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นกกระจกไม่หวนคนื ผลงานซรีส์ีอาชญากรรมระทกึขวญัลำาดบัที่ 3 

ต่อจาก แมงกะพรนุไม่เป็นนำ้าแขง็ และ กหุลาบนำ้าเงนิไม่นทิรา 

เรื่องราวสดุสะพงึที่เกี่ยวพนักบัวทิยาศาสตร์คดคี้าสตัว์ และพชืหา

ยาก ชวนให้ผู้อ่านได้ดำาดิ่งไปพบกับความมืดดำาที่ซ่อนอยู่ในหลืบสุดท้าย

จติใจมนษุย์

ในครั้งนี้สองคู่หมูาเรยีและเรนได้ฝ่าฝืนคำาสั่งทำาคดหีาผู้อยูเ่บื้องหลงั

ลกัลอบค้าสตัว์และพชืหายาก ซึ่งคงไม่ได้ง่ายอย่างที่คดิ เพราะลูกค้าคน

สำาคญัคอื ฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด ราชาสงัหารมิทรพัย์ และมขี่าวลอืว่าเขาเลี้ยง

นกกระจกสิ่งมชีวีติอนัเลอค่าเอาไว้

ขณะเดียวกันมีผู ้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยถูกขังอยู ่ในเขาวงกตที่

โปร่งแสงได้ และเกดิฆาตกรรมที่ไม่อาจหาฆาตกร ใครกนัแน่ที่เป็นผู้บงการ

พายแุห่งความวปิลาสกำาลงัจะพดัผ่าน ความแค้น การทรยศหกัหลงั 

และความสูญเสยี จะปิดฉากลงพร้อมโศกนาฏกรรม

สำานกัพมิพ์ไดฟกุขุอมอบบตัรโดยสาร เดนิทางไปพร้อมกบัเรื่องราว

อันเข้มข้นอันเป็นภารกิจสุดท้ายของมาเรียและเรน ตื่นเต้นระทึกจนต้อง

พกัหายใจยาว

สำานกัพมิพ์ไดฟกุุ

จากใจสำานักพิมพ์
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จากใจนักแปล 

ในการแปลงานของคณุอจิคิาวะ ยูโตะ มาเป็นเรื่องที่สามแล้ว สิ่ง

หนึ่งที่ผู้แปลประทับใจกับนักเขียนท่านนี้ก็คือ คุณอิจิคาวะจะให้ความ

สำาคัญกับการพบเจอโดยบังเอิญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพบเจอกัน

ของคนต่างเพศ ต่างวยั จนกลายมาเป็นคยี์สำาคญัของเรื่องที่เขาเขยีน...

การพบเจอกันของคนแปลกหน้าสองคน ที่ทิ้งรอยประทับใจ หรือ

แม้แต่รอยแผลไว้อย่างลึกลำ้า จนเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคน ก่อให้

เกิดงานวรรณกรรมอมตะ หรือแม้แต่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่บันทึกไว้

ในประวตัศิาสตร์

การพบกนัระหว่าง ชาลส์ ลตัวดิจ์ ดอดจ์สนั อาจารย์มหาวทิยาลยั

ที่เรารู้จักกันในนามปากกาว่า ลูอิส แครอลล์ กับหนูน้อยอลิซ ลิดจ์เดล 

ทำาให้เกดิวรรณกรรมเดก็อมตะ "อลซิในดนิแดนมหศัจรรย์"

การพบกนัระหว่างเจมส์ แมทธวิ แบร์รี่ กบัเดก็ๆ ครอบครวัเลวนี  

เดวสี์ ได้นำาไปสู่การสร้างวรรณกรรมเดก็อมตะอกีเรื่องอย่าง "ปีเตอร์แพน"

นกัจติวทิยาคาร์ล กสุตาฟ จงุ เจ้าของทฤษฎจีติวเิคราะห์ ขณะที่อยู่

ในวยัเดก็รุ่นๆ ได้พบกบัเดก็ผู้หญงิคนหนึ่งที่เอาของมาให้คณุแม่ และเขา

เอ่ยปากกบัคณุแม่ว่า นี่แหละ ภรรยาในอนาคตของผม และ 7 ปีหลงัจาก

นั้น เอม็ม่า มาร ีเราเชนิบคัค์ กไ็ด้มาเป็นเอม็ม่า จงุ หุ้นส่วนชวีติของเขา 

ในทางกลบักนั ผูแ้ปลเองในวยัยี่สบิต้นๆ สมยัที่ยงัทำางานไกด์ภาษา

องักฤษอยู ่เคยมเีพื่อนๆ ไกด์ชายหญงิวยัเดยีวกนัอยูห่ลายคน แม้งานอาจ

จะมปีัญหาบ้าง แต่ชวีติกเ็ตม็ไปด้วยความสนกุ ทำางานบ้าง บางครั้งกย็ก 

ก๊วนหนเีที่ยวป่าเขา ทะเลกนับ้าง เป็นภาพชวีติที่สดใส เป่ียมไปด้วยความ

กระตอืรอืร้นและเปี่ยมความหวงัต่อชวีติ

อย่างไรกด็ ีเมื่อเพื่อนไกด์ผู้หญงิคนหนึ่งจากไปอย่างกะทนัหนัด้วย

อุบัติเหตุทางรถยนตร์ระหว่างนำาทัวร์ทั่วประเทศ มันก็ราวกับภาพชีวิตอัน 

สดสวยแตกกระจายไปต่อหน้า เพื่อนๆ ทกุคนพากนัชอ็ก และชวีติทำางานก็ 
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ไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป หลงัจากนั้น หลายๆ คนแยกย้ายกระจดักระจายกนั 

ไปราวกบัแพแตก ส่วนผู้แปลเองเมื่อโอกาสอำานวยกไ็ปเรยีนภาษาที่ญี่ปุ่น 

เป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชวีติไปโดยสิ้นเชงิ

ในโลกที่เราไม่ได้อยู่คนเดียว แต่มีผู้คนมากหน้าหลายตาโคจรเข้า

มาในชีวิตของเราอยู่เสมอ บางคนเข้ามาเพียงชั่วครู่ แต่ทิ้งร่องรอยไว้ใน

ชีวิตของเราอย่างลึกลำ้า บางคนอยู่กับเรามาเนิ่นนาน แต่เมื่อเขาจากไป 

กลบัไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ ไว้กบัเราเลยราวกบันกที่บนิจากไปไม่ทิ้งรอยเท้าใน 

อากาศ บางคนกผ่็านเข้ามาเป็นเพยีงเหมอืนพรอ็บประดบัฉากที่ไม่มคีวาม

สำาคญัใดๆ แต่พอเขาจากไป เรากลบัใจหาย บางคนเพยีงแค่สบตากนัชั่ว

แวบเดียวขณะเดินสวนกัน การดำารงอยู่ของเขาก็บาดลึกลงไปในใจและ

ความทรงจำาของเรา...

การที่เราเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบัน และมองไปในอนาคตเท่านั้น 

อาจจะเป็นไปได้ว่า จริงๆ แล้วเพราะเรากลัวว่าหัวใจอันบอบบางของเรา 

คงไม่อาจจะแบกรับความโหยหาและอาลัยอาวรณ์ถึงพวกเขาเหล่านั้นได้

กระมงั...?

อศิเรศ ทองปัสโณว์
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บทนำา

 โลกภายนอกที่เพิ่งเหน็เป็นครั้งแรกช่างเจดิจ้าและวุ่นวายจอแจ

 เบื้องหน้าเด็กหญิงมีผู้คนมากมายที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเดินสวน

กนัไปมา บ้างกส่็งสายตามาราวกบักำาลงัมองดสูิ่งแปลกประหลาด พอเธอ

ชะงกัเท้า คนร่างใหญ่ ซึ่งมารู้ทหีลงัว่าเป็น “รปภ.” ส่งเสยีงเรยีกมา

 “แม่หนู ทำาอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ”

 เสียงห้าวใหญ่ เดก็หญงิลนลานวิ่งหนไีปจากที่แห่งนั้น

 เธอวิ่งไปไม่นานนกั กม็าถงึลานโล่งเงยีบสงบ

 พื้นดินปูแผ่นหินสี่เหลี่ยมราบเรียบ แวดล้อมด้วยแมกไม้เขียวชอุ่ม 

ถัดจากหมู่ไม้ไป เป็นอาคารรูปร่างคล้ายกล่องแคบยาวหลายหลัง สูง

ตระหง่านสะท้อนแสงระยบิระยบั อาคารที่เคยคุน้ตาเมื่อมองผ่านหน้าต่าง 

ตอนนี้ดูราวกบัเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้จกัมาก่อน

 ที่นี่ที่ไหนกนันะ

 กว้างกว่าห้องที่ตวัเองเคยหลบันอน กว้างกว่าห้องที่เคยกนิข้าวกนั

ทั้งครอบครวัมากมายนกั เมื่อเงยหน้าขึ้นไป สิ่งที่มองเหน็ไม่ใช่เพดานหอ้ง 

แต่เป็นท้องฟ้าสคีรามสูงลบิลิ่ว และเมฆขาวเลื่อนไหลไปช้าๆ ลมพดัใบไม้

ส่ายไหว สายลมลูบไล้แก้มและเส้นผมของเธอ

  พอเลื่อนสายตาลงมา ด้านหน้าแมกไม้ที่แวดล้อมลานโล่ง มเีก้าอี้

ยาวสนีำ้าตาลไหม้ ซึ่งมารู้ทหีลงัว่าเรยีกว่า “ม้านั่ง” วางอยู่

 ตรงกลางของม้านั่ง มรี่างคนดำาๆ นั่งอยู่
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 ดูเหมอืนจะเป็น ผู้ชายร่างใหญ่

 สวมชดุดำาสนทิ สองมอืประสานกนัหลวมๆ ที่ท้อง เอนหลงักบัพนกั

ม้านั่ง แหงนหน้าเหม่อมองท้องฟ้า ไม่รูอ้ายแุน่ชดั คนที่ตวัสงูกว่าตนดเูป็น

ผู้ใหญ่ไปหมด

 ไม่มใีครอื่นอยู่อกี

 แตกต่างโดยสิ้นเชงิกบัสถานที่เมื่อกี้นี้ ไม่มคีนสญัจรไปมา ไม่ได้ยนิ

เสยีงคยุจ้อกแจ้กหนวกห ูที่มมุหนึ่งของลานกว้างเงยีบสงบ เขาควรจะเรยีก

แบบนี้หรอืเปล่านะ นั่งจ่อมราวกบัตุ๊กตาหนิตกแต่งสวน

 เดก็หญงิเดนิเข้าไปหาชายผู้นั้น

 ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทั้งที่กลัวคนตัวโตซึ่งเพิ่งเจอมา แต่ตอนนี้กลับ

ไม่มคีวามรู้สกึเช่นนั้นต่อชายที่อยู่เบื้องหน้าเลยแม้แต่น้อย

 ชายคนนั้นหนัมาหา

 จ้องมองเดก็หญงิอยู่ชั่วครู่ แล้วถามว่า มอีะไรหรอื

 นำ้าเสยีงเบาๆ ไม่น่ากลวัแม้แต่น้อย พอเธอไม่ตอบ เขากถ็ามซำ้าว่า 

มาจากที่ไหน

 เธอเหลยีวกลบัไป ชี้ไปจดุที่เพิ่งจากมาเมื่อกี้ อาคารที่สูงที่สดุ ชาย

คนนั้นพมึพำาว่า งั้นรึ

 หลงัจากนั้น การสนทนาขาดเป็นห้วงๆ ไม่ปะตดิปะต่อกด็ำาเนนิต่อไป

 พ่อกบัแม่ล่ะ ไม่รู้ ไม่มี

 พี่ชายหรอืพี่สาวล่ะ มี

 พลดัหลงกนัหรอื ไม่รู้ ไม่ใช่

 มาคนเดยีวหรอื ออื

 ชายผู้นั้นพูดแค่ว่า งั้นร ึให้กบัคำาตอบของเดก็หญงิ

 ช่วงเวลาไร้คำาพูดผ่านเลยไป

 ทำาอะไรอยู่หรอื  คราวนี้เดก็หญงิเป็นฝ่ายถามบ้าง

 ไร้คำาตอบไปชั่วครู่ ชายคนนั้นเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้ง แล้วตอบว่า 
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ไม่ได้ทำาอะไร แค่ฆ่าเวลาเฉยๆ แบบนี้แหละ

 ไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรดี เดก็หญงิจงึย้อนถามด้วยคำาถามเดยีวกบั

ที่ตวัเองถูกถาม

 มาจากไหนหรือ จำาไม่ได้ ลมืไปแล้ว

 พี่สาวกบัน้องสาวล่ะ ไม่ม ีครอบครวัไม่มใีครอกีแล้ว

 พลดัหลงกนัหรอื เปล่า ในอกีแง่อาจจะเป็นแบบนั้นกไ็ด้

 มาคนเดยีวหรอื ฮื่อ

 ความเงยีบกลบัมาเยอืนอกีครั้ง

 ชายคนนั้นแหงนหน้ามองท้องฟ้า เด็กหญิงปีนขึ้นไปนั่งข้างชายผู้

นั้น ม้านั่งตวัใหญ่ พอนั่งลงเท้ากล็อยพ้นพื้น

 เลื่อนสายตาไปมองท้องฟ้า ท้องฟ้าสีครามเวิ้งว้างมเีพยีงเมฆลอย

เอื่อย

 พอเธอเหลียวมองข้างๆ ชายผู้นั้นก้มมองเธอ แล้วเงยหน้าอีกครั้ง 

หลบัตาลงชั่วครู่

 เป็นอะไรไปนะ หรือว่าเขามองไม่เหน็สิ่งที่กำาลงัมองอยู่อกีต่อไป

 สิ่งที่ชายผู้นี้มองอยู่ ฉันจะมองเห็นด้วยหรือเปล่านะ เด็กหญิงเงย

หน้าอกีครั้ง แต่สิ่งที่เหน็กม็แีต่ท้องฟ้าสคีรามกบัเมฆสขีาว

 หนงัตาชกัจะหนกั เดก็หญงิหลบัตาลง

 ...เธอลืมตาขึ้นเพราะเสียงลมพัดอื้ออึง ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็น 

สคีรามเข้ม

 ตื่นแล้วหรอื เสยีงชายผู้นั้นดงัอยู่ใกล้ๆ

 เธอยนัตวัขึ้นอย่างงงๆ พบว่ามวีตัถคุล้ายผ้าห่มสดีำาคลมุร่างอยู ่ขา

ทั้งคู่ที่เมื่อกี้ยงัห้อยต่องแต่ง ตอนนี้พาดเหยยีดยาวอยู่บนม้านั่ง

 ชายผูน้ั้นยงันั่งอยูท่ี่เดมิ ร่างท่อนบนกลายเป็นสขีาว ชายผูน้ั้นเอื้อม

มอืมา เลกิผ้าคลมุร่างเดก็หญงิขึ้น เพยีงชั่วครู่ ร่างท่อนบนของชายคนนั้น
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กลบัไปเป็นสดีำา

 รบีกลบัไปจะดกีว่านะ ชายผู้นั้นบอก

 ภาพพี่ชายและพี่สาวผดุขึ้นทนัท ีรูส้กึแน่นในอก จะต้องกลบัไปแล้ว

 เธอโดดจากม้านั่งลงพื้นโดยไม่ล้มคะมำา วิ่งพลางหยดุเหลยีวหลงัไป

มอง ทกุครั้งที่หนักลบัไปมอง ร่างชายผูน้ั้นจะเลก็ลงทกุท ีในที่สดุกห็ายไป

ในเงาไม้ มองไม่เหน็อกีต่อไป

 พอกลับถึงบ้าน พี่สาวคนโตกอดเด็กหญิงไว้ด้วยสีหน้าราวกับจะ

ร้องไห้โฮ

 กลับมาแล้วสินะ ความในใจที่ไร้คำาพูดของพี่สาวสื่อผ่านสองแขน

สั่นระรกิซึ่งโอบรอบหลงั เดก็หญงิพมึพำา ขอโทษนะ

 พี่ชายคนก่อนหน้าเด็กหญิงรำาพึงด้วยสีหน้าซับซ้อน ไม่รู้ว่าโล่งใจ 

โกรธ หรอืเศร้ากนัแน่ อย่างเธอน่ะ ไปให้พ้นๆ เสยีกด็แีล้ว เลยถูกพี่สาว

หนัมาเขกหวัพร้อมกบัเอด็ว่า พูดอะไรแบบนั้นน่ะ

 ทั้งสองทะเลาะกนัอย่างเคย พี่ชายและพี่สาวคนอื่นๆ ต่างกก็นิข้าว

กนัอยู่อย่างเพลดิเพลนิ รู้สกึว่าตนได้กลบัมาแล้ว

 ...แต่กระนั้น

 ทำาไมกนันะ 

 ทั้งที่กลบัมาแล้ว แต่ทำาไมความรูส้กึปวดแปลบในใจยงัไม่ยอมหายไป

 หลายวันให้หลัง พอเธอแหวกฝูงชนที่อึกทึกวุ่นวายไปที่ลานกว้าง 

ชายผู้นั้นกน็ั่งอยู่ที่ม้านั่งอกีแล้ว

 ดูเหมือนเขาจะจำาเธอได้ ชายผู้นั้นเบิกตากว้าง พึมพำาว่า เธอเอง

หรอื

 เด็กหญิงขึ้นไปนั่งบนม้านั่งข้างชายคนนั้นเช่นเดียวกับคราวก่อน 

ชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไร เพยีงเหลอืบมอง แล้วเงยหน้ามองฟ้าเช่นเคย

 ดูอะไรอยู่นะ
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 เดก็หญงิคดิ พอเอ่ยปากถาม ชายผู้นั้นเบนสายตากลบัมาหา เงย

มองฟ้าอกีครั้งแล้วตอบคำาถาม 

 ความทรงจำาในอดตีน่ะ

 “ความทรงจำาในอดตี?” 

 เดก็หญงิเงยหน้าเลยีนแบบเขาบ้าง แต่สิ่งที่เหน็มแีค่ท้องฟ้าสคีราม

และหมูเ่มฆเช่นเดยีวกบัครั้งก่อน คนอื่นน่ะมองไม่เหน็หรอก ชายคนนั้นยิ้ม

อ่อนโยนที่มมุปาก

 แม้จะเป็นรอยยิ้มเปลี่ยวเหงา แต่เดก็หญงิดใีจนดิๆ ที่ได้เหน็รอยยิ้ม

ของเขาเป็นครั้งแรก

 หลังจากนั้น การไปนั่งเคียงข้างชายผู้นั้นบนม้านั่งในลานกว้าง 

กลายเป็นกิจวัตรประจำาวันเล็กๆ ของเด็กหญิง พอเด็กหญิงไปลานกว้าง 

ชายผู้นั้นก็จะนั่งตัวดำาอยู่ตรงม้านั่งตัวเดิมเสมอ แม้บางวันจะไม่ได้มาที่

ลานกว้างเพราะกงัวลสายตาคนรอบข้างบ้าง หรอืมแีขกมาหาบ้าง แต่วนั

ใดที่เธอมา เขาจะอยู่ที่ม้านั่งเสมอ

 วนัที่เธอไม่ได้มา เขาจะมาที่นี่ด้วยหรอืเปล่านะ แต่ไม่รูว่้าทำาไม เดก็

หญงิจงึไม่กล้าถามเรื่องนี้

 ชายผู้นั้นไม่ได้พูดอะไร

 บางครั้งเขาเป็นฝ่ายถามบ้าง ว่ามเีพื่อนหรอืเปล่า โรงเรยีนอยูท่ี่ไหน 

พอเธอตอบว่า ไม่รูห้รอก ชายคนนั้นตอบกลบัแค่ว่า งั้นร ึเช่นเคย หลงัจาก

นั้นกไ็ม่ได้ถามอะไรอกี

 พอนั่งบนม้านั่งไปเรื่อยๆ เธอกเ็ริ่มเข้าใจว่าลานกว้างนี้เป็นสถานที่

แบบไหน

 ข้อแรก ที่นี่ใช่ว่าจะไม่มใีครมาเสยีเลย

 ผู้สูงอายุกบัสตัว์สี่ขาที่เรยีกว่าสนุขัเดนิยำ่าต๊อกผ่านไปด้วยกนั บาง

ครั้งมผีู้ใหญ่ชายหญงิ หอบฮกัๆ วิ่งผ่านไป บางครั้งกป็รายตามองมา แต่

ไม่มใีครตสีหีน้าแปลกๆ บางคนยิ้มแย้มโบกมอืทกัทายเสยีด้วยซำ้า ในเวลา

������������������������ �����5.indd   15 12/1/2565   22:35:24



- 16 -

�����

นั้น เดก็หญงิไม่รู้ว่าควรจะตอบรบัอย่างไรด ีได้แต่ยกมอืตอบแก้เก้อ

 ทว่าคนสัญจรไปมามีน้อยเต็มที ตั้งแต่นั่งแหงนหน้ามองฟ้าอยู่กับ

ชายคนนั้นจนถงึเวลากลบั บางวนัไม่มคีนผ่านมาเลยสกัคนกม็ี

 ...ทำาไมกนันะ

 ทั้งที่ท้องฟ้าสูงลบิลิ่ว ลมพดัเยน็สดชื่นแบบนี้ ทำาไมถงึแทบจะไม่มี

คนมา

 มนัเป็นสถานที่ที่ถูกลมืไงล่ะ ชายผู้นั้นตอบ

 ห่างไกลจากถนนใหญ่ ละแวกนี้ไม่มรี้านค้า มแีต่คนที่บงัเอญิเดนิ

เล่นผ่านมาเท่านั้นแหละ ทกุคนไปสวนสาธารณะกว้างๆ ที่อยูต่ดิถนนใหญ่

กนัหมด

 ชายผู้นั้นอธบิายเข้าใจยากจนรูเ้รื่องแค่ครึ่งเดยีว แต่คำาวา่สถานที่ที่

ถูกลมืนั้นกลบัค้างคาอยู่ในหวัอย่างประหลาด

 งั้นหรอื...ถูกลมืนี่เอง

 ฉนัซึ่งอยูท่ี่นี่และตวัชายคนนี้เอง กค็งจะถกูลมืโดยผู้คนมากมายเช่นกนั

 ฉนัยงัมพีี่ชายพี่สาวอยู ่แต่ชายคนนี้คงจะไม่มใีครจดจำาเขาได้อกีต่อ

ไปแล้ว

 รู้สกึปวดแปลบในใจอกีแล้ว

 ปวดหนบึขึ้นมาจนแทบจะร้องไห้ด้วยความอดัอั้น

 เธอยังคงนั่งอยู่บนม้านั่ง แต่แอบขยับตัวเข้าไปหาชายผู้นั้นอีกนิด 

เขาเบนสายตามาหา แล้วหนักลบัไปมองท้องฟ้าโดยไม่พูดไม่จา

 หลายวันผ่านไปเช่นนี้ จนกระทั่งวนัหนึ่ง

 เดก็หญงิไปลานกว้างเช่นเคย พลนัเหน็สิ่งที่ไม่คุ้นตา

 ใต้ม้านั่ง ข้างๆ ขาซ้ายของชายผูน้ั้น มวีตัถคุล้ายถงุสดีำาขนาดใหญ่

วางอยู่

 นั่นอะไรหรอื เดก็หญงิชี้ถาม ชายคนนั้นก้มมองที่เท้า พลางพมึพำา
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ราวกบัเพิ่งจะรู้ตวัว่า อ๋อ กระเป๋าเรอะ 

 ของที่คนลมืไว้กระมงั คงจะมใีครแอบมานอนพกั แล้วลมืทิ้งเอาไว้

 ลมืของไว้ในสถานที่ที่ถกูลมื มนักน่็าขนัดนีะ  พอเธอนั่งยองลงมอง

กระเป๋า ชายผู้นั้นขยับขาออก เด็กหญิงลากกระเป๋าออกมาจากใต้ม้านั่ง 

มันหนักอึ้ง ขณะที่เอื้อมไปแตะ คิดว่าจะเปิดอย่างไรดี ชายคนนั้นโพล่ง

ออกมาว่า อย่าดกีว่า

 ไม่ควรเปิดดูข้างใน ไหนๆ จะคืนให้เจ้าของ ก็ไม่ควรไปละลาบ

ละล้วง

 คืน? จะต้องทำายังไงหรือ ขณะกำาลังงุนงง เขาก็บอกให้ว่า เวลา 

แบบนี้ต้องเอาไปมอบให้ตำารวจ

 ไม่ค่อยจะเข้าใจนักว่า “ตำารวจ” ที่ชายผู้นั้นพูดหมายถงึอะไร แต่

ถ้าเป็น “รปภ.” เธอเคยเหน็มาแล้ว เอาให้คนคนนั้นกค็งจะได้ละมั้ง

 เดก็หญงิอุม้กระเป๋าด้วยสองมอื แม้ออกจะหนกัสำาหรบัเธอ แต่กพ็อ

จะยกไหว  

 ไหวไหม จะให้ช่วยหรือเปล่า

 สบายมาก เด็กหญิงส่ายหน้า หันหลังให้ชายผู้นั้นแล้วออกวิ่ง  

ใจจริงนั้นกังวล มีความรู้สึกว่าถ้าชายคนนี้ผละจากม้านั่งนั้นไปเมื่อไหร่  

เขาจะไม่ใช่ตวัเขาอกีต่อไป

 รูส้กึว่าในกระเป๋ามบีางสิ่งเป็นดุน้ๆ ส่งเสยีงพลิกึเบาๆ อยากจะแอบ

เปิดดูข้างใน แต่พอนกึถงึคำาพูดของชายคนนั้น เธอกข็่มใจไว้

 รีบมองหา “รปภ.” แล้วเอาไปส่งให้ ทำาแบบนั้นแล้ว มันจะได้ 

ไม่เป็นของที่ถูกลมือกีต่อไป

 ถ้าของที่ถกูลมื ไม่ถกูลมือกีต่อไปละก ็สกัวนัชายคนนั้นอาจจะเป็น

คนที่ไม่ถูกลมือกีกไ็ด้

 เธอผ่านเส้นทางที่ผ่านเป็นประจำาออกไปยงัสถานที่จอแจวุน่วายแห่ง

นั้น มองหา “รปภ.” ในคลื่นฝูงชน
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 ...เจอแล้ว

