคนที่มาถามนั่นแหละ ด้วยอาชีพที่เขาท�า 

ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกๆ

เรามภีาพวาดจ�านวนมากประดบัในห้องนัง่เล่น ทว่าคนท่ีเยีย่มเยือน 

มักจะหันไปสนใจผืนผ้าใบสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งแขวนอยู่เหนือเตาผิงเสีย

มากกว่า ขนาดไดแอนและอดัมทีเ่คยเห็นแล้วก็ยังไม่วายเข้าไปดอูกีครัง้ 

รูฟัสเองก็เข้าไปร่วมด้วย ส่วนเอสเธอร์เลือกที่จะนั่งลงบนโซฟาหนัง 

สีครีม

"ยอดไปเลย" รูฟัสอุทานพลางจ้องอย่างหลงใหลไปยังจุดเล็กๆ 

หลายร้อยจุดซึ่งกินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาพ

"ภาพนี้ชื่อห่ิงห้อยครับ" แจ็คบอกพลางบิดห่วงโลหะคลายลวด

รอบจุกคอร์กขวดแชมเปญ

"ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย"

"เกรซวาดน่ะ" ไดแอนบอกเขา "ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะ"

"คุณน่าจะได้เห็นภาพอ่ืนๆ ของเธอนะครบั" แจค็ค่อยๆ เปิดจกุคอร์ก 

ท�าให้เกิดเสียงเบาๆ "สุดยอดมากเลยแหละ"

รูฟัสมองไปรอบห้องอย่างสนใจแล้วถามว่า "ภาพพวกนั้นอยู่ในนี้

เหรอครับ"

"ไม่เชิงครับ เราใช้มันประดับตามห้องต่างๆ ในบ้าน"

"เก็บไว้ให้แจ็คดูคนเดียวล่ะสิ" อดัมหยอก

"เกรซด้วยต่างหาก ใช่มั้ย ที่รัก" แจ็คย้ิมให้ฉัน "ส�าหรับเราสองคน
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10 Behind Closed Doors ปิด ประตู ตาย

เท่าน้ัน"

"ใช่เลยค่ะ" ฉันตอบรับ แล้วหันหน้าไปทางอื่น

พวกเราเข้าไปน่ังท่ีโซฟากับเอสเธอร์ ไดแอนร้องออกมาอย่าง 

พึงพอใจเมื่อแจ็ครินแชมเปญใส่แก้วทรงสูง เธอมองมาที่ฉัน

"ตอนน้ีรู้สึกดีขึ้นไหม" เธอถามฉันและหันไปอธิบายกับเอสเธอร์

ต่อ "เมื่อวานเกรซไม่สบายเลยมากินมื้อเท่ียงกับฉันไม่ได้น่ะ"

"แค่ไมเกรนเองค่ะ" ฉันแย้ง

"โชคร้ายที่เกรซเป็นบ่อย" แจ็คมองมาทางฉันด้วยท่าทีเห็นอก

เห็นใจ "แต่อย่างน้อยก็ไม่เคยนานนัก ขอบคุณสวรรค์"

"สองครั้งแล้วนะที่เธอเบี้ยวนัดฉัน" ไดแอนว่า

"ฉันขอโทษ"

"เอาเถอะ อย่างน้อยคราวน้ีเธอก็ไม่ลืม" ไดแอนยังเย้า "ท�าไมเรา

ไม่เจอกันศุกร์หน้าเพ่ือชดเชยล่ะ เธอจะว่างใช่ไหมเกรซ คงไม่ใช่นึกขึ้น

ได้ว่ามีนัดหมอฟันในนาทีสุดท้ายหรอกนะ"

"ไม่หรอก แล้วก็หวังว่าไมเกรนจะไม่ก�าเริบด้วย"

ไดแอนหันไปหาเอสเธอร์ "คณุอยากมาด้วยไหมคะ น่าจะเป็นร้าน

อาหารสักแห่งในตัวเมือง เพราะฉันท�างานอยู่แถวน้ัน"

"ขอบคุณค่ะ น่าสนใจมากเลย" เอสเธอร์ช�าเลืองมองฉัน คง 

เพ่ือยืนยันว่าฉันจะไม่ว่าอะไรหากเธอจะขอร่วมด้วย ขณะที่ฉันย้ิมตอบ 

ความรูส้กึผดิอย่างร้ายกาจก็เข้าเกาะกุม เพราะฉนัรูด้ว่ีาตวัเองคงไม่ได้ไป

แจค็ส่งเสยีงเรยีกทุกคนให้หันมา เขาชแูก้วแชมเปญกล่าวต้อนรบั 

เอสเธอร์กับรูฟัสที่ย้ายมาอยู่หมู ่บ้านนี้ ฉันยกแก้วข้ึนตามแล้วจิบ

แชมเปญ ฟองเต้นระริกภายในปาก ฉันรู้สึกถึงความสุขที่วาบข้ึนมา จึง

พยายามจะคว้ามันเอาไว้ แต่มันก็สลายไปอย่างรวดเร็วพอๆ กับตอนท่ี
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เกิดขึ้น

ฉันมองไปยังแจ็คซึ่งก�าลังพูดคุยอย่างออกรสกับรูฟัส เขากับ 

อดัมเจอรูฟัสที่สโมสรกอล์ฟเมื่อสองสัปดาห์ก่อน และชวนไปออกรอบ

ด้วยกัน แจ็คพบว่ารูฟัสเป็นนักกอล์ฟท่ียอดเย่ียมแต่ยังไม่เก่งพอจะ

เอาชนะเขาได้ จากนั้นเขาก็ได้เชื้อเชิญรูฟัสและเอสเธอร์มากินมื้อค�่า 

เมื่อได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันก็รู้ชัดว่าแจ็คก�าลังพยายามท�าให้รูฟัส

ประทับใจซึ่งหมายความว่าฉันเองก็ต้องชนะใจเอสเธอร์ให้ได้ด้วย ทว่า

มันไม่ได้ง่ายขนาดน้ัน ในขณะที่ไดแอนเพียงชมเชยง่ายๆ ก็พอ แต ่

เอสเธอร์กลับดูเข้าใจยากกว่า

ฉันขอตัวไปยังห้องครัวเพ่ือหยิบคานาเป้* ท่ีท�าไว้ก่อนหน้าน้ี  

และตกแต่งมื้อค�่าเป็นครั้งสุดท้าย แจ็คใส่ใจเรื่องมารยาทอย่างย่ิงยวด 

แปลว่าฉันจะหายไปนานไม่ได้ จึงรีบตีไข่ขาวที่ตอกท้ิงไว้ในชามจนได้ท่ี 

และเทลงในฐานซูเฟล่** ที่เตรียมไว้แล้ว

ฉันตักส่วนผสมออกมาใส่ถ้วยส�าหรับแต่ละคน พลางจ้องนาฬิกา

อย่างกระวนกระวาย จากนั้นก็วางถ้วยในเบนมารี*** แล้วใส่ในเตาอบ 

ก่อนจะดูเวลา ชัว่ขณะหน่ึงฉนัต่ืนตระหนกขึน้มาว่าอาจจะท�าเสรจ็ไม่ทัน 

แต่กเ็ตอืนตวัเองว่าความกลวัคอืศตัรขูองฉัน จงึพยายามสงบสตอิารมณ์

และกลับไปที่ห้องน่ังเล่นพร้อมกับถาดคานาเป้ ฉันย่ืนเวียนให้ทุกคน

แล้วน้อมรับค�าชมอย่างซาบซึ้งเพราะแจ็คก็คงได้ยินค�าชมเหล่าน้ัน

* Canapé หรือแซนด์วิชเปิดหน้า คืออาหารชิ้นเล็กๆ ที่จัดเตรียมและตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ ใช้มือหยิบ

