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ดเวย์น ไมเคิลส์นงั่ อยูแ่ ถวทีส่ องในห้องบรรยายพลางจ้องมองศาสตราจารย์
ด้วยหวังว่าจะมีอะไรน่าสนใจ ทว่าเปลือกตาเริ่มหนักอึ้ง ขมับเต้นตุบ ๆ เป็น
จังหวะเดียวกับหัวใจ ลิ้นรับรสชาติเหมือนมีอะไรเน่าตายในปาก วันนี้เขา
เข้าเรียนช้าและพบว่านักศึกษานัง่ กันเต็มห้องแล้ว เหลือทีว่ า่ งทีเ่ ดียวคือตรงกลาง
แถวสอง ตรงกับแท่นบรรยายพอดี
เยี่ยม
ดเวย์นเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเลือกเรียน
วิชาวรรณคดีอังกฤษเกี่ยวกับแนวคิดของนักมนุษยนิยมด้วยเหตุผลเดียวกับ
พวกรุ่นพี่ที่สืบทอดกันมาตลอดสามสิบปี เพราะมันผ่านง่าย ทุกคนสอบผ่าน
โดยแทบไม่ตอ้ งอ่านหนังสือ ศาสตราจารย์เมย์ฮวิ ผูแ้ ก่หง่อมจะบรรยายไปเรือ่ ย ๆ
ราวนักสะกดจิต ไม่ค่อยเงยหน้าขึ้นมาจากเอกสารการสอนที่ท�ำไว้ตั้งแต่สี่สิบปี
ก่อน น�้ำเสียงก็ชวนง่วง แถมไม่เคยเปลี่ยนข้อสอบเลย ส�ำเนาข้อสอบถูก
ส่งต่อไปทั่วหอพักของดเวย์น แต่เทอมนี้โชคร้ายเมื่อศาสตราจารย์ชื่อดังอย่าง
ดร.ทอร์แรนซ์ แฮมิลตันมาสอนแทน เหล่านักศึกษาต่างเข้าไปรุมล้อมเขาอย่าง
กับเจอนักร้องดัง
ชายหนุม่ รูส้ กึ เบือ่ หน่ายขณะขยับตัวบนเก้าอีเ้ ย็นเฉียบ พอมองไปรอบตัว
ก็เห็นนักศึกษาชั้นปีสูงก�ำลังจดเลกเชอร์ บางคนเปิดเครื่องบันทึกเสียง ดู
ตัง้ อกตัง้ ใจกันมากทีเดียว ถือเป็นครัง้ แรกทีก่ ารเรียนการสอนวิชานีม้ ปี ระสิทธิภาพ
เต็มที่
เหลือเชื่อจริง ๆ
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ดเวย์นยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ถ้าอยากดรอปวิชานี้ แต่เขาต้องเก็บ
หน่วยกิตและหวังว่าแฮมิลตันจะให้เกรดไม่ยากมาก พวกนักศึกษาคงไม่ตื่นมา
เรียนตอนเช้าวันเสาร์หรอกถ้ารู้ว่าจะได้เกรดไม่ดี จริงไหม
เขาควรกระตุ้นตัวเองให้ตื่นสักหน่อย
แฮมิลตันดูเหมือนสิงโตทีม่ ขี นสีเทาเพราะสวมสูทสีเทาเข้มมีสไตล์ ผมหวี
เป๋ไปด้านหลัง เขาเดินวนไปมาขณะบรรยายด้วยเสียงทุม้ ต�ำ่ ติดส�ำเนียงแปลก ๆ
แน่นอนว่าไม่ใช่คนนิวออร์ลีนส์ คนอเมริกัน หรือคนอังกฤษ ส่วนผู้ช่วยสอน
ที่นั่งอยู่ด้านหลังศาสตราจารย์ก็จดบันทึกอย่างตั้งใจ
“เอาละ” แฮมิลตันว่า “วันนี้เราจะมาศึกษาเดอะ เวสต์ แลนด์ของ
อีเลียตกัน บทกวีในศตวรรษที่ยี่สิบที่สร้างทั้งความรู้สึกแปลกแยกและอ้างว้าง
เป็นหนึ่งในบทกวีชิ้นเอกเท่าที่เคยมีมา”
เดอะ เวสต์ แลนด์ ดเวย์นจ�ำได้ ตั้งชื่อเจ๋งดี แต่เขาไม่เคยคิดจะอ่าน
ท�ำไมต้องอ่านล่ะ มันเป็นบทกวีไม่ใช่นิยายสักหน่อย แค่อ่านตอนเรียนก็พอ
เขาหยิบหนังสือของที. เอส. อีเลียตขึ้นมา ไม่ได้ซื้อเองหรอก อาศัยยืม
เพือ่ นเอา เขาไม่จำ� เป็นต้องเสียเงินให้กบั สิง่ ทีไ่ ม่ได้สนใจจริงจัง เมือ่ เปิดหน้าปก
ก็เจอรูปภาพของผู้ประพันธ์ อีเลียตสวมแว่นตาเลนส์เล็กทรงคนแก่ ทั้งยัง
เม้มปากเหมือนโดนด้ามไม้กวาดแหย่ก้น ดเวย์นหัวเราะแล้วเปิดหน้าถัดไป
เวสต์ แลนด์ เวสต์ แลนด์ อยู่หน้านี้ไง
ให้ตายสิ มันไม่ใช่บทกวีตลกขบขันอะไรท�ำนองนั้นเลย เขาเปิดอ่านไป
เรื่อย ๆ ด้วยความทึ่ง
“วรรคแรกของบทกวีโด่งดังมาก ใคร ๆ ก็รู้จัก แต่เมื่อปี 1922 ตอนที่
ผู้คนได้อ่านมันเป็นครั้งแรกในนิตยสารเดอะ ไดอัลทุกคนต่างตกใจ ส�ำหรับ
พวกเขานี่ไม่ใช่บทกวี แทบจะฉีกกฎการแต่งกลอนในยุคนั้นก็ว่าได้ ใครจะมี
ความคิดหม่นหมองขนาดนั้นกัน แต่จริง ๆ แล้วยังมีผลงานของเจฟฟรีย์
ชอเซอร์ด้วย บทกวีวรรคแรกของเขาซ่อนนัยขมขื่นยิ่งกว่าซะอีก กลับมาที่อีเลียต
ลองอ่านดูสิแล้วจะเห็นภาพ ไลแลคผลิบานในดินแดนแห่งความตาย รากอัน
เน่าหนอน หิมะทีล่ มื เลือน ไม่มีบทกวีไหนในโลกบรรยายถึงฤดูใบไม้ผลิแบบนี”้