 เลยฝูงชนที่เดนิสวนกนัไปมา เหมอืนเหน็เงาอยู่แวบๆ

 ขณะที่เดก็หญงิก้าวเท้าออกไปนั้น

 เสยีงกริ๊กเบาๆ ดงัออกมาจากกระเป๋า แสงเจดิจ้าสว่างวาบ

 ❉

 เสยีงระเบดิดงักกึก้อง

 ตามมาด้วยเสยีงกระจกหน้าต่างแตก เสยีงกรดีร้องและเสยีงแผดร้อง

 ควนัดำาทะมนึพวยพุ่งขึ้นเบื้องหลงัหมู่ไม้แวดล้อมลานกว้าง

 เสยีงไซเรนดงักงัวาน เขาผดุลกุจากม้านั่ง จ้องมองควนัสดีำา

 เร่งฝีเท้าไปจากลานกว้างแห่งนั้น
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บทที่ 1 กลาสเบิร์ด  (I)  

วันที่ 20 ธันวาคม 1983 19:30~

 “นวตักรรมก่อนหน้านี้ ‘SGMN05’ กระจกปรบัเปลี่ยนดชันหีกัเหมี

คุณสมบัติพิเศษด้านฟังก์ชันที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ อย่าง 

มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการทำาให้ ‘ค่าดัชนีหักเหแสงติดลบ’ ความกว้าง 

ในการรบัส่งข้อมลูด้วยยนูติเดี่ยว ฯลฯ  แต่กน่็าเสยีดายที่การพฒันาไปเป็น

ผลติภณัฑ์ถงึมอืลูกค้ายงัไม่เป็นไปอย่างที่คดิครบั”

 ทราวสิ ไวน์เบริ์กฟันธงด้วยเสยีงที่ตวัเองกร็ู้ว่าออกจะตำ่ากว่าปกติ

 พยายามตั้งใจเล่าไม่ให้เกดิความรู้สกึราวกบัว่ากำาลงัพูดแก้ตวั แต่

ก็ระวังไม่ให้เฉยเมยเหมือนกำาลังพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ขณะที่

เค้นความรู้สกึสำานกึเสยีใจออกมาในบางจดุ แม้ตอนนี้ตนจะเป็นผู้จดัการ

ฝ่ายของบรษิทัขนาดใหญ่แล้วกต็าม แต่การจะกะความรู้สกึเช่นนี้ออกมา

ให้กำาลงัพอดไีม่ใช่เรื่องง่าย

 “ข้อหนึ่งคือ ผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำาให้ตัวอย่างสินค้า

ที่จะส่งให้ลูกค้าต้องล่าช้าออกไป ฝ่ายขายรายงานมาว่า ในระหว่าง

นั้น บริษัทอื่นๆ ได้เสนอผลิตภัณฑ์ทำาจากวัตถุที่ไม่ใช่กระจกและ

ประสิทธิภาพด้อยกว่า ในราคาที่ถูกกว่ามากให้แก่ยูสเซอร์แต่ละราย  

 สาเหตุประการหนึ่งในขณะนี้คือ คุณสมบัติการ ‘ปรับเปลี่ยนค่า 

ดชันหีกัเห’ ไม่จำาเป็นว่าจะต้องเข้ากบัความต้องการของลูกค้าในปัจจบุนั

เสมอไป แม้ประสทิธภิาพจะสูงกจ็รงิ แต่สถานการณ์ที่จะใช้ฟังก์ชนันั้นให้

เกดิประโยชน์ยงัมไีม่มาก อย่างน้อยกใ็นขณะนี้ กค็งจะประมาณนี้แหละ

ครบั”

 “เรื่องแบบนี้มนักม็บี่อยๆ นะ”
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 ฮิวจ ์ แซนด์ฟอร ์ดส่งสายตาเย็นชามาให้ “สินค้าที่อ ้างว ่า

ประสทิธภิาพสูง จะถูกแทนที่ด้วยสนิค้าด้อยกว่า แต่ราคาถูกกว่าน่ะ”

 ดวงตาสเีทา ผมขาวเถกิสงู ร่างใหญ่ห่อหุม้ด้วยกล้ามเนื้อและไขมนั 

ให้ความรู้สกึกดดนัสมกบัที่ได้ฉายาว่าราชาแห่งอสงัหารมิทรพัย์

 ทราวิสใจแป้ว แต่น่าจะไม่แสดงออกมาทางสีหน้าได้ทันหวุดหวิด 

ทว่าประสาทเขาไม่ได้แขง็พอที่จะเฉยเมยกบัวาจาดหูมิ่นจากผูบ้งัคบับญัชา

ในที่ทำางาน แถมยงัเป็นระดบัประธานกรรมการบรษิทัได้

 ฮวิจ์สวมเสื้อไนต์กาวน์เพยีงตวัเดยีว ร่างยกัษ์นั่งอยูบ่นโซฟาหรู ควง

แก้วไวน์ไปมาด้วยใบหน้าแดงกำ่า

 การแต่งกายไม่ได้อยู่ในสภาพของผูบ้งัคบับญัชาที่จะต้องฟังรายงาน

จากลูกน้อง หนำาซำ้าสถานที่ซึ่งพวกทราวสิอยู่กนัในตอนนี้ ไม่อาจพูดได้ว่า

เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การรายงานผลสรปุของฝ่ายวจิยั

 ห้องกว้างๆ ปูพรมขนยาว ตู้เยน็ ชั้นวางภาชนะรบัประทานอาหาร

และนาฬิกาโบราณสทีองวางชดิผนงั โต๊ะเตี้ยหนิอ่อนตั้งอยู่กลางห้อง บน

โต๊ะมีขวดไวน์ราคาแพงที่น่าจะผลิตในประเทศ F วางอยู่ทางขวามือของ

ฮวิจ์

 ห้องนั่งเล่นของมหาเศรษฐดีจุภาพวาด ยงัถอืว่าเรยีบไปเสยีด้วยซำ้า

สำาหรบัจะเป็นคฤหาสน์ของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด ผู้นี้

 สิ่งที่แผ่กว้างอยูน่อกหน้าต่าง คอืแสงไฟจากหน้าต่างและป้ายนอีอน

ระยิบระยับราวกับเหล่าดวงดาว เป็นภาพท้องฟ้าราตรีที่เรียกได้ว่าเป็น

ความงามระดบัล้านดอลลาร์ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ ในประเทศ U 

 มนัคอืชั้นสูงสดุของตกึระฟ้า “แซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์” แห่งนคร M 

มลรฐั NY ในวนัที่ 20 ธนัวาคม ปี 1983

 อาคารแห่งนี้ถูกเปิดใช้เมื่อราวหนึ่งปีก่อน เป็นที่อยู่ใหม่ล่าสุดของ

ฮวิจ์ ชั้นสูงสดุของตกึ 72 ชั้นแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของฮวิจ์และครอบครวั และ

ตำาแหน่งที่ทราวสิยนือยู ่คอืห้องที่ออกจะกว้างขวางเอาการหากจะเรยีกว่า
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ห้องนั่งเล่น

 ฮิวจ์ควงแก้วไวน์พลางพูดต่อด้วยเสยีงแหบห้าวเป็นเอกลกัษณ์

 “พลงัการขายของสนิค้าน่ะ อยูก่นัคนละมติกิบัพลงัทางเทคนคิ พวก

ช่างเทคนคิอย่างพวกนายชอบคดิว่าถ้าประสทิธภิาพด ีลูกค้ากจ็ะแห่ตาม

กนัมาเอง น่าเสยีดายที่มนักเ็ป็นแค่ความหลงตวัเอง”

 หางตาขวาทราวิสเหลอืบเหน็แจค็ คาทรลั สหีน้าตงึเลก็น้อย

 ชายผมหยิกสีนำ้าตาลเข้ม ดวงตาสีนำ้าตาลเข้มเช่นกัน หน้าอ่อน

ราวกบัเดก็นกัเรยีนเมื่อเทยีบกบัวยัสามสบิ ซึ่งเจ้าตวักด็เูหมอืนจะตระหนกั

เรื่องนั้นด ีหมู่นี้เลยเริ่มที่จะสวมแว่นกรอบดำาบางๆ แต่กไ็ม่ถงึกบัออกปาก

ชมได้ว่าดูดี

 ขอร้องละ อย่าระเบดิอารมณ์ออกมาเชยีวนะ ทราวสิส่งกระแสจติ

ไปยังลูกน้องวัยหนุ่ม พยายามระงับจิตใจ ค้อมศีรษะให้ฮิวจ์แล้วบอกว่า 

“รบัทราบครบั” 

 “เราตระหนักในความผิดพลาด และกลับไปทบทวนโครงการใน 

ครั้งนี้ตั้งแต่ศูนย์ แจกจ่ายแบบสอบถามให้ลูกค้า วเิคราะห์ความต้องการ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยละเอียดของวัตถุดิบอย่างอื่น และสิ่งที่ได้มานั้นไม่ใช่ 

ธมีเรื่อง ‘ดชันหีกัเห’ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตวัแปรของ ‘ค่าการส่งผ่าน

แสง’ แทน”

 “เปลี่ยนค่าตวัแปรงั้นร ึไม่เอาไหนเสยีเลย”

 นำ้าเสยีงฮวิจ์เจอืความประชดประชนั แจค็ทำาหน้าบึ้ง ยกสะโพกขึ้น 

แต่แล้ว

 “ไม่ใช่อย่างนั้นนะครบั ท่านประธาน”

 ชายหนุม่ที่นั่งขนาบทราวสิอยูฝ่ั่งตรงข้ามกบัแจค็ เอยีน กลัเบรธ ลกุ

ขึ้นขดัด้วยนำ้าเสยีงราบเรยีบ

 ผมทองพลิ้วไหว ผดุรอยยิ้มที่มมุปาก ดวงตาสฟี้างดงามเบนไปหา

ฮวิจ์ แม้จะเผชญิหน้ากบัมหาเศรษฐผีูค้รำ่าหวอดเป็นตำานานในวงการธรุกจิ 
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

หนุ่มผู้นี้กไ็ม่มที่าทปีระหวั่นแม้แต่น้อย

 “ในทางฟิสกิส์ทศันศาสตร์1 ดชันหีกัเห2 และค่าการส่งผ่านแสง3 เป็น

แนวคดิที่แตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยในรายละเอยีด

 ดชันหีกัเหเป็นการเปรยีบเทยีบความเรว็แสงขณะเดนิทางผ่านวตัถุ

เมื่อเทียบกับการเดินทางผ่านสุญญากาศ นั่นก็คือค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

‘ความเรว็’

 ส่วนค่าการส่งผ่านแสงมคีวามหมายตามตวัอกัษร เป็นอตัราส่วนว่า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะสามารถผ่านได้แค่ไหนโดยไม่ถูกสะท้อนหรือถูกดูด

กลนื ซึ่งนี่กค็อืค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกบั ‘การสะท้อน’ และ ‘การดูดกลนื’ นะ

ครบั มนัมจีดุร่วมกนัตรงที่เป็นค่าคงที่เกี่ยวข้องกบัการทำาปฏกิริยิาระหว่าง

กันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับวัตถุ ในสูตรคณิตศาสตร์จึงมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กนั อย่างไรกด็ ี การคดิว่าดชันหีกัเหกบัค่าการส่งผ่านแสงเป็นสิ่งเดยีวกนั 

นั้น กไ็ม่ต่างจากการเอาเบสบอลไปปนกบัเทนนสิเพราะเหน็ว่ามนัเป็นกฬีา

ที่ตีลูกบอลเหมือนๆ กันนั่นแหละครับ สำาหรับคนที่ไม่คุ้นกับกีฬาก็อาจ 

จะมองดูว่าไม่ว่าจะเป็นอนัไหนกเ็หมอืนๆ กนั”

 ทราวิสเหงื่อแตก ต่อให้เผชิญหน้ากับประธานบริษัทในแวดวง

วทิยาศาสตร์ ชายคนนี้กก็ล้าพูดเป็นนยัอย่างหน้าตาเฉยว่า “นายน่ะไม่ได้ 

รู้เรื่องวทิยาศาสตร์หรอกน่า” 

 แต่เขากไ็ม่ได้ห้ามปราม เอยีนเป็นนกัวจิยัสงักดัมหาวทิยาลยั ไม่ได้

เป็นลูกน้องของทราวสิ และเดมิทเีขากไ็ม่ใช่คนที่จะรบัฟังคำาเตอืนของใคร

1 ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ (Optical Physics) : สาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมและ

คุณสมบัติของแสง
2 ดัชนีหักเห (Refractive Index) : ขณะที่แสงเดินทางในตัวกลางต่างชนิดกัน อัตราความเร็ว

ของมันจะเปลี่ยนแปลงทำาให้เกิดการหักเหแสง ดัชนีหักเห คืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง

อัตราความเร็วของแสงในสุญญากาศและอัตราความเร็วในตัวกลางอื่น
3 ค่าการส่งผ่านแสง (Transmission) : พฤติกรรมของแสงที่เคลื่อนที่พุ่งชนตัวกลาง ก่อนจะ

ทะลุผ่านไปอีกด้านโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่
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อยู่แล้ว หลายปีที่ร่วมวจิยักนัมา ถงึทราวสิไม่อยากจะรู้กต็้องรู้จนได้

 ส่วนฮิวจ์ไม่มีท่าทีจะอารมณ์เสีย มองเอียนด้วยท่าทีเหมือนจะนึก

สนกุเสยีด้วยซำ้า

 “อย่างไรกด็ ี ในเมื่อแนวคดิแตกต่างกนั จงึต้องสร้างทฤษฎใีนการ

ควบคมุแยกจากกนั

 อย ่างที่ท ่านทราบอยู ่แล ้ว ว ่าแม้กระจกจะเป ็นผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่มีมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน แต่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่

จนกระทั่งบดันี้กย็งัไม่มทีฤษฎพีื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดยีวกนั”

 “เลิกพรำ่าพรรณนาได้แล้ว”

 ฮิวจ์ขัดจังหวะอย่างยโส “เรื่องความหมายของศัพท์เฉพาะทาง 

หรือทฤษฎีน่ะ มันไกลตัวคนส่วนใหญ่ยิ่งกว่ากติกาเบสบอลเสียอีก ถ้า 

ไม่มีประโยชน์หรือเอกลักษณ์พอที่จะให้คนโง่ๆ เข้าใจได้ละก็ มันก็ไม่มี

ความหมายอะไรต่อผู้บรโิภคหรอกนะ”

 เอยีนขมวดคิ้ว ยกัไหล่เหมอืนจะพูดว่า “หมอนี่ ไม่ได้เข้าใจเอาซะ

เลย” ทราวสิรบีตดับท “เอาเป็นว่า”

 “เรื่องที่ท่านพูด ผมเข้าใจดีครับ ในการสำารวจความต้องการที่ 

กล่าวถึงไปเมื่อกี้ ครั้งนี้เราได้ทบทวนขั้นตอนในการผลิตสินค้าตัวอย่าง

ขนานใหญ่

 ก่อนหน้านี้เรามุง่หวงัที่ความสมบรูณ์แบบ เลยกลายเป็นว่าการผลติ

สนิค้าตวัอย่างล้าหลงักว่าบรษิทัอื่น ครั้งนี้เราคำานงึถงึในเรื่องนั้นด้วย และ

เน้นไปที่ความรวดเรว็เป็นอนัดบัแรก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเพกิเฉยใน

เรื่องประสิทธิภาพนะครับ และได้ผลิตสินค้าทดลองหมายเลขหนึ่งเสร็จ

เรยีบร้อยแล้ว

 แจค็ ขอสนิค้าตวัอย่างด้วย”

 ครบั แจค็พยกัหน้าด้วยใบหน้าเกรง็ๆ ดงึกระเป๋าเดนิทางขนาดเลก็

มาจากข้างโซฟา ปลดล็อกออกแล้วเปิดกระเป๋าอย่างระมัดระวัง แง้มฝา
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

ออกเลก็น้อยแล้วดงึ “เนื้อใน” ออกมา วางลงบนโต๊ะหนิอ่อน

 เป็นแผ่นวตัถสุเีทา

 ผวิหน้าเรยีบลื่น ขนาดพอๆ กบัสมดุโน้ตขนาดใหญ่ หนาประมาณ

หนึ่งเซนติเมตร ที่ขอบทั้งสี่ด้านหุ้มยางกันไฟช็อต  ตรงขอบด้านสั้นสอง

ข้างของรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า ตดิขั้วอเิลก็โทรดสเีงนิเรยีวยาวขนานกนั มสีาย

ไฟต่อออกมาจากอเิลก็โทรด เชื่อมกบักล่องใส่ถ่านไฟฉายที่มสีวติช์อยู่

 “ในสภาพที่แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ ก็จะทึบแสงอย่างที่เห็นนี่แหละ

ครบั”

 ตอนนี้แหละ

 จะให้ล้มเหลวไม่ได้เดด็ขาด ทราวสิกดสวติช์บนกล่องที่มถ่ีานบรรจุ

ในตวั

 กระดานสเีทา เปลี่ยนเป็นกระจกใสในชั่วพรบิตา

 โฮ่ ฮวิจ์เลกิคิ้ว

 “จะโปร่งใสแบบนี้แหละครบั และถ้าตดัไฟฟ้า”

 กดสวิตช์อีกครั้ง กระจกเปลี่ยนกลับเป็นสีเทา “ก็จะกลับไปเป็น 

กระจกสตีามเดมิครบั

 แค่เดินกระแสไฟฟ้าเข้าไปกจ็ะเปลี่ยนให้เป็นโปร่งใสหรอืทบึแสงได้  

คาดว่าน่าจะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้เป็น 

กระจกหน้าต่างบ้านเรอืน หรอืเป็นฉากกั้นห้องสำานกังาน ตู้เลี้ยงปลา หรอืแม้

กระทั่งในยานพาหนะ 

 นอกจากนี้ สนิค้าตวัอย่างนี้เป็นสเีทากจ็รงิ แต่สามารถเพิ่มสใีห้ดำา

เข้มขึ้นได้ และตอนนี้ยงัมกีารทดสอบกบัสแีดง สเีขยีว สนีำ้าเงนิ ซึ่งกะเอา

ไว้ว่าจะให้ตระเตรยีมสไีด้หลากหลายให้เรว็ที่สดุที่จะทำาได้ครบั”
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 “น่าสนใจ”

 มุมปากฮวิจ์หยกัขึ้น

 สำาเรจ็ ทราวสิพยายามกลั้นไม่ให้เผลอยิ้มที่มมุปาก

 ❉

 เพยีงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ไม่เคยรู้เลยว่าการรอคอยให้ใครสกัคนกลบั

มา จะชวนให้ร้อนรนได้ขนาดนี้

 รูส้กึเหมอืนได้ยนิเสยีงฝีเท้า ซซิเิลยี เพย์ลนิเงยหน้าขึ้นทนัท ีจ้องไป

ที่ประตู แต่รอเท่าไหร่กไ็ม่มวีี่แววว่าเขาคนนั้นจะก้าวเข้ามา

 ...หรอืว่าหูแว่วไปเอง

 ถอนใจ เบนสายตากลบัไปยงัจดหมายที่วางอยู่บนตกั

 เหมือนได้ยินเสียงเก้อเขิน แต่จริงใจของพ่อแว่วอยู่ข้างหู มีอะไร

เปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่า พ่อกับแม่ก็ยังสบายดี ขอบใจนะที่ส่งเงินมา

ให้ แต่ไม่อยากจะให้ฝืน แล้วลูกจะกลบับ้านคราวหน้าเมื่อไหร่ล่ะ 

 เพียงแต่ไม่เอ่ยถึงสถานการณ์ของกิจการที่บ้านเดิมเลยแม้แต่น้อย 

ความเกรงใจของพ่อที่ไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วง กลับทำาให้ซิซิเลียปวด

แปลบอยู่ในอก

 เกบ็จดหมายลงกระเป๋า เอนตวัลงกบัพนกัเก้าอี้ โซฟานั่งพกัผ่อนนั่ง

สบายไร้ที่ตสิมกบัเป็นของโรงแรมในย่านหรหูรา แต่กลบัไม่รูส้กึง่วงเลยสกั

นดิเดยีว

 นอกหน้าต่างคือทะเลแสงจากแสงไฟสังเคราะห์เรืองรองราวกับ

หว่านลูกปัดแก้วหลากสีสัน มันคือภาพทิวทัศน์ใจกลางมหานคร NY ที่

บ้านเกดิในยามคำ่าคนืไม่อาจจะเทยีบเทยีมได้

 ภาพตนเองสะท้อนอยู่กับกระจก ราวกับจะทาบทับอยู่เหนือทะเล

แสงพร่างพรายนั้น
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 ใบหน้าเรยีบๆ ไร้สิ่งที่พอจะเรยีกได้ว่าเป็นจดุเด่น ถ้าพูดให้แย่กค็อื

ใบหน้าเซื่องซมึ หุ่นที่ต่อให้แกล้งชมกย็ากจะเรยีกว่าอวบอดัได้ แม้ตวัเอง

พยายามจะแต่งสวยเท่าที่พอจะทำาได้ ตั้งใจจะให้เสื้อผ้าหน้าผมเข้ากนั แต่

เมื่อดูสีสันโดยภาพรวมก็พูดได้แค่ว่าจืดชืด ผมสีดำายาวตรงถึงกลางหลัง 

กลมกลนืหายไปกบัความมดื

 ข้างหมอนมนีาฬิกาวางอยู ่เป็นนาฬิกาดจิทิลัใหม่เอี่ยม หน้าปัดผลกึ

เหลวทำางานด้วยแรงดนัไฟฟ้าเพยีงเลก็น้อย ตอนนี้กลมกลนืเป็นส่วนหนึ่ง

ของชวีติประจำาวนัไปแล้ว

 คงเพราะเป็นวิชาเอกของตัวเองด้วยกระมัง จึงได้คาใจว่าจอผลึก

เหลวนั้นใช้วสัดอุะไรทำา และใช้แรงดนัไฟฟ้ากี่โวลต์กนันะ

 หน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาเลย 20:00 น. ตอนที่เขาคนนั้นไปยงัชั้นบน

สดุของทาวเวอร์ เป็นเวลา 18:00 น. การนำาเสนองานครั้งนี้ไม่น่าจะนาน

หลายชั่วโมง หรอืว่าจะมกีารเลี้ยงอาหารด้วย คนที่เขาไปหากไ็ม่ใช่คนที่จะ

คำานงึถงึความสะดวกของแขก  ตวัเขาเองกบ็อกไว้แล้วว่าไม่รู้เหมอืนกนัว่า

จะได้กลบัเมื่อไหร่ แต่ถงึจะบอกเผื่อเอาไว้แล้วกเ็ถอะ

 ถ้าจะกลับดึกก็น่าจะโทร.บอกกันหน่อย คิดแบบนี้ จะเอาแต่ใจ 

ตวัเองเกนิไปหน่อยหรอืเปล่านะ

 ขณะนั้นเอง เสยีงกริ่งเรยีกดงัขึ้น

 ไม่ได้หแูว่วไปเอง มเีสยีงดงัผ่านอนิเตอร์โฟนมาว่า “ซซิเิลยี นี่ผมเอง”

 “เอยีน!”

