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จากใจสำ�นักพิมพ์
กุ ห ลาบน�้ ำ เงิ น ไม่ นิ ท รา เป็ น เล่ ม ที่ ส องในนิ ย ายชุ ด นี้ ต่ อ จาก
แมงกะพรุนไม่เป็นน�้ำแข็ง เรื่องราวยังคงเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่ง
ในแต่ละยุคสมัย ฆาตกรรม และความลึกล�้ำของจิตใจมนุษย์ อันเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของนิยายชุดนี้
ยิง่ วิทยาศาสตร์และวิทยาการก้าวไกล โลกก็เปลีย่ นแปลงและเจริญ
ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ถึงอย่างนั้นกุหลาบน�้ำเงินก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นไปไม่ได้
ขณะที่วิทยาศาสตร์มีข้อจ�ำกัดในแต่ละยุคสมัย แล้วความด�ำมืด
ในจิตใจของมนุษย์มีขีดจ�ำกัดหรือไม่ สิ่งใดที่แยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์
เดรัจฉาน หรือแท้ที่จริงแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ผิดแผกกัน กุหลาบ
น�้ำเงินอันแสนงดงามเฉิดฉายจนใครๆ ต่างหมายปอง ต้องกลายเป็น
ประจักษ์พยานต่อโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองเลือดแดงฉานที่สาด
กระเซ็นบนกุหลาบน�้ำเงินอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นฝีมอื ของผู้ใดกันแน่
ส�ำนักพิมพ์ไดฟุกุขอเชิญสัมผัสกับเรื่องราวอันน่าตื่นตะลึงและ
ปริศนาด�ำมืดที่รอวันเปิดเผยผ่านตัวอักษรอันแยบคายของอิจิคาวะ ยูโตะ
ที่จะตราตรึงใจคุณไม่รู้ลมื
ส�ำนักพิมพ์ไดฟุกุ
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จากใจนักแปล
...ขณะท�ำงานกับนิยายเรื่องนี้ มีสองสิ่งที่กระทบใจของผม ที่สร้าง
ความทึ่งและประทับใจ
อย่างแรกก็คือ ความเป็นนิยายยุคใหม่ที่ผสมผสานนวนิยายแบบ
จริงจังในสไตล์วรรณกรรมดั้งเดิมเข้ากับสไตล์งานเขียนแบบไลท์ โนเวล
ที่มีฐานมาจากนักอ่านมังงะ
อย่างทีเ่ รารูก้ นั ว่ามังงะเป็นวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ส�ำคัญของญีป่ นุ่
ทีส่ ง่ ออกไปทัว่ โลก และคนหนุม่ สาวยุคใหม่สว่ นใหญ่ทวั่ โลกก็เติบโตขึน้ มา
ในสภาพแวดล้อมแบบมังงะและแอนิเมชัน นวนิยายของนักเขียนรุ่นใหม่
จ�ำนวนมากทีป่ ระสบความส�ำเร็จก็เป็นการสร้างเรือ่ งราวในสภาพแวดล้อม
ที่ผู้อ่านคุ้นชินในสไตล์น้ี
เสน่ห์ของนิยายยุคเก่าอยู่ที่ความขรึมขลัง บรรยากาศ เรื่อง และ
ตัวละครที่สมจริง แต่เสน่ห์ของมังงะอยู่ที่จินตนาการไร้ขีดจ�ำกัด ความ
สมเหตุสมผลมาก่อนความสมจริง และตัวละครที่มีสีสัน บุคลิกเฉพาะที่
แปลกใหม่ชวนให้ตดิ ตาม – การผสมผสานทัง้ สองสิง่ เข้ากันอย่างลงตัวนัน้
ย่อมจะดึงข้อเด่นของแต่ละอย่างมาชดเชยกันและกันเพือ่ ข้ามข้อจ�ำกัดเดิม
ที่มี และ “กุหลาบน�้ำเงินไม่นทิ รา” ก็ท�ำได้ดีทเี ดียว
อย่างที่สองก็คือ แนวความคิดของ “รักแรกในวัยเยาว์” ซึ่งเป็น
แรงจูงใจส�ำคัญที่เป็นแกนหลักในเรื่อง คล้ายคลึงกับ “แมงกะพรุนไม่เป็น
น�้ำแข็ง” ผลงานเรื่องแรกของผู้เขียนท่านนี้
รักแรกในวัยเยาว์ ไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังก็ตาม แต่มันก็จะทิ้ง
ร่องรอยไว้ในชีวิตเราตลอดไป เป็นความทรงจ�ำสีจางๆ ที่จะอยู่ที่นั่นเสมอ
ทุกครั้งที่เราเหลียวกลับไปมอง
แต่บางครั้ง มันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ หรือจุดหักเห หรือเมล็ด
พันธุ์ของพฤติกรรมที่ไม่คาดฝันในชีวิตได้...
ใช่! เช่นเดียวกับในนวนิยายเรื่องนี้?
อิศเรศ ทองปัสโณว์
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บทนำ�
ป๊ะป๋าตายแล้ว
ถูกตัดหัว ตายในเรือนกระจก
หม่าม้าก็ตายแล้ว
ถูกแทงหน้าอก ตายในห้อง

เมื่อไร

ไม่ใช่แค่ป๊ะป๋ากับหม่าม้า มีคนตายมากมาย
ฉันกลัว แม้แต่ตอนเขียนอยู่น้ยี ังตัวสั่นไม่หยุด ไม่รู้มนั จะบุกมาอีก
ท�ำอย่างไรดี
ท�ำไมเป็นแบบนี้ไปได้
ทุกคนตายหมดแล้ว
❉

ทันทีทลี่ งจากทีน่ งั่ คนขับ กลิน่ ฉุนกึกเฉพาะตัวเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้
ชอนไชเข้าจมูกของแจสเปอร์ เกล
ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร ไม่ว่าไม้ อิฐ ยางเรซิน หรือโลหะ
ต่างไหม้ด�ำเป็นตอตะโก พังทลายลงมากว่าครึ่ง ส่งกลิ่นคละคลุ้ง
แจสเปอร์นิ่วหน้าเมื่อเห็นไอร้อนยังลอยอบอวลจากซากปรักหักพัง
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เขาเหลียวมองรอบบริเวณ เห็นสายสืบโดมินิค เบอร์รอส ลูกน้องของเขา
ก�ำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงในละแวกใกล้บ้าน
“มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวติ หรือเปล่า”
“ไม่แน่ใจครับ ยังไม่ได้รื้อถอนซากเพลิงไหม้”
“ต้นเพลิงล่ะ”
“น่าจะแถวนี้ครับ...ห่างจากครัวออกมาหน่อย”
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชี้ให้ดูมุมหนึ่งของซากเพลิงไหม้ พื้นตรงนั้นไหม้
ด�ำกว่าโดยรอบ “มีโอกาสเป็นการวางเพลิงงัน้ เรอะ” โดมินคิ สางผม สีหน้า
ยุ่งยากใจ
มุ่งมั่นดีจริงนะ แจสเปอร์คิด แต่ต่อให้ทุ่มเทแทบล้มประดาตายกับ
คดีเพลิงไหม้บ้านหลังเขาหลังเดียว คงไม่ได้ความดีความชอบสักเท่าไร
หรอก
เดือนมิถุนายน ปี 1982 ชานเมือง P รัฐ A
พวกเขาไปตรวจสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานในมุมหนึ่งของ
เทือกเขา
เพิ่งดับเพลิงได้ตอนเช้ามืดวันนี้ แจสเปอร์ถูกลูกน้องตามตัวเมื่อ
หนึ่งชั่วโมงก่อนในจังหวะที่กินข้าวเช้าจวนจะเสร็จแหล่มิเสร็จแหล่ ไม่คิด
หรอกว่าคดีนี้ส�ำคัญระดับตนต้องมาดูเอง แต่ในเมื่อรับโทรศัพท์แล้ว จะ
แกล้งเพิกเฉยก็ไม่ได้
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ พอดูรอบๆ ไม่มีย่าน
การค้าหรือบ้านคนแม้แต่หลังเดียว มาสร้างไว้ไกลปืนเทีย่ งขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่
บ้านของคนมองโลกในแง่ร้ายก็ต้องเป็นบ้านพักของเศรษฐีสักคน
ลูกน้องสันนิษฐานไว้ออกจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยว่าเป็นการวาง
เพลิง แต่แจสเปอร์มีความเห็นต่างออกไป น่าจะเป็นพวกวัยรุ่นโง่ๆ แอบ
เข้ามาจุดไฟเล่นมากกว่า ความเป็นจริงบางครั้งก็น่าเบื่อ
โดมินิคยังคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยสีหน้าเคร่งเครียด จากที่ได้
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เป็นหัวหน้าและลูกน้องกันมาร่วมสิบกว่าปี แจสเปอร์มองว่าวิธที ำ� งานของ
โดมินิคไม่ได้พฒ
ั นาขึ้นเลย
เวลาและก�ำลังคนมีจ�ำกัด เมือง P เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ช้นั น�ำของ
ประเทศ U คดีน้อยใหญ่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ไม่มีทรัพยากรมากพอจะ
แบ่งสรรให้คดีกระจอกงอกง่อยพรรค์น้ี ทว่าเจ้าลูกน้องหัวรั้นไม่ยอมเข้าใจ
สักที ทั้งที่ใกล้จะเป็นมือเก๋าในวงการอยู่แล้ว
...จะว่าไปก็คล้ายแจสเปอร์ในวัยหนุ่ม
สมัยยังเป็นต�ำรวจต๊อกต๋อย แจสเปอร์มุ่งมั่นจะสร้างผลงาน ไม่ว่า
ต้องประสาทเสียแค่ไหน ไม่ว่าต้องเปื้อนโคลนหรือหลั่งเหงื่อเพียงไร เขาก็
ยังไฟแรงแม้สดุ ท้ายเสียแรงเปล่าก็ตาม ต่อให้สง่ คนร้ายในคดีอาชญากรรม
เล็กๆ น้อยๆ เข้าคุกสักกี่คน ถ้าผู้ใหญ่ไม่รับรู้ไม่จดจ�ำก็กินแห้วอยู่ดี
เผลอๆ จะถูกตีตราอย่างไร้เหตุผลว่าไม่เอาไหน และโดนตะเพิดกลับแผนก
เดิมก็เท่านั้น สุดท้ายอายุห้าสิบกว่าแล้ว เขาก็ยังแป้กอยู่แค่ตำ� แหน่งรอง
สารวัตรในปัจจุบัน
กับเมียก็หย่ากันไปนานแล้ว ผมเผ้าเริ่มบาง ผิวหนังหย่อนคล้อย
ไปหมด ความสุขอย่างเดียวในตอนนี้คือการหมั่นดูแลแปลงดอกไม้ที่บ้าน
นี่เราก้าวมาบนวิถีชีวิตไม่เข้าท่าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน แจสเปอร์
คาบบุหรี่ ล้วงไฟแช็กจากกระเป๋า คงเพราะใช้มันมานานร่วมสามสิบปี
สภาพเลยย�่ำแย่เต็มที กว่าไฟจะติดก็ขูดนิ้วจนหัวแม่มือแทบสึก
โดมินิคมองมาทางนี้ ท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวดอย่างไม่ปิดบัง ไม่รู้แค่
อยากบ่นว่าอย่ามาพ่นควันในทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหม้ หรือแค่เพราะตัวเองก�ำลัง
จะเลิกบุหรี่ ก็เลยเคืองที่มีคนมาสูบให้เห็นจะจะต่อหน้ากันแน่
“มาได้ซะทีนะ แจสเปอร์”
“รถติดน่ะ”
ใบหน้าบึ้งตึงของโดมินิคยิ่งเคร่งเครียด คงชังน�้ำหน้าฉันล่ะสิ
...อืม มันก็เหมือนกันแหละวะ
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����
ที่จริงแจสเปอร์ไม่เคยชื่นชมลูกน้องที่ไล่ติดตามคดีต่างๆ อย่าง
เถรตรงแม้แต่ครัง้ เดียว เพราะรูส้ กึ เหมือนภาพตัวเองในอดีตโผล่มาตอกย�้ำ
อดขุ่นเคืองไม่ได้ทุกทีเวลาเห็นชายในชุดสูทโทรมๆ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเริ่มเคลื่อนไหว “มีอะไรหรือ” โดมินิคเดินเข้าไป
ถาม เจ้าหน้าที่ช้ไี ปทางซากปรักกองหนึ่ง
โต๊ะตัวนั้นผิวหน้าไหม้เป็นเถ้าถ่านหมดแล้ว แต่คงใช้ไม้คุณภาพดี
เอาการเลยยังคงรูปร่างอยู่ได้
เปิดลิ้นชักหนึ่งออกดู แม้ด้านในด�ำเกรียมไปบ้าง แต่ยังเห็นตาไม้
เด่นชัด รักษาสภาพเดิมไว้ได้ราวกับปาฏิหาริย์
“ในนั้นมีของหลงเหลืออยู่ครับ ดูเหมือนจะเป็นสมุดบันทึก”
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)
ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่าตัวเองชื่ออะไร เวลาพ่อแม่หันหน้ามาเรียกผม
จะใช้ค�ำว่า ‘แก’ และถ้าเอ่ยถึงผมระหว่างคุยกันเองจะใช้คำ� ว่า ‘ไอ้นั่น’
ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครเรียกชื่อต้นของผมสักคน
พ่อแม่ผมตีหน้าวางตัวกับคนภายนอกค่อนข้างดี แต่เวลาอยู่บ้าน
พ่อเมาแอ๋ตลอด อารมณ์เสียขึ้นมาก็ประเคนก�ำปั้นใส่ผมระบายอารมณ์
ส่วนแม่ตอนแรกก็ปกป้องผมบ้างหรอก แต่ก็แค่ก่อนเรียนจบชั้นอนุบาล
พอรู้ว่าผมเป็นเด็กบกพร่องไม่เอาไหนทั้งเรื่องเรียนและกีฬา ก็เปลี่ยนไป
ราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ แม่เมินเฉยใส่ผม แค่ท�ำอาหารแบบขอไปที
เหมือนท�ำให้สุนขั กิน
รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสียก็ดีหรอก
เรื่องแค่น้ที �ำไมท�ำไม่ได้
แม่ตะคอกค�ำพูดเหล่านั้นใส่ผมด้วยสายตารังเกียจดุจมองตุ๊กตา
สกปรก
เพือ่ นบ้านแวะมาเยีย่ มบ่อยๆ แต่ต่างถูกตบตาด้วยท่าทีมไี มตรีของ
พ่อกับแม่ ไม่ทนั สังเกตรอยฟกช�้ำใต้เสื้อผ้าของผมแม้แต่น้อย
ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด
ไม่รู้จักคนบ้านอื่นว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเลยไม่มตี ัวเทียบ ซึ่งจะ
ว่าไป เพื่อนให้เทียบก็ไม่มเี สียด้วย กระทั่งความสุขแบบมนุษย์ธรรมดายัง
ไม่เคยได้รบั กับเขา เรื่องดูโทรทัศน์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่เคยได้ดู มีแต่
โดนพ่อตบตี โดนแม่ถากถาง ใช้ชวี ิตอย่างไร้จดุ หมายไปวันๆ
เพิ่งมารู้สกึ ตัวว่าแปลกก็ตอนขึ้นชั้นประถมสี่หรือห้ากระมัง
ท�ำไมเพื่อนๆ ในชั้นเรียนพูดถึงพ่อแม่ของตัวเองอย่างมีความสุข
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)
ขนาดนั้น ท�ำไมได้ของขวัญวันเกิดกันด้วย
แต่เอ่ยถามเรื่องนี้กับคนรอบข้างไม่ได้หรอก เด็กแต่งตัวปอนๆ
ซอมซ่อตลอดเวลาอย่างผม อยู่ในชั้นเรียนก็ถูกเพื่อนๆ ปฏิบัติด้วยเหมือน
เป็นเศษขยะ ขนาดครูยังพยายามเว้นระยะห่างจากผมอย่างโจ่งแจ้ง
ระหว่างรอรถโรงเรียนส่งกลับบ้าน ผมเลยเข้าไปหมกตัวคนเดียวอยู่กับ
หนังสือในห้องสมุดเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน ทว่าไม่มหี นังสือเล่มใดช่วยตอบ
ค�ำถามให้ผมได้เลย
ความรูส้ กึ ขัดแย้งค่อยๆ กัดกินลึกในจิตใจ แล้วอยูม่ าวันหนึง่ ก็ระเบิด
คืนนั้น ผมโดนท�ำร้ายอีกตามเคย
ส�ำหรับพ่อกับแม่ มันคงเป็นแค่ฉากหนึ่งในชีวติ อันจ�ำเจ แต่สำ� หรับ
ผม มันเป็นดั่งน�้ำหยดสุดท้ายที่ร่วงสู่เหยือกน�้ำที่มีรอยร้าว
เหยือกน�้ำแตกกระจาย ผมฮึดสู้ใส่พ่อแม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมา
แล้วเผ่นออกจากบ้าน
ถนนเส้นนั้นยาวเหยียดและมืดมิด
พอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เห็นแสงไฟจากเมืองแล้ว รอบข้างอึงอลด้วยเสียง
ส่ายไหวของหมู่ไม้ใบพฤกษ์
ฝนเริม่ หลัง่ โปรย น�้ำเปียกโชกตัง้ แต่รองเท้าขึน้ มา เท้าเปียกลืน่ ชวน
ให้สะอิดสะเอียน
...เดินมานานแค่ไหนแล้วนะ
เหมือนยาวนานชั่วนิรันดร์ ขณะเดียวกันก็เหมือนผ่านไปแค่นาที
เดียว ถนนกลายเป็นทางลาดขึ้นเนินตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ รอบข้างเป็นป่าลึก
ฝนยิ่งตกแรงสาดกระหน�่ำใส่ใบหน้า เสื้อผ้าดูดซับน�้ำฝน ทั้งเย็นเฉียบและ
หนาหนักแนบถ่วงร่าง
ตอนสูญสิ้นเรี่ยวแรง และสติก�ำลังจะขาดผึง ประตูเขรอะสนิม
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ปรากฏเบื้องหน้าสายตา
มองระหว่างรั้ว เห็นแสงสว่างร�ำไรลอดจากหน้าต่างบ้าน
...บ้านคน?
มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
ผมคว้ารั้วเหล็กไว้ แล้วสติสัมปชัญญะก็ดับวูบ
❉

...ม้า ท�ำไม...ถึง...เด็กพรรค์นั้น...ด้วย...
...ก็...จะให้ปล่อยทิ้ง...ได้ไงล่ะ
ได้ยินเสียงคุยกัน
เสียงประตูปิด ตามด้วยความเงียบสงัด
❉

...แสงสว่างแผ่ขยาย
ประหนึ่งตัวเองค่อยๆ ลอยขึ้นจากก้นทะเลลึก ผมลืมตาตื่น
ภาพแรกซึ่งสะท้อนในดวงตา คือเพดานห้องที่ไม่คุ้นเคย
สัมผัสอบอุ่นห่อหุ้มทั่วร่าง ผ้านวมผืนนุ่มห่มคลุมร่างผมอยู่
...ที่นี่ท่ไี หน
ผมหนีออกจากบ้าน เดินสะเปะสะปะไร้จดุ หมาย จนไปเจอบ้านใน
ป่าบนภูเขา แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)
หรือว่าทีน่ เี่ ป็นโรงพยาบาล แต่มนั ดูตา่ งจากห้องพักคนไข้นดิ หน่อย
ผมผงกแค่คอขึ้นมองในสภาพยังมึนงง ห้องนั้นกว้างขวาง พื้นปู
พรม มีนาฬิกาโบราณ ฝั่งตรงข้ามมีประตูลายไม้ แตกต่างกันหน้ามือเป็น
หลังมือกับห้องนอนคับแคบอุดอู้คล้ายคอกหมาที่เคยนอนประจ�ำ โทน
สีหลักของห้องเป็นสีครีม ให้ความรู้สกึ อบอุ่นสบาย
ผมถูกพามานอนบนเตียงใหญ่รมิ หน้าต่างห้อง
ได้ยินเสียงฝนตก ผมยันตัวขึ้น เหลียวไปมองด้านหลัง ฝนก�ำลัง
ตกกระหน�่ำใส่หมู่ไม้นอกหน้าต่าง เมฆหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าที่เห็นผ่าน
ช่องว่างระหว่างหมู่ไม้
มีเสียงเปิดประตู ผมลนลานเบนสายตากลับ
“อ้าว” หญิงสวมผ้ากันเปื้อนชะโงกหน้าเข้ามา ปิดประตูตามหลัง
พลางส่งรอยยิ้มอ่อนโยนให้ “ตื่นได้สักที รู้สึกเป็นยังไงบ้าง”
เธอมีบุคลิกหน้าตาแปลกประหลาด
ดวงตาสีนำ�้ เงินอ่อน ร่างผอมบาง ผิวหน้าและมือขาวนวลดัง่ เทียนไข
จุดสะดุดตาคือผมที่ขาวเสียยิ่งกว่าผิวกายและดูลึกลับราวกับภูตพรายใน
นิยายภาพ
คนเผือกกระมัง จ�ำได้วา่ เคยเห็นภาพงูหรือกบสีขาวปลอดในหนังสือ
สารานุกรมที่ห้องสมุด แต่เพิ่งเคยเห็นคนเผือกตัวเป็นๆ ครั้งแรกนี่แหละ
ตรงกันข้ามกับผิวและผมขาวโพลน สีหน้าของหญิงคนนัน้ ดูนมุ่ นวล
อ่อนโยน หางตาลูล่ งเล็กน้อย ไม่ได้สะสวยดึงดูดสายตาผูค้ น แต่เครือ่ งหน้า
ชวนให้น่าสนิทชิดเชื้อ เหนือจมูกสวมแว่นตากลมน่ารัก
เส้นผมและผิวกายขาวโพลน สีหน้าท่าทางเหมือนคนธรรมดาสามัญ
แว่นตากับผ้ากันเปื้อน จากองค์ประกอบที่ดูขัดแย้งกันเหล่านี้ ผมคาดเดา
ไม่ออกเลยว่าเธออายุเท่าไร บอกได้แค่ว่าไม่ใช่ท้งั เด็กและคนแก่
“อ๊ะ…เอ้อ”
พอผมอ�้ำอึ้งตอบไม่ถูก หญิงคนนั้นชิงคุยต่อโดยไม่รอช้า
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“ตกใจเลยละ เมื่อคืนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงนอกประตูใหญ่ ออก
ไปดูกเ็ จอเธอนอนสลบอยู.่ ..เลยเรียกให้สามีชว่ ยแบกเข้ามา คงเหนือ่ ยมาก
สินะ หลับตั้งนานไม่ยอมฟื้นสักที เป็นห่วงแทบแย่แน่ะ”
เข็มนาฬิกาโบราณชี้ที่เวลาบ่ายสามยี่สิบนาที ข้างนอกสว่างพอ
สมควร จากที่เธอพูด ผมน่าจะหลับไปเกินครึ่งวัน
“เอ้อ...ขอบคุณ”
ผมเอ่ยขอบคุณ หญิงผมขาวยิ้มให้อีกครั้ง บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
“ตอนนี้พักผ่อนตามสบายเถอะ ชุดของเธอตากอยู่ช้นั ล่าง แล้วจะ
เอามาให้ทหี ลังนะจ๊ะ”
พอเธอบอก ผมถึงเพิ่งรู้ตัวว่าใส่ชดุ นอนอยู่ แอบดูใต้ชดุ นอนพบว่า
สวมกางเกงในตัวค่อนข้างโตลวดลายไม่คุ้นตา หน้าชักจะร้อนขึ้นมา
จังหวะนั้นเองประตูเปิดออกอีกครั้ง คนตัวเล็กพลิ้วกายลอดผ่าน
ประตูเข้ามา
ผมกลั้นหายใจ
เด็กผู้หญิงคนนั้นสวมชุดเดรสสีกรมท่า ผิวขาวโพลนดุจหิมะ
ส่วนสูงแทบไม่ต่างจากผม อายุก็คงรุ่นราวคราวเดียวกัน นักเรียน
เกรดหกหรือไม่ก็มากกว่านิดหน่อย
แต่ที่พูดได้เต็มปากคือ เส้นผมของเด็กหญิงก็ขาวโพลนเช่นกัน
ผมยาวสีขาวอมทองงดงาม เหมือนหญิงใส่ผ้ากันเปื้อนที่ยืนอยู่
ข้างๆ ราวกับถอดแบบกันมา และเมือ่ ดูให้ดี แก้วตาก็เป็นสีน�้ำเงินอ่อนเช่น
เดียวกัน คงเป็นแม่ลูกกันกระมัง
เพียงแต่บคุ ลิกลักษณะของทั้งคู่ต่างกันไกล
กลับกันกับหญิงในชุดผ้ากันเปื้อน หางตาของเด็กหญิงในชุดเดรส
ชีเ้ ฉียงขึน้ ให้ความรูส้ กึ เย็นชาไม่นา่ เข้าใกล้ ค�ำบรรยายว่าลึกลับเหมาะกับ
เด็กหญิงคนนี้ยิ่งกว่า
เด็กหญิงเบนสายตามาทางผม หรี่ตาลงเล็กน้อย แล้วเบือนหน้า
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บทที่ 1 ต้นแบบ (I)
หนีทันที แอบเข้าไปยืนหลบครึ่งตัวอยู่ข้างหลังหญิงสวมผ้ากันเปื้อน ท่าที
ราวกับมองสัตว์ประหลาดน่ารังเกียจก็ไม่ปาน หญิงคนนั้นร้องอ้าวๆ แล้ว
ผุดยิ้ม ลูบผมเด็กหญิงอย่างเบามือ
“ฟื้นแล้วหรือ เจ้าหนู”
แว่วเสียงทุ้มต�่ำ
บุคคลที่สามยืนอยู่หน้าประตู ไม่รู้ว่าเข้าห้องมาตั้งแต่เมื่อใด
เขาเป็นชายร่างเล็ก ขอบล่างของดวงตาที่ชี้เฉียงด�ำคล�้ำ แก้มตอบ
ผมสีน�้ำตาลเข้มมีหงอกแซม ดวงตาสีน�้ำตาลเช่นกัน คงแก่กว่าพ่อผม
ดวงตาวาววับคล้ายมองทะลุปรุโปร่งทุกสิ่ง สัมผัสถึงบรรยากาศ
เหมือนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาได้จากตัวเขา แต่ในลักษณะทีแ่ ตกต่างกับหญิง
สวมผ้ากันเปื้อนและเด็กหญิงในชุดเดรส
“ป๊ะป๋า”
เด็กหญิงอุบอิบ
นั่นคือการพบกันระหว่างผมกับครอบครัวเทนเนียล
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บทที่ 2 กุหลาบสีน�้ำเงิน (I)
(ข่าวจากหนังสือพิมพ์รฐั A วันที่ 18 พฤศจิกายน 1983)
‘ในที่สุด กุหลาบสีน�้ำเงินก็ถือก�ำเนิดแล้ว
จากการค้นคว้าเพาะพันธุ์ด้วยตนเองโดยบาทหลวงแห่งรัฐ A
ในงานนิทรรศการกุหลาบที่จัดขึ้น ณ รัฐ O เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงต้นกุหลาบที่ออกดอกเป็น
สีน�้ำเงิน
ผู้เพาะพันธุ์กุหลาบสีน�้ำเงินคือคุณโรบิน คลีฟแลนด์ (อายุ
41 ปี) บาทหลวงที่อาศัยอยู่ในเมือง P รัฐ A นอกจากจะท�ำหน้าที่
เป็นนักบวชแล้ว ยังท�ำงานเป็นนักพืชสวน และได้ผสมพันธุ์กุหลาบ
โดยศึกษาด้วยตัวเองมานานหลายปี คุณคลีฟแลนด์กล่าวว่ากุหลาบ
สีน�้ำเงินที่ตนได้ตั้งชื่อว่า ‘เซเลสเชียล (สรวงสวรรค์)’ นี้ เกิดขึ้น
โดยบังเอิญในระหว่างผสมพันธุ์พืช ตอนเห็นมันบานเป็นครั้งแรก
เขา ‘รู้สึกเหมือนเป็นพระกรุณาจากพระผู้เป็นเจ้า’
กุหลาบมีทงั้ กุหลาบแดงและกุหลาบเหลือง แต่ทผี่ า่ นมายังไม่
เคยมีกุหลาบโทนน�้ำเงินมาก่อน จากความพยายามที่ล้มเหลวของ
ผู้คนมากมายในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ท�ำให้กุหลาบสีน�้ำเงิน
กลายเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความเป็นไปไม่ได้’ การที่กุหลาบสีน�้ำเงิน
กลายเป็นจริงได้ด้วยฝีมือของนักพืชสวนมือสมัครเล่นในครั้งนี้ จึง
เป็นที่จับตามองของนักพืชสวนและนักวิจัยจ�ำนวนมากจากทั่วโลก’
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(ข่าวจากหนังสือพิมพ์รฐั A วันที่ 19 พฤศจิกายน 1983)
‘เราต่างหาก ‘กุหลาบสีน�้ำเงิน’ ของแท้
มหาวิทยาลัย C แถลงข่าวปฏิเสธกุหลาบสีนำ�้ เงินของนักพืชสวน
มือสมัครเล่น
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย C (เมือง S
รัฐ C) ได้แถลงข่าวประกาศความส�ำเร็จในการเพาะพันธุ์กุหลาบ
สีนำ�้ เงินด้วยเทคโนโลยีการตัดต่อยีน อันเป็นผลงานของทีมวิจยั ของ
ศ.แฟรงกี้ เทนเนียล แผนกวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน
จากการแถลงข่าว กลุม่ ของศ.เทนเนียลได้พฒ
ั นาเทคนิคสร้าง
ยีนที่ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้น�ำชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่
สกัดออกมาใส่เข้าไปในกุหลาบจนประสบความส�ำเร็จในการเพาะ
กุหลาบสีน�้ำเงิน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะตีพิมพ์ลงนิตยสาร N
ที่จะวางจ�ำหน่ายในเดือนธันวาคมนี้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณโรบิน คลีฟแลนด์ ที่
อาศัยอยู่ในเมือง P รัฐ A เพิ่งน�ำกุหลาบสีน�้ำเงินมาจัดแสดงใน
นิทรรศการ ท�ำให้มันถูกจับตามองในฐานะ ‘สิ่งเป็นไปไม่ได้ที่กลาย
เป็นจริง’ ศ.เทนเนียลได้ให้ความเห็นเชิงปฏิเสธต่อกุหลาบสีนำ�้ เงินของ
คุณคลีฟแลนด์ว่า “การให้ก�ำเนิดกุหลาบสีน�้ำเงินด้วยการผสมพันธุ์
อย่างเดียวนั้น เมื่อค�ำนึงถึงคุณสมบัติของกุหลาบแล้ว โอกาสที่จะ
เป็นไปได้แทบเป็นศูนย์ อาจเพราะเกิดการกลายพันธุ์ที่บังเอิญ
เข้าทางหลายครัง้ หรือไม่กอ็ าจเป็นของปลอมเลยก็ได้” ซึง่ ในเรือ่ งนี้
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คุณคลีฟแลนด์ได้โต้แย้งความเห็นของศ.เทนเนียลว่า “ถ้ามาตรวจสอบ
ดูด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของปลอม”…’
❉

(ข่าวจากหนังสือพิมพ์รฐั A วันที่ 21 พฤศจิกายน 1983)
‘เกิดเหตุดินถล่มที่รัฐ W
แผ่นดินถล่มลงไปยังบริเวณตั้งแคมป์ นักท่องเที่ยวอพยพ
หนีชุลมุน
ช่วงบ่ายของวันที่ 20 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา เกิดเหตุดนิ ถล่มขึน้
ที่ช่องเขาในรัฐ W นักท่องเที่ยวหลายสิบคนที่มาแคมปิ้งที่เชิงเขา
ต้ อ งอพยพหนี ภั ย ดิ น ที่ ถ ล่ ม ลงมาส่ ว นหนึ่ ง ไหลเข้ า ไปยั ง พื้ น ที่
ตัง้ แคมป์ แต่โชคดีทไี่ ม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ แคมป์ทเี่ กิดเหตุปดิ ท�ำการ
ชั่วคราว
ส�ำหรับสาเหตุของดินถล่ม สันนิษฐานว่าอาจเพราะแถบทีเ่ กิด
เหตุมสี ภาพอากาศเลวร้ายจนถึงรุง่ สาง และน�ำ้ ฝนท�ำให้ดนิ อ่อนตัวลง
นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังเคยเกิดเหตุดินถล่มระดับไม่ร้ายแรง
มาก่อนหน้านี้แล้ว ทางต�ำรวจจะด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า
สถานที่ตั้งแคมป์ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่…’
❉