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ดเวย์นเปิดไปจนถึงหน้าสุดท้าย ให้ตายเถอะ ยาวตั้งสี่ร้อยกว่าบรรทัด
เชียวเหรอ
“จุดน่าสนใจคือในวรรคทีส่ องอีเลียตกล่าวถึงดอกไลแลคแทนดอกป๊อปปี้
ซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น สืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีทหารเสียชีวิต
ในสมรภูมิจ�ำนวนมาก แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติน่าพิศวง ดอกป๊อปปี้
ขึ้นกระจายทั่วบริเวณหลุมศพของทหารเหล่านั้น มันเลยกลายเป็นสัญลักษณ์
ของทหารผ่านศึก แต่ว่ากันตามตรง ดอกป๊อปปี้ที่มีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับนี้
ดูจะเหมาะกับอีเลียตมากกว่า แล้วท�ำไมเขาถึงเลือกดอกไลแลค เอาละ มาดู
กันว่าอีเลียตพยายามจะสื่ออะไร เป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับบทกวีของวอลต์
วิตแมน ยามไลแลคยังบานสะพรั่งอยู่ที่ประตูสวน”
นี่มันฝันร้ายชัด ๆ เขาไม่เข้าใจที่ศาสตราจารย์พูดสักค�ำ มีคนเขียน
กลอนเกี่ยวกับดินแดนว่างเปล่าเป็นร้อย ๆ บรรทัดด้วยเหรอ พูดถึงความ
ว่างเปล่าเนี่ยนะ ดเวย์นรู้สึกเหมือนในหัวมีแต่ขี้เลื่อย ก็สมควรแล้วเพราะ
เมื่อคืนเขาดื่มวอดก้าจนถึงตีสี่
พลันทุกคนก็เงียบเสียงรวมทั้งแฮมิลตัน ดเวย์นเหลือบมองศาสตราจารย์
และเห็นอีกฝ่ายยืนนิ่งพร้อมท�ำหน้าแปลก ๆ ไม่ว่าจะเคยดูดีมีสง่าแค่ไหน แต่
ตอนนี้เขากลับดูวิตกกังวลชอบกล ก่อนจะค่อย ๆ หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับ
หน้าผากแล้วบรรจงพับเก็บใส่กระเป๋าเสื้อ จากนั้นก็กระแอม
“ขอโทษที” แฮมิลตันหยิบแก้วน�ำ้ บนแท่นบรรยายมาจิบ “ทีนมี้ าดูจงั หวะ
ในกลอนบทแรกของอีเลียตกัน เขาไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ดูการเน้น
ค�ำกริยาอย่างค�ำว่าสืบพันธุ์ ผสมผสาน ปั่นป่วน มันเหมือนจังหวะตีกลองที่
บ่งบอกว่าก�ำลังจะมีเรือ่ งร้ายเกิดขึน้ สร้างความกระวนกระวายให้คนอ่าน คล้าย
เตือนเราว่าใจความในบทกลอนนี้ไม่น่าพิสมัยแน่นอน”
ดเวย์นเลิกสงสัยว่าท�ำไมศาสตราจารย์หยุดพูด แม้หน้าอีกฝ่ายจะยังดู
ซีด ๆ แต่ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้มาก
เขากลับมาสนใจหนังสือตรงหน้า รีบอ่านผ่าน ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
แล้วเหลือบมองชื่อเรื่อง ก่อนไล่สายตาลงมาที่บทกวี
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นี่มันบ้าอะไรกัน นัม ซิบิลลัม กวีเด็ม...ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่ แล้วไหน
จะตัวอักษรยึกยือที่ไม่ใช่อักขระทั่วไปตรงกลางบทนั่นอีก เมื่ออ่านเชิงอรรถ
ท้ายหน้าจึงรู้ว่าวรรคแรกเป็นภาษาละติน วรรคต่อมาคือภาษากรีก และ
วรรคสุดท้าย...อิล มิกลีออร์ ฟับโบรคือภาษาอิตาลี เป็นค�ำยกย่องเอซรา พาวด์
กวีชาวอเมริกันผู้ช่วยเรียบเรียงบทกวีให้อีเลียต
ขนาดยังไม่เข้าเรื่องก็มีทั้งภาษาละติน กรีก และอิตาลี ไม่อยากคิดว่า
จะมีภาษาแปลก ๆ อะไรโผล่มาอีก อักษรภาพของอียิปต์โบราณเลยไหม
ฝันร้ายชัด ๆ
เขาอ่านหน้าแรกต่อด้วยหน้าสอง ข้าจักส�ำแดงความน่าสะพรึงกลัวด้วย
ฝุ่นเพียงหยิบมือเดียว วรรคนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่มันหมายความว่ายังไงกัน
แล้วก็อา่ นวรรคถัดไป ฟริช เวท แดร์ วินด์ (ยามสายลมร�ำเพย) ภาษาเยอรมัน
งั้นเหรอ
ดเวย์นปิดหนังสือพร้อมกับรู้สึกคลื่นไส้ แค่สามสิบบรรทัดเจอไปตั้ง
ห้าภาษา เอาเป็นว่าสิ่งแรกที่เขาจะท�ำในวันพรุ่งนี้คือไปดรอปเรียนวิชานี้ซะ
เขาเอนหลังพิงพนัก ขมับเต้นตุบ ๆ ไม่แน่ใจว่าจะทนฟังต่อไปอีกสี่สิบ
นาทีได้ไหม ถ้านั่งอยู่หลังห้องคงแอบออกไปได้โดยไม่มีใครเห็น...
