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กุหลาบน�้าเงินไม่นิทรา เป็นเล่มที่สองในนิยายชุดนี้ ต่อจาก

แมงกะพรุนไม่เป็นน�้าแข็ง เรื่องราวยังคงเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่ง

ในแต่ละยุคสมัย ฆาตกรรม และความลึกล�้าของจิตใจมนุษย์ อันเป็น

เอกลกัษณ์โดดเด่นของนยิายชดุนี้ 

ยิ่งวทิยาศาสตร์และวทิยาการก้าวไกล โลกกเ็ปลี่ยนแปลงและเจรญิ

ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ถึงอย่างนั้นกุหลาบน�้าเงินก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์

ของความเป็นไปไม่ได้

ขณะที่วิทยาศาสตร์มีข้อจ�ากัดในแต่ละยุคสมัย แล้วความด�ามืด

ในจิตใจของมนุษย์มีขีดจ�ากัดหรือไม่ สิ่งใดที่แยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์

เดรจัฉาน หรอืแท้ที่จรงิแล้วกข็าดความยบัยั้งชั่งใจไม่ผดิแผกกนั กหุลาบ

น�้าเงินอันแสนงดงามเฉิดฉายจนใครๆ ต่างหมายปอง ต้องกลายเป็น

ประจักษ์พยานต่อโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองเลือดแดงฉานที่สาด

กระเซน็บนกหุลาบน�้าเงนิอนัศกัดิ์สทิธิ์ เป็นฝีมอืของผู้ใดกนัแน่

ส�านักพิมพ์ไดฟุกุขอเชิญสัมผัสกับเรื่องราวอันน่าตื่นตะลึงและ

ปรศินาด�ามดืที่รอวนัเปิดเผยผ่านตวัอกัษรอนัแยบคายของอจิคิาวะ ยูโตะ 

ที่จะตราตรงึใจคณุไม่รู้ลมื

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ

จากใจสำานักพิมพ์
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จากใจนักแปล 

...ขณะท�างานกบันยิายเรื่องนี้ มสีองสิ่งที่กระทบใจของผม ที่สร้าง

ความทึ่งและประทบัใจ

อย่างแรกก็คือ ความเป็นนิยายยุคใหม่ที่ผสมผสานนวนิยายแบบ

จริงจังในสไตล์วรรณกรรมดั้งเดิมเข้ากับสไตล์งานเขียนแบบไลท์ โนเวล 

ที่มฐีานมาจากนกัอ่านมงังะ 

อย่างที่เรารูก้นัว่ามงังะเป็นวฒันธรรมป๊อปคลัเจอร์ส�าคญัของญี่ปุน่

ที่ส่งออกไปทั่วโลก และคนหนุม่สาวยคุใหม่ส่วนใหญ่ทั่วโลกกเ็ตบิโตขึ้นมา

ในสภาพแวดล้อมแบบมังงะและแอนิเมชัน นวนิยายของนักเขียนรุ่นใหม่

จ�านวนมากที่ประสบความส�าเรจ็กเ็ป็นการสร้างเรื่องราวในสภาพแวดล้อม

ที่ผู้อ่านคุ้นชนิในสไตล์นี้

เสน่ห์ของนิยายยุคเก่าอยู่ที่ความขรึมขลัง บรรยากาศ เรื่อง และ

ตัวละครที่สมจริง แต่เสน่ห์ของมังงะอยู่ที่จินตนาการไร้ขีดจ�ากัด ความ 

สมเหตุสมผลมาก่อนความสมจริง และตัวละครที่มีสีสัน บุคลิกเฉพาะที่

แปลกใหม่ชวนให้ตดิตาม – การผสมผสานทั้งสองสิ่งเข้ากนัอย่างลงตวันั้น 

ย่อมจะดงึข้อเด่นของแต่ละอย่างมาชดเชยกนัและกนัเพื่อข้ามข้อจ�ากดัเดมิ

ที่ม ีและ “กหุลาบน�้าเงนิไม่นทิรา” กท็�าได้ดทีเีดยีว

อย่างที่สองก็คือ แนวความคิดของ “รักแรกในวัยเยาว์” ซึ่งเป็น 

แรงจูงใจส�าคญัที่เป็นแกนหลกัในเรื่อง คล้ายคลงึกบั “แมงกะพรนุไม่เป็น

น�้าแขง็” ผลงานเรื่องแรกของผู้เขยีนท่านนี้ 

รกัแรกในวยัเยาว์ ไม่ว่าจะสมหวงัหรอืผดิหวงักต็าม แต่มนักจ็ะทิ้ง

ร่องรอยไว้ในชวีติเราตลอดไป เป็นความทรงจ�าสจีางๆ ที่จะอยู่ที่นั่นเสมอ

ทกุครั้งที่เราเหลยีวกลบัไปมอง

แต่บางครั้ง มนักอ็าจจะเป็นแรงบนัดาลใจ หรอืจดุหกัเห หรอืเมลด็

พนัธุ์ของพฤตกิรรมที่ไม่คาดฝันในชวีติได้...

ใช่! เช่นเดยีวกบัในนวนยิายเรื่องนี้?

อศิเรศ ทองปัสโณว์
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บทนำา

ป๊ะป๋าตายแล้ว

ถูกตดัหวั ตายในเรอืนกระจก

หม่าม้ากต็ายแล้ว

ถูกแทงหน้าอก ตายในห้อง

ไม่ใช่แค่ป๊ะป๋ากบัหม่าม้า มคีนตายมากมาย

ฉนักลวั แม้แต่ตอนเขยีนอยู่นี้ยงัตวัสั่นไม่หยดุ ไม่รู้มนัจะบกุมาอกี

เมื่อไร

ท�าอย่างไรดี

ท�าไมเป็นแบบนี้ไปได้

ทกุคนตายหมดแล้ว

❉

ทนัททีี่ลงจากที่นั่งคนขบั กลิ่นฉนุกกึเฉพาะตวัเวลาเกดิเหตเุพลงิไหม้

ชอนไชเข้าจมูกของแจสเปอร์ เกล

ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร ไม่ว่าไม้ อฐิ ยางเรซนิ หรอืโลหะ 

ต่างไหม้ด�าเป็นตอตะโก พงัทลายลงมากว่าครึ่ง ส่งกลิ่นคละคลุ้ง

แจสเปอร์นิ่วหน้าเมื่อเห็นไอร้อนยังลอยอบอวลจากซากปรักหักพัง 
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เขาเหลยีวมองรอบบรเิวณ เหน็สายสบืโดมนิคิ เบอร์รอส ลูกน้องของเขา 

ก�าลงัคยุกบัเจ้าหน้าที่ดบัเพลงิในละแวกใกล้บ้าน

“มผีู้ได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติหรอืเปล่า”

“ไม่แน่ใจครบั ยงัไม่ได้รื้อถอนซากเพลงิไหม้”

“ต้นเพลงิล่ะ”

“น่าจะแถวนี้ครบั...ห่างจากครวัออกมาหน่อย”

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชี้ให้ดูมุมหนึ่งของซากเพลิงไหม้ พื้นตรงนั้นไหม้

ด�ากว่าโดยรอบ “มโีอกาสเป็นการวางเพลงิงั้นเรอะ” โดมนิคิสางผม สหีน้า

ยุ่งยากใจ

มุ่งมั่นดจีรงินะ แจสเปอร์คดิ แต่ต่อให้ทุ่มเทแทบล้มประดาตายกบั

คดีเพลิงไหม้บ้านหลังเขาหลังเดียว คงไม่ได้ความดีความชอบสักเท่าไร

หรอก

เดอืนมถินุายน ปี 1982 ชานเมอืง P รฐั A

พวกเขาไปตรวจสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานในมุมหนึ่งของ

เทอืกเขา

เพิ่งดับเพลิงได้ตอนเช้ามืดวันนี้ แจสเปอร์ถูกลูกน้องตามตัวเมื่อ

หนึ่งชั่วโมงก่อนในจังหวะที่กินข้าวเช้าจวนจะเสร็จแหล่มิเสร็จแหล่ ไม่คิด

หรอกว่าคดีนี้ส�าคัญระดับตนต้องมาดูเอง แต่ในเมื่อรับโทรศัพท์แล้ว จะ

แกล้งเพกิเฉยกไ็ม่ได้

ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ พอดูรอบๆ ไม่มีย่าน 

การค้าหรอืบ้านคนแม้แต่หลงัเดยีว มาสร้างไว้ไกลปืนเที่ยงขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่ 

บ้านของคนมองโลกในแง่ร้ายกต็้องเป็นบ้านพกัของเศรษฐสีกัคน

ลูกน้องสันนิษฐานไว้ออกจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยว่าเป็นการวาง

เพลงิ แต่แจสเปอร์มคีวามเหน็ต่างออกไป น่าจะเป็นพวกวยัรุ่นโง่ๆ แอบ

เข้ามาจดุไฟเล่นมากกว่า ความเป็นจรงิบางครั้งกน็่าเบื่อ

โดมนิคิยงัคยุกบัเจ้าหน้าที่ดบัเพลงิด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด จากที่ได้
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เป็นหวัหน้าและลกูน้องกนัมาร่วมสบิกว่าปี แจสเปอร์มองว่าวธิที�างานของ

โดมนิคิไม่ได้พฒันาขึ้นเลย

เวลาและก�าลงัคนมจี�ากดั เมอืง P เป็นหนึ่งในเมอืงใหญ่ชั้นน�าของ

ประเทศ U คดนี้อยใหญ่เกดิขึ้นไม่เว้นแต่ละวนั ไม่มทีรพัยากรมากพอจะ

แบ่งสรรให้คดกีระจอกงอกง่อยพรรค์นี้ ทว่าเจ้าลูกน้องหวัรั้นไม่ยอมเข้าใจ

สกัท ีทั้งที่ใกล้จะเป็นมอืเก๋าในวงการอยู่แล้ว

...จะว่าไปกค็ล้ายแจสเปอร์ในวยัหนุ่ม

สมยัยงัเป็นต�ารวจต๊อกต๋อย แจสเปอร์มุ่งมั่นจะสร้างผลงาน ไม่ว่า

ต้องประสาทเสยีแค่ไหน ไม่ว่าต้องเปื้อนโคลนหรอืหลั่งเหงื่อเพยีงไร เขาก็ 

ยงัไฟแรงแม้สดุท้ายเสยีแรงเปล่ากต็าม ต่อให้ส่งคนร้ายในคดอีาชญากรรม 

เล็กๆ น้อยๆ เข้าคุกสักกี่คน ถ้าผู้ใหญ่ไม่รับรู ้ไม่จดจ�าก็กินแห้วอยู่ด ี 

เผลอๆ จะถูกตตีราอย่างไร้เหตผุลว่าไม่เอาไหน และโดนตะเพดิกลบัแผนก

เดิมก็เท่านั้น สุดท้ายอายุห้าสิบกว่าแล้ว เขาก็ยังแป้กอยู่แค่ต�าแหน่งรอง

สารวตัรในปัจจบุนั

กับเมียก็หย่ากันไปนานแล้ว ผมเผ้าเริ่มบาง ผิวหนังหย่อนคล้อย

ไปหมด ความสขุอย่างเดยีวในตอนนี้คอืการหมั่นดูแลแปลงดอกไม้ที่บ้าน

นี่เราก้าวมาบนวิถีชีวิตไม่เข้าท่าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน แจสเปอร์

คาบบุหรี่ ล้วงไฟแช็กจากกระเป๋า คงเพราะใช้มันมานานร่วมสามสิบปี 

สภาพเลยย�่าแย่เตม็ท ีกว่าไฟจะตดิกข็ูดนิ้วจนหวัแม่มอืแทบสกึ

โดมินิคมองมาทางนี้ ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดอย่างไม่ปิดบัง ไม่รู้แค่

อยากบ่นว่าอย่ามาพ่นควนัในที่เกดิเหตเุพลงิไหม้ หรอืแค่เพราะตวัเองก�าลงั

จะเลกิบหุรี่ กเ็ลยเคอืงที่มคีนมาสูบให้เหน็จะจะต่อหน้ากนัแน่

“มาได้ซะทนีะ แจสเปอร์”

“รถตดิน่ะ”

ใบหน้าบึ้งตงึของโดมนิคิยิ่งเคร่งเครยีด คงชงัน�้าหน้าฉนัล่ะสิ

...อมื มนักเ็หมอืนกนัแหละวะ
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ที่จริงแจสเปอร์ไม่เคยชื่นชมลูกน้องที่ไล่ติดตามคดีต่างๆ อย่าง

เถรตรงแม้แต่ครั้งเดยีว เพราะรูส้กึเหมอืนภาพตวัเองในอดตีโผล่มาตอกย�้า 

อดขุ่นเคอืงไม่ได้ทกุทเีวลาเหน็ชายในชดุสูทโทรมๆ

เจ้าหน้าที่ดบัเพลงิเริ่มเคลื่อนไหว “มอีะไรหรอื” โดมนิคิเดนิเข้าไป

ถาม เจ้าหน้าที่ชี้ไปทางซากปรกักองหนึ่ง

โต๊ะตัวนั้นผิวหน้าไหม้เป็นเถ้าถ่านหมดแล้ว แต่คงใช้ไม้คุณภาพดี

เอาการเลยยงัคงรูปร่างอยู่ได้

เปิดลิ้นชักหนึ่งออกดู แม้ด้านในด�าเกรียมไปบ้าง แต่ยังเห็นตาไม้

เด่นชดั รกัษาสภาพเดมิไว้ได้ราวกบัปาฏหิารยิ์

“ในนั้นมขีองหลงเหลอือยู่ครบั ดูเหมอืนจะเป็นสมดุบนัทกึ”
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)

ผมจ�าไม่ได้แล้วว่าตัวเองชื่ออะไร เวลาพ่อแม่หันหน้ามาเรียกผม

จะใช้ค�าว่า ‘แก’ และถ้าเอ่ยถึงผมระหว่างคุยกันเองจะใช้ค�าว่า ‘ไอ้นั่น’  

ที่โรงเรยีนกไ็ม่มใีครเรยีกชื่อต้นของผมสกัคน

พ่อแม่ผมตีหน้าวางตัวกับคนภายนอกค่อนข้างดี แต่เวลาอยู่บ้าน

พ่อเมาแอ๋ตลอด อารมณ์เสียขึ้นมาก็ประเคนก�าปั้นใส่ผมระบายอารมณ์ 

ส่วนแม่ตอนแรกก็ปกป้องผมบ้างหรอก แต่ก็แค่ก่อนเรียนจบชั้นอนุบาล 

พอรู้ว่าผมเป็นเด็กบกพร่องไม่เอาไหนทั้งเรื่องเรียนและกีฬา ก็เปลี่ยนไป

ราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ แม่เมินเฉยใส่ผม แค่ท�าอาหารแบบขอไปที

เหมอืนท�าให้สนุขักนิ

รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสยีกด็หีรอก

เรื่องแค่นี้ท�าไมท�าไม่ได้

แม่ตะคอกค�าพูดเหล่านั้นใส่ผมด้วยสายตารังเกียจดุจมองตุ๊กตา

สกปรก

เพื่อนบ้านแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ แต่ต่างถูกตบตาด้วยท่าทมีไีมตรขีอง

พ่อกบัแม่ ไม่ทนัสงัเกตรอยฟกช�้าใต้เสื้อผ้าของผมแม้แต่น้อย

ผมเองกไ็ม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าตวัเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด

ไม่รู้จกัคนบ้านอื่นว่าเขาเป็นอย่างไรกนับ้างเลยไม่มตีวัเทยีบ ซึ่งจะ

ว่าไป เพื่อนให้เทยีบกไ็ม่มเีสยีด้วย กระทั่งความสขุแบบมนษุย์ธรรมดายงั

ไม่เคยได้รบักบัเขา เรื่องดูโทรทศัน์ยิ่งไม่ต้องพูดถงึเพราะไม่เคยได้ดู มแีต่

โดนพ่อตบต ีโดนแม่ถากถาง ใช้ชวีติอย่างไร้จดุหมายไปวนัๆ 

เพิ่งมารู้สกึตวัว่าแปลกกต็อนขึ้นชั้นประถมสี่หรอืห้ากระมงั

ท�าไมเพื่อนๆ ในชั้นเรียนพูดถึงพ่อแม่ของตัวเองอย่างมีความสุข
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)

ขนาดนั้น ท�าไมได้ของขวญัวนัเกดิกนัด้วย

แต่เอ่ยถามเรื่องนี้กับคนรอบข้างไม่ได้หรอก เด็กแต่งตัวปอนๆ 

ซอมซ่อตลอดเวลาอย่างผม อยู่ในชั้นเรยีนกถ็ูกเพื่อนๆ ปฏบิตัดิ้วยเหมอืน

เป็นเศษขยะ ขนาดครูยังพยายามเว้นระยะห่างจากผมอย่างโจ่งแจ้ง 

ระหว่างรอรถโรงเรียนส่งกลับบ้าน ผมเลยเข้าไปหมกตัวคนเดียวอยู่กับ

หนงัสอืในห้องสมดุเป็นกจิวตัรประจ�าวนั ทว่าไม่มหีนงัสอืเล่มใดช่วยตอบ

ค�าถามให้ผมได้เลย

ความรูส้กึขดัแย้งค่อยๆ กดักนิลกึในจติใจ แล้วอยูม่าวนัหนึ่งกร็ะเบดิ

คนืนั้น ผมโดนท�าร้ายอกีตามเคย

ส�าหรบัพ่อกบัแม่ มนัคงเป็นแค่ฉากหนึ่งในชวีติอนัจ�าเจ แต่ส�าหรบั

ผม มนัเป็นดั่งน�้าหยดสดุท้ายที่ร่วงสู่เหยอืกน�้าที่มรีอยร้าว

เหยือกน�้าแตกกระจาย ผมฮึดสู้ใส่พ่อแม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมา 

แล้วเผ่นออกจากบ้าน

ถนนเส้นนั้นยาวเหยยีดและมดืมดิ

พอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เห็นแสงไฟจากเมืองแล้ว รอบข้างอึงอลด้วยเสียง

ส่ายไหวของหมู่ไม้ใบพฤกษ์

ฝนเริ่มหลั่งโปรย น�้าเปียกโชกตั้งแต่รองเทา้ขึ้นมา เทา้เปียกลื่นชวน

ให้สะอดิสะเอยีน

...เดนิมานานแค่ไหนแล้วนะ

เหมือนยาวนานชั่วนิรันดร์ ขณะเดียวกันก็เหมือนผ่านไปแค่นาที

เดียว ถนนกลายเป็นทางลาดขึ้นเนินตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ รอบข้างเป็นป่าลึก 

ฝนยิ่งตกแรงสาดกระหน�่าใส่ใบหน้า เสื้อผ้าดูดซบัน�้าฝน ทั้งเยน็เฉยีบและ

หนาหนกัแนบถ่วงร่าง

ตอนสูญสิ้นเรี่ยวแรง และสติก�าลังจะขาดผึง ประตูเขรอะสนิม
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ปรากฏเบื้องหน้าสายตา

มองระหว่างรั้ว เหน็แสงสว่างร�าไรลอดจากหน้าต่างบ้าน 

...บ้านคน?

มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

ผมคว้ารั้วเหลก็ไว้ แล้วสตสิมัปชญัญะกด็บัวูบ

❉

...ม้า ท�าไม...ถงึ...เดก็พรรค์นั้น...ด้วย...

...ก.็..จะให้ปล่อยทิ้ง...ได้ไงล่ะ

ได้ยนิเสยีงคยุกนั

เสยีงประตูปิด ตามด้วยความเงยีบสงดั

❉

...แสงสว่างแผ่ขยาย

ประหนึ่งตวัเองค่อยๆ ลอยขึ้นจากก้นทะเลลกึ ผมลมืตาตื่น

ภาพแรกซึ่งสะท้อนในดวงตา คอืเพดานห้องที่ไม่คุ้นเคย

สมัผสัอบอุ่นห่อหุ้มทั่วร่าง ผ้านวมผนืนุ่มห่มคลมุร่างผมอยู่

...ที่นี่ที่ไหน

ผมหนอีอกจากบ้าน เดนิสะเปะสะปะไร้จดุหมาย จนไปเจอบ้านใน

ป่าบนภูเขา แล้วหลงัจากนั้นเกดิอะไรขึ้นกนัแน่
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)

หรอืว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาล แต่มนัดตู่างจากห้องพกัคนไข้นดิหนอ่ย

ผมผงกแค่คอขึ้นมองในสภาพยังมึนงง ห้องนั้นกว้างขวาง พื้นปู

พรม มนีาฬิกาโบราณ ฝั่งตรงข้ามมปีระตูลายไม้ แตกต่างกนัหน้ามอืเป็น

หลังมือกับห้องนอนคับแคบอุดอู้คล้ายคอกหมาที่เคยนอนประจ�า โทน 

สหีลกัของห้องเป็นสคีรมี ให้ความรู้สกึอบอุ่นสบาย

ผมถูกพามานอนบนเตยีงใหญ่รมิหน้าต่างห้อง

ได้ยินเสียงฝนตก ผมยันตัวขึ้น เหลียวไปมองด้านหลัง ฝนก�าลัง

ตกกระหน�่าใส่หมู่ไม้นอกหน้าต่าง เมฆหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าที่เห็นผ่าน 

ช่องว่างระหว่างหมู่ไม้

มเีสยีงเปิดประตู ผมลนลานเบนสายตากลบั

“อ้าว” หญงิสวมผ้ากนัเปื้อนชะโงกหน้าเข้ามา ปิดประตูตามหลงั

พลางส่งรอยยิ้มอ่อนโยนให้ “ตื่นได้สกัท ีรู้สกึเป็นยงัไงบ้าง”

เธอมบีคุลกิหน้าตาแปลกประหลาด

ดวงตาสนี�้าเงนิอ่อน ร่างผอมบาง ผวิหน้าและมอืขาวนวลดั่งเทยีนไข 

จุดสะดุดตาคือผมที่ขาวเสียยิ่งกว่าผิวกายและดูลึกลับราวกับภูตพรายใน

นยิายภาพ

คนเผอืกกระมงั จ�าได้ว่าเคยเหน็ภาพงหูรอืกบสขีาวปลอดในหนงัสอื

สารานกุรมที่ห้องสมดุ แต่เพิ่งเคยเหน็คนเผอืกตวัเป็นๆ ครั้งแรกนี่แหละ

ตรงกนัข้ามกบัผวิและผมขาวโพลน สหีน้าของหญงิคนนั้นดนูุม่นวล

อ่อนโยน หางตาลูล่งเลก็น้อย ไม่ได้สะสวยดงึดูดสายตาผูค้น แต่เครื่องหน้า

ชวนให้น่าสนทิชดิเชื้อ เหนอืจมูกสวมแว่นตากลมน่ารกั

เส้นผมและผวิกายขาวโพลน สหีน้าท่าทางเหมอืนคนธรรมดาสามญั 

แว่นตากบัผ้ากนัเปื้อน จากองค์ประกอบที่ดูขดัแย้งกนัเหล่านี้ ผมคาดเดา

ไม่ออกเลยว่าเธออายเุท่าไร บอกได้แค่ว่าไม่ใช่ทั้งเดก็และคนแก่

“อ๊ะ…เอ้อ”

พอผมอ�้าอึ้งตอบไม่ถูก หญงิคนนั้นชงิคยุต่อโดยไม่รอช้า
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“ตกใจเลยละ เมื่อคืนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงนอกประตูใหญ่ ออก

ไปดกูเ็จอเธอนอนสลบอยู.่..เลยเรยีกให้สามช่ีวยแบกเข้ามา คงเหนื่อยมาก

สนิะ หลบัตั้งนานไม่ยอมฟื้นสกัท ีเป็นห่วงแทบแย่แน่ะ”

เข็มนาฬิกาโบราณชี้ที่เวลาบ่ายสามยี่สิบนาที ข้างนอกสว่างพอ

สมควร จากที่เธอพูด ผมน่าจะหลบัไปเกนิครึ่งวนั

“เอ้อ...ขอบคณุ”

ผมเอ่ยขอบคณุ หญงิผมขาวยิ้มให้อกีครั้ง บอกว่าไม่เป็นไรหรอก

“ตอนนี้พกัผ่อนตามสบายเถอะ ชดุของเธอตากอยู่ชั้นล่าง แล้วจะ

เอามาให้ทหีลงันะจ๊ะ”

พอเธอบอก ผมถงึเพิ่งรู้ตวัว่าใส่ชดุนอนอยู่ แอบดูใต้ชดุนอนพบว่า

สวมกางเกงในตวัค่อนข้างโตลวดลายไม่คุ้นตา หน้าชกัจะร้อนขึ้นมา

จังหวะนั้นเองประตูเปิดออกอีกครั้ง คนตัวเล็กพลิ้วกายลอดผ่าน

ประตูเข้ามา

ผมกลั้นหายใจ

เดก็ผู้หญงิคนนั้นสวมชดุเดรสสกีรมท่า ผวิขาวโพลนดจุหมิะ

ส่วนสูงแทบไม่ต่างจากผม อายกุค็งรุ่นราวคราวเดยีวกนั นกัเรยีน

เกรดหกหรอืไม่กม็ากกว่านดิหน่อย

แต่ที่พูดได้เตม็ปากคอื เส้นผมของเดก็หญงิกข็าวโพลนเช่นกนั

ผมยาวสีขาวอมทองงดงาม เหมือนหญิงใส่ผ้ากันเปื้อนที่ยืนอยู่

ข้างๆ ราวกบัถอดแบบกนัมา และเมื่อดใูหด้ ีแก้วตากเ็ป็นสนี�้าเงนิอ่อนเช่น

เดยีวกนั คงเป็นแม่ลูกกนักระมงั

เพยีงแต่บคุลกิลกัษณะของทั้งคู่ต่างกนัไกล

กลับกันกับหญิงในชุดผ้ากันเปื้อน หางตาของเด็กหญิงในชุดเดรส 

ชี้เฉยีงขึ้น ให้ความรูส้กึเยน็ชาไม่น่าเข้าใกล้ ค�าบรรยายว่าลกึลบัเหมาะกบั

เดก็หญงิคนนี้ยิ่งกว่า

เด็กหญิงเบนสายตามาทางผม หรี่ตาลงเล็กน้อย แล้วเบือนหน้า
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)

หนทีนัท ีแอบเข้าไปยนืหลบครึ่งตวัอยู่ข้างหลงัหญงิสวมผ้ากนัเปื้อน ท่าที

ราวกบัมองสตัว์ประหลาดน่ารงัเกยีจกไ็ม่ปาน หญงิคนนั้นร้องอ้าวๆ แล้ว

ผดุยิ้ม ลูบผมเดก็หญงิอย่างเบามอื

“ฟื้นแล้วหรอื เจ้าหนู”

แว่วเสยีงทุ้มต�่า

บคุคลที่สามยนือยู่หน้าประตู ไม่รู้ว่าเข้าห้องมาตั้งแต่เมื่อใด

เขาเป็นชายร่างเลก็ ขอบล่างของดวงตาที่ชี้เฉยีงด�าคล�้า แก้มตอบ 

ผมสนี�้าตาลเข้มมหีงอกแซม ดวงตาสนี�้าตาลเช่นกนั คงแก่กว่าพ่อผม

ดวงตาวาววับคล้ายมองทะลุปรุโปร่งทุกสิ่ง สัมผัสถึงบรรยากาศ

เหมอืนไม่ใช่มนษุย์ธรรมดาได้จากตวัเขา แต่ในลกัษณะที่แตกต่างกบัหญงิ

สวมผ้ากนัเปื้อนและเดก็หญงิในชดุเดรส

“ป๊ะป๋า”

เดก็หญงิอบุอบิ

นั่นคอืการพบกนัระหว่างผมกบัครอบครวัเทนเนยีล 
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บทที่ 2 กุหลาบสีนำ้าเงิน (I)

(ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์รฐั A วนัที่ 18 พฤศจกิายน 1983)

‘ในที่สุด กุหลาบสีนำ้าเงินก็ถือกำาเนิดแล้ว

จากการค้นคว้าเพาะพนัธุ์ด้วยตนเองโดยบาทหลวงแห่งรัฐ A

ในงานนิทรรศการกุหลาบท่ีจัดขึ้น ณ รัฐ O เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ได้มีการจัดแสดงต้นกุหลาบที่ออกดอกเป็น

สีนำ้าเงิน 

ผู้เพาะพันธุ์กุหลาบสีนำ้าเงินคือคุณโรบิน คลีฟแลนด์ (อายุ 

41 ปี) บาทหลวงที่อาศัยอยู่ในเมือง P รัฐ A นอกจากจะทำาหน้าที่

เป็นนักบวชแล้ว ยังทำางานเป็นนักพืชสวน และได้ผสมพันธุ์กุหลาบ

โดยศกึษาด้วยตวัเองมานานหลายปี คุณคลฟีแลนด์กล่าวว่ากุหลาบ

สีนำ้าเงินที่ตนได้ตั้งช่ือว่า ‘เซเลสเชียล (สรวงสวรรค์)’ นี้ เกิดขึ้น 

โดยบังเอิญในระหว่างผสมพันธุ์พืช ตอนเห็นมันบานเป็นครั้งแรก  

เขา ‘รู้สึกเหมือนเป็นพระกรุณาจากพระผู้เป็นเจ้า’

กหุลาบมทีัง้กหุลาบแดงและกหุลาบเหลือง แต่ทีผ่่านมายงัไม่

เคยมีกุหลาบโทนนำ้าเงินมาก่อน จากความพยายามที่ล้มเหลวของ

ผู้คนมากมายในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทำาให้กุหลาบสีนำ้าเงิน

กลายเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความเป็นไปไม่ได้’ การที่กุหลาบสีนำ้าเงิน

กลายเป็นจริงได้ด้วยฝีมือของนักพืชสวนมือสมัครเล่นในครั้งนี้ จึง

เป็นที่จับตามองของนักพืชสวนและนักวิจัยจำานวนมากจากทั่วโลก’
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❉

(ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์รฐั A วนัที่ 19 พฤศจกิายน 1983)

‘เราต่างหาก ‘กุหลาบสีนำ้าเงิน’ ของแท้

มหาวทิยาลยั C แถลงข่าวปฏเิสธกุหลาบสนีำา้เงนิของนกัพืชสวน 

มอืสมัครเล่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย C (เมือง S 

รัฐ C) ได้แถลงข่าวประกาศความสำาเร็จในการเพาะพันธุ์กุหลาบ

สีนำา้เงินด้วยเทคโนโลยกีารตดัต่อยนี อนัเป็นผลงานของทมีวจิยัของ

ศ.แฟรงกี ้เทนเนยีล แผนกวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน

จากการแถลงข่าว กลุ่มของศ.เทนเนียลได้พฒันาเทคนคิสร้าง

ยีนที่สำาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้นำาชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่

สกัดออกมาใส่เข้าไปในกุหลาบจนประสบความสำาเร็จในการเพาะ

กุหลาบสีนำ้าเงิน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะตีพิมพ์ลงนิตยสาร N 

ที่จะวางจำาหน่ายในเดือนธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณโรบิน คลีฟแลนด์ ที่

อาศัยอยู่ในเมือง P รัฐ A เพ่ิงนำากุหลาบสีนำ้าเงินมาจัดแสดงใน

นิทรรศการ ทำาให้มันถูกจับตามองในฐานะ ‘สิ่งเป็นไปไม่ได้ที่กลาย

เป็นจริง’ ศ.เทนเนียลได้ให้ความเหน็เชงิปฏเิสธต่อกหุลาบสนีำา้เงนิของ 

คุณคลีฟแลนด์ว่า “การให้กำาเนิดกุหลาบสีนำ้าเงินด้วยการผสมพันธุ์ 

อย่างเดียวนั้น เมื่อคำานึงถึงคุณสมบัติของกุหลาบแล้ว โอกาสที่จะ 

เป็นไปได้แทบเป็นศูนย์ อาจเพราะเกิดการกลายพันธุ์ที่บังเอิญ 

เข้าทางหลายคร้ัง หรือไม่ก็อาจเป็นของปลอมเลยกไ็ด้” ซึง่ในเรือ่งน้ี  
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คณุคลฟีแลนด์ได้โต้แย้งความเห็นของศ.เทนเนยีลว่า “ถ้ามาตรวจสอบ 

ดูด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของปลอม”…’

❉

(ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์รฐั A วนัที่ 21 พฤศจกิายน 1983)

‘เกิดเหตุดินถล่มที่รัฐ W

แผ่นดินถล่มลงไปยังบริเวณตั้งแคมป์ นักท่องเที่ยวอพยพ

หนีชุลมุน

ช่วงบ่ายของวันที ่20 พฤศจิกายนทีผ่่านมา เกดิเหตดุนิถล่มขึน้ 

ที่ช่องเขาในรัฐ W นักท่องเท่ียวหลายสิบคนที่มาแคมปิ้งที่เชิงเขา 

ต้องอพยพหนีภัย ดินที่ถล่มลงมาส่วนหนึ่งไหลเข้าไปยังพ้ืนที่ 

ตัง้แคมป์ แต่โชคดทีีไ่ม่มผีูไ้ด้รับบาดเจบ็ แคมป์ทีเ่กิดเหตปิุดทำาการ

ชั่วคราว

สำาหรับสาเหตขุองดนิถล่ม สนันษิฐานว่าอาจเพราะแถบทีเ่กดิ

เหตมุสีภาพอากาศเลวร้ายจนถงึรุง่สาง และนำา้ฝนทำาให้ดนิอ่อนตวัลง  

นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังเคยเกิดเหตุดินถล่มระดับไม่ร้ายแรง 

มาก่อนหน้านี้แล้ว ทางตำารวจจะดำาเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 

สถานที่ตั้งแคมป์ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่…’

❉

“...เรยี มาเรยี”

ได้ยนิเสยีงเรยีกแว่วมาจากไกลๆ
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“ตื่นได้แล้วครบั ยงัไม่ถงึเวลานอนกลางวนันะ”

ไหล่ถูกเขย่าอย่างแรง มาเรยี ซอลส์บรสีะดุ้งเงยหน้า เหน็ลูกน้อง 

คโุจ เรนก้มมองมาอย่างเออืมระอา

ณ ห้องท�างาน สถานตี�ารวจ F

เข็มของนาฬิกาโบราณชี้ที่สิบโมงครึ่ง ยังเร็วไปหน่อยส�าหรับมื้อ

เที่ยง แต่รอบข้างแทบไม่มเีงาคน นอกจากมาเรยีกบัเรนแล้ว ในห้องมเีพื่อน 

ร่วมงานนั่งโต๊ะฝ่ังตรงข้ามอยูค่นเดยีว คนอื่นๆ คงออกไปสบืคดโีจรกรรม 

ที่เกดิขึ้นวนัก่อน ถงึได้หายหน้าไปหมดเกลี้ยง

เธอลองไล่ความทรงจ�า จ�าได้แค่ว่ามานั่งโต๊ะตอนเก้าโมงครึ่ง เริ่ม

ลงมือเขียนเอกสารอันแสนน่าเบื่อด้วยความเซ็งอารมณ์ ต่อจากนั้นลืมๆ 

ไปแล้ว เมื่อลดสายตาลงมองบนโต๊ะ เห็นรอยน�้าลายเปรอะบนเอกสารที่

เขยีนค้างอยู่ มาเรยีลนลานเชด็มมุปากตวัเองและเอกสาร

“เมื่อคืนก็เมาหัวราน�้าจนดึกดื่นสินะ แค่เพื่อนแต่งงานไปอีกคน 

เหงาขนาดนั้นเลยหรอืครบั”

“ไม่ได้เมาหวัราน�้าสกัหน่อยย่ะ”

แต่ตอนเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยส่งบัตรเชิญไปงานแต่งมาให ้

เมื่อหลายเดอืนก่อน เธอกด็ื่มจนเมาแประเหมอืนกนั

เพื่อนร่วมงานโต๊ะฝั่งตรงกันข้ามเงยหน้าแล้วหัวเราะพรืดทันที พอ

เธอถลงึตาใส่เข้าให้ อกีฝ่ายรบีก้มหน้าหลบ ทว่าไหล่ยงัเขย่าเบาๆ ข�าอะไร

นกัหนากไ็ม่รู้

“แล้วเรนมธีรุะอะไรล่ะ”

มาเรยีหนัไปหาเรน เลกิสนใจเพื่อนร่วมงาน 

ลูกน้องชาวประเทศ J ของเธอคนนี้ ผมสีด�าหวีเสียเรียบกริบ ใส่

แว่นตาเสริมใบหน้าที่ดูฉลาดเฉลียว ชุดสูทไม่มีรอยยับย่นให้เห็นแม้แต่

กระเบยีดเดยีว เขาตอบด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉยเช่นเคย
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“สายสบืโดมนิคิ เบอร์รอสจากสถานตี�ารวจ P โทรมาหาครบั บอก

ว่าต้องการให้คณุตดิต่อกลบั”

โดมนิคิน่ะหรอื

“ไง ไม่ได้คยุกนันานนะ ยายหวัแดง สบายดหีรอืเปล่า”

เสยีงของโดมนิคิ เบอร์รอสผ่อนคลายราวกบัเจอหน้าคนรูจ้กัในบาร์

“ก็ดีอยู่” มาเรียตอบกลับ ไม่บอกให้รู้สักแอะว่าเพิ่งแอบหลับใน 

ที่ท�างาน “แล้วมธีรุะอะไรล่ะ”

เธอกับโดมินิครู ้จักกันครั้งแรกในคดีเจลลี่ฟิชที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ที่ท�างานอยู่ไกลกันเลยไม่ค่อยได้เจอหน้า แต่ติดต่อกันเรื่อง

งานและแลกเปลี่ยนข้อมลูการสบืสวนเกี่ยวกบัคดทีี่เกดิข้ามท้องที่บ้างเป็น

ครั้งคราว

ขณะสงสยัว่าวนันี้จะถามอะไรอกี ค�าถามที่ลอยจากหโูทรศพัท์กลบั

เป็นประเดน็คาดไม่ถงึ

“รู้ข่าวเรื่องดอกกหุลาบสนี�้าเงนิหรอืเปล่า”

กหุลาบสนี�้าเงนิ?