“...เรีย มาเรีย”
ได้ยินเสียงเรียกแว่วมาจากไกลๆ
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“ตื่นได้แล้วครับ ยังไม่ถึงเวลานอนกลางวันนะ”
ไหล่ถูกเขย่าอย่างแรง มาเรีย ซอลส์บรีสะดุ้งเงยหน้า เห็นลูกน้อง
คุโจ เรนก้มมองมาอย่างเอือมระอา
ณ ห้องท�ำงาน สถานีต�ำรวจ F
เข็มของนาฬิกาโบราณชี้ที่สิบโมงครึ่ง ยังเร็วไปหน่อยส�ำหรับมื้อ
เทีย่ ง แต่รอบข้างแทบไม่มเี งาคน นอกจากมาเรียกับเรนแล้ว ในห้องมีเพือ่ น
ร่วมงานนัง่ โต๊ะฝั่งตรงข้ามอยู่คนเดียว คนอืน่ ๆ คงออกไปสืบคดีโจรกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นวันก่อน ถึงได้หายหน้าไปหมดเกลี้ยง
เธอลองไล่ความทรงจ�ำ จ�ำได้แค่ว่ามานั่งโต๊ะตอนเก้าโมงครึ่ง เริ่ม
ลงมือเขียนเอกสารอันแสนน่าเบื่อด้วยความเซ็งอารมณ์ ต่อจากนั้นลืมๆ
ไปแล้ว เมื่อลดสายตาลงมองบนโต๊ะ เห็นรอยน�้ำลายเปรอะบนเอกสารที่
เขียนค้างอยู่ มาเรียลนลานเช็ดมุมปากตัวเองและเอกสาร
“เมื่อคืนก็เมาหัวราน�้ำจนดึกดื่นสินะ แค่เพื่อนแต่งงานไปอีกคน
เหงาขนาดนั้นเลยหรือครับ”
“ไม่ได้เมาหัวราน�้ำสักหน่อยย่ะ”
แต่ ต อนเพื่ อ นสมั ย มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง บั ต รเชิ ญ ไปงานแต่ ง มาให้
เมื่อหลายเดือนก่อน เธอก็ด่มื จนเมาแประเหมือนกัน
เพื่อนร่วมงานโต๊ะฝั่งตรงกันข้ามเงยหน้าแล้วหัวเราะพรืดทันที พอ
เธอถลึงตาใส่เข้าให้ อีกฝ่ายรีบก้มหน้าหลบ ทว่าไหล่ยงั เขย่าเบาๆ ข�ำอะไร
นักหนาก็ไม่รู้
“แล้วเรนมีธุระอะไรล่ะ”
มาเรียหันไปหาเรน เลิกสนใจเพื่อนร่วมงาน
ลูกน้องชาวประเทศ J ของเธอคนนี้ ผมสีด�ำหวีเสียเรียบกริบ ใส่
แว่นตาเสริมใบหน้าที่ดูฉลาดเฉลียว ชุดสูทไม่มีรอยยับย่นให้เห็นแม้แต่
กระเบียดเดียว เขาตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบเฉยเช่นเคย
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“สายสืบโดมินคิ เบอร์รอสจากสถานีตำ� รวจ P โทรมาหาครับ บอก
ว่าต้องการให้คณ
ุ ติดต่อกลับ”
โดมินิคน่ะหรือ
“ไง ไม่ได้คยุ กันนานนะ ยายหัวแดง สบายดีหรือเปล่า”
เสียงของโดมินคิ เบอร์รอสผ่อนคลายราวกับเจอหน้าคนรูจ้ กั ในบาร์
“ก็ดีอยู่” มาเรียตอบกลับ ไม่บอกให้รู้สักแอะว่าเพิ่งแอบหลับใน
ที่ท�ำงาน “แล้วมีธุระอะไรล่ะ”
เธอกับโดมินิครู้จักกันครั้งแรกในคดีเจลลี่ฟิชที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ที่ท�ำงานอยู่ไกลกันเลยไม่ค่อยได้เจอหน้า แต่ติดต่อกันเรื่อง
งานและแลกเปลีย่ นข้อมูลการสืบสวนเกีย่ วกับคดีทเี่ กิดข้ามท้องทีบ่ า้ งเป็น
ครั้งคราว
ขณะสงสัยว่าวันนีจ้ ะถามอะไรอีก ค�ำถามทีล่ อยจากหูโทรศัพท์กลับ
เป็นประเด็นคาดไม่ถึง
“รู้ข่าวเรื่องดอกกุหลาบสีน้�ำเงินหรือเปล่า”
กุหลาบสีน้ำ� เงิน?
“รู้แค่ข่าวที่ออกทีวีหรือลงหนังสือพิมพ์น่นั ละ...ท�ำไมหรือ”
แม้แต่คนไม่สนใจเรือ่ งท�ำสวนอย่างมาเรียยังพลอยได้เห็นข่าวฮือฮา
เรื่องกุหลาบสีน�้ำเงินเมื่อหลายวันก่อนมาบ้าง
คนที่เป็นบาทหลวงควบนักพืชสวนมือสมัครเล่นเพิ่งประกาศว่า
เพาะพันธุ์กุหลาบสีน�้ำเงินได้ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก แต่เพียงข้ามวัน
ก็มีศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยออกมายืนยันว่า ประสบความส�ำเร็จใน
การเพาะกุหลาบสีน�้ำเงินเช่นกัน หน�ำซ�้ำศาตราจารย์ดันวิพากษ์วิจารณ์
ว่ากุหลาบของบาทหลวงเป็น ‘ของปลอม’ ทั้งสองฝ่ายเลยเริ่มถกเถียงกัน
ก่อนหน้านี้มาเรียไม่เคยสนใจเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ทว่าตั้งแต่มี
คดีเจลลี่ฟิชที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ พอมีข่าวเกี่ยวกับ
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วิทยาศาสตร์ทไี ร สายตาจะหยุดดูโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว
“งั้นก็คุยกันง่าย ฉันอยากให้เธอช่วยเลียบเคียงหาเบาะแสจาก
ศ.แฟรงกี้ เทนเนียล หนึ่งในบุคคลที่สร้างกระแสเอิกเกริกเรื่องกุหลาบ
สีน�้ำเงินให้หน่อย ถ้าเป็นไปได้เธอช่วยไปเจอศาสตราจารย์ด้วยตัวเองเลย
จะอ้างเหตุผลอะไรก็อ้างไป แต่ระวังอย่าให้อกี ฝ่ายระแวงได้เป็นดี”
“…หา” เธอเผลอหลุดเสียงเซ่อซ่า “มันเรื่องอะไรกัน ไม่เห็นเข้าใจ
เลย”
หมายความว่าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี
อาชญากรรมหรืออย่างไร
ค�ำพูดอ้อมค้อมว่า ‘เลียบเคียงหาเบาะแส’ ชวนให้สะดุดใจอยูห่ รอก
แต่หากให้ไปเจอหน้าอีกฝ่ายโดยตรง ก็จ�ำเป็นต้องหาข้ออ้างมาสนับสนุน
โดยเฉพาะในแง่การขอเบิกค่าเดินทาง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับแค่แชร์ข้อมูล
สอบสวนเฉยๆ นี่ยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลย จะให้พยักหน้าเออออตาม
ง่ายๆ ได้อย่างไร
จะว่าไป ถ้าหากจะเลียบเคียงหาเบาะแสเกี่ยวกับศ.เทนเนียลละก็
ตามหลักโดมินคิ หรือไม่กต็ ำ� รวจคนอืน่ ของสถานีตำ� รวจ P น่าจะด�ำเนินการ
เองไม่ใช่หรือ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องมาวานมาเรียที่อยู่คนละท้องที่ด้วย
“ฉันมีเหตุผลนะ ดูเหมือนศ.เทนเนียลจะมีบ้านพักในท้องที่ของ
สถานีต�ำรวจ F อีกไม่นานเจ้าตัวมีก�ำหนดการจะไปร่วมงานสัมมนา
วิชาการที่รัฐ A อาจแวะไปพักอยู่บ้านหลังโน้น เธอช่วยไปถามข้อมูลจาก
ศาสตราจารย์ช่วงนั้นก็ได้”
“ไม่ได้หมายถึงเรือ่ งนัน้ สักหน่อย” มาเรียขยับปากจะพูดต่อ แต่แล้ว
ก็ชะงัก “...เกิดอะไรขึ้น หรือว่ามีสาเหตุท่จี ะให้รู้กันทั่วไปไม่ได้”
“หัวไวเหมือนเคยนะเรา” ได้ยินเสียงถอนใจจากหูโทรศัพท์ “ให้
ตอบง่ายๆ คือเยส แต่มนั ไม่ได้ลบั สุดยอดขนาดนัน้ หรอก จะว่าไงดี อธิบาย
ทางโทรศัพท์ล�ำบาก ออกจะซับซ้อนอยู่สักหน่อย ทางเราก็ประเมินไม่ถูก
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เหมือนกันว่าแท้หรือเทียม
เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เห็นของจริง คงบอกให้แน่ชัดไม่ได้ เรื่องมันก็
ท�ำนองนั้นแหละ”
ประเมินไม่ถูกว่าแท้หรือเทียม หรือถ้าไม่ไปดูของจริงก็บอกได้ไม่
แน่ชัด?
“เดี๋ยวๆ ยิ่งฟังยิ่งงง”
“ก็ว่างั้น” โดมินิคหลุดยิ้มเจื่อน “ขนาดฉันที่เป็นคนพูดยังคิดเลย
ว่าทะแม่งๆ แต่โทษทีที่ยังเล่ารายละเอียดไม่ได้ อยากให้เธอลองคุยกับ
ศ.เทนเนียลโดยไม่มอี คติเอาไว้กอ่ น รายละเอียดทัง้ หมดจะเล่าให้ฟงั ทีหลัง
มีเหตุบางอย่างให้พวกทีส่ ถานีตำ� รวจ P ลงมือเองไม่ได้ คนในแวดวง
ต�ำรวจที่พอไหว้วานได้ เท่าที่ฉันรู้จกั ก็มีแต่พวกเธอนี่แหละ...ขอวานหน่อย
ได้ไหม”
น่าตะคอกใส่ว่าละเมอตอนกลางวันรึไง แล้วกระแทกหูโทรศัพท์
สักโครม
ทว่าจากที่ติดต่อเรื่องงานกันมากว่าครึ่งปี มาเรียพอจะเข้าใจ
อุปนิสัยของโดมินิค เบอร์รอสมากขึ้นทีละน้อย แม้คำ� พูดห้วนกระด้าง แต่
เป็นต�ำรวจที่มีน�้ำใจ ถ้าติดค้างหนี้บุญคุณใคร อย่างไรก็ต้องหาทางชดใช้
ไม่ใช่คนทีจ่ ะอาศัยความใจดีของคนอืน่ ยัดเยียดเรือ่ งยุง่ ยากวุน่ วายให้ และ
ในเมื่อคนอย่างเขาถึงกับร้องขอความช่วยเหลือ แสดงว่าคงมีเหตุผลอัน
สมควร แถมซับซ้อนเอาการ ไม่ใช่เหตุผลตื้นๆ
มาเรียมีค�ำตอบในใจแล้ว แต่ครั้นจะเอ่ยตกลงแต่โดยดีก็ไม่สบ
อารมณ์
“ถือเป็นเกียรติอยู่หรอกที่นายขอร้องมา แต่เรื่องนี้ยังไงก็คงต้อง
ไหว้วานผ่านมาทางผู้ใหญ่ ทางเราก็งานยุ่ง มีคดีที่วางมือไม่ได้อีกเยอะ”
“งั้นหรือ ฉันถามเจ้าผมด�ำสถานีเธอแล้ว เขาบอกว่าเธอท�ำงาน
พลาดคดีเจลลี่ฟิช ตอนนี้เลยเป็นหมาหัวเน่า จะเรียกใช้เท่าไหร่กเ็ ชิญตาม
- 25 ���������������������������� Art6.indd 25

11/4/20 5:21 PM

��������������������������
สบาย ถ้าขอกับสารวัตรใหญ่ คงได้รบั ค�ำอนุมัติทนั ที”
“นี่เรน! นายเห็นฉันก�ำลังหลับ เลยแอบให้คำ� ตอบโดยพลการหรือ
ยะ!”
พอหันไปว้ากใส่ลูกน้องที่ยืนท�ำทองไม่รู้ร้อน ก็ได้ยินเสียงโดมินิค
หัวเราะ “ฮ่าฮ่า งั้นฝากด้วยนะ” จากหูโทรศัพท์ แล้วเขาก็วางสายไปดื้อๆ
จริงๆ เลย หน้าไหนก็เหมือนกันหมด
“ฉันจะออกตรวจท้องที่! นายมาด้วยกันเลย”
มาเรียกระแทกหูโทรศัพท์ ลุกจากที่นั่ง คว้าเสื้อนอกที่พาดบนเก้าอี้
ขณะผลุนผลันออกจากห้องท�ำงานโดยไม่รอค�ำตอบจากเรน เธอสวนกับ
เจ้าหน้าที่หญิงที่คุ้นหน้ากัน มาเรียยกมือข้างหนึ่งทักทายเตรียมจะเดิน
ผ่านไป แต่อกี ฝ่ายจ้องหน้าเธออย่างฉงน
“อื้อ? มีอะไรหรือ”
“อ๊ะ เอ่อ...คือ”
เจ้าหน้าทีช่ แี้ ก้มอย่างลังเล มาเรียโพล่งว่าก็แล้วมันอะไรล่ะ จากนัน้
ชะงักค้าง ภาพใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนบนกระจกหน้าต่างแวบเข้าตา
แก้มซ้ายของเธอมีรอยหมึกเป็นรูปแถวตัวหนังสือติดอยู่ คงหลุดลอก
จากรายงานที่วางบนโต๊ะติดหน้ามานั่นเอง
“หน็อย เรน บอกกันสักค�ำก็ไม่มเี ลยนะ!”
ที่เพื่อนร่วมงานโต๊ะตรงข้ามหัวเราะจนไหล่เขย่าเมื่อกี้คงเรื่องนี้
กระมัง
“อ้าว ผมนึกว่าเป็นเมคอัพสไตล์คุณเสียอีก” เรนตอบหน้าตาเฉย
❉

ผ่านมาอีกหลายวัน จนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน
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“แล้วไง”
มาเรียนั่งบ่นอุบอิบตรงที่นั่งข้างคนขับของรถเช่าที่เรนขับอยู่ ต่อ
เครื่องบินจากรัฐ A มาเช่ารถขับต่อที่สนามบินรัฐ C อีกไม่กี่สิบนาทีก็จะ
ถึงจุดหมายแล้ว ประเทศ U กว้างใหญ่เหลือเกิน
“จากที่คัดมา สรุปเลือกอ้างว่า ‘อยากขอความเห็นเรื่องการน�ำ
เทคโนโลยีทางพันธุกรรมมาใช้ในการสืบสวนด้วยนิติเวชศาสตร์’...จะให้
ฉันถามอะไรเรื่องนิติเวชศาสตร์ไม่ทราบ ไอ้ของแบบนี้มันงานของบ็อบ
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพไม่ใช่รไึ ง”
“ตอนนี้เขายุ่งอยู่น่ะครับ ไม่เหมือนคุณ”
เธอขยับจะสวนว่า “นายเองก็ว่างงานเหมือนกันนั่นแหละ” แต่
แล้วก็ต้องจนแต้ม เรนว่างงานเพราะหัวหน้าอย่างเธอพลอยพาเขาซวย
ไปด้วย อีกอย่าง ต่อให้คนที่แอบหลับระหว่างงานได้หน้าไม่อายอย่างเธอ
พูดอย่างไรกับคนที่ทำ� งานเยอะกว่าหลายสิบเท่าตัวอย่างเรน ค�ำพูดนั้นก็
ไร้น�้ำหนักอยู่ดี
ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์ ค�ำไหว้วานจากโดมินิคถูกส่ง
มาในรูปของค�ำร้องขอความร่วมมือในการสืบสวนจากสถานีต�ำรวจ P ถึง
สถานีต�ำรวจ F อย่างเป็นทางการ
และสารวัตรใหญ่ก็อนุญาตอย่างง่ายดายตามที่เรนคาด แอบลือ
กันในสถานีว่า พวกผู้บังคับบัญชาตัดสินใจกันว่า “ขืนปล่อยซอลส์บรีไว้
เฉยๆ เดี๋ยวก็ไปก่อเรื่องยุ่งที่ไหนเข้าอีก สู้หางานอื่นให้ท�ำจะดีกว่า” แต่
จริงหรือเท็จนั้นไม่แน่ชดั
แม้เป็นการร้องขอกรณีพิเศษ แต่แผนการก็ก�ำหนดแน่ชัดแล้วใน
ระดับหนึง่ มาเรียกับเรนจึงร่วมทางกันไปพบกับหนึง่ ในผู้ให้ก�ำเนิดกุหลาบ
สีน�้ำเงิน หรือศ.แฟรงกี้ เทนเนียลนั่นเอง
จากที่โดมินิคบอก ศาสตราจารย์จะมารัฐ A เพื่อร่วมงานสัมมนา
วิชาการ แต่เมื่อเรนติดต่อขอนัด กลับได้ค�ำตอบว่าช่วงสัมมนาจะงาน
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ยุ่งมากจนไม่อาจหาเวลาให้ได้ เพื่อตัดร�ำคาญเลยใช้วิธีมาพบเจ้าตัวที่
มหาวิทยาลัย C เสียเลย ซึ่งเรนตั้งใจว่าถ้าขอเยี่ยมชมห้องวิจัยได้จะยิ่งดี
เข้าไปใหญ่
“เพราะสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบ แต่ท่าทางพวกที่สถานีตำ� รวจ P ไม่
อยากให้อกี ฝ่ายรูค้ วามเคลือ่ นไหวนะครับ และถ้าเป็นแบบนัน้ เราควรหลีก
เลี่ยงการขอพบในแบบที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นการสอบปากค�ำจะดีกว่า
อย่างน้อยก็ในช่วงนี้”
สอบปากค�ำงั้นหรือ
คดีเจลลี่ฟิชที่เพิ่งเข้าไปพัวพันด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผ่านเข้ามาใน
สมอง คดีที่กระทั่งตอนนี้ยังสดใหม่ในความทรงจ�ำของมาเรียก็เกิดจาก
การประกาศเทคโนโลยีใหม่โดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเช่นกัน
ศ.เทนเนียลที่ว่ากันว่าให้ก�ำเนิดกุหลาบสีน�้ำเงินคนนี้ก็เกี่ยวพันกับ
ชะตากรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างอีกหรือเปล่า หรือว่าก�ำลังจะถูกดึง
เข้าไปเกี่ยวพันกันแน่
“แฟรงกี้ เทนเนียล เกิดเมื่อปี 1941 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกจากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย C สาขาวิศวกรรมชีวโมเลกุล
เข้ารับต�ำแหน่งอาจารย์ผู้สอนในคณะเดียวกันตั้งแต่ปี 1981…เท่าที่อ่าน
จากข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดเผย เจ้าตัวด�ำเนินชีวิตมาตามเส้นทาง
ในอุดมคติส�ำหรับนักวิจัยเลยนะครับ
ถึงจะจบสาขา ‘วิศวกรรมชีวโมเลกุล’ แต่งานวิจยั ของศาสตราจารย์
ที่เคยตีพิมพ์ล้วนเกี่ยวข้องกับ สาขา ‘พันธุวิศวกรรม’ นะครับ กุหลาบ
สีนำ�้ เงินในคราวนี้ก็นับเป็นหนึ่งในผลส�ำเร็จจากงานวิจัยพวกนั้น
มาเรียทราบเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมแค่ไหนหรือครับ”
“คิดว่าฉันจะทราบงั้นหรือ รู้สึกจะเคยดูหนังหรืออ่านการ์ตูนที่
นักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายปู้ยี่ปู้ย�ำกับพันธุกรรมเพื่อสร้างสัตว์ประหลาด
ขึ้นมาหรืออะไรท�ำนองนี้อยู่นะ”
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“การวิจยั การ ‘ปูย้ ปี่ ยู้ ำ� พันธุกรรม’ อย่างลึกซึง้ และเป็นรูปธรรมยิง่ กว่า
นั่นแหละครับ ที่เรียกว่าพันธุวิศวกรรม
จ�ำได้ไหมครับ…ข้อมูลพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ จะถูกเก็บไว้ในสารชือ่
ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอกิ )
ดีเอ็นเอคือสายนิวคลีโอไทด์ซงึ่ เป็นสารประกอบของน�ำ้ ตาลดีออกซี
ไรโบส ฟอสเฟต และหนึ่งในเบสสี่ชนิด ได้แก่ ‘อะดีนีน’ ‘กัวนีน’ ‘ไซโตซีน’
‘ไทมีน’ ก็คือโครงสร้างโมเลกุลที่เรียงต่อกันเป็นสายยาวอย่างไร้ระเบียบ
ถ้าจะเขียนแสดงตามรหัสของเบสก็จะเป็นแบบ T-C-G-C-A-G...ประมาณ
นี้ละครับ
ดีเอ็นเอมีหลากหลายโครงสร้าง เช่นในสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดยกเว้นไวรัส
จะเป็นนิวคลีโอไทด์เกลียวคู่ที่ระหว่างสองสายนั้นเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ในแบคทีเรียบางชนิดเรียงตัวเป็นรูปวงแหวน ในขณะที่ไวรัส
บางชนิดกลับเป็นนิวคลีโอไทด์สายเดีย่ ว แต่โครงสร้างพืน้ ฐานของดีเอ็นเอ
ที่สิ่งมีชีวติ ทุกชนิดมีร่วมกันก็คือเบสทั้งสี่ชนิดเรียงต่อกัน”
“อะไรเนี่ย อย่าบอกนะว่าล�ำดับการเรียงตัวของไอ้ TAGC อะไรนั่น
คือรหัสลับ แล้วการถอดรหัสของมันก็เป็นพื้นฐานในการสร้างรูปร่างของ
สิ่งมีชีวิตน่ะ”
เรนเบิกตากว้าง
“เอ่อ คุณพูดถูกเผงเลย”
“เอ๋!?”
“หนึ่งในสสารที่จ�ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตคือโปรตีน ซึ่งมีด้วยกันหลาย
ประเภท โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนยีส่ บิ ชนิดเรียงกันเป็นล�ำดับเฉพาะ
ตัว ชนิดและล�ำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนเหล่านีถ้ กู ก�ำหนดด้วยล�ำดับ
เบสของดีเอ็นเอ
แน่นอนว่าสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตไม่ได้มีเฉพาะโปรตีน แต่มัน
เป็นสสารหลักที่จ�ำเป็นยิ่งต่อการสร้างร่างกาย และยังเป็นองค์ประกอบ
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ของสารชีวโมเลกุล อาทิ เอนไซม์หรือฮอร์โมนด้วย ถ้าให้พูดอย่างสุดโต่ง
ก็คือ ขอแค่มีข้อมูลพันธุกรรมที่เรียกว่าล� ำดับเบสของดีเอ็นเอ เราจะ
สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เลย”
“จากเบสแค่ส่ชี นิด แปลงเป็นกรดอะมิโนถึงยี่สิบชนิดได้ยังไงน่ะ”
“เขาก�ำหนดไว้อย่างยอดเยีย่ ม นั่นคือ ให้ล�ำดับเบสสามตัวติดกัน
เป็นรหัสส�ำหรับกรดอะมิโนหนึ่งชนิด เช่น ‘GAA’ เท่ากับ ‘กรดกลูตามิก’
คล้ายกับระบบเลขฐานสองของคอมพิวเตอร์ที่มีแค่ 0 กับ 1 แต่ใช้แสดง
แทนตัวเลขและตัวอักษรได้ท้งั หมด
สี่ยกก�ำลังสามเท่ากับหกสิบสี่ ครอบคลุมจ�ำนวนกรดอะมิโนยี่สิบ
ชนิดได้เกินพอ ล�ำดับเบสทัง้ หมดของกรดอะมิโนแต่ละตัวล้วนเป็นทีช่ ดั เจน
แล้วด้วย”
กรดอะมิโนเชื่อมต่อกันกลายเป็นโปรตีนโดยอาศัยล�ำดับเบสของ
ดีเอ็นเอเป็นฐาน แล้วร่างกายก็ถูกสร้างขึ้นโดยโปรตีนนั้น...งั้นหรือ มันคือ
การถอดรหัสจริงๆ ด้วย
“ระบบแบบนั้นมันมาจากไหนน่ะ หรือว่าพระเจ้าเล่นคอมพิวเตอร์
ด้วย?”
“ไม่มีใครรู้ถงึ ขั้นนั้นหรอกครับ แค่เคยนึกว่าอย่างคุณน่าจะรู้”
“แหม หายากนะเนี่ยที่นายชมฉัน ฉันไม่ใช่พระเจ้าสักหน่อย”
“เปล่าครับ แค่นึกว่าถ้าเป็นคุณที่มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคนั้น น่าจะเคย
ได้รู้รายละเอียดผ่านหูผ่านตามาบ้าง”
“นี่หาว่าฉันเป็นมนุษย์ฟอสซิลหรือยะ!?”
เผลอเป็นไม่ได้ เจ้าลูกน้องน่าชังยังสาธยายต่อเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น
“สิง่ มีชวี ติ ถูกสร้างขึน้ โดยอาศัยดีเอ็นเอเป็นฐาน ถ้านีเ่ ป็นทฤษฎีภาค
พื้นฐาน ต่อไปก็เป็นภาคปฏิบัติละครับ ถ้าเปลี่ยนล�ำดับเบสของดีเอ็นเอก็
เปลี่ยนรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตได้”
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ความเงียบเข้าปกคลุม
“...หมายถึงกุหลาบสีนำ�้ เงินทีศ่ .เทนเนียลสร้างขึน้ มา ก็ใช้วธิ เี ปลีย่ น
ล�ำดับดีเอ็นเอเหมือนกันหรือ”
“ค�ำประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยก็อธิบายว่าอย่างนัน้
นะครับ” เรนเลือกใช้ค�ำพูดอย่างระมัดระวัง “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าก้าวหน้าไปถึงไหน
แล้ว แต่ในความเป็นจริง แม้จะมีสถาบันวิจัยอื่นๆ ทดลองสร้างกุหลาบ
สีน�้ำเงิน มันก็ยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ศ.เทนเนียลใช้วิธีอะไรในการ
ท�ำให้กุหลาบสีน�้ำเงินกลายเป็นความจริงได้ คงเป็นหนึ่งในหัวข้อการขอ
ความเห็นในครั้งนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาว่าแท้หรือเทียมด้วย”
แท้หรือเทียมหรือ เอาไว้ค่อยประเมินตัดสินกันทีหลัง
“กุหลาบสีนำ�้ เงินเพาะยากเย็นขนาดนัน้ เชียว? เห็นในข่าวพูดซะเกิน
เหตุว่า ‘สิ่งเป็นไปไม่ได้ท่กี ลายเป็นจริง’ แตกต่างกับการปรับปรุงพันธุ์ผัก
ผลไม้ตรงไหนน่ะ พืชชนิดอื่นที่ออกดอกเป็นสีน�้ำเงินก็มถี มเถไป”
“นักเพาะพันธุ์กุหลาบกับนักวิจัยชาวตะวันออกและชาวตะวันตก
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันต่างให้ความเห็นว่า ‘ถ้ามันง่ายคงไม่ต้องล�ำบาก
แล้ว’ น่ะครับ
แน่นอน ‘การปรับปรุงพันธุ์ผักผลไม้’ ที่คุณว่าก็จ�ำเป็นต้องใช้
แรงกายแรงใจมากพอดู แต่เดือนปีและความล้มเหลวนับครัง้ ไม่ถ้วนทีต่ ้อง
เสียไปกับการสร้างกุหลาบสีนำ�้ เงินนัน้ คงยากจะเอาการปรับปรุงสายพันธุ์
ทั่วๆ ไปมาเทียบได้
มนุษย์เราเริ่มเพาะเลี้ยงกุหลาบกันมานาน อย่างน้อยก็เกือบสอง
พันปีกอ่ น จากตอนนัน้ จวบจนปัจจุบนั ยังไม่เคยมีบนั ทึกอย่างเป็นทางการ
เลยว่า เคยมีใครพบเห็นกุหลาบที่เรียกได้ว่ามี ‘สีน�้ำเงิน’
ดอกไม้ทอี่ วดอ้างว่าเป็น ‘กุหลาบสีนำ�้ เงิน’ ปรากฏให้เห็นมาหลายต่อ
หลายครัง้ แต่ทงั้ หมดนัน้ เป็นสีนำ�้ เงินแค่ชอื่ ‘ถ้าเทียบกับกุหลาบอืน่ ๆ ทีผ่ า่ น
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มา ยังไม่เคยมีพนั ธุไ์ หนทีใ่ กล้เคียงสีนำ�้ เงินเท่านีม้ าก่อน’ มันก็เท่านัน้ เอง”
หมายความว่าครั้งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว…น่ะหรือ
ภาพถ่ายของกุหลาบสีน�้ำเงินสองดอกที่เป็นใจกลางของความ
ปั่นป่วนในครั้งนี้ มาเรียยังไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียว จากที่เรนบอก หลัง
จากน�ำออกแสดงในนิทรรศการ บาทหลวงคลีฟแลนด์ก็ปฏิเสธการให้ข่าว
แทบทั้งหมด ส่วนศ.เทนเนียลก็ไม่ให้ข้อมูลแก่ทางนิตยสารวิทยาศาสตร์
ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นภาพถ่ายกุหลาบสีน�้ำเงินจึงหมุนเวียนอยู่ในสื่อ
เพียงไม่ก่ภี าพ
และในวันนี้ หากได้เห็นกุหลาบสีน�้ำเงินของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับตา
ตัวเอง และประเมินดูวา่ เป็นของแท้หรือของเทียมได้ละก็ เท่ากับตอบสนอง
ความประสงค์ของโดมินคิ ได้ในระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่า
มาเรียเบนสายตาขึน้ มองท้องฟ้า เจลลีฟ่ ิชหรือเรือเหาะอากาศยาน
ที่ใช้ถุงลมลอยละล่องบนขอบฟ้าสีครามไกลตา ถุงลมทรงแป้นสีขาว ด้าน
ล่างมีเสาค�้ำยันสี่เสาและห้องโดยสาร รูปร่างละม้ายแมงกะพรุนสมชื่อ
แม้บัดนี้คลื่นกระทบจากคดีฆาตกรรมหมู่ที่พัวพันเจลลี่ฟิชก็ยัง
สะเทือนไปหลายทิศทาง ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสิ้นสุดลงในลักษณะไหน แต่
ได้ยนิ จากคนรูจ้ กั คนหนึง่ ว่า อย่างน้อยทัง้ สองฝ่ายก็กำ� ลังพยายามผลักดัน
ให้มีการตัดสินคดีข้อฟ้องร้องข้อหนึ่งให้เร็วที่สุด
มาเรียแอบถอนใจไม่ให้เรนรู้ ยังตัดใจไม่ขาดสักทีทั้งทีค่ ดีนนั้ ก็หลุด
ลอยจากความรับผิดชอบของตัวเองไปนานแล้ว ไม่สมเป็นเธอเอาเสียเลย
“ท�ำไมกุหลาบสีน�้ำเงินถึงได้เพาะยากนัก เรื่องนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจ
มากพอ แต่ถ้าดูพืชพรรณโดยรวม ประเภทที่ออกดอกเป็นสีน�้ำเงินก็หา
ยากอยู่ มีแค่อาซางาโอะ ไฮเดรนเยีย ป๊อปปี้...เท่าที่นึกออกทันทีก็เท่านี้
ละมั้งครับ
ในประเทศแม่ของผม มีดอกไม้ชื่อ ‘ซากุระ’ ดอกซากุระที่เห็นข้าง
ทางส่วนใหญ่มสี ีชมพู ไม่มี ‘ซากุระสีน�้ำเงิน’ แล้วก็ไม่ค่อยเคยได้ยินด้วย
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ว่า มีคนบ่นอยากเห็นหรืออยากเพาะมันขึ้นมา”
“ถ้าซากุระ ฉันก็รจู้ กั ประเทศ U มีแหล่งท่องเทีย่ วส�ำหรับชมซากุระ
ด้วย เมื่อก่อนฉันยังเคยไปดูกบั เพื่อนๆ เลย”
“หรือครับ ว่าแต่มาเรียทราบไหมครับว่าที่ประเทศ J มีคำ� พังเพย
ว่า ‘บุปผาหรือจะสู้ขนมดังโงะ1’”
“จะไปรู้ได้ไง!”
รู้แค่ว่าความหมายคงไม่ค่อยเข้าท่านักหรอก
หลังสิน้ สุดการเดินทางตะลุยข้ามรัฐอันยาวนาน ในทีส่ ดุ มาเรียกับ
เรนก็มาถึงวิทยาเขต S ของมหาวิทยาลัย C ที่ศ.แฟรงกี้ เทนเนียลสังกัด
อากาศอบอุ่น ทุ่งหญ้าเขียวขจี แนวต้นไม้งดงามสองฟากถนน
เบือ้ งหน้าคือสถานทีอ่ นั งดงามราวจะเย้ยรีสอร์ตริมทะเลให้ได้อาย ต่างกัน
ราวหน้ามือเป็นหลังเท้ากับที่สถานีต�ำรวจ F ซึ่งไม่มีความหรูหราให้สัมผัส
แม้แต่ส่วนเสี้ยว
ติดต่อประชาสัมพันธ์เสร็จก็มงุ่ หน้าไปยังอาคารแผนกวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ระหว่างนัง่ รอตรงโซฟาในล็อบบีต้ ามทีอ่ กี ฝ่ายระบุ สาวน้อยคนหนึง่
ปรากฏตัวจากลิฟต์ด้านใน
เธอขาวโพลนไปทั้งตัว
ผิวกายมีสสี นั ซีดจางผิดปกติ ผมสีขาวอมทองยาวลงมาถึงเอว เด็ก
เผือกนั่นเอง ชุดเดรสสีกรมท่าที่สวมอยู่ขับเน้นความขาวของผิวกายและ
เส้นผมให้ย่งิ สะดุดตา ร่างเล็กผอมแห้ง ตาชี้เฉียงขึ้น ใบหน้าอ่อนเยาว์จึง
ฉายความเด็ดเดี่ยวเกินอายุ ผมสีขาวท�ำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ ทว่าอายุจริง
น่าจะประมาณสิบสองหรือสิบสามปี
ขณะแปลกใจว่าท�ำไมมีเด็กมาอยู่ที่นี่ได้ หรือว่าจะมาส่งอาหารมื้อ
1

ความหมายคือเลือกประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงาม เพราะขนมดังโงะช่วยให้อมิ่ ท้องได้ ส่วนดอกไม้มี
เพียงความงดงามให้ยล อีกนัยหนึง่ คือให้ความส�ำคัญกับเนือ้ แท้มากกว่าภายนอก หรือบางครัง้ ก็ใช้ตำ� หนิบคุ คล
ว่าไม่มีรสนิยมหรือไม่เข้าใจความงามทางศิลปะ
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เทีย่ งกันแน่หนอ เด็กหญิงผิวเผือกก็เหลียวซ้ายแลขวาไปทัว่ ล็อบบี้ เมือ่ หัน
มาเห็นพวกมาเรีย เธอก็เดินดิ่งเข้ามาหา
“คุณมาเรีย ซอลส์บรีกับคุณคุโจ เรน จากสถานีต�ำรวจ F รัฐ A ใช่
ไหมคะ”
เสียงกังวานใสและยังเยาว์วยั พอเรนตอบว่า “ครับ ใช่แล้ว” เด็ก
หญิงก็ค้อมศีรษะให้โดยไม่ย้มิ สักนิด
“ขอบคุณที่อุตส่าห์มานะคะ ฉันจะน�ำทางไปเอง...เชิญทางนี้ค่ะ”
เธอเดินดุ่มไปทางลิฟต์ไม่รีรอ มาเรียรีบลุก ไล่ตามหลังเด็กหญิง
ไปกับเรน
“เอ่อ เธอคือ?”
“นักศึกษาของห้องวิจยั เทนเนียลค่ะ”
นักศึกษา? แต่อายุไม่น้อยไปหน่อยหรือ หรือว่าเรียนข้ามชั้น?
เด็กหญิงไม่มที ่าทีจะสนใจแม้มาเรียออกอาการประหลาดใจ เพียง
เดินเข้าลิฟต์โดยไม่พูดไม่จา ไม่น่ารักเอาเสียเลย
“นี่ เธอชื่ออะไรหรือ”
เด็กหญิงเหลือบมองด้วยหางตา สายตาส่อแววขุน่ เคืองเหมือนบอก
ว่า อย่าท�ำเหมือนฉันเป็นเด็กเชียวนะ
“...ใครๆ เรียกฉันว่า ‘ไอรีน’”
“ไอรีนหรือ...ชื่อเพราะดีนี่ ฟังดูเป็นผู้ใหญ่”
สาวน้อยไอรีนเบิกตาขึ้นนิดหน่อย แล้วเบนสายตากลับไปมอง
ข้างหน้าตามเดิม ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสีหน้าที่เธอไม่ค่อยมี แต่แก้ม
กลายเป็นสีแดงเรื่อ คงเขินกระมัง
ทั้งกลุ่มขึ้นลิฟต์ไปชั้นหกโดยไม่ได้คุยกันเป็นพิเศษ ไอรีนน�ำทาง
พวกมาเรียไปถึงหน้าห้องที่น่าจะเป็นห้องประชุม
“กรุณาเข้าไปรอข้างในนะคะ ฉันจะไปตามอาจารย์ให้ค่ะ”
เด็กหญิงค้อมศีรษะให้อีกครั้ง ก่อนผละจากทั้งสองคนไป มาเรีย
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มองตามแผ่นหลังที่ปกคลุมด้วยผมสีขาว แต่พอเปิดประตูห้อง เธอเกือบ
หลุดปากอุทาน
มีแขกมาเยือนอยู่ก่อนแล้ว
ผมสีน�้ำตาลแดงตัดสัน้ เกรียน ร่างกายทีผ่ ่านการฝึกฝนมานัน้ ก�ำย�ำ
ไร้ไขมันส่วนเกินจนรับรู้ได้แม้อยู่ใต้เครื่องแบบ ชายที่มาเรียและเรนรู้จักดี
หันมามองอย่างแปลกใจ
“สารวัตรซอลส์บรี แล้วก็สายสืบคุโจ พวกคุณมาอยู่ท่นี ี่ได้ยังไง”
“พวกเราต่างหากที่ควรถาม ท�ำไมคุณมาอยู่ท่นี ี่ได้หมื จอห์น”
มาเรียระเบิดเสียงงุนงงใส่นาวาอากาศตรีจอห์น นิสเซน แห่งกองทัพ
อากาศประเทศ U
“ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ผู้พนั นิสเซน” เรนทักทายเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น “แต่จริงๆ ก็เพิง่ ผ่านไปแค่ไม่กวี่ นั ...วันนีม้ ีธรุ ะอะไรหรือครับ?”
“อะ อ้อ”
จอห์นกระแอมเหมือนเรียกสติ
“...ขอไม่บอกรายละเอียดนะ มาด้วยเรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดน่ะ วันนี้มนี ัดคุยหัวข้อนี้แหละ…
ว่าแต่พวกคุณมาสอบปากค�ำใครหรือเปล่า? ถ้ามาผิดห้องละก็”
“ไม่ใช่สักหน่อย มีคนน�ำทางพวกเรามาที่นี่ แต่ถ้าถามว่ามาสอบ
ปากค�ำหรือเปล่า ก็ท�ำนองนั้นละ”
หรือว่าไอรีนพามาผิดห้อง แต่สาวน้อยพุ่งตรงมาที่นี่ไม่มีลังเลเลย
นี่นา
ไม่สิ หรือว่า…
คิดไปก็ใช่ที่ อีกประเดีย๋ วเจ้าตัวคงมาแล้ว มาเรียหย่อนตัวนัง่ ฝัง่ ตรง
กันข้ามกับจอห์น เรนนั่งลงข้างมาเรีย จอห์นเบนสายตางงงวยมาหาทั้งคู่
แต่แล้วถอนหายใจเหมือนยอมแพ้
- 35 ���������������������������� Art6.indd 35