แฮมิลตันยังพูดต่อ “เอาละ มาที่เรื่องการวิเคราะห์...”
จู่ ๆ เจ้าตัวก็ชะงัก
“ขอโทษที” สีหน้าศาสตราจารย์เปลีย่ นไปอีกครัง้ ดูเหมือนสับสน กังวล
ไม่สิ หวาดกลัวต่างหาก
ดเวย์นยืดหลังตรง รู้สึกสนใจขึ้นมา
แฮมิลตันหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาอีกครั้งแต่ท�ำหล่นพื้นซะก่อน เขาเริ่ม
มองไปรอบ ๆ อย่างหวาดระแวง มือข้างหนึง่ ปัดป่ายเหมือนไล่แมลงวัน อีกมือ
คล�ำเปะปะทั่วใบหน้า นิ้วสั่นระริกแตะตามริมฝีปาก ตา จมูก และเส้นผม
จากนั้นท�ำท่าปัดอีกครั้ง
ทัง้ ห้องตกอยูใ่ นความเงียบ ผูช้ ว่ ยสอนวางปากกา สีหน้าเป็นกังวล เกิด
อะไรขึ้น ดเวย์นสงสัย หัวใจวายงั้นเหรอ
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แฮมิลตันก้าวสั้น ๆ ไปข้างหน้าจนชนแท่นบรรยาย ตอนนี้มือสองข้าง
เลื่อนเกาะกุมใบหน้าพลางดึงทึ้งอย่างรุนแรง ก่อนจะดึงริมฝีปากล่างลงแล้วตี
ตัวเองเบา ๆ สองสามที
ศาสตราจารย์หยุดมือและถาม “หน้าผมเป็นอะไรหรือเปล่า”
ทุกคนเงียบกริบ
แฮมิลตันเริ่มผ่อนคลาย หายใจเข้าออกเนิบช้า ในที่สุดก็กลับมาเป็น
ปกติ เขากระแอมเล็กน้อย
“เอาละ...”
ดเวย์นเห็นมือข้างหนึ่งของเขากระตุกสั่นอีกหน แฮมิลตันยกมันขึ้นมา
กุมใบหน้าและจิกลงบนผิวหนัง
ชักจะแปลกเกินไปแล้ว
“ผม...” ศาสตราจารย์พยายามจะพูด แต่มอื ยังไม่หยุดกระตุก ริมฝีปาก
อ้าแล้วหุบลง ไม่ได้เปล่งเสียงอะไรทั้งสิ้น เขาก้าวเดินเหมือนหุ่นยนต์ก่อนชน
กับแท่นบรรยายอีกครั้ง
“พวกนี้มันตัวอะไร” เขาถามเสียงสั่น
ให้ตายสิ ตอนนี้แฮมิลตันดึงหน้าตัวเองแล้ว หนังตายืดออกจนน่ากลัว
มือสองข้างตะกุยใบหน้าทิ้งรอยแผลเป็นทางยาวบนแก้ม
ทุกคนเริ่มกระสับกระส่าย
“มีอะไรเหรอครับ ศาสตราจารย์” ผู้ช่วยสอนถามด้วยความเป็นห่วง
“ผม...ถาม...ค�ำถาม” แฮมิลตันเค้นเสียง แต่จับใจความไม่ได้เพราะ
เจ้าตัวยังดึงทึ้งใบหน้าไม่หยุด
เขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแล้วตะโกนเสียงดัง “หน้าผม! ท�ำไมไม่มีใคร
บอกว่าหน้าผมเป็นอะไร!”
ทุกคนยังเงียบ
แฮมิลตันจิกปลายนิ้วแรงกว่าเดิม ก่อนทุบก�ำปั้นลงบนจมูก
“เอามันออกไป! มันก�ำลังกินหน้าผม!”
เลือดทะลักออกทางจมูกและหยดเปื้อนเสื้อเชิ้ตสีขาวกับสูทสีเทาเข้ม
กรงเล็บยังจิกทึ้ง ขณะที่นิ้วหนึ่ง...ดเวย์นขนลุก นิ้วนั้นแยงเข้าไปในเบ้าตา
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“ออกไป! เอามันออกไป!”
แฮมิลตันใช้นิ้วหมุนคว้าน ดเวย์นนึกถึงเวลาตักไอติมจากถัง ไม่นาน
ลูกตาก็หลุดออกมา มันทั้งใหญ่และน่ากลัว แถมจ้องมองเขาจากมุมที่ผิด
ธรรมชาติ
เสียงกรีดร้องดังอือ้ อึง นักศึกษาแถวหน้าผงะหนี ผูช้ ว่ ยสอนผุดลุกจาก
เก้าอี้แล้ววิ่งไปหาแฮมิลตัน แต่กลับถูกผลักกระเด็น
ดเวย์นนั่งตัวแข็งทื่อ ในหัวว่างเปล่า แขนขาไร้เรี่ยวแรง
แฮมิลตันยังเดินโซเซต่อพลางดึงทึ้งใบหน้าตัวเอง ผมหลุดเป็นกระจุก
ร่างโงนเงนเกือบจะล้มใส่ดเวย์น
“หมอ!” ผู้ช่วยสอนตะโกน “เรียกรถพยาบาลที!”