“รู้แค่ข่าวที่ออกทวีหีรอืลงหนงัสอืพมิพ์นั่นละ...ท�าไมหรอื”

แม้แต่คนไม่สนใจเรื่องท�าสวนอย่างมาเรยียงัพลอยได้เหน็ข่าวฮอืฮา

เรื่องกหุลาบสนี�้าเงนิเมื่อหลายวนัก่อนมาบ้าง

คนที่เป็นบาทหลวงควบนักพืชสวนมือสมัครเล่นเพิ่งประกาศว่า

เพาะพันธุ์กุหลาบสีน�้าเงินได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก แต่เพียงข้ามวัน

ก็มีศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยออกมายืนยันว่า ประสบความส�าเร็จใน

การเพาะกุหลาบสีน�้าเงินเช่นกัน หน�าซ�้าศาตราจารย์ดันวิพากษ์วิจารณ์

ว่ากหุลาบของบาทหลวงเป็น ‘ของปลอม’ ทั้งสองฝ่ายเลยเริ่มถกเถยีงกนั

ก่อนหน้านี้มาเรียไม่เคยสนใจเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ทว่าตั้งแต่มี

คดีเจลลี่ฟิชที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ พอมีข่าวเกี่ยวกับ
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วทิยาศาสตร์ทไีร สายตาจะหยดุดูโดยที่ตวัเองกไ็ม่รู้ตวั

“งั้นก็คุยกันง่าย ฉันอยากให้เธอช่วยเลียบเคียงหาเบาะแสจาก 

ศ.แฟรงกี้ เทนเนียล หนึ่งในบุคคลที่สร้างกระแสเอิกเกริกเรื่องกุหลาบ

สนี�้าเงนิให้หน่อย ถ้าเป็นไปได้เธอช่วยไปเจอศาสตราจารย์ด้วยตวัเองเลย  

จะอ้างเหตผุลอะไรกอ็้างไป แต่ระวงัอย่าให้อกีฝ่ายระแวงได้เป็นด”ี

“…หา” เธอเผลอหลดุเสยีงเซ่อซ่า “มนัเรื่องอะไรกนั ไม่เหน็เข้าใจ

เลย”

หมายความว่าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี

อาชญากรรมหรอือย่างไร

ค�าพดูอ้อมค้อมว่า ‘เลยีบเคยีงหาเบาะแส’ ชวนให้สะดดุใจอยูห่รอก 

แต่หากให้ไปเจอหน้าอีกฝ่ายโดยตรง ก็จ�าเป็นต้องหาข้ออ้างมาสนับสนุน 

โดยเฉพาะในแง่การขอเบกิค่าเดนิทาง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกบัแค่แชร์ข้อมูล

สอบสวนเฉยๆ นี่ยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลย จะให้พยักหน้าเออออตาม

ง่ายๆ ได้อย่างไร

จะว่าไป ถ้าหากจะเลียบเคียงหาเบาะแสเกี่ยวกับศ.เทนเนียลละก ็ 

ตามหลกัโดมนิคิหรอืไม่กต็�ารวจคนอื่นของสถานตี�ารวจ P น่าจะด�าเนนิการ

เองไม่ใช่หรอื ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องมาวานมาเรยีที่อยู่คนละท้องที่ด้วย

“ฉันมีเหตุผลนะ ดูเหมือนศ.เทนเนียลจะมีบ้านพักในท้องที่ของ

สถานีต�ารวจ F อีกไม่นานเจ้าตัวมีก�าหนดการจะไปร่วมงานสัมมนา

วชิาการที่รฐั A อาจแวะไปพกัอยู่บ้านหลงัโน้น เธอช่วยไปถามข้อมูลจาก

ศาสตราจารย์ช่วงนั้นกไ็ด้”

“ไม่ได้หมายถงึเรื่องนั้นสกัหน่อย” มาเรยีขยบัปากจะพดูต่อ แต่แล้ว

กช็ะงกั “...เกดิอะไรขึ้น หรอืว่ามสีาเหตทุี่จะให้รู้กนัทั่วไปไม่ได้”

“หัวไวเหมือนเคยนะเรา” ได้ยินเสียงถอนใจจากหูโทรศัพท์ “ให้ 

ตอบง่ายๆ คอืเยส แต่มนัไม่ได้ลบัสดุยอดขนาดนั้นหรอก จะว่าไงด ีอธบิาย

ทางโทรศพัท์ล�าบาก ออกจะซบัซ้อนอยู่สกัหน่อย ทางเรากป็ระเมนิไม่ถูก
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เหมอืนกนัว่าแท้หรอืเทยีม

เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เห็นของจริง คงบอกให้แน่ชัดไม่ได้ เรื่องมันก็

ท�านองนั้นแหละ”

ประเมินไม่ถูกว่าแท้หรือเทียม หรือถ้าไม่ไปดูของจริงก็บอกได้ไม่

แน่ชดั?

“เดี๋ยวๆ ยิ่งฟังยิ่งงง”

“ก็ว่างั้น” โดมินิคหลุดยิ้มเจื่อน “ขนาดฉันที่เป็นคนพูดยังคิดเลย

ว่าทะแม่งๆ แต่โทษทีที่ยังเล่ารายละเอียดไม่ได้ อยากให้เธอลองคุยกับ 

ศ.เทนเนยีลโดยไม่มอีคตเิอาไว้ก่อน รายละเอยีดทั้งหมดจะเล่าให้ฟังทหีลงั

มเีหตบุางอย่างให้พวกที่สถานตี�ารวจ P ลงมอืเองไม่ได้ คนในแวดวง

ต�ารวจที่พอไหว้วานได้ เท่าที่ฉนัรู้จกักม็แีต่พวกเธอนี่แหละ...ขอวานหน่อย

ได้ไหม”

น่าตะคอกใส่ว่าละเมอตอนกลางวันรึไง แล้วกระแทกหูโทรศัพท์

สกัโครม

ทว่าจากที่ติดต่อเรื่องงานกันมากว่าครึ่งปี มาเรียพอจะเข้าใจ

อปุนสิยัของโดมนิคิ เบอร์รอสมากขึ้นทลีะน้อย แม้ค�าพูดห้วนกระด้าง แต่

เป็นต�ารวจที่มนี�้าใจ ถ้าตดิค้างหนี้บญุคณุใคร อย่างไรกต็้องหาทางชดใช้ 

ไม่ใช่คนที่จะอาศยัความใจดขีองคนอื่นยดัเยยีดเรื่องยุง่ยากวุน่วายให้ และ

ในเมื่อคนอย่างเขาถึงกับร้องขอความช่วยเหลือ แสดงว่าคงมีเหตุผลอัน

สมควร แถมซบัซ้อนเอาการ ไม่ใช่เหตผุลตื้นๆ

มาเรียมีค�าตอบในใจแล้ว แต่ครั้นจะเอ่ยตกลงแต่โดยดีก็ไม่สบ

อารมณ์

“ถือเป็นเกียรติอยู่หรอกที่นายขอร้องมา แต่เรื่องนี้ยังไงก็คงต้อง

ไหว้วานผ่านมาทางผู้ใหญ่ ทางเรากง็านยุ่ง มคีดทีี่วางมอืไม่ได้อกีเยอะ”

“งั้นหรือ ฉันถามเจ้าผมด�าสถานีเธอแล้ว เขาบอกว่าเธอท�างาน

พลาดคดเีจลลี่ฟิช ตอนนี้เลยเป็นหมาหวัเน่า จะเรยีกใช้เท่าไหร่กเ็ชญิตาม
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สบาย ถ้าขอกบัสารวตัรใหญ่ คงได้รบัค�าอนมุตัทินัท”ี

“นี่เรน! นายเหน็ฉนัก�าลงัหลบั เลยแอบให้ค�าตอบโดยพลการหรอื

ยะ!”

พอหันไปว้ากใส่ลูกน้องที่ยืนท�าทองไม่รู้ร้อน ก็ได้ยินเสียงโดมินิค 

หวัเราะ “ฮ่าฮ่า งั้นฝากด้วยนะ” จากหูโทรศพัท์ แล้วเขากว็างสายไปดื้อๆ

จรงิๆ เลย หน้าไหนกเ็หมอืนกนัหมด

“ฉนัจะออกตรวจท้องที่! นายมาด้วยกนัเลย”

มาเรยีกระแทกหูโทรศพัท์ ลกุจากที่นั่ง คว้าเสื้อนอกที่พาดบนเก้าอี้ 

ขณะผลุนผลันออกจากห้องท�างานโดยไม่รอค�าตอบจากเรน เธอสวนกับ 

เจ้าหน้าที่หญิงที่คุ้นหน้ากัน มาเรียยกมือข้างหนึ่งทักทายเตรียมจะเดิน 

ผ่านไป แต่อกีฝ่ายจ้องหน้าเธออย่างฉงน

“อื้อ? มอีะไรหรอื”

“อ๊ะ เอ่อ...คอื”

เจ้าหน้าที่ชี้แก้มอย่างลงัเล มาเรยีโพล่งว่ากแ็ล้วมนัอะไรล่ะ จากนั้น

ชะงกัค้าง ภาพใบหน้าของตวัเองที่สะท้อนบนกระจกหน้าต่างแวบเข้าตา

แก้มซ้ายของเธอมรีอยหมกึเป็นรปูแถวตวัหนงัสอืตดิอยู ่คงหลดุลอก

จากรายงานที่วางบนโต๊ะตดิหน้ามานั่นเอง

“หนอ็ย เรน บอกกนัสกัค�ากไ็ม่มเีลยนะ!”

ที่เพื่อนร่วมงานโต๊ะตรงข้ามหัวเราะจนไหล่เขย่าเมื่อกี้คงเรื่องนี้

กระมงั 

“อ้าว ผมนกึว่าเป็นเมคอพัสไตล์คณุเสยีอกี” เรนตอบหน้าตาเฉย

❉

ผ่านมาอกีหลายวนั จนกระทั่งวนัพฤหสับดทีี่ 24 พฤศจกิายน
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“แล้วไง”

มาเรียนั่งบ่นอุบอิบตรงที่นั่งข้างคนขับของรถเช่าที่เรนขับอยู่ ต่อ

เครื่องบนิจากรฐั A มาเช่ารถขบัต่อที่สนามบนิรฐั C อกีไม่กี่สบินาทกีจ็ะ

ถงึจดุหมายแล้ว ประเทศ U กว้างใหญ่เหลอืเกนิ

“จากที่คัดมา สรุปเลือกอ้างว่า ‘อยากขอความเห็นเรื่องการน�า

เทคโนโลยีทางพันธุกรรมมาใช้ในการสืบสวนด้วยนิติเวชศาสตร์’...จะให้

ฉันถามอะไรเรื่องนิติเวชศาสตร์ไม่ทราบ ไอ้ของแบบนี้มันงานของบ็อบ  

เจ้าหน้าที่ชนัสูตรศพไม่ใช่รไึง”

“ตอนนี้เขายุ่งอยู่น่ะครบั ไม่เหมอืนคณุ”

เธอขยับจะสวนว่า “นายเองก็ว่างงานเหมือนกันนั่นแหละ” แต่

แล้วก็ต้องจนแต้ม เรนว่างงานเพราะหัวหน้าอย่างเธอพลอยพาเขาซวย

ไปด้วย อกีอย่าง ต่อให้คนที่แอบหลบัระหว่างงานได้หน้าไม่อายอย่างเธอ 

พูดอย่างไรกับคนที่ท�างานเยอะกว่าหลายสิบเท่าตัวอย่างเรน ค�าพูดนั้นก็

ไร้น�้าหนกัอยู่ด ี

ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์ ค�าไหว้วานจากโดมินิคถูกส่ง

มาในรูปของค�าร้องขอความร่วมมอืในการสบืสวนจากสถานตี�ารวจ P ถงึ

สถานตี�ารวจ F อย่างเป็นทางการ

และสารวัตรใหญ่ก็อนุญาตอย่างง่ายดายตามที่เรนคาด แอบลือ

กันในสถานีว่า พวกผู้บังคับบัญชาตัดสินใจกันว่า “ขืนปล่อยซอลส์บรีไว้

เฉยๆ เดี๋ยวก็ไปก่อเรื่องยุ่งที่ไหนเข้าอีก สู้หางานอื่นให้ท�าจะดีกว่า” แต่

จรงิหรอืเทจ็นั้นไม่แน่ชดั

แม้เป็นการร้องขอกรณีพิเศษ แต่แผนการก็ก�าหนดแน่ชัดแล้วใน

ระดบัหนึ่ง มาเรยีกบัเรนจงึร่วมทางกนัไปพบกบัหนึ่งในผูใ้หก้�าเนดิกหุลาบ

สนี�้าเงนิ หรอืศ.แฟรงกี้ เทนเนยีลนั่นเอง

จากที่โดมนิคิบอก ศาสตราจารย์จะมารฐั A เพื่อร่วมงานสมัมนา

วิชาการ แต่เมื่อเรนติดต่อขอนัด กลับได้ค�าตอบว่าช่วงสัมมนาจะงาน

���������������������������� Art6.indd   27 11/4/20   5:21 PM



- 28 -

����������������������������

ยุ่งมากจนไม่อาจหาเวลาให้ได้ เพื่อตัดร�าคาญเลยใช้วิธีมาพบเจ้าตัวที่

มหาวทิยาลยั C เสยีเลย ซึ่งเรนตั้งใจว่าถ้าขอเยี่ยมชมห้องวจิยัได้จะยิ่งดี

เข้าไปใหญ่

“เพราะสาเหตอุะไรกไ็ม่ทราบ แต่ท่าทางพวกที่สถานตี�ารวจ P ไม่

อยากให้อกีฝ่ายรูค้วามเคลื่อนไหวนะครบั และถ้าเป็นแบบนั้น เราควรหลกี

เลี่ยงการขอพบในแบบที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นการสอบปากค�าจะดีกว่า 

อย่างน้อยกใ็นช่วงนี้”

สอบปากค�างั้นหรอื

คดีเจลลี่ฟิชที่เพิ่งเข้าไปพัวพันด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผ่านเข้ามาใน

สมอง คดีที่กระทั่งตอนนี้ยังสดใหม่ในความทรงจ�าของมาเรียก็เกิดจาก 

การประกาศเทคโนโลยใีหม่โดยศาสตราจารย์มหาวทิยาลยัเช่นกนั

ศ.เทนเนียลที่ว่ากันว่าให้ก�าเนิดกุหลาบสีน�้าเงินคนนี้ก็เกี่ยวพันกับ

ชะตากรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างอีกหรือเปล่า หรือว่าก�าลังจะถูกดึง

เข้าไปเกี่ยวพนักนัแน่

“แฟรงกี้ เทนเนยีล เกดิเมื่อปี 1941 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

เอกจากคณะวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลยั C สาขาวศิวกรรมชวีโมเลกลุ 

เข้ารับต�าแหน่งอาจารย์ผู้สอนในคณะเดียวกันตั้งแต่ปี 1981…เท่าที่อ่าน

จากข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดเผย เจ้าตัวด�าเนินชีวิตมาตามเส้นทาง 

ในอดุมคตสิ�าหรบันกัวจิยัเลยนะครบั

ถงึจะจบสาขา ‘วศิวกรรมชวีโมเลกลุ’ แต่งานวจิยัของศาสตราจารย์

ที่เคยตีพิมพ์ล้วนเกี่ยวข้องกับ สาขา ‘พันธุวิศวกรรม’ นะครับ กุหลาบ

สนี�้าเงนิในคราวนี้กน็บัเป็นหนึ่งในผลส�าเรจ็จากงานวจิยัพวกนั้น

มาเรยีทราบเกี่ยวกบัพนัธวุศิวกรรมแค่ไหนหรอืครบั”

“คิดว่าฉันจะทราบงั้นหรือ รู ้สึกจะเคยดูหนังหรืออ่านการ์ตูนที่ 

นักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายปู้ยี่ปู ้ย�ากับพันธุกรรมเพื่อสร้างสัตว์ประหลาด 

ขึ้นมาหรอือะไรท�านองนี้อยู่นะ”
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“การวจิยัการ ‘ปูย้ี่ปูย้�าพนัธกุรรม’ อย่างลกึซึ้งและเป็นรูปธรรมยิ่งกว่า 

นั่นแหละครบั ที่เรยีกว่าพนัธวุศิวกรรม

จ�าได้ไหมครบั…ข้อมลูพนัธกุรรมของสิ่งมชีวีติจะถกูเกบ็ไว้ในสารชื่อ

ดเีอน็เอ (กรดดอีอกซไีรโบนวิคลอีกิ) 

ดเีอน็เอคอืสายนวิคลโีอไทด์ซึ่งเป็นสารประกอบของน�้าตาลดอีอกซี 

ไรโบส ฟอสเฟต และหนึ่งในเบสสี่ชนดิ ได้แก่ ‘อะดนีนี’ ‘กวันนี’ ‘ไซโตซนี’ 

‘ไทมีน’ ก็คือโครงสร้างโมเลกุลที่เรียงต่อกันเป็นสายยาวอย่างไร้ระเบียบ 

ถ้าจะเขียนแสดงตามรหัสของเบสก็จะเป็นแบบ T-C-G-C-A-G...ประมาณ

นี้ละครบั

ดเีอน็เอมหีลากหลายโครงสร้าง เช่นในสิ่งมชีวีติทกุชนดิยกเว้นไวรสั

จะเป็นนิวคลีโอไทด์เกลียวคู่ที่ระหว่างสองสายนั้นเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ

ไฮโดรเจน ในแบคทีเรียบางชนิดเรียงตัวเป็นรูปวงแหวน ในขณะที่ไวรัส 

บางชนดิกลบัเป็นนวิคลโีอไทด์สายเดี่ยว แต่โครงสร้างพื้นฐานของดเีอน็เอ

ที่สิ่งมชีวีติทกุชนดิมรี่วมกนักค็อืเบสทั้งสี่ชนดิเรยีงต่อกนั”

“อะไรเนี่ย อย่าบอกนะว่าล�าดบัการเรยีงตวัของไอ้ TAGC อะไรนั่น

คือรหัสลับ แล้วการถอดรหัสของมันก็เป็นพื้นฐานในการสร้างรูปร่างของ

สิ่งมชีวีติน่ะ”

เรนเบกิตากว้าง

“เอ่อ คณุพูดถูกเผงเลย”

“เอ๋!?”

“หนึ่งในสสารที่จ�าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตคือโปรตีน ซึ่งมีด้วยกันหลาย

ประเภท โปรตนีประกอบด้วยกรดอะมโินยี่สบิชนดิเรยีงกนัเป็นล�าดบัเฉพาะ

ตวั ชนดิและล�าดบัการเรยีงตวัของกรดอะมโินเหล่านี้ถกูก�าหนดด้วยล�าดบั

เบสของดเีอน็เอ

แน่นอนว่าสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติไม่ได้มเีฉพาะโปรตนี แต่มนั

เป็นสสารหลักที่จ�าเป็นยิ่งต่อการสร้างร่างกาย และยังเป็นองค์ประกอบ
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ของสารชวีโมเลกลุ อาท ิ เอนไซม์หรอืฮอร์โมนด้วย ถ้าให้พูดอย่างสดุโต่ง 

ก็คือ ขอแค่มีข้อมูลพันธุกรรมที่เรียกว่าล�าดับเบสของดีเอ็นเอ เราจะ

สามารถสร้างสิ่งมชีวีติเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เลย”

“จากเบสแค่สี่ชนดิ แปลงเป็นกรดอะมโินถงึยี่สบิชนดิได้ยงัไงน่ะ”

“เขาก�าหนดไว้อย่างยอดเยี่ยม นั่นคอื ให้ล�าดบัเบสสามตวัตดิกนั

เป็นรหสัส�าหรบักรดอะมโินหนึ่งชนดิ เช่น ‘GAA’ เท่ากบั ‘กรดกลูตามกิ’ 

คล้ายกบัระบบเลขฐานสองของคอมพวิเตอร์ที่มแีค่ 0 กบั 1 แต่ใช้แสดง

แทนตวัเลขและตวัอกัษรได้ทั้งหมด

สี่ยกก�าลังสามเท่ากับหกสิบสี่ ครอบคลุมจ�านวนกรดอะมิโนยี่สิบ

ชนดิได้เกนิพอ ล�าดบัเบสทั้งหมดของกรดอะมโินแต่ละตวัล้วนเป็นที่ชดัเจน

แล้วด้วย”

กรดอะมิโนเชื่อมต่อกันกลายเป็นโปรตีนโดยอาศัยล�าดับเบสของ 

ดเีอน็เอเป็นฐาน แล้วร่างกายกถ็ูกสร้างขึ้นโดยโปรตนีนั้น...งั้นหรอื มนัคอื

การถอดรหสัจรงิๆ ด้วย

“ระบบแบบนั้นมันมาจากไหนน่ะ หรือว่าพระเจ้าเล่นคอมพิวเตอร์

ด้วย?”

“ไม่มใีครรู้ถงึขั้นนั้นหรอกครบั แค่เคยนกึว่าอย่างคณุน่าจะรู้”

“แหม หายากนะเนี่ยที่นายชมฉนั ฉนัไม่ใช่พระเจ้าสกัหน่อย”

“เปล่าครับ แค่นึกว่าถ้าเป็นคุณที่มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคนั้น น่าจะเคย

ได้รู้รายละเอยีดผ่านหูผ่านตามาบ้าง”

“นี่หาว่าฉนัเป็นมนษุย์ฟอสซลิหรอืยะ!?”

เผลอเป็นไม่ได้ เจ้าลูกน้องน่าชังยังสาธยายต่อเหมือนไม่มีอะไร

เกดิขึ้น

“สิ่งมชีวีติถกูสร้างขึ้นโดยอาศยัดเีอน็เอเป็นฐาน ถ้านี่เป็นทฤษฎภีาค

พื้นฐาน ต่อไปกเ็ป็นภาคปฏบิตัลิะครบั ถ้าเปลี่ยนล�าดบัเบสของดเีอน็เอก็

เปลี่ยนรูปลกัษณ์ของสิ่งมชีวีติได้”
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ความเงยีบเข้าปกคลมุ

“...หมายถงึกหุลาบสนี�้าเงนิที่ศ.เทนเนยีลสร้างขึ้นมา กใ็ช้วธิเีปลี่ยน

ล�าดบัดเีอน็เอเหมอืนกนัหรอื”

“ค�าประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวทิยาลยักอ็ธบิายว่าอย่างนั้น 

นะครับ” เรนเลือกใช้ค�าพูดอย่างระมัดระวัง “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

พันธุกรรมในปัจจุบัน ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าก้าวหน้าไปถึงไหน

แล้ว แต่ในความเป็นจริง แม้จะมีสถาบันวิจัยอื่นๆ ทดลองสร้างกุหลาบ

สีน�้าเงิน มันก็ยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ศ.เทนเนียลใช้วิธีอะไรในการ

ท�าให้กุหลาบสีน�้าเงินกลายเป็นความจริงได้ คงเป็นหนึ่งในหัวข้อการขอ

ความเหน็ในครั้งนี้ ซึ่งอาจรวมถงึการพจิารณาว่าแท้หรอืเทยีมด้วย”

แท้หรอืเทยีมหรอื เอาไว้ค่อยประเมนิตดัสนิกนัทหีลงั

“กหุลาบสนี�้าเงนิเพาะยากเยน็ขนาดนั้นเชยีว? เหน็ในข่าวพดูซะเกนิ

เหตวุ่า ‘สิ่งเป็นไปไม่ได้ที่กลายเป็นจรงิ’ แตกต่างกบัการปรบัปรงุพนัธุ์ผกั 

ผลไม้ตรงไหนน่ะ พชืชนดิอื่นที่ออกดอกเป็นสนี�้าเงนิกม็ถีมเถไป”

“นักเพาะพันธุ์กุหลาบกับนักวิจัยชาวตะวันออกและชาวตะวันตก

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันต่างให้ความเห็นว่า ‘ถ้ามันง่ายคงไม่ต้องล�าบาก

แล้ว’ น่ะครบั 

แน่นอน ‘การปรับปรุงพันธุ์ผักผลไม้’ ที่คุณว่าก็จ�าเป็นต้องใช ้

แรงกายแรงใจมากพอด ูแต่เดอืนปีและความล้มเหลวนบัครั้งไม่ถ้วนที่ต้อง

เสยีไปกบัการสร้างกหุลาบสนี�้าเงนินั้น คงยากจะเอาการปรบัปรงุสายพนัธุ์ 

ทั่วๆ ไปมาเทยีบได้

มนุษย์เราเริ่มเพาะเลี้ยงกุหลาบกันมานาน อย่างน้อยก็เกือบสอง

พนัปีก่อน จากตอนนั้นจวบจนปัจจบุนั ยงัไม่เคยมบีนัทกึอย่างเป็นทางการ

เลยว่า เคยมใีครพบเหน็กหุลาบที่เรยีกได้ว่าม ี‘สนี�้าเงนิ’

ดอกไม้ที่อวดอ้างว่าเป็น ‘กหุลาบสนี�้าเงนิ’ ปรากฏให้เหน็มาหลายต่อ

หลายครั้ง แต่ทั้งหมดนั้นเป็นสนี�้าเงนิแค่ชื่อ ‘ถ้าเทยีบกบักหุลาบอื่นๆ ที่ผ่าน
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มา ยงัไม่เคยมพีนัธุไ์หนที่ใกล้เคยีงสนี�้าเงนิเท่านี้มาก่อน’ มนักเ็ท่านั้นเอง”

หมายความว่าครั้งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว…น่ะหรอื

ภาพถ่ายของกุหลาบสีน�้าเงินสองดอกที่เป็นใจกลางของความ 

ปั่นป่วนในครั้งนี้ มาเรยียงัไม่เคยเหน็แม้แต่ครั้งเดยีว จากที่เรนบอก หลงั

จากน�าออกแสดงในนทิรรศการ บาทหลวงคลฟีแลนด์กป็ฏเิสธการให้ข่าว

แทบทั้งหมด ส่วนศ.เทนเนียลก็ไม่ให้ข้อมูลแก่ทางนิตยสารวิทยาศาสตร์

ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นภาพถ่ายกุหลาบสีน�้าเงินจึงหมุนเวียนอยู่ในสื่อ 

เพยีงไม่กี่ภาพ

และในวันนี้ หากได้เห็นกุหลาบสีน�้าเงินของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับตา

ตวัเอง และประเมนิดูว่าเป็นของแท้หรอืของเทยีมได้ละก ็เท่ากบัตอบสนอง

ความประสงค์ของโดมนิคิได้ในระดบัหนึ่งแล้วหรอืเปล่า

มาเรยีเบนสายตาขึ้นมองท้องฟ้า เจลลี่ฟชิหรอืเรอืเหาะอากาศยาน

ที่ใช้ถงุลมลอยละล่องบนขอบฟ้าสคีรามไกลตา ถงุลมทรงแป้นสขีาว ด้าน

ล่างมเีสาค�้ายนัสี่เสาและห้องโดยสาร รูปร่างละม้ายแมงกะพรนุสมชื่อ

แม้บัดนี้คลื่นกระทบจากคดีฆาตกรรมหมู่ที่พัวพันเจลลี่ฟิชก็ยัง

สะเทอืนไปหลายทศิทาง ไม่รู้เหมอืนกนัว่าจะสิ้นสดุลงในลกัษณะไหน แต่

ได้ยนิจากคนรู้จกัคนหนึ่งว่า อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายกก็�าลงัพยายามผลกัดนั

ให้มกีารตดัสนิคดขี้อฟ้องร้องข้อหนึ่งให้เรว็ที่สดุ

มาเรยีแอบถอนใจไม่ให้เรนรู้ ยงัตดัใจไม่ขาดสกัททีั้งที่คดนีั้นกห็ลดุ

ลอยจากความรบัผดิชอบของตวัเองไปนานแล้ว ไม่สมเป็นเธอเอาเสยีเลย

“ท�าไมกุหลาบสีน�้าเงินถึงได้เพาะยากนัก เรื่องนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจ

มากพอ แต่ถ้าดูพืชพรรณโดยรวม ประเภทที่ออกดอกเป็นสีน�้าเงินก็หา

ยากอยู่ มีแค่อาซางาโอะ ไฮเดรนเยีย ป๊อปปี้...เท่าที่นึกออกทันทีก็เท่านี้

ละมั้งครบั

ในประเทศแม่ของผม มดีอกไม้ชื่อ ‘ซากรุะ’ ดอกซากรุะที่เหน็ข้าง

ทางส่วนใหญ่มสีชีมพู ไม่ม ี ‘ซากรุะสนี�้าเงนิ’ แล้วกไ็ม่ค่อยเคยได้ยนิด้วย
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ว่า มคีนบ่นอยากเหน็หรอือยากเพาะมนัขึ้นมา”

“ถ้าซากรุะ ฉนักร็ูจ้กั ประเทศ U มแีหล่งท่องเที่ยวส�าหรบัชมซากรุะ

ด้วย เมื่อก่อนฉนัยงัเคยไปดูกบัเพื่อนๆ เลย”

“หรือครับ ว่าแต่มาเรียทราบไหมครับว่าที่ประเทศ J มีค�าพังเพย 

ว่า ‘บปุผาหรอืจะสู้ขนมดงัโงะ1’”

“จะไปรู้ได้ไง!”

รู้แค่ว่าความหมายคงไม่ค่อยเข้าท่านกัหรอก

หลงัสิ้นสดุการเดนิทางตะลยุข้ามรฐัอนัยาวนาน ในที่สดุมาเรยีกบั 

เรนกม็าถงึวทิยาเขต S ของมหาวทิยาลยั C ที่ศ.แฟรงกี้ เทนเนยีลสงักดั 

อากาศอบอุ่น ทุ่งหญ้าเขียวขจี แนวต้นไม้งดงามสองฟากถนน 

เบื้องหน้าคอืสถานที่อนังดงามราวจะเย้ยรสีอร์ตรมิทะเลใหไ้ด้อาย ต่างกนั

ราวหน้ามอืเป็นหลงัเท้ากบัที่สถานตี�ารวจ F ซึ่งไม่มคีวามหรูหราให้สมัผสั

แม้แต่ส่วนเสี้ยว

ตดิต่อประชาสมัพนัธ์เสรจ็กม็ุง่หน้าไปยงัอาคารแผนกวชิาเทคโนโลยี

ชวีภาพ ระหว่างนั่งรอตรงโซฟาในลอ็บบี้ตามที่อกีฝ่ายระบ ุสาวน้อยคนหนึ่ง

ปรากฏตวัจากลฟิต์ด้านใน

เธอขาวโพลนไปทั้งตวั

ผวิกายมสีสีนัซดีจางผดิปกต ิผมสขีาวอมทองยาวลงมาถงึเอว เดก็

เผือกนั่นเอง ชุดเดรสสีกรมท่าที่สวมอยู่ขับเน้นความขาวของผิวกายและ

เส้นผมให้ยิ่งสะดดุตา ร่างเลก็ผอมแห้ง ตาชี้เฉยีงขึ้น ใบหน้าอ่อนเยาว์จงึ

ฉายความเด็ดเดี่ยวเกินอายุ ผมสีขาวท�าให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ ทว่าอายุจริง

น่าจะประมาณสบิสองหรอืสบิสามปี

ขณะแปลกใจว่าท�าไมมเีดก็มาอยู่ที่นี่ได้ หรอืว่าจะมาส่งอาหารมื้อ
1 ความหมายคอืเลอืกประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงาม เพราะขนมดังโงะช่วยให้อิม่ท้องได้ ส่วนดอกไม้มี

เพียงความงดงามให้ยล อีกนัยหนึง่คอืให้ความส�าคญักับเนือ้แท้มากกว่าภายนอก หรอืบางครัง้ก็ใช้ต�าหนิบคุคล

ว่าไม่มีรสนิยมหรือไม่เข้าใจความงามทางศิลปะ
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เที่ยงกนัแน่หนอ เดก็หญงิผวิเผอืกกเ็หลยีวซ้ายแลขวาไปทั่วลอ็บบี้ เมื่อหนั

มาเหน็พวกมาเรยี เธอกเ็ดนิดิ่งเข้ามาหา

“คณุมาเรยี ซอลส์บรกีบัคณุคโุจ เรน จากสถานตี�ารวจ F รฐั A ใช่

ไหมคะ”

เสยีงกงัวานใสและยงัเยาว์วยั พอเรนตอบว่า “ครบั ใช่แล้ว” เดก็

หญงิกค็้อมศรีษะให้โดยไม่ยิ้มสกันดิ

“ขอบคณุที่อตุส่าห์มานะคะ ฉนัจะน�าทางไปเอง...เชญิทางนี้ค่ะ”

เธอเดินดุ่มไปทางลิฟต์ไม่รีรอ มาเรียรีบลุก ไล่ตามหลังเด็กหญิง

ไปกบัเรน

“เอ่อ เธอคอื?”

“นกัศกึษาของห้องวจิยัเทนเนยีลค่ะ”

นกัศกึษา? แต่อายไุม่น้อยไปหน่อยหรอื หรอืว่าเรยีนข้ามชั้น?

เดก็หญงิไม่มที่าทจีะสนใจแม้มาเรยีออกอาการประหลาดใจ เพยีง

เดนิเข้าลฟิต์โดยไม่พูดไม่จา ไม่น่ารกัเอาเสยีเลย

“นี่ เธอชื่ออะไรหรอื”

เดก็หญงิเหลอืบมองด้วยหางตา สายตาส่อแววขุน่เคอืงเหมอืนบอก

ว่า อย่าท�าเหมอืนฉนัเป็นเดก็เชยีวนะ

“...ใครๆ เรยีกฉนัว่า ‘ไอรนี’”

“ไอรนีหรอื...ชื่อเพราะดนีี่ ฟังดูเป็นผู้ใหญ่”

สาวน้อยไอรีนเบิกตาขึ้นนิดหน่อย แล้วเบนสายตากลับไปมอง 

ข้างหน้าตามเดมิ ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลงกบัสหีน้าที่เธอไม่ค่อยม ีแต่แก้ม

กลายเป็นสแีดงเรื่อ คงเขนิกระมงั

ทั้งกลุ่มขึ้นลิฟต์ไปชั้นหกโดยไม่ได้คุยกันเป็นพิเศษ ไอรีนน�าทาง 

พวกมาเรยีไปถงึหน้าห้องที่น่าจะเป็นห้องประชมุ

“กรณุาเข้าไปรอข้างในนะคะ ฉนัจะไปตามอาจารย์ให้ค่ะ”

เด็กหญิงค้อมศีรษะให้อีกครั้ง ก่อนผละจากทั้งสองคนไป มาเรีย 
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มองตามแผ่นหลังที่ปกคลุมด้วยผมสีขาว แต่พอเปิดประตูห้อง เธอเกือบ

หลดุปากอทุาน

มแีขกมาเยอืนอยู่ก่อนแล้ว 

ผมสนี�้าตาลแดงตดัสั้นเกรยีน ร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมานั้นก�าย�า

ไร้ไขมันส่วนเกินจนรับรู้ได้แม้อยู่ใต้เครื่องแบบ ชายที่มาเรียและเรนรู้จักดี

หนัมามองอย่างแปลกใจ

“สารวตัรซอลส์บร ีแล้วกส็ายสบืคโุจ พวกคณุมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง”

“พวกเราต่างหากที่ควรถาม ท�าไมคณุมาอยู่ที่นี่ได้หมื จอห์น”

มาเรยีระเบดิเสยีงงนุงงใส่นาวาอากาศตรจีอห์น นสิเซน แห่งกองทพั

อากาศประเทศ U

“ไม่ได้เจอกนันานเลยนะครบั ผูพ้นันสิเซน” เรนทกัทายเหมอืนไม่มี

อะไรเกดิขึ้น “แต่จรงิๆ กเ็พิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วนั...วนันี้มธีรุะอะไรหรอืครบั?”