11/4/20 5:21 PM

��������������������������
“จะว่าไปก็บังเอิญจริงๆ นะครับ ที่ว่าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีน่ะ
ต้องมามหาวิทยาลัยบ่อยๆ ด้วยหรือ”
“ก็ตั้งแต่เกิดคดีอย่างเจลลี่ฟิชนั่นแหละ” จอห์นผุดสีหน้าเยาะเย้ย
ตัวเองผิดวิสัย “พูดไปก็ขายขี้หน้า แต่สภาพผมตอนนี้ก็เหมือนโดนดอง
ต�ำแหน่ง”
นาวาอากาศตรีจอห์น นิสเซนกับพวกมาเรียรูจ้ กั กันในคดีเจลลีฟ่ ชิ มี
ความสัมพันธ์ในฐานะผูร้ ว่ มกันไล่ลา่ คนร้ายในคดีนนั้ และทัง้ สามคนทีอ่ ยูต่ รงนี้
ก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่า บทลงเอยนั้นยากจะชมว่าจบเรื่องลงได้ด้วยดี จะ
มากลบเกลื่อนเอาตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว พอมาเรียสวนกลับไปว่า “ทุเรศ
ชะมัด พวกเราก็เหมือนกันแหละ” จอห์นก็ยิ้มแห้งๆ บอกว่างั้นหรอกหรือ
“ว่าแต่ถ้าไม่เป็นการละลาบละล้วง ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคนที่
พวกคุณมาพบเป็นใคร มาที่น่แี สดงว่า อีกฝ่ายคงเป็นคนเกี่ยวข้องกับทาง
มหาวิทยาลัยล่ะสิ แบบนีเ้ รียกว่าดวงสมพงศ์กนั ถ้างานเกีย่ วข้องกับหัวข้อ
การวิจยั ที่น่าสนใจ เอาไว้ผมอยากฟังคุณเล่าหน่อย”
เรนช�ำ เลือ งมาเรีย ในเมื่อ โดมินิค เป็ น คนไหว้ว านมา เรื่องนี้ก็
ไม่เหมาะจะเปิดเผยให้รู้ แต่เล่าให้จอห์นฟังคงไม่เป็นไร
“ศ.แฟรงกี้ เทนเนียลน่ะครับ คุณคงรู้ข่าวเรื่องกุหลาบสีน�้ำเงิน
แล้ว ครั้งนี้เรามาสอบถามศาสตราจารย์เรื่องมุมมองเกี่ยวกับการน�ำเอา
เทคโนโลยีทางพันธุกรรมไปใช้ในการสืบสวนคดีอาชญากรรมน่ะครับ”
“กุหลาบสีน�้ำเงิน?” จอห์นเลิกคิ้ว “เดี๋ยวสิ อีกเดี๋ยวศ.เทนเนียล
มีนัดพบกับผมนะ”
เอ๋?
“พูดอะไรของคุณ พวกเรานัดเจอเวลานี้เหมือนกัน”
ไม่น่าเป็นไปได้ หมายความว่าอย่างไร ฝ่ายโน้นจัดตารางเวลา
พลาดเองหรือเปล่า
และแล้ว…
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“เปล่าหรอก”
ประตูเปิดออกโดยไม่มกี ารเคาะ แล้วเสียงแหบพร่าก็ดังขึ้น
“ฉันบอกให้นดั เวลาแบบนี้เองแหละ เพราะทางนี้ก็งานยุ่ง”
เจ้าของเสียงอยู่ที่หน้าประตู คงฟังการสนทนาอยู่ เจ้าตัวกวาด
สายตามองพวกมาเรียอย่างนึกสนุก
จากลักษณะภายนอก อายุน่าจะเกินสี่สิบ ผมสีน้�ำตาลเข้มมีหงอก
แซม ส่วนสูงต�ำ่ กว่าร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเล็กน้อย ใบหน้าและร่างกายซูบ
ผอม พูดได้ยากว่าเป็นคนสุขภาพดี
ทว่าแววตาที่จับจ้องมานั้นคมกล้า เปี่ยมไปด้วยอ�ำนาจกดดันที่จะ
ท�ำให้ใครต่อใครยอมสยบ
“สารวัตรซอลส์บรี สายสืบคุโจ แล้วก็ผพู้ นั นิสเซนสินะ ยินดีตอ้ นรับ
ขอบคุณที่อุตส่าห์เดินทางมาไกล ฉันชื่อเทนเนียล”
หนึ่งในผู้ให้ก�ำเนิดกุหลาบสีน�้ำเงิน ศ.แฟรงกี้ เทนเนียล ยิ้มด้วย
มุมปากข้างเดียว
“สวัสดีครับ” จอห์นลุกจากทีน่ งั่ ตะเบ๊ะโดยสัญชาตญาณ “นาวา
อากาศตรีจอห์น นิสเซนแห่งกองทัพอากาศทีส่ บิ สอง ประเทศ U ครับ วันนีต้ อ้ ง
ขอขอบคุณที่กรุณาเชิญผมมา ศาสตราจารย์”
“เลิกเรียกแบบนั้นเถอะ ยังไงฉันก็ไม่ชนิ ” แฟรงกี้ส่ายหน้า “เรียก
ชื่อ หรืออย่างน้อยเรียกดอกเตอร์จะดีกว่า เวลาพูดจาก็ไม่ต้องเกรงใจกัน
มาก แม้แต่สมาชิกในห้องวิจัย ฉันก็ให้ท�ำแบบเดียวกัน”
“ถ้าอย่างนั้นดร.เทนเนียล วันนี้ขอความกรุณาด้วย”
“มาเรีย ซอลส์บรี ยินดีที่ได้รู้จกั ”
“คุโจ เรนครับ วันนี้ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าให้พวกเรานะครับ”
ค� ำ พู ด ค�ำ จาของเรนยัง คงสุภ าพเรีย บร้ อ ยไม่ เ ปลี่ย นแปลง คน
ประเทศ J เป็นแบบนี้กันหมดหรืออย่างไร
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“ว่าแต่จะมาพูดตอนนี้ก็กระไรอยู่ จริงๆ ผมอยากให้คุณจัดเวลา
พบผมคนละเวลากับสองคนนีน้ ะครับ เพราะพูดเรือ่ งทีอ่ าจพาดพิงความลับ
ทางการทหารต่อหน้าบุคคลภายนอกคงไม่เหมาะ”
“อ้อ ขอโทษด้วย คนธรรมดาอย่างฉันไม่เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างต�ำรวจกับทหารซะด้วยสิ แต่จะว่าไป พวกคุณเหมือนไม่ใช่คนนอก
ระหว่างกันเลยนี่นา คงไม่จ�ำเป็นต้องเกรงอกเกรงใจกันหรอก” แฟรงกี้
บุ้ยใบ้นิ้วหัวแม่มือไปทางประตู “งั้นเริ่มเลยก็แล้วกัน ตามมาสิ”
ทักทายกันแค่พอเป็นพิธี แล้วเริ่มเดินชมห้องวิจัย
ลงบันได เดินตามแฟรงกี้ไปตามทางเดิน มองเห็นหน้าต่างปิดตาย
บานใหญ่ที่ผนังด้านในสุดทางซ้ายมือ ดอกเตอร์หยุดยืนตรงหน้าต่าง
ส่งสายตาให้มองไปข้างใน
“นี่คือห้องปลอดเชื้อ...แต่จะว่าไปก็ใช้ร่วมกันทั้งคณะ เวลาเก็บ
ตัวอย่างหรือสังเคราะห์อะไรจะท�ำที่นี่เป็นหลัก”
สุดปลายสายตาของแฟรงกี้ คนหลายคนก�ำลังท�ำงานง่วนในอีก
ด้านของกระจก
เหล่าหนุ่มสาวสวมถุงมือ หน้ากาก และหมวกตาข่าย น่าจะเป็น
พวกนักศึกษา บ้างใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจานที่มีชิ้นส่วนเหมือนใบไม้
บ้างเอาบีกเกอร์ใส่ลงอุปกรณ์คล้ายอ่างอาบน�้ำขนาดเล็กพลางจับเวลา
บ้างก็แทงเข็มฉีดยาอย่างกล้าๆ กลัวๆ ใส่หนูขาวที่ถูกขังในกรง...เนื้อหา
งานมีหลากหลาย
“ห้องวิจัยของดอกเตอร์ใช้สตั ว์ทดลองด้วยหรือครับ”
“เรียกว่า ‘เริม่ ใช้ผลการทดลองปฏิบตั กิ ารกับสัตว์’ จะถูกต้องกว่านะ
หัวข้อวิจัยหลักของเราคือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต
โดยการตัดต่อยีน ตอนนี้เป้าหมายหลักของการวิจัยยังเป็นพืช แต่จริงๆ
สิ่งที่มีดเี อ็นเอหรืออาร์เอ็นเอทั้งหมด ไม่ว่าจะสัตว์ แบคทีเรีย หรือไวรัส ก็
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เป็นเป้าหมายการวิจัยได้ทั้งนั้น สมัยฉันเป็นนักศึกษาก็เคยฉีดยาให้หนู
แบบนี้แหละ”
ดอกเตอร์หันมาหาพวกมาเรีย “แต่พวกคุณคงไม่ได้สนใจขอบเขต
การวิจัยของฉัน น่าจะอยากรู้ว่า ‘ที่เจ้านักวิชาการก�ำมะลอคนนี้บอกว่า
ให้กำ� เนิดกุหลาบสีน�้ำเงินได้ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า’ ใช่ไหมล่ะ”
แฟรงกี้เอ่ยค�ำพูดแทงใจด�ำ หยักมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง
“หลักฐานส�ำคัญกว่าทฤษฎี ฉันก็ไม่ชอบคุยโม้เหมือนกัน”
ทั้งกลุ่มเดินต่อ ตามดอกเตอร์ลงลิฟต์ แล้วออกนอกอาคาร เดิน
กันไปได้สกั ครู่ อาคารชั้นเดียวค่อนข้างงดงาม ขนาดใหญ่ประมาณเต็นท์
ละครสัตว์กป็ รากฏให้เห็น
ดูเหมือนจะเป็นเรือนกระจก หลังใหญ่พอดู บนหลังคามีช่องรับ
แสง ผนังด้านหนึง่ มีหน้าต่างขนาดใหญ่ มองทะลุผ่านกระจกใสเข้าไปเห็น
กระถางที่มีใบไม้เขียวตั้งเป็นทิวแถว
แฟรงกีเ้ อ่ยเชิญทุกคนเข้าเรือนกระจก พอผ่านประตูเข้าไปก็เจอห้อง
ด้านหน้า ซ้ายขวามีล็อกเกอร์ ตู้เก็บของ และอุปกรณ์ต่างๆ วางเรียงราย
ผนังด้านในมีประตูอีกบาน เลยจากประตูนี้เข้าไปจึงจะเป็นเรือนกระจก
ของจริง
หลังสวมถุงมือกับหมวกตาข่ายทีม่ เี ตรียมไว้ให้ในห้องด้านหน้า และ
ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าเนื้อบางกันเสร็จแล้ว ดอกเตอร์ก็พูดติดตลกว่า “เอาละ
ขอน�ำทางสู่แดนมหัศจรรย์กนั เลย” พลางเปิดประตู
เรือนกระจกดูเป็นระเบียบกว่าที่คิด
ภายในมีโต๊ะแคบยาววางเรียงรายจากขวาไปซ้ายและหน้าไปหลัง
บนโต๊ะมีกระถางต้นไม้เรียงสลอน
กลิ่นหอมหวนชอนไชจมูก แม้มองไม่เห็นจากภายนอก แต่มีหลาย
กระถางที่ออกดอกแล้ว
พวกมาเรียเดินไประหว่างโต๊ะ มุมหนึ่งของโต๊ะแถวหน้ามีกระถาง
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ดอกไม้สีน้ำ� เงินราวสิบกระถางวางชิดกัน ทีแรกนึกว่ากุหลาบสีน�้ำเงิน แต่
พอดูดีๆ รูปร่างกลับไม่ใช่ มีแต่ดอกไม้ท่ไี ม่เคยพบเห็นมาก่อน
“ซิเนอราเรียน่ะครับ” เรนย้ายสายตาไปยังกระถางใกล้สดุ พลางเอ่ย
“ทางซ้ายนั่นดอกหรีด ถัดไปก็ดอกสแตติส”
เขาบอกชือ่ ดอกไม้คล่องปาก บรรยายลืน่ ไหลจนนึกว่าเปิดร้านขาย
ดอกไม้ที่บ้านเกิด
“เป็นตัวเทียบน่ะ ถ้าจะสร้างดอกไม้สีน�้ำเงินขึ้นใหม่ ก่อนอื่น
ต้องวิเคราะห์ดอกไม้ที่มีอยู่แล้ว ถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างของรงควัตถุและ
กระบวนการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต เราก็เริ่มกันไม่ได้”
จอห์นพยักหน้ารับค�ำอธิบายของแฟรงกี้
ขณะไล่สายตาดูดอกไม้สนี ำ�้ เงินไปตามล�ำดับ จู่ๆ เจอดอกไม้สแี ดง
มั น ยั ง ไม่ ผ ลิ บ าน กลี บ ดอกสี แ ดงสดบิ ด เป็ น เกลี ย วยาวคล้ า ย
ผ้าเช็ดหน้าที่ถูกบิด เถาล�ำต้นเลื้อยพันแนบสนิทกับไม้ค้�ำ ไม่ใกล้เคียงกับ
ภาพดอกกุหลาบในใจมาเรียแม้แต่นิดเดียว
“เรน นี่มนั ?”
“อาซางาโอะน่ะครับ เป็นดอกไม้ที่คนประเทศ J ชื่นชอบมานับ
ร้อยๆ ปีแล้ว มักใช้ในกิจกรรมปลูกพืชเพือ่ เฝ้าสังเกตส�ำหรับเด็กชัน้ ประถม”
“งั้นหรือ”
ไม่คอ่ ยคุน้ ตาในประเทศ U ประเทศ J มีดอกไม้หลากหลายเสียจริง
ดอกไม้สีแดงไม่ได้มแี ค่อาซางาโอะ ข้างกันยังมีอีกหลายชนิด จาก
จุดนี้ไปเป็น ‘โซนสีแดง’ คงปลูกเป็นตัวเทียบกระมัง
“ทางนี้เป็นคาร์เนชั่น หนึ่งในสามดอกไม้ท่มี ีความส�ำคัญเทียบเท่า
กุหลาบและเบญจมาศนะครับ ส่วนข้างๆ เป็นทิวลิป อันนีก้ เ็ ป็นพันธุท์ นี่ ยิ ม
ปลูกในแปลงดอกไม้ตามโรงเรียนเหมือนกัน…”
“แค่นี้ฉันก็รู้ย่ะ!”
ดูถูกกันหรือไง
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สีสัน

พอเลื่อนสายตามองไปข้างหน้าอีกหน่อย คราวนี้เห็นดอกไม้หลาก

กุหลาบนั่นเอง มีทั้งสีแดง เหลือง ขาว ชมพู...กลีบดอกสีสันสดใส
สั่นไหวตามแรงลมจากเครื่องปรับอากาศ
ทว่าที่มีจ�ำนวนมากที่สุดคือสีม่วง เป็นดอกไม้สีลาเวนเดอร์อ่อนๆ
เกิดจากการผสมสีน้�ำเงินเข้าไปในสีแดงอ่อนเพียงนิดเดียว เรนเบิกตา
กว้าง “...นี่มัน”
“อะไรหรือ เรน”
“ผมอธิบายในรถว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกุหลาบสีน�้ำเงินมาก่อน แต่
ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ‘สีนำ�้ เงิน’ ทั่วไปหรอกนะครับ โทนออกน�้ำเงินก็มไี ม่
เหมือนกัน อย่างน้อยผมก็ไม่เคยเห็นกุหลาบ ‘สีม่วง’ มาก่อนเลย”
มาเรียเบนสายตากลับไปมองโดยไม่ได้ต้ังใจ จอห์นจ้องดอกไม้
สีลาเวนเดอร์เขม็งอย่างสนเท่ห์เช่นกัน
นี่คือ ‘กุหลาบสีน�้ำเงิน’ ที่ดอกเตอร์เพาะขึ้นหรือ
“เปล่า” ดอกเตอร์ส่ายหน้าอย่างส�ำราญใจ “นั่นของทดสอบ ของ
จริงอยู่ทางนี้”
เจ้าตัวเดินผ่านระหว่างโต๊ะ ชี้ไปยังมุมหนึ่งของโต๊ะซึ่งอยู่ท่ามกลาง
วงล้อมของต้นไม้สูงด้านในสุดของเรือนกระจก
“เชิญชมได้เลย นี่แหละผลการวิจัยของฉัน”
มาเรียเพ่งมองเข้าไประหว่างดงไม้ แล้วกลั้นหายใจ
กุหลาบสีน้ำ� เงิน
กุหลาบสีน้ำ� เงินเข้มไร้สอี ื่นใดเจือปนบานสะพรั่งอย่างเย้ายวน
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)

บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
“…นั่นเอง ที่อธิบายมาถึงตอนนี้เข้าใจไหม”
ดอกเตอร์หยุดขยับมือที่ถือชอล์กแล้วเหลียวกลับมา
ในมุมหนึ่งของห้องที่กว้างพอๆ กับห้องนอนมีภาชนะแก้วและขวด
สารเคมีวางอยูท่ กุ หนแห่ง แสงมืดสลัว อบอวลไปด้วยกลิน่ สารเคมี พวกผม
ก�ำลังรับฟังการบรรยายของดอกเตอร์
“เอ่อ”
ผมตะกุกตะกักพยายามรวบรวมค�ำพูดเพราะถูกกดดันด้วยหัวข้อ
อันยากจะเข้าใจของเขา
“ไม่คอ่ ยเข้าใจนักหรอกฮะ...แต่หมายถึงในเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ แต่ละ
เซลล์มอี งค์ประกอบทีเ่ รียกว่า ‘ยีน’ อยู่ และมันก็ทำ� ให้คนโตขึน้ มามีรปู ร่าง
เป็นคน หมาโตขึ้นมารูปร่างเป็นหมา ใช่ไหมฮะ”
โอ้โฮ ดอกเตอร์ระบายลมหายใจอย่างทึ่งๆ
“ดูเหมือนเธอเข้าใจแก่นของมันแล้วนะ ในแง่ผลการเรียนประจ�ำวัน
นี้ ถือว่าท�ำได้ดีกว่าที่คิด”
นี่คือค�ำชมหรือ ผมงงมากกว่าดีใจ เนื่องจากไม่เคยได้รบั ค�ำชมทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียน
“สาเหตุที่รูปร่างของคนกับสุนัขต่างกัน ก็เพราะข้อมูลที่เขียนอยู่ใน
ยีนแตกต่างกัน หรือถ้าให้พูดในทางกลับกัน หากมีวิธีสักอย่างให้สามารถ
เขียนแก้ยนี เราจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งมีชีวิตได้นั่นเอง”
ความรู้สกึ ขนลุกเกรียวประหนึ่งก�ำลังฟังเรื่องผีแล่นผ่านผิวกาย
“กุหลาบต้นนั้นของดอกเตอร์กใ็ ช้วิธีเขียนแก้ยนี แบบนี้ด้วยหรือ”
“พูดง่ายๆ ก็ใช่ น่ากลัวหรือ”
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“ไม่เชิง...แต่สยอง”
พอผมบ่นอุบอิบตามตรง ดอกเตอร์กย็ ิ้ม ไม่มีท่าทีจะอารมณ์เสีย
“นัน่ น่ะสิ ในหมูน่ กั วิทยาศาสตร์ดว้ ยกัน ยังมีคนตีสหี น้าเคร่งเครียด
คัดค้านฉันว่า ‘ไม่ควรสอดมือเข้าไปในอาณาเขตของพระผูเ้ ป็นเจ้า’ เชียวละ
แต่ในความเป็นจริง เรื่องที่ยีนถูกเขียนแก้จนรูปร่างเปลี่ยนไปน่ะ
เป็นปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นออกเยอะแยะไปในธรรมชาติ”
“เอ๋ งั้นหรือ”
“สิง่ มีชวี ติ เติบโตได้โดยเซลล์หนึง่ เซลล์แบ่งตัวไปเรือ่ ยๆ ระหว่างนัน้
ยีนในแต่ละเซลล์จะถูกก๊อบปี้ให้เหมือนกันเปี๊ยบ แต่บางครั้งการก๊อบปี้ก็
เกิดความผิดพลาดได้”
“มีผิดพลาดด้วยหรือ”
“สิ่งมีชีวิตไม่ใช่เครื่องยนต์กลไก เธอเองก็เถอะ ถ้าถูกสั่งให้คัด
ประโยคหนึ่งตอนจากพระคัมภีร์ลงกระดาษหมื่นแผ่น คงไม่ม่ันใจใช่ไหม
ล่ะว่า จะคัดลอกลงกระดาษทุกแผ่นได้โดยไม่ผดิ แม้แต่ตัวเดียว”
ก็จริง
“นอกจากนี้ ยีนยังปรากฏอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ในรูปของ
‘โครโมโซม’ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ ต่างมีโครโมโซม
สองสายที่คล้ายคลึงกัน แต่ในกระบวนการไมโอซิสซึ่งเป็นกระบวนการ
แบ่งเซลล์ตอนอสุจิและไข่รวมตัวกัน โครโมโซมที่คล้ายคลึงกันนี้จะรวมตัว
เข้าด้วยกัน ท�ำให้เกิด ‘การรวมกลุ่มของยีนใหม่’ ถ้ายกตัวอย่างตามเมื่อกี้
ก็คือ ระหว่างคัดลอกตัวหนังสือประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ เราก็เปลี่ยนไป
คัดลอกประโยคอื่นแทนเพื่อหย่อนอารมณ์
การคั ด ลอกผิ ด พลาดหรื อ การรวมกลุ ่ ม ของยี น ใหม่ นี่ แ หละที่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งระดับก็มีหลาก
หลาย ที่กลายเป็นรูปร่างพิกลพิการแล้วสูญพันธุ์ไปก็มี ที่ปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้จนขับไล่สายพันธุ์ดั้งเดิมจนหมดสิ้นไปก็มี หรือที่หยุดแค่
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยและท�ำให้เกิดลักษณะแตกต่างกัน
เป็นรายตัวก็มี อย่างเช่นสีของผิวหรือหนังไงล่ะ”
ผมเหลือบตาไปมองข้างๆ โดยไม่ต้งั ใจ
สาวน้อยผมขาวนั่งจุมปุ๊กบนเก้าอี้ เธอหันสายตามองพ่อ ไม่สนใจ
สายตาของผมแม้แต่น้อย
...ชักแปลกๆ ขึ้นมาแล้วสิ
นั่นคือความรู้สกึ จากใจจริงของผมในตอนนี้
❉

สองวันก่อน ผมได้พบกับครอบครัวนี้เป็นครั้งแรก หลังจากนั้น…
พอถูกถามชื่อ ผมหุบปากนิ่งเงียบไปนาน แล้วตอบว่า “ไม่รู้”
“ไม่รู้? หมายถึงจ�ำไม่ได้หรือเปล่า”
ผมเม้มปากแน่น
ความเงียบงันไหลผ่านไป ขณะที่ผู้ชายขมวดคิ้ว หญิงผมขาวเป็น
ฝ่ายเอ่ยปากขึ้นบ้าง
“เกิดอะไรขึ้นหรือ คงต้องขอถามก้าวก่ายหน่อยนะ”
ผมตอบไม่ได้ เอาแต่ก้มหน้า น�้ำเสียงของหญิงคนนั้นจริงจังขึ้น
“ฉันเห็นตามเนื้อตัวเธอ...มีรอยฟกช�้ำเต็มไปหมด”
ผมเงยหน้าอย่างลืมตัว เธอจ้องหน้าผมด้วยสายตาอ่อนโยน
“ไม่ต้องห่วงหรอก ที่นี่ไม่มีใครรู้จักเธอแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครจะ
ต�ำหนิเธอด้วย...ถ้าไม่รงั เกียจ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ”
เสียงนั้นเยือกเย็นเป็นที่สุด หลังจากเงียบไปนานอีกครั้ง ผมขยับ
ริมฝีปากสั่นระริก
“ไม่เคยมีใครเรียกชื่อผม...ผมเลยจ�ำชื่อจริงๆ ของตัวเองไม่ได้”
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ผมเล่าเรื่องที่ถูกพ่อทุบตี ถูกแม่เหยียดหยาม แต่ละวันต้องอยู่
โดดเดี่ยวตามล�ำพังที่โรงเรียน เล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกใครจนบัดนี้กับคนอื่น
คนไกลที่เพิ่งเจอหน้ากันหยกๆ
หญิงคนนั้นหน้าแข็งค้าง เหลือบมองทางผู้ชาย ก่อนเบนสายตา
มาหาผม
“เธอ...ก็เลยหนีออกจากบ้านมาสินะ”
ผมพยักหน้า...ไม่ได้เล่ามากไปกว่านั้น
หญิงผมขาวนิ่งอึ้งไปนาน ในที่สุดก็ผุดยิ้มละมุน
“เข้าใจละ เธอพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งสิ ได้ใช่ไหม แฟรงก์”
คนผู้ชายถอนหายใจเฮือกรับค�ำถามของหญิงผมขาว เด็กหญิงเงย
หน้ามองเธอด้วยความประหลาดใจ “หม่าม้า?”
“เอ๋!? แต่ว่าผม”
ผมเองก็ตะลึงไปเหมือนกัน แม้ยินดีที่ไม่ต้องกลับไปบ้านนั้น แต่ก็
หนักใจว่าจะให้อยู่ท่นี ี่ไปเรื่อยๆ ถึงเมื่อใดก็ไม่รู้ได้
“ไม่ได้ให้อยูฟ่ รีหรอกนะ” ผูช้ ายยิม้ มุมปาก “พวกเราไม่ได้รวยขนาด
จะให้ใครมาพักอาศัยด้วยฟรีๆ ต้องขอให้เธอมาเป็นผู้ช่วยฉันหน่อย มีข้าว
สามมื้อกับที่นอนเป็นค่าจ้าง ว่าไงล่ะ”
ผมกลายมาเป็นผู้ช่วยของดอกเตอร์เทนเนียลเช่นนี้เอง
เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่า ชายแก้มซูบตอบท่าทางแปลกๆ คนนี้เป็นนัก
วิชาการทีก่ ำ� ลังวิจยั เรือ่ ง ‘วิศวกรรมชีวโมเลกุล’ พอผมถามว่า ‘วิดซาวะก�ำ
ชีวะโมเลกุน’ หมายถึงอะไร ดอกเตอร์เงยมองเพดานครูห่ นึง่ แล้วยิม้ ออกมา
“นัน่ สินะ เรียกว่าเป็นสาขาวิชาทีส่ อดมือเข้าไปยุม่ ย่ามในอาณาเขต
ของพระเจ้าก็แล้วกัน”
เขาพูดด้วยท่าทางเหมือนสวมบทบาทการแสดง หันตัวไปทางโน้น
ก่อนเหลียวกลับมาอีกครั้ง
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
“ไหนๆ แล้ว ให้เธอดูหนึง่ ในผลการวิจยั ของฉันหน่อยดีกว่า เปลีย่ น
เสื้อผ้าแล้วลงมาข้างล่างสิ”
เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ดอกเตอร์พาผมไปพร้อมแม่ลูกผมขาว เมื่อเดิน
ไปโผล่ที่หลังบ้าน ผมเบิกตากว้างอย่างลืมตัว
สวนกุหลาบ
กุหลาบสารพัดสี ทั้งแดง เหลือง ขาว ชมพู ด�ำ...บานสะพรั่ง
เต็มสวน บ้างอยู่บนต้นค่อนข้างสูง บ้างอยู่บนเถาทีเ่ ลือ้ ยพันกับรัว้ ขนาดมี
หลากหลายตั้งแต่ดอกกระจิริดน่ารักไปจนถึงดอกใหญ่งามตระการ
ฝนหยุดตกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ แสงแดดส่องลอดช่องเมฆ หยาดน�้ำ
ที่เกาะใบและกลีบดอกทอประกายระยิบระยับ
แม้แต่คนที่แทบไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้อย่างผม ยังจ้องมองเพลิน
จนลืมค�ำพูด
“...ยืน่ มือเข้าไปในอาณาเขตของพระเจ้า หมายถึงปลูกไม้ดอกหรือ”
“เปล่า พวกนี้เคทเขาเป็นคนปลูก สวยใช่ไหมล่ะ”
ผมรู้ตั้งแต่ก่อนเขาพาลงมาสวนหลังบ้านแล้วว่า ‘เคท’ คือหญิงที่
ช่วยดูแลผม หรือภรรยาของดร.เทนเนียลนั่นเอง เจ้าตัวเขินจนแก้มขาว
โพลนขึ้นสีแดงระเรื่อ
แต่แล้วผมคลับคล้ายกับได้ยินเสียงเหมือนเสียงค�ำรามต�่ำของสัตว์
ร้าย ราวกับจะท�ำลายสภาพกึ่งฝันให้แหลกสลาย
“ดอกเตอร์เลี้ยงสุนัขด้วยหรือ”
ทว่าไม่ยักเห็นสัตว์ท�ำนองนั้นอยู่แถวนี้ เด็กหญิงผมขาวนิ่งเงียบ
สีหน้าสงบเฉย
“เปล่าหรอก” กินเวลาร่วมสองสามวินาทีก่อนดร.เทนเนียลจะตอบ
“เสียงของร่างทดลองหมายเลข 72 น่ะ ได้กลิ่นเธอแล้วตื่นเต้นละมั้ง ได้
เวลาที่ท้องน่าจะหิวพอดีด้วย”
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“แฟรงก์ อย่าขู่ให้เขากลัวสิ”
เคทขมวดคิ้ว...ผมแกล้งท�ำเป็นไม่ได้ยนิ ก็แล้วกัน
เด็กหญิงส่งสายตาเยาะเย้ยผมอยูข่ า้ งพวกเราทีก่ �ำลังพูดคุยกัน ช่าง
เป็นคนน่ารังเกียจจริงๆ
ผมหันจากคฤหาสน์ไปมองป่าฝัง่ ตรงกันข้ามทีต่ งั้ ขนาบสวนด้านหลัง
ก่อนถึงรัว้ ทีก่ นั้ ขอบเขตคฤหาสน์ มีของคล้ายก�ำแพงหินก่อเป็นทรง
กระบอก มีฝาไม้กลมปิดอยู่
“บ่อน�ำ้ น่ะ แต่เลิกใช้ไปแล้ว เมือ่ ก่อนทีน่ เี่ คยเป็นบ้านพักตากอากาศ
ของครอบครัวเดิมของฉัน เรามีบ้านพักอีกหลายหลังก็จริง แต่ฉันถูกใจที่นี่
ที่สุด สมัยเด็กเคยแอบไปเล่นส�ำรวจข้างในกับแฟรงก์สองคน...พอออกมา
อีกที คนแตกตื่นกันทั้งบ้านเพราะไม่รู้ว่าฉันหายไปไหน ยังจ�ำได้หรือเปล่า
คะ แฟรงก์”
คงงั้น ดอกเตอร์พูดอย่างไม่ใส่ใจ ท่าทางสองคนนี้เป็นเพื่อนสมัย
เด็กกัน...แถมมีบ้านพักตั้งไม่รู้ก่หี ลัง จริงๆ คงรวยใช่ย่อย
มุมสวนมีเรือนกระจกหลังเล็ก เห็นดอกไม้หลากสีสันเป็นเงาเลือน
รางผ่านกระจก
“ผลการวิจยั ของฉันอยู่ในนี้ ไอริส ช่วยไขกุญแจให้หน่อย”
พอได้ยนิ เสียงพ่อ เด็กหญิงทีช่ อื่ ไอริสก็พยักหน้าแล้วล้วงกุญแจจาก
ช่องเก็บของในชุดเดรส รูกุญแจประตูส่งเสียงเบาๆ ขณะถูกไข
“คนที่เคยเห็นเจ้านี่ นอกจากพวกเราก็มีเธอนี่แหละเป็นคนแรก จง
รู้สึกเป็นเกียรติซะนะ”
ดร.เทนเนียลเปิดประตูพร้อมกับค�ำพูดที่ออกจะโอเวอร์เกินเหตุ
กุหลาบสีน้�ำเงินบานอยู่ด้านในสุดของเรือนกระจก
ล�ำต้นทีเ่ ป็นเถาหนามของไม้กระถางต้นนัน้ งอกเงยจากดินทีพ่ นู อยู่
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
ในกระถาง เลื้อยพันไม้ค�้ำขึ้นไปสูงราวห้าสิบเซนติเมตร
ปลายสุดของกิง่ และต�ำ่ ลงมาหน่อย มีดอกไม้บานสามดอกด้วยกัน
กลีบดอกเปล่งปลั่งสมบูรณ์ซ้อนกันอยู่หลายชั้น ดอกไม้งามที่เล็ก
กว่าฝ่ามือผมเล็กน้อยเป็นภาพเดียวกับที่ผุดขึ้นมาในหัวเวลาได้ยินค�ำว่า
กุหลาบ
ทว่าสีสันของมันไม่ธรรมดา เป็นสีน�้ำเงินแท้ๆ เช่นเดียวกับสีน�้ำ
ทะเลในภาพถ่ายของต่างแดน ซึ่งไม่อาจเรียกเป็นค�ำอื่นได้เลยนอกจาก
สีน�้ำเงิน
ภายในเรือนกระจกมีกุหลาบอื่นๆ ปลูกไว้ในกระถางอีกมากมาย
หลากสีสันทั้งแดง เหลือง ขาว เหมือนสวนกุหลาบในสวนหลังบ้าน แต่
ต้นที่ออกดอกเป็นสีน�้ำเงินมีเพียงต้นที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น มันแปลกแยก
จากกระถางอื่นๆ อย่างชัดแจ้ง
ผมละสายตาไม่ได้เลย
...ท�ำไมกันนะ
แค่กลีบเป็นสีน�้ำเงินแท้ๆ แต่ท�ำไมกุหลาบดอกนี้จึงดูราวกับไม่มี
ตัวตนอยู่จริงและน่าหวาดหวั่นได้ปานนี้
“ปกติมีกุหลาบสีน�้ำเงินด้วยหรือนี่”
“...ไม่มีหรอก”
ไอริส เด็กหญิงผมขาวขยับปาก พูดด้วยเสียงใสกระจ่าง ทว่าเยียบ
เย็นคมกริบดุจใบมีดน�้ำแข็ง
“เอ๋?”
“กุหลาบที่ออกดอกเป็นสีน้�ำเงินไม่มีอยู่ท่ีไหนอีกแล้ว...นี่คือผลการ
วิจัยของป๊ะป๋า เป็นกุหลาบสีน�้ำเงินดอกแรกของโลกที่ป๊ะป๋าสร้างขึ้น”
ผมมองกลับไปที่กุหลาบสีน�้ำเงินอีกครั้ง กุหลาบแบบนี้เพิ่งมีเป็น
ครั้งแรกในโลก ไม่มอี ยู่ที่อื่นใดอีกงั้นหรือ
“แต่ยังประกาศผลงานไม่ได้หรอกนะ”
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ดร.เทนเนียลขมวดคิ้ว “ถึงใช้คำ� ว่า ‘สร้าง’ แต่ยังหากระบวนการ
ผลิตซ�้ำไม่ได้ องค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงก็มีอีกเป็นภูเขาเลากา ที่ส�ำคัญ
ยังเก็บข้อมูลได้ไม่มากพอจะหุบปากพวกนักวิชาการหัวแข็งในกระบวน
การพิชญพิจารณ์2 เรียกว่าการวิจัยเพิ่งคืบหน้ามาได้ครึ่งทางเท่านั้นละ”
ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจที่ดอกเตอร์พูด แต่ผมเริ่มสังหรณ์ใจตั้งแต่
ตอนนั้น...ว่าตัวเองหลงเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เหลือเชื่อแล้วหรือเปล่า
“เอาละ” ดอกเตอร์หยักมุมปากเป็นรอยยิ้ม “จากนี้ไปเธอจะเป็น
ผู้ช่วยของฉันในงานวิจัยท�ำนองนี้ เตรียมใจพร้อมหรือยัง”
❉