และรับประทานได้ในค�าเดียว ปกติจะเสิร์ฟในช่วงค็อกเทล

** Soufflé เค้กชนิดหนึ่ง เน้ือเบา ฟูนุ่ม ใช้เสิร์ฟเป็นของหวานหรืออาหารว่าง ซูเฟล่มีหลายแบบ เช่น  

ซูเฟล่ซอสปู ซูเฟล่ช็อกโกแลต

*** Bain-marie เป็นทั้งภาชนะ (หม้อต้มแบบสองชั้น) และเทคนิคในการปรุงอาหาร โดยภาชนะส�าหรับ

ใส่อาหารทีจ่ะปรุงจะถูกน�าไปใส่ไว้ในอกีภาชนะหน่ึงซึง่มขีนาดใหญ่กว่าและใส่น�า้เอาไว้ อาหารจะได้รบั

การปรุงด้วยความร้อนอ่อนๆ และสม�่าเสมอ
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12 Behind Closed Doors ปิด ประตู ตาย

เหมือนกัน แน่นอนล่ะ เขาจูบศีรษะฉัน และเห็นด้วยกับไดแอนว่าฉัน

เป็นแม่ครัวที่สุดยอดจริงๆ ฉันเลยถอนหายใจโล่งอกอย่างเงียบๆ

ฉันนั่งลงข้างเอสเธอร์ ตั้งใจว่าจะพูดคุยให้คุ ้นเคยกันมากขึ้น  

พอแจ็คเห็น เขาจึงให้ฉันวางมือจากคานาเป้

"คุณควรจะพักผ่อนนะท่ีรกั ท�างานหนักมาทัง้วันแล้ว" แจค็ถือถาด

ด้วยนิ้วมือยาวเรียว

"ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอก" ฉันแย้ง ซึ่งโกหก และแจ็ครู้ดีเพราะ

เขาเป็นคนเลือกเมนูเอง

ฉันเริ่มถามเอสเธอร์ตามสมควร เช่น เธอปรับตัวเข้ากับแถวนี้ได้

หรือยัง เสียใจที่ต้องย้ายมาจากเมืองเคนต์ไหม ลูกๆ ทั้งสองคนปรับตัว

เข้ากับโรงเรียนใหม่ได้หรือยัง ดูเหมือนเธอจะรู้สึกตงิดท่ีฉันรู้เรื่องต่างๆ 

เป็นอย่างดี ฉันเลยแสร้งถามชื่อลูกๆ ของเธอท้ังชายและหญิง แม้จะรู้

อยู่แล้วว่าชื่อเซบาสเตียนและแอชลิ่งก็ตาม ฉันรู้กระท่ังว่าพวกเขาอายุ

เจด็ขวบและห้าขวบ แต่ก็แกล้งไม่รู ้ฉนัรูว่้าแจค็ก�าลงัฟังอยู่ เขาคงสงสยั

ว่าฉันท�าแบบน้ีท�าไม

"คุณไม่มีลูกสินะคะ" เอสเธอร์ถามเป็นเชิงยืนยันมากกว่าสงสัย

"ยังค่ะ ยังไม่ใช่ตอนน้ี เราคิดกันไว้ว่าเราจะตักตวงความสุขแค่

สองคนก่อนสักสองสามปี"

"ท�าไมล่ะคะ คุณแต่งงานกันมานานเท่าไหร่แล้ว" น�้าเสียงของเธอ

บ่งบอกถึงความประหลาดใจ

"หนึ่งปีค่ะ" ฉันยอมรับ

"ครบรอบวันแต่งงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนอะ" ไดแอนเข้ามา

ร่วมวงสนทนา

"และผมก็ยังไม่พร้อมจะแบ่งปันภรรยาคนสวยของผมให้ใครด้วย
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สิ" แจ็คเอ่ยและเติมแชมเปญในแก้วเธออีกครั้ง

ฉันไขว้เขวไปชั่วขณะเมื่อเห็นแชมเปญกระเด็นออกจากแก้ว 

เล็กน้อยและหยดใส่หัวเข่ากางเกงผ้าเน้ือหนาสะอาดเอี่ยมของเขา

"หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรท่ีฉันละลาบละล้วงนะคะ" เอสเธอร ์

เปิดประเด็นเมื่อความสงสัยเอาชนะเธอในที่สุด "แต่พวกคุณมีใครเคย

แต่งงานมาก่อนหรือเปล่าคะ"

เธอถามราวกับหวังให้เราตอบว่าใช่ เหมอืนต้องการจะหาสามหีรอื

ภรรยาเก่าผูข้ดัเคืองซึง่ซ่อนอยู่ในอดีตเพ่ือยืนยนัว่าเราไม่ได้สมบรูณ์แบบ 

ขนาดน้ัน

"ไม่ค่ะ พวกเราไม่เคยแต่งงานมาก่อน" ฉันตอบ

เธอช�าเลืองมองแจ็ค ฉันดูออก เธอก�าลังสงสัยว่าคนท่ีดูดีขนาดน้ี

จะไม่มีใครเลยมาเป็นระยะเวลานานได้อย่างไร แจ็ครับรู้ถึงสายตาน้ัน

จึงย้ิมกลับอย่างเป็นมิตร

"ต้องยอมรับว่าคนเราพออายุสี่สิบก็เริ่มท้อแท้ที่จะหาผู้หญิงท่ี

สมบูรณ์แบบแล้วล่ะครับ แต่พอได้พบเกรซ ผมก็มั่นใจเลยว่าเธอคือคน

ที่ผมตามหา"

"โรแมนติกจัง" ไดแอนถอนหายใจ เธอรู้เร่ืองราวตอนที่ฉันกับ 

แจค็มาเจอกันแล้ว "ฉนัพยายามจบัแจค็คูกั่บผู้หญิงคนอืน่นบัครัง้ไม่ถ้วน 

แต่ก็ไม่มีคนไหนที่ใช่ จนเขาเจอเกรซ"

"แล้วคุณล่ะคะเกรซ" เอสเธอร์ยังสงสัย "ตอนนั้นใช่รักแรกพบ 

ของคุณด้วยหรือเปล่า"