“อะ อ้อ”

จอห์นกระแอมเหมอืนเรยีกสต ิ

“...ขอไม่บอกรายละเอยีดนะ มาด้วยเรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยี

ใหม่ล่าสดุน่ะ วนันี้มนีดัคยุหวัข้อนี้แหละ…

ว่าแต่พวกคณุมาสอบปากค�าใครหรอืเปล่า? ถ้ามาผดิห้องละก”็

“ไม่ใช่สักหน่อย มีคนน�าทางพวกเรามาที่นี่ แต่ถ้าถามว่ามาสอบ

ปากค�าหรอืเปล่า กท็�านองนั้นละ”

หรือว่าไอรีนพามาผิดห้อง แต่สาวน้อยพุ่งตรงมาที่นี่ไม่มีลังเลเลย

นี่นา

ไม่ส ิหรอืว่า…

คดิไปกใ็ช่ที่ อกีประเดี๋ยวเจ้าตวัคงมาแล้ว มาเรยีหย่อนตวันั่งฝ่ังตรง

กนัข้ามกบัจอห์น เรนนั่งลงข้างมาเรยี จอห์นเบนสายตางงงวยมาหาทั้งคู่ 

แต่แล้วถอนหายใจเหมอืนยอมแพ้

���������������������������� Art6.indd   35 11/4/20   5:21 PM



- 36 -

����������������������������

“จะว่าไปกบ็งัเอญิจรงิๆ นะครบั ที่ว่าตรวจสอบด้านเทคโนโลยนี่ะ 

ต้องมามหาวทิยาลยับ่อยๆ ด้วยหรอื”

“ก็ตั้งแต่เกิดคดีอย่างเจลลี่ฟิชนั่นแหละ” จอห์นผุดสีหน้าเยาะเย้ย

ตัวเองผิดวิสัย “พูดไปก็ขายขี้หน้า แต่สภาพผมตอนนี้ก็เหมือนโดนดอง

ต�าแหน่ง”

นาวาอากาศตรจีอห์น นสิเซนกบัพวกมาเรยีรู้จกักนัในคดเีจลลี่ฟิช ม ี

ความสมัพนัธ์ในฐานะผูร่้วมกนัไล่ล่าคนร้ายในคดนีั้น และทั้งสามคนที่อยูต่รงนี้

กไ็ด้เหน็กบัตาตวัเองว่า บทลงเอยนั้นยากจะชมว่าจบเรื่องลงได้ด้วยด ีจะ

มากลบเกลื่อนเอาตอนนี้กส็ายไปเสยีแล้ว พอมาเรยีสวนกลบัไปว่า “ทเุรศ

ชะมดั พวกเรากเ็หมอืนกนัแหละ” จอห์นกย็ิ้มแห้งๆ บอกว่างั้นหรอกหรอื

“ว่าแต่ถ้าไม่เป็นการละลาบละล้วง ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคนที่

พวกคณุมาพบเป็นใคร มาที่นี่แสดงว่า อกีฝ่ายคงเป็นคนเกี่ยวข้องกบัทาง

มหาวทิยาลยัล่ะส ิแบบนี้เรยีกว่าดวงสมพงศ์กนั ถ้างานเกี่ยวข้องกบัหวัข้อ

การวจิยัที่น่าสนใจ เอาไว้ผมอยากฟังคณุเล่าหน่อย”

เรนช�าเลืองมาเรีย ในเมื่อโดมินิคเป็นคนไหว้วานมา เรื่องนี้ก ็

ไม่เหมาะจะเปิดเผยให้รู้ แต่เล่าให้จอห์นฟังคงไม่เป็นไร

“ศ.แฟรงกี้ เทนเนียลน่ะครับ คุณคงรู้ข่าวเรื่องกุหลาบสีน�้าเงิน

แล้ว ครั้งนี้เรามาสอบถามศาสตราจารย์เรื่องมุมมองเกี่ยวกับการน�าเอา

เทคโนโลยทีางพนัธกุรรมไปใช้ในการสบืสวนคดอีาชญากรรมน่ะครบั”

“กุหลาบสีน�้าเงิน?” จอห์นเลิกคิ้ว “เดี๋ยวสิ อีกเดี๋ยวศ.เทนเนียล 

มนีดัพบกบัผมนะ”

เอ๋?

“พูดอะไรของคณุ พวกเรานดัเจอเวลานี้เหมอืนกนั”

ไม่น่าเป็นไปได้ หมายความว่าอย่างไร ฝ่ายโน้นจัดตารางเวลา

พลาดเองหรอืเปล่า

และแล้ว…
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“เปล่าหรอก”

ประตูเปิดออกโดยไม่มกีารเคาะ แล้วเสยีงแหบพร่ากด็งัขึ้น 

“ฉนับอกให้นดัเวลาแบบนี้เองแหละ เพราะทางนี้กง็านยุ่ง”

เจ้าของเสียงอยู่ที่หน้าประตู คงฟังการสนทนาอยู่ เจ้าตัวกวาด

สายตามองพวกมาเรยีอย่างนกึสนกุ

จากลกัษณะภายนอก อายนุ่าจะเกนิสี่สบิ ผมสนี�้าตาลเข้มมหีงอก

แซม ส่วนสูงต�่ากว่าร้อยเจด็สบิเซนตเิมตรเลก็น้อย ใบหน้าและร่างกายซูบ

ผอม พูดได้ยากว่าเป็นคนสขุภาพดี

ทว่าแววตาที่จบัจ้องมานั้นคมกล้า เปี่ยมไปด้วยอ�านาจกดดนัที่จะ

ท�าให้ใครต่อใครยอมสยบ

“สารวตัรซอลส์บร ีสายสบืคโุจ แล้วกผ็ูพ้นันสิเซนสนิะ ยนิดต้ีอนรบั 

ขอบคณุที่อตุส่าห์เดนิทางมาไกล ฉนัชื่อเทนเนยีล”

หนึ่งในผู้ให้ก�าเนิดกุหลาบสีน�้าเงิน ศ.แฟรงกี้ เทนเนียล ยิ้มด้วย 

มมุปากข้างเดยีว

“สวสัดคีรบั” จอห์นลกุจากที่นั่ง ตะเบ๊ะโดยสญัชาตญาณ “นาวา

อากาศตรจีอห์น นสิเซนแห่งกองทพัอากาศที่สบิสอง ประเทศ U ครบั วนันี้ต้อง 

ขอขอบคณุที่กรณุาเชญิผมมา ศาสตราจารย์”

“เลกิเรยีกแบบนั้นเถอะ ยงัไงฉนักไ็ม่ชนิ” แฟรงกี้ส่ายหน้า “เรยีก

ชื่อ หรืออย่างน้อยเรียกดอกเตอร์จะดีกว่า เวลาพูดจาก็ไม่ต้องเกรงใจกัน

มาก แม้แต่สมาชกิในห้องวจิยั ฉนักใ็ห้ท�าแบบเดยีวกนั”

“ถ้าอย่างนั้นดร.เทนเนยีล วนันี้ขอความกรณุาด้วย”

“มาเรยี ซอลส์บร ียนิดทีี่ได้รู้จกั”

“คโุจ เรนครบั วนันี้ขอบคณุที่สละเวลาอนัมคี่าให้พวกเรานะครบั”

ค�าพูดค�าจาของเรนยังคงสุภาพเรียบร้อยไม่เปลี่ยนแปลง คน

ประเทศ J เป็นแบบนี้กนัหมดหรอือย่างไร
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“ว่าแต่จะมาพูดตอนนี้ก็กระไรอยู่ จริงๆ ผมอยากให้คุณจัดเวลา

พบผมคนละเวลากบัสองคนนี้นะครบั เพราะพูดเรื่องที่อาจพาดพงิความลบั

ทางการทหารต่อหน้าบคุคลภายนอกคงไม่เหมาะ”

“อ้อ ขอโทษด้วย คนธรรมดาอย่างฉันไม่เข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างต�ารวจกบัทหารซะด้วยส ิแต่จะว่าไป พวกคณุเหมอืนไม่ใช่คนนอก

ระหว่างกันเลยนี่นา คงไม่จ�าเป็นต้องเกรงอกเกรงใจกันหรอก” แฟรงกี้ 

บุ้ยใบ้นิ้วหวัแม่มอืไปทางประตู “งั้นเริ่มเลยกแ็ล้วกนั ตามมาส”ิ

ทกัทายกนัแค่พอเป็นพธิ ีแล้วเริ่มเดนิชมห้องวจิยั

ลงบนัได เดนิตามแฟรงกี้ไปตามทางเดนิ มองเหน็หน้าต่างปิดตาย

บานใหญ่ที่ผนังด้านในสุดทางซ้ายมือ ดอกเตอร์หยุดยืนตรงหน้าต่าง 

ส่งสายตาให้มองไปข้างใน

“นี่คือห้องปลอดเชื้อ...แต่จะว่าไปก็ใช้ร่วมกันทั้งคณะ เวลาเก็บ

ตวัอย่างหรอืสงัเคราะห์อะไรจะท�าที่นี่เป็นหลกั”

สุดปลายสายตาของแฟรงกี้ คนหลายคนก�าลังท�างานง่วนในอีก

ด้านของกระจก 

เหล่าหนุ่มสาวสวมถุงมือ หน้ากาก และหมวกตาข่าย น่าจะเป็น

พวกนักศึกษา บ้างใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจานที่มีชิ้นส่วนเหมือนใบไม้ 

บ้างเอาบีกเกอร์ใส่ลงอุปกรณ์คล้ายอ่างอาบน�้าขนาดเล็กพลางจับเวลา 

บ้างก็แทงเข็มฉีดยาอย่างกล้าๆ กลัวๆ ใส่หนูขาวที่ถูกขังในกรง...เนื้อหา

งานมหีลากหลาย

“ห้องวจิยัของดอกเตอร์ใช้สตัว์ทดลองด้วยหรอืครบั”

“เรยีกว่า ‘เริ่มใช้ผลการทดลองปฏบิตักิารกบัสตัว์’ จะถูกต้องกว่านะ

หัวข้อวิจัยหลักของเราคือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต

โดยการตัดต่อยีน ตอนนี้เป้าหมายหลักของการวิจัยยังเป็นพืช แต่จริงๆ 

สิ่งที่มดีเีอน็เอหรอือาร์เอน็เอทั้งหมด ไม่ว่าจะสตัว์ แบคทเีรยี หรอืไวรสั ก็
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เป็นเป้าหมายการวิจัยได้ทั้งนั้น สมัยฉันเป็นนักศึกษาก็เคยฉีดยาให้หนู

แบบนี้แหละ”

ดอกเตอร์หนัมาหาพวกมาเรีย “แต่พวกคุณคงไม่ได้สนใจขอบเขต

การวิจัยของฉัน น่าจะอยากรู้ว่า ‘ที่เจ้านักวิชาการก�ามะลอคนนี้บอกว่า 

ให้ก�าเนดิกหุลาบสนี�้าเงนิได้ เป็นเรื่องจรงิหรอืเปล่า’ ใช่ไหมล่ะ”

แฟรงกี้เอ่ยค�าพูดแทงใจด�า หยกัมมุปากขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง

“หลกัฐานส�าคญักว่าทฤษฎ ีฉนักไ็ม่ชอบคยุโม้เหมอืนกนั”

ทั้งกลุ่มเดินต่อ ตามดอกเตอร์ลงลิฟต์ แล้วออกนอกอาคาร เดิน

กนัไปได้สกัครู่ อาคารชั้นเดยีวค่อนข้างงดงาม ขนาดใหญ่ประมาณเตน็ท์

ละครสตัว์กป็รากฏให้เหน็

ดูเหมือนจะเป็นเรือนกระจก หลังใหญ่พอดู บนหลังคามีช่องรับ

แสง ผนงัด้านหนึ่งมหีน้าต่างขนาดใหญ่ มองทะลผุ่านกระจกใสเข้าไปเหน็

กระถางที่มใีบไม้เขยีวตั้งเป็นทวิแถว

แฟรงกี้เอ่ยเชญิทกุคนเข้าเรอืนกระจก พอผ่านประตเูข้าไปกเ็จอห้อง

ด้านหน้า ซ้ายขวามลีอ็กเกอร์ ตู้เกบ็ของ และอปุกรณ์ต่างๆ วางเรยีงราย 

ผนังด้านในมีประตูอีกบาน เลยจากประตูนี้เข้าไปจึงจะเป็นเรือนกระจก

ของจรงิ

หลงัสวมถงุมอืกบัหมวกตาข่ายที่มเีตรยีมไว้ให้ในห้องด้านหน้า และ

ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าเนื้อบางกันเสร็จแล้ว ดอกเตอร์ก็พูดติดตลกว่า “เอาละ  

ขอน�าทางสู่แดนมหศัจรรย์กนัเลย” พลางเปิดประตู

เรอืนกระจกดูเป็นระเบยีบกว่าที่คดิ

ภายในมีโต๊ะแคบยาววางเรียงรายจากขวาไปซ้ายและหน้าไปหลัง 

บนโต๊ะมกีระถางต้นไม้เรยีงสลอน

กลิ่นหอมหวนชอนไชจมูก แม้มองไม่เหน็จากภายนอก แต่มหีลาย

กระถางที่ออกดอกแล้ว

พวกมาเรียเดินไประหว่างโต๊ะ มุมหนึ่งของโต๊ะแถวหน้ามีกระถาง
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ดอกไม้สนี�้าเงนิราวสบิกระถางวางชดิกนั ทแีรกนกึว่ากหุลาบสนี�้าเงนิ แต่

พอดูดีๆ  รูปร่างกลบัไม่ใช่ มแีต่ดอกไม้ที่ไม่เคยพบเหน็มาก่อน

“ซเินอราเรยีน่ะครบั” เรนย้ายสายตาไปยงักระถางใกล้สดุพลางเอ่ย 

“ทางซ้ายนั่นดอกหรดี ถดัไปกด็อกสแตตสิ” 

เขาบอกชื่อดอกไม้คล่องปาก บรรยายลื่นไหลจนนกึว่าเปิดร้านขาย

ดอกไม้ที่บ้านเกดิ

“เป็นตัวเทียบน่ะ ถ้าจะสร้างดอกไม้สีน�้าเงินขึ้นใหม่ ก่อนอื่น

ต้องวิเคราะห์ดอกไม้ที่มีอยู่แล้ว ถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างของรงควัตถุและ

กระบวนการตอบสนองของสิ่งมชีวีติ เรากเ็ริ่มกนัไม่ได้”

จอห์นพยกัหน้ารบัค�าอธบิายของแฟรงกี้

ขณะไล่สายตาดูดอกไม้สนี�้าเงนิไปตามล�าดบั จู่ๆ เจอดอกไม้สแีดง

มันยังไม่ผลิบาน กลีบดอกสีแดงสดบิดเป็นเกลียวยาวคล้าย

ผ้าเชด็หน้าที่ถูกบดิ เถาล�าต้นเลื้อยพนัแนบสนทิกบัไม้ค�้า ไม่ใกล้เคยีงกบั

ภาพดอกกหุลาบในใจมาเรยีแม้แต่นดิเดยีว

“เรน นี่มนั?”

“อาซางาโอะน่ะครับ เป็นดอกไม้ที่คนประเทศ J ชื่นชอบมานับ

ร้อยๆ ปีแล้ว มกัใช้ในกจิกรรมปลกูพชืเพื่อเฝ้าสงัเกตส�าหรบัเดก็ชั้นประถม”

“งั้นหรอื”

ไม่ค่อยคุน้ตาในประเทศ U ประเทศ J มดีอกไม้หลากหลายเสยีจรงิ

ดอกไม้สแีดงไม่ได้มแีค่อาซางาโอะ ข้างกนัยงัมอีกีหลายชนดิ จาก

จดุนี้ไปเป็น ‘โซนสแีดง’ คงปลูกเป็นตวัเทยีบกระมงั

“ทางนี้เป็นคาร์เนชั่น หนึ่งในสามดอกไม้ที่มคีวามส�าคญัเทยีบเท่า

กหุลาบและเบญจมาศนะครบั ส่วนข้างๆ เป็นทวิลปิ อนันี้กเ็ป็นพนัธุท์ี่นยิม

ปลูกในแปลงดอกไม้ตามโรงเรยีนเหมอืนกนั…”

“แค่นี้ฉนักร็ู้ย่ะ!”

ดูถูกกนัหรอืไง
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พอเลื่อนสายตามองไปข้างหน้าอกีหน่อย คราวนี้เหน็ดอกไม้หลาก

สสีนั

กหุลาบนั่นเอง มทีั้งสแีดง เหลอืง ขาว ชมพู...กลบีดอกสสีันสดใส

สั่นไหวตามแรงลมจากเครื่องปรบัอากาศ

ทว่าที่มีจ�านวนมากที่สุดคือสีม่วง เป็นดอกไม้สีลาเวนเดอร์อ่อนๆ 

เกิดจากการผสมสีน�้าเงินเข้าไปในสีแดงอ่อนเพียงนิดเดียว เรนเบิกตา 

กว้าง “...นี่มนั”

“อะไรหรอื เรน”

“ผมอธบิายในรถว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมกีหุลาบสนี�้าเงนิมาก่อน แต่

ไม่ได้หมายถงึเฉพาะ ‘สนี�้าเงนิ’ ทั่วไปหรอกนะครบั โทนออกน�้าเงนิกม็ไีม่

เหมอืนกนั อย่างน้อยผมกไ็ม่เคยเหน็กหุลาบ ‘สมี่วง’ มาก่อนเลย”

มาเรียเบนสายตากลับไปมองโดยไม่ได้ตั้งใจ จอห์นจ้องดอกไม ้

สลีาเวนเดอร์เขมง็อย่างสนเท่ห์เช่นกนั

นี่คอื ‘กหุลาบสนี�้าเงนิ’ ที่ดอกเตอร์เพาะขึ้นหรอื

“เปล่า” ดอกเตอร์ส่ายหน้าอย่างส�าราญใจ “นั่นของทดสอบ ของ

จรงิอยู่ทางนี้”

เจ้าตวัเดนิผ่านระหว่างโต๊ะ ชี้ไปยงัมมุหนึ่งของโต๊ะซึ่งอยู่ท่ามกลาง

วงล้อมของต้นไม้สูงด้านในสดุของเรอืนกระจก

“เชญิชมได้เลย นี่แหละผลการวจิยัของฉนั”

มาเรยีเพ่งมองเข้าไประหว่างดงไม้ แล้วกลั้นหายใจ

กหุลาบสนี�้าเงนิ

กหุลาบสนี�้าเงนิเข้มไร้สอีื่นใดเจอืปนบานสะพรั่งอย่างเย้ายวน
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

“…นั่นเอง ที่อธบิายมาถงึตอนนี้เข้าใจไหม”

ดอกเตอร์หยดุขยบัมอืที่ถอืชอล์กแล้วเหลยีวกลบัมา

ในมมุหนึ่งของห้องที่กว้างพอๆ กบัห้องนอนมภีาชนะแก้วและขวด

สารเคมวีางอยูท่กุหนแห่ง แสงมดืสลวั อบอวลไปด้วยกลิ่นสารเคม ีพวกผม

ก�าลงัรบัฟังการบรรยายของดอกเตอร์

“เอ่อ”

ผมตะกุกตะกักพยายามรวบรวมค�าพูดเพราะถูกกดดันด้วยหัวข้อ

อนัยากจะเข้าใจของเขา

“ไม่ค่อยเข้าใจนกัหรอกฮะ...แต่หมายถงึในเซลล์ของสิ่งมชีวีติแต่ละ

เซลล์มอีงค์ประกอบที่เรยีกว่า ‘ยนี’ อยู่ และมนักท็�าให้คนโตขึ้นมามรูีปร่าง

เป็นคน หมาโตขึ้นมารูปร่างเป็นหมา ใช่ไหมฮะ”

โอ้โฮ ดอกเตอร์ระบายลมหายใจอย่างทึ่งๆ

“ดเูหมอืนเธอเข้าใจแก่นของมนัแล้วนะ ในแง่ผลการเรยีนประจ�าวนั

นี้ ถอืว่าท�าได้ดกีว่าที่คดิ”

นี่คอืค�าชมหรอื ผมงงมากกว่าดใีจ เนื่องจากไม่เคยได้รบัค�าชมทั้ง

ที่บ้านและโรงเรยีน

“สาเหตทุี่รูปร่างของคนกบัสนุขัต่างกนั กเ็พราะข้อมูลที่เขยีนอยู่ใน

ยนีแตกต่างกนั หรอืถ้าให้พูดในทางกลบักนั หากมวีธิสีกัอย่างให้สามารถ

เขยีนแก้ยนี เราจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งมชีวีติได้นั่นเอง”

ความรู้สกึขนลกุเกรยีวประหนึ่งก�าลงัฟังเรื่องผแีล่นผ่านผวิกาย

“กหุลาบต้นนั้นของดอกเตอร์กใ็ช้วธิเีขยีนแก้ยนีแบบนี้ด้วยหรอื”

“พูดง่ายๆ กใ็ช่ น่ากลวัหรอื”
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“ไม่เชงิ...แต่สยอง”

พอผมบ่นอบุอบิตามตรง ดอกเตอร์กย็ิ้ม ไม่มที่าทจีะอารมณ์เสยี

“นั่นน่ะส ิในหมูน่กัวทิยาศาสตร์ด้วยกนั ยงัมคีนตสีหีน้าเคร่งเครยีด

คดัค้านฉนัว่า ‘ไม่ควรสอดมอืเข้าไปในอาณาเขตของพระผูเ้ป็นเจ้า’ เชยีวละ

แต่ในความเป็นจริง เรื่องที่ยีนถูกเขียนแก้จนรูปร่างเปลี่ยนไปน่ะ 

เป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นออกเยอะแยะไปในธรรมชาต”ิ

“เอ๋ งั้นหรอื”

“สิ่งมชีวีติเตบิโตได้โดยเซลล์หนึ่งเซลล์แบ่งตวัไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้น

ยีนในแต่ละเซลล์จะถูกก๊อบปี้ให้เหมือนกันเปี๊ยบ แต่บางครั้งการก๊อบปี้ก็

เกดิความผดิพลาดได้”

“มผีดิพลาดด้วยหรอื”

“สิ่งมีชีวิตไม่ใช่เครื่องยนต์กลไก เธอเองก็เถอะ ถ้าถูกสั่งให้คัด

ประโยคหนึ่งตอนจากพระคัมภีร์ลงกระดาษหมื่นแผ่น คงไม่มั่นใจใช่ไหม

ล่ะว่า จะคดัลอกลงกระดาษทกุแผ่นได้โดยไม่ผดิแม้แต่ตวัเดยีว”

กจ็รงิ

“นอกจากนี้ ยีนยังปรากฏอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ในรูปของ 

‘โครโมโซม’ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ ต่างมีโครโมโซม

สองสายที่คล้ายคลึงกัน แต่ในกระบวนการไมโอซิสซึ่งเป็นกระบวนการ

แบ่งเซลล์ตอนอสจุแิละไข่รวมตวักนั โครโมโซมที่คล้ายคลงึกนันี้จะรวมตวั

เข้าด้วยกนั ท�าให้เกดิ ‘การรวมกลุ่มของยนีใหม่’ ถ้ายกตวัอย่างตามเมื่อกี้ 

กค็อื ระหว่างคดัลอกตวัหนงัสอืประโยคหนึ่งในพระคมัภรี์ เรากเ็ปลี่ยนไป

คดัลอกประโยคอื่นแทนเพื่อหย่อนอารมณ์

การคัดลอกผิดพลาดหรือการรวมกลุ ่มของยีนใหม่นี่แหละที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งระดับก็มีหลาก

หลาย ที่กลายเป็นรูปร่างพิกลพิการแล้วสูญพันธุ์ไปก็มี ที่ปรับตัวเข้ากับ 

สิ่งแวดล้อมได้จนขับไล่สายพันธุ์ดั้งเดิมจนหมดสิ้นไปก็มี หรือที่หยุดแค่ 
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยและท�าให้เกิดลักษณะแตกต่างกัน

เป็นรายตวักม็ ีอย่างเช่นสขีองผวิหรอืหนงัไงล่ะ”

ผมเหลอืบตาไปมองข้างๆ โดยไม่ตั้งใจ

สาวน้อยผมขาวนั่งจมุปุ๊กบนเก้าอี้ เธอหนัสายตามองพ่อ ไม่สนใจ

สายตาของผมแม้แต่น้อย

...ชกัแปลกๆ ขึ้นมาแล้วสิ

นั่นคอืความรู้สกึจากใจจรงิของผมในตอนนี้

❉

สองวนัก่อน ผมได้พบกบัครอบครวันี้เป็นครั้งแรก หลงัจากนั้น…

พอถูกถามชื่อ ผมหบุปากนิ่งเงยีบไปนาน แล้วตอบว่า “ไม่รู้”

“ไม่รู้? หมายถงึจ�าไม่ได้หรอืเปล่า”

ผมเม้มปากแน่น

ความเงียบงันไหลผ่านไป ขณะที่ผู้ชายขมวดคิ้ว หญิงผมขาวเป็น

ฝ่ายเอ่ยปากขึ้นบ้าง

“เกดิอะไรขึ้นหรอื คงต้องขอถามก้าวก่ายหน่อยนะ”

ผมตอบไม่ได้ เอาแต่ก้มหน้า น�้าเสยีงของหญงิคนนั้นจรงิจงัขึ้น

“ฉนัเหน็ตามเนื้อตวัเธอ...มรีอยฟกช�้าเตม็ไปหมด”

ผมเงยหน้าอย่างลมืตวั เธอจ้องหน้าผมด้วยสายตาอ่อนโยน

“ไม่ต้องห่วงหรอก ที่นี่ไม่มีใครรู้จักเธอแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครจะ

ต�าหนเิธอด้วย...ถ้าไม่รงัเกยีจ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสจิ๊ะ”

เสียงนั้นเยือกเย็นเป็นที่สุด หลังจากเงียบไปนานอีกครั้ง ผมขยับ

รมิฝีปากสั่นระรกิ

“ไม่เคยมใีครเรยีกชื่อผม...ผมเลยจ�าชื่อจรงิๆ ของตวัเองไม่ได้”
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ผมเล่าเรื่องที่ถูกพ่อทุบตี ถูกแม่เหยียดหยาม แต่ละวันต้องอยู่ 

โดดเดี่ยวตามล�าพงัที่โรงเรยีน เล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกใครจนบดันี้กบัคนอื่น

คนไกลที่เพิ่งเจอหน้ากนัหยกๆ

หญิงคนนั้นหน้าแข็งค้าง เหลือบมองทางผู้ชาย ก่อนเบนสายตา

มาหาผม

“เธอ...กเ็ลยหนอีอกจากบ้านมาสนิะ”

ผมพยกัหน้า...ไม่ได้เล่ามากไปกว่านั้น

หญงิผมขาวนิ่งอึ้งไปนาน ในที่สดุกผ็ดุยิ้มละมนุ

“เข้าใจละ เธอพกัอยู่ที่นี่สกัระยะหนึ่งส ิได้ใช่ไหม แฟรงก์”

คนผู้ชายถอนหายใจเฮอืกรบัค�าถามของหญงิผมขาว เดก็หญงิเงย

หน้ามองเธอด้วยความประหลาดใจ “หม่าม้า?”

“เอ๋!? แต่ว่าผม”

ผมเองก็ตะลึงไปเหมือนกัน แม้ยินดีที่ไม่ต้องกลับไปบ้านนั้น แต่ก็

หนกัใจว่าจะให้อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆ ถงึเมื่อใดกไ็ม่รู้ได้

“ไม่ได้ให้อยูฟ่รหีรอกนะ” ผูช้ายยิ้มมมุปาก “พวกเราไม่ได้รวยขนาด

จะให้ใครมาพกัอาศยัด้วยฟรีๆ  ต้องขอให้เธอมาเป็นผู้ช่วยฉนัหน่อย มขี้าว

สามมื้อกบัที่นอนเป็นค่าจ้าง ว่าไงล่ะ”

ผมกลายมาเป็นผู้ช่วยของดอกเตอร์เทนเนยีลเช่นนี้เอง

เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่า ชายแก้มซูบตอบท่าทางแปลกๆ คนนี้เป็นนกั

วชิาการที่ก�าลงัวจิยัเรื่อง ‘วศิวกรรมชวีโมเลกลุ’ พอผมถามว่า ‘วดิซาวะก�า

ชวีะโมเลกนุ’ หมายถงึอะไร ดอกเตอร์เงยมองเพดานครูห่นึ่งแล้วยิ้มออกมา

“นั่นสนิะ เรยีกว่าเป็นสาขาวชิาที่สอดมอืเข้าไปยุม่ย่ามในอาณาเขต

ของพระเจ้ากแ็ล้วกนั”

เขาพูดด้วยท่าทางเหมอืนสวมบทบาทการแสดง หนัตวัไปทางโน้น 

ก่อนเหลยีวกลบัมาอกีครั้ง
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

“ไหนๆ แล้ว ให้เธอดูหนึ่งในผลการวจิยัของฉนัหน่อยดกีว่า เปลี่ยน

เสื้อผ้าแล้วลงมาข้างล่างส”ิ

เปลี่ยนเสื้อผ้าเสรจ็ ดอกเตอร์พาผมไปพร้อมแม่ลูกผมขาว เมื่อเดนิ

ไปโผล่ที่หลงับ้าน ผมเบกิตากว้างอย่างลมืตวั

สวนกหุลาบ

กุหลาบสารพัดสี ทั้งแดง เหลือง ขาว ชมพู ด�า...บานสะพรั่ง 

เตม็สวน บ้างอยูบ่นต้นค่อนข้างสงู บ้างอยู่บนเถาที่เลื้อยพนักบัรั้ว ขนาดมี

หลากหลายตั้งแต่ดอกกระจริดิน่ารกัไปจนถงึดอกใหญ่งามตระการ

ฝนหยดุตกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ แสงแดดส่องลอดช่องเมฆ หยาดน�้า

ที่เกาะใบและกลบีดอกทอประกายระยบิระยบั

แม้แต่คนที่แทบไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้อย่างผม ยังจ้องมองเพลิน

จนลมืค�าพูด

“...ยื่นมอืเข้าไปในอาณาเขตของพระเจ้า หมายถงึปลกูไม้ดอกหรอื”

“เปล่า พวกนี้เคทเขาเป็นคนปลูก สวยใช่ไหมล่ะ”

ผมรู้ตั้งแต่ก่อนเขาพาลงมาสวนหลังบ้านแล้วว่า ‘เคท’ คือหญิงที่

ช่วยดูแลผม หรือภรรยาของดร.เทนเนียลนั่นเอง เจ้าตัวเขินจนแก้มขาว

โพลนขึ้นสแีดงระเรื่อ

แต่แล้วผมคลับคล้ายกับได้ยินเสียงเหมือนเสียงค�ารามต�่าของสัตว์

ร้าย ราวกบัจะท�าลายสภาพกึ่งฝันให้แหลกสลาย

“ดอกเตอร์เลี้ยงสนุขัด้วยหรอื”

ทว่าไม่ยักเห็นสัตว์ท�านองนั้นอยู่แถวนี้ เด็กหญิงผมขาวนิ่งเงียบ 

สหีน้าสงบเฉย

“เปล่าหรอก” กนิเวลาร่วมสองสามวนิาทกี่อนดร.เทนเนยีลจะตอบ 

“เสยีงของร่างทดลองหมายเลข 72 น่ะ ได้กลิ่นเธอแล้วตื่นเต้นละมั้ง ได้

เวลาที่ท้องน่าจะหวิพอดดี้วย”
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“แฟรงก์ อย่าขู่ให้เขากลวัส”ิ

เคทขมวดคิ้ว...ผมแกล้งท�าเป็นไม่ได้ยนิกแ็ล้วกนั

เดก็หญงิส่งสายตาเยาะเย้ยผมอยูข้่างพวกเราที่ก�าลงัพดูคยุกนั ช่าง

เป็นคนน่ารงัเกยีจจรงิๆ

ผมหนัจากคฤหาสน์ไปมองป่าฝ่ังตรงกนัข้ามที่ตั้งขนาบสวนด้านหลงั

ก่อนถงึรั้วที่กั้นขอบเขตคฤหาสน ์มขีองคล้ายก�าแพงหนิก่อเป็นทรง

กระบอก มฝีาไม้กลมปิดอยู่

“บ่อน�้าน่ะ แต่เลกิใช้ไปแล้ว เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นบ้านพกัตากอากาศ

ของครอบครวัเดมิของฉนั เรามบี้านพกัอกีหลายหลงักจ็รงิ แต่ฉนัถูกใจที่นี่

ที่สดุ สมยัเดก็เคยแอบไปเล่นส�ารวจข้างในกบัแฟรงก์สองคน...พอออกมา

อกีท ีคนแตกตื่นกนัทั้งบ้านเพราะไม่รู้ว่าฉนัหายไปไหน ยงัจ�าได้หรอืเปล่า

คะ แฟรงก์”

คงงั้น ดอกเตอร์พูดอย่างไม่ใส่ใจ ท่าทางสองคนนี้เป็นเพื่อนสมัย

เดก็กนั...แถมมบี้านพกัตั้งไม่รู้กี่หลงั จรงิๆ คงรวยใช่ย่อย

มุมสวนมีเรือนกระจกหลังเล็ก เห็นดอกไม้หลากสีสันเป็นเงาเลือน

รางผ่านกระจก 

“ผลการวจิยัของฉนัอยู่ในนี้ ไอรสิ ช่วยไขกญุแจให้หน่อย”

พอได้ยนิเสยีงพ่อ เดก็หญงิที่ชื่อไอรสิกพ็ยกัหน้าแล้วล้วงกญุแจจาก

ช่องเกบ็ของในชดุเดรส รูกญุแจประตูส่งเสยีงเบาๆ ขณะถูกไข

“คนที่เคยเหน็เจ้านี่ นอกจากพวกเรากม็เีธอนี่แหละเป็นคนแรก จง

รู้สกึเป็นเกยีรตซิะนะ”

ดร.เทนเนยีลเปิดประตูพร้อมกบัค�าพูดที่ออกจะโอเวอร์เกนิเหต ุ

กหุลาบสนี�้าเงนิบานอยู่ด้านในสดุของเรอืนกระจก

ล�าต้นที่เป็นเถาหนามของไม้กระถางต้นนั้นงอกเงยจากดนิที่พนูอยู่
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

ในกระถาง เลื้อยพนัไม้ค�้าขึ้นไปสูงราวห้าสบิเซนตเิมตร

ปลายสดุของกิ่งและต�่าลงมาหน่อย มดีอกไม้บานสามดอกด้วยกนั

กลีบดอกเปล่งปลั่งสมบูรณ์ซ้อนกันอยู่หลายชั้น ดอกไม้งามที่เล็ก

กว่าฝ่ามือผมเล็กน้อยเป็นภาพเดียวกับที่ผุดขึ้นมาในหัวเวลาได้ยินค�าว่า

กหุลาบ

ทว่าสีสันของมันไม่ธรรมดา เป็นสีน�้าเงินแท้ๆ เช่นเดียวกับสีน�้า

ทะเลในภาพถ่ายของต่างแดน ซึ่งไม่อาจเรียกเป็นค�าอื่นได้เลยนอกจาก

สนี�้าเงนิ

ภายในเรือนกระจกมีกุหลาบอื่นๆ ปลูกไว้ในกระถางอีกมากมาย 

หลากสีสันทั้งแดง เหลือง ขาว เหมือนสวนกุหลาบในสวนหลังบ้าน แต่

ต้นที่ออกดอกเป็นสีน�้าเงินมีเพียงต้นที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น มันแปลกแยก

จากกระถางอื่นๆ อย่างชดัแจ้ง

ผมละสายตาไม่ได้เลย

...ท�าไมกนันะ

แค่กลีบเป็นสีน�้าเงินแท้ๆ แต่ท�าไมกุหลาบดอกนี้จึงดูราวกับไม่ม ี

ตวัตนอยู่จรงิและน่าหวาดหวั่นได้ปานนี้

“ปกตมิกีหุลาบสนี�้าเงนิด้วยหรอืนี่”

“...ไม่มหีรอก”

ไอรสิ เดก็หญงิผมขาวขยบัปาก พูดด้วยเสยีงใสกระจ่าง ทว่าเยยีบ

เยน็คมกรบิดจุใบมดีน�้าแขง็ 

“เอ๋?”