นั่นคือเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อน
“ก่อนอื่นต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน” ดอกเตอร์บอกแล้วเริ่ม
สอนตัง้ แต่วนั แรก อธิบายว่ารงควัตถุคอื อะไร เกลียวคูค่ อื อะไร ระดมเนือ้ หา
อย่างไม่ปรานีใส่ผมที่ไม่เคยเรียนมัธยมต้นด้วยซ�้ำ บอกตามตรงว่าที่เขา
สอนมานั้น ผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเข้าใจได้สกั ร้อยละหนึ่ง
ทว่าดอกเตอร์ไม่ได้โมโหฉุนเฉียวอะไร
ถ้าเป็นพ่อแม่ของผม ไม่ทันไรก�ำปั้นหรือฝ่ามือคงลอยมาแล้ว แต่
กรณีของดอกเตอร์ พอผมบอกว่าไม่เข้าใจ เขาจะอธิบายซ�ำ้ ให้โดยไม่มที า่ ที
หงุดหงิดให้เห็นแม้แต่น้อย รายละเอียดไม่ต้องจ�ำทั้งหมดก็ได้ ที่ส�ำคัญคือ
เข้าใจหลักการให้ได้ก็พอ นี่เป็นค�ำพูดติดปากของดอกเตอร์
“และโครงสร้างของยีนก็มอี ยูใ่ นสิง่ มีชวี ติ เป็นส่วนใหญ่ ไม่วา่ มนุษย์
สุนัข แมว นก แมลง แบคทีเรีย หรือพืช เช่น กุหลาบ ก็ถือก�ำเนิดขึ้น
จากสารชนิดเดียวกันคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) ซึ่งถ้าจะให้
2

พิชญพิจารณ์ (peer review) คือการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นผู้ตรวจประเมิน
ผลงานวิชาการใดๆ ก่อนการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อรักษามาตรฐานทางคุณภาพและทำ�ให้
ผลงานมีความน่าเชื่อถือภายในกลุ่มนักวิชาการ
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
เปรียบเทียบก็คือ แม้เนื้อหาที่เขียนในกระดาษจะต่างกัน แต่วัสดุที่ใช้ทำ�
กระดาษก็เหมือนกันนั่นแหละ”
“...ขอโทษนะฮะ ดอกเตอร์ ผมไม่ค่อยเข้าใจ”
“ยากไปหน่อยหรือ”
“ไม่ใช่อย่างนั้น ผมหมายถึงท�ำไมต้องเป็น ‘กระดาษ’ ด้วยล่ะ ให้
ยีนของสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดแตกต่างกันโดยสิน้ เชิงเลยก็ได้ไม่ใช่หรือ เช่น ให้
คนเป็นกระดาษ สุนขั เป็นแผ่นหิน พืชเป็นกระดานดินเหนียว...ไม่ใช่แค่กรด
ดีออกซีอะไรนั่น แต่น�้ำตาล เกลือ และทุกๆ อย่างก็ด้วย”
“นายบ้ารึเปล่าเนี่ย?” ไอริสพึมพ�ำด้วยสีหน้าไร้ความรู้สกึ “น�ำ้ ตาล
ยังพอว่า แต่โครงสร้างโมเลกุลของเกลือมันเรียบง่ายเกินไป บันทึกข้อมูล
พันธุกรรมไม่ได้หรอก...อย่าถามซี้ซั้วรบกวนการบรรยายได้ไหม เป็นแค่
คนมาขออาศัยแท้ๆ”
“นะ หนวกหูน่า”
พูดอะไรเข้าใจยาก ไม่เห็นรูเ้ รือ่ งเลย แล้วนีเ่ ขาบรรยายให้ฉนั ฟัง เธอ
มาเสนอหน้าด้วยท�ำไม
แต่จากมุมมองของเธอคงเห็นว่า “นายนัน่ แหละทะเล่อทะล่าเข้ามา
เอง” น่าตกใจทีย่ ายเด็กคนนีฟ้ งั เลคเชอร์ของพ่อตัวเองเป็นประจ�ำมาตลอด
เมือ่ โดนตอกหน้าอย่างเย็นชาเรือ่ งโผล่มาอาศัยเขาอยูฟ่ รีๆ เข้าไป ผมถึงกับ
อึ้งและอยากร้องไห้เต็มแก่
ไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้ จะเมือ่ วานหรือวานซืน ไอริสก็เรียกผมว่าคนมา
ขออาศัยทุกครั้งที่สบโอกาส ผมจะเถียงก็เถียงไม่ออกเพราะมันเป็นความ
จริง คนอะไรขี้โกงเป็นบ้า
อย่างไรก็ตาม ผมจ�ำต้องยอมรับในความหัวดีของไอริส ระหว่าง
การเลคเชอร์ของดอกเตอร์ทคี่ ล้ายบรรยายด้วยภาษามนุษย์ตา่ งดาว เธอจะ
คอยสอดแทรกด้วยค�ำถามที่เหมือนภาษามนุษย์ต่างดาวเช่นกัน บางครั้ง
ทั้งคู่ถกเถียงกัน ปล่อยให้ผมนั่งเถ่อคนเดียว ความรอบรู้ของเธออาจเหนือ
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กว่าผู้ใหญ่โง่ๆ ก็เป็นได้
ดอกเตอร์หรี่ตาเฝ้าดูไอริสกับผมทุ่มเถียงกันเรื่องไม่เป็นสาระ
“อะ อะไรเล่า”
“...เปล่า เป็นประเด็นค�ำถามที่ไม่เลว”
ดอกเตอร์ย้มิ มุมปาก “ถูกอย่างที่เธอพูด ไม่มเี หตุผลว่าสิ่งที่รองรับ
ข้อมูลทางพันธุกรรมจะต้องเป็นสารเคมีที่ช่อื ดีเอ็นเออย่างเดียว ความจริง
เรายังไม่เข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตน�ำดีเอ็นเอมาใช้เป็นสารพันธุกรรมได้อย่างไร
ด้วยซ�้ำ
แต่ในจุดที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมีสารพันธุกรรมอยู่ในตัว
เหมือนกัน เรามีสมมติฐานอยู่ข้อหนึ่ง
ฉันอธิบายให้ฟังแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงของยีนก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงรูปลักษณ์ ซึง่ ในระยะยาวจะแปรผันไปสูก่ ารเกิดสายพันธุท์ าง
ชีวภาพใหม่ๆ มุมมองนี้แหละที่สนับสนุนทฤษฎีชื่อ ‘ทฤษฎีวิวัฒนาการ’
เธอเคยได้ยนิ มาบ้างหรือเปล่า”
เคยสิ ที่บอกว่าคนเรารูปร่างมาจากลิงใช่ไหมล่ะ แต่พ่อกับแม่ของ
ผมปฏิเสธ และบอกว่าความคิดนั้น ‘ขัดต่อค�ำสอนของพระเจ้า’
“งั้นก็คุยกันง่ายหน่อย
ข้อส�ำคัญคือ ไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้
แค่ลักษณะเดียว แต่สามารถแตกสาขาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มากมาย อาทิ
จากบรรพบุรุษเดียวกัน กลุ่มหนึ่งอาจวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ แต่อีกกลุ่ม
อาจวิวฒ
ั นาการเป็นลิงชิมแปนซีก็ได้
หายากทีส่ งิ่ มีชวี ติ ต่างชนิดกันจะมาบรรจบทีร่ ปู ลักษณ์แบบเดียวกัน
แต่การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกสาขาเป็นหลากหลายรูปลักษณ์นั้น
ไม่ใช่เรื่องแปลก”
ผมพอจะเข้าใจ อย่าง ‘สุนขั ’ ยังมีสารพัดสีสารพัดสายพันธุ์ เช่น
รีทรีฟเวอร์ ดัชชุน หรือพุดเดิ้ลเลย
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
“เอาละ ถ้ากลับด้านความคิดนี้ก็จะได้อย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างแตกต่างกันอย่างไร แต่ถ้าย้อนรอย
เส้นทางวิวัฒนาการ ส่วนใหญ่เราจะสาวไปถึงสิ่งมีชีวติ ชนิดหนึ่งที่เป็นต้น
แบบ…หรือบรรพบุรุษที่มีร่วมกันได้ในที่สุด”
ผมกลั้นหายใจ...หมายความว่าคน หมา และแมวต่างเคยเป็นสิ่งมี
ชีวิตชนิดเดียวกันหรือ
“ไม่ใช่ว่า ‘ยีนของสิ่งมีชวี ิตชนิดต่างๆ มีสาร ‘ดีเอ็นเอ’ ร่วมกันโดย
ไม่รสู้ าเหตุ’ แต่เป็นเพราะ ‘สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่ ทีม่ ดี เี อ็นเอเป็นสารพันธุกรรม
แตกแขนงออกเป็นสิ่งมีชีวติ ชนิดต่างๆ’ ไงล่ะ”
“ป๊ะป๋า รวมถึงพืชด้วยหรือ”
ไอริสคงเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเหมือนผม เธอจึงโยน
ค�ำถามใส่พ่อดร.เทนเนียลพยักหน้า
“สัตว์และพืชต่างมีจุดร่วม คือเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ถ้าย้อน
จากบรรพบุรุษที่มีร่วมกันต่อไปอีก อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อย่างพวก
แบคทีเรียก็ได้
แต่ในปัจจุบันแนวคิดเรื่อง ‘บรรพบุรุษร่วมกัน’ ก็ยังคงเป็นแค่
สมมติฐาน ถ้าตรวจเช็กยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยละเอียด อาจสาว
รอยถึงบรรพบุรุษร่วมกันเข้าสักวันก็ได้ แต่คงอีกนาน”
“ดอกเตอร์ค้นคว้าเรื่องยีนเพื่อหา ‘บรรพบุรุษร่วมกัน’ ให้เจอหรือ”
“...เปล่า”
หลังจากนิ่งเงียบไปหลายวินาทีดร.เทนเนียลก็ผุดรอยยิ้มราวกับจะ
เย้ยหยันตัวเอง “ฉันไม่ได้มีอุดมการณ์สูงส่งแบบนั้นหรอก แค่ลงมือวิจัย
เรื่องยีนด้วยความปรารถนาส่วนตัว เป็นแค่คนละโมบที่หันหลังให้สังคม
ด้วยเหตุผลของตัวเองเท่านั้นแหละ
ดังนั้น ถ้าเธออยากก้าวไปบนเส้นทางวิทยาศาสตร์ก็อย่าเอาอย่าง
ฉัน ขืนค้นคว้าวิทยาศาสตร์ด้วยเป้าหมายส่วนตัวแทนที่จะเป็นความใคร่รู้
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อย่างบริสทุ ธิ์ใจละก็ มันจะกลายเป็นเส้นทางต้องสาปดีๆ นี่เอง”
❉

จบจากเลคเชอร์ มีงานเบ๊ท่ถี ูกขนานนามว่าผู้ช่วยวิจัยรออยู่
ทั้งท�ำความสะอาดทางเดิน ห้องทดลอง โรงรถ ห้องนั่งเล่น ห้องรับ
ประทานอาหาร ครัว ห้องน�ำ้ และสถานทีอ่ นื่ ๆ จัดเก็บและท�ำความสะอาด
อุปกรณ์ทดลอง ล้างถ้วยชามหลังอาหาร ช่วยท�ำสวน และอีกมากมาย
ควรเรียกว่าคนใช้มากกว่าผู้ช่วย แต่ผมไม่ได้น้อยเนื้อต�่ำใจ แค่ไม่
ถูกไล่ออกจากบ้านก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว แทนที่จะให้ครอบครัวนี้ปฏิบัติ
กับผมเหมือนแขก สู้เอางานให้ท�ำเสียเลย ผมยังสะดวกใจกว่ากันเยอะ
ท�ำไมพวกดอกเตอร์รบั ผมมาอยู่ด้วยก็ไม่รู้
นับจากนั้น ดอกเตอร์และเคทไม่ซกั ถามอะไรผมอีก
ถามแค่อายุ พอตอบว่าอยูช่ นั้ ประถมหก เคทก็ยมิ้ บอกว่า “งัน้ ไอริส
ก็เป็นพี่สาวสินะ” แค่นึกภาพว่าเป็นน้องชายของยายนั่น ผมก็หนาวแล้ว
อย่างไรก็ดี ผมโล่งอกที่ไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในวันนั้น แต่
ในทางกลับกันก็อดปวดใจไม่ได้ เพราะรู้สึกว่าตัวเองเลวเหลือเกินที่ยังมี
เรื่องปิดบังดอกเตอร์กบั เคทอยู่
...ไม่สิ ไม่ได้หรอก ยิ่งต้องพึ่งพาพวกเขา ยิ่งเล่าเรื่องนั้นให้ฟังไม่ได้
เด็ดขาด
ไอริสไม่ได้ถามอะไรเหมือนกัน แต่กบั ยายนี่อย่าว่าแต่จะคุยกันเลย
ดูจากท่าทีต่อผมในห้องทดลอง แม้เจ้าตัวไม่แสดงให้เห็นทางสีหน้าก็รู้ได้
ชัดเจนว่า คงไม่ชน่ื ชอบผมนักหรอก
แต่เรื่องยายนั่นน่ะช่างเถอะ คิดมากไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา
ผมท�ำความสะอาดทางเดินเสร็จก็ยกมือเท้าสะเอว แอ่นตัวไปข้าง
หลัง
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
พอผงกตัวกลับมาอยู่ท่าเดิม ผมเห็นประตูบานหนึ่งตรงหน้า
เมือ่ กีเ้ ลีย้ วขวาตรงสุดทางเดินมาก็เจอเลย ทีจ่ ริงไม่เชิงอยูต่ รงหัวมุม
เหมือนเว้าลงไปเฉพาะผนังตรงสุดปลายทางเดินมากกว่า ประตูตดิ กุญแจ
แบบบานพับซ่อนอยู่ตรงนั้นอย่างมิดเม้น
ได้ยินมาว่าเป็นประตูลงไปห้องใต้ดิน ผนังมีกุญแจร้อยสายเชือก
ห้อยอยู่ แต่ผมไม่เคยเปิดเข้าไป เคทเคยบอกว่าอย่าเข้าไปนะ เพราะ “มี
แต่ฝุ่นเขรอะ เอาไว้เก็บของ ไม่อยากให้ใครดูน่ะ”
ผมเอื้อมมือไปยังบานพับประตูอย่างหวาดๆ แล้วหดมือกลับ
อย่าดีกว่า ขืนท�ำอะไรไม่เข้าเรื่อง เดี๋ยวก็โดนไล่ตะเพิดกันพอดี
ผมสะบัดหน้าไล่ความคิดฟุ้งซ่าน มุ่งหน้าไปห้องทดลอง ตอนนี้
ดอกเตอร์กบั ไอริสน่าจะพักผ่อนอยู่ท่อี ื่น
หลังถูพื้นแล้วท�ำความสะอาดอุปกรณ์แก้วเสร็จทั้งหมด ผมออกมา
ตรงทางเดิน ได้ยินเสียงพูดคุยดังจากประตูห้องนั่งเล่น ซึ่งเวลาหันหลังให้
ประตูห้องทดลองจะอยู่ด้านซ้ายมือ
เสียงของดอกเตอร์นั่นเอง ฟังจับใจความไม่ได้ แต่นำ�้ เสียงไม่สบ
อารมณ์นกั เกิดอะไรขึ้น
ผมแอบดูทางช่องประตู ดอกเตอร์ก�ำลังเถียงกับใครบางคนตรง
ประตูบ้าน
มีแขกมาหรือ
ผมตัวแข็งทื่อโดยไม่ตั้งใจ คนคนนั้นคงมาเยือนระหว่างที่ผมอยู่ใน
ห้องทดลอง มัวท�ำความสะอาดเพลินจนไม่ได้ยนิ เสียงกดกริ่ง
รูปลักษณ์ของคู่สนทนาถูกร่างของดอกเตอร์และประตูทางเข้าบ้าน
บังไว้จนมองไม่ถนัด แต่เห็นแวบๆ ว่าหน้าตาเคร่งเครียดและสวมชุดด�ำ
ทั้งตัว
...หมอนั่นเป็นใครกันนะ
การถกเถียงด�ำเนินไปพักใหญ่ ในทีส่ ดุ อีกฝ่ายทิง้ ท้ายด้วยเสียงต�ำ่ ๆ
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ว่า “เอาไว้ค่อยคุยกันวันหลัง” จากนั้นโค้งให้แล้วเดินจากไป
ดอกเตอร์ถอนหายใจอย่างขุ่นใจ เขาหันมาทางนี้ ผมรีบลนลาน
กลับเข้าไปในห้องทดลอง
“ขอบใจนะ เบาแรงขึ้นเยอะเลย”
หลังอาหารเย็น เคทยืนอยู่ข้างผมที่ก�ำลังล้างจาน เธอเอาผ้าใน
มือขวาเช็ดจานอย่างคล่องแคล่วพลางส่งยิ้มให้ เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคน
ขอบคุณเป็นครั้งแรก ผมได้แต่ตอบงึมง�ำฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
“แล้วก็เรื่องไอริส ฉันรู้จากแฟรงก์แล้ว เห็นว่าเธอสนิทสนมกับเด็ก
คนนั้นมากเลยนี่”
“สนิทสนม?”
มองตรงไหนถึงเห็นว่าสนิทสนมกัน เมือ่ สวนกลับไปว่าผมน่าจะโดน
รังเกียจอย่างกับเป็นหนอนบุ้งมีพษิ มากกว่า เคทก็ตอบอย่างสนุกสนานว่า
“นั่นสินะ ฉันเชื่อตามนั้นก็ได้”
ยายไอริสไปห้องทดลองกับพ่อ เธอคอยดูพ่อทดลองเป็นประจ� ำ
ทุกวัน เข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาเกือบสามทุ่มแล้ว ดอกเตอร์ก็แย่ท่เี สร็จจาก
มื้อเย็นยังกลับไปท�ำงานต่อ แต่คนที่ไปล่มหัวจมท้ายด้วยก็ใช่ย่อย จนเคท
ยิ้มเจื่อนบ่นว่า “ไม่ไหวจริงๆ ทั้งคู่เลย”
สิ่งที่ผมตระหนักเมื่อมาท�ำงานเหมือนคนใช้คือ นอกเหนือเวลา
วิจัยและเวลาเรียน ทั้งดอกเตอร์และไอริสเป็นคนไร้ระเบียบเอาเรื่อง
อ่างล้างหน้าหลังดอกเตอร์ใช้จะมีหลอดยาสีฟันหรือหลอดยาย้อมผมทิ้ง
ไว้เสมอ ไอริสไม่ต่างกันเท่าไร ชอบถอดเสื้อผ้าทิ้งเกลื่อนพื้นห้องตัวเอง
(เคยเผลอชะโงกดูในห้องหนหนึ่ง แล้วโดนจ้องตาเขียวปั้ดและแขวะว่า
“เป็นแค่คนขออาศัย อย่าเข้ามาจุ้น”) พอคิดว่าเคทคนเดียวต้องคอยดูแล
ดอกเตอร์กบั ไอริสที่มักง่ายทั้งคู่มาจนถึงป่านนี้ก็อดเห็นใจไม่ได้ แต่เจ้าตัว
กลับดูมีความสุขเสียนี่
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
“เอริค เหนื่อยสินะ ไปพักสิ ที่เหลือฉันท�ำต่อเอง”
“...เข้าใจแล้ว ขอบคุณฮะ”
ชักเคยชินกับชือ่ ใหม่ทไี่ ด้รบั ซึมซาบกับชือ่ ‘เอริค’ ทีส่ องสามีภรรยา
เทนเนียลตั้งให้ จนเผลอนึกว่าเป็นชื่อจริงๆ ของตัวเองไปแล้ว
ผมกลับขึ้นมาที่ห้องพักแขกชั้นสอง แล้วเอาเสื้อผ้าส�ำหรับผลัด
เปลีย่ นลงมาชัน้ ล่าง วาล์วในห้องน�้ำแขกคงเสีย น�้ำร้อนเลยไม่ไหล เขาเลย
ให้ลงมาใช้หอ้ งน�ำ้ รวมทีช่ นั้ ล่างแทน ปกติไอริสจะใช้หอ้ งน�ำ้ ห้องนี้ แต่ตอนนี้
ยังไม่เห็นวีแ่ ววว่าจะกลับมาจากห้องทดลอง ผมเลยเปิดประตูเข้าไปข้างใน
วางเสื้อผ้าส�ำหรับเปลี่ยน ผ้าเช็ดตัว และชุดที่เพิ่งถอดกองไว้ข้าง
เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเข้าไปยืนในอ่างอาบน�ำ้ เอาสบู่ถกู บั มือให้เกิด
ฟอง ตอนลดสายตาลงมองร่างกายของตัวเอง เห็นรอยช�้ำม่วงเข้มยังเหลือ
อยู่ตรงหน้าท้องและต้นขา
ทุกครั้งที่แตะรอยช�้ำ ความเจ็บปวดเวลาถูกพ่อประเคนก�ำปั้นใส่ก็
หวนกลับมา
และสัมผัสในตอนนั้นก็ยังคงค้างคาอยู่ท่มี ือ
...ผมบิดก๊อกฝักบัวจนสุด
ขอให้ละอองน�้ำร้อนๆ นี้ช่วยช�ำระล้างทั้งความเจ็บปวดจากรอยช�้ำ
และความทรงจ�ำน่าชิงชังไปให้หมดสิ้นทีเถอะ
หลังปิดก๊อกฝักบัว ผมยืน่ มือไปหยิบผ้าขนหนู เช็ดทัว่ ตัวลวกๆ แล้ว
ก้าวออกจากอ่างน�้ำ ขณะเช็ดผมด้วยความรู้สกึ ที่ยังหนักอึ้งนั้นเอง…
ประตูห้องน�้ำก็เปิดออก
ไอริสจ้องผมเขม็ง มือยังก�ำลูกบิดประตู
ผมตะลึงตัวแข็งในสภาพเปลือยเปล่าล่อนจ้อน มือสองข้างยังกุม
ผ้าเช็ดตัวค้างอยู่บนศีรษะ
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สายตาของเธอเลื่อนไล่ตามร่างกายของผม
และแล้วผมกับไอริสก็ร้องเสียงหลงดังลั่นห้องน�้ำ
❉

“...ไม่อยากจะเชื่อเลย”
ไอริสเสียงสัน่ แก้มแดงเรือ่ ภายใต้ดวงตาอันเย็นชาเลยจุดเยือกแข็ง
“เป็นแค่คนอาศัย ดันมาใช้ห้องน�้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต แถมยังไม่ล็อก
ประตูอีกต่างหาก นายหน้าด้านขนาดไหนกันเนี่ย เจ้ามนุษย์วานร”
“เอ้อ...เรือ่ งล็อกน่ะยอมรับว่าฉันผิด แต่เคทเป็นคนอนุญาตให้ใช้นะ
ไม่ได้แอบมาใช้โดยพลการสักหน่อย”
สมัยยังเป็นเด็กน้อย พอเสร็จธุระออกจากห้องน�ำ้ ผมมักเจอพ่อยืน
ดักแล้วตบเปรี้ยงเข้าให้ บอกว่า “ทีหลังอย่าทะลึ่งล็อกประตู” ผมเพิ่งรู้ไม่
นานมานีเ้ องว่าเรือ่ งแบบนัน้ ห่างไกลจากสามัญส�ำนึกของคนทัว่ ไปในสังคม
ตั้งแต่มาบ้านเทนเนียล ผมก็ยังติดนิสัยลืมล็อกเวลาไม่ทันระวัง
ราวสิบกว่านาทีหลังเกิดเหตุวุ่นวายในห้องน�้ำ พวกเรามานั่งห่างๆ
กันที่โซฟาในห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่ง
โต๊ะหน้าโซฟามีนมร้อนที่เคทชงให้วางอยู่สองถ้วย พอได้ยินเสียง
ร้องลั่น เธอวิ่งมาดูและคงเข้าใจสถานการณ์ เลยจับพวกเรามานั่งในห้อง
นั่งเล่น ชงนมร้อนให้ แล้วยิ้มอ่อนโยนบอกว่า “คุยต่อกันเองสองคนนะ”
ก่อนผละไปและทิ้งเราไว้แบบนั้น คงอยากบอกให้ปรับความเข้าใจกันเสีย
ดีๆ แต่ผมก็ไม่รู้ควรท�ำอย่างไร
“คนประเทศ U อาบน�ำ้ กันตอนเช้า เรื่องพื้นๆ แค่นี้ก็ไม่รู้รึไง เป็น
คนขออาศัยแท้ๆ”
ไอริสคงฉุนทีถ่ กู ยกชือ่ แม่มาอ้าง หางตาจึงยิง่ ชีข้ น้ึ กว่าเดิม ผมสุดทน
เมื่อโดนตอกหน้าเรื่องเป็นคนขออาศัยครั้งแล้วครั้งเล่า
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บทที่ 3 ต้นแบบ (II)
“เพราะรูน้ ะ่ สิ ถึงตัง้ ใจมาใช้ตอนกลางคืนระหว่างไม่มใี ครใช้ แล้วเธอ
ก็ขลุกอยู่ในห้องทดลอง จะกลับมาเมื่อไหร่กไ็ ม่รู้ แต่ถ้าปกติคนประเทศ U
ใช้ห้องน�้ำตอนเช้าจริง งั้นเธอค่อยใช้พรุ่งนี้ก็ได้ไม่ใช่รไึ ง”
เกือบโพล่งแล้วว่าหรือเธอจะเข้าส้วม? แต่ย้งั ทัน ไอริสอ�้ำอึ้ง
“...ก้อ วันนี้ อยากอาบน�ำ้ ล้างเหงื่อไวๆ น่ะสิ แต่...ถึงยังไงก็ไม่มี
กฎหมายข้อไหนอนุญาตให้ไม่ล็อกประตู และโชว์สภาพอุจาดของตัวเอง
ให้สุภาพสตรีดูหรอกย่ะ เจ้าโรคจิต”
“คนที่จ้องซะตาเป็นมันน่ะคือเธอไม่ใช่รึไง แล้วถ้าจะว่าเรื่องล็อก
ประตู หัดเคาะประตูสกั หน่อยจะเป็นไรมากไหม”
เธอเป็นคนพูดเอง แต่กลับหน้าร้อนผ่าวขึน้ มาทันที ผมเบือนสายตา
หนีจากไอริส
ความเงียบชวนอึดอัดไหลผ่านไป เสียงเดินติ๊กต็อกของเข็มนาฬิกา
โบราณเหมือนจะดังเป็นพิเศษ
ผมเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของเธอ ไอริสแก้มแดงซ่าน ขบ
ริมฝีปากก้มหน้า บุคลิกที่ดูลึกลับตอนเจอกันครั้งแรกและท่าทีเย็นชาใน
ห้องทดลองหายµไป เผยความเป็นมนุษย์มนาเหมือนคนแม่ให้เห็นบนใบหน้า
กลายเป็นเด็กหญิงรุน่ ราวคราวเดียวกับผม ทีถ่ อดหน้ากากออกและ
นั่งตัวลีบด้วยความเขินอาย
ขณะจ้องมองเสีย้ วหน้านัน้ ไม่รเู้ หตุใดความรูส้ กึ คล้ายโล่งอกค่อยๆ
งอกเงยในใจผม
อะไรกัน ยายนี่ท�ำสีหน้าแบบนี้เป็นด้วยหรือ
แล้วก็...ท�ำไมกันนะ
ตอนแรกผมไม่เห็นยายนี่จะน่ารักสักเท่าไร ทว่าตอนนี้กลับละ
สายตาจากเธอไม่ได้
“เปล่าซะหน่อย”
จู่ๆ ไอริสพึมพ�ำ
“เอ๋?”
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“ไม่ได้มองในความหมายนั้น แต่เพราะร่างกายของนายมีแผล
เกลื่อนไปทั้งตัวต่างหากเล่า”
อ๊ะ…
“ขอโทษนะ...ที่ให้เห็นอะไรไม่น่าดู”
ผมขอโทษเสียงตะกุกตะกัก ไอริสส่ายหน้าปฏิเสธ
“ไม่ใช่ความผิดของนายหรอก ฉันก็...พลาดเองด้วย”
ก�ำลังขอโทษหรือเปล่านะ ไอริสสะบัดหน้าหนี แต่ติ่งหูที่มองเห็น
ร�ำไรจากเส้นผมสีขาวงดงามย้อมเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับแก้ม
ผมหลุดยิ้ม
เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน แค่คิดว่าการโต้เถียงจนถึงเมื่อกี้กลาย
เป็นเรื่องตลกไปหมด รู้สกึ ตัวอีกทีก็เผลอยิ้มแล้ว
ทั้งที่คนอย่างผมไม่เคยยิ้มจากหัวใจแม้แต่ครั้งเดียว
“อะ อะไรเล่า”
“เปล่า ไม่มอี ะไร”
ผมยื่นมือไปที่โต๊ะ หยิบถ้วยขึ้นมาชูตรงหน้าอีกฝ่าย “ที่สำ� คัญ รีบ
ดื่มเจ้านี่ก่อนดีกว่า เย็นชืดไปละเสียของเปล่าๆ”
ไอริสกะพริบตา ก้มหน้าลงอย่างเอียงอาย ในที่สุดก็หยิบถ้วยขึ้น
มาชนกับถ้วยของผมเบาๆ
❉

เมื่อคิดดูให้ดี ช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่วันที่บ้านดร.เทนเนียล เป็นเสี้ยว
เวลาที่ผมมีความสุขที่สดุ ในชีวิต
ทว่า
ความสุขนัน้ กลับพังทลายลงอย่างง่ายดายในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ
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บทที่ 4 กุหลาบสีน�้ำเงิน (II)
เรนไม่อาจจะละสายตาจากกุหลาบสีน�้ำเงินของดร.แฟรงกี้ เทน
เนียลได้
กลีบสีน�้ำเงินเข้มเย้ายวนเรียงซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าจากใจกลาง
ดอกสู่ด้านนอก ผิดแผกโดยสิ้นเชิงจากบรรดาดอกไม้สีม่วง ‘ออกน�ำ้ เงิน’
ที่เพิ่งเห็นเมื่อครู่ กุหลาบดอกนี้มีสีนำ�้ เงินบริสุทธิ์ ไม่ว่าใครเห็นก็บรรยาย
ได้ด้วยค�ำว่า ‘สีน�้ำเงิน’ เท่านั้น มันเบ่งบานสามดอกด้วยกันเบื้องหน้า
ใบเขียวชอุ่มที่ขึ้นหนาทึบ
ทีแรกสงสัยว่าใช้สีย้อมหรือเปล่า หรืออาจให้กุหลาบขาวดูดซึม
น�้ำผสมสีนำ�้ เงินก็ได้ แต่เมื่อสังเกตดูใกล้ๆ ก็รู้ว่าไม่ใช่แบบนั้น สีสันนี้เป็น
สีแท้ๆ ของดอกไม้อย่างเห็นได้ชัด
กุหลาบแต่ละดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวห้าเซนติเมตร ใหญ่พอๆ
กับฝ่ามือของเด็กทารก หนามแหลมสีน�้ำเงินเข้มอันคมกริบราวใบมีดยื่น
จากกิ่งก้าน เสมือนหนึ่งจะมีดอกใหม่งอกเงยจากหนามเหล่านั้น
เรนเคยเห็นกุหลาบของดอกเตอร์ผ่านตาในข่าวแค่ครั้งเดียว เป็น
ภาพทีไ่ ม่สมจริงประหนึง่ เอาสีนำ�้ เงินเข้มทากุหลาบขาว จนข้องใจอยูห่ ลาย
รอบว่าเป็นของปลอมหรือเปล่า
ทว่า
ความหนาวยะเยือกแล่นผ่านสันหลังของเรน ไม่ผิดแน่ นี่ของแท้
กุหลาบสีนำ�้ เงินทีว่ า่ กันว่าไม่มที างเป็นไปได้นนั้ บัดนีป้ รากฏต่อหน้าเขาแล้ว
หน�ำซ�้ำเฉดสียังลึกล�้ำ เป็นสีน�้ำเงินอันน่าสยดสยองจนหวาดหวั่น
ดุจก�ำลังชะโงกดูก้นทะเลลึก
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“ความรู้สกึ ตอนได้เห็น ‘กุหลาบที่เป็นไปไม่ได้’ เป็นยังไงบ้างล่ะ”
แฟรงกี้ส่งเสียงถามจากด้านหลังพวกเรน
“ขอพูดจากใจจริงได้ไหม”
มาเรีย ซอลส์บรี หัวหน้าของเรน ขยับริมฝีปากระหว่างจ้องกุหลาบ
สีนำ�้ เงินเขม็ง
เมื่อมองจากบางมุม ดวงตาสีทับทิมของเธอจะทอประกายเจิดจรัส
เธอมีเครื่องหน้างดงาม เส้นโค้งเว้าเย้ายวนสายตาไล่จากอกอวบอิ่มลงไป
ถึงสะเอว สะโพก และต้นขา
ทว่าทุกอย่างข้างต้นต้องสูญเปล่าเพราะเจ้าของขาดการดูแลรูปโฉม
ของตัวเอง เส้นผมยาวสีแดงยุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งตื่นแล้วถอดหมวกคลุมผม
นอนออก เสือ้ นอกถูกปลดกระดุมแบะอกอย่างไม่ใส่ใจ รองเท้าเปือ้ นโคลน
หัวหน้าผู้มรี ูปลักษณ์แหวกแนวที่ดงึ ดูดสายตาคนในทุกความหมาย เขม้น
มองกุหลาบสีน�้ำเงินเบื้องหน้าดั่งสายตาถูกตอกตรึงอยู่กบั มัน
“ได้สิ”
“...น่าขนลุก”
นึกแล้วเชียว แฟรงกี้หัวเราะลั่น
“หลังประกาศออกไปอย่างเป็นทางการ มีคนมาขอดูตงั้ หลายคน แต่
ไม่มเี ลยสักคนทีห่ ลุดปากค�ำแรกว่า ‘งดงาม’ คนเราเวลาเห็นสิง่ ทีไ่ ม่นา่ เป็น
ไปได้กับตาตัวเอง คงรู้สึกกลัวมากกว่าจะนึกถึงความงามนะ”
“แต่ก็น่าแปลก” มาเรียเอื้อมมือที่สวมถุงมือไปยังกุหลาบสีน�้ำเงิน
“ทั้งที่น่ากลัวจนแทบทนไม่ไหว แต่อดอยากสัมผัสไม่ได้…”
“โอ๊ะๆ” ดอกเตอร์ส่งเสียงดังทันควัน “อย่าแตะต้องดีกว่า ฉันไม่
พูดขนาดว่า…‘กุหลาบงามมีพษิ ’ หรอกนะ แต่ตอ่ ให้คณ
ุ สวมถุงมือก็ไม่ควร
ประมาท เพราะหนามของกุหลาบต้นนี้แหลมจริงๆ”
มาเรียสะดุ้งชักมือกลับ กะพริบตาปริบๆ แล้วสั่นหัว พอดูให้ดี
กระถางที่ปลูกกุหลาบสีน�้ำเงินมีป้ายแปะว่า ‘อันตราย ห้ามแตะต้อง’
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เรนไม่อาจเหน็บแนมความเผอเรอของหัวหน้าสาวผมแดงเช่นกัน
เพราะกุหลาบเบื้องหน้าสายตาช่างเปี่ยมมนต์เสน่ห์ ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะ
ไม่ท�ำแบบเดียวกันหากยืนอยู่คนเดียวหน้ากุหลาบสีน�้ำเงิน
“เอ้า มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่า”
“ถ้างั้น” จอห์นกระแอมเรียกสติตัวเอง “ได้ยนิ ว่ากุหลาบต้นนีส้ ร้าง
ด้วยเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่ ถ้าให้พูดตรงๆ ผมเองยังเชื่อ
ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ จนกระทัง่ ได้มาเห็นของจริง ท่าทางจะประเมินผิดไปหน่อย”
“ฉันไม่กล้าเอาผลลัพธ์ปลอมๆ ไปป่าวประกาศต่อสาธารณชน
หรอก”
ก็คงงั้น จอห์นพยักหน้า
“ดังนั้น ผมมีเรื่องอยากถามสักหน่อย เทคโนโลยีนี้สามารถปรับใช้
กับมนุษย์ได้ไหม”
แฟรงกี้ขมวดคิ้ว
“...หมายถึงยังไงในเชิงรูปธรรม”
“ก็การสร้าง ‘ยอดมนุษย์’ น่ะสิ อย่างเช่นสร้างคนทีม่ พี ละก�ำลังเหนือ
มนุษย์ หรือคนทีม่ ปี ัญญา ความสามารถในการรับรู้ และความสามารถใน
การตัดสินใจเหนือคนธรรมดา ใช้เทคโนโลยีตัดต่อยีนสร้างความสามารถ
เทียมพวกนี้ได้หรือเปล่า”
“เดี๋ยวสิ จอห์น!”
“ผู้พันนิสเซน แบบนี้มัน”
“ผมรู้ดีว่ามันขัดต่อหลักมนุษยธรรม” จอห์นสวนกลับโดยไม่แม้แต่
จะหันไปมองมาเรียและเรน “รูด้ ว้ ยว่าเมือ่ หลายปีกอ่ น พวกนักวิทยาศาสตร์
ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการตัดต่อยีนของมนุษย์
แต่ทผี่ มอยากรูก้ แ็ ค่ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคเท่านัน้ พูดแบบสุด
โต่งคือ สมมติประเทศข้าศึกพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน โอกาส
ที่พวกนั้นจะลงมือพัฒนายอดมนุษย์โดยเมินเฉยต่อหลักมนุษยธรรมก็ใช่
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จะเป็นศูนย์ หรืออาจก�ำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ได้ ผมอยากรู้ว่าในทางเทคนิค
มีอัตราส�ำเร็จแค่ไหน…และถ้ามันเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ว่า
จะรับมือยังไง”
เรนท�ำใจเชื่อไม่ลงว่าค�ำพูดของจอห์นปราศจากเจตนาแอบแฝง
นายทหารหนุ่มคงไม่ได้โกหก แต่โอกาสเกิดการทดลองอย่างไร้
มนุษยธรรมแบบนี้ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะประเทศศัตรู ตัวจอห์นเองคิดเช่นไร
นั้น ยากจะตัดสินจากสีหน้าของเขา
ความเงียบเข้ามาเยือนดร.เทนเนียลหลับตา แล้วลืมตาอีกครั้ง
“เป็นหัวข้อการอภิปรายที่น่าสนใจ แต่จะถกกันเรื่องนั้นคงกินเวลา
สักหน่อย เรากลับห้องประชุมก่อนแล้วค่อยคุยในรายละเอียดกันจะดีกว่า
รวมถึงเรื่องกุหลาบสีน�้ำเงินด้วย”
❉