 เธอวิ่งไปที่ประตู เอียนไขกุญแจเปิดประตูเข้ามา หนุ่มคนรักที่อยู่

ตรงทางเดนิทกัทาย กลบัมาแล้วจ้ะ พร้อมผดุรอยยิ้มบรสิทุธิ์ให้เช่นเคย 

 “แหม แย่ชะมดั กำาหนดการของคณุแซนด์ฟอร์ดชกัช้าไปหรอือะไร

นี่แหละ กว่าจะสตาร์ทได้กเ็ลยช้าไปเป็นชั่วโมง”

 มอืของเอยีนโอบรอบเอวซซิเิลยี ซึ่งปล่อยให้เขาดงึตวัเข้าไปหา รบั

จมุพติจากรมิฝีปากเขา
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 “...ยงัไม่ได้ปิดประตูเลย”

 คบกันมาหลายปีแล้วก็จริง แต่ยังลังเลและขวยเขินกับพฤติกรรม

แบบนี้ เอยีนยงัคงยิ้ม ปิดประตูตามหลงั

 “กป็ล่อยให้เธอเหงานี่นา เลยต้องขอโทษกนัหน่อย”

 คำาหวานๆ ชวนให้เขด็ฟันนี่กเ็หมอืนกนั แต่น่าแปลกที่ตวัเองไม่ได้

รูส้กึผดิแปลกเวลาที่เขาพูดออกมา กลบัรู้สกึยนิดทีี่อตุส่าห์เป็นห่วงว่าตวัเอง

ต้องหง่าวอยู่ในโรงแรมคนเดยีว ซซิเิลยีแนบใบหน้าลงกบัอกของเอยีน

 ทว่า ความยนิดนีั้นกแ็ค่ชั่วขณะ

 “แล้ว...เป็นไงบ้าง?”

 เธอเงยหน้าขึ้นถาม แน่นอน ประสบความสำาเรจ็ส ิเอยีนหลิ่วตาให้

 “การพชิญพจิารณ์4โดยวารสาร N น่ะผ่านแล้ว เรื่องทฤษฎสีนบัสนนุ

กไ็ม่มอีะไรน่ากงัวล ที่เหลอืเป็นคอขวดกอ็ยูท่ี่ว่าพวกนั้นจะเป็นงานแค่ไหน 

แต่ดูๆ แล้วเหมอืนจะไปได้สวยนะ”

 “จริงหรอื โชคดจีงั”

 ตอนที่ได้ข่าวว่าเอยีนซึ่งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั M และบรษิทัผูผ้ลติกระจก บรษิทั SG ที่เป็นของฮวิจ์ แซนด์ 

ฟอร์ด หนึ่งในเจ้าของกจิการระดบัแนวหนา้ของประเทศ U มาเริ่มการวจิยั

ร่วมกนั เป็นช่วงที่พวกตนเพิ่งจะเริ่มคบหากนั

 ตั้งแต่แรกเข้ามหาวทิยาลยั เอยีนกข็ึ้นชื่อในหมู่อาจารย์ว่าเป็น “ยอด

อัจฉริยะ” พร้อมๆ กับที่เข้าร่วมห้องวิจัย เขาก็เร่งเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่

เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการทำาให้สถานะของกระจกอยู่ในภาวะเสถียรออกมา

โดยไม่ขาดสาย แม้จะอายแุค่ 24 กไ็ด้ดกีรดีอกเตอร์มาครองอย่างไม่เคย

4 พิชญพิจารณ์ (Peer Review) : คือกระบวนการของวารสารวิชาการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญ

ของสาขานั้นๆ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบบทความทางวิชาการ เพื่อประเมินว่าเป็นที่ยอมรับ 

ปฏิเสธ หรือให้กลับไปแก้ไข ก่อนที่จะรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

มีมาก่อน ชื่อของเอียน กัลเบรธก็ค่อยๆ แพร่ไปในวงการวิชาการฟิสิกส์

สถานะของแขง็ มบีรษิทัผลติกระจกทั้งในและต่างประเทศมากมายมารมุ

จบีให้วจิยัร่วมกนั และสาเหตทุี่เขาเลอืกบรษิทั SG กเ็พราะ “ตกึสำานกังาน

ใหญ่นั้นงดงามหรูหราที่สดุ”

 ซซิเิลยีไม่รูเ้ลยว่าเอยีนมผีลงานด้านการศกึษาถงึระดบันั้นจนกระทั่ง

เริ่มคบหากนั 

 แม้จะเคยได้ยนิคำารำ่าลอืจากเดก็สาวรุ่นเดยีวกนับ้าง และอยู่ชมรม

เทนนสิเหมอืนกนั แต่สำาหรบัซซิเิลยีแล้ว ไม่ว่าอย่างไร พูดแบบนี้อาจจะดู

เสยีมารยาทกไ็ด้ เอยีนกเ็ป็นรุ่นพี่ที่ถ้าอยู่ห่างๆ กค็งชอบลงละมั้ง

 เอยีนผูม้ร่ีางสงูโปร่ง หน้าตาคมสนัได้รปูกว่าคนทั่วไป นสิยัร่าเรงิ ใน

ชมรมกเ็ป็นคนที่อดใจไม่ให้มองไม่ได้  แต่พอเป็นเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ แล้วละก ็

น่าแปลกที่ไม่เคยได้ยนิว่าจะมเีรื่องอะไรที่ชวนให้ใจเต้นเลย

 “เขากใ็ช่ว่าจะเลวร้ายอะไรหรอกนะ หวัด ีแถมยงัเท่ แต่ทำาตวัยงักบั

เป็นเดก็อมมอืไปหน่อยน่ะ”

 นั่นเป็นเสยีงวจิารณ์ของนกัศกึษาหญงิในชมรมต่อเอยีน

 นสิยัของเอยีนกไ็ม่เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่สมยันั้นแล้ว ถ้าพดูใหด้กีค็อื

เป็นคนไม่มหีน้ามหีลงั แต่ถ้าพูดให้เสยีกค็อืคดิอะไรกโ็พล่งออกมาแบบนั้น

ทั้งท่าทางและคำาพูด  ในแง่ของความสามารถในฐานะนกัวจิยัไม่มอีะไรให้

ข้องใจแม้แต่นดิเดยีว และยิ่งด้วยเหตนุี้ด้วยแล้ว เลยดเูหมอืนจะทำาให้ผู้ร่วม

วจิยัต้องเสยีความรู้สกึกนัไปหลายต่อหลายหนแล้ว

 ตอนถกูเชญิไปงานปาร์ตี้กระชบัมติรของสมาชกิกลุม่วจิยัร่วม คนที่

ดเูหมอืนจะเป็นผูร้บัผดิชอบงานชื่อทราวสิ ไวน์เบร์ิก กเ็คยบ่นเรื่องนั้นมาให้

เข้าหู แม้เขาจะไม่ได้แสดงท่าทตีำาหนซิซิเิลยีกจ็รงิ แต่กเ็กรงใจอยู่ดี

 ดังนั้นในครั้งนี้เลยอดไม่ได้ที่จะกังวลว่าเอียนจะไปทำาให้ฝ่ายโน้น

ขดัเคอืงหรอืเปล่า

 “เป็นอะไรไป?”
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 “เอ๋?”

 ดูเหมือนจะเผลอคดิเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้ตวั “เป็นอะไรไป หมายถงึ”

 “กเ็ธอไม่เหน็จะดใีจเท่าไหร่เลย”

 บางสิ่งเยน็เฉยีบแล่นผ่านหวัใจ  ซซิเิลยีปั้นยิ้มพลางส่ายหน้า

 “เปล่านี่ เพียงแต่...ครั้งนี้ก็แค่ได้รับอนุมัติให้วิจัยต่อเท่านั้นไม่ใช่

หรือ? เลยเผลอคิดว่าจะโดนยกเลิกเอากลางคันแบบกระจกปรับเปลี่ยน

ดชันหีกัเหคราวที่แล้วหรอืเปล่า”

 ซซิเิลยีเองกเ็ป็นนกัวทิยาศาสตร์ระดบัปลายแถวที่เคยอยูใ่นหลกัสตูร

ชั้นปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัวศิวกรรม M แม้จะอยูก่นัคนละแผนกวชิา

กับเอียน แต่เธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าระหว่างความสำาเร็จของการวิจัยในระดับ

ห้องทดลองกบัการปรบัใช้งานจรงิในสงัคม มกีำาแพงสูงลบิลิ่วขวางกั้นอยู่ 

ตวัอย่างแบบ “ถงุลมสญุญากาศ” ที่กลายเป็นนวตักรรมใหม่ซึ่งกลายเป็น

รากฐานของการพฒันาเจลลี่ฟิช (โพยมยานใช้ถงุอากาศ) ได้รบัการยกย่อง

ว่า “ก่อให้เกดิการปฏวิตัวิศิวกรรมอากาศยาน” เป็นเพยีงแค่กระผกีเดยีว

ของ “ผลการวจิยั” นบัไม่ถ้วนที่เกดิขึ้นทกุวนัในทกุมมุโลก

 “โง่จริง”

 เอียนลูบผมซิซิเลีย “สำาหรับฉันแล้วถือว่าประสบความสำาเร็จแล้ว

นะ ทฤษฎีก็ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่ข้อเดียว แถมยังสร้างผลงานตัวอย่าง

มาพสิูจน์ได้จรงิ ส่วนจะใช้เป็นสนิค้าได้หรอืเปล่านั้นเป็นเรื่องที่บรษิทั SG 

ควรจะไปคดิกนัเอง ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะไปกลุ้มใจแทน เพราะเดมิทใีน

การวจิยัร่วม เรากแ็บ่งหน้าที่กนัมาตั้งแต่ต้นแล้ว”

 ก่อนหน้านี้เธอเคยถามคนรักว่าอุตส่าห์สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

ขนาดนี้ได้ทั้งท ีไม่เจบ็ใจบ้างหรอืที่มนัจบลงโดยไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอก

 เจ็บใจหรอื? เจบ็ใจทำาไม?

 เอียนตอบอย่างงุนงงจากใจจริง หน้าที่ของนักวิจัยก็คือการวิจัย 

ไม่ใช่การขายของ เรื่องแบบนั้นปล่อยให้คนอื่นไปทำาแทนก็พอแล้ว นั่น
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

แหละคอืทฤษฎโีปรดของเอยีนละ

 ตอนนี้กเ็หมอืนกนั รอยยิ้มของเอยีนไม่มคีวามมดืมนเลย

 “การนำาเสนองานวนันี้กเ็หมอืนกนั ทราวสิกบัแจค็จะเป็นยงัไงกไ็ม่รูล้ะ 

แต่สดุท้ายคณุแซนด์ฟอร์ดกด็ูท่าจะอารมณ์ด ีเรยีกว่าโล่งใจไปเปลาะนงึ”

 “ได้ไง พูดอะไรแบบนั้น”

 ซซิเิลยียิ้ม

 แม้จะยิ้ม แต่ความเจบ็ปวดกแ็ล่นลกึในอก ราวกบัถกูเจาะด้วยสว่าน

 ❉

 “ท่านประธาน ขอขอบคณุอกีครั้งครบั ที่วนันี้กรณุาสละเวลาให้”

 แซนด์ฟอร์ดรบัการโค้งขอบคณุของทราวสิด้วยท่าทสีบายๆ

 “กน็ายอตุส่าห์ผลติตวัอย่างขึ้นมาได้เรว็กว่าที่คาดเอาไว้นี่นะ ถอืว่า

แทนคำาขอบใจก็แล้วกัน แต่อย่าเข้าใจผิดล่ะ งานของนายคือการสร้าง

สนิค้าขายดผีลติปรมิาณมาก ไม่ใช่การเป็นเพื่อนเล่นกบันกัวจิยัอ่อนโลก”

 “ผมทราบครบั”

 ทราวิสตอบด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง ผมที่หวีไว้อย่างเรียบร้อยดำา

ขลบัไม่มหีงอกแซมแม้แต่เส้นเดยีว ไม่รู้ว่าเป็นสผีมเดมิหรอืย้อมผม มอง

จากชดุสทูกเ็หน็แล้วว่าร่างกายถกูรดีไขมนัส่วนเกนิออกไป ต่างจากตนเอง 

อายนุั้นได้ยนิว่า 44 ปี แต่ดูภายนอกแล้วยงัดูหนุ่มกว่านั้นเป็นสบิปี

 จะว่าไปดูแล้วก็ออกจะขาดความน่าเกรงขามในฐานะหัวหน้าฝ่าย

ของบริษัทระดับแนวหน้าไปหน่อย ตอนนี้แม้เจ้าตัวพยายามระงับสีหน้า

ให้เรยีบเฉย แต่กส็งัเกตออกได้ไม่ยากว่าแอบเหงื่อตก

 ตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่ห้องอาหารของบ้านใหม่บนชั้นสูงสุดของ

แซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์

 พอย้ายมาจากห้องนั่งเล่นที่นำาเสนองานกัน ฮิวจ์ก็เชิญทราวิสให้ 
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รบัประทานอาหารด้วย เพราะรูด้ว่ีาการให้ลิ้มชมิ “ประสบการณ์ที่ถกูปฏบิตั ิ

เป็นพิเศษ” ในระดับที่กำาลังพอดีนั้น จะช่วยเพิ่มความจงรักภักดีให้กับ 

ลกูน้อง แต่วธินีี้จะใช้ได้กบัคนระดบับรหิารเท่านั้น สำาหรบัคนระดบัปลายแถว

นั้นรงัแต่จะทำาให้อวดดไีปเปล่าๆ

 ดงันั้นคนที่นั่งอยูต่่อหน้าฮวิจ์ในตอนนี้จงึมเีพยีงทราวสิ ส่วนอกีสอง

คน เอยีนกบัแจค็ หลงัจากนำาเสนองานจบกใ็ห้กลบัไปได้เลย คนที่อยู่ใน

ห้องอาหารมีเพียงฮิวจ์กับทราวิส และแม่บ้านคนเดียวที่คอยยืนรอรับใช้

เยื้องๆ ไปทางด้านหลงั

 ไม่เห็นโรน่า ไม่รู้ว่าออกไปเดินเล่นหรือเปล่า พอนึกถึงลูกสาวคน

เดยีวที่ภรรยาผู้ล่วงลบัทิ้งไว้ ความรู้สกึขมขื่นกแ็ผ่ซ่านในปากของฮวิจ์

 อสิซาเบลล่า ฮวิจ์คยุกบัภรรยาภายในหวั

 เดก็คนนั้นเหมอืนเธอไม่มผีดิ น่ารกัราวกบัแมว ไร้เดยีงสาราวกบัลูก

สนุขั แต่หมู่นี้ฉนัไม่รู้แล้วว่าเดก็คนนั้นคดิอะไรอยู่

 แม้รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกันเพียงไร แต่ลูกสาวกับภรรยาก็เป็น

คนละคนกัน ความรักต่อลูกสาวกับความรักต่อภรรยาไม่ใช่สิ่งที่จะแลก

เปลี่ยนทดแทนกนัได้ และไม่มหีลกัประกนัว่าตนจะได้รบัความรกัตอบแทน

จากลูกสาว

 เคยหวงักนัไว้สองคนกบัภรรยาเหมอืนกนั ว่าจะมลีูกกนัอกีหลายๆ 

คน อาจจะช่วยคลายเหงาได้บ้าง แต่เธอก็มาด่วนจากโลกนี้ไปเสียก่อน 

และเขาก็ไม่มีความคิดที่จะหาหญิงคนใหม่มาเป็นภรรยาด้วย แน่นอนว่า

ฮวิจ์ไม่ได้ปฏเิสธความสมัพนัธ์กบัสตรไีปโดยสิ้นเชงิ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  

จงึได้รู้สกึรงัเกยีจความคดิที่จะมลีูกกบัคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาอย่างรนุแรง

 ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งจากการเป็นราชาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืของ

ที่แอบสะสมไว้ แม้แต่พวกนกเหล่านั้น แม้จะช่วยสนองตอบความโลภได้ 

แต่กไ็ม่มวีธิใีดที่จะเตมิเตม็ส่วนที่ขาดหายไปในหวัใจได้
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 เขายกไวน์ขึ้นจบิ แล้ววางแก้วที่ว่างเปล่าบนโต๊ะ แม่บ้าน พาเมล่า 

เอลสินั สวมชดุผ้ากนัเปื้อน ก้าวออกมา รนิไวน์ลงในแก้ว

 เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดี ไม่ต้องคอยจู้จี้ก็สนองความต้องการของ 

เจ้านายได้อย่างเหมาะสม หลงัจ้างเธอมาทดแทนแม่บ้านคนเก่าได้สองปี ไม่ว่า

แม่บ้านที่เคยจ้างไว้ในอดตีหรอืเลขานกุาร กไ็ม่มใีครรู้ใจเขาได้เท่าพาเมล่า

 ผมยาวสีทองแดง มุ่นเป็นมวยไว้ที่หลังศีรษะ แม้จะไม่ใช่คนสวย

โดดเด่น แต่หลงัที่เหยยีดตรง และแว่นกรอบสี่เหลี่ยมให้ความรู้สกึว่าเป็น

คนมีสติปัญญา ส่วนหน้าอกตูมตั้งดันชุดแม่บ้านมีผ้ากันเปื้อน ให้ความ

รู้สกึยั่วยวนอย่างบอกไม่ถูก และฮวิจ์กร็ู้ดวี่าความขดัแย้งนี้เป็นสิ่งที่ดงึดูด

สายตาผู้มองโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้านายอยู่ไม่ขาด

 อายุอานามก็คงจะสามสิบกว่านิดหน่อย เรียกว่าเป็นสาวสะพรั่ง 

เวลาอยู่บนเตยีงคงจะครางสะเดด็ การนกึถงึภาพร่างเปลอืยของพาเมล่า 

ที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นนั้น เป็นจินตนาการที่กระตุ้นอารมณ์ได้ไม่น้อย

สำาหรบัชายวยัห้าสบิปลายๆ อย่างฮวิจ์

 ยกเหล้าแก้วใหม่ขึ้นจรดรมิฝีปาก แล้วนกึถงึอกีเรื่องขึ้นมาได้

 “พูดถงึสนิค้าตวัอย่าง แล้วเรื่อง ‘แบลงเกต็’ ไปถงึไหนแล้ว”

 “ทางโน้นครบั”

 ทราวสิเบนสายตาไปยงักระเป๋าเดนิทางที่วางอยูต่รงตะแกรงรมิผนงั  

ก่อนจะเหลอืบมองพาเมล่า “...ได้ใช่ไหมครบั?”

 “ไม่เป็นไร”

 ความปากหนักของพาเมล่านั้นรับประกันได้ และเธอก็ผ่านการ

พิสูจน์จากทนายประจำาตัวมาแล้วว่าเป็นคนมีประวัติธรรมดาๆ ที่มาจาก

ชนบทในรฐั I ที่เข้ามาในมลรฐั NY จรงิ

 ก่อนที่ทราวสิจะทนัลกุจากเก้าอี้ พาเมล่าเดนิไปที่รมิผนงั หิ้วกระเป๋า

เดนิทางกลบัมา ปลดลอ็กแล้วล้วงสิ่งนั้นออกมา

 เสยีงอทุานอย่างนกึไม่ถงึหลดุรอดออกมา
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 “อาศัยทฤษฎีของศ.กัลเบรธเป็นพื้นฐาน และขอความเห็นจาก 

ที่ปรกึษา เงื่อนไขในการผลติกย็งัคงเข้มงวดอย่างเคย และกว่าจะแอบเดนิ

เครื่องจกัรเป็นการลบัได้กเ็หนื่อยสายตวัแทบขาดเลยครบั”

 “ประสิทธภิาพล่ะ”

 ถามโดยไม่สนใจกับคำาพูดถงึความเหนื่อยยากของลูกน้อง ทราวสิ

ตอบ “ไม่มปีัญหาครบั”

 “เป้าหมายด้านประสทิธภิาพนั้นเคลยีร์ได้หมดแล้วครบั กค็งมคีวาม

เป็นไปได้พอที่จะขายให้กบัทางกองทพั ปัญหากอ็ยูท่ี่การผลติปรมิาณมาก

นี่แหละครบั”

 “กระจกแผ่นสำาหรับประชาชนทั่วไปใช้กับไอ้นี่น่ะ ธรรมชาติของ

ลกูค้าหรอืตลาดมนัต่างกนัเป็นคนละเรื่อง ช่วงที่ประเทศศตัรกูำาลงัอาละวาด

อยู่ที่อีกฟากมหาสมุทรแบบนี้ ทางกองทัพคงไม่ขี้เหนียวเงินทองหรอก 

 ว่าแต่ทั้งนอกในบรษิทันอกจากนายแล้วมใีครรู้เรื่องนี้อกีบ้าง?”

 “มีแค่แจ็คครับ และด้วยกลยุทธ์ด้านสิทธิบัตร เราเลยไม่ต้องแจ้ง

รายละเอยีดต่อทั้งศ.กลัเบรธ ทั้งที่ปรกึษา”

 เก่งกว่าที่คิด ฮิวจ์สั่งให้พาเมล่าเอาของสิ่งนั้นไปเก็บในตู้นิรภัย  

แล้วเริ่มรบัประทานอาหารต่อ

 ระหว่างรบัประทานอาหาร ทราวสิรกัษาสหีน้าเป็นปกตแิต่ต้นจนจบ 

แต่หลงัจากเหล้าผ่านลำาคอไปราวสองแก้ว กเ็ริ่มจะพูดจ้อกว่าเดมิ เจ้าตวั

คงจะคดิเรื่องส่งลกูสาวคนโตไปเข้าโรงเรยีนมธัยมต้นเอกชนอยู ่ดทูรงแล้ว

จะสร้างครอบครวัที่สมบรูณ์พูนสขุได้พอสมควร การเกบ็ข้อมลูส่วนตวัของ

ลูกน้อง กเ็ป็นงานสำาคญัของหวัหน้าองค์กรเช่นกนั

 รบัประทานอาหารเสรจ็ และพาเมล่าเกบ็โต๊ะไปแล้วสกัพกั ทราวสิ 

กเ็อ่ยเลยีบๆ เคยีงๆ ขึ้นมา

 “ว่าแต่ ท่านประธานครบั พอดผีมได้ฟังมาจากผู้บรหิารของบรษิทั

ลกูค้า ว่าที่บ้านท่านประธาน เลี้ยงสิ่งมชีวีติหายากสดุๆ ไว้อยูจ่รงิหรอืเปล่า
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

ครบั”

 “...โฮ่?”