“กุหลาบที่ออกดอกเป็นสีน�้าเงินไม่มีอยู่ที่ไหนอีกแล้ว...นี่คือผลการ

วจิยัของป๊ะป๋า เป็นกหุลาบสนี�้าเงนิดอกแรกของโลกที่ป๊ะป๋าสร้างขึ้น”

ผมมองกลับไปที่กุหลาบสีน�้าเงินอีกครั้ง กุหลาบแบบนี้เพิ่งมีเป็น 

ครั้งแรกในโลก ไม่มอียู่ที่อื่นใดอกีงั้นหรอื

“แต่ยงัประกาศผลงานไม่ได้หรอกนะ”
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ดร.เทนเนยีลขมวดคิ้ว “ถงึใช้ค�าว่า ‘สร้าง’ แต่ยงัหากระบวนการ

ผลติซ�้าไม่ได้ องค์ประกอบที่ต้องปรบัปรงุกม็อีกีเป็นภูเขาเลากา ที่ส�าคญั 

ยังเก็บข้อมูลได้ไม่มากพอจะหุบปากพวกนักวิชาการหัวแข็งในกระบวน

การพชิญพจิารณ์2 เรยีกว่าการวจิยัเพิ่งคบืหน้ามาได้ครึ่งทางเท่านั้นละ”

ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจที่ดอกเตอร์พูด แต่ผมเริ่มสังหรณ์ใจตั้งแต ่

ตอนนั้น...ว่าตวัเองหลงเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เหลอืเชื่อแล้วหรอืเปล่า

“เอาละ” ดอกเตอร์หยักมุมปากเป็นรอยยิ้ม “จากนี้ไปเธอจะเป็น 

ผู้ช่วยของฉนัในงานวจิยัท�านองนี้ เตรยีมใจพร้อมหรอืยงั”

❉

นั่นคอืเหตกุารณ์เมื่อสองวนัก่อน

“ก่อนอื่นต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน” ดอกเตอร์บอกแล้วเริ่ม

สอนตั้งแต่วนัแรก อธบิายว่ารงควตัถคุอือะไร เกลยีวคูค่อือะไร ระดมเนื้อหา

อย่างไม่ปรานีใส่ผมที่ไม่เคยเรียนมัธยมต้นด้วยซ�้า บอกตามตรงว่าที่เขา

สอนมานั้น ผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเข้าใจได้สกัร้อยละหนึ่ง

ทว่าดอกเตอร์ไม่ได้โมโหฉนุเฉยีวอะไร

ถ้าเป็นพ่อแม่ของผม ไม่ทันไรก�าปั้นหรือฝ่ามือคงลอยมาแล้ว แต่

กรณขีองดอกเตอร์ พอผมบอกว่าไม่เข้าใจ เขาจะอธบิายซ�้าให้โดยไม่มท่ีาที

หงดุหงดิให้เหน็แม้แต่น้อย รายละเอยีดไม่ต้องจ�าทั้งหมดกไ็ด้ ที่ส�าคญัคอื

เข้าใจหลกัการให้ได้กพ็อ นี่เป็นค�าพูดตดิปากของดอกเตอร์

“และโครงสร้างของยนีกม็อียูใ่นสิ่งมชีวีติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่ามนษุย์ 

สุนัข แมว นก แมลง แบคทีเรีย หรือพืช เช่น กุหลาบ ก็ถือก�าเนิดขึ้น

จากสารชนดิเดยีวกนัคอื กรดดอีอกซไีรโบนวิคลอีกิ (ดเีอน็เอ) ซึ่งถ้าจะให้ 
2 พิชญพิจารณ์ (peer review) คือการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นผู้ตรวจประเมิน

ผลงานวิชาการใดๆ ก่อนการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อรักษามาตรฐานทางคุณภาพและท�าให้ 

ผลงานมีความน่าเชื่อถือภายในกลุ่มนักวิชาการ
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

เปรียบเทียบก็คือ แม้เนื้อหาที่เขียนในกระดาษจะต่างกัน แต่วัสดุที่ใช้ท�า

กระดาษกเ็หมอืนกนันั่นแหละ”

“...ขอโทษนะฮะ ดอกเตอร์ ผมไม่ค่อยเข้าใจ”

“ยากไปหน่อยหรอื”

“ไม่ใช่อย่างนั้น ผมหมายถงึท�าไมต้องเป็น ‘กระดาษ’ ด้วยล่ะ ให้

ยนีของสิ่งมชีวีติแต่ละชนดิแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิเลยกไ็ด้ไม่ใช่หรอื เช่น ให้

คนเป็นกระดาษ สนุขัเป็นแผ่นหนิ พชืเป็นกระดานดนิเหนยีว...ไม่ใช่แค่กรด

ดอีอกซอีะไรนั่น แต่น�้าตาล เกลอื และทกุๆ อย่างกด็้วย”

“นายบ้ารเึปล่าเนี่ย?” ไอรสิพมึพ�าด้วยสหีน้าไร้ความรู้สกึ “น�้าตาล

ยงัพอว่า แต่โครงสร้างโมเลกลุของเกลอืมนัเรยีบง่ายเกนิไป บนัทกึข้อมูล

พันธุกรรมไม่ได้หรอก...อย่าถามซี้ซั้วรบกวนการบรรยายได้ไหม เป็นแค ่

คนมาขออาศยัแท้ๆ”

“นะ หนวกหูน่า”

พดูอะไรเข้าใจยาก ไม่เหน็รูเ้รื่องเลย แล้วนี่เขาบรรยายให้ฉนัฟัง เธอ

มาเสนอหน้าด้วยท�าไม

แต่จากมมุมองของเธอคงเหน็ว่า “นายนั่นแหละทะเล่อทะล่าเข้ามา

เอง” น่าตกใจที่ยายเดก็คนนี้ฟังเลคเชอร์ของพ่อตวัเองเป็นประจ�ามาตลอด 

เมื่อโดนตอกหน้าอย่างเยน็ชาเรื่องโผล่มาอาศยัเขาอยูฟ่รีๆ  เข้าไป ผมถงึกบั

อึ้งและอยากร้องไห้เตม็แก่

ไม่ใช่แค่เฉพาะวนันี้ จะเมื่อวานหรอืวานซนื ไอรสิกเ็รยีกผมว่าคนมา

ขออาศยัทกุครั้งที่สบโอกาส ผมจะเถยีงกเ็ถยีงไม่ออกเพราะมนัเป็นความ

จรงิ คนอะไรขี้โกงเป็นบ้า

อย่างไรก็ตาม ผมจ�าต้องยอมรับในความหัวดีของไอริส ระหว่าง

การเลคเชอร์ของดอกเตอร์ที่คล้ายบรรยายด้วยภาษามนษุย์ต่างดาว เธอจะ

คอยสอดแทรกด้วยค�าถามที่เหมือนภาษามนุษย์ต่างดาวเช่นกัน บางครั้ง

ทั้งคู่ถกเถยีงกนั ปล่อยให้ผมนั่งเถ่อคนเดยีว ความรอบรู้ของเธออาจเหนอื
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กว่าผู้ใหญ่โง่ๆ กเ็ป็นได้

ดอกเตอร์หรี่ตาเฝ้าดูไอรสิกบัผมทุ่มเถยีงกนัเรื่องไม่เป็นสาระ

“อะ อะไรเล่า”

“...เปล่า เป็นประเดน็ค�าถามที่ไม่เลว”

ดอกเตอร์ยิ้มมมุปาก “ถูกอย่างที่เธอพูด ไม่มเีหตผุลว่าสิ่งที่รองรบั

ข้อมูลทางพนัธกุรรมจะต้องเป็นสารเคมทีี่ชื่อดเีอน็เออย่างเดยีว ความจรงิ

เรายังไม่เข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตน�าดีเอ็นเอมาใช้เป็นสารพันธุกรรมได้อย่างไร

ด้วยซ�้า

แต่ในจุดที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมีสารพันธุกรรมอยู่ในตัว

เหมอืนกนั เรามสีมมตฐิานอยู่ข้อหนึ่ง 

ฉันอธิบายให้ฟังแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงของยีนก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรปูลกัษณ์ ซึ่งในระยะยาวจะแปรผนัไปสูก่ารเกดิสายพนัธุท์าง

ชีวภาพใหม่ๆ มุมมองนี้แหละที่สนับสนุนทฤษฎีชื่อ ‘ทฤษฎีวิวัฒนาการ’ 

เธอเคยได้ยนิมาบ้างหรอืเปล่า”

เคยส ิที่บอกว่าคนเรารูปร่างมาจากลงิใช่ไหมล่ะ แต่พ่อกบัแม่ของ

ผมปฏเิสธ และบอกว่าความคดินั้น ‘ขดัต่อค�าสอนของพระเจ้า’

“งั้นกค็ยุกนัง่ายหน่อย

ข้อส�าคัญคือ ไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

แค่ลกัษณะเดยีว แต่สามารถแตกสาขาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มากมาย อาท ิ

จากบรรพบุรุษเดียวกัน กลุ่มหนึ่งอาจวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ แต่อีกกลุ่ม

อาจววิฒันาการเป็นลงิชมิแปนซกีไ็ด้

หายากที่สิ่งมชีวีติต่างชนดิกนัจะมาบรรจบที่รปูลกัษณ์แบบเดยีวกนั 

แต่การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกสาขาเป็นหลากหลายรูปลักษณ์นั้น

ไม่ใช่เรื่องแปลก”

ผมพอจะเข้าใจ อย่าง ‘สนุขั’ ยงัมสีารพดัสสีารพดัสายพนัธุ์ เช่น  

รทีรฟีเวอร์ ดชัชนุ หรอืพดุเดิ้ลเลย
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

“เอาละ ถ้ากลบัด้านความคดินี้กจ็ะได้อย่างนี้

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างแตกต่างกันอย่างไร แต่ถ้าย้อนรอย

เส้นทางววิฒันาการ ส่วนใหญ่เราจะสาวไปถงึสิ่งมชีวีติชนดิหนึ่งที่เป็นต้น

แบบ…หรอืบรรพบรุษุที่มรี่วมกนัได้ในที่สดุ”

ผมกลั้นหายใจ...หมายความว่าคน หมา และแมวต่างเคยเป็นสิ่งมี

ชวีติชนดิเดยีวกนัหรอื

“ไม่ใช่ว่า ‘ยนีของสิ่งมชีวีติชนดิต่างๆ มสีาร ‘ดเีอน็เอ’ ร่วมกนัโดย

ไม่รูส้าเหต’ุ แต่เป็นเพราะ ‘สิ่งมชีวีติชนดิหนึ่งที่มดีเีอน็เอเป็นสารพนัธกุรรม 

แตกแขนงออกเป็นสิ่งมชีวีติชนดิต่างๆ’ ไงล่ะ”

“ป๊ะป๋า รวมถงึพชืด้วยหรอื”

ไอริสคงเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเหมือนผม เธอจึงโยน

ค�าถามใส่พ่อดร.เทนเนยีลพยกัหน้า 

“สัตว์และพืชต่างมีจุดร่วม คือเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ถ้าย้อน

จากบรรพบรุษุที่มรี่วมกนัต่อไปอกี อาจเป็นสิ่งมชีวีติเซลล์เดยีว อย่างพวก

แบคทเีรยีกไ็ด้

แต่ในปัจจุบันแนวคิดเรื่อง ‘บรรพบุรุษร่วมกัน’ ก็ยังคงเป็นแค่

สมมตฐิาน ถ้าตรวจเชก็ยนีของสิ่งมชีวีติชนดิต่างๆ โดยละเอยีด อาจสาว

รอยถงึบรรพบรุษุร่วมกนัเข้าสกัวนักไ็ด้ แต่คงอกีนาน”

“ดอกเตอร์ค้นคว้าเรื่องยนีเพื่อหา ‘บรรพบรุษุร่วมกนั’ ให้เจอหรอื”

“...เปล่า”

หลังจากนิ่งเงียบไปหลายวินาทีดร.เทนเนียลก็ผุดรอยยิ้มราวกับจะ

เย้ยหยันตัวเอง “ฉันไม่ได้มีอุดมการณ์สูงส่งแบบนั้นหรอก แค่ลงมือวิจัย

เรื่องยีนด้วยความปรารถนาส่วนตัว เป็นแค่คนละโมบที่หันหลังให้สังคม

ด้วยเหตผุลของตวัเองเท่านั้นแหละ

ดังนั้น ถ้าเธออยากก้าวไปบนเส้นทางวิทยาศาสตร์ก็อย่าเอาอย่าง

ฉนั ขนืค้นคว้าวทิยาศาสตร์ด้วยเป้าหมายส่วนตวัแทนที่จะเป็นความใคร่รู้
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อย่างบรสิทุธิ์ใจละก ็มนัจะกลายเป็นเส้นทางต้องสาปดีๆ  นี่เอง”

❉

จบจากเลคเชอร์ มงีานเบ๊ที่ถูกขนานนามว่าผู้ช่วยวจิยัรออยู่

ทั้งท�าความสะอาดทางเดนิ ห้องทดลอง โรงรถ ห้องนั่งเล่น ห้องรบั

ประทานอาหาร ครวั ห้องน�้า และสถานที่อื่นๆ จดัเกบ็และท�าความสะอาด

อปุกรณ์ทดลอง ล้างถ้วยชามหลงัอาหาร ช่วยท�าสวน และอกีมากมาย

ควรเรียกว่าคนใช้มากกว่าผู้ช่วย แต่ผมไม่ได้น้อยเนื้อต�่าใจ แค่ไม่

ถูกไล่ออกจากบ้านก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว แทนที่จะให้ครอบครัวนี้ปฏิบัติ

กบัผมเหมอืนแขก สู้เอางานให้ท�าเสยีเลย ผมยงัสะดวกใจกว่ากนัเยอะ

ท�าไมพวกดอกเตอร์รบัผมมาอยู่ด้วยกไ็ม่รู้

นบัจากนั้น ดอกเตอร์และเคทไม่ซกัถามอะไรผมอกี

ถามแค่อาย ุ พอตอบว่าอยูช่ั้นประถมหก เคทกย็ิ้มบอกว่า “งั้นไอรสิ 

กเ็ป็นพี่สาวสนิะ” แค่นกึภาพว่าเป็นน้องชายของยายนั่น ผมกห็นาวแล้ว

อย่างไรกด็ ีผมโล่งอกที่ไม่ต้องเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นในวนันั้น แต่

ในทางกลับกันก็อดปวดใจไม่ได้ เพราะรู้สึกว่าตัวเองเลวเหลือเกินที่ยังมี

เรื่องปิดบงัดอกเตอร์กบัเคทอยู่

...ไม่ส ิไม่ได้หรอก ยิ่งต้องพึ่งพาพวกเขา ยิ่งเล่าเรื่องนั้นให้ฟังไม่ได้

เดด็ขาด

ไอรสิไม่ได้ถามอะไรเหมอืนกนั แต่กบัยายนี่อย่าว่าแต่จะคยุกนัเลย 

ดูจากท่าทีต่อผมในห้องทดลอง แม้เจ้าตัวไม่แสดงให้เห็นทางสีหน้าก็รู้ได้

ชดัเจนว่า คงไม่ชื่นชอบผมนกัหรอก

แต่เรื่องยายนั่นน่ะช่างเถอะ คดิมากไปกไ็ม่ได้อะไรขึ้นมา

ผมท�าความสะอาดทางเดินเสร็จก็ยกมือเท้าสะเอว แอ่นตัวไปข้าง

หลงั

���������������������������� Art6.indd   53 11/4/20   5:21 PM



- 54 -

บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

พอผงกตวักลบัมาอยู่ท่าเดมิ ผมเหน็ประตูบานหนึ่งตรงหน้า

เมื่อกี้เลี้ยวขวาตรงสดุทางเดนิมากเ็จอเลย ที่จรงิไม่เชงิอยูต่รงหวัมมุ 

เหมอืนเว้าลงไปเฉพาะผนงัตรงสดุปลายทางเดนิมากกว่า ประตตูดิกญุแจ

แบบบานพบัซ่อนอยู่ตรงนั้นอย่างมดิเม้น

ได้ยินมาว่าเป็นประตูลงไปห้องใต้ดิน ผนังมีกุญแจร้อยสายเชือก

ห้อยอยู่ แต่ผมไม่เคยเปิดเข้าไป เคทเคยบอกว่าอย่าเข้าไปนะ เพราะ “มี

แต่ฝุ่นเขรอะ เอาไว้เกบ็ของ ไม่อยากให้ใครดูน่ะ”

ผมเอื้อมมอืไปยงับานพบัประตูอย่างหวาดๆ แล้วหดมอืกลบั

อย่าดกีว่า ขนืท�าอะไรไม่เข้าเรื่อง เดี๋ยวกโ็ดนไล่ตะเพดิกนัพอดี

ผมสะบัดหน้าไล่ความคิดฟุ้งซ่าน มุ่งหน้าไปห้องทดลอง ตอนนี้

ดอกเตอร์กบัไอรสิน่าจะพกัผ่อนอยู่ที่อื่น

หลงัถูพื้นแล้วท�าความสะอาดอปุกรณ์แก้วเสรจ็ทั้งหมด ผมออกมา

ตรงทางเดนิ ได้ยนิเสยีงพูดคยุดงัจากประตูห้องนั่งเล่น ซึ่งเวลาหนัหลงัให้

ประตูห้องทดลองจะอยู่ด้านซ้ายมอื

เสียงของดอกเตอร์นั่นเอง ฟังจับใจความไม่ได้ แต่น�้าเสียงไม่สบ

อารมณ์นกั เกดิอะไรขึ้น

ผมแอบดูทางช่องประตู ดอกเตอร์ก�าลังเถียงกับใครบางคนตรง

ประตูบ้าน

มแีขกมาหรอื

ผมตัวแข็งทื่อโดยไม่ตั้งใจ คนคนนั้นคงมาเยือนระหว่างที่ผมอยู่ใน

ห้องทดลอง มวัท�าความสะอาดเพลนิจนไม่ได้ยนิเสยีงกดกริ่ง

รปูลกัษณ์ของคูส่นทนาถกูร่างของดอกเตอร์และประตทูางเข้าบ้าน

บังไว้จนมองไม่ถนัด แต่เห็นแวบๆ ว่าหน้าตาเคร่งเครียดและสวมชุดด�า

ทั้งตวั

...หมอนั่นเป็นใครกนันะ

การถกเถยีงด�าเนนิไปพกัใหญ่ ในที่สดุอกีฝ่ายทิ้งท้ายด้วยเสยีงต�่าๆ 
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ว่า “เอาไว้ค่อยคยุกนัวนัหลงั” จากนั้นโค้งให้แล้วเดนิจากไป

ดอกเตอร์ถอนหายใจอย่างขุ่นใจ เขาหันมาทางนี้ ผมรีบลนลาน

กลบัเข้าไปในห้องทดลอง

“ขอบใจนะ เบาแรงขึ้นเยอะเลย”

หลังอาหารเย็น เคทยืนอยู่ข้างผมที่ก�าลังล้างจาน เธอเอาผ้าใน

มือขวาเช็ดจานอย่างคล่องแคล่วพลางส่งยิ้มให้ เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคน

ขอบคณุเป็นครั้งแรก ผมได้แต่ตอบงมึง�าฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

“แล้วกเ็รื่องไอรสิ ฉนัรู้จากแฟรงก์แล้ว เหน็ว่าเธอสนทิสนมกบัเดก็

คนนั้นมากเลยนี่”

“สนทิสนม?”

มองตรงไหนถงึเหน็ว่าสนทิสนมกนั เมื่อสวนกลบัไปว่าผมน่าจะโดน

รงัเกยีจอย่างกบัเป็นหนอนบุง้มพีษิมากกวา่ เคทกต็อบอย่างสนกุสนานวา่ 

“นั่นสนิะ ฉนัเชื่อตามนั้นกไ็ด้”

ยายไอริสไปห้องทดลองกับพ่อ เธอคอยดูพ่อทดลองเป็นประจ�า 

ทกุวนั เขม็นาฬิกาชี้บอกเวลาเกอืบสามทุ่มแล้ว ดอกเตอร์กแ็ย่ที่เสรจ็จาก

มื้อเยน็ยงักลบัไปท�างานต่อ แต่คนที่ไปล่มหวัจมท้ายด้วยกใ็ช่ย่อย จนเคท

ยิ้มเจื่อนบ่นว่า “ไม่ไหวจรงิๆ ทั้งคู่เลย”

สิ่งที่ผมตระหนักเมื่อมาท�างานเหมือนคนใช้คือ นอกเหนือเวลา

วิจัยและเวลาเรียน ทั้งดอกเตอร์และไอริสเป็นคนไร้ระเบียบเอาเรื่อง 

อ่างล้างหน้าหลังดอกเตอร์ใช้จะมีหลอดยาสีฟันหรือหลอดยาย้อมผมทิ้ง

ไว้เสมอ ไอริสไม่ต่างกันเท่าไร ชอบถอดเสื้อผ้าทิ้งเกลื่อนพื้นห้องตัวเอง 

(เคยเผลอชะโงกดูในห้องหนหนึ่ง แล้วโดนจ้องตาเขียวปั้ดและแขวะว่า 

“เป็นแค่คนขออาศยั อย่าเข้ามาจุ้น”) พอคดิว่าเคทคนเดยีวต้องคอยดูแล

ดอกเตอร์กบัไอรสิที่มกัง่ายทั้งคู่มาจนถงึป่านนี้กอ็ดเหน็ใจไม่ได้ แต่เจ้าตวั

กลบัดูมคีวามสขุเสยีนี่
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

“เอรคิ เหนื่อยสนิะ ไปพกัส ิที่เหลอืฉนัท�าต่อเอง”

“...เข้าใจแล้ว ขอบคณุฮะ”

ชกัเคยชนิกบัชื่อใหม่ที่ได้รบั ซมึซาบกบัชื่อ ‘เอรคิ’ ที่สองสามภีรรยา

เทนเนยีลตั้งให้ จนเผลอนกึว่าเป็นชื่อจรงิๆ ของตวัเองไปแล้ว 

ผมกลับขึ้นมาที่ห้องพักแขกชั้นสอง แล้วเอาเสื้อผ้าส�าหรับผลัด

เปลี่ยนลงมาชั้นล่าง วาล์วในห้องน�้าแขกคงเสยี น�้าร้อนเลยไม่ไหล เขาเลย

ให้ลงมาใช้ห้องน�้ารวมที่ชั้นล่างแทน ปกตไิอรสิจะใช้ห้องน�้าห้องนี้ แต่ตอนนี้

ยงัไม่เหน็วี่แววว่าจะกลบัมาจากห้องทดลอง ผมเลยเปิดประตเูข้าไปข้างใน

วางเสื้อผ้าส�าหรับเปลี่ยน ผ้าเช็ดตัว และชุดที่เพิ่งถอดกองไว้ข้าง

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเข้าไปยนืในอ่างอาบน�้า เอาสบู่ถกูบัมอืให้เกดิ

ฟอง ตอนลดสายตาลงมองร่างกายของตวัเอง เหน็รอยช�้าม่วงเข้มยงัเหลอื

อยู่ตรงหน้าท้องและต้นขา

ทุกครั้งที่แตะรอยช�้า ความเจ็บปวดเวลาถูกพ่อประเคนก�าปั้นใส่ก็

หวนกลบัมา

และสมัผสัในตอนนั้นกย็งัคงค้างคาอยู่ที่มอื

...ผมบดิก๊อกฝักบวัจนสดุ

ขอให้ละอองน�้าร้อนๆ นี้ช่วยช�าระล้างทั้งความเจบ็ปวดจากรอยช�้า 

และความทรงจ�าน่าชงิชงัไปให้หมดสิ้นทเีถอะ

หลงัปิดก๊อกฝักบวั ผมยื่นมอืไปหยบิผ้าขนหน ูเชด็ทั่วตวัลวกๆ แล้ว

ก้าวออกจากอ่างน�้า ขณะเชด็ผมด้วยความรู้สกึที่ยงัหนกัอึ้งนั้นเอง…

ประตูห้องน�้ากเ็ปิดออก

ไอรสิจ้องผมเขมง็ มอืยงัก�าลูกบดิประตู

ผมตะลึงตัวแข็งในสภาพเปลือยเปล่าล่อนจ้อน มือสองข้างยังกุม

ผ้าเชด็ตวัค้างอยู่บนศรีษะ
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สายตาของเธอเลื่อนไล่ตามร่างกายของผม

และแล้วผมกบัไอรสิกร็้องเสยีงหลงดงัลั่นห้องน�้า

❉

“...ไม่อยากจะเชื่อเลย”

ไอรสิเสยีงสั่น แก้มแดงเรื่อภายใต้ดวงตาอนัเยน็ชาเลยจดุเยอืกแขง็ 

“เป็นแค่คนอาศัย ดันมาใช้ห้องน�้าโดยไม่ได้รับอนุญาต แถมยังไม่ล็อก

ประตูอกีต่างหาก นายหน้าด้านขนาดไหนกนัเนี่ย เจ้ามนษุย์วานร”

“เอ้อ...เรื่องลอ็กน่ะยอมรบัว่าฉนัผดิ แต่เคทเป็นคนอนญุาตให้ใช้นะ 

ไม่ได้แอบมาใช้โดยพลการสกัหน่อย”

สมยัยงัเป็นเดก็น้อย พอเสรจ็ธรุะออกจากห้องน�้า ผมมกัเจอพ่อยนื

ดกัแล้วตบเปรี้ยงเข้าให้ บอกว่า “ทหีลงัอย่าทะลึ่งลอ็กประตู” ผมเพิ่งรู้ไม่

นานมานี้เองว่าเรื่องแบบนั้นห่างไกลจากสามญัส�านกึของคนทั่วไปในสงัคม 

ตั้งแต่มาบ้านเทนเนยีล ผมกย็งัตดินสิยัลมืลอ็กเวลาไม่ทนัระวงั

ราวสิบกว่านาทีหลังเกิดเหตุวุ่นวายในห้องน�้า พวกเรามานั่งห่างๆ 

กนัที่โซฟาในห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่ง 

โต๊ะหน้าโซฟามีนมร้อนที่เคทชงให้วางอยู่สองถ้วย พอได้ยินเสียง

ร้องลั่น เธอวิ่งมาดูและคงเข้าใจสถานการณ์ เลยจบัพวกเรามานั่งในห้อง

นั่งเล่น ชงนมร้อนให้ แล้วยิ้มอ่อนโยนบอกว่า “คุยต่อกันเองสองคนนะ” 

ก่อนผละไปและทิ้งเราไว้แบบนั้น คงอยากบอกให้ปรบัความเข้าใจกนัเสยี

ดีๆ  แต่ผมกไ็ม่รู้ควรท�าอย่างไร

“คนประเทศ U อาบน�้ากนัตอนเช้า เรื่องพื้นๆ แค่นี้กไ็ม่รู้รไึง เป็น

คนขออาศยัแท้ๆ”

ไอรสิคงฉนุที่ถูกยกชื่อแม่มาอ้าง หางตาจงึยิ่งชี้ขึ้นกว่าเดมิ ผมสดุทน 

เมื่อโดนตอกหน้าเรื่องเป็นคนขออาศยัครั้งแล้วครั้งเล่า
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

“เพราะรูน่้ะส ิถงึตั้งใจมาใช้ตอนกลางคนืระหว่างไม่มใีครใช้ แล้วเธอ

กข็ลกุอยู่ในห้องทดลอง จะกลบัมาเมื่อไหร่กไ็ม่รู้ แต่ถ้าปกตคินประเทศ U 

ใช้ห้องน�้าตอนเช้าจรงิ งั้นเธอค่อยใช้พรุ่งนี้กไ็ด้ไม่ใช่รไึง”

เกอืบโพล่งแล้วว่าหรอืเธอจะเข้าส้วม? แต่ยั้งทนั ไอรสิอ�้าอึ้ง

“...ก้อ วันนี้ อยากอาบน�้าล้างเหงื่อไวๆ น่ะสิ แต่...ถึงยังไงก็ไม่มี

กฎหมายข้อไหนอนุญาตให้ไม่ล็อกประตู และโชว์สภาพอุจาดของตัวเอง

ให้สภุาพสตรดีูหรอกย่ะ เจ้าโรคจติ”

“คนที่จ้องซะตาเป็นมันน่ะคือเธอไม่ใช่รึไง แล้วถ้าจะว่าเรื่องล็อก

ประตู หดัเคาะประตูสกัหน่อยจะเป็นไรมากไหม”

เธอเป็นคนพูดเอง แต่กลบัหน้าร้อนผ่าวขึ้นมาทนัท ีผมเบอืนสายตา

หนจีากไอรสิ

ความเงยีบชวนอดึอดัไหลผ่านไป เสยีงเดนิติ๊กตอ็กของเขม็นาฬิกา

โบราณเหมอืนจะดงัเป็นพเิศษ

ผมเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของเธอ ไอริสแก้มแดงซ่าน ขบ 

ริมฝีปากก้มหน้า บุคลิกที่ดูลึกลับตอนเจอกันครั้งแรกและท่าทีเย็นชาใน 

ห้องทดลองหายµไป เผยความเป็นมนษุย์มนาเหมอืนคนแม่ให้เหน็บนใบหน้า

กลายเป็นเดก็หญงิรุน่ราวคราวเดยีวกบัผม ที่ถอดหน้ากากออกและ

นั่งตวัลบีด้วยความเขนิอาย

ขณะจ้องมองเสี้ยวหน้านั้น ไม่รูเ้หตใุดความรู้สกึคล้ายโล่งอกค่อยๆ 

งอกเงยในใจผม

อะไรกนั ยายนี่ท�าสหีน้าแบบนี้เป็นด้วยหรอื

แล้วก.็..ท�าไมกนันะ

ตอนแรกผมไม่เห็นยายนี่จะน่ารักสักเท่าไร ทว่าตอนนี้กลับละ

สายตาจากเธอไม่ได้

“เปล่าซะหน่อย”

จู่ๆ ไอรสิพมึพ�า

“เอ๋?”
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“ไม่ได้มองในความหมายนั้น แต่เพราะร่างกายของนายมีแผล
เกลื่อนไปทั้งตวัต่างหากเล่า”

อ๊ะ…
“ขอโทษนะ...ที่ให้เหน็อะไรไม่น่าดู”
ผมขอโทษเสยีงตะกกุตะกกั ไอรสิส่ายหน้าปฏเิสธ
“ไม่ใช่ความผดิของนายหรอก ฉนัก.็..พลาดเองด้วย”
ก�าลังขอโทษหรือเปล่านะ ไอริสสะบัดหน้าหนี แต่ติ่งหูที่มองเห็น

ร�าไรจากเส้นผมสขีาวงดงามย้อมเป็นสชีมพูเช่นเดยีวกบัแก้ม
ผมหลดุยิ้ม
เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน แค่คิดว่าการโต้เถียงจนถึงเมื่อกี้กลาย

เป็นเรื่องตลกไปหมด รู้สกึตวัอกีทกีเ็ผลอยิ้มแล้ว
ทั้งที่คนอย่างผมไม่เคยยิ้มจากหวัใจแม้แต่ครั้งเดยีว
“อะ อะไรเล่า”
“เปล่า ไม่มอีะไร”
ผมยื่นมอืไปที่โต๊ะ หยบิถ้วยขึ้นมาชูตรงหน้าอกีฝ่าย “ที่ส�าคญั รบี

ดื่มเจ้านี่ก่อนดกีว่า เยน็ชดืไปละเสยีของเปล่าๆ”
ไอริสกะพริบตา ก้มหน้าลงอย่างเอียงอาย ในที่สุดก็หยิบถ้วยขึ้น 

มาชนกบัถ้วยของผมเบาๆ

❉

เมื่อคดิดูให้ด ี ช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่วนัที่บ้านดร.เทนเนยีล เป็นเสี้ยว
เวลาที่ผมมคีวามสขุที่สดุในชวีติ

ทว่า

ความสขุนั้นกลบัพงัทลายลงอย่างง่ายดายในรูปแบบที่เลวร้ายที่สดุ 
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บทที่ 4 กุหลาบสีนำ้าเงิน (II)

เรนไม่อาจจะละสายตาจากกุหลาบสีน�้าเงินของดร.แฟรงกี้ เทน

เนยีลได้

กลีบสีน�้าเงินเข้มเย้ายวนเรียงซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าจากใจกลาง

ดอกสู่ด้านนอก ผิดแผกโดยสิ้นเชิงจากบรรดาดอกไม้สีม่วง ‘ออกน�้าเงิน’ 

ที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่ กุหลาบดอกนี้มีสีน�้าเงินบริสุทธิ์ ไม่ว่าใครเห็นก็บรรยาย

ได้ด้วยค�าว่า ‘สีน�้าเงิน’ เท่านั้น มันเบ่งบานสามดอกด้วยกันเบื้องหน้า 

ใบเขยีวชอุ่มที่ขึ้นหนาทบึ

ทีแรกสงสัยว่าใช้สีย้อมหรือเปล่า หรืออาจให้กุหลาบขาวดูดซึม

น�้าผสมสนี�้าเงนิกไ็ด้ แต่เมื่อสงัเกตดูใกล้ๆ กร็ู้ว่าไม่ใช่แบบนั้น สสีนันี้เป็น 

สแีท้ๆ ของดอกไม้อย่างเหน็ได้ชดั

กุหลาบแต่ละดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวห้าเซนติเมตร ใหญ่พอๆ 

กับฝ่ามือของเด็กทารก หนามแหลมสีน�้าเงินเข้มอันคมกริบราวใบมีดยื่น

จากกิ่งก้าน เสมอืนหนึ่งจะมดีอกใหม่งอกเงยจากหนามเหล่านั้น

เรนเคยเห็นกุหลาบของดอกเตอร์ผ่านตาในข่าวแค่ครั้งเดียว เป็น

ภาพที่ไม่สมจรงิประหนึ่งเอาสนี�้าเงนิเข้มทากหุลาบขาว จนข้องใจอยูห่ลาย

รอบว่าเป็นของปลอมหรอืเปล่า

ทว่า

ความหนาวยะเยือกแล่นผ่านสันหลังของเรน ไม่ผิดแน่ นี่ของแท้ 

กหุลาบสนี�้าเงนิที่ว่ากนัว่าไม่มทีางเป็นไปได้นั้น บดันี้ปรากฏต่อหน้าเขาแล้ว

หน�าซ�้าเฉดสียังลึกล�้า เป็นสีน�้าเงินอันน่าสยดสยองจนหวาดหวั่น 

ดจุก�าลงัชะโงกดูก้นทะเลลกึ
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“ความรู้สกึตอนได้เหน็ ‘กหุลาบที่เป็นไปไม่ได้’ เป็นยงัไงบ้างล่ะ”

แฟรงกี้ส่งเสยีงถามจากด้านหลงัพวกเรน

“ขอพูดจากใจจรงิได้ไหม”

มาเรยี ซอลส์บร ีหวัหน้าของเรน ขยบัรมิฝีปากระหว่างจ้องกหุลาบ

สนี�้าเงนิเขมง็

เมื่อมองจากบางมมุ ดวงตาสทีบัทมิของเธอจะทอประกายเจดิจรสั 

เธอมเีครื่องหน้างดงาม เส้นโค้งเว้าเย้ายวนสายตาไล่จากอกอวบอิ่มลงไป

ถงึสะเอว สะโพก และต้นขา 

ทว่าทกุอย่างข้างต้นต้องสญูเปล่าเพราะเจ้าของขาดการดแูลรูปโฉม

ของตวัเอง เส้นผมยาวสแีดงยุ่งเหยงิเหมอืนเพิ่งตื่นแล้วถอดหมวกคลมุผม

นอนออก เสื้อนอกถกูปลดกระดมุแบะอกอย่างไม่ใส่ใจ รองเท้าเป้ือนโคลน 

หวัหน้าผู้มรีูปลกัษณ์แหวกแนวที่ดงึดูดสายตาคนในทกุความหมาย เขม้น

มองกหุลาบสนี�้าเงนิเบื้องหน้าดั่งสายตาถูกตอกตรงึอยู่กบัมนั

“ได้ส”ิ

“...น่าขนลกุ”

นกึแล้วเชยีว แฟรงกี้หวัเราะลั่น

“หลงัประกาศออกไปอย่างเป็นทางการ มคีนมาขอดตูั้งหลายคน แต่

ไม่มเีลยสกัคนที่หลดุปากค�าแรกว่า ‘งดงาม’ คนเราเวลาเหน็สิ่งที่ไม่น่าเป็น

ไปได้กบัตาตวัเอง คงรู้สกึกลวัมากกว่าจะนกึถงึความงามนะ”

“แต่ก็น่าแปลก” มาเรียเอื้อมมือที่สวมถุงมือไปยังกุหลาบสีน�้าเงิน 

“ทั้งที่น่ากลวัจนแทบทนไม่ไหว แต่อดอยากสมัผสัไม่ได้…”

“โอ๊ะๆ” ดอกเตอร์ส่งเสียงดังทันควัน “อย่าแตะต้องดีกว่า ฉันไม่

พดูขนาดว่า…‘กหุลาบงามมพีษิ’ หรอกนะ แต่ต่อให้คณุสวมถงุมอืกไ็ม่ควร

ประมาท เพราะหนามของกหุลาบต้นนี้แหลมจรงิๆ”

มาเรียสะดุ้งชักมือกลับ กะพริบตาปริบๆ แล้วสั่นหัว พอดูให้ด ี

กระถางที่ปลูกกหุลาบสนี�้าเงนิมปี้ายแปะว่า ‘อันตราย ห้ามแตะต้อง’
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เรนไม่อาจเหน็บแนมความเผอเรอของหัวหน้าสาวผมแดงเช่นกัน 

เพราะกุหลาบเบื้องหน้าสายตาช่างเปี่ยมมนต์เสน่ห์ ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะ

ไม่ท�าแบบเดยีวกนัหากยนือยู่คนเดยีวหน้ากหุลาบสนี�้าเงนิ 

“เอ้า มอีะไรอยากจะถามหรอืเปล่า”

“ถ้างั้น” จอห์นกระแอมเรยีกสตติวัเอง “ได้ยนิว่ากหุลาบต้นนี้สร้าง

ด้วยเทคโนโลยตีดัต่อยนีที่เพิ่งพฒันาขึ้นใหม่ ถ้าให้พูดตรงๆ ผมเองยงัเชื่อ

ครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งได้มาเหน็ของจรงิ ท่าทางจะประเมนิผดิไปหน่อย”

“ฉันไม่กล้าเอาผลลัพธ์ปลอมๆ ไปป่าวประกาศต่อสาธารณชน

หรอก”

กค็งงั้น จอห์นพยกัหน้า

“ดงันั้น ผมมเีรื่องอยากถามสกัหน่อย เทคโนโลยนีี้สามารถปรบัใช้

กบัมนษุย์ได้ไหม”

แฟรงกี้ขมวดคิ้ว

“...หมายถงึยงัไงในเชงิรูปธรรม”

“กก็ารสร้าง ‘ยอดมนษุย์’ น่ะส ิอย่างเช่นสร้างคนที่มพีละก�าลงัเหนอื

มนษุย์ หรอืคนที่มปัีญญา ความสามารถในการรบัรู ้และความสามารถใน

การตัดสินใจเหนือคนธรรมดา ใช้เทคโนโลยีตัดต่อยีนสร้างความสามารถ

เทยีมพวกนี้ได้หรอืเปล่า”

“เดี๋ยวส ิจอห์น!”