"ค่ะ" ฉันนึก "ใช่เลย"

ความทรงจ�าต่างๆ ถาโถมเข้ามา ฉันลุกพรวดข้ึน มันเร็วเกินไปนิด 

แจ็คจึงหันมาหาฉัน
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"ซูเฟล่..." ฉันอธิบายอย่างใจเย็น "น่าจะเสร็จแล้ว พวกคุณพร้อม

กันหรือยังคะ"

ไดแอนร้องบอกคนอื่นๆ ว่าซูเฟล่นั้นไม่เคยคอยใคร พวกเขาจึง

ดื่มแชมเปญให้หมดและลุกเดินไปที่โต๊ะ อย่างไรก็ตาม เอสเธอร์หยุด

กลางคนัเพ่ือดภูาพหิง่ห้อยใกล้ๆ และเมือ่แจค็เข้าไปดูด้วยแทนท่ีจะตาม

ให้เธอไปน่ังท่ีโต๊ะ ฉนัก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะซเูฟล่ไม่ได้ 

ใกล้เสรจ็เลยสกันดิ แต่ถ้าซเูฟล่ก�าลงัได้ที ่ฉนัคงเครยีดจนแทบจะร้องไห้

ที่พวกเขาไปถึงช้า โดยเฉพาะเมื่อแจ็คเริ่มอธิบายถึงเทคนิคที่แตกต่าง

กันหลายอย่างท่ีฉันใช้สร้างสรรค์งานชิ้นนั้น

พวกเขานั่งลงในห้านาทีต่อมา ซูเฟล่ก็อบจนได้ที่พอดี ตอนที ่

ไดแอนแสดงความตืน่ตาตืน่ใจ แจค็ก็ย้ิมให้ฉนัจากอกีฟากโต๊ะและบอก

กับทุกคนว่าฉันน่ะเก่งจริงๆ นะ

ช่วงเย็นแบบน้ีท�าให้ฉันนึกถึงสาเหตุที่ตกหลุมรักแจ็ค เขาทั้ง 

มีเสน่ห์ มีอารมณ์ขัน เฉลียวฉลาด และยังรู้กาลเทศะว่าควรจะพูดอะไร

และพูดอย่างไร เอสเธอร์และรูฟัสเป็นเหมือนสมาชิกใหม่ของที่นี่  

แจ็คจึงชวนคุยเพ่ือให้มั่นใจว่าการสนทนาต่างๆ ขณะที่เรากินซูเฟล่อยู่

นีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัพวกเขา เขากระตุน้ให้ไดแอนกับอดมัเล่าเรือ่ง

ของตนเองเพ่ือแนะน�าเรื่องต่างๆ ให้เพ่ือนใหม่ อย่างเช่นไปซื้อของกัน

ที่ไหน หรือเล่นกีฬาอะไร ถึงแม้ว่าเอสเธอร์จะฟังอย่างเงียบๆ ไม่ว่าจะ

เรื่องกิจกรรมยามว่าง ชื่อของคนสวนและพ่ีเล้ียงเด็ก หรือที่ซื้อปลาท่ี

เย่ียมที่สุด แต่ฉันก็รู้ว่าเธอสนใจฉัน และก็รู้ว่าเธอคงจะวกกลับเข้าเร่ือง

ที่ฉันกับแจ็คแต่งงานช้าเมื่อเทียบกับคนท่ัวไป และหวังว่าจะเจออะไร

บางอย่าง อะไรก็ได้ท่ีจะบอกเธอว่ามนัไม่ได้สมบรูณ์แบบขนาดนัน้หรอก 

แต่โชคร้าย เธอคงผิดหวังเสียแล้ว
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เธอรอกระท่ังแจ็คแล่เนื้อเวลลิงตัน* เสิร์ฟคู่กับกราแตง** มันฝรั่ง 

และแครอตท่ีเคลือบด้วยน�้าผึ้งเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีถั่วลันเตาจิ๋วที่

ฉันต้มในน�้าเดือดก่อนน�าเน้ือออกมาจากเตาอบเพียงประเดี๋ยว ไดแอน 

พิศวงท่ีฉันจัดการทุกอย่างให้เสร็จได้พร้อมกัน และสารภาพว่าเธอมัก

จะเลอืกจานหลกัเป็นแกงเพราะเตรยีมไว้ล่วงหน้าได้และอุน่ใหม่ภายหลงั 

ก็ได้ ฉันอยากบอกเธอนะว่าฉันอยากท�าแบบท่ีเธอท�าเหมือนกัน เพราะ

สิ่งที่ฉันต้องจ่ายไปเพ่ือสร้างมื้อค�่าที่สมบูรณ์แบบคือการค�านวณอย่าง

ละเอยีดยิบและนอนไม่เตม็อิม่ตลอดหลายคนื แต่กลับกัน ถ้าจะให้เสิร์ฟ

อะไรทีไ่ม่สมบรูณ์แบบล่ะก็...น่ันไม่แม้แต่จะอยู่ในตวัเลอืกของฉนัด้วยซ�า้

เอสเธอร์ที่อยู่อีกฟากโต๊ะมองมาที่ฉัน "แล้วคุณกับแจ็คเจอกัน

ที่ไหนคะ"

"ทีส่วนสาธารณะรเีจนต์ค่ะ" ฉนัตอบ "ตอนบ่ายวันอาทิตย์วนัหน่ึง"

"เล่าให้เธอฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้น" ไดแอนเร่ง ผิวซีดของเธอออกแดง

จากฤทธ์ิของแชมเปญ

ฉันลังเลอยู่สักพักเพราะเคยเล่าเรื่องน้ีมาก่อนแล้ว แต่ก็เป็นเรื่อง

ที่แจ็คชอบฟัง จึงเต็มใจจะเล่าอีกครั้ง โชคดีที่เอสเธอร์เข้าใจผิดว่าที่ฉัน

หยุดเงียบไปเพราะไม่อยากจะเล่า จึงรีบเสริม นั่นช่วยฉันไว้ทีเดียว

"นะคะ" เธอขอร้อง

"อืม อาจจะฟังดูน่าเบื่อส�าหรับคนท่ีเคยได้ยินแล้วนะคะ" ฉันเริ่ม

พร้อมกับรอยยิม้เชงิขอโทษ "ตอนนัน้ฉนัอยู่ในสวนสาธารณะกับน้องสาว 

* Beef Wellington คือการเตรียมเนื้อสันในเคลือบด้วยปาเตหรือเนื้อบดผสมไขมัน (มักจะมาจาก 

ฟัวกราส์หรือตับห่าน) ผสมกับดูแซล (ส่วนผสมระหว่างเห็ด หัวหอม หัวหอมแดงฝรั่ง สมุนไพร ผัดและ