เมื่อได้ยินประโยคนั้นทุกคนก็เหมือนหลุดจากภวังค์แล้วลุกขึ้นยืนพร้อม
กัน เสียงหนังสือตกผสานกับเสียงร้องตื่นตระหนก
“หน้าผม!” ศาสตราจารย์กรีดร้องจนกลบเสียงอื่น “พวกมันอยู่ไหน!”
เกิดความสับสนอลหม่านไปทัง้ ห้องบรรยาย นักศึกษาบางคนวิง่ หนี บ้าง
ร้องไห้ บ้างวิ่งเข้าไปห้ามศาสตราจารย์ให้หยุดท�ำร้ายตัวเอง แฮมิลตันปัดมือ
เปะปะพลางร้องโหยหวน ใบหน้าโชกเลือดสีแดงฉาน ใครบางคนถอยมาถึง
แถวที่ดเวย์นนั่งและเหยียบเท้าเขาเต็มแรง เลือดกระเซ็นโดนหน้าดเวย์น เขา
รู้สึกอุ่น ๆ ที่ผิว แต่ไม่กล้าขยับไปไหน สายตายังตรึงอยู่ที่ศาสตราจารย์
นักศึกษาหลายคนช่วยกันกดตัวแฮมิลตันไว้กบั แท่นบรรยาย แต่เลือดที่
ไหลทะลักออกมาท�ำให้แขนและเนื้อตัวของเขาลื่นจนจับยาก จู่ ๆ แฮมิลตันก็
สลัดคนพวกนั้นออกด้วยแรงมหาศาลอย่างกับไม่ใช่มนุษย์ คว้าแก้วน�้ำมาฟาด
ลงบนแท่นพร้อมกับกรีดร้อง แล้วใช้เศษแก้วกรีดคอตัวเอง หมุนคว้านเหมือน
พยายามควักบางอย่างออกมา
ตอนนั้นเองที่ดเวย์นตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน สะดุดเล็กน้อยก่อนวิ่ง
ลัดเลาะไปตามแถวทีน่ งั่ เขากระโจนขึน้ บันไดจนกระทัง่ ออกมานอกห้องบรรยาย
ได้ คิดแค่ว่าต้องหนีจากความสยดสยองตรงหน้า ขณะวิ่งเต็มฝีเท้าไปตาม
โถงทางเดิน ประโยคหนึ่งจากบทกวีก็ดังก้องในหัวซ�้ำไปซ�้ำมา
ข้าจักส�ำแดงความน่าสะพรึงกลัวด้วยฝุ่นเพียงหยิบมือเดียว
12
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“วินนี แน่ใจนะว่าไม่ต้องช่วย”
“ไม่ต้อง!” ผู้หมวดวินเซนต์ ดากอสตาปรับน�้ำเสียงให้ฟังดูสบาย ๆ
“ไม่เป็นไร อีกเดี๋ยวก็เสร็จ”
เขาเหลือบมองนาฬิกา เกือบสามทุ่มแล้ว อีกเดี๋ยวก็เสร็จ ใช่ ถ้า
โชคดีคงได้กินมื้อเย็นตอนสี่ทุ่ม
ห้องครัวของลอรา เฮย์เวิร์ด มันยังเป็นของเธอเพราะเขาเพิ่งย้ายเข้ามา
อยู่ด้วยเพียงหกสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ทุกอย่างจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่
ตอนนี้สภาพเหมือนอยู่กลางสนามรบ ในอ่างล้างจานเต็มไปด้วยหม้อเลอะเทอะ
ในถังขยะมีกระป๋องเปล่าหกใบและวางอยูบ่ นพืน้ รอบ ๆ ถังอีกจ�ำนวนหนึง่ ซอส
มะเขือเทศกับน�้ำมันมะกอกไหลย้อยจากขวด หนังสือสอนท�ำอาหารหลายเล่ม
วางอยูบ่ นเคาน์เตอร์ กระดาษเปือ้ นเศษขนมปังและแป้งท�ำอาหาร หน้าต่างเพียง
บานเดียวมันวาวจากคราบน�้ำมันกระเซ็น จึงแทบมองไม่เห็นสี่แยกที่ถนน
สายเจ็ดสิบเจ็ดตัดกับถนนเฟิสต์อเวนิวซึ่งหิมะปกคลุมขาวโพลน แม้จะเปิด
พัดลมดูดอากาศแรงสุดแล้ว แต่กลิ่นเนื้อไหม้ก็ยังลอยอบอวล
ทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วถ้าพอมีเวลาว่างตรงกัน เฮย์เวิร์ด
เตรียมอาหารได้อย่างคล่องแคล่วจนดากอสตานึกทึ่ง เพราะภรรยาของเขาที่
อีกไม่นานจะกลายเป็นอดีตไม่พิสมัยการท�ำอาหาร ทุกครั้งที่เข้าครัวเป็นต้อง
ได้ยินเสียงเธอถอนหายใจ เสียงตะหลิวเคาะกระทะ แถมหน้าตาอาหารที่ออก
มาก็ดูไม่จืด ช่างต่างจากเฮย์เวิร์ดราวฟ้ากับเหว
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นอกจากทึง่ แล้วเขายังรูส้ กึ กดดัน ในฐานะผูก้ องจากกรมต�ำรวจนิวยอร์ก
ลอรา เฮย์เวิร์ดไม่เพียงต�ำแหน่งสูงกว่าเขา แต่ท�ำอาหารเก่งกว่าด้วย ใคร ๆ ก็
คิดว่าผู้ชายเป็นพ่อครัวที่ยอดเยี่ยมได้ โดยเฉพาะอาหารอิตาลี แต่ถ้าอาหาร
ฝรั่งเศสละก็เลิกพูด เขาสัญญาว่าจะท�ำอาหารอิตาลีแท้ให้เธอชิม เป็นสูตรของ