“ผู้พนันสิเซน แบบนี้มนั”

“ผมรู้ดวี่ามนัขดัต่อหลกัมนษุยธรรม” จอห์นสวนกลบัโดยไม่แม้แต่

จะหนัไปมองมาเรยีและเรน “รูด้้วยว่าเมื่อหลายปีก่อน พวกนกัวทิยาศาสตร์

ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกบัการตดัต่อยนีของมนษุย์

แต่ที่ผมอยากรูก้แ็ค่ความเป็นไปได้ในเชงิเทคนคิเท่านั้น พดูแบบสดุ

โต่งคอื สมมตปิระเทศข้าศกึพฒันาเทคโนโลยใีนลกัษณะเดยีวกนั โอกาส

ที่พวกนั้นจะลงมือพัฒนายอดมนุษย์โดยเมินเฉยต่อหลักมนุษยธรรมก็ใช่
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จะเป็นศูนย์ หรอือาจก�าลงัพฒันาอยู่แล้วกไ็ด้ ผมอยากรู้ว่าในทางเทคนคิ

มอีตัราส�าเรจ็แค่ไหน…และถ้ามนัเกดิขึ้นจรงิได้ เราต้องคดิตั้งแต่ตอนนี้ว่า

จะรบัมอืยงัไง”

เรนท�าใจเชื่อไม่ลงว่าค�าพูดของจอห์นปราศจากเจตนาแอบแฝง

นายทหารหนุ่มคงไม่ได้โกหก แต่โอกาสเกิดการทดลองอย่างไร้

มนุษยธรรมแบบนี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะประเทศศัตรู ตัวจอห์นเองคิดเช่นไร

นั้น ยากจะตดัสนิจากสหีน้าของเขา

ความเงยีบเข้ามาเยอืนดร.เทนเนยีลหลบัตา แล้วลมืตาอกีครั้ง

“เป็นหวัข้อการอภปิรายที่น่าสนใจ แต่จะถกกนัเรื่องนั้นคงกนิเวลา

สกัหน่อย เรากลบัห้องประชมุก่อนแล้วค่อยคยุในรายละเอยีดกนัจะดกีว่า 

รวมถงึเรื่องกหุลาบสนี�้าเงนิด้วย”

❉

“ท�าไมกุหลาบสีน�้าเงินถึงกลายเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

และพวกเราท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจรงิได้ยงัไงนั้น เมื่อกี้ฉนัเกริ่น

ไปบ้างแล้ว แต่ในการท�าความเข้าใจกบัมนันั้น ทางลดัที่สั้นที่สดุคอืต้องรู้

ว่า ‘ดอกไม้สนี�้าเงนิชนดิอื่นๆ มสีนี�้าเงนิได้ยงัไง’ เป็นอนัดบัแรก”

หลงัจากวนรอบห้องทดลองไปหลายห้อง ทั้งกลุ่มย้อนกลบัมาห้อง

ประชมุในตอนแรก แฟรงกี้เลคเชอร์ต่อหน้าพวกเรน

“โดยทั่วไป สิ่งที่ท�าให้พชืมสีนี�้าเงนินั้นกค็อืสารชื่อ ‘แอนโทไซยานนิ’ 

ซึ่งไม่ใช่ชื่อเฉพาะของโมเลกลุชนดิใดชนดิหนึ่ง แต่เป็นชื่อเรยีกรวมๆ ของ

รงควตัถชุวีภาพหลายชนดิที่มโีครงสร้างคล้ายคลงึกนั ดอกไม้สนี�้าเงนิที่มี

อยู่ตามธรรมชาติทั้งหมด ล้วนแล้วแต่มีสารเคมีที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มแอนโท

ไซยานนิทั้งนั้น”

“หมายถงึ ถ้าเอาไอ้แอนโทไซยานนิอะไรที่ว่านั่นใส่ในกหุลาบ มนั
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กจ็ะกลายเป็นสนี�้าเงนิด้วย ว่างั้นเถอะ”

“ไม่ง่ายดายขนาดนั้นหรอก”

ดอกเตอร์ยิ้มนดิๆ ที่มมุปาก ราวกบัมองเหยื่อไล่งบัอาหาร

“ดอกไม้สีน�้าเงินมีแอนโทไซยานินรวมอยู่ด้วยก็จริง แต่ใช่ว่าแค่มี

แอนโทไซยานนิแล้วดอกไม้จะกลายเป็นสนี�้าเงนิเสมอไป แอนโทไซยานนิ

โดยล�าพังจะแสดงสีน�้าเงินได้ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีค่า pH สูง

ราวเจด็ขึ้นไป ในกรณทีี่ต�่ากว่านั้น สขีองดอกไม้จะไม่ใช่สนี�้าเงนิ แต่กลาย

เป็นสแีดง”

“พเีอช?”

“ค่าแสดงถึงค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ส�าหรับใช้บอก

ความเป็นกรดด่างไงครบั” เรนอธบิายอย่างเหนื่อยใจ “ถ้าค่า pH เป็นเจด็

เท่ากับเป็นกลาง ถ้าต�่ากว่านั้นคือมีคุณสมบัติเป็นกรด ถ้าสูงกว่านั้นคือ 

มีคุณสมบัติเป็นด่าง คุณมีความรู้ไม่ถึงระดับมัธยมต้นด้วยซ�้าหรือครับนี่  

น่าสงสารคณุพ่อคณุแม่คณุนะครบั เวลาเหน็ใบเกรดของคณุจะเหนื่อยใจ 

สกัแค่ไหนกนันะ”

“พูดมากน่า!”

มาเรยีเลกิคิ้ว แต่คงจะรู้สกึถงึสายตาของแฟรงกี้กบัจอห์นที่มองมา 

เลยรบีเสไอแห้งๆ

“...หมายความว่าถ้ามคีณุสมบตัเิป็นด่างกจ็ะมสีนี�้าเงนิงั้นสนิะ แล้ว

มนัยงัไงล่ะ ดอกไม้สนี�้าเงนิชนดิอื่นที่ไม่ใช่กหุลาบมอียู่จรงิ แปลว่าดอกไม้

สนี�้าเงนิมคีวามเป็นด่าง แต่กหุลาบไม่ใช่ กแ็ค่นั้นเองไม่ใช่หรอื”

“แต่ของเหลวภายในพชืแทบทกุชนดิมคีณุสมบตัเิป็นกรดนะ”

“...เอ๋?”

“หรอืถ้าให้ใช้ค�าเฉพาะเจาะจงกค็อื ‘แวควิโอล’ ซึ่งเป็นโครงสร้าง

หนึ่งภายในเซลล์ รงควตัถขุองกลบีกหุลาบจะมาควบรวมกนัอยูใ่นนี้ ภายใน

มคีณุสมบตัเิป็นกรด ค่า pH ราวๆ ห้า
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แวควิโอลมคีณุสมบตัเิป็นกรด แต่แอนโทไซยานนิจะไม่เป็นสนี�้าเงนิ

ภายใต้ความเป็นกรด เอาละส ิคณุมาเรยี ซอลส์บร ีถ้าเป็นคณุ จะอธบิาย

ความย้อนแย้งนี้ยงัไงด?ี”

มาเรยีนิ่วหน้า เอานิ้วมอืขวาแตะคาง หลงัจากนิ่งเงยีบไปหลายสบิ

วนิาท ีจู่ๆ เธอเงยสายตาขึ้น

“เมื่อกี้คณุบอกว่า ‘แอนโทไซยานนิโดยล�าพงัจะแสดงสนี�้าเงนิ’ ใช่

ไหม หมายความว่าแค่แอนโทไซยานินอย่างเดียวไม่พอสินะ จ�าเป็นต้อง

ใช้สารอื่นด้วย เพื่อให้แอนโทไซยานนิยงัคงสนี�้าเงนิไว้ได้ภายใต้คณุสมบตัิ

เป็นกรดหรอืเปล่า”

“ตามนั้นแหละ”

ดอกเตอร์ผดุสหีน้าเหมอืนจะร้อง ‘โอ้โฮ’ อย่างทึ่งๆ “อย่างนี้นี่เอง 

ขอโทษที่เสยีมารยาท คณุนี่หวัไวต่างจากรูปลกัษณ์ภายนอกเลยนะ”

“หมายความว่าไงยะ”

ดอกเตอร์พูดต่อ ไม่ได้สะดุ้งสะเทอืนที่มาเรยีถลงึตาใส่ 

“จากความเหน็ของนกัวจิยัมากมายทั่วโลก หากต้องการให้แอนโท

ไซยานนิแสดงสนี�้าเงนิในภาวะกรดนั้น หลกัๆ ต้องอาศยัปัจจยัสองอย่าง 

ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้กนัอย่างชดัเจนแล้ว

ปัจจยัแรกคอืไอออนของโลหะอย่างแมกนเีซยีมหรอือะลมูเินยีม อกี

ปัจจยัคอืโมเลกลุไร้สทีี่ท�าหน้าที่เสรมิปฏกิริยิาที่เรยีกว่า ‘โคพกิเมนต์’ เมื่อ

โมเลกลุเหล่านี้รวมตวักบัแอนโทไซยานนิ จะท�าให้ได้สนี�้าเงนิที่เสถยีรแม้อยู่

ภายใต้ภาวะกรด นี่คอืกลไกที่ประจกัษ์แจ้งแล้วในปัจจบุนั”

“ถ้ามคีณุสมบตัเิป็นด่าง ไม่ต้องรวมตวักไ็ด้ แต่ถ้าเป็นกรด กต็้อง

รวมตวังั้นหรอื...”

“รายละเอยีดยงัไม่แน่ชดั ถงึบอกว่าแสดงสนี�้าเงนิได้ด้วยคณุสมบตัิ

เป็นด่าง แต่แค่แอนโทไซยานนิโดยล�าพงัยงัแสดงสนี�้าเงนิสดไม่ได้ แถมสี

จะจางลงเมื่อเวลาผ่านไปด้วย
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นี่ยงัเป็นแค่การคาดคะเน แต่ถ้าจะให้แอนโทไซยานนิแสดงสนี�้าเงนิ

ได้ ‘สดและเสถยีร’ จ�าเป็นต้องอาศยัคณุสมบตัขิองไอออนโลหะและโคพกิ

เมนต์ในการประกอบโครงสร้างบางประเภท รวมทั้งบังต�าแหน่งเฉพาะใน

โมเลกุลที่มีคุณสมบัติแสดงสี ไม่ให้ท�าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออนและ

โมเลกลุน�้าที่อยู่รอบๆ ปกตแิล้วในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างจะมไีฮโดรเจน

ไอออนน้อยอยู่แล้ว ท�าให้แอนโทไซยานินที่อยู่เดี่ยวๆ สามารถทนได้ใน

ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีขีดจ�ากัดเรื่องความเสถียร...การคาดคะเนก็เป็นตาม

ที่พูดมา”

ชักจะเข้าใจยากขึ้นทุกที ดอกเตอร์อมยิ้ม คงสังเกตเห็นว่าสีหน้า

ของมาเรยีกบัจอห์นเปลี่ยนไป

“เอาเถอะ พวกทฤษฎยีบิย่อยน่ะเกบ็ไว้ก่อนกไ็ด้ แค่อยากให้เข้าใจ

ว่า สนี�้าเงนิในดอกไม้เกดิขึ้นได้เพราะสารแอนโทไซยานนิ แอนโทไซยานนิ

เป็นสีน�้าเงินในสภาวะด่าง และการให้ก�าเนิดดอกไม้สีน�้าเงินในอุดมคติ

จ�าเป็นต้องประกอบแอนโทไซยานินเข้ากับไอออนโลหะหรือโคพิกเมนต์…

เท่านี้กพ็อแล้ว”

“สาเหตทุี่กหุลาบสนี�้าเงนิไม่มอียูบ่นโลก เพราะขาดแอนโทไซยานนิ 

ไอออนโลหะ หรอืโคพกิเมนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง…ใช่ไหมครบั”

เรนถาม ทว่าดอกเตอร์ส่ายหน้าปฏเิสธ 

“น่าเสียดาย แต่ผิดไปหน่อย ไม่ใช่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ทั้งหมดเลยต่างหาก กลีบกุหลาบไม่มีทั้งแอนโทไซยานินที่ช่วยให้แสดง

สนี�้าเงนิ ทั้งไอออนโลหะและโคพกิเมนต์ที่จ�าเป็นต่อการรกัษาความเสถยีร

ของสี กุหลาบคือพืชที่ขาดแคลนปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่ท�าให้ออกดอก

เป็นสนี�้าเงนินั่นเอง”

ไร้ปัจจยัทั้งปวงที่ท�าให้ออกดอกเป็นสนี�้าเงนิ...?

“หมายความว่า” จอห์นยกมอืขึ้น “ถ้าจะให้ก�าเนดิกหุลาบสนี�้าเงนิ 

ต้องอาศัยยีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันน่ะ

หรอื”
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“พูดกว้างๆ กใ็ช่

ถงึบอกว่า ‘แอนโทไซยานนิแสดงสนี�้าเงนิ’ แต่ในความเป็นจรงิ ไม่ใช่

ว่าสารที่จัดอยู่ในกลุ่มแอนโทไซยานินจะแสดงสีน�้าเงินได้ทั้งหมด แอนโท

ไซยานนิตวัที่ควบคมุสขีองดอกไม้นั้น หลกัๆ มสีามชนดิ ซึ่งสารตั้งต้นของ

แต่ละชนดิสามารถเขยีนเป็นสตูรเคมไีด้ตามนี้ C15H8O2 (OH)4 , C15H7O2 

(OH)5 , C15H6O2 (OH)6 แต่ที่มคีณุสมบตัแิสดงสนี�้าเงนินั้นมาจากตวัที่สาม

หรอื C15H6O2 (OH)6 กล่าวคอืเดลฟินดินิกบัหมู่น�้าตาลของมนัเท่านั้น”

ดอกเตอร์คว้าชอล์กมาวาดโฟลว์ชาร์ตบนกระดานด�า

C15H8O2 (OH)4  ® เพลาร์โกนดินิ (เหลอืง)

C15H7O2 (OH)5 ® ไซยานดินิ (แดง)

C15H6O2 (OH)6 ® เดลฟินดินิ (น�้าเงนิ)

ค�านามไม่คุน้หคูุน้ตาชกัเยอะขึ้น ที่เขยีนชื่อสไีว้ในวงเลบ็คงหมายถงึ

รงควตัถทุี่ให้สนีั้นๆ

“ทีนี้กุหลาบไม่มีเดลฟินิดิน หรือพูดให้ถูกต้องก็คือ ไม่มีความ

สามารถในการสังเคราะห์สารตั้งต้นของมันที่ชื่อว่า C15H6O2 (OH)6” 

ดอกเตอร์ชี้บรรทัดล่างสุด “พืชชนิดอื่นที่มีดอกสีน�้าเงิน จะมีเอนไซม์ที่

จ�าเป็นต่อกระบวนการสงัเคราะห์สารตั้งต้นของเดลฟินดินิ โดยใช้ C15H7O2 

(OH)5 เป็นสารตั้งต้น ตามสมการเคม ีC15H7O2 (OH)5  C15H6O2 

(OH)6 หรอืไม่กข็้ามขั้นจาก H8 ไป H6 เลยด้วยสมการ C15H8O2 (OH)4  

 C15H6O2 (OH)6 สมมตใิห้เอนไซม์ที่ว่าชื่อเอนไซม์ A กแ็ล้วกัน แต่

กหุลาบไม่มเีอนไซม์ A ที่ว่านี้”

“อ้าว ท�าไมล่ะ”

“ไม่รู้ส ินี่แหละที่เขาเรยีกกนัว่า ‘พระเจ้าเท่านั้นที่รู้’

ถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ นี่คือ ‘การคัดสรรในกระบวนการ
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วิวัฒนาการ’ เปล่าประโยชน์ที่จะพยายามหาว่ามีเจตนารมณ์แฝงอยู่ใน

นั้นไหม สิ่งมชีวีติไม่ได้ววิฒันาการด้วยความต้องการ ‘อยากเป็นแบบนั้น 

แบบนี้’ เพยีงแต่มสีายพนัธุท์ี่รอดพ้นจากการสญูพนัธุม์าได้โดยบงัเอญิ และ

เมื่อย้อนมองกลบัไปจะพบว่ารปูลกัษณ์ของพวกมนัเปลี่ยนไปจากอดตีแล้ว 

เนื้อแท้ของการววิฒันาการมนักม็เีท่านั้นเอง

ขอย้อนเข้าเรื่องเดิมนะ กุหลาบไม่มีเอนไซม์ A ที่จะใช้สังเคราะห์ 

C15H6O2 (OH)6 จึงไม่อาจสร้างเดลฟินิดินที่ให้สีน�้าเงินได้ สร้างได้ก็แต่

เพลาร์โกนิดินกับไซยานิดิน หรือรงควัตถุสีเหลืองและสีแดงเท่านั้น นี่คือ

สาเหตทุี่ดอกกหุลาบส่วนใหญ่มสีเีหลอืงและสแีดง”

“แล้วกหุลาบขาว กหุลาบด�า กหุลาบชมพูล่ะว่าไง”

“ส�าหรบักหุลาบขาว อย่าว่าแต่เดลฟินดินิเลย กระทั่งเพลาร์โกนดินิ

หรอืไซยานดินิกส็งัเคราะห์ไม่ได้ ส่วนกหุลาบด�ากแ็ค่รงควตัถสุแีดงกระจกุ

กันแน่นจนมองเห็นเป็นสีด�าเท่านั้น สภาวะแท้จริงใกล้เคียงกับกุหลาบ

แดงนั่นละ กหุลาบสชีมพูกเ็ช่นเดยีวกนั มนัเป็นกหุลาบแดงชนดิหนึ่ง แต่

รงควตัถทุี่สงัเคราะห์ได้มนี้อยเลยกลายเป็นสชีมพูอ่อน

สีของดอกกุหลาบก็ถูกก�าหนดโดยปริมาณและการกระจายตัวของ

รงควตัถทุี่สร้างขึ้นในลกัษณะนี้เอง”

“แล้วปริมาณกับการกระจายตัวของรงควัตถุถูกก�าหนดไว้ยังไง

ครบั”

ดอกเตอร์ชูสองนิ้วให้ค�าถามของเรน 

“จุดส�าคัญมีสองข้อ ปรับใช้กับดอกไม้ได้ทุกชนิด ไม่จ�ากัดแค่

กหุลาบ

ข้อแรกคือปริมาณการสังเคราะห์สารตั้งต้นรงควัตถุ C15H8O2 

(OH)4, C15H7O2 (OH)5 หรือ C15H6O2 (OH)6 ถ้าตามโฟลว์ชาร์ตคือ 

ลูกศร ‘แนวตั้ง’ ในปฏกิริยิา

อีกข้อคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนสารตั้งต้นเหล่านี้เป็น
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รงควัตถุแต่ละสี ซึ่งในโฟลว์ชาร์ตเขียนด้วยลูกศร ‘แนวนอน’ ความจริง

ปฏกิริยิาลกูศร ‘แนวนอน’ ทั้งสามถกูควบคมุโดยเอนไซม์ในพชืแต่ละชนดิ 

ขอเรยีกว่าเอนไซม์ B กแ็ล้วกนั เอนไซม์ B ชอบเส้นทางไหนกจ็ะส่งผลเร่ง

อตัราการเกดิปฏกิริยิา ‘แนวนอน’ เส้นนั้น

สมดุลของปฏิกิริยาในแนวตั้งและแนวนอน คือตัวก�าหนดปริมาณ

รงควตัถขุองดอกไม้ รวมถงึสสีนัที่ตาเหน็ด้วย”

ดอกเตอร์เขยีนเพิ่มเข้าไปในโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้

   B

A 

C15H8O2 (OH)4  ® เพลาร์โกนดินิ (เหลอืง) 

C15H7O2 (OH)5 ® ไซยานดินิ (แดง)

C15H6O2 (OH)6 ® เดลฟินดินิ (น�้าเงนิ)

มาเรียจ้องโฟลว์ชาร์ตที่มีรหัสอะไรก็ไม่รู ้เพิ่มขึ้นมาด้วยสายตา

ขมงึทงึราวกบัจ้องหน้าฆาตกรฆ่าบพุการี

“ขอถามสักข้อสิ” จอห์นตั้งค�าถามอีกครั้ง “แบบนี้เท่ากับว่า

ปฏกิริยิาในลูกศร ‘แนวนอน’ ทั้งสามถูกควบคมุด้วยเอนไซม์ B เหมอืนๆ 

กัน...ขอแค่มี C15H6O2 (OH)6 แม้แต่กุหลาบก็สร้างรงควัตถุสีน�้าเงินได้

หรอืเปล่า”

“ตามนั้นแหละ เข้าใจเรว็ดนีี่

สรุปว่าการขาดเอนไซม์ A นี่แหละ คือหนึ่งในอุปสรรคขัดขวาง 

ไม่ให้สีน�้าเงินในดอกกุหลาบแสดงออกมาได้ ถ้าจะสร้างกุหลาบสีน�้าเงิน 

อนัดบัแรกต้องเคลยีร์ปัญหานี้ให้ได้ก่อน

ด้วยเหตนุั้น พวกเราจงึ…”

���������������������������� Art6.indd   69 11/4/20   5:21 PM



- 70 -

�����������������������������

“สกัดยีนที่สร้างเอนไซม์ A จากพืชชนิดอื่น แล้วถ่ายฝากยีนนั้น

เข้าไปในยนีของกหุลาบ...สนิะ”

ดอกเตอร์พยกัหน้า

“ถ้าพูดในเชิงเทคนิคมากขึ้นอีกหน่อยก็คือ ใช้เอนไซม์ตัดจ�าเพาะ 

เอนไซม์ไลเกสที่ท�าหน้าที่เชื่อมชิ้นส่วนดีเอ็นเอ และเวกเตอร์ ในการน�า  

‘ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่บันทึกข้อมูลการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนของเอนไซม์ 

A’ ต่อเข้ากบัดเีอน็เอของกหุลาบ”

“เอ่อ เดี๋ยวก่อนส”ิ มาเรยีพูดแทรก “ได้เอนไซม์ A มาแล้ว รงควตัถุ

สนี�้าเงนิกไ็ด้มาแล้ว ถงึจดุนี้กโ็อเคอยู่หรอก แต่การเลอืกสงัเคราะห์เฉพาะ

รงควตัถสุนี�้าเงนิน่ะ ท�าได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรอื

แล้วไอ้ปฏกิริยิาตามลกูศร ‘แนวนอน’ ที่เหลอือกีสองปฏกิริยิา อย่าง 

‘C15H8O2 (OH)4 ® เพลาร์โกนดินิ’ หรอื ‘C15H7O2 (OH)5 ® ไซยานดินิ’ 

ล่ะจะว่าไง ต่อให้มเีอนไซม์ A แล้ว แต่เส้นทางพวกนี้ไม่ยอมหลีกทางให้

แต่โดยดอียู่แล้วใช่หรอืเปล่า ก่อนที่ปฏกิริยิาของลูกศร ‘แนวตั้ง’ จะไปได้

สดุทาง เผลอๆ อาจเบี่ยงไป ‘แนวนอน’ กลางทาง จนกลายเป็นรงควตัถุ

สเีหลอืงหรอืแดงซะก่อนกไ็ด้ใช่ไหมล่ะ”

ดอกเตอร์เบกิตากว้าง ยิ้มหน้าบานประหนึ่งเจอขมุทรพัย์

“ยอดเยี่ยม...ช่างยอดเยี่ยมจรงิๆ ไม่นกึว่าอธบิายแค่ครั้งเดยีว คณุ

จะเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้น อยากเชิญคุณมาร่วมห้องวิจัยของฉันให้ได้

เชยีวละ”

“...ล้อเลยีนกนัรไึง”

“เปล่า” ดอกเตอร์ส่ายศีรษะด้วยสีหน้าจริงจัง “เป็นอย่างที่คุณ

ทกัท้วงมาเลย

แค่น�าเอนไซม์ A เข้ามา กุหลาบก็ยังไม่อาจมีสีน�้าเงินที่งดงามได้ 

เพราะรงควตัถสุเีหลอืงกบัสแีดงจะถกูสงัเคราะห์ขึ้นพร้อมกนัตามปฏกิริยิา

ของลูกศร ‘แนวนอน’ อกีสองปฏกิริยิา
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ซึ่งวธิทีี่ง่ายและแน่นอนที่สดุในการหลกีเลี่ยงไม่ให้เป็นแบบนั้นกค็อื 

เราต้องเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ B

ในการจะให้ก�าเนิดกุหลาบสีน�้าเงินนั้น หรือพูดอีกอย่างก็คือ ใน

การสร้างเฉพาะรงควตัถสุนี�้าเงนินั้น เราต้องก�าจดัเอนไซม์ B ที่มมีาแต่ต้น 

แล้วแทนที่มนัด้วยของใหม่คอืเอนไซม์ C ที่จะเลอืกสร้างเฉพาะเดลฟินดินิ”

เสยีงของดอกเตอร์แฝงความนยัอย่างประหลาด

เรนเว้นช่วงครู่สั้นๆ ก่อนเอ่ยปาก

“แปลว่ากระบวนการอย่างการกดการแสดงออกของยีนในเอนไซม์ 

B และการน�าเข้ายนีของเอนไซม์ C จะยิ่งจ�าเป็นขึ้นอกีสนิะครบั

คุณจะบอกว่าการตัดต่อยีนที่ซับซ้อนขนาดนี้สามารถท�าได้แล้ว 

อย่างน้อยกใ็นขั้นของการวจิยังั้นหรอืครบั”

“ในแง่ทฤษฎนี่ะใช่ แต่ในทางปฏบิตัไิม่ราบรื่นขนาดนั้นหรอก การ

หายนีเป้าหมายให้พบอย่างแม่นย�าจากล�าดบัเบสที่มอียูม่หาศาล สกดัมนั

ออกมา แล้วน�าเข้าไปยงัต�าแหน่งที่ต้องการ…ยงัเป็นเรื่องเพ้อฝันเมื่อค�านงึ

ถงึมาตรฐานเทคโนโลยใีนตอนนี้ ที่พวกนกัวจิยัก�าลงัท�าในปัจจบุนักแ็ค่ตดั

ดเีอน็เอด้วยกรรไกรที่ตดัได้เพยีงจ�าเพาะจดุ แล้วอาศยัความสามารถของ

จลุนิทรย์ี…หรอืเวกเตอร์ ช่วยส่งชิ้นส่วนที่น่าจะใช่เข้าไปในเซลล์เท่านั้นเอง 

ส่วนยนีเป้าหมายจะเข้าไปเชื่อมต่อในต�าแหน่งที่เราต้องการและแสดงออก

มาหรือเปล่านั้น ต้องเลี้ยงเซลล์ที่รับเวกเตอร์เข้าไปเสียก่อนถึงจะรู้ นี่คือ

สถานการณ์ในปัจจบุนั”

ดอกเตอร์กล่าวต่อพลางยิ้มเยาะตวัเอง

“ถ้าให้อธิบายละเอียดยิ่งขึ้นก็คือ ตอนนี้เรายังอยู่แค่ขั้นแรกของ

โฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้ด้วยซ�้า ในการสร้างกหุลาบสนี�้าเงนิ นอกจากเดลฟินดินิ 

เรายงัต้องใช้ยนีอกีหลายตวัเพื่อเพิ่มไอออนโลหะและโคพกิเมนต์เข้าไปด้วย 

เวลาพูด เราพูดสั้นๆ ว่า ‘ให้ก�าเนดิกหุลาบสนี�้าเงนิด้วยการตดัต่อยนี’ แต่

ในความเป็นจรงิ ต้องลองผดิลองถูกกนัไปเรื่อยๆ ไม่รู้จกัจบจกัสิ้น
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เอาละ จอห์น นสิเซน ย้อนกลบัมาที่ค�าถามของคณุกนัเถอะ”

ดอกเตอร์เขม้นเหมือนจะมองทะลุร่างจอห์น นายทหารหนุ่มใหญ่

ตวัแขง็เป็นหนิเพราะไม่ทนัตั้งตวั

“คุณถามว่า ‘เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างยอดมนุษย์ด้วยการ

ดดัแปลงพนัธกุรรม’ ใช่ไหม

ขอพูดจากข้อสรปุกแ็ล้วกนั ไม่สามารถฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้า

ถามว่าเทคโนโลยจีะก้าวหน้าถงึระดบัใช้งานได้จรงิภายในอกีสบิกว่าปีหรอื

เปล่า ค�าตอบย่อมเป็นโน”

“...เพราะยนีที่จ�าเป็นต้องควบคมุมมีหาศาลเกนิไปงั้นหรอื”

เสยีงพมึพ�าของจอห์นแฝงอารมณ์ที่แยกไม่ออกว่าผดิหวงัหรอืโล่งใจ

แค่สร้างกุหลาบสีน�้าเงินก็ต้องอาศัยปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่สลับ 

ซับซ้อนกับสารตัวช่วยตั้งเยอะแยะ ทั้งยังต้องเชื่อมต่อยีนที่แต่เดิมไม่มีอยู่ 

ในกหุลาบเข้าไปมากมายขนาดนี้แล้ว หากสร้าง ‘ยอดมนษุย์’ จะเกี่ยวพนั

ถึงปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตกับสารมากมายแค่ไหน และต้องใช้ยีนมากมาย

เพยีงใดเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจรงิขึ้นมา…แค่คดิกจ็ะสตแิตกแล้ว

“ถูกต้อง แต่กรณใีช้ ‘มนษุย์’ เป็นเป้าหมายในการตดัต่อยนี ยงัมี

อปุสรรคใหญ่ยกัษ์ยิ่งกว่านั้นเพิ่มเข้ามาอกี”

“หมายถงึปัญหาด้านมนษุยธรรมหรอืครบั”

“คิดว่าพวกที่จะสร้าง ‘ยอดมนุษย์’ สนเรื่องมนุษยธรรมงั้นหรือ 

ปัญหามนัเป็นรูปธรรมกว่านั้น ระดบัความเรว็ในการเตบิโตของตวัทดลอง 

ต่างหากล่ะ

ในกรณีของกุหลาบ กว่าเซลล์ที่ถูกตัดต่อยีนจะออกดอกก็กินเวลา

ราวครึ่งถึงหนึ่งปี ซึ่งในแง่วงจรการวิจัยก็ถือว่านานแล้วนะ แต่กรณีของ

มนษุย์ กว่าไข่ที่ผสมจะกลายเป็นทารก แล้วผ่านช่วงปฐมวยัไปจนถงึช่วง

โตเตม็วยั ต้องใช้เวลาร่วมยี่สบิปี และถ้าล้มเหลว เกดิผลข้างเคยีงถงึขั้น

เสยีชวีติ เราต้องนบัหนึ่งใหม่โดยใช้เวลาเป็นหลกัสบิๆ ปี
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นบัหนึ่งใหม่ ตรงตวัตามนั้นเลย”

“หมายความว่ายงัไง”

“ในกรณขีองพชื เรามเีทคนคิที่อยู่ตวัแล้วในการตดัชิ้นส่วนเซลล์ใดๆ 

จากต้นที่โตเตม็วยั แล้วเพาะเลี้ยงต้นใหม่ที่มยีนีแบบเดยีวกนัไม่มผีดิเพี้ยน 

หรอืที่เรยีกกนัว่า ‘โคลนนิ่ง’ นั่นแหละ

กล่าวคอื ถ้ามต้ีนแบบที่ท�าส�าเรจ็ถงึครึ่งทางแล้ว กส็ามารถเกบ็เซลล์

จากตวัทดลองนั้นมาด�าเนนิการตดัต่อยนีต่อได้เลย

แต่ตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จในการโคลนนิ่งโดยใช้เซลล์จาก

ร่างกายของสตัว์มกีระดูกสนัหลงันั้น ในปัจจบุนัยงัไม่มอียู่ที่ไหนทั้งสิ้น

ต่อให้พฒันา ‘ยอดมนษุย์’ ได้ส�าเรจ็ไปครึ่งทาง แต่เมื่อใดที่เตบิโต

มาเป็นมนษุย์แล้ว การใช้คนคนนั้นเป็นเครื่องสังเวยเพื่อต่อยอดผลส�าเร็จ

ก็เป็นเรื่องที่ท�าไม่ได้ในความเป็นจริง ต้องตัดต่อยีนให้ยุ่งยากวุ่นวายกัน

ใหม่ตั้งแต่ต้น

แทนที่จะสร้าง ‘ยอดมนษุย์’ ที่ต้องลงทนุลงแรงขนาดนั้น สู้พฒันา

อาวุธทรงประสิทธิภาพที่ยิงนัดเดียวก็ส่งยอดมนุษย์นั่นลงหลุมได้แล้ว ยัง

จะเรว็และมคีวามเป็นไปได้มากกว่า”

จอห์นอ้าปากค้างหน้าเครยีด ทว่าคงนกึค�าโต้แย้งไม่ออก ได้แต่คราง

ออกมาสั้นๆ เท่านั้น คนที่ตั้งค�าถามแทนกลบัเป็นมาเรยี

“หมายความว่าการวจิยั ‘ยอดมนษุย์’ เป็นเรื่องเปล่าประโยชน์สนิะ”

“จะมองแบบนั้นกไ็ด้ ถ้ามองมนัในแง่อาวธุท�าลายล้าง”

“ถ้างั้น…”

มาเรยีหนัดวงตาสแีดงเข้มที่ทอประกายวาววบัไปทางดอกเตอร์

“คณุคดิจะสร้างกหุลาบสนี�้าเงนิขึ้นมาท�าไม”

สหีน้าตกตะลงึคาดไม่ถงึผดุขึ้นบนใบหน้าของดอกเตอร์เป็นครั้งแรก
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“ถ้าสร้างมนัเพราะไม่มอียูต่ามธรรมชาต ิไม่เหน็ต้องเป็นกหุลาบเลย 

กไ็ด้นี่ พชืที่เป็นประโยชน์ต่อมนษุย์ยงัมอีกีถมเถไป อย่างแคร์รอตหวานหรอื

ไม่กพ็รกิหยวกหวาน”

ไอ้ที่คุณพูดมามันของกินที่คุณเกลียดทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรือ เรนคิด

แต่ไม่ได้เอ่ยออกมา

“เหตผุลที่เลอืกกหุลาบสนี�้าเงนิทั้งที่มตีวัเลอืกมหาศาลคอือะไร”

ความเงยีบยงัคงด�าเนนิต่อไป…และในที่สดุ

“ไม่มีเหตุผลหรอก” ดอกเตอร์ยักไหล่อย่างวางท่า “อยากสร้างก็

เลยสร้าง ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้น

‘กุหลาบสีน�้าเงินคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และการสยบ

มันให้ได้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของพันธุวิศวกรรม’…ค�าตอบนี้เป็นแค่ประโยค

โฆษณาส�าหรับพวกคนใหญ่คนโตหรือสาธารณชนเท่านั้น พวกคุณคงไม่

อยากได้ค�าตอบที่แต่งเตมิให้เลศิหรูแบบนั้นหรอกใช่ไหม

อยากสร้างก็เลยสร้าง นั่นคือเส้นทางที่ควรจะต้องเป็นส�าหรับฉัน 

มันก็แค่นั้น ค�าถามว่าท�าไมนั้น ลึกซึ้งแต่ไร้ความหมายพอๆ กับถามว่า 

‘ท�าไมชอบดื่มเหล้า’ นั่นละ”

ดอกเตอร์เขม้นมาเรียกลับ หลังจ้องตากันชั่วครู่ ไหล่ของหัวหน้า 

ผมแดงกห็ายเกรง็ “เข้าใจแล้ว ขอโทษที่ถามไม่เข้าท่า”

“ไม่หรอก มคี�ากล่าวว่า ‘ค�าถามไม่เข้าท่านั้นไม่ม ีจะมกีแ็ต่ค�าตอบ

ไม่เข้าท่า’”

“นั่นสนิะ ฉนัเคยถามคล้ายๆ กบัแบบนี้ แล้วกม็คีนที่ตอบแบบเดยีว

กบัคณุ เมื่อไม่นานมานี้เอง”