บดเข้าด้วยกัน) ห่อด้วยแป้งพัฟแล้วน�าไปอบ

** Gratin เป็นเทคนิคการท�าอาหารท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางโดยส่วนผสมมักท�าจากขนมปังชิ้นเล็ก  

เนยแข็งที่ขูดแล้ว ไข่หรือเนย แล้วโรยด้วยขนมปังป่นสีน�้าตาลด้านบน
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เธอชื่อมิลลี่ พวกเรามักจะไปที่น่ันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ และในวันนั้น

ก็มวีงดนตรมีาเล่นเพลงให้ฟัง มลิลีช่อบเสยีงดนตรมีาก และเพลนิจนถึง

กับลุกจากเก้าอ้ีไปเต้นอยู่หน้าเวที ก่อนหน้านั้นไม่นานเธอเพ่ิงเรียน 

เต้นจังหวะวอลซ์มา ตอนท่ีเธอเต้น เธอย่ืนแขนออกไปด้านหน้าราวกับ

ว่าก�าลังเต้นร�าอยู่กับใครบางคน" ฉันรู้ตัวว่าฉันก�าลังย้ิมให้ความทรงจ�า

นั้นอยู่ และได้แต่หวังสุดใจว่าชีวิตจะเรียบง่าย ยังบริสุทธ์ิไร้เดียงสาอยู่

เช่นนั้น 

"ถึงคนส่วนใหญ่จะปล่อยให้มิลลี่ท�าตามใจ มีความสุขที่ได้เห็น

เธอสนุกสนาน" ฉันเล่าต่อ "แต่ฉันก็เห็นว่ามีคนหน่ึงหรือสองคนไม่ค่อย

สบายใจนัก ฉันรู้ว่าต้องท�าอะไรสักอย่าง บางทีฉันน่าจะบอกให้เธอ 

กลับมานั่งท่ี แต่อีกใจหนึ่งฉันก็ไม่อยาก เพราะว่า..."

"น้องสาวคุณอายุเท่าไหร่คะ" เอสเธอร์ขัดขึ้นมา

"...สบิเจด็ค่ะ" ฉนันิง่ไปสกัพักหนึง่ ไม่อยากเผชญิหน้ากับความจริง 

"ใกล้จะสิบแปด"

เอสเธอร์เลิกคิ้ว "งั้นเธอเป็นประเภทชอบเป็นท่ีสนใจสินะคะ"

"ไม่นะคะ ไม่ใช่แบบน้ัน เธอแค่..."

"แต่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ ฉันหมายถึง ปกติไม่น่ามีใครลุกจาก

ที่น่ังแล้วมาเต้นในสวนสาธารณะหรอกใช่ไหมคะ" เอสเธอร์มองไปรอบ

โต๊ะอย่างมีชัย และเมื่อทุกคนหลบตา ฉันก็อดสงสารเธอไม่ได้

"มิลลี่เป็นดาวน์ซินโดรมครับ" เสียงของแจ็คท�าลายความเงียบ 

น่าอึดอัดลง "นั่นหมายความว่าเธอมักจะท�าตัวเป็นธรรมชาติได้อย่าง

ยอดเย่ียมเลย"

สีหน้าของเอสเธอร์บ่งบอกความงุนงง ท�าให้ฉันหงุดหงิดที่มีแต่

คนเล่าเรื่องตัวฉันให้เธอฟัง แต่กลับไม่พูดถึงมิลลี่เลย
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"ยังไงก็ตาม ก่อนที่ฉันจะได้ตัดสินใจว่าจะท�าอะไร..." ฉันพูดขึ้น

เพ่ือช่วยคลายความสับสนให้เอสเธอร์ "สุภาพบุรุษแสนสมบูรณ์แบบ 

คนน้ีก็ลุกจากท่ีนั่ง เดินไปหามิลลี่ที่ก�าลังเต้นอยู่ เขาโค้งพร้อมกับย่ืนมือ

ให้เธอ แน่นอน มิลลี่ปลื้มใจมาก ขณะท่ีพวกเขาเริ่มเต้นร�ากัน ผู้คน 

ก็เริ่มปรบมือ คู่รักคู่อ่ืนๆ ก็ลุกจากที่น่ังมาร่วมเต้นร�าด้วยเหมือนกัน  

ช่วงน้ันเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษมากๆ เลยล่ะค่ะ และเพราะเหตุนั้นฉัน

จึงตกหลุมรักแจ็คทันทีเพราะเขาได้สร้างปรากฏการณ์น้ีขึ้น"

"ตอนนั้นเกรซไม่รู ้หรอกครับว่าสัปดาห์ก่อนหน้าผมเห็นเธอ 

และมิลลี่อยู่ในสวนสาธารณะ และตกหลุมรักเธอทันที เพราะเธอดูแล

เอาใจใส่มิลลี่เป็นอย่างดี ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวใดๆ ผมไม่เคยเห็นใครท่ี

ทุ่มเทให้คนอ่ืนเหมือนเธอเลย ท�าให้ผมตั้งใจว่าจะต้องรู้จักเธอให้ได้"

"และตอนน้ันแจ็คก็ไม่รู้หรอก" ฉันพูดบ้าง "ว่าฉันก็สังเกตเห็นเขา

มาตั้งแต่อาทิตย์ก่อน แต่ก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะสนใจคนอย่างฉัน"

ฉันขบขันเมื่อทุกคนผงกหัวเห็นด้วย ถึงฉันจะมีเสน่ห์ แต่นี่คือแจ็ค

ผู้หน้าตาดีราวกับดาราภาพยนตร์ ผู้คนจะคิดกันว่าฉันโชคดีแล้วท่ีเขา

อยากจะแต่งงานด้วย ทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อ

"เกรซไม่มพ่ีีน้องคนอืน่ เธอเลยคิดว่าผมจะหมดก�าลงัใจถ้าวันหนึง่

เธอต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลมิลลี่เพียงคนเดียว" แจ็คอธิบาย

"คนอื่นเป็นแบบนั้น" ฉันเสริม

แจ็คส่ายหน้า "กลับกันเลย เกรซที่ท�าทุกอย่างเพ่ือมิลลี่นี่แหละท่ี

ท�าให้ผมรู้ว่าเธอคือคนท่ีผมรอมาตลอด เพราะในสายงานของผม การ

เสียศรัทธาในมนุษย์เป็นเรื่องง่ายดายทีเดียว"

"ผมเห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อวานน้ีแล้ว ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับ" 

รูฟัสเอ่ย หันแก้วไปทางแจ็ค
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"ใช่ๆ คุณท�าได้ดีมาก" อดัมร่วมด้วย เพราะเขาเป็นทนายความท่ี

เดียวกับแจ็ค "ชนะอีกหน่ึงคดีแล้ว"

"ครั้งนี้เป็นคดีท่ีถูกก�าหนดไว้แล้วอย่างยุติธรรมครับ" แจ็คถ่อมตัว 

"ถึงการพิสูจน์ว่าลูกความของผมไม่ได้เป็นคนท�าร้ายร่างกายตัวเอง

ท�าให้คดียุ่งยากขึ้นนิดหน่อย เพราะเธอมีแนวโน้มจะชอบท�าร้ายตัวเอง

อยู่ก่อน"