ยาย ทุกครั้งที่ให้สัญญาดูเหมือนเมนูจะซับซ้อนและยุ่งยากขึ้นเรื่อย ๆ จน
กระทั่งคืนนี้เขาท�ำลาซานญ่าสูตรต้นต�ำรับเนเปิลส์
แต่เมื่อเข้ามาในห้องครัวดากอสตากลับจ�ำไม่ได้ว่ายายปรุงอาหารจานนี้
ยังไง ถึงจะเคยดูเธอท�ำมาเป็นสิบครั้ง เข้าไปช่วยก็บ่อย แต่นึกไม่ออกว่าซอสที่
ยายปาดลงบนเส้นพาสต้ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ไหนจะมีตบอลลูกเล็ก ๆ นั่นอีก
เขาจึงเอาหนังสือสอนท�ำอาหารของเฮย์เวิรด์ มาอ่านและพบว่ามีคำ� แนะน�ำทีข่ ดั แย้ง
กันเอง ผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังท�ำไม่เสร็จ ความหงุดหงิดเริ่มทวีคูณ
เขาได้ยินเฮย์เวิร์ดพูดบางอย่างอยู่ในห้องนั่งเล่น
“มีอะไรเหรอ ที่รัก”
“ฉันบอกว่าพรุ่งนี้คงกลับถึงบ้านค�่ำหน่อย ร็อกเกอร์เรียกประชุุมผู้กอง
ทุกคนวันทีย่ สี่ บิ สองมกรานี้ ฉันเหลือเวลาแค่เย็นวันจันทร์ทจี่ ะเขียนรายงานและ
ท�ำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย”
“ร็อกเกอร์กับงานเอกสารเนี่ยนะ ว่าแต่ผู้บัญชาการเพื่อนซี้ของคุณเป็น
ยังไงบ้างล่ะ”
“เขาไม่ใช่เพื่อนซี้ของฉัน”
ดากอสตาหันมาสนใจซอสบนเตา เขายังเชือ่ ว่าทีไ่ ด้กลับมาท�ำงานต�ำแหน่ง
เดิมเป็นเพราะเฮย์เวิร์ดช่วยพูดกับร็อกเกอร์ให้ ถึงจะไม่ชอบใจนัก แต่ท�ำอะไร
ไม่ได้แล้ว
ซอสเดือดปุด ๆ อย่างกับลาวา มันกระเซ็นมาโดนมือเขา “โอ๊ย!”
ดากอสตาร้องลั่น รีบเอามือจุ่มในน�ำ้ ล้างจานพลางปิดเตา
“เป็นอะไรน่ะ”
“เปล่า ไม่มีอะไร” เขาใช้ไม้พายคนซอส เมื่อรู้สึกว่าก้นหม้อไหม้จึงรีบ
ย้ายมันไปวางอีกเตา จากนั้นตักซอสชิม ไม่เลว รสชาติใช้ได้ แค่มีกลิ่นไหม้
นิดหน่อย แต่หน้าตาไม่เหมือนที่ยายท�ำ
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“ต้องใส่อะไรอีกนะ” ดากอสตาพึมพ�ำ
ต่อให้ยายผู้ล่วงลับตอบกลับมาเขาก็คงไม่ได้ยิน
ตอนนั้นเองที่น�้ำเดือดมาจากอีกเตา มันเดือดจนเกือบล้นขอบหม้อ เขา
เดาะเกลือไว้แล้วส�ำหรับต้มเส้น หลังจากหรีไ่ ฟก็เทเส้นลาซานญ่าราวห้าร้อยกรัม
ลงไป
เสียงดนตรีดงั ขึน้ ในห้องนัง่ เล่น เฮย์เวิรด์ เปิดเพลงของวงสตีลี แดน “ฉัน
พูดจริงนะที่บอกว่าจะไปคุยกับเจ้าของตึกเรื่องคนเฝ้าประตู”
“คนเฝ้าประตูที่ไหน”
“ก็คนทีเ่ พิง่ มาเริม่ งานเมือ่ ไม่กสี่ ปั ดาห์กอ่ นไง หน้าตาไม่รบั แขกเอาซะเลย
มีคนเฝ้าประตูทไี่ หนบ้างไม่เปิดประตูให้ผอู้ าศัย แถมเมือ่ เช้าก็ไม่ยอมเรียกแท็กซี่
ให้ ส่ายหน้าแล้วเดินหนีไปดื้อ ๆ ฉันคิดว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือไม่
ก็เสแสร้งแกล้งท�ำ”
คุณจะคาดหวังอะไรกับคนที่ได้เงินเดือนแค่สองพันห้าร้อยดอลลาร์ล่ะ
ดากอสตาคิด แต่เพราะนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ของเฮย์เวิร์ดเขาเลยไม่ขอออก
ความเห็น เธอจ่ายค่าเช่าเองด้วย...หมายถึงตอนนี้น่ะ ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่
ก็ตั้งใจว่าจะช่วยจ่าย
ตอนย้ายเข้ามาดากอสตาไม่ได้คาดหวังอะไร เขาแค่พยายามพาตัวเอง
ก้าวข้ามช่วงเวลาเลวร้ายและใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน ตอนนี้เรื่องหย่ายังอยู่ใน
ขัน้ ต้น คงไม่ใช่เรือ่ งดีถา้ จะรีบสานสัมพันธ์ครัง้ ใหม่ แต่อะไร ๆ กลับดีเกินคาด
เฮย์เวิร์ดเป็นมากกว่าแฟนหรือคนรัก เธอกลายเป็นคู่ชีวิต ทีแรกเขาคิดว่าการ
ที่เธอต�ำแหน่งสูงกว่าจะเป็นปัญหา แต่กลับตรงกันข้าม เพราะทั้งเขาและเธอ