“ท�ำไมกุหลาบสีน�้ำเงินถึงกลายเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
และพวกเราท�ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงได้ยงั ไงนั้น เมื่อกี้ฉันเกริ่น
ไปบ้างแล้ว แต่ในการท�ำความเข้าใจกับมันนั้น ทางลัดที่สั้นที่สุดคือต้องรู้
ว่า ‘ดอกไม้สนี �้ำเงินชนิดอื่นๆ มีสีน�้ำเงินได้ยงั ไง’ เป็นอันดับแรก”
หลังจากวนรอบห้องทดลองไปหลายห้อง ทั้งกลุ่มย้อนกลับมาห้อง
ประชุมในตอนแรก แฟรงกี้เลคเชอร์ต่อหน้าพวกเรน
“โดยทัว่ ไป สิง่ ทีท่ ำ� ให้พชื มีสนี ำ�้ เงินนัน้ ก็คอื สารชือ่ ‘แอนโทไซยานิน’
ซึ่งไม่ใช่ช่อื เฉพาะของโมเลกุลชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของ
รงควัตถุชีวภาพหลายชนิดที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ดอกไม้สีน�้ำเงินที่มี
อยู่ตามธรรมชาติทั้งหมด ล้วนแล้วแต่มีสารเคมีที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มแอนโท
ไซยานินทั้งนั้น”
“หมายถึง ถ้าเอาไอ้แอนโทไซยานินอะไรที่ว่านั่นใส่ในกุหลาบ มัน
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ก็จะกลายเป็นสีน�้ำเงินด้วย ว่างั้นเถอะ”
“ไม่ง่ายดายขนาดนั้นหรอก”
ดอกเตอร์ย้มิ นิดๆ ที่มุมปาก ราวกับมองเหยื่อไล่งบั อาหาร
“ดอกไม้สีน�้ำเงินมีแอนโทไซยานินรวมอยู่ด้วยก็จริง แต่ใช่ว่าแค่มี
แอนโทไซยานินแล้วดอกไม้จะกลายเป็นสีน�้ำเงินเสมอไป แอนโทไซยานิน
โดยล�ำพังจะแสดงสีน�้ำเงินได้ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีค่า pH สูง
ราวเจ็ดขึ้นไป ในกรณีที่ต�่ำกว่านั้น สีของดอกไม้จะไม่ใช่สนี �้ำเงิน แต่กลาย
เป็นสีแดง”
“พีเอช?”
“ค่าแสดงถึงค่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ส�ำหรับใช้บอก
ความเป็นกรดด่างไงครับ” เรนอธิบายอย่างเหนื่อยใจ “ถ้าค่า pH เป็นเจ็ด
เท่ากับเป็นกลาง ถ้าต�่ำกว่านั้นคือมีคุณสมบัติเป็นกรด ถ้าสูงกว่านั้นคือ
มีคุณสมบัติเป็นด่าง คุณมีความรู้ไม่ถึงระดับมัธยมต้นด้วยซ�ำ้ หรือครับนี่
น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่คณ
ุ นะครับ เวลาเห็นใบเกรดของคุณจะเหนื่อยใจ
สักแค่ไหนกันนะ”
“พูดมากน่า!”
มาเรียเลิกคิว้ แต่คงจะรู้สกึ ถึงสายตาของแฟรงกีก้ บั จอห์นทีม่ องมา
เลยรีบเสไอแห้งๆ
“...หมายความว่าถ้ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นด่างก็จะมีสนี ำ�้ เงินงัน้ สินะ แล้ว
มันยังไงล่ะ ดอกไม้สีนำ�้ เงินชนิดอื่นที่ไม่ใช่กหุ ลาบมีอยู่จริง แปลว่าดอกไม้
สีน�้ำเงินมีความเป็นด่าง แต่กหุ ลาบไม่ใช่ ก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรือ”
“แต่ของเหลวภายในพืชแทบทุกชนิดมีคุณสมบัติเป็นกรดนะ”
“...เอ๋?”
“หรือถ้าให้ใช้ค�ำเฉพาะเจาะจงก็คือ ‘แวคิวโอล’ ซึ่งเป็นโครงสร้าง
หนึง่ ภายในเซลล์ รงควัตถุของกลีบกุหลาบจะมาควบรวมกันอยูใ่ นนี้ ภายใน
มีคุณสมบัติเป็นกรด ค่า pH ราวๆ ห้า
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แวคิวโอลมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรด แต่แอนโทไซยานินจะไม่เป็นสีน�้ำเงิน
ภายใต้ความเป็นกรด เอาละสิ คุณมาเรีย ซอลส์บรี ถ้าเป็นคุณ จะอธิบาย
ความย้อนแย้งนี้ยังไงดี?”
มาเรียนิ่วหน้า เอานิ้วมือขวาแตะคาง หลังจากนิ่งเงียบไปหลายสิบ
วินาที จู่ๆ เธอเงยสายตาขึ้น
“เมื่อกี้คุณบอกว่า ‘แอนโทไซยานินโดยล�ำพังจะแสดงสีน�้ำเงิน’ ใช่
ไหม หมายความว่าแค่แอนโทไซยานินอย่างเดียวไม่พอสินะ จ�ำเป็นต้อง
ใช้สารอื่นด้วย เพื่อให้แอนโทไซยานินยังคงสีน�้ำเงินไว้ได้ภายใต้คณ
ุ สมบัติ
เป็นกรดหรือเปล่า”
“ตามนั้นแหละ”
ดอกเตอร์ผุดสีหน้าเหมือนจะร้อง ‘โอ้โฮ’ อย่างทึ่งๆ “อย่างนี้น่เี อง
ขอโทษที่เสียมารยาท คุณนี่หัวไวต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะ”
“หมายความว่าไงยะ”
ดอกเตอร์พูดต่อ ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนที่มาเรียถลึงตาใส่
“จากความเห็นของนักวิจยั มากมายทัว่ โลก หากต้องการให้แอนโท
ไซยานินแสดงสีน�้ำเงินในภาวะกรดนั้น หลักๆ ต้องอาศัยปัจจัยสองอย่าง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนแล้ว
ปัจจัยแรกคือไอออนของโลหะอย่างแมกนีเซียมหรืออะลูมเิ นียม อีก
ปัจจัยคือโมเลกุลไร้สีที่ท�ำหน้าที่เสริมปฏิกิริยาที่เรียกว่า ‘โคพิกเมนต์’ เมื่อ
โมเลกุลเหล่านีร้ วมตัวกับแอนโทไซยานิน จะท�ำให้ได้สนี ำ�้ เงินทีเ่ สถียรแม้อยู่
ภายใต้ภาวะกรด นี่คือกลไกที่ประจักษ์แจ้งแล้วในปัจจุบัน”
“ถ้ามีคุณสมบัติเป็นด่าง ไม่ต้องรวมตัวก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรด ก็ต้อง
รวมตัวงั้นหรือ...”
“รายละเอียดยังไม่แน่ชดั ถึงบอกว่าแสดงสีนำ�้ เงินได้ดว้ ยคุณสมบัติ
เป็นด่าง แต่แค่แอนโทไซยานินโดยล�ำพังยังแสดงสีน�้ำเงินสดไม่ได้ แถมสี
จะจางลงเมื่อเวลาผ่านไปด้วย
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นีย่ งั เป็นแค่การคาดคะเน แต่ถา้ จะให้แอนโทไซยานินแสดงสีน�้ำเงิน
ได้ ‘สดและเสถียร’ จ�ำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัตขิ องไอออนโลหะและโคพิก
เมนต์ในการประกอบโครงสร้างบางประเภท รวมทั้งบังต�ำแหน่งเฉพาะใน
โมเลกุลที่มีคุณสมบัติแสดงสี ไม่ให้ท�ำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออนและ
โมเลกุลน�ำ้ ทีอ่ ยู่รอบๆ ปกติแล้วในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นด่างจะมีไฮโดรเจน
ไอออนน้อยอยู่แล้ว ท�ำให้แอนโทไซยานินที่อยู่เดี่ยวๆ สามารถทนได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีขีดจ�ำกัดเรื่องความเสถียร...การคาดคะเนก็เป็นตาม
ที่พูดมา”
ชักจะเข้าใจยากขึ้นทุกที ดอกเตอร์อมยิ้ม คงสังเกตเห็นว่าสีหน้า
ของมาเรียกับจอห์นเปลี่ยนไป
“เอาเถอะ พวกทฤษฎียิบย่อยน่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ แค่อยากให้เข้าใจ
ว่า สีนำ�้ เงินในดอกไม้เกิดขึ้นได้เพราะสารแอนโทไซยานิน แอนโทไซยานิน
เป็นสีน�้ำเงินในสภาวะด่าง และการให้ก�ำเนิดดอกไม้สีน�้ำเงินในอุดมคติ
จ�ำเป็นต้องประกอบแอนโทไซยานินเข้ากับไอออนโลหะหรือโคพิกเมนต์…
เท่านี้ก็พอแล้ว”
“สาเหตุทกี่ หุ ลาบสีนำ�้ เงินไม่มอี ยูบ่ นโลก เพราะขาดแอนโทไซยานิน
ไอออนโลหะ หรือโคพิกเมนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง…ใช่ไหมครับ”
เรนถาม ทว่าดอกเตอร์ส่ายหน้าปฏิเสธ
“น่าเสียดาย แต่ผิดไปหน่อย ไม่ใช่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่
ทั้งหมดเลยต่างหาก กลีบกุหลาบไม่มีทั้งแอนโทไซยานินที่ช่วยให้แสดง
สีนำ�้ เงิน ทัง้ ไอออนโลหะและโคพิกเมนต์ทจี่ �ำเป็นต่อการรักษาความเสถียร
ของสี กุหลาบคือพืชที่ขาดแคลนปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่ท�ำให้ออกดอก
เป็นสีน�้ำเงินนั่นเอง”
ไร้ปัจจัยทั้งปวงที่ท�ำให้ออกดอกเป็นสีน�้ำเงิน...?
“หมายความว่า” จอห์นยกมือขึน้ “ถ้าจะให้กำ� เนิดกุหลาบสีนำ�้ เงิน
ต้องอาศัยยีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันน่ะ
หรือ”
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“พูดกว้างๆ ก็ใช่
ถึงบอกว่า ‘แอนโทไซยานินแสดงสีนำ�้ เงิน’ แต่ในความเป็นจริง ไม่ใช่
ว่าสารที่จัดอยู่ในกลุ่มแอนโทไซยานินจะแสดงสีน�้ำเงินได้ทั้งหมด แอนโท
ไซยานินตัวที่ควบคุมสีของดอกไม้นั้น หลักๆ มีสามชนิด ซึ่งสารตั้งต้นของ
แต่ละชนิดสามารถเขียนเป็นสูตรเคมีได้ตามนี้ C15H8O2 (OH)4 , C15H7O2
(OH)5 , C15H6O2 (OH)6 แต่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ สดงสีนำ�้ เงินนัน้ มาจากตัวทีส่ าม
หรือ C15H6O2 (OH)6 กล่าวคือเดลฟินิดินกับหมู่น้�ำตาลของมันเท่านั้น”
ดอกเตอร์คว้าชอล์กมาวาดโฟลว์ชาร์ตบนกระดานด�ำ
C15H8O2 (OH)4 ®
C15H7O2 (OH)5 ®
C15H6O2 (OH)6 ®

เพลาร์โกนิดิน (เหลือง)
ไซยานิดนิ (แดง)
เดลฟินิดิน (น�้ำเงิน)

ค�ำนามไม่คนุ้ หูคนุ้ ตาชักเยอะขึน้ ทีเ่ ขียนชือ่ สีไว้ในวงเล็บคงหมายถึง
รงควัตถุที่ให้สีนั้นๆ
“ทีนี้กุหลาบไม่มีเดลฟินิดิน หรือพูดให้ถูกต้องก็คือ ไม่มีความ
สามารถในการสังเคราะห์สารตั้งต้นของมันที่ชื่อว่า C15H6O2 (OH)6”
ดอกเตอร์ชี้บรรทัดล่างสุด “พืชชนิดอื่นที่มีดอกสีน�้ำเงิน จะมีเอนไซม์ที่
จ�ำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์สารตัง้ ต้นของเดลฟินดิ นิ โดยใช้ C15H7O2
C15H6O2
(OH)5 เป็นสารตั้งต้น ตามสมการเคมี C15H7O2 (OH)5
(OH)6 หรือไม่กข็ ้ามขั้นจาก H8 ไป H6 เลยด้วยสมการ C15H8O2 (OH)4
C15H6O2 (OH)6 สมมติให้เอนไซม์ท่วี ่าชื่อเอนไซม์ A ก็แล้วกัน แต่
กุหลาบไม่มเี อนไซม์ A ที่ว่านี้”
“อ้าว ท�ำไมล่ะ”
“ไม่รู้สิ นี่แหละที่เขาเรียกกันว่า ‘พระเจ้าเท่านั้นที่รู้’
ถ้ า พู ด ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ นี่ คื อ ‘การคั ด สรรในกระบวนการ
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วิวัฒนาการ’ เปล่าประโยชน์ที่จะพยายามหาว่ามีเจตนารมณ์แฝงอยู่ใน
นั้นไหม สิ่งมีชวี ิตไม่ได้วิวฒ
ั นาการด้วยความต้องการ ‘อยากเป็นแบบนั้น
แบบนี’้ เพียงแต่มสี ายพันธุท์ รี่ อดพ้นจากการสูญพันธุม์ าได้โดยบังเอิญ และ
เมือ่ ย้อนมองกลับไปจะพบว่ารูปลักษณ์ของพวกมันเปลีย่ นไปจากอดีตแล้ว
เนื้อแท้ของการวิวัฒนาการมันก็มีเท่านั้นเอง
ขอย้อนเข้าเรื่องเดิมนะ กุหลาบไม่มีเอนไซม์ A ที่จะใช้สังเคราะห์
C15H6O2 (OH)6 จึงไม่อาจสร้างเดลฟินิดินที่ให้สีน�้ำเงินได้ สร้างได้ก็แต่
เพลาร์โกนิดินกับไซยานิดิน หรือรงควัตถุสีเหลืองและสีแดงเท่านั้น นี่คือ
สาเหตุท่ดี อกกุหลาบส่วนใหญ่มสี ีเหลืองและสีแดง”
“แล้วกุหลาบขาว กุหลาบด�ำ กุหลาบชมพูล่ะว่าไง”
“ส�ำหรับกุหลาบขาว อย่าว่าแต่เดลฟินดิ นิ เลย กระทัง่ เพลาร์โกนิดนิ
หรือไซยานิดินก็สังเคราะห์ไม่ได้ ส่วนกุหลาบด�ำก็แค่รงควัตถุสีแดงกระจุก
กันแน่นจนมองเห็นเป็นสีด�ำเท่านั้น สภาวะแท้จริงใกล้เคียงกับกุหลาบ
แดงนั่นละ กุหลาบสีชมพูก็เช่นเดียวกัน มันเป็นกุหลาบแดงชนิดหนึ่ง แต่
รงควัตถุที่สังเคราะห์ได้มนี ้อยเลยกลายเป็นสีชมพูอ่อน
สีของดอกกุหลาบก็ถูกก�ำหนดโดยปริมาณและการกระจายตัวของ
รงควัตถุที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เอง”
“แล้วปริมาณกับการกระจายตัวของรงควัตถุถูกก�ำหนดไว้ยังไง
ครับ”
ดอกเตอร์ชูสองนิ้วให้ค�ำถามของเรน
“จุดส�ำคัญมีสองข้อ ปรับใช้กับดอกไม้ได้ทุกชนิด ไม่จ�ำกัดแค่
กุหลาบ
ข้อแรกคือปริมาณการสังเคราะห์สารตั้งต้นรงควัตถุ C15H8O2
(OH)4, C15H7O2 (OH)5 หรือ C15H6O2 (OH)6 ถ้าตามโฟลว์ชาร์ตคือ
ลูกศร ‘แนวตั้ง’ ในปฏิกิริยา
อีกข้อคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีเปลี่ยนสารตั้งต้นเหล่านี้เป็น
- 68 ���������������������������� Art6.indd 68

11/4/20 5:21 PM

รงควัตถุแต่ละสี ซึ่งในโฟลว์ชาร์ตเขียนด้วยลูกศร ‘แนวนอน’ ความจริง
ปฏิกริ ยิ าลูกศร ‘แนวนอน’ ทัง้ สามถูกควบคุมโดยเอนไซม์ในพืชแต่ละชนิด
ขอเรียกว่าเอนไซม์ B ก็แล้วกัน เอนไซม์ B ชอบเส้นทางไหนก็จะส่งผลเร่ง
อัตราการเกิดปฏิกิริยา ‘แนวนอน’ เส้นนั้น
สมดุลของปฏิกิริยาในแนวตั้งและแนวนอน คือตัวก�ำหนดปริมาณ
รงควัตถุของดอกไม้ รวมถึงสีสันที่ตาเห็นด้วย”
ดอกเตอร์เขียนเพิ่มเข้าไปในโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้
			
A
C15H8O2 (OH)4
C15H7O2 (OH)5
C15H6O2 (OH)6

B
®
®
®

เพลาร์โกนิดิน (เหลือง)
ไซยานิดนิ (แดง)
เดลฟินิดิน (น�้ำเงิน)

มาเรียจ้องโฟลว์ชาร์ตที่มีรหัสอะไรก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมาด้วยสายตา
ขมึงทึงราวกับจ้องหน้าฆาตกรฆ่าบุพการี
“ขอถามสักข้ อ สิ” จอห์ นตั้งค� ำถามอีกครั้ง “แบบนี้เ ท่า กับว่า
ปฏิกิริยาในลูกศร ‘แนวนอน’ ทั้งสามถูกควบคุมด้วยเอนไซม์ B เหมือนๆ
กัน...ขอแค่มี C15H6O2 (OH)6 แม้แต่กุหลาบก็สร้างรงควัตถุสีน�้ำเงินได้
หรือเปล่า”
“ตามนั้นแหละ เข้าใจเร็วดีนี่
สรุปว่าการขาดเอนไซม์ A นี่แหละ คือหนึ่งในอุปสรรคขัดขวาง
ไม่ให้สีน�้ำเงินในดอกกุหลาบแสดงออกมาได้ ถ้าจะสร้างกุหลาบสีนำ�้ เงิน
อันดับแรกต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ก่อน
ด้วยเหตุนั้น พวกเราจึง…”
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“สกัดยีนที่สร้างเอนไซม์ A จากพืชชนิดอื่น แล้วถ่ายฝากยีนนั้น
เข้าไปในยีนของกุหลาบ...สินะ”
ดอกเตอร์พยักหน้า
“ถ้าพูดในเชิงเทคนิคมากขึ้นอีกหน่อยก็คือ ใช้เอนไซม์ตัดจ�ำเพาะ
เอนไซม์ไลเกสที่ท�ำหน้าที่เชื่อมชิ้นส่วนดีเอ็นเอ และเวกเตอร์ ในการน�ำ
‘ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่บันทึกข้อมูลการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนของเอนไซม์
A’ ต่อเข้ากับดีเอ็นเอของกุหลาบ”
“เอ่อ เดี๋ยวก่อนสิ” มาเรียพูดแทรก “ได้เอนไซม์ A มาแล้ว รงควัตถุ
สีนำ�้ เงินก็ได้มาแล้ว ถึงจุดนี้ก็โอเคอยู่หรอก แต่การเลือกสังเคราะห์เฉพาะ
รงควัตถุสีน�้ำเงินน่ะ ท�ำได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ
แล้วไอ้ปฏิกริ ยิ าตามลูกศร ‘แนวนอน’ ทีเ่ หลืออีกสองปฏิกริ ยิ า อย่าง
‘C15H8O2 (OH)4 ® เพลาร์โกนิดิน’ หรือ ‘C15H7O2 (OH)5 ® ไซยานิดิน’
ล่ะจะว่าไง ต่อให้มเี อนไซม์ A แล้ว แต่เส้นทางพวกนี้ไม่ยอมหลีกทางให้
แต่โดยดีอยู่แล้วใช่หรือเปล่า ก่อนที่ปฏิกิริยาของลูกศร ‘แนวตั้ง’ จะไปได้
สุดทาง เผลอๆ อาจเบี่ยงไป ‘แนวนอน’ กลางทาง จนกลายเป็นรงควัตถุ
สีเหลืองหรือแดงซะก่อนก็ได้ใช่ไหมล่ะ”
ดอกเตอร์เบิกตากว้าง ยิ้มหน้าบานประหนึ่งเจอขุมทรัพย์
“ยอดเยี่ยม...ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ ไม่นึกว่าอธิบายแค่ครั้งเดียว คุณ
จะเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้น อยากเชิญคุณมาร่วมห้องวิจัยของฉันให้ได้
เชียวละ”
“...ล้อเลียนกันรึไง”
“เปล่า” ดอกเตอร์ส่ายศีรษะด้วยสีหน้าจริงจัง “เป็นอย่างที่คุณ
ทักท้วงมาเลย
แค่น�ำเอนไซม์ A เข้ามา กุหลาบก็ยังไม่อาจมีสีน�้ำเงินที่งดงามได้
เพราะรงควัตถุสเี หลืองกับสีแดงจะถูกสังเคราะห์ขนึ้ พร้อมกันตามปฏิกริ ยิ า
ของลูกศร ‘แนวนอน’ อีกสองปฏิกิริยา
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ซึง่ วิธที งี่ า่ ยและแน่นอนทีส่ ดุ ในการหลีกเลีย่ งไม่ให้เป็นแบบนัน้ ก็คอื
เราต้องเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ B
ในการจะให้ก�ำเนิดกุหลาบสีน�้ำเงินนั้น หรือพูดอีกอย่างก็คือ ใน
การสร้างเฉพาะรงควัตถุสีน�้ำเงินนั้น เราต้องก�ำจัดเอนไซม์ B ที่มีมาแต่ต้น
แล้วแทนทีม่ นั ด้วยของใหม่คอื เอนไซม์ C ทีจ่ ะเลือกสร้างเฉพาะเดลฟินดิ นิ ”
เสียงของดอกเตอร์แฝงความนัยอย่างประหลาด
เรนเว้นช่วงครู่ส้นั ๆ ก่อนเอ่ยปาก
“แปลว่ากระบวนการอย่างการกดการแสดงออกของยีนในเอนไซม์
B และการน�ำเข้ายีนของเอนไซม์ C จะยิ่งจ�ำเป็นขึ้นอีกสินะครับ
คุณจะบอกว่าการตัดต่อยีนที่ซับซ้อนขนาดนี้สามารถท�ำได้แล้ว
อย่างน้อยก็ในขั้นของการวิจัยงั้นหรือครับ”
“ในแง่ทฤษฎีน่ะใช่ แต่ในทางปฏิบัติไม่ราบรื่นขนาดนั้นหรอก การ
หายีนเป้าหมายให้พบอย่างแม่นย�ำจากล�ำดับเบสทีม่ อี ยูม่ หาศาล สกัดมัน
ออกมา แล้วน�ำเข้าไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ…ยังเป็นเรื่องเพ้อฝันเมื่อค�ำนึง
ถึงมาตรฐานเทคโนโลยีในตอนนี้ ทีพ่ วกนักวิจยั ก�ำลังท�ำในปัจจุบนั ก็แค่ตดั
ดีเอ็นเอด้วยกรรไกรที่ตัดได้เพียงจ�ำเพาะจุด แล้วอาศัยความสามารถของ
จุลนิ ทรีย…
์ หรือเวกเตอร์ ช่วยส่งชิน้ ส่วนทีน่ า่ จะใช่เข้าไปในเซลล์เท่านัน้ เอง
ส่วนยีนเป้าหมายจะเข้าไปเชือ่ มต่อในต�ำแหน่งทีเ่ ราต้องการและแสดงออก
มาหรือเปล่านั้น ต้องเลี้ยงเซลล์ที่รับเวกเตอร์เข้าไปเสียก่อนถึงจะรู้ นี่คือ
สถานการณ์ในปัจจุบัน”
ดอกเตอร์กล่าวต่อพลางยิ้มเยาะตัวเอง
“ถ้าให้อธิบายละเอียดยิ่งขึ้นก็คือ ตอนนี้เรายังอยู่แค่ขั้นแรกของ
โฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้ด้วยซ�้ำ ในการสร้างกุหลาบสีน�้ำเงิน นอกจากเดลฟินิดิน
เรายังต้องใช้ยนี อีกหลายตัวเพือ่ เพิม่ ไอออนโลหะและโคพิกเมนต์เข้าไปด้วย
เวลาพูด เราพูดสั้นๆ ว่า ‘ให้กำ� เนิดกุหลาบสีน�้ำเงินด้วยการตัดต่อยีน’ แต่
ในความเป็นจริง ต้องลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
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เอาละ จอห์น นิสเซน ย้อนกลับมาที่ค�ำถามของคุณกันเถอะ”
ดอกเตอร์เขม้นเหมือนจะมองทะลุร่างจอห์น นายทหารหนุ่มใหญ่
ตัวแข็งเป็นหินเพราะไม่ทนั ตั้งตัว
“คุ ณ ถามว่ า ‘เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ จ ะสร้ า งยอดมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยการ
ดัดแปลงพันธุกรรม’ ใช่ไหม
ขอพูดจากข้อสรุปก็แล้วกัน ไม่สามารถฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้า
ถามว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าถึงระดับใช้งานได้จริงภายในอีกสิบกว่าปีหรือ
เปล่า ค�ำตอบย่อมเป็นโน”
“...เพราะยีนที่จ�ำเป็นต้องควบคุมมีมหาศาลเกินไปงั้นหรือ”
เสียงพึมพ�ำของจอห์นแฝงอารมณ์ทแี่ ยกไม่ออกว่าผิดหวังหรือโล่งใจ
แค่สร้างกุหลาบสีน�้ำเงินก็ต้องอาศัยปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่สลับ
ซับซ้อนกับสารตัวช่วยตั้งเยอะแยะ ทั้งยังต้องเชื่อมต่อยีนที่แต่เดิมไม่มีอยู่
ในกุหลาบเข้าไปมากมายขนาดนี้แล้ว หากสร้าง ‘ยอดมนุษย์’ จะเกี่ยวพัน
ถึงปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตกับสารมากมายแค่ไหน และต้องใช้ยีนมากมาย
เพียงใดเพื่อให้ส่งิ เหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมา…แค่คดิ ก็จะสติแตกแล้ว
“ถูกต้อง แต่กรณีใช้ ‘มนุษย์’ เป็นเป้าหมายในการตัดต่อยีน ยังมี
อุปสรรคใหญ่ยกั ษ์ยิ่งกว่านั้นเพิ่มเข้ามาอีก”
“หมายถึงปัญหาด้านมนุษยธรรมหรือครับ”
“คิดว่าพวกที่จะสร้าง ‘ยอดมนุษย์’ สนเรื่องมนุษยธรรมงั้นหรือ
ปัญหามันเป็นรูปธรรมกว่านั้น ระดับความเร็วในการเติบโตของตัวทดลอง
ต่างหากล่ะ
ในกรณีของกุหลาบ กว่าเซลล์ที่ถูกตัดต่อยีนจะออกดอกก็กินเวลา
ราวครึ่งถึงหนึ่งปี ซึ่งในแง่วงจรการวิจัยก็ถือว่านานแล้วนะ แต่กรณีของ
มนุษย์ กว่าไข่ท่ผี สมจะกลายเป็นทารก แล้วผ่านช่วงปฐมวัยไปจนถึงช่วง
โตเต็มวัย ต้องใช้เวลาร่วมยี่สิบปี และถ้าล้มเหลว เกิดผลข้างเคียงถึงขั้น
เสียชีวิต เราต้องนับหนึ่งใหม่โดยใช้เวลาเป็นหลักสิบๆ ปี
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นับหนึ่งใหม่ ตรงตัวตามนั้นเลย”
“หมายความว่ายังไง”
“ในกรณีของพืช เรามีเทคนิคทีอ่ ยูต่ วั แล้วในการตัดชิน้ ส่วนเซลล์ใดๆ
จากต้นทีโ่ ตเต็มวัย แล้วเพาะเลีย้ งต้นใหม่ทมี่ ยี นี แบบเดียวกันไม่มผี ดิ เพีย้ น
หรือที่เรียกกันว่า ‘โคลนนิ่ง’ นั่นแหละ
กล่าวคือ ถ้ามีตน้ แบบทีท่ ำ� ส�ำเร็จถึงครึง่ ทางแล้ว ก็สามารถเก็บเซลล์
จากตัวทดลองนั้นมาด�ำเนินการตัดต่อยีนต่อได้เลย
แต่ตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จในการโคลนนิ่งโดยใช้เซลล์จาก
ร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้น ในปัจจุบันยังไม่มอี ยู่ที่ไหนทั้งสิ้น
ต่อให้พัฒนา ‘ยอดมนุษย์’ ได้ส�ำเร็จไปครึ่งทาง แต่เมื่อใดที่เติบโต
มาเป็นมนุษย์แล้ว การใช้คนคนนั้นเป็นเครื่องสังเวยเพื่อต่อยอดผลส�ำเร็จ
ก็เป็นเรื่องที่ท�ำไม่ได้ในความเป็นจริง ต้องตัดต่อยีนให้ยุ่งยากวุ่นวายกัน
ใหม่ตั้งแต่ต้น
แทนที่จะสร้าง ‘ยอดมนุษย์’ ที่ต้องลงทุนลงแรงขนาดนั้น สู้พัฒนา
อาวุธทรงประสิทธิภาพที่ยิงนัดเดียวก็ส่งยอดมนุษย์นั่นลงหลุมได้แล้ว ยัง
จะเร็วและมีความเป็นไปได้มากกว่า”
จอห์นอ้าปากค้างหน้าเครียด ทว่าคงนึกค�ำโต้แย้งไม่ออก ได้แต่คราง
ออกมาสั้นๆ เท่านั้น คนที่ตั้งค�ำถามแทนกลับเป็นมาเรีย
“หมายความว่าการวิจยั ‘ยอดมนุษย์’ เป็นเรือ่ งเปล่าประโยชน์สนิ ะ”
“จะมองแบบนั้นก็ได้ ถ้ามองมันในแง่อาวุธท�ำลายล้าง”
“ถ้างั้น…”
มาเรียหันดวงตาสีแดงเข้มที่ทอประกายวาววับไปทางดอกเตอร์
“คุณคิดจะสร้างกุหลาบสีน้�ำเงินขึ้นมาท�ำไม”
สีหน้าตกตะลึงคาดไม่ถงึ ผุดขึน้ บนใบหน้าของดอกเตอร์เป็นครัง้ แรก
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“ถ้าสร้างมันเพราะไม่มอี ยูต่ ามธรรมชาติ ไม่เห็นต้องเป็นกุหลาบเลย
ก็ได้นี่ พืชทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ มนุษย์ยงั มีอกี ถมเถไป อย่างแคร์รอตหวานหรือ
ไม่ก็พริกหยวกหวาน”
ไอ้ที่คุณพูดมามันของกินที่คุณเกลียดทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรือ เรนคิด
แต่ไม่ได้เอ่ยออกมา
“เหตุผลที่เลือกกุหลาบสีน�้ำเงินทั้งที่มีตัวเลือกมหาศาลคืออะไร”
ความเงียบยังคงด�ำเนินต่อไป…และในที่สุด
“ไม่มีเหตุผลหรอก” ดอกเตอร์ยักไหล่อย่างวางท่า “อยากสร้างก็
เลยสร้าง ไม่มอี ะไรมากไปกว่านั้น
‘กุหลาบสีน�้ำเงินคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และการสยบ
มันให้ได้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของพันธุวิศวกรรม’…ค�ำตอบนี้เป็นแค่ประโยค
โฆษณาส�ำหรับพวกคนใหญ่คนโตหรือสาธารณชนเท่านั้น พวกคุณคงไม่
อยากได้ค�ำตอบที่แต่งเติมให้เลิศหรูแบบนั้นหรอกใช่ไหม
อยากสร้างก็เลยสร้าง นั่นคือเส้นทางที่ควรจะต้องเป็นส�ำหรับฉัน
มันก็แค่นั้น ค�ำถามว่าท�ำไมนั้น ลึกซึ้งแต่ไร้ความหมายพอๆ กับถามว่า
‘ท�ำไมชอบดื่มเหล้า’ นั่นละ”
ดอกเตอร์เขม้นมาเรียกลับ หลังจ้องตากันชั่วครู่ ไหล่ของหัวหน้า
ผมแดงก็หายเกร็ง “เข้าใจแล้ว ขอโทษที่ถามไม่เข้าท่า”
“ไม่หรอก มีคำ� กล่าวว่า ‘ค�ำถามไม่เข้าท่านัน้ ไม่มี จะมีกแ็ ต่คำ� ตอบ
ไม่เข้าท่า’”
“นัน่ สินะ ฉันเคยถามคล้ายๆ กับแบบนี้ แล้วก็มคี นทีต่ อบแบบเดียว
กับคุณ เมื่อไม่นานมานี้เอง”
เรนกลั้นหายใจ จอห์นก็ท�ำหน้าเครียด ดอกเตอร์ไม่ได้สังเกตท่าที
ของฝ่ายนี้ เจ้าตัวยิ้มมุมปากและบอกว่า “งั้นฉันคงดื่มเหล้าคุยถูกคอกับ
คนคนนั้นแน่เลย เอาละ มีค�ำถามอื่นอีกหรือเปล่า”
“ในงานแถลงข่าววันก่อน” เรนเอ่ยขึน้ บ้าง “คุณบอกว่าสร้างกุหลาบ
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สีนำ�้ เงินเป็นผลส�ำเร็จด้วยเทคโนโลยีการตัดต่อยีนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ แต่จาก
ที่ฟังคุณอธิบาย ผมยังมองไม่เห็นภาพรวมของเทคโนโลยีท่วี ่าเลยนะครับ
‘เทคนิคสร้างยีนที่ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ น่ะ เป็นยังไงใน
เชิงรูปธรรม ช่วยอธิบายอย่างละเอียดได้ไหมครับ”
“เสียใจด้วยที่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ รายงานการประชุมวิชาการยัง
ไม่ออกมาเลย แต่จริงๆ ไอเดียก็เรียบง่าย ถ้ามีความรู้พื้นฐานเรื่องการ
แสดงออกของยีนก็จะเข้าใจได้ทนั ที เอกสารทางวิชาการที่ลงรายละเอียด
จะเผยแพร่เดือนหน้าแล้ว ไปอ่านในนั้นเองก็แล้วกัน”
แม้ถูกหลบฉากเอาดื้อๆ เรนก็ไม่ซักไซ้ไปกว่านั้น ถ้ามีเอกสารทาง
วิชาการออกมา เขาแค่ไปดูเอาทีหลัง ประเด็นส�ำคัญที่เป็นข้ออ้างของ
พวกตนคือต่อจากนี้ต่างหาก
“ในการดัดแปลงพันธุกรรม คิดว่าจ�ำเป็นจะต้องถอดรหัสล�ำดับเบส
ของดีเอ็นเอให้ได้เสียก่อนเป็นขัน้ ตอนเบือ้ งต้น เทคโนโลยีดา้ นนัน้ ก้าวหน้า
ไปถึงไหนแล้วครับ
มีความคาดหวังกันว่า ถ้าสามารถน�ำเทคโนโลยีการถอดรหัสดีเอ็นเอ
มาใช้ในการสืบสวนคดีอาชญากรรม น่าจะระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจง
กว่าการใช้หมู่เลือดมากเลยนะครับ”
“หมายถึงการตรวจดีเอ็นเอหรือ ฉันเคยได้ยินเหมือนกัน อีกไม่ก่ปี ี
ก็คงจะเริ่มใช้ได้แล้วละมั้ง”
ตกใจเลย เร็วกว่าที่คิด
“แต่ถงึ แบบนัน้ ทีว่ จิ ยั กันอยูต่ อนนีก้ เ็ ป็นแค่การตัดล�ำดับเบสเฉพาะ
ส่วนในดีเอ็นเอไปเทียบความยาวเพื่อจ�ำกัดวงหาตัวบุคคลอย่างคร่าวๆ
เท่านั้นเอง รูปแบบที่จำ� แนกได้อย่างแม่นย�ำก็ยังมีแค่ไม่ก่สี ิบชนิด เรียกว่า
‘การระบุรูปแบบดีเอ็นเอ’ น่าจะถูกต้องตรงตัวกว่า
ในการถอดรหัสล�ำดับเบสไปทีละล�ำดับและดีเอ็นเอจนทะลุปรุโปร่ง
อย่างถูกต้องแม่นย�ำนั้น ต้องใช้กระบวนการมากมายและซับซ้อนโดย
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ใช้ปฏิกิริยาจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ หากพิจารณาตามมาตรฐานของ
เทคโนโลยียุคปัจจุบัน การถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย์หนึ่งคนคงกินเวลา
อีกหลายสิบปี
หรือพูดอย่างเข้มงวดก็คือ กว่าการตรวจดีเอ็นเอจะก้าวหน้าระดับ
ใช้งานจริงได้ อย่างน้อยต้องรอศตวรรษหน้าเป็นต้นไปละนะ”
คงหมายถึงเส้นทางยังอีกยาวไกล
ทว่า ถึงถอดรหัสได้แค่ไม่กสี่ บิ รูปแบบ จ�ำนวนก็ยงั มากกว่าหมูเ่ ลือด
ABO มากโขอยู่ดี หากเทคโนโลยีการถอดรหัสดีเอ็นเอก้าวไกลเร็วกว่านี้
หลายสิบปีละก็ คงไม่เกิดเหตุอย่างคดีเจลลี่ฟิชที่ผ่านมาหรอก
“มีค�ำถามอื่นอีกไหม”
“ก่อนคุณแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ มีบาทหลวงทีร่ ฐั A แถลงข่าว
เรื่องกุหลาบสีน�้ำเงินใช่ไหม คุณคิดเห็นยังไงเรื่องกุหลาบของเขา”
“ยากจะเชือ่ ได้สนิทใจนะ” ดอกเตอร์ตอบทันควัน “ของปลอม หรือ
ไม่กพ็ ระผูเ้ ป็นเจ้าอารมณ์แปรปรวน อย่างใดอย่างหนึง่ ในสองอย่างนัน้ ส่วน
เหตุผลที่ทำ� ให้ฉันคิดแบบนี้ พวกคุณคงเข้าใจแล้ว”
“กุหลาบขาดปัจจัยต่างๆ ทางพันธุกรรมทีด่ อกไม้สนี ำ�้ เงินพึงมี และ
โอกาสทีจ่ ะเกิดการเติมเต็มช่องโหว่เหล่านัน้ ตามธรรมชาติแทบเป็นศูนย์…
ใช่หรือเปล่า”
“ตอบได้ถูกต้อง ฉันขอไม่ฟันธงว่าเป็นของปลอม เพราะการด่วน
ตัดสินโดยไม่พสิ ูจน์หักล้างขัดต่อธรรมเนียมของนักวิทยาศาสตร์
แต่ขอให้ความเห็นไว้แค่ว่า โอกาสเป็นตามข้อแรกมีสูงมาก ถ้าได้
ไปตรวจสอบของจริงคงรู้ทนั ที มีค�ำถามอื่นอีกไหม”
“งั้นขอถามอีกแค่ข้อเดียว” มาเรียยกมือ “ต่อจากนี้ คุณคิดจะท�ำ
ยังไงกับกุหลาบสีน�้ำเงินของคุณ”
“...ท�ำยังไง หมายถึงอะไรหรือ”
“คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นเอง คงไม่ใช่ว่าหลังจากนี้จะปล่อยมันทิ้ง
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ไว้ไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมล่ะ มันไม่ใช่เด็กถูกทอดทิ้งสักหน่อย อย่าบอกนะว่าไม่
ได้คิดอะไรไว้บ้างเลย”
คลับคล้ายกับว่า…ใบหน้าของแฟรงกี้ฉายอารมณ์ที่ไม่รู้คือความ
ขุ่นเคืองหรือความเศร้าหมองขึ้นมาวูบหนึ่ง
หลังนิ่งเงียบไปชั่วครู่ รอยยิ้มบางก็หวนกลับมา
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอก มีหลายบริษทั ติดต่อมาเรือ่ งพัฒนามันเป็นสินค้า
เรือ่ งขอสิทธิบตั รก็ยนื่ ค�ำร้องเรียบร้อยแล้วด้วย เหลือแค่ปรับปรุงบางจุดให้
เรียบร้อย แล้วก็คงจะได้เห็นในท้องตลาดกันเอง”
มองทะลุเรื่องการแปลงเป็นธุรกิจไว้แล้วดังคาด ในเมื่อมีผลส�ำเร็จ
อันหาทีเ่ ปรียบมิได้อย่างกุหลาบสีน�้ำเงินออกมา หน่วยงานและองค์กรวิจยั
ต่างๆ คงน�ำ้ ลายสอกับเทคโนโลยีของดอกเตอร์ เหมือนอย่างที่จอห์นเป็น
ตัวแทนของกองทัพดั้นด้นมาจนถึงที่นี่
แต่เรนอดสะดุดใจกับน�้ำเสียงแปลกๆ ของแฟรงกี้ไม่ได้
ทั้งที่ผลงานของตัวเองก�ำลังจะน�ำผลประโยชน์มหาศาลมาให้ แต่
ท่าทีของดอกเตอร์ออกจะเฉื่อยเฉยเหมือนเป็นเรื่องของคนอื่น กระนั้น
ก็ตาม ถ้าเจ้าตัวบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนโลภมาก เรนก็ไม่ร้จู ะโต้แย้งอย่างไร
“งั้นจะรอชมนะครับ”
เรนพูดอย่างสุภาพมีมารยาท ไม่ให้ฟังดูเหมือนประชด
“ว่าแต่” จอห์นเอ่ยเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ “ถ้าวางจ�ำหน่ายในท้อง
ตลาด จะตั้งชื่อให้กับกุหลาบสีน�้ำเงินนั่นหรือเปล่า”
“ชื่อหรือ”
“เวลามีกุหลาบพันธุ์ใหม่ โดยทั่วไปจะมีการตั้งชื่อเฉพาะให้ ญาติ
ผมก็ชอบดอกกุหลาบ ผมเลยได้ฟังเรื่องที่มาของชื่อกุหลาบพันธุ์ต่างๆ อยู่
บ่อยครั้ง
จ�ำได้ว่ากุหลาบสีน�้ำเงินของบาทหลวงคนนั้นมีชื่อแล้ว รู้สึกจะชื่อ
‘เซเลสเชียล (สรวงสวรรค์)’”
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ท�ำเป็นเต๊ะท่า มาเรียวิจารณ์อย่างอวดดีแล้วหันไปหาแฟรงกี้
“แล้วกุหลาบสีน�้ำเงินของคุณล่ะ มีชื่ออะไรท�ำนองนั้นไหม”
“ไม่มีหรอก แค่หนึ่งในตัวอย่างที่สร้างขึ้นมาหลายร้อยหลายพัน
เท่านั้นเอง ไม่มีชื่อเรียกอื่นนอกจากหมายเลขล�ำดับ แต่นั่นสินะ...ถ้าจะ
อุตส่าห์ต้งั ชื่อให้มัน”
แฟรงกี้ชะงักค�ำพูดชั่วขณะ แล้วพูดต่อราวกับนึกมุกตลกขึ้นมาได้
“ชื่อ ‘อะบิส3 (ห้วงสมุทร)’ เป็นไง”
❉