 ฮวิจ์เลกิคิ้ว สหีน้าของทราวสิฉายแววลงัเล แม้จะเพยีงน้อยนดิ 

 แอบเดาะลิ้นอยู่ในใจ เดิมทีสวนสัตว์และพฤกษศาสตร์สร้างขึ้น 

เพื่อเป็นเครื่องหย่อนใจให้กับตัวฮิวจ์เอง ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นขี้ปาก 

ชาวบ้าน คนที่ให้ดกูม็แีต่นกัการเมอืงและนกัธรุกจิระดบัทอ็ปคลาสเท่านั้น  

ใครกนันะไปปากสว่าง แม้คู่ธรุกจิของบรษิทั SG จะมอียู่นบัไม่ถ้วน แต่ถ้า 

เป็นผู้ที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีติดต่อด้วยโดยตรงก็มีไม่มากนัก  

หลงัจากนี้ต้องตกัเตอืนเสยีหน่อยแล้ว

 สังเกตลูกน้องที่อยู่เบื้องหน้าสายตาอีกครั้ง เอาละสิ จะตอบว่า

อย่างไรดี

 แม้ทราวิสจะมีจุดด้อยเรื่องปิดบังสิ่งที่ตัวเองคิดได้ไม่มิด แต่นั่นก็

เป็นเรื่องที่ฮวิจ์ดูจากสายตาของตวัเอง ทั้งท่าทใีนการควบคมุอารมณ์และ

เรื่องเทคนคิฝีมอืกถ็อืว่าไม่เลว แม้ว่ายงัไม่คอ่ยจะพอใจกบังานอยู่บ้าง แต่

ถ้าไม่มอีะไรนกัหนาเกนิไปแล้วละก ็ยงัมคีวามจงรกัภกัดบีรษิทัอยู ่ทั้งเรื่อง

ที่เจ้าตวัจะส่งลกูสาวเข้าโรงเรยีนเอกชน กแ็สดงว่าไม่คดิที่จะปล่อยมอืจาก

ตำาแหน่งและเงนิเดอืนปัจจบุนั นอกจากนี้ ฝีมอืในการดำาเนนิการจนกระทั่ง

สร้างสนิค้าตวัอย่างสำาเรจ็ กถ็อืว่ามคีวามสามารถเพยีงพอ

 ขนืปกปิดไปกไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าให้ได้เหน็ความลบั อาจจะยิ่ง

เพิ่มความจงรกัภกัดไีด้มากกว่า

 “อยากเห็นงั้นร?ึ”

 ฮวิจ์โยนเหยื่อล่อ

 ทราวสิเบกิตากว้าง หลงัจากลงัเลอยู่นานกพ็ยกัหน้าบอกว่า ถ้าไม่

รงัเกยีจนะครบั

 ฮิวจ์ร่วมทางไปกับพาเมล่าที่ย้อนออกมาจากในครัว ทราวิสออก
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จากห้องอาหารไปตามทางเดนิ มองเหน็ลฟิต์ที่อยูส่ดุทางซ้ายมอื เป็นลฟิต์

เฉพาะสำาหรบัครอบครวัแซนด์ฟอร์ดที่เชื่อมต่อชั้นหนึ่งกบัชั้นบนสดุโดยตรง 

มรีปภ.เฝ้าที่ชั้นหนึ่งตลอด 24 ชั่วโมง บคุคลภายนอกไม่สามารถเข้าได้

 แต่ตอนนี้ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องลงไปโลกข้างล่าง ฮิวจ์หมุนตัวไป

ด้านหน้า

 เบื้องหน้าสายตามีบานประตูทำาด้วยไม้หนา พาเมล่าก้าวออกไป 

ผลกับานประตูให้เปิดออก

 ตรงนั้นเป็นพื้นที่ว่างลักษณะเหมือนห้องปาร์ตี้ ตรงกลางมีโต๊ะไม้

รูปวงร ี วางเก้าอี้มพีนกัแขนอยู่หกตวัโดยรอบ ที่ผนงัด้านตรงกนัข้ามมชีั้น

หนงัสอืสูงๆ วางเรยีงราย

 เป็นสถานที่สำาหรบัเชญิแขกสำาคญัมาร่วมรบัประทานอาหาร แต่ใน 

ความเป็นจริงแล้วก็แค่มีเผื่อไว้ ถ้าเป็นการประชุมคนน้อยๆ อย่างการ 

นำาเสนองานเมื่อกี้ ทำากนัในห้องนั่งเล่นกส็บายใจกว่า แถมยงัดื่มเหล้าได้ด้วย 

กลายเป็นว่ายิ่งมคีนมากกย็ิ่งไม่อยากจะเชญิมาที่บ้านตั้งแต่แรกแล้ว

 ทว่า กไ็ม่ได้รงัเกยีจอะไรเป็นพเิศษ จะอย่างไรมนักแ็ค่การอำาพราง

เท่านั้น

 ทกุคนเดนิอ้อมโต๊ะ มาหยดุยนืที่หน้าชั้นหนงัสอืชั้นหนึ่ง

 พาเมล่ายกมอืทาบชั้นหนงัสอืแล้วผลกั

 ชั้นหนงัสอืนั้นเลื่อนเข้าสู่ด้านในเงยีบๆ

 พาเมล่าชำาเลอืงด้วยหางตามองทราวสิที่เบกิตากว้าง  ดงึชั้นหนงัสอื

ที่เลื่อนเข้าด้านในให้ขยับไปด้านข้าง ชั้นหนังสือนั้นเลื่อนหายไปด้านหลัง

ชั้นหนงัสอือกีชั้นที่อยู่ทางขวามอืราวกบัเกมปรศินาเลื่อนบลอ็กไม้

 พื้นที่ตรงนั้นเปิดว่าง ด้านในนั้นมบีานประตูเหลก็สขีาวนำ้านมอยู่

 ด้านบนติดป้ายสีแดงว่า “EMERGENCY EXIT (ทางออกฉุกเฉิน)” 

เป็นประตูแบบเรยีบๆ ไร้รสนยิมไม่ได้เข้ากบัห้องปูพรมหรูหราเอาเสยีเลย

 “ท่านประธาน นี่มนั?”
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 ทราวิสถึงกับเปล่งเสียงงงๆ ออกมาเมื่อเห็นภาพที่ราวกับหลุดมา

จากฉากในนยิายนกัสบื

 ฮิวจ์ไม่สนใจกับคำาถามของลูกน้อง เดินเข้าไปหาประตู ขณะที่ 

พาเมล่าถอยหลบให้

 ที่ข้างประตูมปีุ่มตวัเลขฝังอยู่ ฮวิจ์พมิพ์เลขรหสัสบิหกหลกั กดปุ่ม 

Enter ลอ็กพลนัคลายออกด้วยเสยีงดงัหนกัๆ

 “งั้น จะนำาทางไปนะ”

 ฮวิจ์ยื่นมอืไปยงัประตู ดงึเข้าหาตวั ทราวสิกลนืนำ้าลาย ส่วนพาเมล่า

ทำาความเคารพให้ที่หน้าชั้นหนงัสอื

 วนิาททีี่ลอดประตเูข้าไป กลิ่นคาวที่ไม่เข้ากบัตกึสงูในนครใหญเ่อา

เสยีเลยกล็อยมาปะทะจมูก

 เป็นกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวที่ผสมผสานกันระหว่างกลิ่นสาบสัตว์และ

กลิ่นของเสยีขบัถ่าย ทราวสิขมวดคิ้วเลก็น้อย คงจะเป็นกลิ่นที่คนใช้ชวีติ

ในเมอืงหรอืในศนูย์วจิยัคงจะไม่เคยสมัผสัเกี่ยวข้อง แต่เพราะมรีะบบปรบั

อากาศช่วย กลิ่นจึงไม่ถึงกับฉุนเฉียวเสียจนต้องนิ่วหน้า แต่ถ้าเทียบกับ

อากาศที่ไร้กลิ่นไร้รสเมื่อครู่กเ็หน็ความแตกต่างได้ชดัเจน 

 แต่กไ็ม่ได้รงัเกยีจอะไร นี่เป็นชะตากรรมของคนที่เลี้ยงสตัว์ ในเมอืง

ชนบทที่ตนเคยอยูส่มยัเดก็ๆ ถ้าออกไปตามฟาร์มกจ็ะมกีลิ่นแบบนี้คละคลุง้

เป็นเรื่องปกติ

 อกีฟากของประตนูั้นมดืสนทิ ประตทูี่อยูด้่านหลงันั้นเปิดแง้มแค่พอ

ให้เดนิผ่านได้ แสงจากห้องปาร์ตี้ส่องไปถงึแค่แทบเท้าของพวกฮวิจ์

 ได้ยนิเสยีงร้อง มทีั้งเสยีงคำารามตำ่าๆ เสยีงกรดีแหลมสูง และเสยีง

เหมอืนนกร้องเพลง

 ฮวิจ์เอื้อมมอืไปที่ผนงั กดสวติช์ไฟบนเพดานสว่างพรึ่บ รดูม่านแห่ง

ความมดืออกไป
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 กรงโปร่งใสหลายกรง วางเรียงรายอยู่ใต้แสงสลวัๆ

 ในแต่ละกรงกกัขงัสิ่งมชีวีติรปูร่างพสิดารราวกบัจะหลดุออกมาจาก

โลกแห่งจนิตนาการเอาไว้

 ตวัห้องนั้นกว้างกว่าห้องปาร์ตี้มากมายนกั

 กว้างร่วมสบิกว่าเมตร ส่วนลกึนั้นกว่ายี่สบิเมตร ใกล้ๆ กบัตอนกลาง

ห้องมเีสาต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้น

 พื้นเป็นกระเบื้องยางเรยีบๆ ทั้งเสา เพดาน และผนงัทั้งสี่ด้านเป็นปนู

เปลอืย ถ้าดเูฉพาะการออกแบบภายในแล้วกเ็ป็นสถานที่ที่ดเูยน็ชาราวกบั

พพิธิภณัฑ์ศลิปะที่สร้างไม่เสรจ็

 ในพื้นที่ที่ดูจืดชืดเช่นนั้น มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสีสันรูปพรรณถูก 

จดัแสดงไว้นบัสบิๆ ตวั

 กรงนั้นทำาด้วยกระจก แผ่นกระจกที่สูงขึ้นไปจากพื้นจนถึงเพดาน 

ล้อมรอบสิ่งมีชีวิตพวกนั้นไว้ เป็นผลิตภัณฑ์สั่งผลิตเป็นพิเศษของบริษัท 

SG พื้นกรงนั้นสร้างเป็นแบบยกพื้นเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการกับสิ่ง 

ขบัถ่าย การให้อาหาร ตลอดจนการปรบัอากาศ  สำาหรบักรงสตัว์ที่สร้างไว้

ในร่มแล้วกถ็อืว่าขนาดมหมึาเลยทเีดยีว

 “...นี่มนั”

 เสยีงรำาพงึของทราวสิ ผสมผสานทั้งความสนเทห่แ์ละความตื่นเต้น

 ฮิวจ์พาชมอ้อมกรงไปทางซ้ายมืออย่างที่เคย แสงที่ส่องลงมาจาก

เพดานนั้นสว่างแค่สลวัๆ  ปรมิาณแสงในช่วงกลางคนืจะถกูปรบัลดลงโดย

คำานงึถงึวงจรชวีติของพวกเขา

 ในกรงกระจก ลเีมอร์ตวัหนึ่งเงยหน้ามองมาทางนี้ แต่ไม่ใช่ลเีมอร์ 

ธรรมดาๆ อย่างที่เหน็ทั่วไปในสวนสตัว์ ขนทั้งตวัเป็นสขีาว ดวงตาแดงกำ่า

 “ลีเมอร์เผอืก หรอืครบั”

 “รบัมาจากส.ส.ประเทศ O น่ะ เขาดแูลไม่ไหว ตอนที่มาถงึฉนักป่็วย
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

มาแล้ว ขนรงุรงัเลยเชยีวละ”

 จรงิหรอืครบั ทราวสิตอบ ฮวิจ์เดนิไปยงักรงต่อไป

 งูเหลอืม มสีองหวั

 “ซื้อมาจากผู้ขายสัตว์ป่า บอกว่าได้ของหายากมา แต่หัวอีกด้าน

เป็นเหมอืนโผล่ออกมาประดบัไว้เฉยๆ”

 “...ก ็ถอืว่าเป็นของมคี่าจรงิๆ นั่นแหละครบั”

 เสยีงเหมอืนลกูน้องรำาพงึ “ถงึกบัมขีองแบบนี้ กค็งจะเป็นนายหน้าที่

กว้างขวางพอดู”

 ฮวิจ์ไม่ตอบ เดนิห่างออกไปจากกรงงูเหลอืม ทราวสิลนลานตามไป

 คราวนี้เป็นแมวป่า มลีายจดุเหมอืนเสอืดาว แต่แตกต่างจากแมวที่

เดนิกนัให้เกลื่อนเมอืงตรงดวงตาหรอืท่าททีี่ยงัคงมแีววดรุ้ายฉายออกมาให้

เหน็อย่างแรงกล้า

 ข้างๆ เป็นกรงมังกรโคโมโด ร่างยักษ์สีเทามีรอยคาดแดงรอบคอ

คลานแนบอยู่กบัพื้น

 ร่างกายของทั้งสองตัวไม่มีอะไรผิดปกติอย่างสีเผือกหรือมีสองหัว 

แต่คราวนี้ลูกน้องกลบัเบกิตากว้าง

 “สตัว์หายากของประเทศ J...กิ้งก่านี่ กเ็ป็นด้วย ตามสนธสิญัญา

ระหว่างประเทศ”

 เงยหน้าขึ้นมาทนัควนั “ท่านประธาน ได้มายงัไง”

 “แน่นอน ซื้อมาจากนายหน้าน่ะส”ิ

 ทราวิสอึ้งไป หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่เจ้าตัวคงรู้สึกราวกับเป็น 

ชั่วนิรันดร์ สีหน้าก็หายไปจากใบหน้านั้น เป็นสีหน้าแบบเดียวกับตอนที่ 

บรรยายข้อเทจ็จรงิอย่างเฉื่อยเฉยระหว่างการนำาเสนองาน

 ...คงเข้าใจถึงความหมายที่ฉนัพานายเข้ามาที่นี่แล้วละสิ

 ตั้งใจเอาไว้แล้วถ้าหากอกีฝ่ายเกดิถามว่า เรื่องแบบนี้อนญุาตได้ด้วย

หรอืครบั เมื่อไหร่ กจ็ะไล่ตะเพดิไปทนัท ีต่อให้อกีฝ่ายพยายามจะเข้าหา
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ตำารวจ แต่ตนก็มีวิธีจัดการอีกมากมาย เจ้าตัวคนที่ไปฟ้องร้องรังแต่จะ 

สูญเสยีสถานะของตนเองเท่านั้น

 เมื่อได้รู้ความลบัของเจ้านายแล้ว ยงัพร้อมใจที่จะเชื่อฟังหรอืเปล่า 

ทราวสิดเูหมอืนจะเข้าใจความหมายของข้อสอบที่ถกูออกให้โดยกะทนัหนั

ได้อย่างถูกต้อง

 เอาเป็นว่าถอืว่าสอบผ่านกแ็ล้วกนั ฮวิจ์แอบหวัเราะในใจที่สายตา

ของตนเองยงัไม่ฟั่นเฟือน 

 หลังจากนั้นการเที่ยวชมยงัดำาเนนิต่อไป

 กรงนั้นไม่ได้วางไว้อย่างเป็นระเบยีบ  แต่จงใจวางให้มทีางแยกหรอื

ทางตนัราวกบัเป็นวงกต เพื่อไม่ให้ผู้บกุรกุหรอืสตัว์ออกไปข้างนอกได้โดย

ง่าย ไม่ใช่แค่กรงเท่านั้น แต่การจดัแบ่งทางเดนิ กม็กีารใช้ลกูเล่นอย่างเช่น

การใช้กระจกเพื่อหลอกตาผู้มาเยอืนให้สบัสน

 ถึงจะบอกว่าเป็นทางวงกต แต่ก็เป็นของที่ถ้ามองในแนวระนาบ 

แล้วละก ็แม้จะเป็นเดก็อมมอืกไ็ขปรศินาได้ง่ายๆ ตวัฮวิจ์เองกจ็ดจำาลำาดบั 

เส้นทางได้ แต่ทราวิสที่เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนั้นดูเหมือนจะงงๆ จึง 

เหลยีวกลบัไปมองด้านหลงัหรอืประตูเหลก็อยู่บ่อยๆ

 สัตว์ที่จัดแสดงอยู่นั้นไม่ได้มีแต่สัตว์บก ยังมีปลานำ้าลึกรูปร่าง

ประหลาดที่อยู่ในตู้กระจก หรอืพชืหายากที่ไม่พบเหน็ในประเทศ U ส่วน

ใหญ่จะเป็นของที่ได้มาโดยผดิกฎหมาย

 ทราวิสไม่ได้แสดงให้เห็นความหวั่นไหวอีกต่อไปกับสิ่งมีชีวิตส่วน

ใหญ่ที่ได้เหน็ แต่พอมาอยู่หน้าพชืชนดิหนึ่งที่อยู่ด้านในสดุกช็ะงกัฝีเท้า

 กหุลาบสนีำ้าเงนิ

 เถาเลื้อยพันไม้คำ้ายัน ที่ปลายเถามีดอกกุหลาบกลีบสีนำ้าเงินเข้ม

ซ้อนทบักนัหลายๆ ชั้น เบ่งบานให้บรรยากาศที่แปลกพสิดาร

 “หรือว่านี่คอื ผลงานของศ.แฟรงกี้ เทนเนยีล?”

 ทราวสิจ้องมองกหุลาบสนีำ้าเงนิที่ถกูวชิาวศิวพนัธกุรรมสร้างขึ้นและ
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

แถลงข่าวไปเมื่อเดือนก่อน “นี่มัน ยังไม่น่าจะออกสู่ท้องตลาดไม่ใช่หรือ

ครบั”

 “มเีส้นสายอยูก่บัสารวตัรใหญ่สถาน ีF น่ะ เขาเลยแบ่งหน่อที่ยดึไว้

เป็นหลักฐานระหว่างทำาคดีของศ.เทนเนียลมาให้หน่อนงึ เป็นหนึ่งในของ

ที่ถกูใจมากที่สดุในคอลเลกชนัของฉนั ...แต่สดุท้ายกค็งจะมเีกลื่อนไปอยูด่ี 

น่ะแหละ”

 ฮวิจ์จ้องมองกหุลาบสนีำ้าเงนิที่ดูเหมอืนจะถกูตั้งชื่อว่า “Abyss - ห้วง

สมทุร” อยู่ครู่หนึ่งแล้วหนัไปหาทราวสิ 

 “ของที่จะให้นายดูในตอนนี้กห็มดแค่นี้ เป็นไงบ้างล่ะ”

 “แค่ความประทับใจพื้นๆ น่ะครบั...พูดไม่ออกเลยครบั”

 ทราวสิถอนใจ “ขอขอบคณุอกีครั้งนะครบัที่กรณุาให้โอกาสแบบนี้

กบัผม”

 สาเหตุที่เขาชมเชยออกมาไม่ได้เต็มปากว่ายอดเยี่ยม ก็คงเพราะ

มโนธรรมยังคงตำาหนิเรื่องที่ไปรวบรวมของพวกนั้นมาด้วยวิธีผิดกฎหมาย

กระมงั แต่ช่างเถอะ ถ้าอกีฝ่ายเป็นคนที่ฉวยโอกาสนี้ประจบประแจงละก ็

จะกลายเป็นว่าจะโดนตนประเมนิค่าตำ่าลงไปแทน

 “ว่าแต่ ท่านประธาน”

 ทราวิสเบนสายตาไปยังทางเดินด้านใน “ตรงโน้น คืออะไรหรือ

ครบั?”

 ถ้ามองจากประตูเหล็กที่พวกฮิวจ์เข้ามาเยื้องๆ ไปทางซ้ายด้านใน

สุด มุมหนึ่งของผนังคอนกรีตมีรอยบากเป็นเส้นตรงที่ดูแล้วเห็นได้ชัดว่า

ไม่ใช่รอยร้าวเป็นแนวยาว เป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า

 มนัคอืประตู ที่ข้างๆ ทางขวามปีุม่ตวัเลข 10 ปุม่แบบเดยีวกบัประตู

เหลก็เมื่อกี้

 “มคีอลเลกชนัลำ้าค่าอยูใ่นนั้น น่าเสยีดายที่การดแูลยากมาก กเ็ลย

ให้คนอื่นดูได้แค่ไม่กี่คน”
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 รมิฝีปากของทราวสิขยบั แล้วเม้มกลบัไปอกีครั้ง คงอยากจะถาม

ว่าข้างในมันคืออะไรกระมัง มาถึงขั้นนี้แล้วยังสลัดความเย้ายวนใจไปได้ 

ถอืว่าควบคมุตวัเองได้ไม่เลวเลย

 รู้สึกได้ว่าอารมณ์ดีอย่างที่ไม่ได้เป็นมาเสียนาน ความหฤหรรษ์

ราวกบัได้แอบมองเข้าไปในกล่องต้องห้าม ครอบงำาร่างของฮวิจ์

 “แต่กน็ะ ไหนๆ แล้ว ไปดูกนัเลยไหม?”

 จะดหีรอืครบั ทราวสิถาม “แตว่่า” ฮวิจพ์ยกัหน้าพลางอมยิ้มอย่าง

มเีลศนยั 

 “ระวังไว้ให้ดีๆ  ล่ะ ขนืประมาท จะหลงเสน่ห์ไม่รู้ตวั”

 ❉

 ถนนในย่านธุรกจิยามราตรขีองนคร N นั้น ไม่ใช่ที่ให้คนหนุ่มสาว

เดนิเอ้อระเหยตามสบายโดยลำาพงั

 แจค็ คาทรลั แหงนหน้ามองตกึระฟ้าส่องแสงระยบิระยบั พลางเตะ

แผ่นหนิปูทางเท้าอย่างหงดุหงดิ 

 ใกล้จะถงึคนืศกัดิ์สทิธิ์ ตามตู้โชว์หน้าร้านรมิถนนกถ็กูประดบัประดา

ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งสีแดง สีขาว สีเขียว หรือไม่ก็หลอดไฟประดับสีสัน

ฉดูฉาด มองไปตามมมุถนนหรอืหน้าต่างภตัตาคารต่างๆ สายตาสะดดุแต่

กบัเหล่าชายหญงิซึ่งถ้าไม่ใช่คู่รกั กเ็ป็นครอบครวั หรอืไม่กเ็ป็นเพื่อนรู้จกั

กนั หรอืไม่กก็ลุม่เพื่อนที่ทำางานเดยีวกนั หาร้านที่มบีรรยากาศให้เข้าไปนั่ง

คนเดยีวได้อย่างสบายใจไม่เจอ ในนครใหญ่ที่โดดเด่นของประเทศ U นกึ

ไม่ถงึว่าจะต้องมากลุ้มใจแค่กบัเรื่องหาที่กนิอาหารมื้อเยน็

 แน่นอน แจค็รู้ดวี่าจะเข้าร้านไปเลยไม่ต้องไปสนใจบรรยากาศกไ็ด้ 

แต่ก็ยังลังเลจากความทรงจำาที่ก่อนหน้านี้เคยรวบรวมความกล้าเข้าผับ 
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

พอโผล่เข้าไปกโ็ดนลูกค้าขี้เมาหวัเราะเยาะเอาทนัทวี่า “ไอ้หนู ที่นี่ไม่ใช่ที่

ให้เดก็ไฮสกูลเข้านะ” 

 หรอืว่าจะหาร้านแฮมเบอร์เกอร์กนิกนัตายไปก่อน แต่อตุส่าหม์าถงึ

นคร N ทั้งท ีได้กนิมื้อเยน็แค่แฮมเบอร์เกอร์มนักอ็อกจะน่าสมเพชไปหน่อย

 ...จู่ๆ ใบหน้าของคนที่ไม่อยากจะนกึถงึกล็อยเข้ามา

 เอยีน กลัเบรธ คู่ร่วมวจิยัรุ่นน้องที่วนันี้ไปร่วมนำาเสนองานด้วยกนั  

ถ้าชายคนนั้นเจอสถานการณ์แบบเดยีวกบัตวัเอง จะทำายงัไงกนันะ

 คงจะผลบุเข้าประตูภตัตาคารหรูโดยไม่ลงัเลอย่างไม่ต้องสงสยั จะ

ว่าไป เอยีนกม็คีนรกันี่นะ ในงานปาร์ตี้กระชบัมติรของโปรเจก็ต์กเ็คยเจอ

หน้ากนั ผู้หญงิบคุลกิเรยีบร้อย เป็นระเบยีบ ผมดำายาวถงึกลางหลงั  คน

ที่มพีรสวรรค์กค็งจะมโีชคเรื่องคู่เหมอืนกนั

 หรอืว่าจะชวนพวกเขามากนิด้วยกนัด ีแต่แจค็ปัดความคดิบ้าๆ บอๆ 

นั้นทิ้ง แจค็ไม่รู้ว่าเอยีนพกัอยู่ไหน ข้อสำาคญั อกีฝ่ายชวนแล้วว่า “ไปกนิ

อาหารด้วยกนัไหม” แต่ตวัเองเป็นฝ่ายปฏเิสธเอง

 อย่างน้อย แจค็เองกม็คีนที่พอจะเรยีกว่าคนรกัได้ แต่ไม่ใช่คนที่จะ

ชวนออกมาข้างนอกด้วยกนัได้ง่ายๆ เธอนั้นน่าจะรู้ว่าแจค็มาที่เมอืงนี้ แต่

วนันี้แม้แต่หน้ากย็งัไม่ได้เหน็

 ทราวิสที่เป็นหัวหน้านั้นน่าจะยังอยู่ที่ทาวเวอร์ คงกำาลังกินอาหาร

มื้ออลังการอยู่กับฮิวจ์ ประธานบริษัท พอรู้ตัวอีกที ตัวเองก็ถูกปล่อยให้

อยู่คนเดยีวท่ามกลางอากาศหนาวๆ ไปเสยีแล้ว

 กัดริมฝีปาก ในฐานะนักวิจัยตัวเองก็ถูกยอมรับแค่ในระดับงั้นๆ 

ตำาแหน่งในฐานะคนทำางานกไ็ม่ได้สงูส่งอะไร ในการนำาเสนองานครั้งนี้ ตวั

เองกไ็ด้แค่ทำาหน้าที่เบ๊ช่วยเตรยีมสนิค้าตวัอย่างให้

 ...พอรู้ตวัอกีท ีแจค็กม็าโผล่ตรงลานกว้าง

 เป็นพื้นที่ว่างๆ เหมอืนกบัลานพกัผ่อนจู่ๆ  กม็าผดุอยูร่ะหว่างอาคาร

สูง แสงสว่างจากหลอดแสงจนัทร์ส่องสว่างนำ้าพทุี่อยู่ใจกลางลาน หนิที่ปู
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พื้นรอบบรเิวณนั้น ปลูาดไปถงึตนีตกึสงูที่ตั้งเรยีงรายประจนัหน้า  ดเูหมอืน

ตรงนี้จะเป็นมุมหนึ่งของพื้นที่ตึกกระมัง อาจจะเพราะเลยเวลาทำางานไป

แล้ว รอบข้างจงึไม่มเีงาคน

 เงาสขีาวลอยตดัท้องฟ้าไปอย่างเอื่อยเฉื่อยราวกบัจะโฉบเฉี่ยวยอด

ตกึ มนัคอืเจลลี่ฟิช คงจะเพราะมพีวกเศรษฐมีาอยู่กนัหนาแน่นหรอืเปล่า 

แม้จะเป็นในเมอืงใหญ่ที่มพีื้นที่ว่างน้อย แต่ภาพของเครื่องกลไกที่มถีงุลม

กลมแบน ห้อยรยางค์ขาจอดสี่ข้างจงึพบเหน็ได้ไม่ยากนกั

 แจค็หย่อนตวัลงนั่งบนบลอ็กที่ล้อมรอบนำ้าพ ุเอาละส ิจะทำาอย่างไร

ต่อดี

 ขอพกัสกัหน่อย แล้วกลบัโรงแรมเลยดกีว่า อดแค่มื้อเดยีวคงไม่ถงึ

กบัตายหรอกน่า

 และแล้ว

 ได้ยินเสียงฝีเท้าว่องไวดังเยื้องๆ มาจากทางด้านหลัง ดวงตาทั้ง 

คู่ถูกปิดพร้อมกบัเสยีง “ใคร-เอ่ย” หวัใจแจค็เต้นโครม

 “โรน่า!?”