สนใจในสิ่งเดียวกัน คอยช่วยเหลือกัน พูดคุยเกี่ยวกับคดีได้โดยไม่ต้องกลัว
ว่าความลับจะรั่วไหลหรืออีกฝ่ายไม่เข้าใจ
“ได้เบาะแสเพิ่มเติมในคดีเจ้าโตงเตงหรือยัง” เฮย์เวิร์ดถาม
เจ้าโตงเตงคือฉายาที่ต�ำรวจเรียกคนร้ายรายหนึ่ง เขาแฮ็กบัตรเอทีเอ็ม
แล้วเอาไปกดเงินตามตู้ต่าง ๆ เสร็จแล้วโชว์ของลับให้ดูผ่านกล้องวงจรปิด
ส่วนใหญ่ลงมือในเขตของสถานีต�ำรวจที่ดากอสตาสังกัด
“มีพยานเห็นตอนที่เขาลงมือเมื่อวานนี้”
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“เห็นอะไร”
“เห็นหน้าน่ะสิ” ดากอสตาคนเส้นพลางเหลือบมองเตาอบเพื่อให้แน่ใจว่า
มันร้อนได้ที่ ก่อนหันมาสนใจข้าวของบนเคาน์เตอร์พร้อมกับทวนวัตถุดิบในใจ
ไส้กรอก มีตบอล ชีสรีคอตตา ชีสพาร์เมซาน และชีสมอซซาเรลลาที่ท�ำจาก
นมวัวฟีออร์ดีลัตเต ทุกอย่างครบ อาจไม่แย่อย่างที่คิดก็ได้...
เวรเอ๊ย เขาต้องขูดชีสพาร์เมซานด้วยนี่
ดากอสตาเปิดลิ้นชักแล้วหาที่ขูดอย่างลนลาน ขณะเดียวกันก็เหมือน
ได้ยินเสียงกริ่งประตู
หรือเขาหูแว่ว ปกติไม่ค่อยมีคนมาหาเฮย์เวิร์ด ส่วนแขกของเขายิ่งไม่มี
โดยเฉพาะตอนมืดค�่ำแบบนี้ คงเป็นพนักงานส่งอาหารจากร้านเวียดนามชั้นล่าง
มาผิดห้องละมั้ง
เมื่อเจอที่ขูดดากอสตาก็หยิบมันออกมาวางบนเคาน์เตอร์แล้วเริ่มขูดชีส
“วินนี” เฮย์เวิร์ดเรียก “ออกมานี่หน่อยสิ”
เขาลังเล แต่ฟังจากน�้ำเสียงเธอแล้วคงต้องออกไปจริง ๆ
เฮย์เวิร์ดยืนอยู่หน้าประตู ก�ำลังคุยกับคนแปลกหน้า แสงไม่ได้ตก
กระทบบนใบหน้าชายคนนั้น ทว่าดากอสตากลับรู้สึกคุ้นเคย เขาสวมเสื้อ
เทรนช์โค้ตราคาแพง
เมื่อชายคนนั้นก้าวมาตรงแสงสว่างดากอสตาก็เกือบหยุดหายใจ
“คุณ!” เขาเอ่ยได้แค่นั้น
อีกฝ่ายโค้งให้ “สวัสดี วินเซนต์ ดากอสตา”
เฮย์เวิร์ดเหลือบมองคนรัก สีหน้าเหมือนจะถามว่าหมอนี่ใคร
ดากอสตาผ่อนลมหายใจช้า ๆ “ลอรา” เขาพูด “นี่พร็อคเตอร์ คนขับ
รถของเจ้าหน้าที่เพนเดอร์แกสต์”
เธอเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ
พร็อคเตอร์โค้งให้เฮย์เวิร์ด “ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณผู้หญิง”
เธอพยักหน้า
พร็อคเตอร์หันมามองดากอสตา “ไปกับผมได้ไหม”
“ไปไหน” ถึงจะถามอย่างนั้นแต่เขารู้ค�ำตอบดีอยู่แล้ว
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“บ้านเลขที่แปดเก้าหนึ่ง ถนนริเวอร์ไซด์ไดรฟ์”
ดากอสตาเลียริมฝีปาก “ไปท�ำไม มีอะไรงั้นเหรอ”
“มีคนรอพบคุณอยู่ ใครบางคนอยากเจอคุณ”
“ตอนนี้เลยเหรอ”
พร็อคเตอร์พยักหน้า

17

3

SA

M

PL

E

ดากอสตานั่งอยู่ที่เบาะหลังบนรถโรลส์รอยซ์รุ่นซิลเวอร์เรทปี 59 แม้
สายตาจะเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง แต่กลับรูส้ กึ เหมือนไม่เห็นอะไรสักอย่าง
พร็อคเตอร์ขบั ผ่านสวนสาธารณะไปทางทิศตะวันตก แล้วแล่นเข้าสูถ่ นนบรอดเวย์
ดากอสตาขยับตัว แทบจะเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่ อยากถามให้ชัด ๆ
แต่มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่ตอบแน่นอน
บ้านเลขที่แปดเก้าหนึ่ง ถนนริเวอร์ไซด์ไดรฟ์ บ้านของ...มันเป็นบ้าน
หนึ่งในหลายหลังของเจ้าหน้าที่พิเศษอลอยเซียส เพนเดอร์แกสต์ คนที่เป็น
ทั้งเพื่อนและคู่หูของเขาตอนร่วมกันสืบคดีแปลกประหลาดหลายคดี เจ้าหน้าที่
เอฟบีไอผู้ลึกลับซึ่งเขาไม่เคยรู้จักตัวตนแท้จริง ชายผู้ไม่ตายง่าย ๆ ราวกับเป็น
แมวเก้าชีวิต...