พอจบการเข้าพบดร.เทนเนียล พวกเรนออกมาจากอาคารแผนก
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จอห์นจะแวะฐานทัพอากาศเลยต้องแยกไปคนละทางกับทัง้ คู่ บอก
ว่าจะไปรับข้อมูลเกีย่ วกับการฟื้นฟูพนื้ ทีเ่ กิดเหตุดนิ ถล่มในรัฐใกล้เคียง ค�ำ
ชักชวนของมาเรียว่า “ไหนๆ แล้ว ไปดื่มด้วยกันหน่อยไหมล่ะ ให้คุณเลี้ยง
ก็ได้เอ้า” ถูกนายทหารหนุ่มใหญ่ปฏิเสธด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ
ขณะเดินอยู่ในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปยังลานจอดรถ มีผู้หญิง
คนหนึ่งเดินสวนมาจากฟากตรงกันข้าม
เธอเป็นหญิงชาวเอเชียตะวันออก อายุน่าจะราวสามสิบกลาง ผม
ด�ำยาวปานกลาง ตาสีดำ� สวมแว่นกรอบหนา ใส่ชดุ สูทสวมรองเท้าส้นสูง
มือซ้ายลากกระเป๋าติดล้อมาด้วย บุคลิกเหมือนพนักงานขายประกันทีเ่ พิง่
กลับจากท�ำงานต่างประเทศ
มือข้างหนึง่ ถือกระดาษทีน่ ่าจะเป็นแผนที่ เธอเหลียวซ้ายแลขวาไป
รอบๆ ด้วยสีหน้างุนงง สงสัยก�ำลังหลงทาง
3

คำ�ว่า abyss มีความหมายถึงขุมนรกด้วย
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จากนั้นสังเกตเห็นทางนี้
“เอ็กซ์คิวส์มี ขอถามอะไรหน่อยสิคะ”
เธอทักทายมาด้วยภาษาประเทศ U ที่ออกแปร่ง ส�ำเนียงนั้นคุ้นหู
สไตล์การพูดแบบคนประเทศ J ที่ออกเสียงสระชัดเจน
“มีอะไรหรือครับ”
เรนลองตอบกลับด้วยภาษาประเทศ J หญิงคนนัน้ หน้าตาสดใสขึน้
ทันที ราวกับเจอโอเอซิสกลางทะเลทราย
“เอ้อ ขอโทษนะคะ ทราบหรือเปล่าว่าอาคารแผนกวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพไปทางไหน”
พวกเรนเพิ่งอยู่ท่นี ั่นจนถึงเมื่อกี้นี้เอง เรนชี้ไปยังถนนด้านหลัง แล้ว
ใช้แผนที่บอกต�ำแหน่งปัจจุบันและต�ำแหน่งที่หมายให้ หญิงคนนั้นผุด
สีหน้าโล่งใจ
“โล่งอกไปที เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยไม่รู้เหนือรู้ใต้...ไม่รู้ว่า
จะขอบคุณคุณยังไงดี”
“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ ว่าแต่คณ
ุ มาท�ำงานที่นี่หรือครับ”
“ไม่ เ ชิ ง ท� ำ งานหรอกค่ ะ จริ ง ๆ แล้ ว ฉั น สั ง กั ด ห้ อ งวิ จั ย ของอี ก
มหาวิทยาลัย ครั้งนี้เหมือนมาส�ำรวจภาคสนามน่ะค่ะ”
ไม่ใช่พนักงานขายประกันหรอกหรือ พอถามถึงสังกัด มหาวิทยาลัย
รัฐที่เธอตอบกลับมานั้นมีชื่อเสียง ซึ่งเรนก็เคยได้ยนิ ชื่อเหมือนกัน
“เรน พูดภาษามนุษย์ดาวเสาร์เรื่องอะไรอยู่น่ะ คนรู้จกั กันหรือ”
มาเรียถามด้วยสีหน้าข้องใจ หญิงคนนั้นร้องว่า “อุ๊ย ไอม์ซอรี่”
หน้าตาแข็งทือ่ ขึน้ มาทันใด จ้องมาเรียตัง้ แต่หวั จรดเท้า การแต่งเนือ้ แต่งตัว
แบบเอาง่ายเข้าว่าของมาเรียคงกวนใจเธอเข้า ท่าทีจงึ พูดได้ยากว่าเป็นมิตร
“อะไร? มีอะไรหรือ”
มาเรียยังไม่รู้ตัว หญิงคนนั้นสะดุ้งเงยหน้าขึ้นร้อง “อ๊ะ อุ๊ยตาย”
แล้วหัวเราะแห้งๆ
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“ขออภัยที่เสียมารยาท ดูแลตัวเองด้วยนะคะ”
เธอกล่าวลา แล้วลากกระเป๋าเดินจากไปอย่างรีบร้อน เสียงกึงกังๆ
ของกระเป๋าลากดังห่างออกไปทุกที
“...อะไรของเขาก็ไม่รู้ คนประเทศ J เนี่ย คนเพี้ยนๆ เยอะนะ”
“ผมว่าอย่างคุณไม่น่าจะมีหน้าพูดแบบนั้นได้นะครับ”
หมายความว่าไงยะ หางตาของมาเรียชี้ขึ้นทันตาเห็น
ทันทีทที่ งั้ สองเดินทางกลับถึงสถานีตำ� รวจ F มีโทรศัพท์จากโดมินคิ
มาอีกครั้ง
❉

“ขอบคุณที่มา ยินดีต้อนรับครับ คุณซอลส์บรี คุณคุโจ”
เสี ย งโทนต�่ ำ ของบาทหลวงโรบิ น คลี ฟ แลนด์ ดั ง ทุ ้ ม ไปทั่ ว ห้ อ ง
สวดมนต์
รูปร่างหน้าตาห่างไกลจากภาพลักษณ์ทั่วไปของ ‘บาทหลวง’ หรือ
‘นักเพาะเลี้ยงกุหลาบ’ เขาตัวใหญ่ราวกับหินผา เครื่องหน้าโดดเด่น
ชัดเจน ส่วนสูงน่าจะร่วมร้อยแปดสิบกว่าเซนติเมตร ร่างในชุดบาทหลวง
สีด�ำไม่อ้วนไม่ผอม ไหล่กว้างแลดูแข็งแรงบึกบึน
“..อย่างกับแอบรับจ๊อบเป็นมือสังหารด้วยงั้นแหละ”
มาเรียพึมพ�ำอย่างเสียมารยาทอยู่ข้างๆ เรน ไม่รู้ได้ยินเสียงพูด
ของเธอเข้าหรือไม่ แต่สหี น้าของโรบินไม่เปลีย่ น แค่บอกว่า “งัน้ เชิญทางนี”้
หันหลังให้แล้วออกเดินน�ำไป
ที่นี่คือโบสถ์ของบาทหลวงโรบิน คลีฟแลนด์ อีกหนึ่งผู้ให้ก�ำเนิด
กุหลาบสีน้ำ� เงิน ที่อยู่ชานเมือง P
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ห้องสวดมนต์ดูเรียบง่าย นอกจากแท่นเทศนาและม้ายาวไม่ก่แี ถว
แล้วก็ไม่มเี ครือ่ งประดับอืน่ อีก วันอาทิตย์อาจจะมีศาสนิกชนมารวมตัวกัน
เยอะ แต่วนั เสาร์อย่างวันนี้เงียบเชียบไร้ผู้คน
ทั้งคู่เดินตามหลังโรบินออกมาทางประตูหน้า พอเหลียวหลังกลับ
ไปดู เห็นผนังเหนือประตูใต้ชายคารูปสามเหลี่ยมมุมป้านมีกางเขนขนาด
ใหญ่ติดอยู่ โบสถ์แห่งนี้ไม่ได้มีหลังคาแหลมและไม้กางเขนบนยอดตาม
ภาพลักษณ์ที่มักผุดขึ้นมาเมื่อได้ยินค�ำว่าโบสถ์ แต่เป็นอาคารชั้นเดียว
หน้าตาบ้านๆ เหมือนหอประชุมตามชุมชน
คืนสองวันก่อน ตอนเรนกับมาเรียกลับถึงสถานีตำ� รวจ F สิง่ ทีร่ ออยู่
คือค�ำไหว้วานใหม่ของโดมินิค
“คราวนี้ให้ไปพบบาทหลวงโรบิน คลีฟแลนด์…หรือครับ”
“โทษทีนะ พอดีผู้ใหญ่ในสถานีต�ำรวจ P ของเราดันบอกมาว่า ‘ให้
คนเดิมไปเช็กจะดีกว่า’”
เสียงโดมินคิ ย่อมออกแววเกรงใจแน่อยูแ่ ล้ว พอเรนส่งหูโทรศัพท์ตอ่
ให้หัวหน้าผมแดง เธอก็ขมวดคิ้ว เริ่มโวยวายแย้งโดมินิคทันที
“ฮัลโหล นีม่ าเรีย ซอลส์บรีนะ...เดีย๋ วๆ เอาอีกแล้วหรือ” “...ฮือ่ ของ
แท้...ดร.เทนเนียลหรือ จะว่าเพีย้ นก็เพีย้ นอยูน่ ะ แต่ในฐานะนักวิจยั ก็จดั ว่า
เก่งเลยมั้ง?...หา? พูดแบบนั้นหมายความว่าไง...เอิ่ม ไม่มหี รอก แค่ความ
ประทับใจครั้งแรกของมือใหม่ แต่ความรู้เฉพาะด้านของดอกเตอร์คงไม่
เบา” “...เข้าใจแล้ว คราวหน้าเลีย้ งฉันซะดีๆ...สองแก้ว? น้อยไปย่ะ สีแ่ ก้วสิ
มันต้องสี่แก้ว นี่ลดให้สดุ ๆ แล้วนะ”
หลังจากตกลงสัญญาลับกันสารพัด วันนี้เรนกับมาเรียก็ต้องมา
เยือนบาทหลวงโรบิน คลีฟแลนด์ ผู้สร้างกุหลาบสีน�้ำเงินอีกคน
จริงๆ ก็ควรคาดไว้อยู่แล้ว ในเมื่อไปเลียบเคียงหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง
กับเหตุเอิกเกริกเรื่องกุหลาบสีน้�ำเงิน ก็ไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยปละอีกหนึ่ง
ไว้เฉยๆ
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กระนั้นก็เล่นเอากลุ้มเหมือนกันว่าจะหาข้ออ้างใดขอพบดี ต่างกับ
ครั้งของดร.แฟรงกี้ เทนเนียล คนที่จะพบครั้งนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันธุ
วิศวกรรม เลยใช้ข้ออ้างเรื่องอยากขอความเห็นทางเทคนิคไม่ได้ แต่ครั้น
จะเข้าไปหาแล้วบอกตรงๆ ว่ามาสืบสวนบางอย่าง ก็เกรงจะขัดเจตนาของ
พวกสถานีต�ำรวจ P
หลังจากคิดกันอยู่นาน จึงยกเอาเรื่องอยากขอให้ไปบรรยายเป็น
ข้ออ้าง
ผลส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่จากความพยายามสุดความสามารถของคุณ
ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ฉะนั้นอยากขอฟัง
เรื่องราวของคุณได้หรือไม่ แม้ใจความค�ำอ้างออกจะน่าขัน แต่อาจเพราะ
อิทธิพลของค�ำว่าสถานีต�ำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อีกฝ่ายเลยตอบ
ตกลง และเนือ่ งจากเจ้าตัวงานยุง่ วันธรรมดามีงานแสดงธรรมเทศนา ส่วน
วันอาทิตย์ก็มีสวดภาวนา จึงได้พบเขาเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ซึ่งก็คือวันนี้
แม้ออกจะกะทันหันไปสักนิดก็ตาม
แต่จะว่าไป ก็ยงั คาดเดาจุดประสงค์ของสถานีต�ำรวจ P ไม่ออกอยูด่ ี
น่าจะก�ำลังสืบค้นบางอย่างเกี่ยวกับกุหลาบสีน้�ำเงิน แต่บางอย่าง
ทีว่ า่ คืออะไร แล้วท�ำไมไม่ใช้คนของสถานีตำ� รวจ P แต่กลับใช้คนของสถานี
ต�ำรวจ F แทน เรื่องไม่เข้าใจยังมีอีกมากมาย
...เรนเดินตามหลังโรบินไปกับมาเรีย พลางขบคิดค�ำถามที่นึก
ค�ำตอบไม่ออก
ทั้งกลุ่มอ้อมข้างห้องสวดมนต์ไปด้านหลัง แล้วเห็นประตูไม้เก่าๆ
ตรงก�ำแพงอิฐล้อมรอบบริเวณโบสถ์ ถ้ามองจากประตูหน้าจะเห็นอยู่มุม
ในสุดของก�ำแพงด้านซ้ายมือ
ท�ำไมมีประตูตรงนี้ ประตูข้างหรือเปล่า พ้นมันไปไม่ใช่ที่ดินของ
บ้านข้างๆ หรอกหรือ
โรบินเปิดประตูโดยไม่ได้รู้ถึงความสงสัยของเรน พอทั้งคู่เดินเข้า
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ประตูตามที่บาทหลวงคะยั้นคะยอ พื้นที่โล่งเหมือนสวนกว้างก็แผ่ขยาย
เบื้องหน้าสายตา
ดินแห้งผาก มีก�ำแพงล้อมรอบบริเวณ บรรดาต้นไม้ปลูกไว้ชิด
ก�ำแพง ซ้ายมือด้านในสุดมีบานประตูขนาดใหญ่ท่ดี ูเหมือนประตูหน้า นี่
ก็ท�ำด้วยไม้เช่นกัน ตอนนี้ประตูปิดสนิท มองไม่เห็นสภาพภายนอก
กระท่อมที่มีมู่ลี่ปิดทั้งสี่ด้านตั้งเยื้องจากตรงหน้าพวกเรนเล็กน้อย
มีแสงสะท้อนบนกระจกจากระหว่างซีข่ องมูล่ ี่ มองเห็นสีนำ�้ ตาลของ
ล�ำต้น สีเขียวของใบไม้ และเงาบางอย่างที่มีสีออกน�้ำเงินอยู่ร�ำไร
เรือนกระจกนั่นเอง ความกว้างหลายเมตร ความลึกเกือบสิบเมตร
เทียบกับเรือนกระจกของมหาวิทยาลัย C เมื่อวานแล้วด้อยกว่าหลายขุม
แต่ถือว่าอลังการในแง่ทรัพย์สินส่วนบุคคล ดูเหมือนมู่ลี่จะถูกน�ำมาติดไว้
ทีหลัง เพราะขอบด้านบนติดตะขอเล็กๆ เพื่อเกี่ยวห้อยมู่ล่ลี งมา
“กุหลาบน่ะ เพาะเลี้ยงไว้ด้านโน้นครับ” โรบินเบนสายตาไปยัง
เรือนกระจก “เดิมทีที่นี่เป็นโรงเลี้ยงเด็กก�ำพร้าของโบสถ์ แต่ยุบไปนาน
แล้ว อาคารก็ถูกรื้อถอนกลายเป็นลานโล่ง เลยใช้เป็นสวนกุหลาบอย่างที่
เห็นแหละครับ”
เคยมีโรงเลี้ยงเด็กก�ำพร้าของโบสถ์แต่ถูกรื้อถอนไปหรือ จะว่าไป
ก�ำแพงที่ล้อมรอบที่ดินตรงนี้ก็เป็นก�ำแพงอิฐเช่นเดียวกับก�ำแพงโบสถ์
“ถึงใช้คำ� ว่า ‘สวน’ แต่ตอนนีก้ ม็ แี ค่เรือนกระจกนัน่ แหละครับ แถวนี้
อากาศร้อน ฝนก็ตกน้อย เวลาปลูกกุหลาบในหน้าร้อนต้องดูแลเรื่องการ
บังแสง เอาละ”
โรบินหยุดยืนหน้าเรือนกระจก แล้วเปิดประตู
เรนเดินเข้าไปข้างในกับมาเรีย จากนั้นหยุดเดิน
กุหลาบสีน้ำ� เงินบานสะพรั่งทั่วบริเวณ
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เถากุหลาบเลื้อยพันปกคลุมทั้งผนัง หน้าต่าง และเพดาน ตรงไหน
มีเถาก็จะมีปวงดอกไม้สนี ำ�้ เงินเส้นผ่าศูนย์กลางราวเจ็ดเซนติเมตรผลิบาน
กลีบดอกที่เปี่ยมชีวิตชีวาซ้อนกันเป็นชั้นๆ
สีสันอ่อนจางใกล้เคียงสีฟ้ามากกว่าสีน�้ำเงิน ทว่าก็เป็น ‘กุหลาบ
สีน�้ำเงิน’ อย่างไม่ผิดเพี้ยน สีน�้ำเงินอ่อนให้ความรู้สึกโปร่งแสงราวกับ
ท้องฟ้าแรกฤดูใบไม้ผลิ
“...งดงามจังเลยนะครับ”
เรนหลุดค�ำพูดอย่างลืมตัว ‘อะบิส (ห้วงสมุทร)’ ของดร.เทนเนียล
ให้ความรูส้ กึ น่าหวาดกลัวหรือน่าสยดสยองน�ำมาก่อน แต่บดั นี้ ปวงบุปผา
สีน้�ำเงินอ่อนที่ปกคลุมทั่วเรือนกระจกให้ความรู้สึกสงบสุขดุจก�ำลังแหงน
หน้ามองท้องฟ้าจากทุ่งกว้าง
แบบนีเ้ องหรือ ‘เซเลสเชียล (สรวงสวรรค์)’ ช่างตัง้ ชือ่ ได้เหมาะเจาะ
ดีจริง
ในเรือนกระจกยังมีกุหลาบสีแดง เหลือง และขาวเบ่งบานอยู่
มากมาย ทัง้ ทีป่ ลูกลงดินโดยตรงและทีป่ ลูกในกระถาง แต่กว่าครึง่ ออกดอก
เป็นสีน�้ำเงิน ตอนแรกนึกว่าจะปลูกในกระถางแค่กระหย่อมเดียวเหมือน
‘อะบิส’ ที่มหาวิทยาลัย C คาดไม่ถงึ ว่าจะบานสะพรั่งมากมายถึงเพียงนี้
“เป็นเกียรติครับ...แต่จะว่าไป ผมเป็นแค่คนเพาะเลี้ยงพวกมัน ถ้า
คุณรู้สึกว่ากุหลาบนี้งดงาม เท่ากับว่าตัวคุณเองมองความงดงามของ
กุหลาบออกนะครับ”
บาทหลวงตอบถ่อมตัวด้วยน�้ำเสียงทุ้มลึก เรนเริ่มหยอดค�ำถาม
อย่างแนบเนียน
“คิดว่าคงเคยมีคนถามคุณแบบนี้หลายครั้งแล้ว แต่คุณสร้าง
กุหลาบพวกนีข้ นึ้ มาได้ยงั ไงครับ ตัง้ ใจให้เป็นกุหลาบสีนำ�้ เงินตัง้ แต่ตน้ แล้ว
หรือเปล่าครับ”
“เปล่า” บาทหลวงส่ายหน้า “แค่ผสมกุหลาบข้ามสายพันธุเ์ ข้าด้วย
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กัน เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์เท่านั้นละครับ ไม่ได้มีความคิดว่าต้องพยายาม
ให้ก�ำเนิดกุหลาบสีน�้ำเงินให้ได้
ดอกไม้ในเรือนกระจกหลังนี้ ผมก็ไม่ได้เป็นคนเพาะเลี้ยงคนเดียว
ที่ศาสนิกชน เพื่อนๆ หรือคนรู้จกั แบ่งหน่อมาให้กม็ ีไม่น้อย ผมเอามาปลูก
ลงดินบ้าง ลงกระถางบ้าง บางครั้งก็เอามาผสมข้ามพันธุ์กัน ท�ำแบบนี้
มายาวนาน จนกระทั่งวันหนึ่ง ดอกไม้ที่เป็นรากฐานของ ‘เซเลสเชียล’
พวกนี้ก็ผลิบานในกระถางใหม่ เรื่องมันก็มีแค่น้เี อง
ถ้าให้พดู อย่างโอ้อวดสักหน่อยก็คงต้องบอกว่า พระผูเ้ ป็นเจ้าส่งมัน
มาให้ผม พูดอย่างนัน้ คงได้กระมัง ถ้าใครบอกว่า แน่จริงลองท�ำใหม่อกี รอบ
สิ จะเท่ากับให้ผมปรารถนาปาฏิหาริย์จากพระเจ้าซ�้ำสอง เรื่องมันคงต่าง
จากที่พวกคุณอยากฟังอยู่สกั หน่อย”
“ไม่หรอกครับ ไม่ต้องเป็นห่วง สารวัตรใหญ่เองก็บอกมาว่าให้รับ
ฟังเรื่องของคุณมาให้ได้”
นั่นเป็นความจริง ไม่ได้มีเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศ J ที่
ชื่นชอบอ�ำนาจ
“แต่ดร.แฟรงกี้ เทนเนียลบอกว่า กุหลาบสีน�้ำเงินแทบไม่มีทาง
เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะ”
มาเรียโยนค�ำถามท�ำนองท้าทาย ทว่าโรบินไม่ได้ขมวดคิว้ แม้แต่นอ้ ย
“ผมเห็นในหนังสือพิมพ์แล้วละครับ น่าเศร้า...แต่กอ็ ย่างที่พวกคุณ
เห็น ‘เซเลสเชียล’ มีอยู่จริง ในเมื่อวิทยาศาสตร์มอี ยู่เพื่ออธิบายความเป็น
จริง ไม่ใช่ว่าความเป็นจริงมีอยู่เพื่อให้วิทยาศาสตร์รับรอง ระหว่างความ
เป็นจริงกับวิทยาศาสตร์น้นั อย่างไหนส�ำคัญกว่ากัน พวกคุณคงกระจ่าง
กันอยู่แล้ว
จะว่าไป ผมไม่คดิ ว่าศาสตราจารย์คนนั้นเข้าใจเรื่องนี้นะครับ”
จริงอยู่ แฟรงกี้บอกว่า ‘มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งที่จะเป็นของ
ปลอม’ แต่ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าไม่มที างเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
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เช่นเดียวกับ ‘อะบิส’ ของแฟรงกี้ ในสายตาของมือสมัครเล่น ไม่
พบเห็นร่องรอยการปลอมแปลงด้วยฝีมือมนุษย์จาก ‘เซเลสเชียล’ ของ
โรบิน แม้ชะโงกหน้าเข้าไปดูจนชิดก็ไม่เห็นวี่แววของการเพนต์สีหรือให้
ดอกไม้ดูดซึมน�้ำสีน�้ำเงินเข้าไป
ของแท้ สีน�้ำเงินอ่อนที่เห็นนี้เป็นสีที่กุหลาบมีอยู่ในตัวเองและ
แสดงออกมาแบบนั้น
หากค�ำพูดของโรบินถูกต้อง ตอนนี้เรนก�ำลังเป็นประจักษ์พยานถึง
ปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่หรือเปล่า
“ต่างกับของดร.เทนเนียลโดยสิ้นเชิงเลยนะ ไม่ใช่แค่ดอก รูปร่าง
โดยรวมก็ด้วย”
มาเรียเปลี่ยนค�ำถาม
‘อะบิส’ ออกดอกที่กิ่ง แต่ ‘เซเลสเชียล’ ที่ปกคลุมเรือนกระจกมี
ลักษณะเป็นเถา จะว่าไป ‘เซเลสเชียล’ ที่ถูกเพาะในกระถางก็มี และส่วน
หนึ่งในบรรดานั้นมีรูปลักษณ์คล้ายไม้พุ่ม
“ในการแยกแยะกุหลาบ นอกจากสีของดอกแล้ว ยังมีชนิดที่เป็น
เถาและชนิดที่เป็นพุ่มด้วยนะครับ”
ค�ำพูดค�ำจาของบาทหลวงโรบินขณะเล่าเรื่องกุหลาบนั้นนุ่มนวล
ไม่มีตะกุกตะกัก ตรงกันข้ามกับรูปลักษณ์เคร่งขรึม
“แต่ในความเป็นจริง เส้นแบ่งระหว่างสองประเภทนี้ก็ไม่ชัดเจน
กุหลาบที่เป็นเถานั้น ถ้าน�ำไปปลูกในดินฟ้าอากาศทีแ่ ตกต่างออกไป มัน
อาจเติบโตกลายเป็นพุ่มได้ หรือในทางตรงกันข้ามก็มีออกบ่อย
แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ถูกน�ำไปไว้หรือวิธีการเพาะเลี้ยง มัน
ก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ในข้อนี้ ไม่ว่ากุหลาบหรือมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกัน
หรอกครับ”
อย่างนี้นี่เอง มาเรียพึมพ�ำอย่างทึ่งๆ
“ถ้างัน้ ขอถามหน่อยสิ คุณคิดยังไงกับการตัดต่อยีนเพือ่ เปลีย่ นแปลง
รูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต”
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ค�ำถามเหนือคาดของมาเรียไม่บ่งบอกว่ายอมรับกุหลาบสีน�้ำเงิน
ของแฟรงกี้หรือไม่
“เป็นบาปหนักครับ” โรบินหลับตาลง “ผมไม่ได้จะแสดงความ
เห็นชอบหรือคัดค้านทฤษฎีทถี่ กเถียงกันเรือ่ งวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ หรอก
นะครับ แต่เรื่องต่างๆ ล้วนมีของที่เรียกว่าสิ่งต้องห้าม ถ้าจะเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ก็ควรหยุดอยู่แค่ในขอบเขตของการเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่ควรข้ามเส้นนั้นด้วยความละโมบของตนเอง”
“รวมถึงการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยหรือครับ”
ถ้าเปลี่ยนวิธีมอง การเอาสายพันธุ์ต่างๆ มาผสมเทียมกันก็ถือ
เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมรูปแบบหนึง่ ได้เหมือนกัน แล้วบาทหลวงมีความ
เห็นว่ามันแตกต่างจากการตัดต่อยีนในระดับดีเอ็นเออย่างไร
“ถ้าจะยึดจุดยืนว่าห้ามไม่ให้มนุษย์ย่ืนมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด
เท่ากับว่ามือของผมก็แปดเปื้อนไปแล้วเหมือนกัน
แต่ในเมือ่ เกสรดอกไม้ยงั ถูกลมหรือนกพาข้ามทะเลไปผสมกับเกสร
ของดอกไม้ที่แผ่นดินอื่นจนออกดอกออกผลได้ ผมก็ไม่คิดว่าการน�ำเกสร
จากดอกไม้ไปผสมกับต่างดอกด้วยมือคนเป็นความผิด ถ้ามันเป็นความ
ผิดละก็ เรือหรือเครื่องบินที่เชื่อมโยงต่างทวีปเข้าด้วยกันก็ต้องมีความผิด
ด้วยจริงไหมครับ”
แต่ถ้าจะหาว่าผมแก้ตวั ก็สุดแล้วแต่ โรบินยิ้มบาง
“ผู้ที่แตกต่างกันมาผูกพันเข้าด้วยกันเพื่อก่อก�ำเนิดความเป็นไปได้
ใหม่ๆ ชีวติ มันก็เป็นแบบนัน้ แหละครับ และก็ควรก�ำเนิดมาในลักษณะนัน้
ด้วย
แต่หากจะสร้างชีวติ ขึ้นมาด้วยวิธีที่เกินเลยจากกฎนี้ เท่ากับมนุษย์
ท�ำตัวแทนที่พระเจ้า จะต้องถักทอชะตากรรมต่อจากนั้นเอง ต้องบันดาล
ให้ค�ำวิงวอนร้องขอเป็นจริง และชี้น�ำทางไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขด้วย
ตัวเอง คนเรามีพลังอ�ำนาจหรือส�ำนึกรับผิดชอบถึงขนาดนัน้ เชียวหรือครับ”
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พอดีช่วงบ่ายโรบิน คลีฟแลนด์มีธุระอื่นต้องท�ำ การเข้าพบเขาจึง
จบลงตั้งแต่ก่อนเที่ยง
หลังกลับมาที่ห้องสวดมนต์ ทั้งกลุ่มคุยกันสบายๆ เกี่ยวกับการ
เชิญเขาไปกล่าวบรรยายที่สถานีต�ำรวจ F ซึ่งบาทหลวงยินดีรับค�ำขอ ทว่า
เนื่องจากทางโบสถ์มักยุ่งช่วงปลายปีและต้นปี แล้วยังต้องแจ้งให้คนใน
สถานีต�ำรวจรู้ล่วงหน้า ช่วงเวลาจัดการบรรยายจึงถูกปรับเป็นตั้งแต่กลาง
เดือนมกราคมเป็นต้นไป ซึ่งอีกฝ่ายก็ตกลงตามนั้น
มาเรียนั่งบ่นงึมง�ำตรงที่นั่งข้างคนขับในระหว่างเดินทางกลับจาก
เมือง P
ถึงเป็นการตกกระไดพลอยโจน แต่กลายเป็นว่าต้องมานั่งฟัง
บาทหลวงเทศนาสัง่ สอนทีส่ ถานีตำ� รวจ ไม่แปลกทีห่ วั หน้าผูไ้ ม่มศี รัทธาสัก
กระเบียดเดียวจะออกอาการเซ็ง
“ว่ากันว่าพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในรายละเอียดนี่ครับ”
เรนโต้ตอบไปตามเรื่องตามราว แต่ความคิดลอยไปทิศทางอื่น
จากสายตาของเรน บุคลิกลักษณะของโรบิน คลีฟแลนด์ไม่ได้
แตกต่างจากบาทหลวงทั่วไปเท่าใดนัก
แม้มคี วามคิดก้าวหน้า แต่คำ� พูดของเขาน่าจะมีรากฐานจากศรัทธา
ในฐานะนักบวช ตอนให้ค�ำตอบเรื่องต้นก�ำเนิดของกุหลาบสีน�้ำเงินก็ตอบ
อย่างสุขุมเยือกเย็น ถึงภายนอกดูเข้มงวด แต่อย่างน้อยเท่าที่คุยกันวันนี้
เรนไม่รู้สกึ ว่าเขามีความข้องเกี่ยวกับเรื่องน่าข้องใจอะไรทั้งนั้น
ระหว่างทางกลับจากโบสถ์ พวกเขาแวะสถานีต�ำรวจ P แล้วแจ้ง
ข่าวคร่าวๆ ให้โดมินิครู้ สายสืบผมทองตอบด้วยสีหน้ากลัดกลุ้ม
“งัน้ หรือ...โทษทีนะทีร่ บกวน อย่างน้อยคดีคราวนีก้ จ็ บเท่านี้ โล่งอก
ไปที”
“แล้วอย่าลืมเล่ารายละเอียดให้ฟงั ด้วยล่ะ ไม่รหู้ รอกว่าสถานีตำ� รวจ
P มีเรื่องอะไรกัน แต่อย่าลืมเล่านะ”
ฮื่อ โดมินคิ ผุดยิ้มฝืดเฝื่อน
- 88 ���������������������������� Art6.indd 88