"แต่จะว่าไปแล้ว ไม่ใช่ว่าปกติคดีทารุณกรรมก็พิสูจน์ได้ง่ายอยู่

แล้วหรอกหรือ" รูฟัสถาม ขณะที่ไดแอนอธิบายเผื่อเอสเธอร์ไม่เข้าใจว่า

แจ็คเพ่ิงชนะคดีช่วยผู้เคราะห์ร้ายไว้ได้ หรือระบุให้ชัดกว่านี้ก็คือช่วย 

ผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรม "ผมไม่ได้จะลดคุณค่างานที่แสนวิเศษของคุณ

นะ แต่คดีท�านองนี้ก็น่าจะมีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันหรือมีพยานอยู่แล้ว

ใช่ไหม"

"จุดแข็งของแจ็คคือเขาท�าให้ผู้เสียหายเชื่อใจมากพอที่จะเล่าให้

ฟังว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง" ไดแอนอธิบาย ฉนัสงสยัว่าเธอคงตกหลมุรกัแจค็ 

นดิหน่อย "ผูห้ญิงส่วนใหญ่ไม่รูจ้ะหันไปพ่ึงใคร และกลวัว่าไม่มใีครเชือ่"

"เขายังท�าให้มั่นใจด้วยว่าผู้กระท�าผิดจะต้องชดใช้เป็นระยะเวลา

นานมากทีเดียว" อดัมเสริม

"ผมรังเกียจสามีท่ีท�าร้ายภรรยาของตัวเอง" แจ็คยืนยันหนักแน่น 

"พวกเขาสมควรชดใช้สิ่งท่ีท�า"

"ผมขอดื่มให้กับค�าพูดนั้น" รูฟัสชูแก้วขึ้นอีกครั้ง

"เขายังไม่เคยแพ้คดีเลยนะ ใช่ไหมแจ็ค" ไดแอนเอ่ย

"ไม่เลย และผมก็ไม่คิดจะแพ้ด้วย"

"สถิติยังไม่ถูกท�าลาย แทบจะไม่น่าเชื่อเลย" รูฟัสตรึกตรองแล้ว

รู้สึกประทับใจ
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เอสเธอร์มองมาที่ฉัน แล้วตั้งข้อสังเกตท่ีวกกลับเข้าสู่การสนทนา

เมื่อครู่ "มิลลี่น้องสาวของคุณน่าจะอ่อนกว่าคุณหลายปี"

"ใช่ค่ะ เราห่างกันสิบเจ็ดปี มิลล่ีเกิดตอนแม่ฉันอายุส่ีสิบหก  

ตอนแรกแม่ไม่รู ้ตัวว่าต้ังท้อง เลยค่อนข้างตกใจที่รู ้ว่าก�าลังจะเป็น 

แม่คนอีกครั้ง"

"มิลลี่อยู่กับพ่อแม่คุณเหรอคะ"

"เปล่าค่ะ เธออยู่โรงเรียนประจ�าที่ดีมากๆ ทางตอนเหนือของ

ลอนดอน แต่เมษานี้เธอก็จะอายุสิบแปดแล้ว เลยต้องออกในฤดูร้อนนี้ 

น่าเสียดายจริงๆ เพราะเธอชอบท่ีนั่นมาก"

"แล้วเธอจะไปอยู่ไหนเหรอคะ หรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่คุณ"

"ไม่ค่ะ" ฉันนิ่งสักพัก เพราะรู้ว่าเธอจะตกใจกับสิ่งที่ฉันก�าลังจะ 

พูดต่อจากน้ี "ตอนน้ีพวกเขาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์"

"นิวซีแลนด์?" เอสเธอร์เอ่ยย�้า

"ใช่ค่ะ พ่อกับแม่ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปีก่อน  

หลังจากงานแต่งของเราค่ะ"

"อย่างนี้น่ีเอง" เธอเอ่ยรับ แต่ฉันรู้ว่าเธอไม่เข้าใจหรอก

"มิลลี่จะย้ายมาอยู่กับพวกเราครับ" แจ็คอธิบาย และย้ิมให้ฉัน 

"ผมรู้ว่านี่เป็นเงื่อนไขหน่ึงที่เกรซยอมแต่งงานกับผม และเป็นเง่ือนไขท่ี

ผมตกลงด้วยความยินดีอย่างย่ิง"

"คุณใจกว้างมาก" เอสเธอร์บอก

"ไม่เลยครับ ผมยินดีที่มิลลี่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ เธอจะช่วยเพ่ิม 

มุมมองใหม่ๆ ให้ชีวิตคู่ของเรา ใช่ไหมที่รัก"

ฉันยกแก้วขึ้นจิบไวน์เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องตอบค�าถามใดๆ

"คุณเข้ากับมิลลี่ได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ" เอสเธอร์ออก 
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ความเห็น

"อา ผมก็หวังให้เธอรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกนะ ถึงจะต้องให้เวลา 

มิลลี่สักพักหน่ึงหลังผมกับเกรซแต่งงานกัน"

"ท�าไมล่ะคะ"

"ฉันคิดว่าเธอคงจะสะเทือนใจเรื่องท่ีเราแต่งงานกัน" ฉันบอกเธอ 

"มิลลี่ชอบแจ็คมาต้ังแต่แรก แต่พอเรากลับจากฮันนีมูนเธอก็ตระหนัก

ว่าแจ็คจะอยู่กับฉันตลอดเวลา เลยเกิดอิจฉาขึ้นมา แต่ตอนน้ีเธอดีขึ้น

แล้วนะคะ ส�าหรับมิลลี่ ยังไงแจ็คก็คือคนท่ีเธอชื่นชอบเหมือนเดิม"

"ต้องขอบคุณจอร์จ คลูนีย์ที่มาเป็นคนที่มิลลี่ไม่ชอบแทนผมนะ

ครับ" แจ็คหัวเราะ

"จอร์จ คลูนีย์เหรอคะ" เอสเธอร์สงสัย

"ใช่ค่ะ" ฉันพยักหน้าปนดีใจท่ีแจ็คพูดเรื่องนี้ข้ึนมา "ฉันชอบเขา

มากนะ..."