จนกระทั่งเมื่อเกือบสองเดือนก่อนที่เขาได้เห็นเพนเดอร์แกสต์เป็นครั้ง
สุดท้าย
บริ เ วณหน้ า ผาลึ ก ทางทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งฟลอเรนซ์ ประเทศอิ ต าลี
เพนเดอร์แกสต์อยู่ด้านล่าง ถูกฝูงสุนัขล่าหมูป่าไล่ล่าโดยมีกลุ่มคนพร้อมอาวุธ
ครบมือนับสิบตามมาติด ๆ เพนเดอร์แกสต์ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เขา
หนีรอดไปได้
ดากอสตาขยับตัวกระสับกระส่ายเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ใครบางคนอยากเจอ
คุณ พร็อคเตอร์บอกอย่างนั้น เป็นไปได้ไหมว่าเพนเดอร์แกสต์ยังไม่ตาย
นี่คงไม่ใช่เหตุการณ์เฉียดตายครั้งแรกของเขา
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งัน้ เหรอ ไม่หรอก เป็นไปไม่ได้ ดากอสตารู้อยู่แก่ใจว่าเพนเดอร์แกสต์
ตายแล้ว
ขณะรถเคลื่อนไปตามถนนริเวอร์ไซด์ไดรฟ์ดากอสตาก็ขยับตัวอีกครั้ง
พลางช�ำเลืองมองป้ายริมทาง ถนนสายหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ถนนสายหนึ่งร้อย
สามสิบ ไม่นานก็มาถึงย่านพักอาศัยที่ได้รับการดูแลอย่างดีแถวมหาวิทยาลัย
โคลั ม เบี ย ตึ ก หิ น ทรายสี น�้ ำ ตาลเก่ า โทรมเรี ย งรายให้ เ ห็ น เศษขยะโดน
ลมเย็น ๆ ของเดือนมกราคมพัดปลิวเข้าไปในตึก ท่ามกลางแสงสลัวยามเย็น
ถนนช่างดูเปลี่ยวร้าง
เมื่ อ ผ่ า นถนนสายหนึ่ ง ร้ อ ยสามสิ บ เจ็ ด ไปดากอสตาก็ เ ห็ น คฤหาสน์
สถาปัตยกรรมโบซาร์ มีระเบียงชมวิวบนชั้นดาดฟ้า ประตูหน้าต่างถูกปิดตาย
สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นี้ท�ำให้เขาขนลุกซู่
พร็อคเตอร์ขับรถผ่านประตูรั้วเหล็กเข้าไป ก่อนจะจอดหน้าซุ้มประตู
ดากอสตาลงจากรถโดยไม่รออีกฝ่าย ยืนมองคฤหาสน์โบราณที่คุ้นเคย สภาพ
ภายนอกไม่ต่างจากคฤหาสน์เก่าโทรมส่วนใหญ่บนถนนสายนี้ซึ่งถูกทิ้งร้างมา
หลายปี แต่ภายในกลับมหัศจรรย์ มีความลับซ่อนอยู่ทุกซอกหลืบ เขาใจเต้น
แรง บางทีเพนเดอร์แกสต์อาจอยู่ข้างใน สวมชุดสูทด�ำและนั่งอยู่ข้างเตาผิงใน
ห้องสมุด เปลวไฟลุกโชนก่อให้เกิดเงาพาดผ่านใบหน้าซีดขาว วินเซนต์เพือ่ นรัก
เจ้าตัวคงพูดแบบนั้น ขอบคุณที่มา อยากดื่มอาร์มาญักสักแก้วไหม
ดากอสตารอพร็อคเตอร์ปลดล็อกประตูบานหนาหนัก แสงสีเหลืองนวล
ลอดผ่านรอยต่อของก้อนอิฐเก่า เขาก้าวเข้าไปขณะทีพ่ ร็อคเตอร์ลอ็ กประตูอย่าง
ระมัดระวัง ตอนนี้ใจเต้นแรงกว่าเดิม บอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงที่ได้กลับมาที่นี่
ทั้งตื่นเต้น กังวล และรู้สึกผิด
พร็อคเตอร์หันมาบอก “กรุณาตามมาทางนี้ครับ”
คนขับรถพาเขาเดินผ่านโถงทางเดินไปยังโถงรับรองซึ่งมีหลังคาทรงโดม
สีฟา้ หม่น ตูก้ ระจกตัง้ เรียงรายชิดผนัง ในตูเ้ ต็มไปด้วยของสะสม ไม่วา่ จะเป็น
สะเก็ดดาวตก อัญมณี ฟอสซิล หรือผีเสื้อสตัฟฟ์ ดากอสตามองไปยังอีก
ฟากตรงประตูห้องสมุด ถ้าเพนเดอร์แกสต์ก�ำลังรอเขาอยู่ เจ้าตัวก็น่าจะอยู่
ในนั้น เผลอ ๆ อาจนั่งอมยิ้มเพราะชอบใจที่ได้เห็นเขาตื่นเต้นตกใจ
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พร็อคเตอร์พาไปที่ห้องสมุด เขาใจเต้นกระหน�่ำขณะก้าวข้ามธรณีประตู
กลิน่ ในห้องยังเหมือนเดิม ทัง้ กลิน่ เครือ่ งหนัง กลิน่ ผ้าทีใ่ ช้ทำ� ปกหนังสือ
และกลิ่นควันไฟจาง ๆ แต่เตาผิงไม่ได้จุดไฟ อากาศรอบตัวจึงค่อนข้างเย็น
ชั้นหนังสืออัดแน่นด้วยหนังสือเล่มหนา ตัวอักษรสีทองตรงสันอ่อนจางจน
อ่านไม่ออก แสงสว่างเพียงจุดเดียวมาจากโคมไฟทิฟฟานีบนโต๊ะ ราวกับบ่อ