 “ทายถูก”

 มือที่ปิดตาทั้งคู่อยู่คลายออกพร้อมกับเสียงร่าเริง พอหันกลับมา 

สาวน้อยหน้าตาน่ารกักย็ิ้มแฉ่งให้ ทั้งที่เป็นกลางคนื แต่เธอกลบัสวมแว่น

กนัแดดสี

 “ทำาไม...ถงึได้มาอยู่ที่แบบนี้”

 “ที่แบบนี้ เสยีเมื่อไหร่ล่ะ”

 โรน่า แซนด์ฟอร์ดป่องแก้ม “แจค็เนี่ยละก ็อตุส่าห์มาบ้านทั้งท ีแต่

ไม่ทันได้เห็นหน้าฉันก็ออกไปเลยนี่นา เลยตามมาดูตลอดว่าแอบไปเจ้าชู้

ที่ไหนหรอืเปล่า”

 แอบตามมาจากทาวเวอร์เลยงั้นร ึไม่ทนัรู้ตวัเลย

 “ขะ ขอโทษนะ อยู่ต่อหน้าคณุพ่อคณุ เลยไม่กล้าเข้าไปข้างในโดย
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

พลการ ว่าแต่ระหว่างที่ผมมา คณุอยู่ที่ทาวเวอร์ตลอดเลยหรอื?”

 “โดนป่าป๊าสั่งว่าอย่าเข้าไปเกะกะระหว่างทำางานน่ะ”

 โรน่าเบะปาก “ฉนัเจบ็ใจ กเ็ลยขอให้พาเมล่าช่วยบอกว่าฉนัออกไป

ข้างนอกน่ะ”

 ความรู้สกึเสยีดายจู่โจมจติใจแจค็ รู้แบบนี้อ้างว่าจะไปห้องนำ้าแล้ว

แอบไปชะโงกดูห้องเธอเสยีหน่อยกด็หีรอก 

 “...แต่ว่า แจค็เนี่ยหน้าตาหดหูม่าตลอดเลยนะ เอาแต่เดนิยำ่าต๊อกๆ...

นี่ เป็นอะไรไป มอีะไรแย่ๆ หรอืไง?”

 เธอจ้องหน้าแจ็คอย่างเป็นห่วง ความน่ารักของดวงตาที่หวานฉำ่า

เล่นเอาตื้นตนัใจ

 “ไม่มอีะไรหรอก เพยีงแค่รู้สกึทเุรศกบัความไม่เอาไหนของตวัเอง”

 “อย่าพูดอะไรแบบนั้นส”ิ

 โรน่าบบีมอืแจค็ สายตาเข้มแขง็นั้นเจดิจ้า “แจค็น่ะไม่ได้ไม่เอาไหน

เสยีหน่อย กฉ็นัรู้จกัแจค็ดกีว่าใครๆ ในโลกนี่นา”

 “...ขอบใจนะ ผมดีใจจรงิๆ”

 เป็นความรู้สึกจากใจจรงิ แจค็อดขดัใจไม่ได้ที่ตวัเองพูดไม่ค่อยเก่ง 

ระงับอาการร้อนผ่าวที่หัวตาขณะลูบผมโรน่า รอยยิ้มชวนให้หลงใหลผุด

ขึ้นบนใบหน้าเดก็สาว

 ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำางาน ตัวเองก็อยู่แค่ระดับ

กลางๆ ไปทางบน แต่กลบัถูกลูกสาวคนเดยีวของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด มหา

เศรษฐีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกมาตกหลุมรักแรกพบ ความจริงข้อนี้ แม้ใน 

ตอนนี้แจค็กย็งัทำาใจเชื่อได้ไม่เตม็ร้อย

 เค้าหน้าน่ารักเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้หลากหลาย ร่างเล็กแม้จะ

ไม่อวบอดั แต่กไ็ด้สดัส่วน ผมสแีอชบลอนด์ ผมทองแกมเทานุ่มสลวยมดั

รวบเอาไว้เป็นหางม้า สะบดัไปมาให้ความน่ารกัราวกบัลูกสนุขัน้อย ตอน

ที่ได้เจอกบัเธอเป็นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนในงานปาร์ตี้กระชบัมติรกบัทมี
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คู่ร่วมวจิยั เขายงันกึว่าเธออยู่แค่ชั้นจูเนยีร์ไฮสกูล แต่พอมารู้ทหีลงัว่าอายุ

มากกว่านั้น แจค็ยงัจำาได้ว่าตวัเองถงึกบัตกใจ ตอนนี้แม้เธอจะอายสุบิเก้า

ปีกว่าๆ แล้ว แต่ความประทบัใจกย็งัไม่ได้ต่างไปจากตอนนั้น

 แม้จะมีจุดที่ค่อนข้างจะ ไม่สิ ออกจะหมกมุ่นและขี้หึงรุนแรง แต ่

โรน่ากลบัไม่มท่ีาทหียิ่งผยองอย่างลกูคณุหนมูหาเศรษฐ ี ทุม่เทความรกัให้กบั

ตนที่อายแุก่กว่าเกอืบรอบอย่างบรสิทุธิ์ใจ ทำาให้แจค็อดไม่ได้ที่จะมคีวาม

รู้สกึรกัเอน็ดู

 แต่หากถามว่านั่นเป็นความรกัจรงิๆ หรอื แจค็กค็งจะจนคำาตอบ

 ไม่ใช่ว่าคบกันแค่เพราะสำานึกรับผิดชอบว่าเพราะเธอรักตน ตนจึง

ควรจะรกัเธอตอบแทนหรอกหรอื

 เวลาเธอขอว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่มีหรือที่ฮิวจ์ 

แซนด์ฟอร์ดกบัคนรอบข้างจะยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้น ตนจะทนกบัเสยีง

ทกัท้วงว่า “คนอย่างนายไม่คู่ควรกบัเธอ” ได้หรอืเปล่า 

 ความกงัวลเช่นนั้นไม่เคยห่างหายไปแม้ชั่วขณะเดยีว

 ตนเป็นแค่วศิวกรธรรมดาๆ คนหนึ่ง ส่วนเธอเป็นคณุหนลูกูประธาน

บริษัท ความลังเลจากฐานะที่แตกต่างกันจนเกินไป ทำาให้แจ็คไม่กล้า

ประกาศต่อหน้าคนอื่นว่ากำาลงัคบหาอยูก่บัโรนา่ แน่นอน ยิ่งฮวิจ์ด้วยแล้ว

ยิ่งไม่ต้องพูดถงึ โรน่าเองกค็งจะรูน้สิยัของพ่อตวัเองด ีจงึไม่ได้บอกใครเรื่อง

ที่คบหากบัตนเช่นกนั

 “ว้า ทำาหน้าเศร้าอกีแล้ว”

 โรน่าลกุขึ้น มอืข้างหนึ่งเท้าสะเอว อกีข้างดงึแขนแจค็ “เอ้า ลกุส ิ

ไปด้วยกนั”

 “อ๊ะ ออื”

 โรน่าไม่รอคำาตอบ ฉดุแขนแจค็พาวิ่ง คนที่เดนิสวนไปมาส่งสายตา

มองมาอย่างอยากรู้อยากเหน็ แจค็รู้สกึว่าหวัใจเยน็เฉยีบ

 ใจหายใจควำ่า โรน่าเคยออกทวีกีบัพ่อหลายครั้ง ดไีม่ดอีาจจะเป็นที่
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

รูจ้กัไปทั่วประเทศ U ยิ่งกว่าดาราเสยีด้วยซำ้า ถ้าเกดิพ่อหรอืนกัข่าวมาเหน็

ภาพนี้เข้าละก็

 แต่จะว่าไป คนโดยรอบกค็งจะคดิว่าคนระดบัโรน่า แซนด์ฟอร์ดไม่มี

ทางจะมาควงคูอ่ยูก่บัผูช้ายท่าทางจดืๆ กระมงั เลยไม่ได้เกดิเรื่องเอกิเกรกิ

อะไรเป็นพเิศษ

 ถงึกระนั้นกเ็ถอะ

 “ไปที่ว่าน่ะ...ไปไหนร?ึ”

 เขาถามอย่างกระหดืกระหอบ โรน่ายงัคงลากแขนแจค็ หนัมายิ้มให้

อย่างซนๆ

 “แน่นอน สถานที่ลบัส”ิ

 สถานที่ลบั...รึ

 ขณะที่เดนิก้มๆ เงยๆ ไประหว่างกรงกระจกสูงท่วมหวั แจค็ถอนใจ

อยา่งเครยีดๆ นาฬกิาข้อมอืบอกเวลาเลย 22:00 น. ไปแล้วแบบนี้ กค็งพอ

จะกล้อมแกล้มเรยีกว่าการเที่ยวกลางคนืได้กระมงั แต่กเ็ถอะ

 ชั้นบนสดุของแซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์ ด้านในสดุของที่อยู่โรน่า

 แจค็กบัโรน่ากำาลงัสำารวจพื้นที่กว้างที่เรยีกว่า “คอลเลกชนัรูม” กนั

อยู่สองคน

 คงจะเป็น “สถานที่ลับ” จริงๆ มีประตูลับซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือ 

ภายในนั้นมีตู้กระจกคอลเลกชันหรือควรเรียกว่ากรงสวนสัตว์คอลเลกชัน 

ที่มีสัตว์หายากอยู่ภายใน เรียงรายเป็นแถว เป็น “ความลับ” เสียจน 

ชวนให้เข่าอ่อน

 ลีเมอร์เผือก งูสองหัว สัตว์หายากของตะวันออก ฯลฯ ไม่มีคำา

อธบิายตดิไว้ให้ กเ็ลยไม่รูช้ื่อสตัว์ส่วนใหญ่ แต่กเ็ข้าใจได้ด้วยสญัชาตญาณ

ว่าคงจะรวบรวมหามาด้วยวธิไีม่ถูกกฎหมายนกัหรอก

 นึกไม่ถึงว่าปลายทางที่สาวน้อยน่ารักชวนให้มาเที่ยวดันกลายเป็น
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สถานที่แบบนี้ไปเสยีฉบิ ถ้าจะบอกว่าความคาดหวงัน้อยนดิไม่ได้สูญสลาย

กลายเป็นความสิ้นหวงัแทนกค็งจะเป็นการโกหก ทว่าแจค็กถ็กูบรรยากาศ

แปลกประหลาดอย่างหนกัหน่วงกดดนัเสยีจนความรู้สกึหยมุหยมินั้นปลวิ

กระเดน็หายไปจนหมดสิ้น

 “ว่าไง? ยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ ของโปรดของป่าป๊าเขาละ”

 โรน่ายิ้มอย่างไร้เดยีงสา “เหน็ว่าให้ดเูฉพาะคนที่ถกูเลอืกแล้วเท่านั้น 

จรงิๆ แล้วฉนัเองกถ็กูห้ามไม่ให้เข้านะ...แต่แจค็น่ะ ถอืว่าเป็นคนพเิศษ เนอะ”

 คนพิเศษรึ ดูเหมือนการพาตนเข้ามาในสถานที่แห่งนี้จะเป็นการ

ปลอบใจในแบบของเธอ “ขอบใจนะ จะว่าไงด.ี..พูดได้คำาเดยีวว่าอธบิาย

ได้ไม่หมดหรอก” แจค็ปั้นยิ้ม พยายามฝืนไม่ให้แก้มเกรง็กระตกุ มมุปาก

ของโรน่ายิ่งแย้มกว้างกว่าเดมิ

 จะว่าไป...ความจะแตกหรอืเปล่า

 ภาพแผนผงัชั้นบนสดุผดุขึ้นมาภายในหวั จากคอลเลกชนัรูมที่พวก

ตนอยู่ อีกฝั่งห่างกันแค่มีห้องปาร์ตี้คั่นกลางคือพื้นที่ซึ่งครอบครัวแซนด์ 

ฟอร์ดใช้ชีวิตกันอยู่ แค่คิดว่าพ่อของเธออยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบเมตร 

เหงื่อกาฬกแ็ตกชุ่มหลงัแล้ว

 ทราวสิกลบัไปหรอืยงันะ หรอืว่ายงัคยุอยู่กบัฮวิจ์

 “ไม่ต้องห่วง พาเมล่าเค้าช่วยกลบเกลื่อนให้เองแหละ”

 โรน่าเอ่ยชื่อแม่บ้าน เธอรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแจ็คกับโรน่า 

และช่วยปิดบงัฮวิจ์ ก่อนจะมาที่นี่ ตอนเข้าลฟิต์ที่ขึ้นตรงมายงัชั้นสงูสดุกนั

สองคน รปภ.กเ็หน็ แต่น่าจะมกีารปิดปากกนัไว้เรยีบร้อยแล้ว

 ทั้งสองเดนิกนัไปช้าๆ ตามทางเดนิคดเคี้ยวราวกบัเขาวงกต โรน่า

ขมวดคิ้ว

 “เหม็นเหล้าจงั...ป่าป๊าเข้ามาหรอืเปล่าเนี่ย”

 จะว่าไป กไ็ด้กลิ่นแอลกอฮอล์เหมน็เปรี้ยวๆ ปะปนกบักลิ่นสาบสตัว์ 

หรอืว่าขณะดื่มฉลองกนั ฮวิจ์จะนำาทางทราวสิมาที่นี่ แต่ตอนนี้ไม่มวีี่แวว
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

ของทั้งสองคนแล้ว

 บริเวณเกือบด้านในสุดของห้องคอลเลกชันรูม ในกล่องกระจกมี 

ดอกกหุลาบสนีำ้าเงนิเข้มประดบัอยู ่ ทว่าแม้แต่คำาถามว่าไปได้มาจากไหนก็

ไม่ได้ผดุขึ้นมาในหวัอกีต่อไปแล้ว

 ถดัไปอกีหน่อยด้านในสดุทางซ้ายมอื มปีระตบูานหนึ่งซ่อนพรางไว้

ราวกบัจะเลยีนแบบผนงัคอนกรตีสเีทา ทางขวามอืมปีุม่ตวัเลขสบิปุม่ แบบ

เดยีวกบัที่ประตูลบัทางเข้าห้องใหญ่นี้

 โรน่าก้าวเข้าไปหา กดปุ่มอย่างชำานาญ แจค็ไล่สายตาตามทนัแค่

ตวัเลขแปดหลกัแรก 19641113 แต่ดูเหมอืนรหสัจะเป็นเช่นเดยีวกบัประตู

บานแรก เป็นวนัเกดิของโรน่า แต่เลขแปดหลกัหลงัคอือะไรกนันะ

 “วนัเกดิของหม่าม้าน่ะ...ป่าป๊าเนี่ย ปกตชิอบพดูอะไรยากๆ แต่เรื่อง

แบบนี้กลบัเอาง่ายเข้าว่าเสยีนี่”

 คงจะรูต้วัถงึสายตาของแจค็ โรน่าจงึได้ยิ้มหงอยๆ ที่มมุปาก คงจะ

คดิถงึแม่ที่ด่วนจากไปกระมงั พร้อมๆ กบัที่ป้อนตวัเลข 16 หลกัเสรจ็ กม็ี

เสยีงดงักริ๊กเบาๆ ลอ็กคลายตวัออก

 “เอ้า มาสิ แจค็”

 โรน่าเอามอืทาบประตู เชญิชวนไปสู่โลกต่างมติ ิแจค็ย่างก้าวเข้าสู่

สถานที่ต้องห้ามโดยที่โรน่ายงัจูงมอืเขาอยู่

 ภายในห้องปกคลมุด้วยความมดื

 เสยีงร้องไพเราะราวกบัเสยีงเพลง ล่องลอยมาเข้าหูแจค็ 

 นก?

 มือขวาของโรน่าคลำาไปบนผนัง เสียงร้องเพลงหยุดชะงัก ไฟบน

เพดานกะพรบิสว่างขึ้น ส่องให้เหน็เธอที่อยู่หลงักระจก

 เลบ็จกิเข้าไปในคอน
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 ขนสดีำาประกายนำ้าเงนิน่าหลงใหล

 จะงอยปากแหลมคมสีแดงสด

 ดวงตาสกุใสราวอญัมณี

 สิ่งมชีวีติอนังดงามที่สดุอย่างที่แจค็ไม่เคยเหน็มาก่อน อยู่ตรงนั้น

 “กลาสเบิร์ด นกกระจกน่ะ”

 ได้ยินเสียงน่าเอ็นดูของโรน่า “ของโปรดที่สุดของป่าป๊า เริ่มเลี้ยง

หลงัจากที่หม่าม้าตายไปแล้ว คงเพราะแบบนั้นแหละ ถงึได้ยอมให้เฉพาะ

คนใหญ่คนโตจรงิๆ เท่านั้นได้เหน็เดก็ๆ พวกนี้”

 ที่อยู่ในกรงไม่ได้มแีค่เธอ 

 นกกระจกทั้งหกตวัจ้องมองแจค็ผูล่้วงลำ้าเป็นตาเดยีวกนั แม้แจค็จะ

ไม่เคยเลี้ยงสตัว์มาก่อน แต่กร็ู้ว่าพวกนกกระจกที่อยู่ในกรงแก้วนั้นไม่ได้มี

เพศหรอืวยัเดยีวกนัทั้งหมด

 จดุร่วมเดยีวกค็อื พวกเขาทั้งหมดล้วนงดงามเสยีจนไม่ว่าใครกต้็อง

เผลอถอนหายใจ

 ไม่มทีางจะรูไ้ด้ว่าฮวิจ์ไปได้พวกนี้มาจากไหนอย่างไร ทว่าสงัเกตได้

ไม่ยากว่าคงจะคดัทั้งรูปร่างและขนอย่างรอบคอบมาแล้ว

 ตวัที่แจค็ได้เหน็เป็นครั้งแรก ตวัที่อยูใ่กล้ที่สดุเริ่มร้องเพลง เป็นเสยีง

แหลมสูงไพเราะเช่นเดยีวกบัที่ได้ยนิเมื่อกี้

 ไม่อาจจะเปล่งเสยีงใดๆ ออกมาได้ ทั้งร่างชาด้านไปด้วยความรู้สกึ

คล้ายคลงึกบัความหวาดหวั่น

 อะไร...นี่มนัอะไรกนั

 แจ็คสั่นสะท้านด้วยความกลัว ยกฝ่ามือทาบกระจก เหงื่อไหลซึม

ออกมาตามแผ่นหลงัอย่างไม่อาจระงบั

 “มีตั้งชื่อให้ด้วยนะ ตวัที่อยู่ทางซ้ายมอืสดุชื่อ”

 เสียงอธบิายของโรน่ากไ็ม่ได้เข้าหูเช่นกนั
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 แจค็สั่นสะท้านอย่างเคลบิเคลิ้ม จ้องมองนกกระจกที่ร้องเพลงด้วย
เสยีงหวานใสซึ้ง

 ❉

 คำ่าคนืหน้าหนาวของนคร N นั้นเยน็ยะเยอืก วคิเตอร์ ลสิเตอร์เงย
หน้าขึ้นมองแซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์ที่ตั้งตระหง่านเสยีดฟ้าหนาวเหนบ็ขณะ
ก้าวเข้าไปในทางเข้าอาคาร นาฬิกาโบราณชี้บอกเวลา 22:10 น.
 คนคุ้นหน้าเดนิดิ่งเข้ามาหาจากด้านซ้ายมอืของโถงทางเข้า ผมดำา
หวเีรยีบไปทางด้านหลงั ชายที่มองภายนอกน่าจะอายปุระมาณสามสบิถงึ
สี่สบิปี มอืข้างหนึ่งหิ้วกระเป๋าเดนิทางอยู่
 วคิเตอร์ทบทวนความทรงจำา ดูเหมอืนฝ่ายนั้นจะชื่อทราวสิ ไวน์เบร์ิก 
 สงักดัฝ่ายพฒันาเทคโนโลยขีองบรษิทั SG  เคยร่วมประชมุด้วยกนั
กบันายจ้าง แม่บ้านของฮวิจ์เคยเล่าให้ฟังว่าอกีฝ่ายได้เลื่อนตำาแหน่ง ตอน
นี้เป็นผู้จดัการฝ่ายแล้ว
 ทราวสิดูท่าทเีลื่อนลอย สหีน้าราวกบัได้เหน็บางสิ่งที่ไม่ใช่ของโลก
นี้ เร่งฝีเท้าเดนิผ่านวคิเตอร์ไปโดยไม่มที่าทวี่าจะสงัเกตเหน็ แล้วเดนิผ่าน
ประตูออกไปข้างนอกเลย
 มาอยู่ที่ทาวเวอร์ดึกดื่นป่านนี้ เขาก็คงจะถูกฮิวจ์เรียกตัวมาด้วย
กระมงั น่าเหนื่อยใจแทนจรงิๆ
 จะว่าไป ฐานะกแ็ทบไม่ได้ต่างจากตนเอง
 หลายปีที่ถกูฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดว่าจ้าง แต่ดเูหมอืนชายคนนั้นจะเข้าใจ
ผดิคดิว่าทนายความประจำาตวัคอืสารพดัช่างหรอืเปล่า บ่อยครั้งที่ชอบโทร. 
มาเรยีกตวั ทั้งที่เป็นเวลาที่ตนเองควรจะกนิมื้อเยน็เสรจ็ อาบนำ้าเตรยีมจะ
เข้านอนอยูแ่ล้ว  แถมเมื่อไปถงึ บางทกีก็ลายเป็นเรื่องไม่เข้าท่าอย่าง “เล่า
เรื่องการฟ้องร้องนั่นให้ฟังหน่อยส”ิ หรอือะไรทำานองนี้ไปเสยีนี่
 “ลงมือทำางานด้วยความเร็วเท่าความคิด” เป็นคำาคมที่อ้างอิงมา

จากหนังสือของฮิวจ์ มันก็ฟังดูดีอยู่หรอก แต่ในความเป็นจริงก็คือแค่นึก
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อะไรออกกอ็อกคำาสั่งส่งๆ ไปเท่านั้นเอง คนที่ “ทำางาน” จรงิกค็อืคนรอบ

ข้าง ไม่ใช่ฮวิจ์เสยีหน่อย

 ...วคิเตอร์ส่ายหน้า ไม่รู้ว่าเพราะสูงวยัขึ้นหรอืเปล่า ความขุ่นเคอืง

ต่อความไม่เป็นธรรมจงึยิ่งเพิ่มทวโีดยไม่รู้ตวั

 เข้าไปทางซ้ายมอืของโถงทางเข้า เลี้ยวโค้งตรงทางเดนิสองครั้ง แล้ว

กเ็หน็ประตูอยู่ทางซ้ายมอื

 รปภ.สองคนยืนอยู่สองฟาก วิคเตอร์เอาบัตรประชาชนให้รปภ.ดู 

แล้วเดนิผ่านประตูเข้าไป พรบิตานั้น สญัญาณเตอืนภยัเหนอืหวักด็งัขึ้น

 “คณุทนายลมือกีแล้วนา”

 รปภ.คนหนึ่งชี้มาที่กระเป๋าของวิคเตอร์ “อ้อ โทษที ชักจะขี้หลง 

ขี้ลืมแล้วน่ะ” วิคเตอร์เปิดกระเป๋าออกอย่างเซ็งๆ ในนั้นมีแฟ้มทำาด้วย 

อะลมูเินยีมหนาปะปนอยูก่บัสมดุโน้ตและเอกสารกระดาษ เป็นของที่ระลกึที่

ภรรยาซื้อให้เมื่อยี่สบิห้าปีที่แล้ว แม้จะรู้ว่ามเีครื่องตรวจจบัโลหะอยู่ แต่ก็

ไม่อยากห่างจากของที่ระลกึ เลยโดนดกัจบัเสยีทกุครั้ง

 รปภ.คนหนึ่งชะโงกดูกระเป๋า แล้วยกมือขวาทำาสัญญาณ OK  

วคิเตอร์ลอดประตูเข้าไปอกีครั้ง

 ที่ปลายทางเดินสั้นๆ มีประตูบานคู่ตกแต่งหรูหรารออยู่ เป็นลิฟต์

เชื่อมต่อไปยงัชั้นบนสดุของทาวเวอร์ ที่อยู่ของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดโดยตรง

 ลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นบนสุดนั้นมีอยู่เพียงตัวเดียวแค่นี้ ในทางกลับกัน 

จะออกจากลฟิต์ตวันี้กลางทางไม่ได้

 ออฟฟิศของสำานกังานใหญ่บรษิทั SG อยูท่ี่ชั้นที่สบิห้า หากจะลง

จากชั้นบนสุดมายังออฟฟิศ จะต้องลงลิฟต์ทางตรงไปที่ชั้นหนึ่งก่อน   

แล้วค่อยเปลี่ยนไปขึ้นลฟิต์ตวัอื่น ด้วยเรื่องงาน หลงัจากคยุงานกบัฮวิจ์ที่

ชั้นบนสดุเสรจ็ วคิเตอร์กจ็ะต้องแวะไปตรวจสอบเอกสารที่ออฟฟิศ และใน

เวลาแบบนี้แหละที่อดไม่ได้จะรู้สกึถงึความไม่สะดวก

 แม้จะมบีนัไดหนไีฟเชื่อมต่อทกุชั้นเข้าด้วยกนั แต่ถ้าจะให้เดนิขึ้นลง
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

ตกึที่สูง 72 ชั้น ความสูงร่วม 260 เมตร สำาหรบัตวัเองที่อายเุลยห้าสบิแล้ว 

มนักไ็ม่ต่างจากการฆ่าตวัตาย

 วคิเตอร์กดปุ่มขึ้นข้างบน แล้วก้าวเข้าไปในลฟิต์

 ด้านในกรงตดิกระจกเอาไว้ สะท้อนภาพของตวัเองที่มรีิ้วรอยไปตามวยั

ดวงตาสฟี้าปรากฏรอยตนีกาที่หางตา ผมสนีำ้าตาลที่เดมิทกีส็อี่อนอยู่แล้ว 

หงอกขาวไปเยอะที่เหนอืหทูั้งสองข้าง แก้มที่หย่อนคล้อย สมยัอายยุงัน้อย

ออกจะอ้วนท้วน แต่พอมาเป็นทนายความ ไขมนัส่วนเกนิกถ็ูกเฉอืนทิ้งไป

จากงานหนกัและความเหนื่อยล้าทางจติใจ

 ทว่าตอนที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ ก็พอจะรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี

ได้บ้าง แต่ภรรยากไ็ม่อยู่แล้ว

 ...เราเอง ก็แก่แล้วสินะ ทั้งๆ ที่ยังไม่ควรจะถึงวัยชมของเก่า เล่า

ความหลงัแท้ๆ

 ประตูลฟิต์ปิดลง เริ่มเร่งความเรว็สูงเคลื่อนตวัขึ้นด้านบน วคิเตอร์

หลบัตาลง สลดัความคดิคำานงึทิ้งไป

 ธรุะของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด กเ็ป็นเรื่องที่ไม่มคีวามจำาเป็นเร่งด่วนอะไร 

ตามที่คาดเอาไว้

 “ความคบืหน้าของการเจรจาเงนิชดเชยกต็ามนี้”

 วคิเตอร์ปิดแฟ้มที่ร้อยปึกเอกสารไว้ลง เบนสายตากลบัไปที่นายจ้าง 

“สรปุเฉพาะใจความสำาคญักค็อื ญาตขิองผู้เสยีชวีติสองในสามคนร้องขอ

ให้เพิ่มจำานวนเงนิจากที่เราระบใุห้ไป ถ้าเราไม่ยอมรบัข้อเรยีกร้อง ฝ่ายโน้น

กจ็ะเปิดเผย ‘ข้อเทจ็จรงิ’ ที่พวกเขาว่า และจะไม่ยอมเลกิล้มการฟ้องร้อง...