เรนกลั้นหายใจ จอห์นก็ท�าหน้าเครียด ดอกเตอร์ไม่ได้สังเกตท่าที

ของฝ่ายนี้ เจ้าตัวยิ้มมุมปากและบอกว่า “งั้นฉันคงดื่มเหล้าคุยถูกคอกับ 

คนคนนั้นแน่เลย เอาละ มคี�าถามอื่นอกีหรอืเปล่า”

“ในงานแถลงข่าววนัก่อน” เรนเอ่ยขึ้นบ้าง “คณุบอกว่าสร้างกหุลาบ
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สนี�้าเงนิเป็นผลส�าเรจ็ด้วยเทคโนโลยกีารตดัต่อยนีที่พฒันาขึ้นใหม่ แต่จาก

ที่ฟังคณุอธบิาย ผมยงัมองไม่เหน็ภาพรวมของเทคโนโลยทีี่ว่าเลยนะครบั

‘เทคนคิสร้างยนีที่ส�าคญัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ’ น่ะ เป็นยงัไงใน

เชงิรูปธรรม ช่วยอธบิายอย่างละเอยีดได้ไหมครบั”

“เสียใจด้วยที่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ รายงานการประชุมวิชาการยัง

ไม่ออกมาเลย แต่จริงๆ ไอเดียก็เรียบง่าย ถ้ามีความรู้พื้นฐานเรื่องการ

แสดงออกของยนีกจ็ะเข้าใจได้ทนัท ี เอกสารทางวชิาการที่ลงรายละเอยีด

จะเผยแพร่เดอืนหน้าแล้ว ไปอ่านในนั้นเองกแ็ล้วกนั”

แม้ถูกหลบฉากเอาดื้อๆ เรนก็ไม่ซักไซ้ไปกว่านั้น ถ้ามีเอกสารทาง

วิชาการออกมา เขาแค่ไปดูเอาทีหลัง ประเด็นส�าคัญที่เป็นข้ออ้างของ 

พวกตนคอืต่อจากนี้ต่างหาก

“ในการดดัแปลงพนัธกุรรม คดิว่าจ�าเป็นจะต้องถอดรหสัล�าดบัเบส

ของดเีอน็เอให้ได้เสยีก่อนเป็นขั้นตอนเบื้องต้น เทคโนโลยด้ีานนั้นก้าวหนา้

ไปถงึไหนแล้วครบั

มคีวามคาดหวงักนัว่า ถ้าสามารถน�าเทคโนโลยกีารถอดรหสัดเีอน็เอ

มาใช้ในการสบืสวนคดอีาชญากรรม น่าจะระบตุวับคุคลได้เฉพาะเจาะจง

กว่าการใช้หมู่เลอืดมากเลยนะครบั”

“หมายถงึการตรวจดเีอน็เอหรอื ฉนัเคยได้ยนิเหมอืนกนั อกีไม่กี่ปี

กค็งจะเริ่มใช้ได้แล้วละมั้ง”

ตกใจเลย เรว็กว่าที่คดิ

“แต่ถงึแบบนั้น ที่วจิยักนัอยูต่อนนี้กเ็ป็นแค่การตดัล�าดบัเบสเฉพาะ

ส่วนในดีเอ็นเอไปเทียบความยาวเพื่อจ�ากัดวงหาตัวบุคคลอย่างคร่าวๆ 

เท่านั้นเอง รูปแบบที่จ�าแนกได้อย่างแม่นย�ากย็งัมแีค่ไม่กี่สบิชนดิ เรยีกว่า 

‘การระบรุูปแบบดเีอน็เอ’ น่าจะถูกต้องตรงตวักว่า

ในการถอดรหสัล�าดบัเบสไปทลีะล�าดบัและดเีอน็เอจนทะลปุรโุปร่ง

อย่างถูกต้องแม่นย�านั้น ต้องใช้กระบวนการมากมายและซับซ้อนโดย
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ใช้ปฏิกิริยาจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ หากพิจารณาตามมาตรฐานของ

เทคโนโลยียุคปัจจุบัน การถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย์หนึ่งคนคงกินเวลา

อกีหลายสบิปี

หรือพูดอย่างเข้มงวดก็คือ กว่าการตรวจดีเอ็นเอจะก้าวหน้าระดับ

ใช้งานจรงิได้ อย่างน้อยต้องรอศตวรรษหน้าเป็นต้นไปละนะ”

คงหมายถงึเส้นทางยงัอกียาวไกล

ทว่า ถงึถอดรหสัได้แค่ไม่กี่สบิรปูแบบ จ�านวนกย็งัมากกว่าหมูเ่ลอืด 

ABO มากโขอยู่ดี หากเทคโนโลยีการถอดรหัสดีเอ็นเอก้าวไกลเร็วกว่านี้

หลายสบิปีละก ็คงไม่เกดิเหตอุย่างคดเีจลลี่ฟิชที่ผ่านมาหรอก

“มคี�าถามอื่นอกีไหม”

“ก่อนคณุแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ มบีาทหลวงที่รฐั A แถลงข่าว

เรื่องกหุลาบสนี�้าเงนิใช่ไหม คณุคดิเหน็ยงัไงเรื่องกหุลาบของเขา”

“ยากจะเชื่อได้สนทิใจนะ” ดอกเตอร์ตอบทนัควนั “ของปลอม หรอื

ไม่กพ็ระผูเ้ป็นเจ้าอารมณ์แปรปรวน อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้น ส่วน

เหตผุลที่ท�าให้ฉนัคดิแบบนี้ พวกคณุคงเข้าใจแล้ว”

“กหุลาบขาดปัจจยัต่างๆ ทางพนัธกุรรมที่ดอกไม้สนี�้าเงนิพงึม ีและ

โอกาสที่จะเกดิการเตมิเตม็ช่องโหว่เหล่านั้นตามธรรมชาตแิทบเป็นศนูย์…

ใช่หรอืเปล่า” 

“ตอบได้ถูกต้อง ฉันขอไม่ฟันธงว่าเป็นของปลอม เพราะการด่วน

ตดัสนิโดยไม่พสิูจน์หกัล้างขดัต่อธรรมเนยีมของนกัวทิยาศาสตร์

แต่ขอให้ความเหน็ไว้แค่ว่า โอกาสเป็นตามข้อแรกมสีูงมาก ถ้าได้

ไปตรวจสอบของจรงิคงรู้ทนัท ีมคี�าถามอื่นอกีไหม”

“งั้นขอถามอกีแค่ข้อเดยีว” มาเรยียกมอื “ต่อจากนี้ คณุคดิจะท�า

ยงัไงกบักหุลาบสนี�้าเงนิของคณุ”

“...ท�ายงัไง หมายถงึอะไรหรอื”

“คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นเอง คงไม่ใช่ว่าหลังจากนี้จะปล่อยมันทิ้ง
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ไว้ไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมล่ะ มันไม่ใช่เด็กถูกทอดทิ้งสักหน่อย อย่าบอกนะว่าไม่

ได้คดิอะไรไว้บ้างเลย”

คลับคล้ายกับว่า…ใบหน้าของแฟรงกี้ฉายอารมณ์ที่ไม่รู้คือความ 

ขุ่นเคอืงหรอืความเศร้าหมองขึ้นมาวูบหนึ่ง

หลงันิ่งเงยีบไปชั่วครู่ รอยยิ้มบางกห็วนกลบัมา

“ไม่ต้องห่วงหรอก มหีลายบรษิทัตดิต่อมาเรื่องพฒันามนัเป็นสนิค้า 

เรื่องขอสทิธบิตัรกย็ื่นค�าร้องเรยีบร้อยแล้วด้วย เหลอืแค่ปรบัปรงุบางจดุให้

เรยีบร้อย แล้วกค็งจะได้เหน็ในท้องตลาดกนัเอง”

มองทะลุเรื่องการแปลงเป็นธุรกิจไว้แล้วดังคาด ในเมื่อมีผลส�าเร็จ

อนัหาที่เปรยีบมไิด้อย่างกหุลาบสนี�้าเงนิออกมา หน่วยงานและองค์กรวจิยั

ต่างๆ คงน�้าลายสอกบัเทคโนโลยขีองดอกเตอร์ เหมอืนอย่างที่จอห์นเป็น 

ตวัแทนของกองทพัดั้นด้นมาจนถงึที่นี่

แต่เรนอดสะดดุใจกบัน�้าเสยีงแปลกๆ ของแฟรงกี้ไม่ได้

ทั้งที่ผลงานของตัวเองก�าลังจะน�าผลประโยชน์มหาศาลมาให้ แต่

ท่าทีของดอกเตอร์ออกจะเฉื่อยเฉยเหมือนเป็นเรื่องของคนอื่น กระนั้น

กต็าม ถ้าเจ้าตวับอกว่าตวัเองไม่ใช่คนโลภมาก เรนกไ็ม่รูจ้ะโต้แย้งอย่างไร

“งั้นจะรอชมนะครบั”

เรนพูดอย่างสภุาพมมีารยาท ไม่ให้ฟังดูเหมอืนประชด

“ว่าแต่” จอห์นเอ่ยเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ “ถ้าวางจ�าหน่ายในท้อง

ตลาด จะตั้งชื่อให้กบักหุลาบสนี�้าเงนินั่นหรอืเปล่า”

“ชื่อหรอื”

“เวลามีกุหลาบพันธุ์ใหม่ โดยทั่วไปจะมีการตั้งชื่อเฉพาะให้ ญาติ

ผมกช็อบดอกกหุลาบ ผมเลยได้ฟังเรื่องที่มาของชื่อกหุลาบพนัธุ์ต่างๆ อยู่

บ่อยครั้ง

จ�าได้ว่ากุหลาบสีน�้าเงินของบาทหลวงคนนั้นมีชื่อแล้ว รู้สึกจะชื่อ 

‘เซเลสเชยีล (สรวงสวรรค์)’”
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ท�าเป็นเต๊ะท่า มาเรยีวจิารณ์อย่างอวดดแีล้วหนัไปหาแฟรงกี้

“แล้วกหุลาบสนี�้าเงนิของคณุล่ะ มชีื่ออะไรท�านองนั้นไหม”

“ไม่มีหรอก แค่หนึ่งในตัวอย่างที่สร้างขึ้นมาหลายร้อยหลายพัน

เท่านั้นเอง ไม่มีชื่อเรียกอื่นนอกจากหมายเลขล�าดับ แต่นั่นสินะ...ถ้าจะ

อตุส่าห์ตั้งชื่อให้มนั”

แฟรงกี้ชะงกัค�าพูดชั่วขณะ แล้วพูดต่อราวกบันกึมกุตลกขึ้นมาได้

“ชื่อ ‘อะบสิ3 (ห้วงสมทุร)’ เป็นไง”

❉

พอจบการเข้าพบดร.เทนเนียล พวกเรนออกมาจากอาคารแผนก

วชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

จอห์นจะแวะฐานทพัอากาศเลยต้องแยกไปคนละทางกบัทั้งคู ่บอก

ว่าจะไปรบัข้อมลูเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟพูื้นที่เกดิเหตดุนิถล่มในรฐัใกล้เคยีง ค�า

ชกัชวนของมาเรยีว่า “ไหนๆ แล้ว ไปดื่มด้วยกนัหน่อยไหมล่ะ ให้คณุเลี้ยง

กไ็ด้เอ้า” ถูกนายทหารหนุ่มใหญ่ปฏเิสธด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ

ขณะเดินอยู่ในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปยังลานจอดรถ มีผู้หญิง 

คนหนึ่งเดนิสวนมาจากฟากตรงกนัข้าม

เธอเป็นหญงิชาวเอเชยีตะวนัออก อายนุ่าจะราวสามสบิกลาง ผม

ด�ายาวปานกลาง ตาสดี�า สวมแว่นกรอบหนา ใส่ชดุสูทสวมรองเท้าส้นสูง 

มอืซ้ายลากกระเป๋าตดิล้อมาด้วย บคุลกิเหมอืนพนกังานขายประกนัที่เพิ่ง

กลบัจากท�างานต่างประเทศ

มอืข้างหนึ่งถอืกระดาษที่น่าจะเป็นแผนที่ เธอเหลยีวซ้ายแลขวาไป

รอบๆ ด้วยสหีน้างนุงง สงสยัก�าลงัหลงทาง

3 ค�าว่า abyss มีความหมายถึงขุมนรกด้วย
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จากนั้นสงัเกตเหน็ทางนี้

“เอก็ซ์ควิส์ม ีขอถามอะไรหน่อยสคิะ”

เธอทกัทายมาด้วยภาษาประเทศ U ที่ออกแปร่ง ส�าเนยีงนั้นคุ้นหู 

สไตล์การพูดแบบคนประเทศ J ที่ออกเสยีงสระชดัเจน

“มอีะไรหรอืครบั”

เรนลองตอบกลบัด้วยภาษาประเทศ J หญงิคนนั้นหน้าตาสดใสขึ้น

ทนัท ีราวกบัเจอโอเอซสิกลางทะเลทราย

“เอ้อ ขอโทษนะคะ ทราบหรอืเปล่าว่าอาคารแผนกวชิาเทคโนโลยี

ชวีภาพไปทางไหน”

พวกเรนเพิ่งอยู่ที่นั่นจนถงึเมื่อกี้นี้เอง เรนชี้ไปยงัถนนด้านหลงั แล้ว

ใช้แผนที่บอกต�าแหน่งปัจจุบันและต�าแหน่งที่หมายให้ หญิงคนนั้นผุด

สหีน้าโล่งใจ

“โล่งอกไปท ีเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกกเ็ลยไม่รู้เหนอืรู้ใต้...ไม่รู้ว่า

จะขอบคณุคณุยงัไงด”ี

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครบั ว่าแต่คณุมาท�างานที่นี่หรอืครบั”

“ไม่เชิงท�างานหรอกค่ะ จริงๆ แล้วฉันสังกัดห้องวิจัยของอีก

มหาวทิยาลยั ครั้งนี้เหมอืนมาส�ารวจภาคสนามน่ะค่ะ”

ไม่ใช่พนกังานขายประกนัหรอกหรอื พอถามถงึสงักดั มหาวทิยาลยั

รฐัที่เธอตอบกลบัมานั้นมชีื่อเสยีง ซึ่งเรนกเ็คยได้ยนิชื่อเหมอืนกนั

“เรน พูดภาษามนษุย์ดาวเสาร์เรื่องอะไรอยู่น่ะ คนรู้จกักนัหรอื”

มาเรียถามด้วยสีหน้าข้องใจ หญิงคนนั้นร้องว่า “อุ๊ย ไอม์ซอรี่” 

หน้าตาแขง็ทื่อขึ้นมาทนัใด จ้องมาเรยีตั้งแต่หวัจรดเท้า การแต่งเนื้อแต่งตวั

แบบเอาง่ายเข้าว่าของมาเรยีคงกวนใจเธอเข้า ท่าทจีงึพดูได้ยากว่าเป็นมติร

“อะไร? มอีะไรหรอื”

มาเรียยังไม่รู้ตัว หญิงคนนั้นสะดุ้งเงยหน้าขึ้นร้อง “อ๊ะ อุ๊ยตาย” 

แล้วหวัเราะแห้งๆ
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“ขออภยัที่เสยีมารยาท ดูแลตวัเองด้วยนะคะ”

เธอกล่าวลา แล้วลากกระเป๋าเดนิจากไปอย่างรบีร้อน เสยีงกงึกงัๆ 

ของกระเป๋าลากดงัห่างออกไปทกุที

“...อะไรของเขากไ็ม่รู้ คนประเทศ J เนี่ย คนเพี้ยนๆ เยอะนะ”

“ผมว่าอย่างคณุไม่น่าจะมหีน้าพูดแบบนั้นได้นะครบั”

หมายความว่าไงยะ หางตาของมาเรยีชี้ขึ้นทนัตาเหน็

ทนัททีี่ทั้งสองเดนิทางกลบัถงึสถานตี�ารวจ F มโีทรศพัท์จากโดมนิคิ 

มาอกีครั้ง

❉

“ขอบคณุที่มา ยนิดตี้อนรบัครบั คณุซอลส์บร ีคณุคโุจ”

เสียงโทนต�่าของบาทหลวงโรบิน คลีฟแลนด์ดังทุ ้มไปทั่วห้อง 

สวดมนต์

รูปร่างหน้าตาห่างไกลจากภาพลกัษณ์ทั่วไปของ ‘บาทหลวง’ หรอื 

‘นักเพาะเลี้ยงกุหลาบ’ เขาตัวใหญ่ราวกับหินผา เครื่องหน้าโดดเด่น 

ชดัเจน ส่วนสูงน่าจะร่วมร้อยแปดสบิกว่าเซนตเิมตร ร่างในชดุบาทหลวง

สดี�าไม่อ้วนไม่ผอม ไหล่กว้างแลดูแขง็แรงบกึบนึ

“..อย่างกบัแอบรบัจ๊อบเป็นมอืสงัหารด้วยงั้นแหละ”

มาเรียพึมพ�าอย่างเสียมารยาทอยู่ข้างๆ เรน ไม่รู้ได้ยินเสียงพูด 

ของเธอเข้าหรอืไม่ แต่สหีน้าของโรบนิไม่เปลี่ยน แค่บอกว่า “งั้นเชญิทางนี้” 

หนัหลงัให้แล้วออกเดนิน�าไป

ที่นี่คือโบสถ์ของบาทหลวงโรบิน คลีฟแลนด์ อีกหนึ่งผู้ให้ก�าเนิด

กหุลาบสนี�้าเงนิ ที่อยู่ชานเมอืง P
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ห้องสวดมนต์ดูเรยีบง่าย นอกจากแท่นเทศนาและม้ายาวไม่กี่แถว

แล้วกไ็ม่มเีครื่องประดบัอื่นอกี วนัอาทติย์อาจจะมศีาสนกิชนมารวมตวักนั

เยอะ แต่วนัเสาร์อย่างวนันี้เงยีบเชยีบไร้ผู้คน

ทั้งคู่เดินตามหลังโรบินออกมาทางประตูหน้า พอเหลียวหลังกลับ

ไปดู เห็นผนังเหนือประตูใต้ชายคารูปสามเหลี่ยมมุมป้านมีกางเขนขนาด

ใหญ่ติดอยู่ โบสถ์แห่งนี้ไม่ได้มีหลังคาแหลมและไม้กางเขนบนยอดตาม

ภาพลักษณ์ที่มักผุดขึ้นมาเมื่อได้ยินค�าว่าโบสถ์ แต่เป็นอาคารชั้นเดียว 

หน้าตาบ้านๆ เหมอืนหอประชมุตามชมุชน

คนืสองวนัก่อน ตอนเรนกบัมาเรยีกลบัถงึสถานตี�ารวจ F สิ่งที่รออยู่

คอืค�าไหว้วานใหม่ของโดมนิคิ

“คราวนี้ให้ไปพบบาทหลวงโรบนิ คลฟีแลนด์…หรอืครบั”

“โทษทนีะ พอดผีู้ใหญ่ในสถานตี�ารวจ P ของเราดนับอกมาว่า ‘ให้

คนเดมิไปเชก็จะดกีว่า’”

เสยีงโดมนิคิย่อมออกแววเกรงใจแน่อยูแ่ล้ว พอเรนส่งหโูทรศพัท์ต่อ

ให้หวัหน้าผมแดง เธอกข็มวดคิ้ว เริ่มโวยวายแย้งโดมนิคิทนัที

“ฮลัโหล นี่มาเรยี ซอลส์บรนีะ...เดี๋ยวๆ เอาอกีแล้วหรอื” “...ฮื่อ ของ

แท้...ดร.เทนเนยีลหรอื จะว่าเพี้ยนกเ็พี้ยนอยูน่ะ แต่ในฐานะนกัวจิยักจ็ดัว่า

เก่งเลยมั้ง?...หา? พูดแบบนั้นหมายความว่าไง...เอิ่ม ไม่มหีรอก แค่ความ

ประทับใจครั้งแรกของมือใหม่ แต่ความรู้เฉพาะด้านของดอกเตอร์คงไม ่

เบา” “...เข้าใจแล้ว คราวหน้าเลี้ยงฉนัซะดีๆ ...สองแก้ว? น้อยไปย่ะ สี่แก้วส ิ

มนัต้องสี่แก้ว นี่ลดให้สดุๆ แล้วนะ”

หลังจากตกลงสัญญาลับกันสารพัด วันนี้เรนกับมาเรียก็ต้องมา

เยอืนบาทหลวงโรบนิ คลฟีแลนด์ ผู้สร้างกหุลาบสนี�้าเงนิอกีคน

จริงๆ ก็ควรคาดไว้อยู่แล้ว ในเมื่อไปเลียบเคียงหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง

กบัเหตเุอกิเกรกิเรื่องกหุลาบสนี�้าเงนิ กไ็ม่มเีหตผุลที่จะปล่อยปละอกีหนึ่ง

ไว้เฉยๆ

���������������������������� Art6.indd   81 11/4/20   5:21 PM



- 82 -

�����������������������������

กระนั้นกเ็ล่นเอากลุ้มเหมอืนกนัว่าจะหาข้ออ้างใดขอพบด ี ต่างกบั

ครั้งของดร.แฟรงกี้ เทนเนยีล คนที่จะพบครั้งนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพนัธุ

วิศวกรรม เลยใช้ข้ออ้างเรื่องอยากขอความเห็นทางเทคนิคไม่ได้ แต่ครั้น

จะเข้าไปหาแล้วบอกตรงๆ ว่ามาสบืสวนบางอย่าง กเ็กรงจะขดัเจตนาของ

พวกสถานตี�ารวจ P

หลังจากคิดกันอยู่นาน จึงยกเอาเรื่องอยากขอให้ไปบรรยายเป็น

ข้ออ้าง

ผลส�าเร็จอันยิ่งใหญ่จากความพยายามสุดความสามารถของคุณ 

ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ฉะนั้นอยากขอฟัง

เรื่องราวของคณุได้หรอืไม่ แม้ใจความค�าอ้างออกจะน่าขนั แต่อาจเพราะ

อิทธิพลของค�าว่าสถานีต�ารวจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อีกฝ่ายเลยตอบ

ตกลง และเนื่องจากเจ้าตวังานยุง่ วนัธรรมดามงีานแสดงธรรมเทศนา ส่วน

วนัอาทติย์กม็สีวดภาวนา จงึได้พบเขาเป็นครั้งแรกในวนัเสาร์ซึ่งกค็อืวนันี้ 

แม้ออกจะกะทนัหนัไปสกันดิกต็าม

แต่จะว่าไป กย็งัคาดเดาจดุประสงค์ของสถานตี�ารวจ P ไม่ออกอยูด่ี

น่าจะก�าลังสืบค้นบางอย่างเกี่ยวกับกุหลาบสีน�้าเงิน แต่บางอย่าง 

ที่ว่าคอือะไร แล้วท�าไมไม่ใช้คนของสถานตี�ารวจ P แต่กลบัใช้คนของสถานี

ต�ารวจ F แทน เรื่องไม่เข้าใจยงัมอีกีมากมาย

...เรนเดินตามหลังโรบินไปกับมาเรีย พลางขบคิดค�าถามที่นึก 

ค�าตอบไม่ออก 

ทั้งกลุ่มอ้อมข้างห้องสวดมนต์ไปด้านหลัง แล้วเห็นประตูไม้เก่าๆ 

ตรงก�าแพงอิฐล้อมรอบบริเวณโบสถ์ ถ้ามองจากประตูหน้าจะเห็นอยู่มุม

ในสดุของก�าแพงด้านซ้ายมอื

ท�าไมมีประตูตรงนี้ ประตูข้างหรือเปล่า พ้นมันไปไม่ใช่ที่ดินของ

บ้านข้างๆ หรอกหรอื

โรบินเปิดประตูโดยไม่ได้รู้ถึงความสงสัยของเรน พอทั้งคู่เดินเข้า
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ประตูตามที่บาทหลวงคะยั้นคะยอ พื้นที่โล่งเหมือนสวนกว้างก็แผ่ขยาย

เบื้องหน้าสายตา

ดินแห้งผาก มีก�าแพงล้อมรอบบริเวณ บรรดาต้นไม้ปลูกไว้ชิด

ก�าแพง ซ้ายมอืด้านในสดุมบีานประตูขนาดใหญ่ที่ดูเหมอืนประตูหน้า นี่

กท็�าด้วยไม้เช่นกนั ตอนนี้ประตูปิดสนทิ มองไม่เหน็สภาพภายนอก

กระท่อมที่มมีู่ลี่ปิดทั้งสี่ด้านตั้งเยื้องจากตรงหน้าพวกเรนเลก็น้อย

มแีสงสะท้อนบนกระจกจากระหว่างซี่ของมูล่ี่ มองเหน็สนี�้าตาลของ

ล�าต้น สเีขยีวของใบไม้ และเงาบางอย่างที่มสีอีอกน�้าเงนิอยู่ร�าไร

เรอืนกระจกนั่นเอง ความกว้างหลายเมตร ความลกึเกอืบสบิเมตร 

เทียบกับเรือนกระจกของมหาวิทยาลัย C เมื่อวานแล้วด้อยกว่าหลายขุม 

แต่ถือว่าอลังการในแง่ทรัพย์สินส่วนบุคคล ดูเหมือนมู่ลี่จะถูกน�ามาติดไว้

ทหีลงั เพราะขอบด้านบนตดิตะขอเลก็ๆ เพื่อเกี่ยวห้อยมู่ลี่ลงมา

“กุหลาบน่ะ เพาะเลี้ยงไว้ด้านโน้นครับ” โรบินเบนสายตาไปยัง

เรือนกระจก “เดิมทีที่นี่เป็นโรงเลี้ยงเด็กก�าพร้าของโบสถ์ แต่ยุบไปนาน

แล้ว อาคารกถ็ูกรื้อถอนกลายเป็นลานโล่ง เลยใช้เป็นสวนกหุลาบอย่างที่

เหน็แหละครบั”

เคยมีโรงเลี้ยงเด็กก�าพร้าของโบสถ์แต่ถูกรื้อถอนไปหรือ จะว่าไป 

ก�าแพงที่ล้อมรอบที่ดนิตรงนี้กเ็ป็นก�าแพงอฐิเช่นเดยีวกบัก�าแพงโบสถ์

“ถงึใช้ค�าว่า ‘สวน’ แต่ตอนนี้กม็แีค่เรอืนกระจกนั่นแหละครบั แถวนี้

อากาศร้อน ฝนก็ตกน้อย เวลาปลูกกุหลาบในหน้าร้อนต้องดูแลเรื่องการ

บงัแสง เอาละ”

โรบนิหยดุยนืหน้าเรอืนกระจก แล้วเปิดประตู

เรนเดนิเข้าไปข้างในกบัมาเรยี จากนั้นหยดุเดนิ

กหุลาบสนี�้าเงนิบานสะพรั่งทั่วบรเิวณ
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เถากหุลาบเลื้อยพนัปกคลมุทั้งผนงั หน้าต่าง และเพดาน ตรงไหน

มเีถากจ็ะมปีวงดอกไม้สนี�้าเงนิเส้นผ่าศนูย์กลางราวเจด็เซนตเิมตรผลบิาน 

กลบีดอกที่เปี่ยมชวีติชวีาซ้อนกนัเป็นชั้นๆ

สีสันอ่อนจางใกล้เคียงสีฟ้ามากกว่าสีน�้าเงิน ทว่าก็เป็น ‘กุหลาบ

สีน�้าเงิน’ อย่างไม่ผิดเพี้ยน สีน�้าเงินอ่อนให้ความรู้สึกโปร่งแสงราวกับ

ท้องฟ้าแรกฤดูใบไม้ผลิ

“...งดงามจงัเลยนะครบั”

เรนหลดุค�าพูดอย่างลมืตวั ‘อะบสิ (ห้วงสมทุร)’ ของดร.เทนเนยีล

ให้ความรูส้กึน่าหวาดกลวัหรอืน่าสยดสยองน�ามาก่อน แต่บดันี้ ปวงบปุผา

สีน�้าเงินอ่อนที่ปกคลุมทั่วเรือนกระจกให้ความรู้สึกสงบสุขดุจก�าลังแหงน

หน้ามองท้องฟ้าจากทุ่งกว้าง

แบบนี้เองหรอื ‘เซเลสเชยีล (สรวงสวรรค์)’ ช่างตั้งชื่อได้เหมาะเจาะ

ดจีรงิ

ในเรือนกระจกยังมีกุหลาบสีแดง เหลือง และขาวเบ่งบานอยู่

มากมาย ทั้งที่ปลูกลงดนิโดยตรงและที่ปลูกในกระถาง แต่กว่าครึ่งออกดอก

เป็นสีน�้าเงิน ตอนแรกนึกว่าจะปลูกในกระถางแค่กระหย่อมเดียวเหมือน 

‘อะบสิ’ ที่มหาวทิยาลยั C คาดไม่ถงึว่าจะบานสะพรั่งมากมายถงึเพยีงนี้

“เป็นเกยีรตคิรบั...แต่จะว่าไป ผมเป็นแค่คนเพาะเลี้ยงพวกมนั ถ้า

คุณรู้สึกว่ากุหลาบนี้งดงาม เท่ากับว่าตัวคุณเองมองความงดงามของ

กหุลาบออกนะครบั”

บาทหลวงตอบถ่อมตัวด้วยน�้าเสียงทุ้มลึก เรนเริ่มหยอดค�าถาม

อย่างแนบเนยีน

“คิดว่าคงเคยมีคนถามคุณแบบนี้หลายครั้งแล้ว แต่คุณสร้าง

กหุลาบพวกนี้ขึ้นมาได้ยงัไงครบั ตั้งใจให้เป็นกหุลาบสนี�้าเงนิตั้งแต่ต้นแล้ว

หรอืเปล่าครบั”

“เปล่า” บาทหลวงส่ายหน้า “แค่ผสมกหุลาบข้ามสายพนัธุเ์ข้าด้วย
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กนั เพื่อปรบัปรงุสายพนัธุ์เท่านั้นละครบั ไม่ได้มคีวามคดิว่าต้องพยายาม

ให้ก�าเนดิกหุลาบสนี�้าเงนิให้ได้

ดอกไม้ในเรือนกระจกหลังนี้ ผมก็ไม่ได้เป็นคนเพาะเลี้ยงคนเดียว 

ที่ศาสนกิชน เพื่อนๆ หรอืคนรู้จกัแบ่งหน่อมาให้กม็ไีม่น้อย ผมเอามาปลูก

ลงดินบ้าง ลงกระถางบ้าง บางครั้งก็เอามาผสมข้ามพันธุ์กัน ท�าแบบนี้ 

มายาวนาน จนกระทั่งวันหนึ่ง ดอกไม้ที่เป็นรากฐานของ ‘เซเลสเชียล’ 

พวกนี้กผ็ลบิานในกระถางใหม่ เรื่องมนักม็แีค่นี้เอง

ถ้าให้พูดอย่างโอ้อวดสกัหน่อยกค็งต้องบอกว่า พระผูเ้ป็นเจ้าส่งมนั

มาให้ผม พูดอย่างนั้นคงได้กระมงั ถ้าใครบอกว่า แน่จรงิลองท�าใหม่อกีรอบ

ส ิจะเท่ากบัให้ผมปรารถนาปาฏหิารยิ์จากพระเจ้าซ�้าสอง เรื่องมนัคงต่าง

จากที่พวกคณุอยากฟังอยู่สกัหน่อย”

“ไม่หรอกครับ ไม่ต้องเป็นห่วง สารวัตรใหญ่เองก็บอกมาว่าให้รับ

ฟังเรื่องของคณุมาให้ได้”

นั่นเป็นความจริง ไม่ได้มีเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศ J ที่ 

ชื่นชอบอ�านาจ

“แต่ดร.แฟรงกี้ เทนเนียลบอกว่า กุหลาบสีน�้าเงินแทบไม่มีทาง 

เกดิขึ้นได้เองตามธรรมชาตนิะ”

มาเรยีโยนค�าถามท�านองท้าทาย ทว่าโรบนิไม่ได้ขมวดคิ้วแม้แต่น้อย

“ผมเหน็ในหนงัสอืพมิพ์แล้วละครบั น่าเศร้า...แต่กอ็ย่างที่พวกคณุ

เหน็ ‘เซเลสเชยีล’ มอียู่จรงิ ในเมื่อวทิยาศาสตร์มอียู่เพื่ออธบิายความเป็น

จริง ไม่ใช่ว่าความเป็นจริงมีอยู่เพื่อให้วิทยาศาสตร์รับรอง ระหว่างความ

เป็นจรงิกบัวทิยาศาสตร์นั้น อย่างไหนส�าคญักว่ากนั พวกคณุคงกระจ่าง

กนัอยู่แล้ว

จะว่าไป ผมไม่คดิว่าศาสตราจารย์คนนั้นเข้าใจเรื่องนี้นะครบั”

จริงอยู่ แฟรงกี้บอกว่า ‘มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งที่จะเป็นของ

ปลอม’ แต่ไม่ได้กล่าวชดัเจนว่าไม่มทีางเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซน็ต์
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เช่นเดยีวกบั ‘อะบสิ’ ของแฟรงกี้ ในสายตาของมอืสมคัรเล่น ไม่

พบเห็นร่องรอยการปลอมแปลงด้วยฝีมือมนุษย์จาก ‘เซเลสเชียล’ ของ

โรบิน แม้ชะโงกหน้าเข้าไปดูจนชิดก็ไม่เห็นวี่แววของการเพนต์สีหรือให้

ดอกไม้ดูดซมึน�้าสนี�้าเงนิเข้าไป

ของแท้ สีน�้าเงินอ่อนที่เห็นนี้เป็นสีที่กุหลาบมีอยู่ในตัวเองและ

แสดงออกมาแบบนั้น

หากค�าพูดของโรบนิถูกต้อง ตอนนี้เรนก�าลงัเป็นประจกัษ์พยานถงึ

ปาฏหิารยิ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่หรอืเปล่า

“ต่างกับของดร.เทนเนียลโดยสิ้นเชิงเลยนะ ไม่ใช่แค่ดอก รูปร่าง

โดยรวมกด็้วย”

มาเรยีเปลี่ยนค�าถาม

‘อะบสิ’ ออกดอกที่กิ่ง แต่ ‘เซเลสเชยีล’ ที่ปกคลมุเรอืนกระจกมี

ลกัษณะเป็นเถา จะว่าไป ‘เซเลสเชยีล’ ที่ถูกเพาะในกระถางกม็ ีและส่วน

หนึ่งในบรรดานั้นมรีูปลกัษณ์คล้ายไม้พุ่ม

“ในการแยกแยะกุหลาบ นอกจากสีของดอกแล้ว ยังมีชนิดที่เป็น

เถาและชนดิที่เป็นพุ่มด้วยนะครบั”

ค�าพูดค�าจาของบาทหลวงโรบินขณะเล่าเรื่องกุหลาบนั้นนุ่มนวล

ไม่มตีะกกุตะกกั ตรงกนัข้ามกบัรูปลกัษณ์เคร่งขรมึ

“แต่ในความเป็นจริง เส้นแบ่งระหว่างสองประเภทนี้ก็ไม่ชัดเจน 

กหุลาบที่เป็นเถานั้น ถ้าน�าไปปลูกในดนิฟ้าอากาศที่แตกต่างออกไป มนั

อาจเตบิโตกลายเป็นพุ่มได้ หรอืในทางตรงกนัข้ามกม็อีอกบ่อย

แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ถูกน�าไปไว้หรือวิธีการเพาะเลี้ยง มัน

ก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ในข้อนี้ ไม่ว่ากุหลาบหรือมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกัน

หรอกครบั”

อย่างนี้นี่เอง มาเรยีพมึพ�าอย่างทึ่งๆ

“ถ้างั้นขอถามหน่อยส ิคณุคดิยงัไงกบัการตดัต่อยนีเพื่อเปลี่ยนแปลง

รูปลกัษณ์ของสิ่งมชีวีติ”
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ค�าถามเหนือคาดของมาเรียไม่บ่งบอกว่ายอมรับกุหลาบสีน�้าเงิน

ของแฟรงกี้หรอืไม่ 

“เป็นบาปหนักครับ” โรบินหลับตาลง “ผมไม่ได้จะแสดงความ 

เหน็ชอบหรอืคดัค้านทฤษฎทีี่ถกเถยีงกนัเรื่องววิฒันาการของสิ่งมชีวีติหรอก

นะครบั แต่เรื่องต่างๆ ล้วนมขีองที่เรยีกว่าสิ่งต้องห้าม ถ้าจะเปลี่ยนแปลง

รูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ก็ควรหยุดอยู่แค่ในขอบเขตของการเกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาต ิมนษุย์ไม่ควรข้ามเส้นนั้นด้วยความละโมบของตนเอง”

“รวมถงึการปรบัปรงุสายพนัธุ์ด้วยหรอืครบั”

ถ้าเปลี่ยนวิธีมอง การเอาสายพันธุ์ต่างๆ มาผสมเทียมกันก็ถือ

เป็นการดดัแปลงพนัธกุรรมรปูแบบหนึ่งได้เหมอืนกนั แล้วบาทหลวงมคีวาม

เหน็ว่ามนัแตกต่างจากการตดัต่อยนีในระดบัดเีอน็เออย่างไร

“ถ้าจะยึดจุดยืนว่าห้ามไม่ให้มนุษย์ยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด 