"พวกเราทั้งหมดแหละ" ไดแอนพึมพ�า

"...มลิลีไ่ม่ชอบเขาเอามากๆ มอียู่ปีหนึง่เพ่ือนของฉนัให้ปฏิทนิของ

จอร์จ คลูนีย์เน่ืองในวันคริสต์มาส เธอถึงกับเขียนหวัดๆ ลงบนปฏิทิน

ว่าฉันไม่ชอบจอร์จ คลูนีย์ เพียงแต่เธอสะกดตามเสียงอ่าน จ-อ-ร์-ด 

คู-นี เธอมีปัญหานิดหน่อยกับตัว ล" ฉันอธิบาย "น่ารักมากเลยค่ะ"

ทุกคนหัวเราะเฮฮา

"และตอนนี้เธอเอาแต่บอกทุกคนว่าเธอชอบผมแต่ไม่ชอบเขา  

เริ่มเป็นเหมือนค�าสวดเลยล่ะครับ ฉันชอบคุณนะแจ็ค แต่ฉันไม่ชอบ

จอร์ด คูนี แต่ยอมรับนะครับว่าผมค่อนข้างปลื้มที่ได้อยู่ในประโยคเดียว

กับเขา" แจ็คกล่าวพลางย้ิมอย่างถ่อมตัว

สายตาเอสเธอร์จับอยู่ที่แจ็ค "อืม คุณก็ดูคล้ายๆ เขาเหมือนกัน
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นะคะ"

"เว้นแค่แจ็คดูดีกว่าโขเลย" อดัมย้ิมกว้าง "คุณคงไม่เชื่อหรอกว่า

พวกเราโล่งใจแค่ไหนที่แจ็คแต่งกับเกรซ อย่างน้อยก็พอจะท�าให้พวก

ผู้หญิงท่ีที่ท�างานเลิกเพ้อฝันถึงเขาได้...พวกผู้ชายก็ด้วยเหมือนกัน" เขา

เสริมข�าๆ

แจ็คถอนหายใจอย่างอารมณ์ดี "พอได้แล้วน่า อดัม"

"แล้วคุณไม่ได้ท�างานเหรอคะ" เอสเธอร์หันกลับมาถามฉัน ฉัน 

จับได้ว่าเสียงของเธอซ่อนความต�าหนิอยู่เล็กน้อย ซึ่งผู้หญิงท�างานมัก

ใช้กับคนท่ีอยู่แต่บ้าน ฉันจึงรู้สึกอยากปกป้องตัวเองข้ึนมา

"ฉันเคยท�าค่ะ แต่ลาออกมาก่อนงานแต่งงานของเรา"

"จริงเหรอคะ" เอสเธอร์ขมวดคิ้ว "ท�าไมล่ะ"

"เกรซไม่ได้อยากเลิกหรอกครับ" แจ็คแทรกขึ้น "แต่เธอท�างานท่ี

ต้องรับผิดชอบเยอะ ผมไม่อยากเหน็ดเหน่ือยกลับบ้านแล้วมาเจอเกรซ

ที่อ่อนล้าเหมือนกัน อาจจะดูเห็นแก่ตัวท่ีขอให้เธอออกจากงาน แต่ผม

ก็อยากกลับมาบ้านแล้วผลักภาระหนักใจท้ังวันออกไปมากกว่าโดน

ตีหน้าเครียดใส่ งานเกรซยังต้องเดินทางบ่อยอีกด้วย ผมอยู่ตัวคนเดียว

มาหลายปีแล้วครับเลยไม่อยากกลับมาบ้านที่ว่างเปล่าอีก"

"คณุท�างานอะไรเหรอคะ" เอสเธอร์ถาม ตาสฟ้ีาซดีของเธอจ้องมา

ที่ฉัน

"ฉันเป็นผู้จัดซื้อให้กับแฮร์รอดส์ค่ะ"

การกะพริบตาของเอสเธอร์บอกฉันว่าเธอรู้สึกประทับใจ แต่ท่ีเธอ

ไม่ถามฉันเพ่ิมน้ันแปลได้ว่าเธอยังไม่อยากแสดงความรู้สึกน้ันออกมา

"เธอเคยเดินทางไปรอบโลกด้วยเที่ยวบินชั้นหน่ึง" ไดแอนกล่าว 

อย่างตื่นเต้น
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"ไม่ใช่รอบโลกนะ" ฉนัแก้ "แค่ทวีปอเมรกิาใต้เองค่ะ ฉนัน�าเข้าผลไม้ 

ของพวกเขา ส่วนใหญ่มาจากประเทศชิลีกับอาร์เจนตินา" ฉันพูดเสริม

เพ่ือประโยชน์ของเอสเธอร์เสียส่วนใหญ่

รูฟัสมองฉันด้วยสายตาชื่นชม "ต้องน่าสนใจมากแน่ๆ เลยครับ"

"ใช่ค่ะ" ฉันพยักหน้ารับ "ฉันรักทุกช่วงเวลาทุกนาทีเลย"

"ถ้าอย่างนั้น คุณต้องคิดถึงงานแน่ๆ" เอสเธอร์กล่าวเพ่ิมเติม

"ก็ไม่ถึงขั้นน้ันหรอกค่ะ" ฉันโกหก "ท่ีนี่ฉันมีอะไรต้องท�ามากมาย

จนไม่ว่างเลย"

"และในไม่ช้า คุณจะต้องดูแลมิลลี่"

"มิลลี่ดูแลตัวเองได้ค่ะ หลังจากน้ีเธอคงใช้เวลาส่วนใหญ่ส�าหรับ

ท�างานที่มีโดว์เกต"

"สวนพฤกษศาสตร์เหรอคะ"

"ใช่ค่ะ มิลลี่ชอบพวกพืชพันธุ์กับไม้ดอก เธอโชคดีมากๆ เลยที่ได้

งานเหมาะกับตัวเองที่สุด"

"แล้วทุกวันน้ีคุณท�าอะไรคะ"

"ก็เหมอืนกับทีท่�าอยู่ทกุวนัน้ีค่ะ...คณุก็รู ้ท�าอาหาร ท�าความสะอาด 

ท�าสวน...ตามท่ีสภาพอากาศเอ้ืออ�านวยน่ะค่ะ"

"คุณต้องมากินมื้อเที่ยงวันอาทิตย์กับเราครั้งหน้า แล้วมาดูสวน

นะครบั" แจ็คบอก "เกรซเป็นคนมอืเย็น มกัจะปลกูต้นไม้ได้งอกงามครบั"

"สุดยอด" เอสเธอร์พูดแผ่วเบา "คุณท�าอะไรได้หลายอย่างมาก

เลย ฉันเพ่ิงดีใจที่ได้งานท�าที่เซนต์โพลิคาร์ป เพราะเริ่มจะเบื่อที่ต้องอยู่

บ้านทั้งวันแล้วค่ะ"

"เริ่มงานเมื่อไหร่คะ"

"เดือนหน้าค่ะ แทนคุณครูที่ลาไปคลอด"
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ฉันหันไปหารูฟัส "แจ็คเล่าให้ฟังว่าคุณมีสวนมหึมาเลย" ฉันเปิด