ก่อนหน้านี้กเ็จรจามาได้ด้วยดแีล้วนะ พอมาถงึตอนนี้กลบัใช้ท่าทแีขง็กร้าว 

อาจเพราะทนายของฝ่ายโน้นเหน็โอกาส เลยยใุห้เรยีกร้องเงนิเพิ่มกไ็ด้”

 “ไอ้พวกโลภมาก”

 ฮวิจ์เอนตวักบัเก้าอี้นอน ยิ้มอย่างไม่แยแส แม้อกีฝ่ายอายมุากกวา่

ตนเอง แต่พลงัความกระตอืรอืร้นที่ซมึซาบออกมาจากร่างนั้น ไม่ส่อแววถงึ
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ความชราเลยแม้แต่น้อย

 อยู่กนัที่ห้องนอนของฮวิจ์

 วิคเตอร์สวมชุดสูท ส่วนฮิวจ์นุ่งชุดนอน แม้จะอยู่ในเครื่องแต่งตัว

แบบสบายๆ หรอืเพราะแบบนี้ กย็งัสมัผสัได้ถงึบคุลกิของผู้เป็นราชนัย์

 ข้างๆ เก้าอี้ที่เจ้านายนั่งอยู ่คอืเตยีงขนาดคงิไซส์ปฟูกูนุม่ ที่หวันอน

แขวนภาพถ่ายของชายหญิงสามคนซึ่งคงจะเป็นฉากหนึ่งของครอบครัว 

หญิงหน้าตาน่ารักในวัยยี่สิบปี เด็กผู้หญิงหน้าตาน่าเอ็นดูที่ประพิมพ ์

ประพายคล้ายกบัเธอ และฮวิจ์ในวยัหนุม่ที่มอืข้างหนึ่งอุม้เดก็หญงิไว้ แขนอกี

ข้างโอบรอบสะโพกหญงิสาว

 “กไ็ด้ บอกทนายฝ่ายโน้นไว้ด้วยว่าจะฟ้องหรอือะไรกล็องด ูแต่ระวงั

จะโดนสวนกลบัเอาไว้ล่ะ”

 “ไม่อยากแนะนำาให้ทำาแบบนั้นนะ”

 วคิเตอร์ถอนใจ “ไม่ว่าความรบัผดิชอบจะหนกัหรอืเบา แต่ในเมื่อ

อบุตัเิหตเุกดิขึ้นแล้ว การชดเชยให้กบัครอบครวักเ็ป็นสิ่งที่ไม่อาจหลกีเลี่ยง 

ถ้าหากเป็นคดถีงึโรงถงึศาล เกดิทำาให้ผูพ้พิากษารูส้กึว่าเรากำาลงัจะเป่าคดี

แล้วละก็ ดีไม่ดีค่าชดเชยที่ต้องจ่ายอาจจะกระโดดสูงยิ่งกว่าจำานวนที่อีก

ฝ่ายเรยีกร้องเสยีอกี”

 “ตอนนั้นเราก็ใช้คำาอธิบายแบบเดียวกับในบริษัท ยืนกรานว่าเป็น

ความผดิพลาดของคนงานที่ตายไปกส็ิ้นเรื่อง กด้็านหลกัฐานน่ะเราจดัการ

ให้ยดึครองความได้เปรยีบอยู่แล้ว”

 “โดยทั่วไปกเ็ป็นแบบนั้น แต่ว่ามนักเ็ป็นแค่ไพ่ใบสดุท้าย ต่อให้เรา

ชนะคด ี แต่อาจจะต้องควบคมุสื่อให้ดีๆ  ด้วยขึ้นอยู่กบัวธิทีี่เราเผชญิหน้า

กบัการวจิารณ์ของสงัคม เกดิจดัการไม่เหมาะสมละก ็ เผลอๆ ค่าใช้จ่าย

ด้านนี้จะสงูกว่าด้วยซำ้า จะต้องคำานงึถงึผลกระทบต่อกจิการของบรษิทั SG 

ไว้ด้วย ถ้าจะให้เรื่องจบโดยที่บวัไม่ชำ้านำ้าไม่ขุน่ละกไ็ม่ควรจะให้มอีะไรแบบ

นั้น”
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 “มแีต่เรื่องวุ่นวายใจไม่จบไม่สิ้นจรงิๆ”

 ฮวิจ์หวัเราะราวกบัไม่ใช่เรื่องของตวัเอง “จะยงัไงกช่็าง ทั้งหมดนั้นก็

แค่สมมตฐิานเท่านั้น เราอตุส่าห์ยื่นมอืเข้าช่วย ถ้าดนัได้ใจคดิจะข่มขู่ เรา

เองกต็้องบดขยี้ให้แหลกไปเท่านั้น

 ฉนัไม่ยอมรบัเรื่องเพิ่มจำานวนเงนิ ห้ามตอบรบัการเรยีกร้องของอกี

ฝ่ายเดด็ขาด”

 “รบัทราบครบั”

 ปฏเิสธไม่ได้เหมอืนกนัในข้อที่ว่า ถ้าฝ่ายตนแสดงท่าทแีขง็กร้าวให้

เหน็ กม็โีอกาสที่อกีฝ่ายจะยอมหงอให้

 ขณะนั้น ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น ได้ยินเสียงผู้หญิงจากอีกฟาก

ประตูว่า “คณุผู้ชาย ขอเข้าไปได้ไหมคะ”

 “พาเมล่าร ึเข้ามาส”ิ

 ประตูเปิดออก พาเมล่า เอลิสันสวมชุดแม่บ้านติดผ้ากันเปื้อน

ทำาความเคารพแล้วเข้ามาในห้อง

 “เมื่อกี้คุณหนูโทร.มาค่ะ บอกว่าจะกลับช้าอีกนิด ราวชั่วโมงหนึ่ง

หลงัจากนี้”

 “...จรงิๆ เลย ไปเดนิเที่ยวเล่นแถวไหนกนันะ”

 ฮิวจ์ส่ายหน้า หลุดเสียงพึมพำาแฝงไว้ด้วยความกังวล ท่าทีทรง

อำานาจราวกบัราชาหายไปในทนัท ีกลายเป็นภาพของพ่อผู้ห่วงใยลูกแทน 

จนวคิเตอร์อดไม่ได้ที่จะรูส้กึเหน็ใจในฐานะผูช้ายรุน่เดยีวกนัว่า แม้แต่ชาย

ผูเ้ป็นที่เกรงขามในฐานะราชาแห่งอสงัหารมิทรพัย์ พอเป็นเรื่องลกูสาวคน

เดยีวกห็มดท่าเหมอืนกนั

 “ดเูหมอืนจะอยูก่บัเพื่อนๆ ที่ชมรมน่ะค่ะ ท่านคงจะเป็นห่วง แต่คณุ

หนกูเ็ป็นนกัศกึษาแล้ว กลบับ้านตอนหา้ทุม่อาจจะถอืวา่เรว็ไปเสยีด้วยซำา้

 คุณผู้ชายพักผ่อนก่อนเถอะค่ะ คุณหนูกลับมาเมื่อไหร่แล้วฉันจะ

บอกให้มาทกัทายคณุผู้ชายเอง”
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 “เข้าใจแล้ว...หลงัจากนี้คงต้องกำาชบัแรงๆ เสยีบ้างแล้วว่าให้เพลาๆ 

เที่ยวกลางคนืเสยีบ้าง”

 ถึงปากจะพูดแบบนั้นก็เถอะ พออยู่ต่อหน้าคุณหนูเข้าจริงก็ไม่มี

ทางด ุ“แรงๆ” ได้หรอกค่ะ พาเมล่าเคยกระซบิบอกวคิเตอร์แบบนี้ในช่วง

พักระหว่างงาน ฮิวจ์เคยเป็นห่วงลูกสาวจนกระทั่งส่งคนคุ้มกันหลายคน

ตามประกบ แต่กลบัเป็นฝ่ายถูกต่อว่าเสยีเองว่า “พอซะทเีถอะ หนูไม่ใช่

เดก็ๆ เสยีหน่อย ปล่อยให้หนูอยู่แบบธรรมดาๆ กว่านี้ได้ไหม” หลงัจาก

นั้นเลยต้องยกเลิกการให้ผู้คุ้มกันติดตาม อย่างน้อยก็ในขอบเขตสายตา

ของเธอ และบางครั้งพาเมล่าต้องปิดปากคนรอบข้างเพื่อปกป้องความเป็น

ส่วนตวัของลกูสาวจากการแทรกแซงของผูเ้ป็นพ่อ ฮวิจ์จงึแทบจะไม่รูเ้รื่อง

พฤตกิรรมของลูกสาวเลย

 “ถ้างั้น ฉนัขอตวัก่อนนะคะ”

 พาเมล่าทำาความเคารพ แล้วหันไปทางประตู ขณะที่วิคเตอร์จะ

ขอตวับ้าง กถ็ูกเรยีกเอาไว้ “รอเดี๋ยว” 

 “ไหนๆ แล้ว มาดื่มกันสักแก้วสิ พาเมล่า ขอเหล้ากับกับแกล้ม

หน่อย”

. ...เฮ้อ

 ทนายความคนก่อนหน้าวิคเตอร์ลาออกไปเกือบสิบปีแล้ว โดยยัง

ไม่รู้สาเหตุ อาจจะเบื่อหน่ายกับการไม่รู้จักแยกแยะเวลาส่วนตัวกับเวลา

งานก็ได้ ทั้งยังมีข่าวลือว่าถูกพวกนักเลงหัวไม้ที่มีความแค้นอยู่กับฮิวจ์

ทำาร้ายเอา แต่อย่างน้อยวคิเตอร์กม็คีวามรู้สกึว่าข้อแรกน่าจะมคีวามเป็น

จรงิมากกว่า

 แต่แค่ดื่มเหล้าด้วยกนักไ็ม่มอีะไรเสยีหาย ใจหนึ่งกแ็อบรูส้กึภมูใิจที่

ได้ดื่มเหล้าฉนัมติรกบัราชาอสงัหารมิทรพัย์ผู้โด่งดงั

 อกีอย่าง ถงึจะกลบับ้านไปกแ็ค่เข้านอน ภรรยาที่เคยต้อนรบัด้วย

รอยยิ้มไม่ว่าจะกลบับ้านดกึดื่นแค่ไหน ตอนนี้กไ็ม่อยู่แล้ว
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

 กว่าวคิเตอร์จะถูกปล่อยตวัให้กลบัได้กอ็กีเกอืบชั่วโมง

 ❉

 “...งั้นค่อยเจอกนันะ แจค็...ฮื่อ เข้าใจแล้ว...รกันะ”

 ได้ยนิเสยีงกระซบิออดอ้อนน่ารกัดงัมาจากสดุทางเดนิ

 พาเมล่า เอลสินัชะงกัเท้า แฝงกายรอ การไม่ละลาบละล้วงความ

เป็นส่วนตวัของครอบครวันายจ้างเป็นข้อใส่ใจขั้นตำ่าสดุที่แม่บ้านพงึมี

 ในที่สดุการสนทนากจ็บลง ได้ยนิเสยีงประตลูฟิต์ปิด พาเมล่ารออกี

หลายวนิาท ีแล้วก้าวเข้าไปในโถงลฟิต์ราวกบัเพิ่งจะมาถงึ

 “อ้าว พาเมล่า”

 สาวน้อยผูกผมสีแอชบลอนด์เป็นหางม้า โรน่า เหลยีวกลบัมา

 “ไปส่งเขามาหรอืคะ”

 เบนสายตาไปทางลฟิต์พลางถาม  “ฮื่อ...ขอบใจนะ” โรน่าพยกัหน้า

ด้วยสหีน้าหงอยๆ ราวกบัยงัอาลยัอาวรณ์ที่ต้องจากกบัคนรกั

 “ป่าป๊าล่ะ?”

 “หลังคุณไวน์เบิร์กกลับไปแล้ว ก็คุยกับคุณลิสเตอร์อยู่ที่ห้องค่ะ 

ระหว่างที่คุณหนูอยู่ในห้องคอลเลกชันรูม ก็ไม่ได้เข้าใกล้ห้องปาร์ตี้เลย  

ดงันั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องคณุคาทรลันะคะ”

 “เข้าใจแล้ว งั้นเดี๋ยวจะไปบอกราตรสีวสัดิ์ป่าป๊านะ”

 โรน่าหมนุตวักลบั วิ่งไปตามทางเดนิราวกบัจะหนหีน้า พาเมล่ามอง

ตามแผ่นหลังของโรน่าซึ่งมีท่าทีหม่นหมองไม่ร่าเริงแจ่มใสอย่างเคย จาก

นั้นเข้าไปในห้องปาร์ตี้

 พาเมล่าล็อกกุญแจจากด้านในเพื่อความแน่ใจ แล้วเดินอ้อมโต๊ะ

ไปฝั่งตรงกนัข้าม เธอเลื่อนชั้นหนงัสอื กดปุ่มป้อนพาสเวริ์ดประตูลบั เปิด

สวิตช์ห้องคอลเลกชันรูม ขณะเดินไปตามทางเดินที่วกวนเป็นเขาวงกต  
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กเ็ดนิวนมองกระจกไปทลีะแผ่นอย่างระมดัระวงั

 ...ราวยี่สบินาท ีกต็รวจเชก็จบ

 ออกจากประตูลบัไปยงัห้องปาร์ตี้ เลื่อนชั้นหนงัสอืกลบัที่เดมิ กระจก

ที่ห้องด้านในสดุนั้นมรีอยฝ่ามอืตดิอยู่ ไม่รู้ว่ายายเดก็คนนั้นคดิอะไรอยู่จงึ

ได้พาแฟนไปดูนกกระจก น่ากลุม้จรงิๆ แม้จะเชด็รอยฝ่ามอืออกไปแล้ว แต่

ถ้าขนืยงัเล่นกบัไฟแบบนี้อกี ฮวิจ์อาจจะรู้เข้ากไ็ด้ ควรจะต้องกำาชบัเอาไว้

ก่อน

 ออกจากห้องปาร์ตี้ไปยงัโถงลฟิต์ พาเมล่ากดปุม่เรยีกลฟิต์ ประตชูั้น

นอกหนาหนกัเสยีจนได้ยนิเสยีงจากช่องลฟิต์แค่แว่วๆ เท่านั้น

 รออยู่เกือบนาที ลิฟต์นั้นไปอยู่ที่ชั้นบนสุดแล้ว แม้จะเป็นลิฟต์ที่

เชื่อมตรงกบัชั้นหนึ่ง แต่เมื่อมจีำานวนชั้นเยอะ กต้็องกนิเวลาอยูด่ ีพอประตู

ลฟิต์เปิดเงยีบๆ พาเมล่ากเ็ข้าไปข้างใน

 กดปุ่ม ไม่ใช่ชั้นหนึ่งแต่เป็นชั้นดาดฟ้า ประตูปิดพร้อมกับเร่ง

ความเร็วเล็กน้อย ลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนตัวโดยไร้เสียง การทำางานของลิฟต์

ภายในทาวเวอร์นั้น ถูกตรวจตราโดยห้องควบคุมที่ชั้นสอง แต่ระหว่างที่

ลฟิต์เคลื่อนตวัขึ้นไปชั้นบนสดุ จะไม่มกีารตรวจตราเนื่องจากคำานงึถงึความ

เป็นส่วนตวั พวกรปภ.ที่ทางเข้าตรงชั้นหนึ่งกเ็ช่นกนั ถ้าหากไม่เข้ามาเอาหู

แนบกับประตูชั้นนอกของลิฟต์ ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าลิฟต์กำาลังเคลื่อนตัวจาก

ชั้นบนสดุไปยงัดาดฟ้า

 ครั้งนี้รอเพยีงแค่ไม่กี่สบิวนิาทกีไ็ปถงึชั้นดาดฟ้า เลยประตูลฟิต์ชั้น

นอกไป ยงัมปีระตอูยูอ่กีชั้น ทางขวามอืมปีุม่ป้อนตวัเลขอยู ่เป็นชนดิเดยีว

กบัประตูที่ใช้ผ่านเข้าไปยงัห้องคอลเลกชนัรูม และเมื่อป้อนรหสัลบัเดยีวกนั

เข้าไป ล็อกก็คลายออกเปิดประตู พริบตานั้นลมแนวขวางก็พัดผมของ 

พาเมล่าจนยุ่งเหยงิ

 บนดาดฟ้าเป็นลานโล่ง

 พื้นที่ราบโล่งกว้างขนาดสร้างสนามเทนนิสได้สิบสนาม ที่ใจกลาง
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บทที่ 1 กลาสเบร์ิด  (I) วนัที่ 20 ธนัวาคม 1983 19:30~ 

วาดวงกลมขนาดใหญ่ไว้ด้วยเส้นสีขาวหนา ถ้าไม่นับลิฟต์และประตู

ทางออกฉกุเฉนิ สิ่งที่สะท้อนในสายตากม็แีต่พื้นราบเรยีบและรั้วเตี้ยๆ และ

แสงสว่างระยบิระยบันบัพนัๆ ที่งดงามราวกบัภาพลวงตา

 ดูนาฬิกาข้อมอื ได้เวลาพอดี

 ได้ยนิเสยีงหึ่งๆ ดงัมาจากเหนอืหวั ลำาตวัขนาดยกัษ์สขีาวทรงรกีำาลงั

ใกล้เข้ามาเงยีบๆ จากท้องฟ้าคำ่าคนืที่มองไม่เหน็ดวงดาว

 เจลลี่ฟิชแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ต้านลมกระโชกแนวขวาง ขณะ

ร่อนลงบนดาดฟ้า
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I)  

วันที่ 21 มกราคม 1984 09:00~ 

 “โห”

 มาเรีย ซอลส์บรีแหงนหน้ามองหอสะท้อนเจิดจ้าอยู่ในแสงตะวัน 

อทุานออกมาอย่างทึ่งๆ

 ได้ยนิว่าเป็นอาคารสงูบดุ้วยกระจก ตอนแรกนกึว่าจะเป็นตกึเปราะๆ 

เสยีอกี แต่ทาวเวอร์ที่เหน็อยู่ใกล้ๆ นั้นพลกิความคาดหมายไปโดยสิ้นเชงิ 

เป็นทาวเวอร์ขนาดมหึมาทั้งงดงาม โก้เก๋ แต่กลับหนาหนักให้ความรู้สึก

ทรงอำานาจ แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดงตกึระฟ้า แต่อาคารหลงันี้กโ็ดดเด่น

ตามตวัอกัษรเหนอืกว่าตกึรอบข้าง ดงึดูดสายตาอย่างชดัเจน

 “ที่นี่คือปราสาทหลังใหม่ของ ฮิวจ์ แซนด์ฟอร์ด คนนั้นสินะ เรน 

เตรยีมพร้อมหรอืยงั?”

 “เตรยีมพร้อมอะไรกนัล่ะครบั”

 คโุจ เรน ลูกน้องตอบด้วยสหีน้าเออืมระอา

 สีผิวออกเหลืองจางๆ แบบคนประเทศ J เค้าหน้าส่อแววฉลาด

เฉลียวที่สวมแว่นเอาไว้ สวมชุดสูทเนี้ยบไร้รอยตำาหนิ ดูแล้วเหมือน

ทนายความมากกว่าจะเป็นตำารวจ ผมดำาสนิทด้านหน้าที่หวีไว้เรียบร้อย

กระเซงิด้วยแรงลมระหว่างตกึ

 “หมายค้นกไ็ม่ม ีแถมไม่ได้นดัหมายล่วงหน้า อย่าว่าแต่จะได้คยุกบั

เจ้าตวัเลย ผมว่าดไีม่ดจีะโดนไล่ตะเพดิออกมาตั้งแต่เจอพนกังานต้อนรบั

แล้วละครบั”

 “ช่วยไม่ได้ ก็ขอไม่ได้ทั้งสองอย่างนี่นา”

 นึกถึงการกระทบกระทั่งกับสารวัตรใหญ่แล้ว มาเรียกัดริมฝีปาก  
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

“มหีวัหน้าขี้ขลาด ลูกน้องกเ็หนื่อยหน่อยละ นายไม่คดิยงังั้นบ้างรไึง?”

 “นั่นน่ะสิครับ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกของลูกน้องที่มีหัวหน้ามักง่าย 

ไม่ดูตาม้าตาเรอืละก ็ตอนนี้กก็ำาลงัสมัผสัในกาลปัจจบุนัอยู่เลยละครบั”

 “หมายความว่าไงยะ”

 เรนยกัไหล่ไม่พูด ลูกน้องอะไรไม่น่ารกัเอาเสยีเลย

 สามสัปดาห์ผ่านไปหลังจากปีใหม่ วันที่ 21 มกราคม เขต M  

เมอืง N มลรฐั NY

 นครแห่งธรุกจิที่โดดเด่นในโลกมตีกึระฟ้าขนาดมหมึาเรยีงราย ถนน

ตัดผ่านระหว่างตึกราวกับตาข่าย ไฟจราจรกะพริบ รถยนต์ปล่อยไอเสีย

คละคลุ้ง  ผู้คนสวมชดุสูทและเสื้อโค้ตเดนิสวนกนัไปมาตรงทางม้าลาย

 ขณะนั้นเป็นเวลา 9 โมงเช้า นี่เป็นทัศนียภาพที่ไม่มีให้เห็นใน

มลรฐั A ซึ่งมาเรยีอาศยัอยู่ นคร P เมอืงหลวงของมลรฐันั้นกม็ผีงัเมอืง

เป็นระเบียบ แต่คงเพราะที่ดินราคาถูก อาคารส่วนใหญ่จึงเป็นแนวราบ

มากกว่าจะเป็นแนวดิ่ง ย่านที่ดูเป็นเมอืงใหญ่ แม้จะไม่ถงึกบัไม่ม ีแต่กม็ี

อยู่เพยีงกระจกุเดยีว

 ในนครใหญ่ที่สดุของประเทศ U นี้ “แซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์” หอคอย

ขนาดยกัษ์ใหม่เอี่ยมกรกุระจกกย็ิ่งโดดเด่นขึ้นไปอกี

 เท่าที่ฟังจากเรน อาคารนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อหนึ่งปีก่อน 

เป็นอาคารสร้างใหม่ตรงตามตวัอกัษร ความสงูทั้งหมด 260 เมตร มทีั้งหมด 

72 ชั้น ตอนที่ฟังอธิบายก็ยังนึกไม่ออกว่าตัวเลขนี้มันจะขนาดไหนกันแน่ 

แต่พอมาแหงนหน้าดูใกล้ๆ แบบนี้ กส็มัผสัได้ถงึความใหญ่ทะมนึจนราว

จะกดทบัใส่ร่าง

 ตึกข้างเคียง ถ้ามองในสายตาของคนจากมลรัฐ A ก็ถือว่าเป็น

อาคารสูงไม่น้อย แต่เมื่ออยู่เบื้องหน้าทาวเวอร์ที่สูงกว่าเกอืบสามเท่ากไ็ม่

ต่างจากสามญัชนที่ต้องคกุเข่ายอมสยบให้กบัราชา

 ใต้ท้องฟ้าสคีราม มองเหน็ชั้นบนสดุของทาวเวอร์ลบิๆ ราวกบัเป็น
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จดุจดุเดยีว บนยอดตกึนั้น ราชาอสงัหารมิทรพัย์คนนั้นคงกำาลงันอนตพีงุ 

อยู่อย่างผยองกระมงั

 รู้สึกขัดใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ไอ้เราหรืออดทั้งเที่ยว อดทั้งกิน

เหล้าเข้าบาร์แท้ๆ

 “ไปกนัเถอะ เรน”

 มาเรียหนัมาบอกลูกน้อง เรนตอบ “รบัทราบ” ผสมผสานกบัการ

ถอนใจเฮอืก

 ❉

 ฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด นกัธรุกจิผูโ้ดดเด่นของประเทศ U มส่ีวนเกี่ยวข้อง

กบัการลกัลอบค้าสตัว์และพชืหายาก พวกมาเรยีได้ข้อมลูนี้มาเมื่อราวสอง

อาทติย์ก่อน วนัที่ 4 มกราคม 1984 เพิ่งจะข้ามปีใหม่มาได้ไม่กี่วนั

 “จริงเรอะ?”