11/4/20 5:21 PM

แต่สุดท้ายโรบิน คลีฟแลนด์กไ็ ม่ได้มาบรรยาย…
สัญญาทีโ่ ดมินคิ ให้ไว้วา่ ‘จะเล่าเรือ่ งราวให้ฟงั อีกที’ กลับกลายเป็น
จริงอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถงึ
❉

วันรุ่งขึ้น
เรนหมุนแป้นโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะใกล้บ้านมาเรีย ภูมิ
ทัศน์ด้านนอกกระจกตู้สะท้อนแสงแดดระยิบระยับเพราะเปียกฝนที่ตก
ตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงรุ่งเช้า
หลังจากโทรเรียกไม่รกู้ สี่ บิ รอบ เสียง “ฮัลโหล...” แบบเคืองๆ เหมือน
เคยก็ดังจากหูโทรศัพท์
“มาเรีย ตื่นได้แล้วครับ เกิดคดี เราจะไปที่เกิดเหตุกัน”
“คดี...?” เสียงของหัวหน้ายังงัวเงีย “อะไรเนีย่ ...ฉันถูกปลดออกจาก
งานสืบสวนแล้วไม่ใช่หรือ แถม...วันนี้ฉันไม่ได้เข้าเวรนะ”
“คุณน่าจะรูต้ งั้ หลายสิบปีกอ่ นแล้วนีค่ รับว่า วันหยุดของต�ำรวจเป็น
สิ่งที่ยกเลิกได้เสมอ”
เรนท�ำหูทวนลมกับเสียงแหวจากหูโทรศัพท์ว่า “ฉันไม่ได้แก่ขนาด
นั้นย่ะ” พลางแจ้งเนื้อหาของข่าวด่วนที่เพิ่งมีการติดต่อเข้ามาเมื่อกี้
“ดร.แฟรงกี้ เทนเนียลถูกฆ่า พบศพที่บ้านพักในเมือง F ครับ”
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)

บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
ผ่านมาได้หนึ่งเดือนครึ่งหลังจากผมกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
บ้านเทนเนียล
วันนั้นเริ่มต้นไม่ต่างจากที่เคย
ผมเตรียมมื้อเช้ากับเคท ร่วมโต๊ะกินอาหารกับดอกเตอร์และไอริส
พอเก็บกวาดล้างถ้วยชามเสร็จก็ท�ำความสะอาดทั่วบ้าน แล้วไปช่วยงาน
ทดลองของดอกเตอร์ ซึ่งจริงๆ เป็นแค่งานเบ๊อย่างล้างภาชนะแก้วหรือ
เตรียมตัวอย่างทดลองให้เขา ช่วงว่างระหว่างงานก็ไปเรียนรู้วิธีดูแลดอก
กุหลาบกับเคทในสวนด้านหลัง
“เอากรรไกรทาบกับกิ่ง หันไปทาง...ใช่จ้ะ แบบนั้นแหละ”
ผมออกแรงบีบกรรไกรท�ำสวนตามค�ำแนะน�ำของเคท ไม่รเู้ พราะจับ
ไม่ถูกวิธหี รือเปล่า ถึงได้ตัดยากตัดเย็นนัก แต่หลังจากพยายามหน้าเขียว
หน้าแดงก็มีเสียงดังเป๊าะ แล้วกิ่งไม้กห็ ล่นลงบนพื้นดิน
“แบบนั้นแหละ มีแววเหมือนกันนี่ เอริค”
“จะ จริงหรือ”
แค่ตัดกิ่งไม้ก็รู้แล้วหรือว่ามีแววหรือไม่ มือใหม่อย่างผมก็ไม่เข้าใจ
เหมือนกัน
จากที่เคทอธิบาย สิ่งที่พวกเราท�ำกันอยู่เรียกว่าการตัดแต่งกิ่ง ตัด
กิ่งส่วนเกินทิ้งเพื่อรักษาทรงพุ่มให้สวย แล้วดอกไม้ก็จะเจริญเติบโตดีขึ้น
ด้วย เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในการเพาะเลี้ยงกุหลาบ
“เดี๋ยวตัดกิ่งที่ท�ำเครื่องหมายแบบเดียวกันไว้ต่อเลยนะ”
“ฮะ”
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ขณะแตะกรรไกรลงบนกิ่งถัดไป ข้อข้องใจอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาใน
จิตใจของผม
“...เอ้อ นี่”
“เอ๋?”
“เรื่องตัดกิ่ง ยังไงก็ต้องท�ำหรือฮะ”
เคทกะพริบตาปริบๆ เอานิ้วชี้จ้มิ แก้มตัวเอง
“นั่นสินะ ไม่ถึงขั้นต้องท�ำหรอก แต่ถ้าจะเพาะเลี้ยงกุหลาบให้
สวยงาม งานนี้ก็จ�ำเป็น”
“ท�ำไมล่ะ มันตรงกันข้ามกันไม่ใช่หรือ ปลูกมาจนงอกกิ่งแล้วทั้งที
แต่ดันตัดทิ้งซะนี่”
“ถ้าแค่อยากให้กหุ ลาบกอหนึง่ ออกดอกหลายๆ ดอก มันก็ถกู อย่าง
ที่เธอพูด
แต่ถา้ อยากให้ออกดอกอย่างงดงาม เราต้องให้สารอาหารมันเยอะๆ
แล้วทีนี้ปริมาณสารอาหารที่กุหลาบแต่ละต้นจะรับไว้ได้ในแต่ละครั้งมี
ขีดจ�ำกัด ถ้าปล่อยให้กุหลาบต้นเดียวออกดอกมากๆ แต่ละดอกก็จะ
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
ดังนัน้ การตัดกิง่ เพือ่ ลดจ�ำนวนดอกลงจะท�ำให้ดอกทีย่ งั เหลืออยูไ่ ด้
รับสารอาหารมากขึ้น นี่แหละคือ ‘การตัดแต่งกิ่ง’”
ลดจ�ำนวนดอก เพื่อเอาสารอาหารส่วนนั้นไปให้ดอกอื่นหรือ...
แม้จะเข้าใจเหตุผล แต่ว่า…
ลึกลงไปในจิตใจ ตัวตนส่วนหนึ่งของผมไม่ยอมรับค�ำอธิบายของ
เคท
รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสียก็ดีหรอก
ค�ำพูดของแม่ย้อนกลับเข้ามาในหู เคทขมวดคิ้วอย่างกังวล คง
เพราะเห็นสีหน้าผมเปลี่ยนไป
ผมยังคงแตะกรรไกรอยู่บนกิ่งถัดไป ทว่าไม่อาจขยับมือได้
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
กิ่งที่ถูกเลือกถือว่าโชคดีไป…
แต่กิ่งที่ไม่ถูกเลือกล่ะ จะเป็นอย่างไรต่อ
การถูกตัดทิง้ เพือ่ เอาสารอาหารไปให้กงิ่ ทีถ่ กู เลือก คือหน้าทีข่ องกิง่
ที่ไม่ถูกเลือกต้องแบกรับหรือ
❉

ผมฟังเลคเชอร์ของดอกเตอร์ด้วยอารมณ์ท่ยี งั ค้างกับเรื่องเมื่อครู่
“ในเมือ่ ยีนเป็นตัวก�ำหนดรูปลักษณ์ของสิง่ มีชวี ติ การจัดการกับยีน
จะช่วยให้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตได้ เรื่องนี้เคยบอกไปก่อน
หน้านี้แล้วใช่ไหม
แต่มันไม่ได้ง่ายดายแบบนั้น เพราะวิธี ‘จัดการกับยีน’ ในปัจจุบัน
ยังไม่สมบูรณ์
การเอายีนที่ต้องการใส่เข้าไปในต�ำแหน่งของดีเอ็นเอเป้าหมายให้
ถูกต้องแม่นย�ำร้อยเปอร์เซ็นต์นนั้ ยังเป็นยิง่ กว่าความฝันเมือ่ พิจารณาจาก
เทคโนโลยีในปัจจุบัน”
“งั้นท�ำไมป๊ะป๋าสร้างกุหลาบสีน�้ำเงินได้ล่ะ”
ไอริสถาม
ผมเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าไอริสไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ดอกเตอร์เป็นคน
สอนให้ที่บ้าน หรือไม่เธอก็อ่านหนังสือเอง ช่วงเช้าวันนี้ ไอริสก็นั่งอ่าน
หนังสือยากๆ ที่ไม่น่าจะเป็นของเกรดเจ็ด4อยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่น แถม
ยังใช้ดินสอจดโน้ตอย่างแคล่วคล่อง
“แน่อยู่แล้ว พ่อฝากความหวังไว้กับพระเจ้าน่ะสิ
ไม่ได้พดู เอาตลกหรอกนะ พ่อแค่ปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขต่างๆ ไปพลาง
4

เทียบเท่ามัธยมต้นปีที่หนึ่ง
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ลงมือจัดการกับตัวอย่างทดลองจ�ำนวนมากไปพลาง มันก็เท่านัน้ เอง ไอริส
ลูกก็เคยช่วยพ่อท�ำไม่ใช่หรือ”
ไอริสพยักหน้า คงนึกออกตามนั้น ดอกเตอร์พูดต่อ
“แต่มันยุ่งยากตรงที่ว่า ตัวอย่างที่ใช้วิธีการแบบเดิมด้วยใช่จะ
ออกดอกแบบเดียวกันเสมอไป จากตัวอย่างเป็นพัน จะมีตัวอย่างที่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้สักหนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย แล้วจากตัวอย่าง
จ�ำนวนมหาศาลเหล่านั้น พ่อคัดเลือกอันที่ใกล้เคียงกับอุดมคติสักนิดก็
ยังดีมาสร้างกลุ่มตัวอย่างใหม่ เสร็จแล้วก็คัดเลือกอีก...ในความเป็นจริง
แล้ว พันธุวศิ วกรรมในยุคปัจจุบนั ก็คอื การลองผิดลองถูกซ�้ำๆ ซากๆ อย่าง
งุ่มง่ามแบบนี้แหละ”
ผมกดมือกับหน้าอก
ถึงเนือ้ หาจะเข้าใจง่ายกว่าเลคเชอร์ทผี่ า่ นๆ มา แต่ความรูส้ กึ อึดอัด
คล้ายความชิงชังพลุ่งพล่านขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจ
“เป็นอะไรไปหรือ เอริค”
ดอกเตอร์ถามด้วยสีหน้าประหลาดใจ ผมเอ่ยปากถาม ทั้งที่ยงั ถูก
อารมณ์ท่พี ลันบังเกิดขึ้นเสียดแทง
“แล้วที่เหลือล่ะ”
“ที่เหลือ?”
“พวกที่ไม่ได้ถูกเลือก…ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะเป็น
ยังไงต่อ ถ้าเลือกแค่หนึ่งในพัน แล้วอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันที่เหลือล่ะ”
“ขึน้ อยูก่ บั เวลาและสถานการณ์” ไอริสตอบเอียงคอด้วยความงุนงง
“ปกติเราจะเก็บข้อมูล พอทดลองเสร็จก็จบเท่านัน้ บางครัง้ มีเก็บไว้เหมือน
กัน แต่สกั วันตัวอย่างทีไ่ ม่จ�ำเป็นก็จะถูกก�ำจัดทิง้ อยูด่ .ี ..แล้วมันท�ำไมหรือ”
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองข้องใจเรื่องอะไร น�้ำเสียงเรียบเฉย
ของสาวน้อยท�ำให้สิ่งที่ควบคุมจิตใจของผมไว้หลุดกระเด็น
“...แค่ไม่ได้ด่งั ใจก็ทิ้งเลยหรือ”
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
“เอ๋”
“ต้องเป็นของที่ได้ดั่งใจถึงจะมีค่า นอกนั้นไม่มีค่าเลยรึไง”
เสียงของผมสั่น ความโกรธเกรี้ยวที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจครอบง�ำทั้ง
ล�ำคอและริมฝีปากของผม
การตัดกิ่งเพื่อลดจ�ำนวนดอกลงจะท�ำให้ดอกที่ยังเหลืออยู่ได้รับ
สารอาหารมากขึ้น
นี่แหละคือ ‘การตัดแต่งกิ่ง’
“ของที่ไม่ถูกเลือกเป็นเศษขยะรึไง!”
ผมโพล่งทิ้งท้าย แล้วผลุนผลันออกจากห้องทดลอง
“เอริค!?”
ได้ยินเสียงเรียกของไอริสดังไล่หลัง แต่ผมไม่ได้ชะงักเท้า ระหว่าง
วิ่งได้ยนิ เสียงของแม่สะท้อนก้องในหัว
เรื่องแค่น้ที �ำไมท�ำไม่ได้
รู้งี้ไม่คลอดแกออกมาเสียก็ดีหรอก
พวกดอกเตอร์รบั คนทีถ่ กู พ่อแม่ปฏิเสธมาตลอดอย่างผมมาอยูด่ ว้ ย
โดยไม่ซกั ไซ้ไล่เลียง ขณะใช้ชวี ิตอยู่กับพวกเขา ผมพอจะลืมความข้องใจ
ที่ว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่เปล่าเลย
คัดเลือกอันที่ใกล้เคียงกับอุดมคติสักนิดก็ยังดี
สักวันตัวอย่างที่ไม่จ�ำเป็นก็จะถูกก�ำจัดทิ้งอยู่ดี
ไม่ต้องการของไร้ประโยชน์ สุดท้ายพวกดอกเตอร์ก็มีความคิด
แบบนั้นเหมือนกัน
ผมยกมือปาดสิ่งที่พรั่งพรูจากดวงตาครั้งแล้วครั้งเล่า
…อะไรกันนี่
ไม่มีที่ให้ผมอยู่ได้บ้างเลยหรือ…
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เมื่อรู้ตัวอีกที ผมอยู่ในป่าห่างจากคฤหาสน์
ยังกลางวันแต่รอบข้างมืดครึ้มอย่างกับกลางคืน พอเงยหน้ามอง
แมกไม้ทตี่ อ้ งสายลมเสียงอือ้ อึง ผมมองเห็นเมฆสีเทาผ่านช่องว่างระหว่าง
กิ่งใบ กลิ่นดินชื้นแฉะชอนไชในโพรงจมูกอย่างน่าขยะแขยง
อารมณ์ชั่วแล่นเมื่อครู่หายวับไปราวกับโกหก ในทางตรงกันข้าม
ความเปล่าเปลี่ยวและความส�ำนึกเสียใจอย่างรุนแรงบีบคั้นหัวใจ
ผมไต่ขึ้นมาบนทางลาดเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ มองผ่านหมู่ไม้ลงไป
ยังมุมหนึ่งของป่า ตรงนั้นมีที่ว่างอยู่ต�ำแหน่งเดียวที่แยกตัวจากรอบข้าง
คฤหาสน์เทนเนียลอยู่ไกลปานนั้นทีเดียว ขืนออกห่างไปมากกว่านี้
อาจย้อนกลับไปไม่ได้อีก
...ย้อนกลับหรือ โวยวายทิ้งท้ายไว้แบบนั้น แล้วจะเอาหน้าที่ไหน
ย้อนกลับไปหาพวกเขา
ทว่าออกจากบ้านนั้นมาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อ เงินก็ไม่มี ขามา
คฤหาสน์ผมพกเงินติดตัวมาบ้างก็จริง แต่เงินทั้งหมดนั้นยังทิ้งไว้ในลิ้นชัก
โต๊ะของห้องพักแขก
...หลังลังเลอยู่นาน ขาทั้งคู่พาผมเดินลงมาตามลาดเขา
...กลับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ
ไม่ว่าจะไปที่ไหน ถ้าไม่กลับไปเอาเงินก่อนก็หมดหนทาง ผมออก
จากป่าด้วยข้ออ้างแบบนั้น
กินเวลานานกว่าจะกลับมาถึงคฤหาสน์
ผมไม่กล้าเข้าทางประตูหน้า จึงมุดป่าอ้อมไปด้านหลัง รอจังหวะที่
ไม่มีใครเห็นแล้วปีนรั้วเข้าไป
ท�ำตัวอย่างกับขโมยแน่ะ...เอ้อ แต่จากมุมมองของบุคคลที่สาม ไอ้
การเข้าไปเอาเงินในบ้านก็ไม่ต่างอะไรกับหัวขโมยหรอก
ผมย่อตัวลง ย่องเลียบก�ำแพงไม่ให้มเี สียงฝีเท้า ขณะก�ำลังจะชะโงก
ดูลาดเลาตรงหน้าบ้าน จู่ๆ มีเสียงประตูเปิด
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
“มีธุระอะไรหรือ”
ผมลนลานหลบหลังก�ำแพง เสียงของดอกเตอร์ ตอนแรกนึกว่าเขา
เห็นผมเข้าแล้ว แต่จริงๆ ไม่ได้พูดกับผม
มีกลิน่ อายของคน นอกจากดอกเตอร์ยงั มีใครอีกคนยืนอยู่ตรงหน้า
บ้าน
“...โอ๊ะ ขอโทษที ผมเป็น…”
เสียงของชายหนุ่ม คงมีแขกมา พริบตาที่แอบโผล่ขึ้นไปมองหน้า
บ้าน ผมหวุดหวิดจะร้องลั่นออกมา
ต�ำรวจ
นายต�ำรวจสูงชะลูดผู้สวมเครือ่ งแบบและหมวกต�ำรวจ ชูบางอย่าง
ที่คงเป็นบัตรประจ�ำตัวให้ดอกเตอร์ดู ผมรีบย่อหลบอีกรอบด้วยความรู้สึก
เหมือนหัวใจจะหยุดเต้น ต�ำรวจเริ่มอธิบายโดยไม่ทนั เห็นผม
“มีเด็กผูช้ ายในเมืองหายสาบสูญไปได้เดือนครึง่ แล้ว อายุสบิ สองปี
ส่วนสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรเห็นจะได้ ผมสีน�้ำตาลอ่อน ตาสีเขียว ชื่อ
ก็คือ…”
เสียงของนายต�ำรวจที่ควรลอยมาถึงหู คล้ายกลายเป็นเสียงแว่ว
จากไกลๆ ในพลันนั้น
ชื่อผมเอง
ช่วงทีม่ าอยูค่ ฤหาสน์รว่ มเดือนครึง่ ผมคลายใจว่าคงไม่มปี ญ
ั หาแล้ว
ประมาทเกินไปหน่อย ในที่สุดต�ำรวจก็ตามรอยผมมาถึงนี่จนได้
ได้ยินเสียงค้นของเบาๆ ต�ำรวจคงก�ำลังล้วงรูปถ่ายของผมให้ดู
สักครู่มีเสียงของดอกเตอร์ตามมา
“ที่บอกว่าหายสาบสูญ คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เกิดอะไรขึ้นหรือ”
“เปล่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมายหรอกครับ เจ้าเด็กนี่ฆ่าพ่อกับแม่
แล้วขโมยเงินหนีไปน่ะสิครับ”
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ความรู้สึกประหนึ่งถูกผลักลงสู่ขุมนรก แม้แต่ตอนอยู่กับพ่อแม่ยัง
ไม่เคยสัมผัส บัดนี้ผมเริ่มได้ลิ้มชิมรสชาติของมัน
ดอกเตอร์รู้เข้าแล้ว
อาชญากรรมที่ผมก่อในวันนั้น ดอกเตอร์รู้เข้าแล้ว
“...โอ้โฮ”
ดอกเตอร์ตอบสัน้ ๆ แค่คำ� เดียว แต่สหี น้าเป็นอย่างไรนัน้ จากตรงนี้
ผมมองไม่เห็น
“ทีเ่ กิดเหตุฆาตกรรมคือบ้านของตัวเด็กเอง ผมขอบอกรายละเอียด
แค่คร่าวๆ นะครับ เด็กนัน่ หายตัวไป กระเป๋าเงินของแม่หายไปด้วย ทางเรา
ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ท่อี าจเป็นการโจรกรรมเหมือนกัน แต่ไม่มรี ่องรอย
การบุกรุกเข้าบ้าน ตอนแรกเรายังสงสัยกันอยูว่ า่ มันยังไงกันแน่ แต่เมือ่ วาน
มีคนพบกระเป๋าสะพายของคนแม่ถกู ฝังไว้ระหว่างทางมาทีค่ ฤหาสน์หลังนี้
พร้อมกับกระเป๋าเงินที่ถูกล้วงของข้างในออกไปเกลี้ยงเกลาแล้ว
พอดีว่าสุนัขเลี้ยงของคนใหญ่คนโตหนีออกจากบ้าน แล้วก็อุตส่าห์
มาขุดเจอหลักฐานถึงทีน่ ี่ ไม่ได้รจู้ กั เวล�ำ่ เวลาเอาเสียเลย ยังไม่ถงึ เวลาทีผ่ ม
ต้องเข้าเวรแท้ๆ ดันถูกเรียกตัวให้มาช่วยสืบสวน ยังเคืองอยู่เลยนะครับ
เนี่ย เอ้อ เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างมันเถอะ
เอาเป็นว่าด้วยเหตุน้ี ผมเลยมาเช็กดูว่าเด็กผู้ชายคนนั้นมาที่นี่บ้าง
หรือเปล่าน่ะครับ”
ผมนึกสาปแช่งความเผอเรอของตัวเองอยู่ในใจ...ท�ำไมไม่รู้จักเอา
ไปทิ้งให้ไกลๆ นะ
ชั่ววินาทีที่เป็นดั่งชั่วนิรันดร์ผันผ่านไป และแล้ว…
“เด็กหน้าตาคล้ายในรูปนี้เคยมาที่นี่นะ ตั้งหลายอาทิตย์แล้วละ”
ค�ำสั่งประหารจากดอกเตอร์เสียดแทงผ่านหูของผม
จริงหรือครับ ต�ำรวจซักไซ้ต่อทันที
จบสิ้นกัน...ไม่มที ี่ให้หนีไปไหนอีกแล้ว ผมคิด
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
ทว่า
“ภรรยาผมเห็นเขาล้มอยู่หน้าประตูใหญ่ ถามว่ามาจากไหนก็ไม่
ยอมตอบ พอเจ้าตัวออกเดินทางอีกทีก็หายลับไปเลย ตอนนี้เขาท�ำอะไร
อยู่ที่ไหน ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน”
...เอ๋?
แทบไม่อยากเชือ่ หู ค�ำพูดอ้อมค้อมของดอกเตอร์ฟังดูเหมือนกับว่า
ผมมาบ้านนี้แล้วก็จากไปภายในวันเดียวกัน
ทัง้ เรือ่ งทีช่ วนผมเข้ามาอยูด่ ว้ ยในฐานะผูช้ ว่ ย เรือ่ งทีผ่ มอาศัยอยูท่ นี่ ี่
และเรื่องที่ผมเพิ่งผลุนผลันออกจากบ้านเมื่อกี้นี้ ดอกเตอร์ไม่ได้เอ่ยถึง
แม้แต่ค�ำเดียว
เพราะอะไร
“แล้วเด็กคนนั้นหนีไปทางไหนครับ”
“เหมือนจะวิง่ หนีขนึ้ เขาไป แต่ผมไม่ได้ตามไปดู ไม่รวู้ า่ ขึน้ เขาไปเลย
หรือลงเขากลับเข้าเมือง...แต่ยังไงก็ตาม เด็กคงเดินข้ามเขาได้ยาก อาจ
ถอดใจย้อนกลับเข้าเมืองไปแล้วก็ได้”
“...คุณบอกว่าเด็กนั่นมาที่นี่เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับ แล้ว
ตอนนั้นท�ำไมไม่แจ้งความล่ะ คดีนี้น่าจะออกข่าวอยู่แล้วนะ”
“น่าเสียดายที่ผมไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ ก็เล่นอยู่ไกลปืนเที่ยงเสีย
ขนาดนี้ คลื่นสัญญาณมาไม่ค่อยถึง ทีวีก็เลยรับสัญญาณไม่ได้ ใครจะไป
นึกว่าเด็กนั่นเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าคนตาย
แล้วที่คุณพูดมามันก็กระไรอยู่นะ ไม่มีใครอยากแจ้งความต�ำรวจ
สุ่มสี่สุ่มห้าหรอก กลัวจะกลายเป็นการรบกวนเปล่าๆ จะว่าไป เด็กคนที่
อยู่ในรูปกับเด็กที่พวกเราเจอจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
แต่ยังไงก็ตาม ถ้าคุณจะต�ำหนิว่าเรารับมือได้ไม่ดีพอ ผมคงต้อง
ขอโทษด้วย”
“อ๋อ ไม่หรอกครับ ไม่เป็นไร ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์
นะครับ”
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เสียงฝีเท้าห่างออกไปแล้ว ตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ดังจาก
อีกฟากของประตู ดังห่างออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงียบลง
ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน เสียงฝีเท้าแผ่วเบาเคลื่อนใกล้เข้ามา
ทางผมที่นั่งจับเจ่าข้างก�ำแพง
“เอริค”
มีเสียงเรียกเบาๆ สาวน้อยผิวเผือกจับจ้องผมอยู่ ปลายหางตาที่
ชี้เฉียงอยู่เสมอบัดนี้ลู่ต�่ำลงอย่างปวดร้าว
“ไอริส”
“เข้าไปสิ ป๊ะป๋ากับหม่าม้ารออยู่”
❉

ผมเปิดประตูหน้าบ้านตามที่ไอริสเร่งเร้า ดอกเตอร์กับเคทยืนอยู่
ในห้องนั่งเล่น
ดอกเตอร์เม้มปาก ส่วนเคทขมวดคิ้วจ้องผมเขม็ง
ทว่าสายตาของพวกเขาไม่ได้เปี่ยมแววขุ่นเคืองหรือเหยียดหยาม
อย่างที่พ่อแม่เคยมองผมในอดีต
ความเงียบครู่สั้นๆ ไหลผ่านไป...แล้วในที่สุด
“กลับมาแล้วหรือ เอริค” เคทยิม้ กว้าง เป็นรอยยิม้ ทีไ่ ม่ต่างจากเคย
“วิ่งหุนหันออกไปโดยพลการได้ยงั ไงจ๊ะ ข้างนอกอันตรายจะตาย”
ท�ำไมกัน
รู้เรื่องนั้นแล้วแท้ๆ ท�ำไมคนพวกนี้ยังยิ้มให้ผมได้
“เกิดอะไรขึ้นหรือ ถ้าไม่รงั เกียจ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ”
ค�ำถามเดียวกับตอนเจอกันครั้งแรก
ผมก้มหน้าคอตก หลังความเงียบอันยาวนานผ่านไป ผมเอ่ยค�ำตอบ
ที่ไม่กล้าพูดในตอนนั้นออกมา
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
คืนนั้น ผมโดนพ่อตบตีในห้องนั่งเล่นเหมือนเคย
แม่มองอยูใ่ กล้ๆ ด้วยสายตาเย็นชา ถ้าเป็นตอนปกติ พ่อคงตบตีผม
จนสาแก่ใจแล้วเลิกราไปเอง แต่วันนั้น ค�ำว่า ‘ท�ำไม’ ดันหลุดจากปากผม
จ�ำได้ว่าตัวเองเค้นค�ำขาดเป็นห้วงๆ ออกไป ซึ่งมีความหมายว่า
ท�ำไมต้องตบตีกันด้วย หรือว่าเกลียดชังผมนัก
สีหน้าของพ่อแม่เปลี่ยนไป
ไม่รู้ว่าเพราะหงุดหงิดที่สุนัขเลี้ยงไม่เชื่องหันคมเขี้ยวเข้าใส่ หรือ
เพราะกลัวผมจะรู้เท่าทันสิ่งที่พวกเขาก�ำลังท�ำอยู่ พ่อจึงต่อยผมแรงกว่า
เดิม พอผมเซล้ม พ่อรวบคอผมแล้วบีบด้วยนิ้วมือทั้งสองข้าง
เขาจะฆ่าผม
แม่ไม่มที ่าทีแม้แต่จะห้าม แถมยังยืนยิ้มหวาดๆ ก้มมองผม
บางสิ่งในหัวผมขาดผึง
ไม่รู้ว่าผมเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน คว้าขวดเหล้าบนพื้นซึ่งเป็นขวด
เดียวกับที่พ่อดื่มเมื่อกี้ขึ้นมาอย่างลืมตัว แล้วหวดลงไปบนหัวพ่อ
ขวดแตกเปรี้ยง
เศษแก้วนับไม่ถ้วนกระจายเกลื่อนบาดแก้มผม พ่อร้องครางอย่าง
มึนงง ล้มลงมาทับผมแล้วแน่น่งิ ไป
ผมตะเกียกตะกายคลานออกจากใต้ตัวพ่อ ไม่ทันได้รู้ตัวว่าในมือ
ยังก�ำคอขวดไว้
ตอนเหลียวไปดูอีกที แม่ยืนตะลึงไม่ไหวติง ใบหน้าตกใจถึงขีดสุด
แต่ทันใดนั้นคว้ามีดปอกผลไม้บนโต๊ะถลาเข้าใส่ผมด้วยสีหน้าโกรธแค้น
ผมย่อตัวลงโดยไม่ทันคิด พริบตาต่อมาก็ได้ยินเสียงครวญคราง
ราวสัตว์ร้าย
ท้องของแม่มขี วดที่แตกเมื่อกี้เสียบลึกปักคาอยู่
ผมคงเสือกแขนที่ถือขวดแทงออกไปตามสัญชาตญาณ มีดปอก
ผลไม้หลุดร่วงจากมือแม่กลิ้งกับพื้นดังแกร๊ง ร่างของแม่ทรุดฮวบลงกับพื้น
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พร้อมกับที่ผมปล่อยมือจากขวด แอ่งเลือดสีแดงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
ความทรงจ�ำหลังจากนั้นคลุมเครือไปหมด
พอรู้ตวั อีกที ผมจับร่างแม่นอนหงาย เอาผ้าเช็ดคอขวดทีย่ งั ปักท้อง
แม่ จ�ำไม่ได้ว่าไปเรียนรู้แนวคิดเรื่องลายนิ้วมือมาจากไหน อาจเอามาจาก
นิยายนักสืบส�ำหรับเด็กที่อ่านในห้องสมุด
กระเป๋าสะพายของแม่วางอยู่บนโซฟาในห้องนัง่ เล่น ผมคว้ามันมา
แล้วเผ่นออกจากบ้าน
กลัวแทบตาย
ไม่ได้กลัวเรื่องที่ลงมือกับพ่อแม่ แต่กลัวว่าถ้าไม่ไปให้ไกลจาก
พวกมันอีกสักเมตรและให้เร็วขึน้ อีกสักวินาทีกย็ งั ดี คราวนีม้ หี วังถูกฆ่าแน่ๆ
สิ่งที่ผลักดันผมอยู่มเี พียงความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยดังที่ว่ามา
รอบข้างเต็มไปด้วยความมืดมิด แมกไม้ส่ายไหวส่งเสียงอื้ออึง
น่าขนหัวลุก
ไม่มีทั้งคนที่ไล่ตามผมมา ไม่มีทั้งคนจับผิด ตอนที่ผมหมดสิ้น
เรี่ยวแรง หอบหายใจแทบไม่ทนั และกระแทกนั่งลงข้างถนน ผมไม่รู้แล้ว
ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ส�ำหรับคนที่ได้แต่เทียวไปเทียวกลับโรงเรียนกับบ้าน
อย่างผม พอออกนอกเส้นทางไปโรงเรียนแค่ก้าวเดียวก็ราวกับกลายเป็น
โลกที่ไม่รู้จกั
ผมมารู้ทีหลังว่าบ้านพ่อแม่อยู่นอกย่านที่อยู่อาศัย กระทั่งบ้าน
หลังใกล้ท่สี ุดก็ห่างออกไปหลายร้อยเมตร สาเหตุที่ไม่มคี นรู้สิ่งที่พ่อแม่ท�ำ
กับผม เพราะเรื่องท�ำเลที่ตั้งด้วยส่วนหนึ่ง
เมือ่ เริม่ หายใจได้เป็นปกติและแรงกระตุน้ ในตอนแรกเริม่ บรรเทาลง
ความกลัวอย่างใหม่กจ็ ู่โจมเข้ามา
...จากนี้ไปจะท�ำอย่างไรดี
รอบข้างไร้ว่แี ววคน แต่ถ้าเกิดมีใครผ่านมาแล้วแจ้งให้ตำ� รวจรู้เรื่อง
ผมละก็ นึกภาพออกเลยว่าต้องถูกลากตัวกลับไปแน่นอน กระนั้นก็ไม่รู้
- 101 ���������������������������� Art6.indd 101