บทสนทนาขณะที่เสิร์ฟเนื้อเวลลิงตันซึ่งเก็บไว้ในเตาอบเพ่ือให้อุ่นอยู่

ตลอดเพ่ิมคู่กับผัก บทสนทนารอบโต๊ะก็หันไปเป็นเรื่องการท�าสวน

แทนที่จะพุ่งมาที่ฉัน ขณะที่ทุกคนหัวเราะและพูดคุยกัน ฉันกลับมอง 

ผู้หญิงคนอื่นๆ ตาละห้อยพลางคิดว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรนะถ้าตัวเอง

เป็นไดแอนหรือเอสเธอร์ ไม่ต้องครุ่นคิดเร่ืองมิลลี่ ฉันรู้สึกผิดในทันที

เพราะฉันรักมิลลี่มากกว่าชีวิตตัวเองซะอีก และจะไม่ยอมแลกเธอกับ

อะไรท้ังสิ้น เพียงคิดเรื่องน้ีฉันก็ตัดสินใจแน่วแน่ แล้วลุกข้ึนยืนอย่าง 

เด็ดเดี่ยว

"ทุกคนพร้อมส�าหรับของหวานหรือยังคะ" ฉันถาม

ฉันกับแจ็คเก็บโต๊ะแล้วเขาก็ตามฉันมายังห้องครัวท่ีฉันวางจาน

ไว้เป็นระเบียบในอ่างเพ่ือท่ีจะล้างภายหลัง ส่วนแจ็คก็เก็บมีดแล่เนื้อ

เข้าที่ ของหวานที่ฉันท�าเป็นผลงานชิ้นเอก...เมอแรงก์วนซ้อนสูงสามนิ้ว

ไร้รอยแตกร้าวใดๆ สอดไส้ด้วยวิปครีมเดเวิน* ฉันเอาผลไม้ที่เตรียมไว้

ก่อนหน้าออกมา วางมะม่วง สับปะรด มะละกอ และกีว่ีลงบนตัวครีม

อย่างเบามอื ต่อจากนัน้กป็ระดบัด้วยสตรอเบอรี ่ราสเบอรี ่และบลเูบอรี่

ขณะหยิบลูกทับทิม ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสมันท�าให้ฉันนึกย้อน

ไปยังอดีต สถานท่ีที่ต่างออกไป เป็นที่ที่ใบหน้าฉันสัมผัสความอบอุ่น

ของดวงอาทิตย์ เสียงจ้อกแจ้กจอแจที่เคยมองข้าม ฉันหลับตาชั่วครู่

พลางค�านึงถึงชีวิตในสมัยก่อน

ฉันรู้สึกว่าแจ็คก�าลังรออยู่ เพราะเขาย่ืนมือมา ฉันจึงส่งผลไม้ให้

เขาผ่าครึ่ง ส่วนฉันใช้ช้อนควักเมล็ดแล้วโรยบนผลไม้ที่เหลือ เท่านี ้

* Devonshire Cream หรือ Clotted Cream ครีมท่ีมีปริมาณไขมันเนยสูง เน้ือสัมผัสหนาข้น มีรสจืด มี

ความหอมมันมากกว่า Whipped Cream
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ของหวานก็เสร็จแล้ว ฉันถือไปยังห้องอาหาร เสียงอุทานดังต้อนรับเป็น

เครื่องยืนยันว่าแจ็คตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่เลือกเกาลัดหรือช็อกโกแลต

เค้กท่ีฉันอยากท�ามากกว่า

"คุณเชื่อไหมว่าเกรซไม่เคยเรียนท�าอาหารเลยนะ" ไดแอนบอก 

เอสเธอร์ พลางมองของหวานด้วยตาลุกวาว แล้วหยิบช้อนขึ้นมา 

"ฉันล่ะท่ึงความสมบูรณ์แบบนี้จริงๆ คุณคิดอย่างนั้นไหม ถึงมัน

คงท�าให้ฉันใส่บิกินีที่ซื้อไม่ได้ก็เถอะ" เธอครวญครางและตบท้องท่ีอยู่

ภายใต้ผ้าลินินสีน�้าเงินเข้มเบาๆ "ฉันไม่ควรมาน่ังกินแบบนี้เลย ทั้งๆ ท่ี

เราเพ่ิงจองตัว๋ไปเท่ียวในหน้าร้อน แต่อาหารอร่อยจนฉนัอดไม่ได้จรงิๆ!"

"คุณจะไปไหนเหรอครับ" รูฟัสถาม

"ประเทศไทยครับ" อดัมตอบ "ตอนแรกพวกเราจะไปประเทศ

เวียดนามแต่พอเห็นรปูแจค็กับเกรซเมือ่วันหยุดครัง้ล่าสดุทีป่ระเทศไทย 

พวกเราก็เก็บแผนไปเวียดนามไว้ปีหน้าแทน" เขามองไปที่ไดแอนและ

ย้ิมกว้าง "พอไดแอนเห็นโรงแรมที่พวกเขาพักก็ตัดสินใจได้ครับ"

"แปลว่าพวกคุณจะพักที่โรงแรมเดียวกันอย่างนั้นเหรอ"

"ไม่ครบั โชคไม่ดเีท่าไหร่ทีห้่องเตม็ แล้วเราไม่มเีวลาอืน่นอกเหนือ

จากวันหยุดเทศกาล"

"เท่ียวให้เต็มท่ีเลยนะคะ" เอสเธอร์บอกแล้วหันกลับมาหาฉัน

"ก็ตั้งใจไว้อย่างน้ันนะ"

"ปีนี้พวกคุณจะกลับไปประเทศไทยไหม" อดัมถาม

"ถ้าพวกเราว่างก่อนเดือนมิถุนายนก็จะไปครับ แต่ไม่น่าจะได้

เพราะมีคดีโทมาซินตามมาติดๆ" แจ็คเอ่ย และมองข้ามโต๊ะมาทางฉัน

อย่างมีนัย "หลังจากน้ัน มิลลี่ก็จะมาอยู่กับเรา"

ฉันกลั้นหายใจ หวังว่าจะไม่มีใครเสนอนะว่าถ้าเรารออีกหน่อย 
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เราก็จะพามิลลี่ไปด้วยกันได้

"โทมาซนิเหรอครบั" รฟัูสเลกิคิ้ว "ผมเคยได้ยนิมาบ้างนะ ลกูความ

ของคุณคือภรรยาของเขาเหรอครับ"

"ใช่ครับ เธอคือลูกความผม"

"ดีนา แอนเดอร์สัน" เขาตรึกตรอง "ดูท่าจะเป็นคดีที่น่าสนใจนะ"

"ใช่ครับ" แจ็คเห็นด้วย จากน้ันเขาก็หันมาหาฉัน "ที่รัก ถ้าทุกคน

กินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท�าไมคุณไม่ให้เอสเธอร์ดูรูปวันหยุดครั้งที่แล้ว

ของเราที่ไปประเทศไทยล่ะ"