 “ไม่ผิดหรอก”

 ชายผู้นั้นตอบการซักไซ้ของมาเรียในห้องสอบสวนด้วยภาษา U 

สำาเนยีงกระด้างๆ

 ชายผู้นี้ถูกจบักมุในบาร์เมอืง F หลงัจากปีใหม่ไปหยกๆ มลรฐั A 

นั้นมีพรมแดนทางใต้ติดต่อกับประเทศ M จึงมีคดีลักลอบเข้าเมืองหรือ

ลกัลอบค้าสิ่งผดิกฎหมายกนัไม่หยดุหย่อน ที่นคร F ซึ่งอยู่ทางเหนอื กม็ี

พวกลักลอบข้ามชายแดนหลั่งไหลกันเข้ามา แล้วก็ถูกจับกุมตั้งแต่ข้อหา

ปลอมแปลงตวัตนไปจนถงึมสี่วนเข้าไปร่วมในการค้าขายสนิค้าจากแหล่ง

ที่มามดืดำา 

 ผูช้ายในครั้งนี้กเ็ช่นกนั เขากค็วรจะเป็นแค่หนึ่งในผู้ที่ถกูจบัในข้อหา

หลบหนเีข้าเมอืง ทว่า

 เรื่องก็แค่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างลูกค้าเมาสุราในบาร์ และ 
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

มาเรียที่บังเอิญอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เข้าระงับเหตุ ระหว่างที่สอบปากคำา  

ผูต้้องหาคนหนึ่งแสดงท่าทมีพีริธุเลยสอบสวนเพิ่ม แล้วเจอว่าเป็นผูล้กัลอบ

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่เจออยู่บ่อยๆ กะจะนั่งดื่มเหล้า

สบายๆ เสยีหน่อย ดนัพลอยตดิร่างแหเข้าไปในเรื่องวุ่นๆ เสยีนี่

 แต่ขณะที่เรนกบัพนกังานสบืสวนคนอื่นๆ ไปยงัที่อยูข่องชายคนนั้น

เพื่อตรวจสอบว่ามผีูห้ลบหนเีข้าเมอืงคนอื่นๆ อยูอ่กีหรอืเปล่า สถานการณ์

กพ็ลกิผนัไปในทนัที

 มกีารค้นพบสมดุบนัทกึสกปรกเป็นปึกๆ อยู่ด้านในของชั้นเกบ็ของ

ในครวั

 เป็นสมดุบญัช ีลงวนัที่ ที่อยูโ่ดยย่อ ชื่อย่อและคำาศพัท์สะกดแปลกๆ 

ไม่คุ้นตา บนัทกึไว้เป็นรายการที่อ่านไม่เข้าใจอยู่หลายสบิแผ่นด้วยกนั

 สหีน้าเรนขณะตรวจสอบบนัทกึเคร่งเครยีดขึ้นทนัที

 “Caretta caretta...Xipholena atropurpurea นี่มนัชื่อทางวทิยาศาสตร์

ของพืชและสัตว์นี่ครับ มีแต่สัตว์และพืชหายากที่ถูกห้ามค้าขายโดยสนธิ

สญัญาระหว่างประเทศทั้งนั้น”

 เมื่อมกีารสบืสวนเพิ่มเตมิพร้อมกบัการพบสตัว์หายากสบิกว่าตวัใน

กระท่อมนอกเมือง รูปคดีก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคดีลักลอบค้าพืชและสัตว์หา

ยากแทน

 ภายในสถานีตำารวจคึกคักขึ้นมาทันที วันที่ซึ่งบันทึกอยู่ในบัญชี

นั้น วนัที่เก่าที่สดุย้อนหลงัไปร่วมยี่สบิปีก่อน ข้อเทจ็จรงิที่ว่ามกีารลกัลอบ

ค้าขายเลด็ลอดสายตาตำารวจมานานถงึขนาดนั้น สร้างความตระหนกให้

แก่เหล่าเจ้าหน้าที่สบืสวน โดยเฉพาะพวกรุ่นลายครามไม่ใช่น้อย

 ซำ้าร้าย ปัญหาอยู่ที่ตวัลูกค้าของนายหน้าค้าสตัว์ป่า

 มทีั้งสมาชกิสภาคองเกรสฝ่ายรฐับาล ผูบ้รหิารบรษิทัขนาดใหญ่ นกั

แสดงชื่อดัง...แม้จะใช้ชื่อย่อปิดบังชื่อจริง แต่จากที่อยู่ก็มีแต่ชื่อย่านที่พัก

อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศระดับหรูเรียงอยู่เป็นตับ ชวนให้คิดว่าพวก
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คนชั้นสูงต้องมสี่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

 ชื่อที่โผล่มาบ่อยครั้งในนั้นแม้ช่วงเวลาจะไม่ตายตัวก็ตาม คือชื่อ

ย่อ “H.S.” และที่อยู่ตามที่บนัทกึไว้กเ็ป็นโกดงัระบายสนิค้าของบรษิทัใน 

เครอืข่ายที่ฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดเป็นเจ้าของอยู่

 “นี่น่ะ ลูกค้าประจำาตั้งแต่สิบห้าปีก่อนเลยละมั้ง...ที่นั่นเขาก็เป็น 

แบบนี้แหละ”

 ตวัเองเปน็แคค่นสง่ของ ไมไ่ด้ตดิต่อกบัฮวิจ์โดยตรง แค่เอาสนิค้าที่

รบัมาไปส่งตามสถานที่ที่ถูกระบมุาให้  ส่วนเรื่องงานนั้นมตีวักลางตดิต่อ

เบื้องหลงัเอาไว้ คนที่มาส่งของให้แต่ละครั้งจะไม่ใช่คนเดมิ ไม่รู้ว่าเบื้องหลงั

จะมอีงค์กรอะไรอยูห่รอืไม่และเป็นลกัษณะใด นี่คอืคำาให้การของผู้ลกัลอบค้า

 แม้จะไม่ได้คำาให้การในระดบัที่ลกึกว่านี้ แต่กเ็พยีงพอที่จะทำาให้พวก

พนกังานสอบสวนกลนืนำ้าลายเอื๊อก สมดุบญัชแีละคำาให้การของชายคนนั้น

กบ็อกใบ้เป็นนยัๆ อยูแ่ล้วว่าเส้นทางการลกัลอบค้าพชืและสตัว์หายากนั้น

มนัใหญ่โตเกนิกว่าที่คาดการณ์กนัเอาไว้ 

 ไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้ ในรายชื่อผู้ต้องสงสยัว่าจะ

เกี่ยวข้องนั้น ผูท้ี่มเีส้นสายลกึๆ อยูใ่นวงการเมอืงหรอืวงการธรุกจิกม็อียูไ่ม่

น้อย การจะเปิดเผยออกมาในตอนนี้นั้นยงัเรว็เกนิไป

 กำาลงัมกีารพจิารณาที่จะขอความร่วมมอืจากสถานตีำารวจใกล้เคยีง 

ขณะที่กำาลงัดำาเนนิการสบืสวนไปในทางลบัอย่างระมดัระวงั ในตอนนั้นเอง

 สารวตัรใหญ่กส็ั่งระงบัการสบืสวน

 “ว้า แค่คดิกฉ็นุแล้ว เจ้างั่งนั่น”

 ระหว่างทางมุ่งหน้ามายังมลรัฐ NY มาเรียเตะพนักเก้าอี้พักรอ 

โครมใหญ่

 ในล็อบบี้นั้นว่างเปล่า ไม่มใีครให้ด่า เรนขมวดคิ้วเหมอืนจะบ่นว่า 

“อกีแล้วหรอืครบั” ก่อนถามกลบัมาด้วยสหีน้าจรงิจงั
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

 “มนัจะดหีรอืครบั มาเรยี

 ถงึคณุจะชอบทำาอะไรโดยพลการอยู่เป็นประจำากจ็รงิ แต่หนนี้ ตวั

คณุเองกอ็าจจะไม่อยู่รอดปลอดภยันะครบั พูดแบบนี้คงไม่เหมาะนกั แต่

ข้อสงสยัของอกีฝ่ายกแ็ค่การลกัลอบค้าสตัว์และพชื ไม่ได้เป็นอนัตรายถงึ

ชวีติคน ต่อให้จบักมุได้กเ็ถอะ โทษกใ็ช่ว่าจะหนกั”

 “ไม่รู้ไม่ชี้ย่ะ”

 คำาตอบนั้นชัดอยู่แล้ว “ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใคร หรือทำาความผิด

อะไร ถ้าได้หลักฐานมาแล้ว แต่กลับเพิกเฉยต่อความผิดนั้นไม่ใช่สิ่งที่

ตำารวจพงึกระทำา ถ้าอยากจะไล่ฉนัออกกล็องดู”

 เอาเป็นเอาตาย ทั้งที่ปกติก็ไม่ได้อยากจะตั้งใจทำางานเสียหน่อย 

ตรงนี้แหละที่เป็นนสิยัเสยีของตวัเองซึ่งทำาให้โตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เสยีที

 “ที่สำาคญั เรน นายทำาแบบนี้มนัจะดหีรอื? ขนืมาล่มหวัจมท้ายกบั

ฉนั นายจะพลอยซวยไปด้วยนา”

 การมาทำางานนอกเขตคราวนี้เป็นการอ้างว่าไปอบรมที่มลรัฐ NY 

ส่วนสถานที่กบัเวลา เรนกเ็ป็นคนหาคอร์สอบรมที่เหมาะๆ เพื่อจะขออนมุตัิ

ให้มาทำางานนอกเขต

 “ขืนปล่อยคุณมาคนเดียว ผมอาจจะโดนผู้บังคับบัญชาทวงถาม

ความรบัผดิชอบในฐานะผูก้ำากบัดูแลเอากไ็ด้ครบั ถ้าไหนๆ อาชพีจะตกอยู่

ในความเสี่ยงแล้วละก ็อย่างน้อยกข็อเลอืกทางที่จะจำากดัความเสยีหายให้

อยู่ในระดบัตำ่าสดุเอาไว้ก่อนดกีว่า”

 “...นี่นาย หาว่าฉนัเป็นตวัซวยรไึง?”

 “อ้าว ตกลงว่าไม่ใช่หรอกหรอืครบั”

 ยงัเป็นลูกน้องที่น่าชงัไม่เปลี่ยน เรนกลบัไปสหีน้าจรงิจงัอกีครั้ง

 “จะว่าไปแล้ว นกึไม่ถงึว่าจะโดนแรงกดดนัตั้งแต่เนิ่นๆ ขนาดนี้นะ

ครบั หรอืจะเป็นเพราะอทิธพิลของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดไม่ธรรมดากนัครบั”

 “ไม่ใช่เรื่องโอเวอร์อะไรขนาดนั้นหรอกน่า อย่างน้อยกเ็ฉพาะครั้งนี้”
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 มาเรียตดับท “ไม่เชงิว่าฝ่ายโน้นใช้อำานาจกดดนัหรอก สารวตัรน่ะ

ขี้กลวัไปเอง จากที่คณุนายเล่า สารวตัรกบัฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดจบโรงเรยีน 

จูเนยีร์ ไฮสกูลเดยีวกนั”

 “ยงักบัภาพความสมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายในสมยันั้นผดุขึ้นมาให้เหน็

เลยนะครบั”

 แม้กับสารวตัรใหญ่ลิ้นอาบยาพษิของเรนกย็งัไม่ยอมยั้งให้ “แต่ถ้า

เป็นแบบนั้น ฝ่ายนั้นกอ็าจจะมองทะลถุงึลกูไม้ของเราแล้วกไ็ด้นะครบั แล้ว

จะทำายงัไงกนัดคีรบั”

 “กแ็หงอยู่แล้ว ลยุเข้าไปซึ่งๆ หน้านี่แหละ”

 เรื่องธรรมดาแบบนี้ยังต้องถามกันด้วยหรือไง เรนขมวดคิ้ว ถอน

หายใจยาว

 “คนประเทศ J อย่างผม อธบิายให้คนประเทศ U อย่างคณุฟังก็

เหมือนเอามะพร้าวไปขายสวน แต่คุณไม่ควรจะประเมินอำานาจของฮิวจ์ 

แซนด์ฟอร์ดตำ่าเกนิไปนะครบั”

 เรนเปิดสมดุบนัทกึ อ่านประวตัย่ิอของฮวิจ์ “ฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด เกดิ

เมื่อปี 1928 ที่มลรฐั U ระหว่างเรยีนที่มหาวทิยาลยั P กช็่วยงานบรษิทั

อสงัหารมิทรพัย์ของญาต ิถกูมองเหน็ความสามารถจงึได้รบัสบืทอดอำานาจ

บริหารเมื่ออายุราว 25 ทำาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงจำานวน

มาก นอกจากนี้ยงัก่อตั้งกจิการอื่นอกีหลายๆ อย่าง อาท ิบรษิทัผลติกระจก 

SG ฯลฯ เมื่ออายเุข้าวยั 40 ปีกก้็าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐรีะดบัล้านๆ 

ไม่กี่คนของประเทศ U เป็นเจ้าของเรื่องราวแห่งความสำาเรจ็ตามแบบฉบบั

เลยนะครบั”

 “...บรษิทัผลติกระจก?”

 สำาหรับคนที่เติบโตมากับกิจการอสังหาริมทรัพย์ นี่ออกจะเป็น

กจิการที่แปลกประหลาดอยู่

 “ดเูหมอืนภรรยาของเขาจะเป็นลกูสาวร้านเครื่องหตัถกรรมแก้วนะ่
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

ครบั แต่กจิการไปไม่รอด ตอนที่กำาลงัพจิารณาจะขายที่กบัอาคาร ฮวิจ์ก็

ไปเยอืนด้วยเรื่องงานพอดี

 เขาหลงรักลูกสาวของร้านตั้งแต่แรกพบ เลยซื้อทั้งกิจการทั้งที่ดิน 

แล้วกฟ็ื้นฟูผลประกอบการของร้านขึ้นมาได้ในเวลาไม่ถงึปี เลยกลายเป็น

ความสัมพันธ์กับลูกสาว หลังจากนั้นก็ขยายกิจการไม่หยุดยั้ง จากร้าน

ส่วนบคุคลเลก็ๆ หลงัเขา เตบิโตขึ้นมาเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ที่มสีำานกังาน 

ใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ มีพนักงานนับพัน...นี่เป็นเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าใน 

การอบรมพนกังานใหม่ของบรษิทั SG เสมอครบั”

 เป ็นเรื่องราวแห่งความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพียงพอที่จะเป ็น

ประวตัศิาสตร์ของบรษิทัชั้นนำา

 “เพยีงแต่เบื้องหลงันั้นมกีารแอบเจรจาแบบเฉยีดฉวิจะผดิกฎหมาย

กบักระทรวงที่เกี่ยวข้องบ้างละ ใช้วธิทีั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อขดัขวาง 

คู่แข่งบ้างละ เอาเงนิฟาดหวัเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเสยีหายบ้างละ ข่าวลอื

มดืดำาพวกนี้กม็ไีม่ขาดสายเหมอืนกนั

 นี่เป็นแค่ตวัอย่างเดยีวนะครบั ทราบหรอืเปล่าครบัว่าเมื่อสามปีก่อน 

เกดิอบุตัเิหตรุะเบดิขึ้นในห้องวจิยัของบรษิทั SG”

 มาเรยีควานหาลงไปในความทรงจำา จะว่าไป พอจะจำาได้ว่ามขี่าว

ลักษณะนั้นออกมาเอิกเกริกทางทีวีอยู่พักหนึ่ง...ไม่สิ หรือว่านั่นจะเป็น

อบุตัเิหตอุื่น

 “จะจำาได้แค่เลอืนรางกช่็วยไม่ได้หรอกครบั ตอนที่ผมเชก็ดกูารออก

ข่าวในช่วงนั้น ในวนัที่เกดิอบุตัเิหตกุม็แีค่ข่าวด่วนออกมาว่า ‘ดเูหมอืนจะมี 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย’ แต่ก็แทบไม่มีการรายงานข่าวต่อจาก 

นั้น

 จากบนัทกึรายงานการตรวจสอบอบุตัเิหตทุี่ส่งไปให้ทางตำารวจหลงั

จากนั้น ความเสยีหายด้านบคุลากรนั้น มผีู้เสยีชวีติสามคน บาดเจบ็เจด็

คน แต่รายละเอยีดของอบุตัเิหตกุลบัจบลงแค่ครึ่งหน้ากระดาษ”
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 เรนรายงานอย่างคล่องปาก ดูเหมือนในคดีครั้งนี้ เรนจะไปค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกบัฮวิจ์มาด้วยตวัเอง

 แต่ว่า สาเหตขุองอบุตัเิหตกุลบัรายงานแค่ครึ่งหน้ากระดาษเนี่ยนะ? 

ขนาดครั้งหนึ่ง ตวัเองเคยขบัรถตำารวจชนรถผูต้้องหาที่กำาลงัหลบหนจีนรถ

บบุ ยงัถูกใช้ให้เขยีนรายงานยาวกว่านี้เลย

 “ดูเหมือนรายงานอย่างเป็นทางการ จะถูกตัดตอนให้รับเอาตาม

รายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั SG นะครบั ถ้าเกดิอบุตัเิหตรุะเบดิ 

ไม่ว่าจะมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็เสยีชวีติหรอืไม่ หรอืจะมกีารรายงานข่าวใหญ่เลก็

แค่ไหนก็ตาม องค์กรสาธารณะอย่างตำารวจหรือดับเพลิงก็จะต้องตรวจ

สอบอย่างรอบคอบ แต่นี่ดูเหมอืนจะไม่ได้ทำาตามนั้น ในบนัทกึอย่างเป็น

ทางการ รายละเอียดก็ถูกตัดทอนไป ทั้งที่เป็นบันทึกเกี่ยวข้องกับความ

เป็นความตายของคนแท้ๆ นะครบั”

 คงอยากจะบอกล่ะส ิว่าสำาหรบัฮวิจ์แล้ว การจะใช้อำานาจแทรกแซง

องค์กรสาธารณะนั้นกเ็ป็นเรื่องกล้วยๆ

 “สาเหตขุองอบุตัเิหตคุอือะไรร”ึ

 “มบีนัทกึไว้ในรายงานว่า ‘มคีวามเป็นไปได้ว่าผู้ปฏบิตังิานในที่เกดิ

เหตุควบคุมเครื่องจักรผิดพลาด’ แต่ความเป็นจริงนั้นแม้กระทั่งบัดนี้ก็ยัง 

ไม่รู้ชัดครับ จากปากคำาของสถานีตำารวจในท้องที่ก็คือแทบไม่มีข้อมูล 

ออกมาจากบริษัท SG ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความลับบริษัท...แต่ลือ

กนัว่าจรงิๆ แล้วไม่ใช่เกดิจากความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน แต่เกดิจาก

หวัหน้างานออกคำาสั่งให้ฝืนทำาเรื่องที่มคีวามเสี่ยง”

 กลบเกลื่อนที่เกดิเหตเุพื่อปิดบงัความผดิพลาดจากคนระดบัหวัหน้า

ที่ไร้ความสามารถ แบบเดยีวกบัในกองทพัหรอืในสถานตีำารวจที่ไหนกไ็ม่รู้ละ

 จะว่าไป

 “แต่จำาเป็นต้องทำาขนาดนั้นเพื่อเป่าคดีเลยหรือ ถ้าเป็นข้อมูลลับก็

ค่อยป้ายดำาทบัรายละเอยีดเอาทหีลงักพ็อนี่นา”
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

 “ไม่เชิงเป่าคดีหรอก เรียกว่าไม่อยากจะให้เรื่องมันวุ่นวายไปกว่า

นั้นมากกว่ากระมงัครบั ผมเองกไ็ม่ได้รู้โดยตรง แต่ได้ยนิมาว่าก่อนจะเกดิ

อุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อน เคยมีเหตุระเบิดที่เกี่ยวข้องกับฮิวจ์ แซนด์ฟอร์ด

เมื่อก่อนหน้านั้นนานมาแล้วด้วย”

 นกึออกแล้ว

 ถ้าพูดถึงฮิวจ์ แซนด์ฟอร์ดกับคดีระเบิดละก็ นี่เป็นคดีที่ควรจะถูก

หยบิยกขึ้นมาพูดถงึให้เรว็กว่านี้

 “หมายถงึการลอบวางระเบดิก่อการร้ายเมื่อสบิปีก่อนงั้นส?ิ”

 เรนพยกัหน้า ลดสายตาลงมองสมดุบนัทกึ

 “ที่เกดิเหตคุอือาคารสูงในเมอืง P มลรฐั PE ที่อยู่ใกล้เคยีงมลรฐั 

NY เป็นหนึ่งในอาคารที่อยู่ในความครอบครองของฮวิจ์ในสมยันั้น

 มผีูเ้สยีชวีติสบิกว่าคน ผูบ้าดเจบ็นบัร้อย กระเป๋าที่ใส่วตัถรุะเบดินั้น

ถกูนำาเข้ามาโดยเดก็ผูห้ญงิ ขณะที่เข้าไปยงัทางเข้าชั้นหนึ่งกถ็กูจดุชนวน...