เท่ากบัว่ามอืของผมกแ็ปดเปื้อนไปแล้วเหมอืนกนั

แต่ในเมื่อเกสรดอกไม้ยงัถกูลมหรอืนกพาข้ามทะเลไปผสมกบัเกสร

ของดอกไม้ที่แผ่นดินอื่นจนออกดอกออกผลได้ ผมก็ไม่คิดว่าการน�าเกสร

จากดอกไม้ไปผสมกับต่างดอกด้วยมือคนเป็นความผิด ถ้ามันเป็นความ

ผิดละก็ เรือหรือเครื่องบินที่เชื่อมโยงต่างทวีปเข้าด้วยกันก็ต้องมีความผิด

ด้วยจรงิไหมครบั”

แต่ถ้าจะหาว่าผมแก้ตวักส็ดุแล้วแต่ โรบนิยิ้มบาง

“ผู้ที่แตกต่างกันมาผูกพันเข้าด้วยกันเพื่อก่อก�าเนิดความเป็นไปได้

ใหม่ๆ ชวีติมนักเ็ป็นแบบนั้นแหละครบั และกค็วรก�าเนดิมาในลกัษณะนั้น

ด้วย

แต่หากจะสร้างชวีติขึ้นมาด้วยวธิทีี่เกนิเลยจากกฎนี้ เท่ากบัมนษุย์

ท�าตวัแทนที่พระเจ้า จะต้องถกัทอชะตากรรมต่อจากนั้นเอง ต้องบนัดาล

ให้ค�าวิงวอนร้องขอเป็นจริง และชี้น�าทางไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขด้วย 

ตวัเอง คนเรามพีลงัอ�านาจหรอืส�านกึรบัผดิชอบถงึขนาดนั้นเชยีวหรอืครบั”
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พอดีช่วงบ่ายโรบิน คลีฟแลนด์มีธุระอื่นต้องท�า การเข้าพบเขาจึง

จบลงตั้งแต่ก่อนเที่ยง

หลังกลับมาที่ห้องสวดมนต์ ทั้งกลุ่มคุยกันสบายๆ เกี่ยวกับการ

เชญิเขาไปกล่าวบรรยายที่สถานตี�ารวจ F ซึ่งบาทหลวงยนิดรีบัค�าขอ ทว่า

เนื่องจากทางโบสถ์มักยุ่งช่วงปลายปีและต้นปี แล้วยังต้องแจ้งให้คนใน

สถานตี�ารวจรู้ล่วงหน้า ช่วงเวลาจดัการบรรยายจงึถูกปรบัเป็นตั้งแต่กลาง

เดอืนมกราคมเป็นต้นไป ซึ่งอกีฝ่ายกต็กลงตามนั้น

มาเรียนั่งบ่นงึมง�าตรงที่นั่งข้างคนขับในระหว่างเดินทางกลับจาก 

เมอืง P 

ถึงเป็นการตกกระไดพลอยโจน แต่กลายเป็นว่าต้องมานั่งฟัง

บาทหลวงเทศนาสั่งสอนที่สถานตี�ารวจ ไม่แปลกที่หวัหน้าผูไ้ม่มศีรทัธาสกั

กระเบยีดเดยีวจะออกอาการเซง็

“ว่ากนัว่าพระผู้เป็นเจ้าสถติอยู่ในรายละเอยีดนี่ครบั”

เรนโต้ตอบไปตามเรื่องตามราว แต่ความคดิลอยไปทศิทางอื่น

จากสายตาของเรน บุคลิกลักษณะของโรบิน คลีฟแลนด์ไม่ได้ 

แตกต่างจากบาทหลวงทั่วไปเท่าใดนกั

แม้มคีวามคดิก้าวหน้า แต่ค�าพูดของเขาน่าจะมรีากฐานจากศรทัธา

ในฐานะนกับวช ตอนให้ค�าตอบเรื่องต้นก�าเนดิของกหุลาบสนี�้าเงนิกต็อบ

อย่างสุขุมเยือกเย็น ถึงภายนอกดูเข้มงวด แต่อย่างน้อยเท่าที่คุยกันวันนี้ 

เรนไม่รู้สกึว่าเขามคีวามข้องเกี่ยวกบัเรื่องน่าข้องใจอะไรทั้งนั้น

ระหว่างทางกลับจากโบสถ์ พวกเขาแวะสถานีต�ารวจ P แล้วแจ้ง

ข่าวคร่าวๆ ให้โดมนิคิรู้ สายสบืผมทองตอบด้วยสหีน้ากลดักลุ้ม

“งั้นหรอื...โทษทนีะที่รบกวน อย่างน้อยคดคีราวนี้กจ็บเท่านี้ โล่งอก

ไปท”ี
“แล้วอย่าลมืเล่ารายละเอยีดให้ฟังด้วยล่ะ ไม่รูห้รอกว่าสถานตี�ารวจ 

P มเีรื่องอะไรกนั แต่อย่าลมืเล่านะ”
ฮื่อ โดมนิคิผดุยิ้มฝืดเฝื่อน
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แต่สดุท้ายโรบนิ คลฟีแลนด์กไ็ม่ได้มาบรรยาย…
สญัญาที่โดมนิคิให้ไว้ว่า ‘จะเล่าเรื่องราวให้ฟังอกีท’ี กลบักลายเป็น

จรงิอย่างรวดเรว็จนคาดไม่ถงึ

❉

วนัรุ่งขึ้น

เรนหมุนแป้นโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะใกล้บ้านมาเรีย ภูมิ
ทัศน์ด้านนอกกระจกตู้สะท้อนแสงแดดระยิบระยับเพราะเปียกฝนที่ตก
ตั้งแต่เมื่อคนืวานจนถงึรุ่งเช้า

หลงัจากโทรเรยีกไม่รูก้ี่สบิรอบ เสยีง “ฮลัโหล...” แบบเคอืงๆ เหมอืน
เคยกด็งัจากหูโทรศพัท์

“มาเรยี ตื่นได้แล้วครบั เกดิคด ีเราจะไปที่เกดิเหตกุนั”
“คด.ี..?” เสยีงของหวัหน้ายงังวัเงยี “อะไรเนี่ย...ฉนัถูกปลดออกจาก

งานสบืสวนแล้วไม่ใช่หรอื แถม...วนันี้ฉนัไม่ได้เข้าเวรนะ”
“คณุน่าจะรูต้ั้งหลายสบิปีก่อนแล้วนี่ครบัว่า วนัหยดุของต�ารวจเป็น

สิ่งที่ยกเลกิได้เสมอ”
เรนท�าหูทวนลมกับเสียงแหวจากหูโทรศัพท์ว่า “ฉันไม่ได้แก่ขนาด

นั้นย่ะ” พลางแจ้งเนื้อหาของข่าวด่วนที่เพิ่งมกีารตดิต่อเข้ามาเมื่อกี้

“ดร.แฟรงกี้ เทนเนยีลถูกฆ่า พบศพที่บ้านพกัในเมอืง F ครบั”
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

ผ่านมาได้หนึ่งเดือนครึ่งหลังจากผมกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

บ้านเทนเนยีล

วนันั้นเริ่มต้นไม่ต่างจากที่เคย

ผมเตรียมมื้อเช้ากับเคท ร่วมโต๊ะกินอาหารกับดอกเตอร์และไอริส 

พอเก็บกวาดล้างถ้วยชามเสร็จก็ท�าความสะอาดทั่วบ้าน แล้วไปช่วยงาน

ทดลองของดอกเตอร์ ซึ่งจริงๆ เป็นแค่งานเบ๊อย่างล้างภาชนะแก้วหรือ

เตรียมตัวอย่างทดลองให้เขา ช่วงว่างระหว่างงานก็ไปเรียนรู้วิธีดูแลดอก 

กหุลาบกบัเคทในสวนด้านหลงั

“เอากรรไกรทาบกบักิ่ง หนัไปทาง...ใช่จ้ะ แบบนั้นแหละ”

ผมออกแรงบบีกรรไกรท�าสวนตามค�าแนะน�าของเคท ไม่รูเ้พราะจบั

ไม่ถูกวธิหีรอืเปล่า ถงึได้ตดัยากตดัเยน็นกั แต่หลงัจากพยายามหน้าเขยีว

หน้าแดงกม็เีสยีงดงัเป๊าะ แล้วกิ่งไม้กห็ล่นลงบนพื้นดนิ

“แบบนั้นแหละ มแีววเหมอืนกนันี่ เอรคิ”

“จะ จรงิหรอื”

แค่ตัดกิ่งไม้ก็รู้แล้วหรือว่ามีแววหรือไม่ มือใหม่อย่างผมก็ไม่เข้าใจ

เหมอืนกนั 

จากที่เคทอธบิาย สิ่งที่พวกเราท�ากนัอยู่เรยีกว่าการตดัแต่งกิ่ง ตดั

กิ่งส่วนเกินทิ้งเพื่อรักษาทรงพุ่มให้สวย แล้วดอกไม้ก็จะเจริญเติบโตดีขึ้น

ด้วย เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในการเพาะเลี้ยงกหุลาบ

“เดี๋ยวตดักิ่งที่ท�าเครื่องหมายแบบเดยีวกนัไว้ต่อเลยนะ”

“ฮะ”
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ขณะแตะกรรไกรลงบนกิ่งถัดไป ข้อข้องใจอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาใน

จติใจของผม

“...เอ้อ นี่”

“เอ๋?”

“เรื่องตดักิ่ง ยงัไงกต็้องท�าหรอืฮะ”

เคทกะพรบิตาปรบิๆ เอานิ้วชี้จิ้มแก้มตวัเอง

“นั่นสินะ ไม่ถึงขั้นต้องท�าหรอก แต่ถ้าจะเพาะเลี้ยงกุหลาบให้

สวยงาม งานนี้กจ็�าเป็น”

“ท�าไมล่ะ มนัตรงกนัข้ามกนัไม่ใช่หรอื ปลูกมาจนงอกกิ่งแล้วทั้งท ี

แต่ดนัตดัทิ้งซะนี่”

“ถ้าแค่อยากให้กหุลาบกอหนึ่งออกดอกหลายๆ ดอก มนักถ็กูอย่าง

ที่เธอพูด

แต่ถ้าอยากให้ออกดอกอย่างงดงาม เราต้องให้สารอาหารมนัเยอะๆ 

แล้วทีนี้ปริมาณสารอาหารที่กุหลาบแต่ละต้นจะรับไว้ได้ในแต่ละครั้งมี 

ขีดจ�ากัด ถ้าปล่อยให้กุหลาบต้นเดียวออกดอกมากๆ แต่ละดอกก็จะ 

ได้รบัสารอาหารไม่เพยีงพอ

ดงันั้น การตดักิ่งเพื่อลดจ�านวนดอกลงจะท�าให้ดอกที่ยงัเหลอือยูไ่ด้

รบัสารอาหารมากขึ้น นี่แหละคอื ‘การตดัแต่งกิ่ง’”

ลดจ�านวนดอก เพื่อเอาสารอาหารส่วนนั้นไปให้ดอกอื่นหรอื...

แม้จะเข้าใจเหตผุล แต่ว่า…

ลึกลงไปในจิตใจ ตัวตนส่วนหนึ่งของผมไม่ยอมรับค�าอธิบายของ

เคท

รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสยีกด็หีรอก

ค�าพูดของแม่ย้อนกลับเข้ามาในหู เคทขมวดคิ้วอย่างกังวล คง

เพราะเหน็สหีน้าผมเปลี่ยนไป 

ผมยงัคงแตะกรรไกรอยู่บนกิ่งถดัไป ทว่าไม่อาจขยบัมอืได้
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

กิ่งที่ถูกเลอืกถอืว่าโชคดไีป…

แต่กิ่งที่ไม่ถูกเลอืกล่ะ จะเป็นอย่างไรต่อ

การถกูตดัทิ้งเพื่อเอาสารอาหารไปให้กิ่งที่ถกูเลอืก คอืหน้าที่ของกิ่ง

ที่ไม่ถูกเลอืกต้องแบกรบัหรอื

❉

ผมฟังเลคเชอร์ของดอกเตอร์ด้วยอารมณ์ที่ยงัค้างกบัเรื่องเมื่อครู่

“ในเมื่อยนีเป็นตวัก�าหนดรปูลกัษณ์ของสิ่งมชีวีติ การจดัการกบัยนี

จะช่วยให้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตได้ เรื่องนี้เคยบอกไปก่อน

หน้านี้แล้วใช่ไหม

แต่มนัไม่ได้ง่ายดายแบบนั้น เพราะวธิ ี‘จดัการกบัยนี’ ในปัจจบุนั

ยงัไม่สมบูรณ์

การเอายีนที่ต้องการใส่เข้าไปในต�าแหน่งของดีเอ็นเอเป้าหมายให้

ถกูต้องแม่นย�าร้อยเปอร์เซน็ต์นั้น ยงัเป็นยิ่งกว่าความฝันเมื่อพจิารณาจาก

เทคโนโลยใีนปัจจบุนั”

“งั้นท�าไมป๊ะป๋าสร้างกหุลาบสนี�้าเงนิได้ล่ะ”

ไอรสิถาม

ผมเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าไอริสไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ดอกเตอร์เป็นคน

สอนให้ที่บ้าน หรือไม่เธอก็อ่านหนังสือเอง ช่วงเช้าวันนี้ ไอริสก็นั่งอ่าน

หนงัสอืยากๆ ที่ไม่น่าจะเป็นของเกรดเจด็4อยู่คนเดยีวในห้องนั่งเล่น แถม

ยงัใช้ดนิสอจดโน้ตอย่างแคล่วคล่อง

“แน่อยู่แล้ว พ่อฝากความหวงัไว้กบัพระเจ้าน่ะสิ

ไม่ได้พดูเอาตลกหรอกนะ พ่อแค่ปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ไปพลาง 

4 เทียบเท่ามัธยมต้นปีที่หนึ่ง
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ลงมอืจดัการกบัตวัอย่างทดลองจ�านวนมากไปพลาง มนักเ็ท่านั้นเอง ไอรสิ 

ลูกกเ็คยช่วยพ่อท�าไม่ใช่หรอื”

ไอรสิพยกัหน้า คงนกึออกตามนั้น ดอกเตอร์พูดต่อ

“แต่มันยุ่งยากตรงที่ว่า ตัวอย่างที่ใช้วิธีการแบบเดิมด้วยใช่จะ

ออกดอกแบบเดียวกันเสมอไป จากตัวอย่างเป็นพัน จะมีตัวอย่างที่เป็น

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้สักหนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย แล้วจากตัวอย่าง

จ�านวนมหาศาลเหล่านั้น พ่อคัดเลือกอันที่ใกล้เคียงกับอุดมคติสักนิดก ็

ยังดีมาสร้างกลุ่มตัวอย่างใหม่ เสร็จแล้วก็คัดเลือกอีก...ในความเป็นจริง

แล้ว พนัธวุศิวกรรมในยคุปัจจบุนั กค็อืการลองผดิลองถกูซ�้าๆ ซากๆ อย่าง

งุ่มง่ามแบบนี้แหละ”

ผมกดมอืกบัหน้าอก

ถงึเนื้อหาจะเข้าใจง่ายกว่าเลคเชอร์ที่ผ่านๆ มา แต่ความรู้สกึอดึอดั

คล้ายความชงิชงัพลุ่งพล่านขึ้นมาจากก้นบึ้งหวัใจ

“เป็นอะไรไปหรอื เอรคิ”

ดอกเตอร์ถามด้วยสหีน้าประหลาดใจ ผมเอ่ยปากถาม ทั้งที่ยงัถูก

อารมณ์ที่พลนับงัเกดิขึ้นเสยีดแทง

“แล้วที่เหลอืล่ะ”

“ที่เหลอื?”

“พวกที่ไม่ได้ถูกเลือก…ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะเป็น

ยงัไงต่อ ถ้าเลอืกแค่หนึ่งในพนั แล้วอกีเก้าร้อยเก้าสบิเก้าอนัที่เหลอืล่ะ”

“ขึ้นอยูก่บัเวลาและสถานการณ์” ไอรสิตอบเอยีงคอด้วยความงนุงง 

“ปกตเิราจะเกบ็ข้อมลู พอทดลองเสรจ็กจ็บเท่านั้น บางครั้งมเีกบ็ไว้เหมอืน

กนั แต่สกัวนัตวัอย่างที่ไม่จ�าเป็นกจ็ะถูกก�าจดัทิ้งอยูด่.ี..แล้วมนัท�าไมหรอื”

ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองข้องใจเรื่องอะไร น�้าเสียงเรียบเฉย

ของสาวน้อยท�าให้สิ่งที่ควบคมุจติใจของผมไว้หลดุกระเดน็

“...แค่ไม่ได้ดั่งใจกท็ิ้งเลยหรอื”
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

“เอ๋”

“ต้องเป็นของที่ได้ดั่งใจถงึจะมคี่า นอกนั้นไม่มคี่าเลยรไึง”

เสียงของผมสั่น ความโกรธเกรี้ยวที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจครอบง�าทั้ง 

ล�าคอและรมิฝีปากของผม

การตัดกิ่งเพื่อลดจ�านวนดอกลงจะท�าให้ดอกที่ยังเหลืออยู่ได้รับ 

สารอาหารมากขึ้น

นี่แหละคอื ‘การตดัแต่งกิ่ง’

“ของที่ไม่ถูกเลอืกเป็นเศษขยะรไึง!”

ผมโพล่งทิ้งท้าย แล้วผลนุผลนัออกจากห้องทดลอง

“เอรคิ!?”

ได้ยนิเสยีงเรยีกของไอรสิดงัไล่หลงั แต่ผมไม่ได้ชะงกัเท้า ระหว่าง

วิ่งได้ยนิเสยีงของแม่สะท้อนก้องในหวั

เรื่องแค่นี้ท�าไมท�าไม่ได้

รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสยีกด็หีรอก

พวกดอกเตอร์รบัคนที่ถกูพ่อแม่ปฏเิสธมาตลอดอย่างผมมาอยูด้่วย

โดยไม่ซกัไซ้ไล่เลยีง ขณะใช้ชวีติอยู่กบัพวกเขา ผมพอจะลมืความข้องใจ 

ที่ว่าตวัเองมคีณุค่าพอที่จะมชีวีติอยู่หรอืเปล่า

แต่เปล่าเลย

คดัเลอืกอนัที่ใกล้เคยีงกบัอดุมคตสิกันดิกย็งัดี

สกัวนัตวัอย่างที่ไม่จ�าเป็นกจ็ะถูกก�าจดัทิ้งอยู่ดี

ไม่ต้องการของไร้ประโยชน์ สุดท้ายพวกดอกเตอร์ก็มีความคิด 

แบบนั้นเหมอืนกนั

ผมยกมอืปาดสิ่งที่พรั่งพรูจากดวงตาครั้งแล้วครั้งเล่า

…อะไรกนันี่

ไม่มทีี่ให้ผมอยู่ได้บ้างเลยหรอื…
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เมื่อรู้ตวัอกีท ีผมอยู่ในป่าห่างจากคฤหาสน์

ยังกลางวันแต่รอบข้างมืดครึ้มอย่างกับกลางคืน พอเงยหน้ามอง

แมกไม้ที่ต้องสายลมเสยีงอื้อองึ ผมมองเหน็เมฆสเีทาผ่านช่องว่างระหว่าง

กิ่งใบ กลิ่นดนิชื้นแฉะชอนไชในโพรงจมูกอย่างน่าขยะแขยง

อารมณ์ชั่วแล่นเมื่อครู่หายวับไปราวกับโกหก ในทางตรงกันข้าม 

ความเปล่าเปลี่ยวและความส�านกึเสยีใจอย่างรนุแรงบบีคั้นหวัใจ

ผมไต่ขึ้นมาบนทางลาดเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ มองผ่านหมู่ไม้ลงไป

ยงัมมุหนึ่งของป่า ตรงนั้นมทีี่ว่างอยู่ต�าแหน่งเดยีวที่แยกตวัจากรอบข้าง

คฤหาสน์เทนเนยีลอยู่ไกลปานนั้นทเีดยีว ขนืออกห่างไปมากกว่านี้ 

อาจย้อนกลบัไปไม่ได้อกี

...ย้อนกลับหรือ โวยวายทิ้งท้ายไว้แบบนั้น แล้วจะเอาหน้าที่ไหน

ย้อนกลบัไปหาพวกเขา

ทว่าออกจากบ้านนั้นมาก็ไม่รู ้จะไปที่ไหนต่อ เงินก็ไม่มี ขามา

คฤหาสน์ผมพกเงนิตดิตวัมาบ้างกจ็รงิ แต่เงนิทั้งหมดนั้นยงัทิ้งไว้ในลิ้นชกั

โต๊ะของห้องพกัแขก

...หลงัลงัเลอยู่นาน ขาทั้งคู่พาผมเดนิลงมาตามลาดเขา

...กลบัไปก่อนแล้วค่อยว่ากนัเถอะ

ไม่ว่าจะไปที่ไหน ถ้าไม่กลับไปเอาเงินก่อนก็หมดหนทาง ผมออก

จากป่าด้วยข้ออ้างแบบนั้น

กนิเวลานานกว่าจะกลบัมาถงึคฤหาสน์

ผมไม่กล้าเข้าทางประตูหน้า จงึมดุป่าอ้อมไปด้านหลงั รอจงัหวะที่

ไม่มใีครเหน็แล้วปีนรั้วเข้าไป

ท�าตวัอย่างกบัขโมยแน่ะ...เอ้อ แต่จากมมุมองของบคุคลที่สาม ไอ้

การเข้าไปเอาเงนิในบ้านกไ็ม่ต่างอะไรกบัหวัขโมยหรอก

ผมย่อตวัลง ย่องเลยีบก�าแพงไม่ให้มเีสยีงฝีเท้า ขณะก�าลงัจะชะโงก

ดูลาดเลาตรงหน้าบ้าน จู่ๆ มเีสยีงประตูเปิด
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

“มธีรุะอะไรหรอื”

ผมลนลานหลบหลงัก�าแพง เสยีงของดอกเตอร์ ตอนแรกนกึว่าเขา

เหน็ผมเข้าแล้ว แต่จรงิๆ ไม่ได้พูดกบัผม

มกีลิ่นอายของคน นอกจากดอกเตอร์ยงัมใีครอกีคนยนือยูต่รงหนา้

บ้าน

“...โอ๊ะ ขอโทษท ีผมเป็น…”

เสียงของชายหนุ่ม คงมีแขกมา พริบตาที่แอบโผล่ขึ้นไปมองหน้า

บ้าน ผมหวดุหวดิจะร้องลั่นออกมา

ต�ารวจ

นายต�ารวจสูงชะลูดผู้สวมเครื่องแบบและหมวกต�ารวจ ชูบางอย่าง

ที่คงเป็นบตัรประจ�าตวัให้ดอกเตอร์ดู ผมรบีย่อหลบอกีรอบด้วยความรู้สกึ

เหมอืนหวัใจจะหยดุเต้น ต�ารวจเริ่มอธบิายโดยไม่ทนัเหน็ผม

“มเีดก็ผูช้ายในเมอืงหายสาบสญูไปได้เดอืนครึ่งแล้ว อายสุบิสองปี  

ส่วนสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรเห็นจะได้ ผมสีน�้าตาลอ่อน ตาสีเขียว ชื่อ 

กค็อื…”

เสียงของนายต�ารวจที่ควรลอยมาถึงหู คล้ายกลายเป็นเสียงแว่ว

จากไกลๆ ในพลนันั้น

ชื่อผมเอง

ช่วงที่มาอยูค่ฤหาสน์ร่วมเดอืนครึ่ง ผมคลายใจว่าคงไม่มปัีญหาแล้ว 

ประมาทเกนิไปหน่อย ในที่สดุต�ารวจกต็ามรอยผมมาถงึนี่จนได้

ได้ยินเสียงค้นของเบาๆ ต�ารวจคงก�าลังล้วงรูปถ่ายของผมให้ด ู

สกัครู่มเีสยีงของดอกเตอร์ตามมา

“ที่บอกว่าหายสาบสูญ คงไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ เกดิอะไรขึ้นหรอื”

“เปล่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมายหรอกครับ เจ้าเด็กนี่ฆ่าพ่อกับแม่ 

แล้วขโมยเงนิหนไีปน่ะสคิรบั”
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ความรู้สึกประหนึ่งถูกผลักลงสู่ขุมนรก แม้แต่ตอนอยู่กับพ่อแม่ยัง

ไม่เคยสมัผสั บดันี้ผมเริ่มได้ลิ้มชมิรสชาตขิองมนั

ดอกเตอร์รู้เข้าแล้ว

อาชญากรรมที่ผมก่อในวนันั้น ดอกเตอร์รู้เข้าแล้ว

“...โอ้โฮ”

ดอกเตอร์ตอบสั้นๆ แค่ค�าเดยีว แต่สหีน้าเป็นอย่างไรนั้น จากตรงนี้

ผมมองไม่เหน็

“ที่เกดิเหตฆุาตกรรมคอืบ้านของตวัเดก็เอง ผมขอบอกรายละเอยีด

แค่คร่าวๆ นะครบั เดก็นั่นหายตวัไป กระเป๋าเงนิของแม่หายไปด้วย ทางเรา

ค�านงึถงึความเป็นไปได้ที่อาจเป็นการโจรกรรมเหมอืนกนั แต่ไม่มรี่องรอย

การบกุรกุเข้าบ้าน ตอนแรกเรายงัสงสยักนัอยูว่่ามนัยงัไงกนัแน่ แต่เมื่อวาน

มคีนพบกระเป๋าสะพายของคนแม่ถกูฝังไว้ระหว่างทางมาที่คฤหาสน์หลงันี้ 

พร้อมกบักระเป๋าเงนิที่ถูกล้วงของข้างในออกไปเกลี้ยงเกลาแล้ว

พอดวี่าสนุขัเลี้ยงของคนใหญ่คนโตหนอีอกจากบ้าน แล้วกอ็ตุส่าห์

มาขดุเจอหลกัฐานถงึที่นี่ ไม่ได้รูจ้กัเวล�่าเวลาเอาเสยีเลย ยงัไม่ถงึเวลาที่ผม

ต้องเข้าเวรแท้ๆ ดันถูกเรียกตัวให้มาช่วยสืบสวน ยังเคืองอยู่เลยนะครับ 

เนี่ย เอ้อ เรื่องนั้นจะยงัไงกช็่างมนัเถอะ

เอาเป็นว่าด้วยเหตนุี้ ผมเลยมาเชก็ดูว่าเดก็ผู้ชายคนนั้นมาที่นี่บ้าง

หรอืเปล่าน่ะครบั”

ผมนึกสาปแช่งความเผอเรอของตัวเองอยู่ในใจ...ท�าไมไม่รู้จักเอา

ไปทิ้งให้ไกลๆ นะ

ชั่ววนิาททีี่เป็นดั่งชั่วนรินัดร์ผนัผ่านไป และแล้ว…

“เดก็หน้าตาคล้ายในรูปนี้เคยมาที่นี่นะ ตั้งหลายอาทติย์แล้วละ”

ค�าสั่งประหารจากดอกเตอร์เสยีดแทงผ่านหูของผม

จรงิหรอืครบั ต�ารวจซกัไซ้ต่อทนัที

จบสิ้นกนั...ไม่มทีี่ให้หนไีปไหนอกีแล้ว ผมคดิ
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

ทว่า

“ภรรยาผมเห็นเขาล้มอยู่หน้าประตูใหญ่ ถามว่ามาจากไหนก็ไม่

ยอมตอบ พอเจ้าตัวออกเดินทางอีกทีก็หายลับไปเลย ตอนนี้เขาท�าอะไร

อยู่ที่ไหน ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

...เอ๋?

แทบไม่อยากเชื่อห ูค�าพูดอ้อมค้อมของดอกเตอร์ฟังดเูหมอืนกบัวา่

ผมมาบ้านนี้แล้วกจ็ากไปภายในวนัเดยีวกนั

ทั้งเรื่องที่ชวนผมเข้ามาอยูด้่วยในฐานะผูช่้วย เรื่องที่ผมอาศยัอยูท่ี่นี่ 

และเรื่องที่ผมเพิ่งผลุนผลันออกจากบ้านเมื่อกี้นี้ ดอกเตอร์ไม่ได้เอ่ยถึง

แม้แต่ค�าเดยีว

เพราะอะไร

“แล้วเดก็คนนั้นหนไีปทางไหนครบั”

“เหมอืนจะวิ่งหนขีึ้นเขาไป แต่ผมไม่ได้ตามไปด ูไม่รู้ว่าขึ้นเขาไปเลย

หรือลงเขากลับเข้าเมือง...แต่ยังไงก็ตาม เด็กคงเดินข้ามเขาได้ยาก อาจ

ถอดใจย้อนกลบัเข้าเมอืงไปแล้วกไ็ด้”

“...คณุบอกว่าเดก็นั่นมาที่นี่เมื่อหลายอาทติย์ก่อนใช่ไหมครบั แล้ว

ตอนนั้นท�าไมไม่แจ้งความล่ะ คดนีี้น่าจะออกข่าวอยู่แล้วนะ”

“น่าเสียดายที่ผมไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ ก็เล่นอยู่ไกลปืนเที่ยงเสีย

ขนาดนี้ คลื่นสญัญาณมาไม่ค่อยถงึ ทวีกีเ็ลยรบัสญัญาณไม่ได้ ใครจะไป

นกึว่าเดก็นั่นเป็นผู้ต้องสงสยัคดฆี่าคนตาย

แล้วที่คุณพูดมามันก็กระไรอยู่นะ ไม่มีใครอยากแจ้งความต�ารวจ 

สุ่มสี่สุ่มห้าหรอก กลัวจะกลายเป็นการรบกวนเปล่าๆ จะว่าไป เด็กคนที่ 

อยู่ในรูปกบัเดก็ที่พวกเราเจอจะเป็นคนเดยีวกนัหรอืเปล่ากย็งัไม่รู้เลย

แต่ยังไงก็ตาม ถ้าคุณจะต�าหนิว่าเรารับมือได้ไม่ดีพอ ผมคงต้อง 

ขอโทษด้วย”

“อ๋อ ไม่หรอกครับ ไม่เป็นไร ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ 

นะครบั”
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เสียงฝีเท้าห่างออกไปแล้ว ตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังจาก 

อกีฟากของประตู ดงัห่างออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงยีบลง

ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน เสียงฝีเท้าแผ่วเบาเคลื่อนใกล้เข้ามา

ทางผมที่นั่งจบัเจ่าข้างก�าแพง

“เอรคิ”

มีเสียงเรียกเบาๆ สาวน้อยผิวเผือกจับจ้องผมอยู่ ปลายหางตาที่ 

ชี้เฉยีงอยู่เสมอบดันี้ลู่ต�่าลงอย่างปวดร้าว

“ไอรสิ”

“เข้าไปส ิป๊ะป๋ากบัหม่าม้ารออยู่”

❉

ผมเปิดประตูหน้าบ้านตามที่ไอริสเร่งเร้า ดอกเตอร์กับเคทยืนอยู่

ในห้องนั่งเล่น

ดอกเตอร์เม้มปาก ส่วนเคทขมวดคิ้วจ้องผมเขมง็

ทว่าสายตาของพวกเขาไม่ได้เปี่ยมแววขุ่นเคืองหรือเหยียดหยาม

อย่างที่พ่อแม่เคยมองผมในอดตี

ความเงยีบครู่สั้นๆ ไหลผ่านไป...แล้วในที่สดุ

“กลบัมาแล้วหรอื เอรคิ” เคทยิ้มกวา้ง เป็นรอยยิ้มที่ไม่ต่างจากเคย 

“วิ่งหนุหนัออกไปโดยพลการได้ยงัไงจ๊ะ ข้างนอกอนัตรายจะตาย”

ท�าไมกนั

รู้เรื่องนั้นแล้วแท้ๆ ท�าไมคนพวกนี้ยงัยิ้มให้ผมได้

“เกดิอะไรขึ้นหรอื ถ้าไม่รงัเกยีจ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสจิ๊ะ”

ค�าถามเดยีวกบัตอนเจอกนัครั้งแรก

ผมก้มหน้าคอตก หลงัความเงยีบอนัยาวนานผ่านไป ผมเอ่ยค�าตอบ

ที่ไม่กล้าพูดในตอนนั้นออกมา
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

คนืนั้น ผมโดนพ่อตบตใีนห้องนั่งเล่นเหมอืนเคย

แม่มองอยูใ่กล้ๆ ด้วยสายตาเยน็ชา ถ้าเป็นตอนปกต ิพ่อคงตบตผีม

จนสาแก่ใจแล้วเลกิราไปเอง แต่วนันั้น ค�าว่า ‘ท�าไม’ ดนัหลดุจากปากผม

จ�าได้ว่าตัวเองเค้นค�าขาดเป็นห้วงๆ ออกไป ซึ่งมีความหมายว่า

ท�าไมต้องตบตกีนัด้วย หรอืว่าเกลยีดชงัผมนกั

สหีน้าของพ่อแม่เปลี่ยนไป

ไม่รู้ว่าเพราะหงุดหงิดที่สุนัขเลี้ยงไม่เชื่องหันคมเขี้ยวเข้าใส่ หรือ

เพราะกลัวผมจะรู้เท่าทันสิ่งที่พวกเขาก�าลังท�าอยู่ พ่อจึงต่อยผมแรงกว่า

เดมิ พอผมเซล้ม พ่อรวบคอผมแล้วบบีด้วยนิ้วมอืทั้งสองข้าง

เขาจะฆ่าผม

แม่ไม่มที่าทแีม้แต่จะห้าม แถมยงัยนืยิ้มหวาดๆ ก้มมองผม

บางสิ่งในหวัผมขาดผงึ

ไม่รู้ว่าผมเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน คว้าขวดเหล้าบนพื้นซึ่งเป็นขวด

เดยีวกบัที่พ่อดื่มเมื่อกี้ขึ้นมาอย่างลมืตวั แล้วหวดลงไปบนหวัพ่อ

ขวดแตกเปรี้ยง

เศษแก้วนับไม่ถ้วนกระจายเกลื่อนบาดแก้มผม พ่อร้องครางอย่าง

มนึงง ล้มลงมาทบัผมแล้วแน่นิ่งไป

ผมตะเกียกตะกายคลานออกจากใต้ตัวพ่อ ไม่ทันได้รู้ตัวว่าในมือ

ยงัก�าคอขวดไว้

ตอนเหลยีวไปดูอกีท ีแม่ยนืตะลงึไม่ไหวตงิ ใบหน้าตกใจถงึขดีสดุ 

แต่ทนัใดนั้นคว้ามดีปอกผลไม้บนโต๊ะถลาเข้าใส่ผมด้วยสหีน้าโกรธแค้น

ผมย่อตัวลงโดยไม่ทันคิด พริบตาต่อมาก็ได้ยินเสียงครวญคราง

ราวสตัว์ร้าย

ท้องของแม่มขีวดที่แตกเมื่อกี้เสยีบลกึปักคาอยู่

ผมคงเสือกแขนที่ถือขวดแทงออกไปตามสัญชาตญาณ มีดปอก

ผลไม้หลดุร่วงจากมอืแม่กลิ้งกบัพื้นดงัแกร๊ง ร่างของแม่ทรดุฮวบลงกบัพื้น
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พร้อมกบัที่ผมปล่อยมอืจากขวด แอ่งเลอืดสแีดงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

ความทรงจ�าหลงัจากนั้นคลมุเครอืไปหมด

พอรูต้วัอกีท ีผมจบัร่างแม่นอนหงาย เอาผ้าเชด็คอขวดที่ยงัปักทอ้ง

แม่ จ�าไม่ได้ว่าไปเรยีนรู้แนวคดิเรื่องลายนิ้วมอืมาจากไหน อาจเอามาจาก

นยิายนกัสบืส�าหรบัเดก็ที่อ่านในห้องสมดุ

กระเป๋าสะพายของแม่วางอยูบ่นโซฟาในหอ้งนั่งเล่น ผมควา้มนัมา

แล้วเผ่นออกจากบ้าน

กลวัแทบตาย

ไม่ได้กลัวเรื่องที่ลงมือกับพ่อแม่ แต่กลัวว่าถ้าไม่ไปให้ไกลจาก 

พวกมนัอกีสกัเมตรและให้เรว็ขึ้นอกีสกัวนิาทกีย็งัด ีคราวนี้มหีวงัถกูฆ่าแน่ๆ 

สิ่งที่ผลกัดนัผมอยู่มเีพยีงความรู้สกึไม่ปลอดภยัดงัที่ว่ามา

รอบข้างเต็มไปด้วยความมืดมิด แมกไม้ส่ายไหวส่งเสียงอื้ออึง 

น่าขนหวัลกุ

ไม่มีทั้งคนที่ไล่ตามผมมา ไม่มีทั้งคนจับผิด ตอนที่ผมหมดสิ้น

เรี่ยวแรง หอบหายใจแทบไม่ทนั และกระแทกนั่งลงข้างถนน ผมไม่รู้แล้ว

ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ส�าหรับคนที่ได้แต่เทียวไปเทียวกลับโรงเรียนกับบ้าน

อย่างผม พอออกนอกเส้นทางไปโรงเรียนแค่ก้าวเดียวก็ราวกับกลายเป็น

โลกที่ไม่รู้จกั

ผมมารู้ทีหลังว่าบ้านพ่อแม่อยู่นอกย่านที่อยู่อาศัย กระทั่งบ้าน

หลงัใกล้ที่สดุกห็่างออกไปหลายร้อยเมตร สาเหตทุี่ไม่มคีนรู้สิ่งที่พ่อแม่ท�า 

กบัผม เพราะเรื่องท�าเลที่ตั้งด้วยส่วนหนึ่ง

เมื่อเริ่มหายใจได้เป็นปกตแิละแรงกระตุน้ในตอนแรกเริ่มบรรเทาลง 

ความกลวัอย่างใหม่กจ็ู่โจมเข้ามา

...จากนี้ไปจะท�าอย่างไรดี

รอบข้างไร้วี่แววคน แต่ถ้าเกดิมใีครผ่านมาแล้วแจ้งให้ต�ารวจรู้เรื่อง

ผมละก็ นึกภาพออกเลยว่าต้องถูกลากตัวกลับไปแน่นอน กระนั้นก็ไม่รู้
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ควรไปที่ไหนด ีอาจมทีี่ไหนสกัแห่งที่ผมจะมชีวีติอยู่ได้โดยที่พวกมนัหาตวั

ผมไม่พบ

ผมยังก�ากระเป๋าสะพายของแม่ในมือ จึงค้นดูข้างใน ล้วงเฉพาะ

ธนบตัรกบัเศษเหรยีญออกมา จากนั้นใช้มอืขดุหลมุตรงโคนต้นไม้ข้างทาง 

ก่อนฝังกระเป๋าสะพายลงไปทั้งใบ

...ต้องไปแล้ว

จะมัวรั้งรอต่อไปไม่ได้ ให้ย้อนกลับน่ะไม่มีทาง นอกจากมุ่งหน้า 

มะงมุมะงาหราท่ามกลางความมดืกไ็ม่มทีางเลอืกอื่น

ผมเดินไร้จุดหมายไปตามถนนที่ยืดยาวไร้สิ้นสุด ผ่านทางขึ้นเขา 

แล้วมาถงึบ้านเทนเนยีลในที่สดุ

“เรื่องมนัเป็นแบบนี้เองหรอื”

เคทพึมพ�า ดวงตาสีน�้าเงินอ่อนหวั่นไหวเหมือนพยายามข่มกลั้น

ความปวดร้าว

“ขอโทษ”

บัดนี้หลังจากสารภาพทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ตกค้างในใจผมมีแค่

ค�าขอโทษ

“แล้วเธอคดิจะท�ายงัไงต่อไป”

“ทะ ท�ายงัไงนี่ หมายถงึ…”

ไม่มทีางเลอืกหรอก เดี๋ยวผมจะถกูจบัส่งต�ารวจ แล้วมนักจ็บเท่านั้น

ไม่ใช่หรอื

“ถ้าเธออยากมอบตวักแ็ล้วแต่ ไม่ใช่เรื่องที่ฉนัจะตดัสนิใจ”

ไม่อยากเชื่อเลย

ตอนต�ารวจมา ดอกเตอร์กโ็กหกว่าผมไปจากคฤหาสน์ทนัท ีซึ่งถ้า

เรื่องแตกคงไม่จบง่ายๆ ถงึอย่างนั้นดอกเตอร์กย็งัปกป้องผมที่เป็นฆาตกร

ฆ่าคนตาย
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เพราะอะไร

ดอกเตอร์คงสงัเกตเหน็ความข้องใจของผม จงึเอ่ยปากขึ้นอกีครั้ง

“ฉนัไม่ได้โกหก แค่มคีวามจรงิบางเรื่องที่ไม่ได้พูดเท่านั้นเอง

นอกจากนี้ เท่าที่ฟังเธอเล่า พฤติกรรมของเธอไม่ควรเรียกว่า

ฆาตกรรม แต่เป็นการป้องกนัตวัสมควรแก่เหต ุหรอืไม่กเ็ป็นคราวเคราะห์

มากกว่า แต่อาจน่าต�าหนบิ้างเรื่องที่เอาเงนิหนมีา”

ท�าไมเชื่อคนแปลกหน้าอย่างผมถงึขนาดนั้น

“เชื่อสิ ตอนเห็นเธอมีแผลฟกช�้าทั่วทั้งตัว ฉันคุยและตัดสินใจกับ

เคทแล้ว เพราะฉนักเ็คยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกบัเธอ”

เอ๋?