11/4/20 5:21 PM

บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
ควรไปที่ไหนดี อาจมีที่ไหนสักแห่งที่ผมจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่พวกมันหาตัว
ผมไม่พบ
ผมยังก�ำกระเป๋าสะพายของแม่ในมือ จึงค้นดูข้างใน ล้วงเฉพาะ
ธนบัตรกับเศษเหรียญออกมา จากนัน้ ใช้มอื ขุดหลุมตรงโคนต้นไม้ข้างทาง
ก่อนฝังกระเป๋าสะพายลงไปทั้งใบ
...ต้องไปแล้ว
จะมัวรั้งรอต่อไปไม่ได้ ให้ย้อนกลับน่ะไม่มีทาง นอกจากมุ่งหน้า
มะงุมมะงาหราท่ามกลางความมืดก็ไม่มีทางเลือกอื่น
ผมเดินไร้จุดหมายไปตามถนนที่ยืดยาวไร้สิ้นสุด ผ่านทางขึ้นเขา
แล้วมาถึงบ้านเทนเนียลในที่สุด
“เรื่องมันเป็นแบบนี้เองหรือ”
เคทพึมพ�ำ ดวงตาสีน�้ำเงินอ่อนหวั่นไหวเหมือนพยายามข่มกลั้น
ความปวดร้าว
“ขอโทษ”
บัดนี้หลังจากสารภาพทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ตกค้างในใจผมมีแค่
ค�ำขอโทษ
“แล้วเธอคิดจะท�ำยังไงต่อไป”
“ทะ ท�ำยังไงนี่ หมายถึง…”
ไม่มที างเลือกหรอก เดีย๋ วผมจะถูกจับส่งต�ำรวจ แล้วมันก็จบเท่านัน้
ไม่ใช่หรือ
“ถ้าเธออยากมอบตัวก็แล้วแต่ ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะตัดสินใจ”
ไม่อยากเชื่อเลย
ตอนต�ำรวจมา ดอกเตอร์กโ็ กหกว่าผมไปจากคฤหาสน์ทนั ที ซึ่งถ้า
เรื่องแตกคงไม่จบง่ายๆ ถึงอย่างนั้นดอกเตอร์กย็ ังปกป้องผมที่เป็นฆาตกร
ฆ่าคนตาย
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เพราะอะไร
ดอกเตอร์คงสังเกตเห็นความข้องใจของผม จึงเอ่ยปากขึ้นอีกครั้ง
“ฉันไม่ได้โกหก แค่มคี วามจริงบางเรื่องที่ไม่ได้พูดเท่านั้นเอง
นอกจากนี้ เท่าที่ฟังเธอเล่า พฤติกรรมของเธอไม่ควรเรียกว่า
ฆาตกรรม แต่เป็นการป้องกันตัวสมควรแก่เหตุ หรือไม่กเ็ ป็นคราวเคราะห์
มากกว่า แต่อาจน่าต�ำหนิบ้างเรื่องที่เอาเงินหนีมา”
ท�ำไมเชื่อคนแปลกหน้าอย่างผมถึงขนาดนั้น
“เชื่อสิ ตอนเห็นเธอมีแผลฟกช�้ำทั่วทั้งตัว ฉันคุยและตัดสินใจกับ
เคทแล้ว เพราะฉันก็เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับเธอ”
เอ๋?
“บ้านนัน้ รับตัวฉันไปเลีย้ งตอนแปดขวบ ฉันจ�ำพ่อแม่ทแี่ ท้จริงไม่ได้
พอรูค้ วามก็ถกู คนของสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้ายึดตัวไปแล้ว หลังจากเปลีย่ น
บ้านหลังแล้วหลังเล่า สุดท้ายก็กลายเป็นลูกบุญธรรมของบ้านนั้น”
เป็นค�ำสารภาพที่คาดไม่ถึง
ดอกเตอร์เป็นลูกก�ำพร้าหรอกหรือ
“แต่ในความเป็นจริงก็คือทาสกลายๆ นี่เอง ฉันถูกใช้ให้ท�ำงานทั้ง
กลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อน อาหารกับที่นอนก็แยกคนละส่วนกับพ่อ
แม่บุญธรรม พวกเขาใช้ความรุนแรงกับฉันตามอ�ำเภอใจไม่เว้นแต่ละวัน
เป็นแบบนั้นตลอดเจ็ดปีจนกระทั่งฉันเข้าไฮสคูลแล้วออกมาใช้ชีวิตอยู่เอง
ตลอดช่วงเวลานั้น ฉันได้แต่อดทน”
เขาเล่าเหมือนพูดถึงเรื่องคนอื่น ไม่รู้เพราะอะไร ในอกผมจึงมีสิ่ง
คล้ายความขุ่นเคืองที่ตัวเองไม่เข้าใจพลุ่งพล่านขึ้นมา
“อะไรของคุณเนี่ย...ตัวเองแก้แค้นเขาไม่ได้ เลยจะมาท�ำเป็นพูด
เอาดีใส่ตัวหรือ”
“เปล่า ทีฉ่ นั ไม่ได้ท�ำร้ายพ่อเลีย้ งกับแม่เลีย้ ง ไม่ใช่เพราะฉันเป็นคน
มีจิตใจสูงส่งหรอกนะ
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
แต่เพราะลูกสาวคนเดียวของบ้านนั้นคือเคทต่างหากล่ะ”
เคทน่ะหรือ
“เคทคอยช่วยเหลือฉันที่ถูกข่มเหงโดยหลบสายตาของพ่อแม่ บาง
ครั้งก็เป็นเพื่อนเล่นให้ฉัน บางครั้งก็เป็นครูช่วยติวหนังสือให้ที่บ้าน
สาเหตุที่มือฉันไม่แปดเปื้อนก็มีแค่นั้นแหละ เพราะคิดว่าถ้าลงมือ
กับพวกเขา จะท�ำให้เคทเสียใจเท่านั้นเอง ถ้าไม่มเี คท ฉันอาจท�ำเรื่องน่า
สยดสยองยิ่งกว่าที่เธอท�ำกับพ่อแม่ของเธอก็ได้ ฉันแค่ดวงดีเท่านั้น”
ดอกเตอร์เหลือบมองข้างตัว เคทยืนนิ่ง น�้ำตานองหน้า
“นอกนั้น...ไม่มคี นอื่นช่วยเลยหรือ”
“พ่อแม่ของเคทเรียกได้ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงในท้องถิ่น แถมยังสนิท
สนมกับสารวัตรใหญ่ เรื่องที่เคทหรือฉันร้องเรียนเลยถูกสกัดไว้หมด”
เสียงของดอกเตอร์สงบนิ่ง ทว่ารู้สกึ ได้ถึงความอาฆาตที่แฝงลึกอยู่
ในนั้น
...อย่างนี้นี่เอง
สาเหตุที่ดอกเตอร์ไม่มอบตัวผมให้ต�ำรวจ เพราะตัวเองเคยถูก
ต�ำรวจเมินเฉยมาก่อนนี่เอง
“ดังนัน้ ฉันจึงต�ำหนิเธอไม่ได้ ถ้าเธออยากมอบตัวก็แล้วแต่ หรือจะ
พักอยู่ที่น่ตี ่อ ฉันก็ไม่รังเกียจ ทั้งหมดนั้นเธอตัดสินใจเอาเองเถอะ”
“...แต่”
ผมเบนสายตาไปหาเคทกับไอริส พวกเธอจะคิดอย่างไรกับผม
“จริงๆ เธออาจควรไปหาต�ำรวจก็ได้” เคทเดินเข้ามาหา เอาสองมือ
กุมมือขวาของผมไว้ “แต่ตอนนี้คงยังไม่เหมาะ เธอต้องใช้เวลาท�ำใจ
ยอมรับพฤติกรรมของตัวเอง ฉันจะไม่พูดหรอกนะว่ามีแต่ที่นี่เท่านั้นที่เธอ
จะท�ำแบบนั้นได้ แต่ไม่ว่าเธอเป็นคนยังไง ฉันก็ให้อภัยเธอ จงเชื่อไว้แค่นี้
ก็พอแล้ว”
“...เคท”
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ไอริสวิ่งเข้ามาหาด้วยใบหน้าบึ้งตึง คว้ามือซ้ายผมไปกุมไว้
“จะปล่อยนายไปตามยถากรรมมันอันตรายเกินไป ถ้าพวกเราไม่
คอยดู นายจะไปหาต�ำรวจจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้...เพราะงั้นอย่าหนีอีกนะ
เข้าใจไหม”
ผมไม่อาจตอบได้
บางอย่างอุ่นๆ ไหลอาบสองแก้ม เสียงสะอึกสะอื้นเป็นห้วงๆ
เล็ดลอดจากล�ำคอ
“สวยจังเลยนะ”
“อื้อ”
หลังจากสารภาพความจริงในห้องนั่งเล่น ไอริสจูงมือผมพาไปดู
กุหลาบสีน้ำ� เงินในเรือนกระจก
ผ่านมาได้เดือนครึง่ นับตัง้ แต่เห็นมันเป็นครัง้ แรก มีดอกใหม่ผลิบาน
บนต้น สีนำ�้ เงินคล้ายจะดูดกลืนทุกสิง่ กลีบดอกมีชวี ติ ชีวา ผมไม่รสู้ กึ หนาว
เยือกเหมือนตอนนั้นแล้ว
“นายเคยถามว่า ‘ของที่ไม่ถูกเลือกไม่มีค่าเลยรึไง’ ใช่ไหม” ไอริส
พึมพ�ำ สายตายังจับจ้องกุหลาบสีน�้ำเงิน “...ฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะ เพราะ
ไม่เคยรู้สึกแม้แต่ครั้งเดียวว่า ‘ไม่ได้ถูกเลือก’ แต่ถ้าความรู้สึกของฝ่ายที่
ถูกเลือกเข้าจนได้น่ะ ฉันพอจะเข้าใจนิดหน่อย”
ถูกเลือกเข้าจนได้?
ไอริ ส พยั ก หน้ า ผุ ด สี ห น้ า ลั ง เล ก่ อ นเอ่ ย ปากเหมื อ นตั ด สิ น ใจ
แน่วแน่แล้ว
“เพราะฉันไม่ใช่เด็กที่เกิดจากพ่อกับแม่รักกันน่ะสิ”
เอ๋?
ไม่ใช่ลกู ของดอกเตอร์กบั เคท? หมายความว่าไอริสเป็นลูกเลีย้ งหรือ
แต่ผิวสีขาวกับผมสีขาวอมทองก็คล้ายเคทมาก ไม่น่าจะไม่ใช่แม่
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
ลูกกัน

“ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย”
ไอริสยิ้มมุมปากแล้วส่ายหน้า คงสังเกตเห็นความแปลกใจของผม
“พันธุกรรมของฉันได้รับมาจากป๊ะป๋ากับหม่าม้า ในแง่นั้นฉันถือ
เป็นลูกของพวกเขาสองคน เพียงแต่วิธีที่เกิดมาต่างจากปกติหน่อยนึง
เท่านั้นละ”
วิธีที่เกิดมาต่างจากปกติ?
บางสิ่งคล้ายกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสันหลัง หรือว่า…
“ป๊ะป๋าสร้างฉันขึน้ มาเพือ่ หม่าม้าเพราะหมอบอกว่ามีลกู ไม่ได้ ฉันมี
พี่ชายกับพี่สาวที่ไม่ได้เติบโตมาอีกตั้งไม่รู้กี่คน ป๊ะป๋ากับหม่าม้าล้มเหลว
ครัง้ แล้วครั้งเล่า...แล้วค่อยประสบความส�ำเร็จจนได้มาเป็นฉันนี่แหละ”
ถ้าเป็นก่อนผมจะมาอยูท่ น่ี ี่ ผมคงไม่เชือ่ ถือค�ำพูดของสาวน้อยคนนี้
แม้แต่เศษเสี้ยว
ทว่าเมื่อได้เห็นกุหลาบสีน�้ำเงินอันเป็นดั่งฝันด้วยตาตัวเอง และได้
ฟังเลคเชอร์ของดอกเตอร์ที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ในตอนนี้ผมไม่อาจ
หัวเราะเยาะค�ำสารภาพของไอริส แล้วบ่ายเบีย่ งว่ามันเป็นเพียงเรือ่ งตลกได้
“ฉะนั้นบางครั้งฉันก็คิดนะว่า...ท�ำไมต้องเป็นฉันด้วย ท�ำไมพวก
พี่ชายหรือพี่สาวถึงไม่ได้เกิดมา แล้วมีแต่ฉันที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้กันนะ
กลัวฉันหรือเปล่า”
ไอริสถาม ดวงตาสีน�้ำเงินอ่อนวูบไหว
ผมพูดไม่ออก ได้แต่จ้องสาวน้อยกลับไป
ผิวของเธอขาวผ่องดุจกระเบือ้ งเคลือบ ผมยาวสีขาวอมทอง หางตา
ชี้เฉียงขึ้น ชุดเดรสสีกรมท่า…
“เปล่า...เห็นเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเท่านั้นละ”
หากสวมชุดสวยกว่านีห้ น่อยแล้วไปเดินในเมือง คนร้อยทัง้ ร้อยต้อง
หันมามองเธอตาไม่กะพริบแน่นอน
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...อื๋อ?
ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้นสิ เอ้อ มันก็ไม่เชิงไม่ใช่หรอกนะ…ไม่หรอกๆ
ความสับสนอย่างรุนแรงเข้าจู่โจม ผมรู้สึกแบบนี้กับไอริสตั้งแต่
เมื่อไรกันนะ
ไอริสเบิกตาโต แก้มเป็นสีแดงจัด
สีหน้าหลากหลายผ่านเข้ามา เหมือนก�ำลังจะร้องไห้โฮออกมาเดีย๋ ว
นั้น เหมือนระอาใจ เหมือนโล่งใจ เธอหลุดค�ำพูดกลบเกลื่อนความเขินว่า
“...จะบ้าหรือยะ” ก่อนเอ่ยต่อ
“...ป๊ะป๋าบอกว่ากุหลาบสีน�้ำเงินนี่ก็เหมือนกัน ท�ำไมต้นนี้ออกดอก
เป็นสีน�้ำเงิน ‘ก็ไม่รู้’
อีกอย่างกุหลาบสีนำ�้ เงินไม่คอ่ ยทนโรคเท่าไหร่ ถ้าตอนกิง่ แยกกอไป
วางข้างนอกเป็นได้เหี่ยวเฉาหมด...กุหลาบที่หม่าม้าปลูกในสวนหลังบ้าน
ไม่เคยเป็นโรค ออกดอกกันสบายดี ถ้าว่ากันในแง่ของการพัฒนาเพื่อให้
เป็นโรคยากกว่าเดิมละก็ กุหลาบสีนำ�้ เงินอาจถือเป็นผลงานทีล่ ม้ เหลวก็ได้
เพราะงั้น คือ…”
ไอริสอึกอักแบบนานๆ จะเห็นสักครั้ง
“ที่ฉันอยากพูดก็คือ...ไม่ว่าอะไรจะถูกเลือกในลักษณะไหนก็ตาม
สุดท้ายมันก็แค่เพื่อประโยชน์ของใครบางคน หรือเป็นการทอดลูกเต๋าของ
พระเจ้าเท่านั้น
ฉันไม่โทษนายหรอกนะ ถึงนายเป็นแค่คนอาศัยหน้าด้านหน้าทน
บ้าๆ บอๆ จะท�ำอะไรก็คาดเดาไม่ได้...แต่นายไม่ได้ท�ำเรื่องเลวร้าย ฉันคิด
ว่าเรื่องพ่อแม่ของนายเป็นเพราะกรรมตามสนองพวกเขาเท่านั้น”
เธอพยายามปลอบโยนผมอยู่หรือเปล่า กระทั่งเวลาแบบนี้ไอริสยัง
พูดเรื่องเข้าใจยากจนผมอดข�ำแล้วหลุดหัวเราะพรืดไม่ได้
“อะ อะไรเล่า”
“เปล่า...ขอบใจนะ”
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
พอผมขอบคุณ แก้มไอริสก็แดงอีกครั้ง เธอเบือนหน้าหนี
จริงๆ แล้วผมอาจควรรีบไปหาต�ำรวจก็ได้
แต่ผมกลับถูกฉุดรัง้ ด้วยความอ่อนโยนของดอกเตอร์ เคท และไอริส
จึงเลือกจะอยู่ท่นี ี่ต่อ
ไม่อยากจากไปเลย อยากอยู่ท่นี ี่กับพวกเขาตลอดไป
ใจคิดว่าขอหลับให้สบายก่อน แล้วค่อยๆ คิดว่าจะไปหาต�ำรวจดี
หรือเปล่า
ทว่า…
การนอนหลับอย่างผาสุกไม่ได้มาเยือนผม
❉

ผู้มาเยือนสองคนปรากฏตัวในคืนนั้น
ขณะจัดเตรียมโต๊ะส�ำหรับอาหารเย็น เสียงกระดิ่งเรียกตรงหน้า
ประตูบ้านดังขึ้น ผมถึงกับสะดุ้งเพราะเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อตอนกลางวัน แต่
เคทที่ออกไปหน้าบ้านกับดอกเตอร์ส่งเสียงทักทายอย่างคิดถึง
“คุณบาทหลวง...ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ”
ชายผู้ถกเถียงกับดอกเตอร์เมื่อหนึ่งเดือนครึ่งที่แล้วนั่นเอง เขาเป็น
บาทหลวงหน้าตาเคร่งขรึม สวมเสื้อเชิ้ตคอปกตั้งและเสื้อนอกสีด�ำ
“เช่นกัน มิส เอ้อ ตอนนีเ้ ป็นคุณนายเทนเนียลแล้วสินะ ต้องขออภัย
ที่มาหากะทันหันนะครับ”
เสียงทุ้มต�่ำ พูดจาสุภาพ แต่แฝงบรรยากาศห่างเหินยากจะใกล้ชดิ
อย่างน่าประหลาด แต่เคทไม่มีทีท่าใส่ใจเรื่องนั้น กลับชวนบาทหลวงคุย
อย่างสนิทสนมดร.เทนเนียลขมวดคิ้วอยู่ข้างทั้งสองคน นี่พวกเขามีความ
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สัมพันธ์แบบไหนกันแน่
ผมแอบดูอย่างกล้าๆ กลัวๆ อยู่หลังประตู จนไอริสมายืนอยู่ข้างๆ
ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้
“เขารู้จักคบหากับบ้านเดิมของหม่าม้าน่ะ...ป๊ะป๋ากับหม่าม้าเคย
เล่าให้ฟัง”
บ้านเดิมของเคทหรือ
พอเข้าใจได้ว่าท�ำไมดร.เทนเนียลหน้าตาไม่ค่อยรับแขก เจอคนที่
รู้จักกับครอบครัวที่เคยข่มเหงตัวเอง คงยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับไม่ไหวสินะ
สุดท้ายดอกเตอร์ถอนใจอย่างยอมแพ้ คงเอาชนะการเกลี้ยกล่อม
ของเคทไม่ได้กระมัง
ได้ยินเสียงฝนจากนอกหน้าต่าง ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด
สาดกระหน�่ำใส่หน้าต่างอย่างรุนแรง
“ฝนตกหนักจัง...คุณบาทหลวงคะ วันนี้เอารถมาหรือเปล่า”
“เปล่าหรอก นัง่ แท็กซีม่ าจนก่อนถึงทางขึน้ ภูเขา จากตรงนัน้ ใช้เดิน
ต่อเอา จะได้ดตี ่อสุขภาพ แต่ผมเอาร่มติดตัวมาด้วย”
เดินมางั้นหรือ ผมเองก็จ�ำไม่ค่อยได้นกั แต่เส้นทางมาถึงนี่ แม้เป็น
ผู้ใหญ่กใ็ ช่ว่าจะเดินมาได้แบบสบายอารมณ์
“จะพักค้างคืนที่นี่ไหมคะ ตกหนักขนาดนี้จะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แฟรงก์ ได้ใช่ไหม”
“ฮื่อ แต่ว่า”
ดอกเตอร์เหลือบมองทางนี้แวบหนึ่ง คงรู้ว่าผมแอบดูอยู่ เคทบอก
ว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วยิ้มให้ดอกเตอร์อย่างอ่อนโยน
“โล่งอกไปที จริงๆ ตั้งใจจะมาทักทายเฉยๆ น่ะครับ”
บาทหลวงโค้งให้อย่างสง่างาม
และแล้วก็ถงึ เวลาอาหารเย็น
ผมจะซ่อนตัวตลอดไปก็ไม่ได้ เลยต้องนัง่ ร่วมวงรอบโต๊ะกับครอบครัว
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
เทนเนียลและบาทหลวง บาทหลวงเหลือบสายตาเคลือบแคลงมาทางผม
ที่นั่งตัวแข็งทื่อ
“ขอโทษนะ เด็กคนนี้คือ?”
“เพื่อนของไอริสน่ะครับ”
ดอกเตอร์ตอบหน้าตาเฉย เคทยิ้มมุมปาก
“ให้เขามาพักอยู่ด้วยสักพักน่ะค่ะ ไม่อยากให้ไอริสเหงา”
“มะ หม่าม้าเนี่ย!! พูดอะไรก็ไม่รู้”
ไอริสหน้าแดง ก้มหน้าก้มตากิน บาทหลวงไม่สนใจการโต้แย้งที่
ไม่มีสาระส�ำคัญนั้น
“เธอ ขอถามชื่อหน่อยได้ไหม”
“อ๊ะ...เอริคครับ”
ผมตอบอย่างระมัดระวัง บาทหลวงพึมพ�ำแค่ว่า “ชื่อดีนะ” แล้ว
หันมาแนะน�ำตัวเอง
“ฉันชือ่ คลีฟแลนด์ พ่อของฉันสนิทสนมคุน้ เคยกับคุณพ่อคุณแม่ของ
คุณนายเทนเนียล วันนีฉ้ นั เลยแวะมาทักทาย...ขอพระเจ้าอ�ำนวยพรแด่เธอ”
“อ่า”
โดนอวยพรด้วยหน้าตาเคร่งขรึมว่า ‘ขอพระเจ้าอ�ำนวยพรแด่เธอ’
เล่นเอาผมถึงกับตอบไม่ถูก แต่ท่าทางเขาไม่ได้สงสัยอะไร ผมจึงโล่งใจ
ได้ชั่วคราว
“คุณบาทหลวง ไม่ต้องอยู่ดูแลโบสถ์หรือคะ”
“น้องชายของผมรับสืบทอดน่ะ ผมเลยเดินทางไปทั่วประเทศ U
และท�ำกิจกรรมสอนพระคัมภีร์อยู่น่ะครับ”
มีน้องชายด้วยหรือนี่ ผมลองนึกภาพตาม แต่นกึ อย่างไรก็นึกออก
แค่ภาพบาทหลวงหน้าเหี้ยมสองคนมายืนเคียงกัน
หลังจากนั้น การสนทนายังคงด�ำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศ
ห่างไกลจากค�ำว่าเป็นมิตร ผมพลอยได้รู้คร่าวๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของ
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ครอบครัวเทนเนียลก่อนย้ายมาอยู่คฤหาสน์หลังนี้
สมัยอยู่ไฮสคูล ดอกเตอร์ออกจากบ้านของเคทในลักษณะที่ยาก
จะเรียกได้ว่าราบรื่น เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนส�ำเร็จการศึกษา
เป็นดอกเตอร์ แล้วแต่งงานกับเคท จากนั้นทั้งสองคนก็ทิ้งถิ่นเดิมและตัด
สัมพันธ์กับครอบครัวแมคอัลไพน์
ตระกูลแมคอัลไพน์มีฐานะมั่งคั่งไม่น้อยและเป็นเจ้าของกิจการ
ขนาดใหญ่มากมาย แต่พอผ่านไปหลายปีหลังจากไอริสเกิดมา แม่ของเคท
ก็ถึงแก่กรรม ไม่นานนักพ่อก็ตายตามไปอีกคน เคทกลายเป็นทายาทโดย
พฤตินัย ไม่มีใครประกาศชัดเจนว่าเป็นตามนั้น แต่พ่อของเธอไม่ได้แต่ง
ตั้งใครเป็นทายาทก่อนตาย เธอไม่ประสงค์จะสืบตระกูล จึงขายคฤหาสน์
พร้อมที่ดินที่บ้านเกิด รวมถึงบ้านพักอื่นๆ ส่วนสิทธิในกิจการต่างๆ ก็ส่ง
มอบให้คนอืน่ เอาแค่สมบัตนิ ดิ หน่อยและของดูตา่ งหน้าย้ายครอบครัวมาที่
คฤหาสน์หลังนี้ ปัจจุบนั เงินทีใ่ ช้ในครอบครัวและเงินทุนส�ำหรับการวิจยั ของ
ดอกเตอร์ ก็มาจากเงินของครอบครัวเดิมทีห่ กั กลบลบหนีก้ นั ไปแล้วนัน่ เอง
“สวรรค์ลงทัณฑ์ แต่ผมไม่อยากเอ่ยค�ำนั้นออกมาพล่อยๆ หรอก
ครับ”
บาทหลวงพึมพ�ำ หลุบสายตาลงต�่ำ คงสังเกตเห็นสถานการณ์
ภายในตระกูลแมคอัลไพน์อยู่เหมือนกัน เขาอายุไม่ห่างกับดอกเตอร์และ
เคทมากนัก ดอกเตอร์กบั เคทอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ส่วนบาทหลวงแก่
กว่าห้าปี เขาห่วงใยว่าสองสามีภรรยาเทนเนียลไปอยู่ที่ไหน และได้รู้ที่ตั้ง
ของคฤหาสน์นี้จากจดหมายของเคท ระหว่างสนทนาดอกเตอร์ล�ำเลียง
อาหารเข้าปากด้วยสีหน้าปั้นยาก
“ว่าแต่ แฟรงก์ ตอนนี้ยงั วิจัยต่อหรือครับ”
บาทหลวงถามด้วยเสียงค่อนข้างจริงจัง ดอกเตอร์เหลือบมองเขา
แวบหนึ่ง ตอบด้วยน�้ำเสียงเย็นชาเหลือประมาณ “ผมไม่มอี ะไรจะพูด ไป
ได้ยินจากใครมา” จนเคทต้องปรามด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มว่า “พูดแบบนั้น
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
ไม่ดีนะ”
เรื่องของผมกลายเป็นประเด็นสนทนาด้วยเช่นกัน บาทหลวงโยน
ค�ำถามเกี่ยวกับตัวผมเองมาราวสองครั้ง แต่ได้เคทช่วยจึงกลบเกลื่อนเอา
ตัวรอดไปได้
ไอริสก็อย่างเคย จะเข้าร่วมวงสนทนาต่อเมื่อมีใครเอ่ยถึง แต่หลัง
คุยกับแม่จบ เธอเหลือบๆ แลๆ มาทางผมเป็นพิเศษ ก่อนจะเมินหน้าหนี
เมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จ บาทหลวงพลันเอ่ยขึ้น
“เอริคคุง”
“มะ มีอะไรหรือครับ”
“จากนี้ไป ช่วยสนิทสนมกับคุณหนูไอริสได้ไหมครับ”
เป็นค�ำถามที่คาดไม่ถึง พอผมพยักหน้าตอบ “ครับ” บาทหลวงก็
ยิ้มอย่างพอใจ
หลังจากที่พวกดอกเตอร์กลับห้องตัวเองแล้ว ผมยังนั่งอยู่ที่โซฟา
คนเดียวในห้องนั่งเล่น
วันนี้ทั้งวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยพานตาแข็งเสียนี่ ครั้นจะ
กลับไปที่ห้องพักแขกชั้นสอง พอคิดว่าบาทหลวงพักอยู่ห้องข้างกันก็ชัก
จะเครียดแล้ว
ฝนไม่มีวี่แววจะหยุดตก เสียงฝนกลบเสียงเดินของนาฬิกาโบราณ
จนไม่ได้ยิน บางครั้งนอกหน้าต่างมีแสงวาบและเสียงลั่นครืนของฟ้าร้อง
ดังเข้าหู
และแล้ว
กริ่งหน้าประตูเข้าบ้านก็กรีดเสียงแหวกเสียงฟ้าร้อง
ผมเผลอท�ำตัวหด เวลาสามทุ่มครึ่ง ออกจะดึกไปสักหน่อยที่ใคร
จะมาเยี่ยม
...ใครกัน? มาเอาเวลาป่านนี้ แถมในสภาพอากาศแบบนี้อีก
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ผมเดินไปที่ประตูบ้าน ทาบดวงตาเข้ากับช่องตาแมว ชั่วพริบตาที่
แสงฟ้าแลบแวบผ่านไป หัวใจของผมเยือกแข็ง
ต�ำรวจ
ชายร่างสูงชะลูดในเครือ่ งแบบ ต�ำรวจคนเดียวกับเมือ่ ตอนกลางวัน
ยืนอยู่หน้าประตูบ้าน
ท�ำไม
ท�ำไมหมอนี่กลับมาที่นี่อีก!?
ทันทีที่ความหวาดหวั่นซัดกระหน�่ำผม คราวนี้มีเสียงประตูเปิดดัง
จากด้านหลัง ผมถึงกับกระโดดโหยง
ดอกเตอร์น่ันเอง เขาหันสายตามองอย่างระแวง “อะไรกัน ดึก
ป่านนี้ยังจะมีใครมาอีก มีอะไรหรือ เอริค” แค่จะตอบเขายังท�ำไม่ได้ ผม
เผ่นออกประตูท่เี ปิดแง้มไว้ครึ่งหนึ่งไปยังทางเดินในบ้าน
เสียงเรียกรั้งของดอกเตอร์ไม่ได้เข้าหู ในหัวคิดแต่เรื่องต้องซ่อนตัว
ให้เร็วที่สุด ขณะยืนตัวสั่นอยู่หลังประตูที่เชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับทาง
เดิน ผมได้ยนิ เสียงเปิดประตูเข้าบ้าน
“...คุณอีกแล้วเรอะ...อะไรกัน...ดึกป่านนี้แล้ว”
แม้ได้ยินไม่ถนัดนักเพราะเสียงฝนแทรก แต่เสียงของดอกเตอร์เต็ม
ไปด้วยความร�ำคาญอย่างชัดเจน
“เอ้อ...ขอโทษด้วยครับ จริงๆ คือ...เมื่อกลางวันน่ะครับ”
ต�ำรวจตอบ เหมือนจะไม่ทันสังเกตว่าผมอยู่ในห้องนั่งเล่นจนถึง
เมื่อกี้
“ผล...ที่สถานี ก็คิดว่า...เด็กนั่นจะซ่อนตัวอยู่แถว...เราจึงต้องการ
ขอตรวจค้นในบ้านเดีย๋ วนี้...”
ตรวจค้น!?
“เดี๋ยวนี้?...ไร้สามัญส�ำนึกไปหน่อยแล้ว...”
“...ฆาตกรโหดฆ่าคนไปตั้งสองคน...ใช้เวลาไม่นานนักหรอกครับ
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บทที่ 5 ต้นแบบ (III)
เดี๋ยวก็เสร็จ”
แย่แล้ว!
ต้องรีบ ซ่อนตัวที่ไหนก็ได้ แต่ว่าที่ไหนดีล่ะ
สายตาผมสอดส่ายไปทั่วอย่างตื่นตระหนก แล้วก็เห็นหัวมุมเลี้ยว
ขวาที่สุดทางเดินมืดมิด เลี้ยวไปจะเจอทางลงไปยังห้องใต้ดินที่คนบ้านนี้
ก�ำชับว่า ‘อย่าเปิด’
ไม่มีเวลาให้คดิ ผมตะเกียกตะกายพาตัวเองไปสุดทางเดิน
ประตูบานนั้นมีกุญแจบานพับ ผนังด้านขวามีกุญแจร้อยสายเชือก
ห้อยอยู่กับตะขอ ผมปลดบานพับออก คว้ากุญแจเสียบเข้ารูกุญแจ เสียง
กุญแจคลายตัวดังลั่นจนหนวกหู
ผมดึงกุญแจออก กระโจนเข้าห้องแล้วปิดประตูดา้ นหลังตัวเอง ข้าง
ในมืดตื๋อ ตรงลูกบิดประตูเหมือนมีแท่งให้จบั ผมลองบิดดู มีเสียงกุญแจ
ล็อกปิดอีกครั้ง น่าจะดังไปไม่ถงึ ห้องนั่งเล่น ได้แต่อธิษฐานเช่นนั้น
กลิน่ เชือ้ ราเหม็นอับชอนไชรูจมูก เห็นหน้าต่างบานเล็กทีฝ่ ั่งซ้ายมือ
แสงฟ้าแลบแปลบปลาบภายนอก ส่องสว่างรอบข้างขึ้นมาครู่สั้นๆ ภาพ
ขั้นบันไดลงไปข้างล่างลอยให้เห็นในความมืดก่อนหายวับ
ผมขนลุกขนพองไปทั้งตัว
...ไม่ได้ จะมาหยุดยืนตรงนี้ไม่ได้ ผมพยายามกระตุ้นความกล้า
คล�ำทางลงบันไดไป
สุดบันไดมีทางเดินสั้นๆ
สายตาเริ่มคุ้นกับความมืด ทางซ้ายมือมีประตูสองบานเรียงกัน
ประตู ที่อ ยู่ ใ กล้ เปิ ด อ้ าซ่ า ด้ านในมีโต๊ะขนาดใหญ่ว างหนึ่งตัว
อุปกรณ์หลอดแก้ววางเรียงรายอยูบ่ นนัน้ ห้องนีเ้ หมือนย่อส่วนห้องทดลอง
ที่ชั้นหนึ่ง ไม่น่าใช้หลบซ่อนได้
ส่วนประตูอกี บานปิดอยู่ มีกญ
ุ แจบานพับอันเล็กๆ ติดไว้
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...กุญแจบานพับอีกแล้วหรือ
ไม่มีเวลาให้แคลงใจ ตัดสินใจปลดกุญแจบานพับแล้วเปิดประตู
แล้วก็เห็นสัตว์ประหลาด
เจ้านั่นนอนอยู่ด้านในสุดของห้อง
ตัวมันสูงใหญ่เกือบสองเมตรเห็นจะได้ มีของคล้าย…หัว ล�ำตัว
เพรียว และแขนขาสี่ข้าง ถ้าดูเฉพาะรูปร่าง จะเห็นเป็นหุ่นคนที่ปั้นขึ้นด้วย
ดินเหนียว
ทว่าผิวหนังห่างไกลจากหุ่นคนมากมายนัก
ใบหน้าตะปุ่มตะป�่ำ มือบวมพอง
ผิวภายนอกราวกับเนื้อที่ถูกถลกหนัง
จังหวะนั้นเองที่ส่วนหนึ่งของใบหน้าของมันขยับ เนื้อเต้นระริก
ช่องแคบสองช่องเปิดออก แต่ละช่องมีลูกตากลอกกลิ้ง…
สายตาคู่น้นั เขม้นมองผม
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