หัวใจฉันแทบหล่นวูบไปอยู่ตาตุ่ม "ฉันว่าเธอคงไม่อยากดูรูปถ่าย

วันหยุดของเราหรอกค่ะ" ฉันจงใจพูดด้วยเสียงแผ่วเบา แต่แค่ท่าทาง

ไม่เห็นด้วยเพียงเล็กน้อยน้ันก็เพียงพอแล้วส�าหรับเอสเธอร์

"ฉันอยากดูค่ะ!" เธอร้อง

แจ็คถอยเก้าอี้แล้วยืนขึ้น เขาหยิบอัลบั้มรูปถ่ายจากลิ้นชักย่ืนให้

เอสเธอร์ "งั้นผมกับเกรซจะไปชงกาแฟระหว่างท่ีคุณดูรูปพวกน้ีนะครับ 

คุณไปน่ังที่ห้องนั่งเล่นดีไหมครับ จะได้สบายกว่า"

พอเราเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับถาดกาแฟในมือ ไดแอน 

ก็ก�าลังร้องอุทานขณะดูรูปถ่าย ทว่าเอสเธอร์กลับไม่พูดอะไรมาก

ฉันยอมรับว่ารูปถ่ายเหล่านั้นมันช่างน่าตะลึงงัน ในรูปท่ีมีฉันอยู่ 

ก็เป็นฉันทีดู่ดี ผวิแทนสวย ผอมเพรยีวพอกับตอนอยูใ่นช่วงวัยย่ีสบิ สวม

ชดุบกิินีตัวหน่ึงจากในหลายๆ ตัวทีฉ่นัม ีในรปูถ่ายส่วนใหญ่น้ันฉนัก�าลงั

ยืนอยู่หน้าโรงแรมอนัหรหูรา หรอืไม่ก็เอนตวัลงบนชายหาดส่วนตวั หรอื

อาจจะน่ังอยู่ในบาร์หรือร้านอาหารที่มีค็อกเทลสีสันสดใสและอาหาร

ท้องถ่ินวางอยู่หน้าฉัน ในรูปถ่ายแต่ละใบฉันย้ิมให้กล้อง เป็นตัวอย่าง

ที่สมบูรณ์แบบของผู้หญิงที่รู้สึกผ่อนคลาย ได้รับการประคบประหงม
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เอาใจ และอยู่ในห้วงความรักอันลึกซึ้งกับสามีของเธอ แจ็คถือเป็น 

พวกนิยมความสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพ เขาจะถ่ายรูป

เดิมซ�้าๆ หลายรอบจนกว่าจะพอใจภาพที่ได้ เพราะฉะนั้นฉันเลยเรียนรู้ 

ที่จะท�าให้ดีเย่ียมตั้งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายของเราสองคน

ซึ่งถ่ายโดยคนแปลกหน้าท่ียินดีถ่ายให้เรา ไดแอนแกล้งชี้บอกว่าในรูป

เหล่าน้ันฉันกับแจ็คมองตากันหวานเย้ิมอยู่บ่อยครั้ง มากกว่ามองมาท่ี

กล้องเสียอีก

แจ็ครินกาแฟใส่ถ้วย

"มใีครสนใจชอ็กโกแลตไหมคะ" ฉนัถาม ย่ืนมอืออกไปอย่างสบายๆ 

เพ่ือหยิบกล่องที่เอสเธอร์น�ามา

"ผมว่าเท่านีก็้เยอะพอแล้วนะ" แจค็แนะพลางมองไปยังทกุคนเพ่ือ

ยืนยัน

"แน่นอนท่ีสุด" รูฟัสตอบ

"ผมกินอีกไม่ไหวแล้วล่ะ" อดัมร้องครวญ

"ถ้าอย่างนั้นผมจะเก็บมันไว้ส�าหรับคราวหน้านะครับ" แจ็คยื่นมือ

ไปยังกล่อง และฉนัก็ก�าลงัทอดถอนใจว่าคงไม่มวัีนได้ล้ิมรสมนั แต่ไดแอน 

ก็มาช่วยชีวิตฉันไว้

"อย่าเชียวนะ...ฉันยังกินช็อกโกแลตได้อีกชิ้นสองชิ้น"

"ผมว่าไม่มปีระโยชน์ท่ีจะพูดถึงบกิินขีองคณุแล้วล่ะ" อดัมถอนหายใจ 

แสร้งส่ายหน้าผิดหวังกับภรรยาของเขา

"ใช่ ไม่มีประโยชน์เลย" ไดแอนยอมรับก่อนจะหยิบช็อกโกแลต

ออกจากกล่องที่แจ็คย่ืนให้แล้วส่งกล่องน้ันมาทางฉัน ฉันหยิบเข้าปาก

หน่ึงชิ้น จากน้ันจึงส่งต่อให้เอสเธอร์ ครั้นเอสเธอร์ปฏิเสธฉันจึงหยิบ 

อีกชิ้นแล้วส่งกล่องกลับให้ไดแอน
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"คุณท�าได้ยังไงน่ะ" ไดแอนถามขณะมองฉันด้วยสายตางุนงง

"อะไรเหรอคะ"

"กินตั้งเยอะแต่ไม่อ้วนข้ึนเลย"

"โชคช่วย" ฉันบอกก่อนเอื้อมไปหยิบช็อกโกแลตมาอีกชิ้น "และ

การควบคุม"

เมื่อเข็มนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนครึ่ง เอสเธอร์ก็แนะว่าควร 

กลับกันได้แล้ว ภายในห้องโถงน้ันแจ็คส่งเส้ือคลุมคืนให้ทุกคน และ

ขณะที่เขาช่วยไดแอนกับเอสเธอร์สวมเสื้อคลุมอยู่นั้น ฉันตกลงที่จะเจอ

พวกเขาวันศุกร์ถัดไปในเมืองท่ีร้านเช หลุยส์เพ่ือกินมื้อกลางวันกันตอน

เที่ยงครึ่ง ไดแอนกอดลาฉัน และตอนท่ีจับมือลาเอสเธอร์ ฉันบอกเธอ

ว่าจะรอคอยท่ีจะได้พบอีกครั้งตอนมื้อกลางวันนะ พวกผู้ชายจูบลาฉัน 

ขณะท่ีพวกเขาก�าลังจะกลับ ทุกคนขอบคุณเราส�าหรับค�่าคืนท่ีวิเศษ  

ทีจ่รงิตอนทีแ่จค็ปิดประตตูามหลงัพวกเขาก็มเีสยีงชมว่าเลอเลศิดังก้อง

ท่ัวห้องโถง ฉันรู้ว่าตัวเองคว้าชัยในครั้งน้ี แต่อยากแน่ใจว่าแจ็ครับรู้

เหมือนกัน

"พรุ่งน้ีพวกเราต้องออกสิบเอ็ดโมง" ฉันหันไปบอกเขา "จะได้ไป

ทันรับมิลลี่ไปกินมื้อกลางวันด้วยกัน"

(ติดตามอ่าต่อได้ในฉบับเต็ม)
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http://store.jamsai.com/9786160623822.html

http://store.jamsai.com/9786160623822.html