“บ้านนั้นรบัตวัฉนัไปเลี้ยงตอนแปดขวบ ฉนัจ�าพ่อแม่ที่แทจ้รงิไม่ได้ 

พอรูค้วามกถ็กูคนของสถานเลี้ยงเดก็ก�าพร้ายดึตวัไปแล้ว หลงัจากเปลี่ยน

บ้านหลงัแล้วหลงัเล่า สดุท้ายกก็ลายเป็นลูกบญุธรรมของบ้านนั้น”

เป็นค�าสารภาพที่คาดไม่ถงึ

ดอกเตอร์เป็นลูกก�าพร้าหรอกหรอื

“แต่ในความเป็นจรงิกค็อืทาสกลายๆ นี่เอง ฉนัถูกใช้ให้ท�างานทั้ง

กลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อน อาหารกับที่นอนก็แยกคนละส่วนกับพ่อ

แม่บุญธรรม พวกเขาใช้ความรุนแรงกับฉันตามอ�าเภอใจไม่เว้นแต่ละวัน 

เป็นแบบนั้นตลอดเจ็ดปีจนกระทั่งฉันเข้าไฮสคูลแล้วออกมาใช้ชีวิตอยู่เอง 

ตลอดช่วงเวลานั้น ฉนัได้แต่อดทน”

เขาเล่าเหมือนพูดถึงเรื่องคนอื่น ไม่รู้เพราะอะไร ในอกผมจึงมีสิ่ง

คล้ายความขุ่นเคอืงที่ตวัเองไม่เข้าใจพลุ่งพล่านขึ้นมา 

“อะไรของคุณเนี่ย...ตัวเองแก้แค้นเขาไม่ได้ เลยจะมาท�าเป็นพูด

เอาดใีส่ตวัหรอื”

“เปล่า ที่ฉนัไม่ได้ท�าร้ายพ่อเลี้ยงกบัแม่เลี้ยง ไม่ใช่เพราะฉนัเป็นคน

มจีติใจสูงส่งหรอกนะ
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แต่เพราะลูกสาวคนเดยีวของบ้านนั้นคอืเคทต่างหากล่ะ”

เคทน่ะหรอื

“เคทคอยช่วยเหลอืฉนัที่ถูกข่มเหงโดยหลบสายตาของพ่อแม่ บาง

ครั้งกเ็ป็นเพื่อนเล่นให้ฉนั บางครั้งกเ็ป็นครูช่วยตวิหนงัสอืให้ที่บ้าน

สาเหตุที่มือฉันไม่แปดเปื้อนก็มีแค่นั้นแหละ เพราะคิดว่าถ้าลงมือ

กบัพวกเขา จะท�าให้เคทเสยีใจเท่านั้นเอง ถ้าไม่มเีคท ฉันอาจท�าเรื่องน่า

สยดสยองยิ่งกว่าที่เธอท�ากบัพ่อแม่ของเธอกไ็ด้ ฉนัแค่ดวงดเีท่านั้น”

ดอกเตอร์เหลอืบมองข้างตวั เคทยนืนิ่ง น�้าตานองหน้า

“นอกนั้น...ไม่มคีนอื่นช่วยเลยหรอื”

“พ่อแม่ของเคทเรยีกได้ว่าเป็นคนมชีื่อเสยีงในท้องถิ่น แถมยงัสนทิ

สนมกบัสารวตัรใหญ่ เรื่องที่เคทหรอืฉนัร้องเรยีนเลยถูกสกดัไว้หมด”

เสยีงของดอกเตอร์สงบนิ่ง ทว่ารู้สกึได้ถงึความอาฆาตที่แฝงลกึอยู่

ในนั้น

...อย่างนี้นี่เอง

สาเหตุที่ดอกเตอร์ไม่มอบตัวผมให้ต�ารวจ เพราะตัวเองเคยถูก

ต�ารวจเมนิเฉยมาก่อนนี่เอง

“ดงันั้น ฉนัจงึต�าหนเิธอไม่ได้ ถ้าเธออยากมอบตวักแ็ล้วแต่ หรอืจะ

พกัอยู่ที่นี่ต่อ ฉนักไ็ม่รงัเกยีจ ทั้งหมดนั้นเธอตดัสนิใจเอาเองเถอะ”

“...แต่”

ผมเบนสายตาไปหาเคทกบัไอรสิ พวกเธอจะคดิอย่างไรกบัผม

“จรงิๆ เธออาจควรไปหาต�ารวจกไ็ด้” เคทเดนิเข้ามาหา เอาสองมอื

กุมมือขวาของผมไว้ “แต่ตอนนี้คงยังไม่เหมาะ เธอต้องใช้เวลาท�าใจ

ยอมรบัพฤตกิรรมของตวัเอง ฉนัจะไม่พูดหรอกนะว่ามแีต่ที่นี่เท่านั้นที่เธอ

จะท�าแบบนั้นได้ แต่ไม่ว่าเธอเป็นคนยงัไง ฉนักใ็ห้อภยัเธอ จงเชื่อไว้แค่นี้

กพ็อแล้ว”

“...เคท”
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ไอรสิวิ่งเข้ามาหาด้วยใบหน้าบึ้งตงึ คว้ามอืซ้ายผมไปกมุไว้

“จะปล่อยนายไปตามยถากรรมมันอันตรายเกินไป ถ้าพวกเราไม่

คอยดู นายจะไปหาต�ารวจจรงิๆ หรอืเปล่ากไ็ม่รู้...เพราะงั้นอย่าหนอีกีนะ 

เข้าใจไหม”

ผมไม่อาจตอบได้

บางอย่างอุ่นๆ ไหลอาบสองแก้ม เสียงสะอึกสะอื้นเป็นห้วงๆ 

เลด็ลอดจากล�าคอ

“สวยจงัเลยนะ”

“อื้อ”

หลังจากสารภาพความจริงในห้องนั่งเล่น ไอริสจูงมือผมพาไปดู

กหุลาบสนี�้าเงนิในเรอืนกระจก

ผ่านมาได้เดอืนครึ่งนบัตั้งแต่เหน็มนัเป็นครั้งแรก มดีอกใหม่ผลบิาน

บนต้น สนี�้าเงนิคล้ายจะดูดกลนืทกุสิ่ง กลบีดอกมชีวีติชวีา ผมไม่รู้สกึหนาว

เยอืกเหมอืนตอนนั้นแล้ว

“นายเคยถามว่า ‘ของที่ไม่ถูกเลอืกไม่มคี่าเลยรไึง’ ใช่ไหม” ไอรสิ

พมึพ�า สายตายงัจบัจ้องกหุลาบสนี�้าเงนิ “...ฉนัเองกไ็ม่รู้หรอกนะ เพราะ

ไม่เคยรู้สึกแม้แต่ครั้งเดียวว่า ‘ไม่ได้ถูกเลือก’ แต่ถ้าความรู้สึกของฝ่ายที่ 

ถูกเลอืกเข้าจนได้น่ะ ฉนัพอจะเข้าใจนดิหน่อย”

ถูกเลอืกเข้าจนได้?

ไอริสพยักหน้า ผุดสีหน้าลังเล ก่อนเอ่ยปากเหมือนตัดสินใจ 

แน่วแน่แล้ว

“เพราะฉนัไม่ใช่เดก็ที่เกดิจากพ่อกบัแม่รกักนัน่ะส”ิ

เอ๋?

ไม่ใช่ลกูของดอกเตอร์กบัเคท? หมายความว่าไอรสิเป็นลกูเลี้ยงหรอื

แต่ผิวสีขาวกับผมสีขาวอมทองก็คล้ายเคทมาก ไม่น่าจะไม่ใช่แม่
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ลูกกนั

“ไม่ใช่แบบนั้นสกัหน่อย”

ไอรสิยิ้มมมุปากแล้วส่ายหน้า คงสงัเกตเหน็ความแปลกใจของผม 

“พันธุกรรมของฉันได้รับมาจากป๊ะป๋ากับหม่าม้า ในแง่นั้นฉันถือ

เป็นลูกของพวกเขาสองคน เพียงแต่วิธีที่เกิดมาต่างจากปกติหน่อยนึง

เท่านั้นละ”

วธิทีี่เกดิมาต่างจากปกต?ิ

บางสิ่งคล้ายกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสนัหลงั หรอืว่า…

“ป๊ะป๋าสร้างฉนัขึ้นมาเพื่อหม่าม้าเพราะหมอบอกว่ามลีกูไม่ได้ ฉนัม ี

พี่ชายกับพี่สาวที่ไม่ได้เติบโตมาอีกตั้งไม่รู้กี่คน ป๊ะป๋ากับหม่าม้าล้มเหลว 

ครั้งแล้วครั้งเล่า...แล้วค่อยประสบความส�าเรจ็จนได้มาเป็นฉนันี่แหละ”

ถ้าเป็นก่อนผมจะมาอยูท่ี่นี่ ผมคงไม่เชื่อถอืค�าพดูของสาวน้อยคนนี้

แม้แต่เศษเสี้ยว

ทว่าเมื่อได้เห็นกุหลาบสีน�้าเงินอันเป็นดั่งฝันด้วยตาตัวเอง และได้

ฟังเลคเชอร์ของดอกเตอร์ที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ในตอนนี้ผมไม่อาจ

หวัเราะเยาะค�าสารภาพของไอรสิ แล้วบ่ายเบี่ยงว่ามนัเป็นเพยีงเรื่องตลกได้

“ฉะนั้นบางครั้งฉันก็คิดนะว่า...ท�าไมต้องเป็นฉันด้วย ท�าไมพวก 

พี่ชายหรือพี่สาวถึงไม่ได้เกิดมา แล้วมีแต่ฉันที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้กันนะ 

กลวัฉนัหรอืเปล่า”

ไอรสิถาม ดวงตาสนี�้าเงนิอ่อนวูบไหว

ผมพูดไม่ออก ได้แต่จ้องสาวน้อยกลบัไป

ผวิของเธอขาวผ่องดจุกระเบื้องเคลอืบ ผมยาวสขีาวอมทอง หางตา

ชี้เฉยีงขึ้น ชดุเดรสสกีรมท่า…

“เปล่า...เหน็เป็นเดก็ผู้หญงิน่ารกัคนหนึ่งเท่านั้นละ”

หากสวมชดุสวยกว่านี้หน่อยแล้วไปเดนิในเมอืง คนร้อยทั้งร้อยต้อง

หนัมามองเธอตาไม่กะพรบิแน่นอน
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...อื๋อ?

ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้นส ิเอ้อ มนักไ็ม่เชงิไม่ใช่หรอกนะ…ไม่หรอกๆ

ความสับสนอย่างรุนแรงเข้าจู่โจม ผมรู้สึกแบบนี้กับไอริสตั้งแต่

เมื่อไรกนันะ

ไอรสิเบกิตาโต แก้มเป็นสแีดงจดั

สหีน้าหลากหลายผ่านเข้ามา เหมอืนก�าลงัจะร้องไห้โฮออกมาเดี๋ยว

นั้น เหมอืนระอาใจ เหมอืนโล่งใจ เธอหลดุค�าพูดกลบเกลื่อนความเขนิว่า 

“...จะบ้าหรอืยะ” ก่อนเอ่ยต่อ

“...ป๊ะป๋าบอกว่ากหุลาบสนี�้าเงนินี่กเ็หมอืนกนั ท�าไมต้นนี้ออกดอก

เป็นสนี�้าเงนิ ‘กไ็ม่รู้’

อกีอย่างกหุลาบสนี�้าเงนิไม่ค่อยทนโรคเท่าไหร่ ถ้าตอนกิ่งแยกกอไป

วางข้างนอกเป็นได้เหี่ยวเฉาหมด...กุหลาบที่หม่าม้าปลูกในสวนหลังบ้าน

ไม่เคยเป็นโรค ออกดอกกันสบายดี ถ้าว่ากันในแง่ของการพัฒนาเพื่อให้

เป็นโรคยากกว่าเดมิละก ็กหุลาบสนี�้าเงนิอาจถอืเป็นผลงานที่ล้มเหลวกไ็ด้

เพราะงั้น คอื…”

ไอรสิอกึอกัแบบนานๆ จะเหน็สกัครั้ง

“ที่ฉันอยากพูดก็คือ...ไม่ว่าอะไรจะถูกเลือกในลักษณะไหนก็ตาม 

สดุท้ายมนักแ็ค่เพื่อประโยชน์ของใครบางคน หรอืเป็นการทอดลูกเต๋าของ

พระเจ้าเท่านั้น

ฉันไม่โทษนายหรอกนะ ถึงนายเป็นแค่คนอาศัยหน้าด้านหน้าทน 

บ้าๆ บอๆ จะท�าอะไรกค็าดเดาไม่ได้...แต่นายไม่ได้ท�าเรื่องเลวร้าย ฉนัคดิ

ว่าเรื่องพ่อแม่ของนายเป็นเพราะกรรมตามสนองพวกเขาเท่านั้น”

เธอพยายามปลอบโยนผมอยู่หรอืเปล่า กระทั่งเวลาแบบนี้ไอรสิยงั

พูดเรื่องเข้าใจยากจนผมอดข�าแล้วหลดุหวัเราะพรดืไม่ได้

“อะ อะไรเล่า”

“เปล่า...ขอบใจนะ”
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พอผมขอบคณุ แก้มไอรสิกแ็ดงอกีครั้ง เธอเบอืนหน้าหนี

จรงิๆ แล้วผมอาจควรรบีไปหาต�ารวจกไ็ด้

แต่ผมกลบัถกูฉดุรั้งด้วยความอ่อนโยนของดอกเตอร์ เคท และไอรสิ 

จงึเลอืกจะอยู่ที่นี่ต่อ

ไม่อยากจากไปเลย อยากอยู่ที่นี่กบัพวกเขาตลอดไป

ใจคิดว่าขอหลับให้สบายก่อน แล้วค่อยๆ คิดว่าจะไปหาต�ารวจดี

หรอืเปล่า

ทว่า…

การนอนหลบัอย่างผาสกุไม่ได้มาเยอืนผม

❉

ผู้มาเยอืนสองคนปรากฏตวัในคนืนั้น

ขณะจัดเตรียมโต๊ะส�าหรับอาหารเย็น เสียงกระดิ่งเรียกตรงหน้า

ประตูบ้านดังขึ้น ผมถึงกับสะดุ้งเพราะเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อตอนกลางวัน แต่

เคทที่ออกไปหน้าบ้านกบัดอกเตอร์ส่งเสยีงทกัทายอย่างคดิถงึ

“คณุบาทหลวง...ไม่ได้เจอกนันานเลยนะคะ”

ชายผู้ถกเถยีงกบัดอกเตอร์เมื่อหนึ่งเดอืนครึ่งที่แล้วนั่นเอง เขาเป็น

บาทหลวงหน้าตาเคร่งขรมึ สวมเสื้อเชิ้ตคอปกตั้งและเสื้อนอกสดี�า

“เช่นกนั มสิ เอ้อ ตอนนี้เป็นคณุนายเทนเนยีลแล้วสนิะ ต้องขออภยั

ที่มาหากะทนัหนันะครบั”

เสยีงทุ้มต�่า พูดจาสภุาพ แต่แฝงบรรยากาศห่างเหนิยากจะใกล้ชดิ

อย่างน่าประหลาด แต่เคทไม่มีทีท่าใส่ใจเรื่องนั้น กลับชวนบาทหลวงคุย

อย่างสนิทสนมดร.เทนเนียลขมวดคิ้วอยู่ข้างทั้งสองคน นี่พวกเขามีความ
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สมัพนัธ์แบบไหนกนัแน่

ผมแอบดูอย่างกล้าๆ กลวัๆ อยู่หลงัประตู จนไอรสิมายนือยู่ข้างๆ 

ตั้งแต่เมื่อใดกไ็ม่รู้

“เขารู้จักคบหากับบ้านเดิมของหม่าม้าน่ะ...ป๊ะป๋ากับหม่าม้าเคย

เล่าให้ฟัง”

บ้านเดมิของเคทหรอื

พอเข้าใจได้ว่าท�าไมดร.เทนเนียลหน้าตาไม่ค่อยรับแขก เจอคนที่

รู้จกักบัครอบครวัที่เคยข่มเหงตวัเอง คงยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรบัไม่ไหวสนิะ

สุดท้ายดอกเตอร์ถอนใจอย่างยอมแพ้ คงเอาชนะการเกลี้ยกล่อม

ของเคทไม่ได้กระมงั

ได้ยินเสียงฝนจากนอกหน้าต่าง ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด

สาดกระหน�่าใส่หน้าต่างอย่างรนุแรง

“ฝนตกหนกัจงั...คณุบาทหลวงคะ วนันี้เอารถมาหรอืเปล่า”

“เปล่าหรอก นั่งแทก็ซี่มาจนก่อนถงึทางขึ้นภเูขา จากตรงนั้นใช้เดนิ

ต่อเอา จะได้ดตี่อสขุภาพ แต่ผมเอาร่มตดิตวัมาด้วย”

เดนิมางั้นหรอื ผมเองกจ็�าไม่ค่อยได้นกั แต่เส้นทางมาถงึนี่ แม้เป็น

ผู้ใหญ่กใ็ช่ว่าจะเดนิมาได้แบบสบายอารมณ์

“จะพักค้างคืนที่นี่ไหมคะ ตกหนักขนาดนี้จะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู ้ 

แฟรงก์ ได้ใช่ไหม”

“ฮื่อ แต่ว่า”

ดอกเตอร์เหลอืบมองทางนี้แวบหนึ่ง คงรู้ว่าผมแอบดูอยู่ เคทบอก

ว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วยิ้มให้ดอกเตอร์อย่างอ่อนโยน

“โล่งอกไปท ีจรงิๆ ตั้งใจจะมาทกัทายเฉยๆ น่ะครบั”

บาทหลวงโค้งให้อย่างสง่างาม

และแล้วกถ็งึเวลาอาหารเยน็

ผมจะซ่อนตวัตลอดไปกไ็ม่ได้ เลยต้องนั่งร่วมวงรอบโต๊ะกบัครอบครวั 
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เทนเนยีลและบาทหลวง บาทหลวงเหลอืบสายตาเคลอืบแคลงมาทางผม

ที่นั่งตวัแขง็ทื่อ

“ขอโทษนะ เดก็คนนี้คอื?”

“เพื่อนของไอรสิน่ะครบั”

ดอกเตอร์ตอบหน้าตาเฉย เคทยิ้มมมุปาก

“ให้เขามาพกัอยู่ด้วยสกัพกัน่ะค่ะ ไม่อยากให้ไอรสิเหงา”

“มะ หม่าม้าเนี่ย!! พูดอะไรกไ็ม่รู้”

ไอริสหน้าแดง ก้มหน้าก้มตากิน บาทหลวงไม่สนใจการโต้แย้งที่

ไม่มสีาระส�าคญันั้น 

“เธอ ขอถามชื่อหน่อยได้ไหม”

“อ๊ะ...เอรคิครบั”

ผมตอบอย่างระมัดระวัง บาทหลวงพึมพ�าแค่ว่า “ชื่อดีนะ” แล้ว

หนัมาแนะน�าตวัเอง

“ฉนัชื่อคลฟีแลนด์ พ่อของฉนัสนทิสนมคุน้เคยกบัคณุพ่อคณุแม่ของ

คณุนายเทนเนยีล วนันี้ฉนัเลยแวะมาทกัทาย...ขอพระเจ้าอ�านวยพรแด่เธอ”

“อ่า”

โดนอวยพรด้วยหน้าตาเคร่งขรึมว่า ‘ขอพระเจ้าอ�านวยพรแด่เธอ’ 

เล่นเอาผมถึงกับตอบไม่ถูก แต่ท่าทางเขาไม่ได้สงสัยอะไร ผมจึงโล่งใจ

ได้ชั่วคราว

“คณุบาทหลวง ไม่ต้องอยู่ดูแลโบสถ์หรอืคะ”

“น้องชายของผมรับสืบทอดน่ะ ผมเลยเดินทางไปทั่วประเทศ U 

และท�ากจิกรรมสอนพระคมัภรี์อยู่น่ะครบั”

มนี้องชายด้วยหรอืนี่ ผมลองนกึภาพตาม แต่นกึอย่างไรกน็กึออก

แค่ภาพบาทหลวงหน้าเหี้ยมสองคนมายนืเคยีงกนั

หลังจากนั้น การสนทนายังคงด�าเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศ

ห่างไกลจากค�าว่าเป็นมติร ผมพลอยได้รู้คร่าวๆ เกี่ยวกบัสถานการณ์ของ
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ครอบครวัเทนเนยีลก่อนย้ายมาอยู่คฤหาสน์หลงันี้

สมัยอยู่ไฮสคูล ดอกเตอร์ออกจากบ้านของเคทในลักษณะที่ยาก

จะเรียกได้ว่าราบรื่น เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนส�าเร็จการศึกษา

เป็นดอกเตอร์ แล้วแต่งงานกบัเคท จากนั้นทั้งสองคนกท็ิ้งถิ่นเดมิและตดั

สมัพนัธ์กบัครอบครวัแมคอลัไพน์ 

ตระกูลแมคอัลไพน์มีฐานะมั่งคั่งไม่น้อยและเป็นเจ้าของกิจการ

ขนาดใหญ่มากมาย แต่พอผ่านไปหลายปีหลงัจากไอรสิเกดิมา แม่ของเคท 

กถ็งึแก่กรรม ไม่นานนกัพ่อกต็ายตามไปอกีคน เคทกลายเป็นทายาทโดย

พฤตินัย ไม่มีใครประกาศชัดเจนว่าเป็นตามนั้น แต่พ่อของเธอไม่ได้แต่ง

ตั้งใครเป็นทายาทก่อนตาย เธอไม่ประสงค์จะสบืตระกูล จงึขายคฤหาสน์

พร้อมที่ดินที่บ้านเกิด รวมถึงบ้านพักอื่นๆ ส่วนสิทธิในกิจการต่างๆ ก็ส่ง

มอบให้คนอื่น เอาแค่สมบตันิดิหน่อยและของดตู่างหน้าย้ายครอบครวัมาที่

คฤหาสน์หลงันี้ ปัจจบุนัเงนิที่ใช้ในครอบครวัและเงนิทนุส�าหรบัการวจิยัของ

ดอกเตอร์ กม็าจากเงนิของครอบครวัเดมิที่หกักลบลบหนี้กนัไปแล้วนั่นเอง

“สวรรค์ลงทัณฑ์ แต่ผมไม่อยากเอ่ยค�านั้นออกมาพล่อยๆ หรอก

ครบั”

บาทหลวงพึมพ�า หลุบสายตาลงต�่า คงสังเกตเห็นสถานการณ์

ภายในตระกูลแมคอัลไพน์อยู่เหมือนกัน เขาอายุไม่ห่างกับดอกเตอร์และ

เคทมากนกั ดอกเตอร์กบัเคทอายรุุ่นราวคราวเดยีวกนั ส่วนบาทหลวงแก่

กว่าห้าปี เขาห่วงใยว่าสองสามภีรรยาเทนเนยีลไปอยู่ที่ไหน และได้รู้ที่ตั้ง

ของคฤหาสน์นี้จากจดหมายของเคท ระหว่างสนทนาดอกเตอร์ล�าเลียง

อาหารเข้าปากด้วยสหีน้าปั้นยาก

“ว่าแต่ แฟรงก์ ตอนนี้ยงัวจิยัต่อหรอืครบั”

บาทหลวงถามด้วยเสียงค่อนข้างจริงจัง ดอกเตอร์เหลือบมองเขา

แวบหนึ่ง ตอบด้วยน�้าเสยีงเยน็ชาเหลอืประมาณ “ผมไม่มอีะไรจะพูด ไป

ได้ยนิจากใครมา” จนเคทต้องปรามด้วยสหีน้ากลดักลุ้มว่า “พูดแบบนั้น
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ไม่ดนีะ”

เรื่องของผมกลายเป็นประเด็นสนทนาด้วยเช่นกัน บาทหลวงโยน

ค�าถามเกี่ยวกบัตวัผมเองมาราวสองครั้ง แต่ได้เคทช่วยจงึกลบเกลื่อนเอา

ตวัรอดไปได้

ไอริสก็อย่างเคย จะเข้าร่วมวงสนทนาต่อเมื่อมีใครเอ่ยถึง แต่หลัง

คยุกบัแม่จบ เธอเหลอืบๆ แลๆ มาทางผมเป็นพเิศษ ก่อนจะเมนิหน้าหนี

เมื่อรบัประทานอาหารกนัเสรจ็ บาทหลวงพลนัเอ่ยขึ้น

“เอรคิคงุ”

“มะ มอีะไรหรอืครบั”

“จากนี้ไป ช่วยสนทิสนมกบัคณุหนูไอรสิได้ไหมครบั”

เป็นค�าถามที่คาดไม่ถงึ พอผมพยกัหน้าตอบ “ครบั” บาทหลวงก็

ยิ้มอย่างพอใจ

หลังจากที่พวกดอกเตอร์กลับห้องตัวเองแล้ว ผมยังนั่งอยู่ที่โซฟา 

คนเดยีวในห้องนั่งเล่น

วันนี้ทั้งวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยพานตาแข็งเสียนี่ ครั้นจะ

กลับไปที่ห้องพักแขกชั้นสอง พอคิดว่าบาทหลวงพักอยู่ห้องข้างกันก็ชัก

จะเครยีดแล้ว

ฝนไม่มีวี่แววจะหยุดตก เสียงฝนกลบเสียงเดินของนาฬิกาโบราณ

จนไม่ได้ยิน บางครั้งนอกหน้าต่างมีแสงวาบและเสียงลั่นครืนของฟ้าร้อง

ดงัเข้าหู

และแล้ว 

กริ่งหน้าประตูเข้าบ้านกก็รดีเสยีงแหวกเสยีงฟ้าร้อง

ผมเผลอท�าตัวหด เวลาสามทุ่มครึ่ง ออกจะดึกไปสักหน่อยที่ใคร

จะมาเยี่ยม

...ใครกนั? มาเอาเวลาป่านนี้ แถมในสภาพอากาศแบบนี้อกี
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ผมเดนิไปที่ประตูบ้าน ทาบดวงตาเข้ากบัช่องตาแมว ชั่วพรบิตาที่

แสงฟ้าแลบแวบผ่านไป หวัใจของผมเยอืกแขง็

ต�ารวจ

ชายร่างสงูชะลดูในเครื่องแบบ ต�ารวจคนเดยีวกบัเมื่อตอนกลางวนั 

ยนือยู่หน้าประตูบ้าน

ท�าไม

ท�าไมหมอนี่กลบัมาที่นี่อกี!?

ทันทีที่ความหวาดหวั่นซัดกระหน�่าผม คราวนี้มีเสียงประตูเปิดดัง

จากด้านหลงั ผมถงึกบักระโดดโหยง

ดอกเตอร์นั่นเอง เขาหันสายตามองอย่างระแวง “อะไรกัน ดึก 

ป่านนี้ยงัจะมใีครมาอกี มอีะไรหรอื เอรคิ” แค่จะตอบเขายงัท�าไม่ได้ ผม

เผ่นออกประตูที่เปิดแง้มไว้ครึ่งหนึ่งไปยงัทางเดนิในบ้าน

เสียงเรียกรั้งของดอกเตอร์ไม่ได้เข้าหู ในหัวคิดแต่เรื่องต้องซ่อนตัว

ให้เร็วที่สุด ขณะยืนตัวสั่นอยู่หลังประตูที่เชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับทาง

เดนิ ผมได้ยนิเสยีงเปิดประตูเข้าบ้าน

“...คณุอกีแล้วเรอะ...อะไรกนั...ดกึป่านนี้แล้ว”

แม้ได้ยนิไม่ถนดันกัเพราะเสยีงฝนแทรก แต่เสยีงของดอกเตอร์เตม็

ไปด้วยความร�าคาญอย่างชดัเจน

“เอ้อ...ขอโทษด้วยครบั จรงิๆ คอื...เมื่อกลางวนัน่ะครบั”

ต�ารวจตอบ เหมือนจะไม่ทันสังเกตว่าผมอยู่ในห้องนั่งเล่นจนถึง

เมื่อกี้

“ผล...ที่สถานี ก็คิดว่า...เด็กนั่นจะซ่อนตัวอยู่แถว...เราจึงต้องการ

ขอตรวจค้นในบ้านเดี๋ยวนี้...”

ตรวจค้น!?

“เดี๋ยวนี้?...ไร้สามญัส�านกึไปหน่อยแล้ว...”

“...ฆาตกรโหดฆ่าคนไปตั้งสองคน...ใช้เวลาไม่นานนักหรอกครับ 
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

เดี๋ยวกเ็สรจ็”

แย่แล้ว!

ต้องรบี ซ่อนตวัที่ไหนกไ็ด้ แต่ว่าที่ไหนดลี่ะ

สายตาผมสอดส่ายไปทั่วอย่างตื่นตระหนก แล้วก็เห็นหัวมุมเลี้ยว

ขวาที่สุดทางเดินมืดมิด เลี้ยวไปจะเจอทางลงไปยังห้องใต้ดินที่คนบ้านนี้

ก�าชบัว่า ‘อย่าเปิด’

ไม่มเีวลาให้คดิ ผมตะเกยีกตะกายพาตวัเองไปสดุทางเดนิ

ประตูบานนั้นมกีญุแจบานพบั ผนงัด้านขวามกีญุแจร้อยสายเชอืก

ห้อยอยู่กบัตะขอ ผมปลดบานพบัออก คว้ากญุแจเสยีบเข้ารูกญุแจ เสยีง

กญุแจคลายตวัดงัลั่นจนหนวกหู

ผมดงึกญุแจออก กระโจนเข้าห้องแล้วปิดประตดู้านหลงัตวัเอง ข้าง

ในมดืตื๋อ ตรงลูกบดิประตูเหมอืนมแีท่งให้จบั ผมลองบดิดู มเีสยีงกญุแจ

ลอ็กปิดอกีครั้ง น่าจะดงัไปไม่ถงึห้องนั่งเล่น ได้แต่อธษิฐานเช่นนั้น

กลิ่นเชื้อราเหมน็อบัชอนไชรจูมกู เหน็หน้าต่างบานเลก็ที่ฝ่ังซ้ายมอื 

แสงฟ้าแลบแปลบปลาบภายนอก ส่องสว่างรอบข้างขึ้นมาครู่สั้นๆ ภาพ 

ขั้นบนัไดลงไปข้างล่างลอยให้เหน็ในความมดืก่อนหายวบั

ผมขนลกุขนพองไปทั้งตวั

...ไม่ได้ จะมาหยุดยืนตรงนี้ไม่ได้ ผมพยายามกระตุ้นความกล้า 

คล�าทางลงบนัไดไป

สดุบนัไดมทีางเดนิสั้นๆ

สายตาเริ่มคุ้นกบัความมดื ทางซ้ายมอืมปีระตูสองบานเรยีงกนั

ประตูที่อยู ่ใกล้เปิดอ้าซ่า ด้านในมีโต๊ะขนาดใหญ่วางหนึ่งตัว 

อปุกรณ์หลอดแก้ววางเรยีงรายอยูบ่นนั้น ห้องนี้เหมอืนย่อส่วนห้องทดลอง

ที่ชั้นหนึ่ง ไม่น่าใช้หลบซ่อนได้

ส่วนประตูอกีบานปิดอยู่ มกีญุแจบานพบัอนัเลก็ๆ ตดิไว้
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...กญุแจบานพบัอกีแล้วหรอื

ไม่มเีวลาให้แคลงใจ ตดัสนิใจปลดกญุแจบานพบัแล้วเปิดประตู

แล้วกเ็หน็สตัว์ประหลาด

เจ้านั่นนอนอยู่ด้านในสดุของห้อง

ตัวมันสูงใหญ่เกือบสองเมตรเห็นจะได้ มีของคล้าย…หัว ล�าตัว

เพรยีว และแขนขาสี่ข้าง ถ้าดูเฉพาะรูปร่าง จะเหน็เป็นหุ่นคนที่ปั้นขึ้นด้วย

ดนิเหนยีว

ทว่าผวิหนงัห่างไกลจากหุ่นคนมากมายนกั

ใบหน้าตะปุ่มตะป�่า มอืบวมพอง

ผวิภายนอกราวกบัเนื้อที่ถูกถลกหนงั

จังหวะนั้นเองที่ส่วนหนึ่งของใบหน้าของมันขยับ เนื้อเต้นระริก 

ช่องแคบสองช่องเปิดออก แต่ละช่องมลีูกตากลอกกลิ้ง…

สายตาคู่นั้นเขม้นมองผม

���������������������������� Art6.indd   115 11/4/20   5:21 PM