เรืองแสงขนาดเล็กท่ามกลางทะเลสาบมืดมิด
ครูห่ นึง่ ดากอสตาจึงเห็นว่ามีคนยืนอยูน่ อกรัศมีแสงสว่างใกล้กบั โต๊ะตัวนัน้
ก่อนที่อีกฝ่ายจะค่อย ๆ เดินเข้ามาหา เขาจ�ำได้ทันทีว่าเธอคือคอนสแตนซ์ กรีน
หญิงสาวผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเพนเดอร์แกสต์ อายุไม่น่าเกินยี่สิบ เธอสวม
ชุดเดรสผ้าก�ำมะหยี่ที่ออกจะดูโบราณ เข้ารูปตรงช่วงเอว กระโปรงยาวเกือบ
ระพื้น แม้ยังสาวแต่บุคลิกกลับดูเหมือนคนมีอายุ รวมทั้งดวงตาคู่นั้น...เพียง
มองแวบเดียวก็รู้ว่าเธอผ่านโลกมามากและมีความรู้ ค�ำพูดค�ำจาฟังดูแปลก
ประหลาดทว่ามีแรงดึงดูด อีกอย่างเขารู้สึกได้ว่าคอนสแตนซ์แตกต่างจาก
คนทั่วไป บางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเธอมีมนตร์ขลังเหมือนกับชุดที่สวมใส่
ทว่าวันนี้ดวงตาคู่นั้นแปลกไปคล้ายคนก�ำลังกลัดกลุ้ม อับจนหนทาง
จมอยู่กับความโศกเศร้าและหวาดกลัว
คอนสแตนซ์ยนื่ มือขวาออกไป “ผูห้ มวดดากอสตา” เธอเอ่ยด้วยน�้ำเสียง
ที่ควบคุมมาอย่างดี
ดากอสตาจับมืออีกฝ่าย ไม่แน่ใจว่าต้องเขย่ามือทักทายหรือจูบทีห่ ลังมือ
สุดท้ายก็ไม่ได้ท�ำทั้งสองอย่าง เธอชักมือกลับ
ปกติคอนสแตนซ์มักสุภาพเสมอ แต่วันนี้กลับยืนนิ่ง ไม่แม้แต่เชื้อเชิญ
ให้เขานั่งหรือถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ดูเหมือนเธอก�ำลังกังวล ดากอสตาเดาได้
ว่าเพราะอะไร ความหวังเรืองรองก่อนหน้านี้ริบหรี่ลงอีกครั้ง
“คุณได้ข่าวอะไรบ้างไหมคะ” หญิงสาวถามเสียงเบา “อะไรก็ได้”
เขาส่ายหน้า คราวนี้ความหวังดับวูบ
คอนสแตนซ์สบตาดากอสตาชัว่ อึดใจแล้วพยักหน้า ก่อนหลุบตามองพืน้
สองมือก�ำและคลายอยู่อย่างนั้นเหมือนคนสับสน
ทั้งคู่เงียบกันไปชั่วขณะ
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คอนสแตนซ์เงยหน้าขึ้น “ดิฉันโง่เองที่ยังหวังลม ๆ แล้ง ๆ นี่ก็ผ่านมา
หกสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเลย”
“ผมเข้าใจ”
“เขาจากไปแล้ว” เธอพูดเสียงเบากว่าเดิม
ดากอสตาไม่เอ่ยอะไร
“นั่นแปลว่าถึงเวลาที่ดิฉันจะมอบสิ่งนี้ ให้คุณ” หญิงสาวเดินไปหยิบ
กล่องไม้ประดับมุกเม็ดใหญ่บนชั้นเหนือเตาผิง ใช้กุญแจดอกเล็กไขมันแล้ว
ยื่นให้ดากอสตาโดยยังไม่เปิดฝา
“ดิฉันประวิงเวลาไว้นานเกินไปเพราะคิดว่าเขาจะกลับมา”
ดากอสตาจ้องกล่องใบนั้น คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหน เขานิ่ง
คิดก่อนจะนึกออก มันอยู่ในห้องนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขาเข้ามาใน
ห้องสมุดตอนที่เพนเดอร์แกสต์ก�ำลังเขียนบางอย่างบนกระดาษ จากนั้นพับ
ใส่กล่องไว้ในคืนก่อนจะเดินทางไปอิตาลี คืนทีเ่ พนเดอร์แกสต์เล่าเรือ่ งไดโอจีนสี
ผู้เป็นน้องชายให้ฟัง
“รับไปสิคะ ผู้หมวด” คอนสแตนซ์บอกเสียงสั่น “อย่าให้เรื่องยืดเยื้อ
มากไปกว่านี้”
“ขอโทษที” ดากอสตารับกล่องมาเปิด ข้างในมีกระดาษสีครีมพับครึ่ง
หนึ่งแผ่น
จู่ ๆ เขาก็ไม่อยากหยิบมันขึ้นมา แต่เมื่อไม่มีทางเลือกจึงจ�ำต้องคลี่ออก
อ่าน
วินเซนต์เพื่อนรัก

ถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าผมตายไปแล้ว ตายก่อน
จะได้ท�ำภารกิจส�ำเร็จ นั่นคือหยุดยั้งไดโอจีนีสจากการก่อเหตุ
อาชญากรรมเลวร้าย
ผมอยากบอกรายละเอียดมากกว่านี้ แต่เท่าทีร่ เู้ ขาวางแผน
มาหลายปีแล้ว ไดโอจีนีสอยากให้ผู้คนยกย่องเขาเป็นพระเจ้า
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