เป็นคดทีี่โหดร้ายอย่างที่สดุเลยล่ะครบั

 เดก็ผูห้ญงิที่ถอืกระเป๋านั้นแทบไม่เหลอืซาก แม้กระทั่งบดันี้กย็งัไม่รู้

หวันอนปลายเท้า...เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเจบ็ปวดใจนะครบั น่าจะส่งผล 

กระทบไม่น้อยต่อกจิการของฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ด”

 ความทรงจำาหวนกลบัมาอย่างกระจ่างชดั นคร P นั้น แม้จะยอมแพ้

ให้กบันคร N ในเรื่องขนาด แต่กจ็ดัว่าเป็นนครขนาดใหญ่ที่โดดเด่นภายใน

ประเทศเช่นกนั โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกดิขึ้นกลางวนัแสกๆ กลายเป็น

เรื่องป่ันป่วนไปทั้งประเทศ U จนถงึขนาดที่ช้อปป้ิงมอลล์ต่างจงัหวดัยงัต้อง

หารปภ.มายนืเฝ้าตรงทางเข้ากนัไปพกัใหญ่ แต่ทำาไมถงึต้องยกเลกิการลด

ราคาไปด้วยมทิราบ นกึขึ้นมาตอนนี้กย็งัเคอืงไม่หาย

 “หมายถงึสาเหตทุี่อำาพรางเรื่องเหตรุะเบดิเมื่อสามปีก่อน เพราะยงั

มบีาดแผลทางใจกบัเหตเุมื่อสบิปีก่อนงั้นหรอื”

 “กอ็าจจะเป็นไปได้”
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 ในที่สดุความชลุมนุวุน่วายกส็งบลง สำาหรบัหลายๆ คน มนักก็ลาย

เป็นเรื่องราวในอดตีไป แต่สำาหรบัฮวิจ์ล่ะ จะเป็นอย่างไร

 คดีก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ สำาหรับนักธุรกิจเจ้าของ

กจิการชั้นนำาในประเทศ U ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะลมืกนัได้ง่ายๆ ถ้าจะบอกว่า

ฮวิจ์ปกปิดเรื่องอบุตัเิหตภุายในบรษิทัเอาไว้ ไม่ใช่เพราะคำานงึถงึผูเ้สยีชวีติ 

แต่ด้วยมมุมองทางธรุกจิ...กค็งจะไม่ได้เดาพลาดไปเสยีเลยทเีดยีวกระมงั

 “มาเรีย ยงัไงกอ็ย่าทำาอะไรบุ่มบ่ามล่ะ

 คนเล่าลอืกนัว่าถ้าจะไปที่พกัส่วนตวัที่อยู่ชั้นบนสดุ เราจะต้องผ่าน

อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ คนที่เขายอมปล่อยให้เข้าไปถึงที่นั่น ถ้ามีท่าทีไม ่

น่าไว้วางใจแม้แต่นิดเดียวให้เห็น ก็อาจถูกจับกุมทันทีโดยไม่ต้องไต่ถาม  

ถ้าเป็นแบบนั้น การสบืสวนกจ็ะจบลงทนัทโีดยยงัไม่ทนัเริ่มนะครบั”

 “รู้แล้วน่า ฉันน่ะใจเยน็ตลอดอยู่แล้วละ”

 ตอบไปโดยอตัโนมตั ิแต่มาเรยีกไ็ม่มคีวามมั่นใจเลยแม้แต่นดิเดยีว

 ❉

 “กรณุากลบัไปเสยีเถอะค่ะ”

 ชั้นที่ 15 อาคารแซนด์ฟอร์ด ทาวเวอร์ ออฟฟิศสำานักงานใหญ ่

บรษิทั SG

 แม้จะสวมบทเป็นเซลส์ขาจรบุกเข้าไป แต่คำาตอบของพนักงาน

ต้อนรบัสาวที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์กไ็ร้ไมตรี

 “ดะ เดี๋ยวส!ิ? ไล่กนัง่ายๆ แบบนี้เลยร”ึ

 “ท่านประธานไม่พบคนที่ไม่ได้นดัเอาไว้ค่ะ”

 สายตาทิ่มแทงเหมือนจะบอกใบ้ว่าสามัญสำานึกแค่นี้ก็ยังไม่รู้เลย

หรือ “งั้นลงชื่อขอพบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนก็ได้ค่ะ และถ้าท่าน 

รบัทราบแล้วค่อยนดัหมายเรื่องวนัที่จะพบกนัอกีท”ี
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บทที่ 2 ทาวเวอร์ (I) วนัที่ 21 มกราคม 1984 09:00~  

 ตอบตามแบบฉบับราชการเลยเชียวนะ จนชักอยากจะตอกหน้า 

กลบัไปว่า “เราเป็นตำารวจย่ะ” ขึ้นมาตงดิๆ

 แม้จะพูดว่าลุยเข้าไปซึ่งๆ หน้ากันเถอะ แต่อย่างที่เรนบอก ฮิวจ์ 

แซนดฟ์อร์ดนั้นมเีสน้สายอยูใ่นวงการเมอืง ขนืบอกไปตรงๆ แบบขวานผ่า

ซากตั้งแต่แรกกเ็ท่ากบัเผยไต๋ให้อกีฝ่ายรู้ นั่นคอืการประเมนิของมาเรยี

 “ถ้างั้น นดัได้เรว็ที่สดุเมื่อไหร่”

 “รอเดี๋ยวนะคะ”

 พนักงานต้อนรับหญิงลดสายตาลงมองตารางกำาหนดการ “...จะ

เป็นวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์น่ะค่ะ ของปี 1987”

 “อกีสามปีไม่ใช่รไึง!”

 “ท่านประธานงานยุ่งน่ะค่ะ”

 บอกใบ้กลายๆ พอให้รู้ว่า เขาไม่ได้ว่างอย่างหล่อนหรอก ขณะที่ 

มาเรยีกำาลงัคดิจะตบใบหน้าไร้อารมณ์นั้นสกัฉาด เรนกก้็าวออกมาจากข้างๆ

 “กำาหนดนดัหมายของคณุแซนด์ฟอร์ดที่คณุกรณุาช่วยเชก็ให้นั้น น่า

จะเป็นแค่เกี่ยวกบัเฉพาะเวลาทำางานหรอืเปล่าครบั แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่น

กข็อรบกวนสกันดิ อย่างเวลาอาหารกไ็ม่รงัเกยีจครบั มคีวามเป็นไปได้หรอื

เปล่าครบัที่จะขอคยุด้วย”

 “...นั่นสนิะคะ”

 กิริยาของพนักงานต้อนรับสาวนุ ่มนวลลงทันที จะเป ็นคน 

ที่เปลี่ยนแปลงท่าทีตามคนที่คุยด้วย หรือว่าแค่หมั่นไส้มาเรียก็ไม่รู้ได้ 

“ท่านประธานเป็นคนที่ไม่แยกแยะเรื่องเวลางานกับเวลาส่วนตวั...สำาหรบั 

กำาหนดการนอกเวลาทำางานนั้น มคีนที่เป็นเหมอืนเลขาฯ ส่วนตวัของท่าน

อยู่ ลองไปถามกบัทางโน้นดูน่าจะดกีว่าค่ะ”

 “ถ้างั้นช่วยตดิต่อกบัเลขาฯ ส่วนตวัอะไรนั่นให้หน่อยได้ไหม?”

 “กรณุากรอกแบบฟอร์มขอเพื่อการนั้นด้วยค่ะ”

 นำ้าเสยีงเยน็ชา มาเรยีกำาหมดัแน่นแต่เรนชงิก้าวตดัหน้าเข้าไปขวาง
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เสยีก่อน

 “ต้องขออภัยอย่างยิ่งครับ เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาใหม่ ขอแบบ

ฟอร์มคำาร้องหน่อยได้ไหมครบั”

 หลายนาทีให้หลงั

 “นี่ นายมาขวางฉนัทำาไมหา!”

 มาเรียกำาลังจิกกัดลูกน้องที่ไร้มารยาทอยู่ที่มุมหนึ่งของทางเดินถัด

มาจากโถงลฟิต์

 “ไม่หรอก คุณควรจะขอบคุณผมที่ ‘อุตส่าห์ทนได้จนถึงตอนนั้น’ 

มากกว่านะครบั”

 เรนนำ้าเสยีงออกจะเออืมระอา “จะว่าไป ตอนที่คณุจะสวมบทเป็น

เซลส์บรษิทัผมกร็ูแ้ล้วละครบัว่าคงไม่ไหว ลองไปดหูน้าตาท่าทางตวัเองใน

กระจกหน่อยไม่ดหีรอืครบั”

 พูดแบบนี้หมายความว่าไง แต่เรนไม่มีท่าทีว่าจะสนใจกับความ

เดอืดดาลของมาเรยี ยงัคงพูดต่อ “แต่จะว่าไป กถ็อืว่าไม่ได้มาเสยีเที่ยว

เอาเสยีทเีดยีวนะครบั คณุรู้ตวัหรอืเปล่า”

 “เอ๋”

 คำาตอบเสยีงเบาลงโดยไม่รู้ตวั

 พนกังานต้อนรบัหญงิบอกว่าถ้าไม่ได้นดัไว้กจ็ะไม่มาพบด้วย แต่ไม่

ได้บอกเสยีหน่อยว่า ไม่อยู่

 ตอนนี้ ฮิวจ์ แซนด์ฟอร์ดอยู่ในตึกหลังนี้ อย่างน้อยตามกำาหนด 

การสาธารณะของบรษิทั SG กบ็อกเช่นนั้น

 “ถ้ายงัอยู่ในทาวเวอร์เดยีวกนั จะที่ออฟฟิศเมื่อกี้หรอืที่ชั้นอื่นกช็่าง  

ไม่นานเรื่องของเราก็มีโอกาสจะไปเข้าหูฮิวจ์ แซนด์ฟอร์ด และถ้าเป็น 

แบบนั้น ฝ่ายโน้นกอ็าจจะทำาอะไรบางอย่างมากไ็ด้ครบั”

 ถ้าเกิดฮิวจ์ส่งคนคุ้มกันหรืออะไรติดต่อมา ก็อาจจะอาศัยเรื่องนั้น

เป็นบนัไดในการหาทางเข้าพบหน้าได้สนิะ ชกัจะคล้ายๆ กบัหนงัสายลบั
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เข้าไปแล้วส ิแต่จะว่าไป นั่นกห็มายถงึว่ายายพนกังานต้อนรบัหญงินั่นจะ

ไม่กั๊กข้อมูลเรื่องที่พวกตนมาเยอืนเสยีก่อน

 เลยทางเดินออกไป มีรปภ.สองคนยืนอยู่ ดูท่าทางจะไม่ทันเห็น 

พวกตน มองเหน็ทางเข้าที่คล้ายๆ กบัประตูคั่นอยู่ก่อนถงึพวกนั้น นั่นคอื

ทางเข้าปราสาทของฮวิจ์หรอืเปล่า

 “หมายความว่ายิ่งวุน่วายเท่าไหร่กย็ิ่งดใีช่ไหม หรอืว่าจะเรยีกจอห์น 

มาด”ี

 ออกชื่อนายทหารหนุม่ที่รูจ้กักนั ดูเหมอืนเคยได้ยนิว่าปลายปีที่แล้ว

หรือต้นปีนี้นี่แหละ จำาวันเวลาโดยละเอียดไม่ได้แล้ว เขาจะไปแถวอีสต์

โคสต์ ด้วยภารกจิทางการทหาร

 “มาเรยี คณุเป็นลิ่วล้อมาเฟียหรอืครบั”

 เรนถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย “เราแยกกนัสอบถามเถอะ มคีวาม

เป็นไปได้เกนิพอว่าสิ่งมชีวีติหายากที่ฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดได้มาจะถกูเกบ็รกัษา

ไว้ในทาวเวอร์นี้”

 อาจจะมผีู้พบเหน็บ้างกไ็ด้

 ถ้าเราแยกกนัไปทลีะคน กม็โีอกาสสูงขึ้นที่อกีฝ่ายอาจจะประมาท

แล้วกล็งมอืทำาอะไรบางอย่าง แม้จะเสี่ยงเกดิอนัตรายต่อตวัเอง แต่มาเรยีก็

เป็นตำารวจ เรยีนรู้เรื่องศลิปะป้องกนัตวัมาแล้ว

 แต่จะว่าไป กไ็ม่มทีที่าว่าฮวิจ์จะรู้ตวัถงึการเคลื่อนไหวของฝ่ายตน 

มคีวามเป็นไปได้สูงมากกว่าว่าจะเป็นแค่ความกลวัเปล่าๆ ปลี้ๆ  หรอือาจ 

วืดก็ได้ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่รังเกียจ เพราะยังดีกว่ากลับไปโดยไม่ได้ 

ทำาอะไร

 “โอเค งั้นไปกนัเถอะ มาเจอกนัอกีท ีนั่นสนิะ อกีสองชั่วโมงที่โถง

ทางเข้าไหม?”

 รบัทราบ เรนพยกัหน้า ยื่นอะไรที่เหมอืนกบัใบปลวิที่พบัทบๆ กนั

มาให้  คู่มือชั้นต่างๆ ของอาคารนั่นเอง ในนั้นพิมพ์ผังการแบ่งพื้นที่ทั้ง
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ทาวเวอร์โดยคร่าวๆ และแผนผงัชั้นที่มรี้านรวงต่างๆ เอาไว้ มรีายละเอยีด

ของชั้นบนดินไปจนถึงชั้นที่สิบสี่ แต่จากชั้นที่สิบห้าขึ้นไป มีแค่หัวข้อว่า 

“พื้นที่สำานกังาน” และ “พื้นที่อำานวยความสะดวก” เท่านั้น หรอืจะบอกใบ้

ว่าที่เหลอืให้ไปตรวจสอบเอาเอง

 แบ่งงานกันคร่าวๆ ว่าจะแยกกันสอบถามอย่างไร ขณะที่มาเรีย 

กำาลงัจะหมนุตวักลบั จู่ๆ ลูกน้องกเ็รยีกเอาไว้

 “มาเรีย ยังไงก็ระวังหน่อย คู่ต่อสู้คราวนี้น่ะต่างออกไปมากใน

หลายๆ แง่ อย่าทำาอะไรบุ่มบ่ามเดด็ขาดนะครบั”

 “รู้แล้วน่า นายเองก็เถอะ ถ้าเหน็ว่าเสี่ยงกถ็อยซะนะ”

 มาเรียหยกัยิ้มให้ลูกน้องที่ยงัขมวดคิ้วอย่างกงัวล

 ❉

 ประตูที่มพีวกรปภ.ยนืเฝ้าอยู่เป็นทางเข้าไปสู่ปราสาทของฮวิจ์ตาม

ที่คาดเอาไว้

 “ชั้นบนสุดของทาวเวอร์ ดูเหมือนจะเป็นที่อยู่ของคุณเจ้าของที่ว่า 

น่ะแหละ”

 ที่มุมหนึ่งของร้านขายอาหารที่ชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่ง พนักงานร้าน 

ฮอทดอกวยักลางคน เล่าด้วยนำ้าเสยีงตดิจะยานคาง

 “พนกังานหนุ่มๆ ของฝั่งโน้นกบ็อกว่าเหน็คณุหนูเข้าออกประตูนั่น

หลายครั้งแล้วเหมอืนกนั”

 เป็นร้านที่ให้บรรยากาศบ้านนอกๆ ไม่ค่อยจะเข้ากบัตกึระฟ้าที่เพิ่ง

จะสร้างใหม่ แต่ดูเหมอืนจะขายดเีกนิคาดโดยมนีกัท่องเที่ยวเป็นกลุม่ลูกค้า

หลกั

 “คณุหนูที่ว่า...หมายถงึโรน่าหรอืเปล่า”

 มาเรยีรูว่้าฮวิจ์ แซนด์ฟอร์ดมลีกูสาว จำาได้ว่าเคยเหน็ออกทวีกีบัพ่อ 
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ตอนนี้ดูเหมอืนจะอาศยัอยู่กนัสองคนกบัพ่อบนชั้นสูงสดุ และดูเหมอืนจะ

มคีนที่ทำาหน้าที่เป็นเลขาฯ ส่วนตวัหรอืจะเป็นคนรบัใช้อยู่ด้วย

 ได้ยินว่าไม่มีแม่ จากที่เรนบอก ชีวิตสมรสของฮิวจ์อยู่ได้ไม่นาน 

เพยีงไม่กี่ปีหลงัจากได้ลูกสาว ภรรยากล็้มป่วยเสยีชวีติ หลงัจากนั้นฮวิจ์ก็

ไม่ได้แต่งงานใหม่อกี การทำาธรุกจิที่เดมิทกีอ็อกจะก้าวร้าวหกัหาญอยูแ่ล้ว 

นบัจากจดุนั้นกย็ิ่งทวคีวามรนุแรงขึ้นอกี

 “บ้านอยู่ชั้นบนสดุ แต่ทางเข้าอยู่ชั้นหนึ่ง ถ้างั้นมลีฟิต์ส่วนตวัหรอื

เปล่า?”

 “น่าจะมนีะ เหน็ว่าแล่นตรงปรู๊ดเดยีวจากชั้นบนทาวเวอร์ลงมาชั้น

ล่างได้เลย ถงึขนาดสร้างของแบบนั้นไว้ใช้ พวกคนรวยเนี่ย สดุๆ จรงิๆ”

 ลฟิต์ทางตรงงั้นหรอื ขอแค่ผ่านประตูนั่นไปได้ กจ็ะลยุเข้าถงึตวัฮวิจ์

ได้ทนัท ีและหลกัฐานการลกัลอบค้าสตัว์หายากกค็งจะหลบัใหลอยู่ที่นั่น

 ปัญหาอยูท่ี่ว่าจะฝ่าด่านรปภ.เข้าไปได้อย่างไร ในเมื่อเรนห้ามไม่ให้

ใช้กำาลงัเสยีแล้ว มนักเ็ป็นปัญหาพื้นๆ แต่ว่ายากเยน็

 “ที่ชั้นนี้น่ะ มพีวกพนกังานร้านที่เป็น แฟนคลบั ของคณุหนูอยู่นะ 

แต่เหน็โอดครวญอยูว่่าไม่มช่ีองว่างให้เข้าใกล้ได้เลย ที่ชั้นหนึ่งกม็รีปภ.คน

อื่นคอยจ้องตาเป็นมันอยู่ ลิฟต์ตัวอื่นก็ขึ้นไปได้แค่ชั้นกลางๆ ครั้นจะขึ้น

บนัได จำานวนขั้นกเ็ยอะเกนิไป จะว่าไป พวกพนกังานร้านกย้็ายจดุประจำา

ของตวัเองไม่ได้อยู่แล้วว่างั้น”

 มแีฟนพนัธุ์แท้อยู่ด้วยแฮะ

 “งั้นกด็กัรอข้างนอกตอนวนัหยดุกไ็ด้นี่”

 “เห็นว่ากะเวลาไม่ถูกน่ะสิ ดูเหมือนคุณหนูเขาจะทำาอะไรตามใจ

ชอบ ลือกันว่าขนาดคุณพ่อเองยังไม่รู้เลยว่าลูกทำาอะไรอยู่ที่ไหน ก็คงจะ

เป็นห่วงน่าดูน่ะแหละ

 เอาเหอะ ต่อให้สวยเลศิมาจากไหนกช็่าง ผมน่ะไม่ชอบเดก็ผู้หญงิ

เฟลริ์ตๆ สมยันี้หรอกนะ ถูกใจแบบคณุมากกว่า”
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 “อุ๊ย พูดแบบนี้ปลื้มนะเนี่ย งั้นลดราคาให้หน่อยได้ไหม?”

 “ถ้าแต่งตวัให้เข้าท่ากว่านี้หน่อยกไ็ด้อยู่”

 พูดแบบนี้หมายความว่าไงกนัยะ มาเรยีควกัเหรยีญจ่ายให้ไปตาม

ราคาอย่างบดูบึ้ง รบัฮอทดอกใส่ไส้กรอกมาแล้วเริ่มกดัจากตรงปลาย กรบุ

กรอบอร่อยดไีม่หยอก จนชกัจะหวิเบยีร์เสยีแล้ว

 “...เรื่องคณุหนูน่ะ เธอเคยลงมาแถวนี้บ้างหรอืเปล่า?”

 ไม่มีทาง พนกังานร้านหวัเราะ

 “คงไม่รูด้้วยซำ้าละมั้งว่าชั้นใต้ดนิมร้ีานอยู?่ ผมขายมาตั้งแต่เปิดตกึ

จนกระทั่งป่านนี้ ยงัไม่เหน็คณุหนูที่ชั้นล่างเลยสกัครั้งเดยีว”

 ถ้าเชื่อตามคำาพูดของพนกังานร้าน อย่างน้อยลฟิต์ทางตรงกไ็ม่น่า

จะลงไปถึงชั้นใต้ดินชั้นหนึ่ง และไม่มีประตูที่ดูน่าจะใช่ และไม่มีทั้งรปภ.

ด้วย

 แต่ถ้าเป็นชั้นล่างลงไปอกีล่ะ

 ตามผงัชั้นอาคาร ลานจอดรถนั้นอยูท่ี่ชั้นใต้ดนิชั้นสาม เวลาออกไป

ธรุะไกลๆ ฮวิจ์กน่็าจะใช้รถยนต์นั่ง ถ้าลฟิต์ทางตรงจะเชื่อมไปยงัลานจอด

รถโดยตรงกไ็ม่แปลก

 มีความเป็นไปได้เกินพอที่จะขนสิ่งมีชีวิตหายากจากลานจอดรถที่

ปลอดสายตาคนขึ้นไปยงัชั้นสูงสดุโดยตรง 

 มาเรียบอกขอบคุณพนักงานร้านฮอทดอก แล้วมุ่งหน้าไปยังชั้น

ใต้ดนิชั้นสาม

 แล้วกค็ว้านำ้าเหลว

 แม้จะเดนิวนลานจอดรถใต้ดนิโดยยดึเอาตำาแหน่งที่น่าจะมช่ีองลฟิต์

แล่นผ่านเป็นศูนย์กลาง แต่ก็ไม่เจอประตูชั้นนอกที่น่าจะเป็นทางเข้าออก

ลฟิต์ทางตรงเลย

 ไม่เจอรถหรูที่น่าจะเป็นของฮวิจ์ด้วย แถมไม่มรีปภ.มเีพยีงป้อมอยู่

ใกล้ๆ กับประตูทางเข้าออกที่จะเชื่อมต่อกับบนดิน ซึ่งอยู่ปลายทางลาด
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ขึ้นยาวๆ เท่านั้น

 มาเรียถอนใจอย่างท้อแท้ แต่ถ้าคิดให้ดีๆ ฮิวจ์เองก็แทบจะไม่มี

ความจำาเป็นที่จะลงมายังลานจอดรถใต้ดิน แค่ให้คนขับรถที่ว่าจ้างไว้ถือ

พวงมาลัยให้ก็พอแล้ว และรถของฮิวจ์ก็ไม่มีทางที่จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่

เดยีวกบัรถทั่วๆ ไปอยู่แล้ว

 มาเรียวนรอบลานจอดรถอีกรอบเพื่อความแน่ใจ แต่ไม่มีอะไรเลย 

ไม่มอีะไรอย่างบานประตูอำาพรางหรอืทางเข้าออกลบั  ลฟิต์ที่เชื่อมต่อกบั

ลานจอดรถกข็ึ้นไปได้สูงสดุแค่ชั้นสามสบิห้า

 ลฟิต์ทางตรงจะผ่านเฉพาะชั้นที่อยูเ่หนอืพื้นดนิเท่านั้น ไม่มทีางเข้า

ออกที่ชั้นใต้ดนิ ถ้ามองในมมุมองของความปลอดภยั กค็งจะสรปุได้เท่านั้น

 มาเรียย้อนกลับไปยังชั้นบนดิน ลิฟต์ทั้งหมดที่อยู่ภายในทาวเวอร์

รวมทั้งลฟิต์ทางตรงด้วย กระจกุตวักนัอยู่ที่ใจกลางชั้นราวกบัเป็นไส้เทยีน 

เฉพาะลฟิต์ทางตรงนั้นมทีางเข้าแยกต่างหาก แต่ลฟิต์ตวัอื่นๆ ดเูหมอืนจะ

สร้างให้ขึ้นไปยงัชั้นต่างๆ โดยใช้โถงลฟิต์ที่อยู่ใจกลางชั้น

 ตรวจดูปลายทางที่ลฟิต์จะไป ตั้งแต่ชั้น 2 ไปจนถงึชั้น 14 ตั้งแต่ 

ชั้น 15 ไปจนถงึชั้น 25 ตั้งแต่ชั้น 26 ไปจนถงึชั้น 35 แต่ไม่มลีฟิต์ตวัไหน

ขึ้นไปเลยกว่านั้นอีก ไม่มีลิฟต์ที่ขึ้นตั้งแต่ชั้น 36 ไปยังชั้นที่สูงกว่านั้นอีก

แม้แต่ตวัเดยีว

 ชั้นบนสดุคอืชั้นที่ 72 จำาได้ว่าก่อนที่จะมาที่นี่ เรนบอกไว้ว่าดเูหมอืน

ครึ่งบนของทาวเวอร์จะเป็นแมนชนั  ดูซวิ่าจะเปลี่ยนลฟิต์แล้วเข้าใกล้ชั้น

สูงสดุได้หรอืเปล่า

 ลฟิต์ที่ไปชั้น 35 ประตูเปิดออกพอด ี มาเรียกระโดดเข้าไปในห้อง

โดยสารลฟิต์

 ชั้นที่ 35 เป็นชั้นแทบจะโล่งๆ มอีอฟฟิศบรษิทัที่ไม่รู้จกัชื่ออยูแ่ค่สอง

สามบรษิทั 

 คนที่ออกจากลฟิต์มเีพยีงมาเรยีคนเดยีว ผู้หญงิสวมชดุเครื่องแบบ
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พนักงานที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้าย หันสายตาที่ส่อถึงความสงสัยอย่าง

โจ่งแจ้งมาหา จะถูกระแวงหรอืเปล่าเนี่ย

 แล้วกไ็ม่เจอลฟิต์ที่ขึ้นไปชั้นบนกว่านี้อกี

 ไม่ว่าจะในโถงลฟิต์ หรอืตำาแหน่งอื่นบนชั้นกไ็ม่มลีฟิต์ที่ขึ้นไปสงูกว่า

นี้ เจอแต่ลฟิต์ขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมอืนจะใช้สำาหรบัขนของ แต่ตรงตำาแหน่ง

ที่ควรจะมีปุ่มกดได้มีฝาครอบปิดตายเอาไว้ ไม่รู้ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คน 

ทั่วไปมาใช้หรอืเปล่า

 จะว่าไป ในเมื่อของมนัไม่ม ี จู่ๆ  จะให้มขีึ้นมากค็งไม่ได้ ที่พนกังาน 

ร้านฮอทดอกบอกว่า “ลฟิต์น่ะขึ้นไปแค่กลางตกึ” กค็งจะเป็นแบบนี้นี่เอง

 ถ้าคดิว่าลฟิต์ทางตรงนั้นมรีปภ.ยนืเฝ้าอยู ่กค็งมคีวามเป็นไปได้ตำ่า

ที่ลฟิต์ขนของจะขึ้นไปถงึชั้นบนสดุ ถ้าอย่างนั้น กแ็ทบจะไม่เหลอืเส้นทาง

ขนส่งสิ่งมชีวีติหายากแล้วสิ

 ยงัไม่ทนัไรกเ็จอทางตนัเสยีแล้ว เอาละส ิจะทำายงัไงต่อดี

 ...แต่จะว่าไป ทำาไมลิฟต์ถึงขึ้นไปแค่ชั้น 35 หรือว่าผู้อาศัยอยู่ใน 

แมนชนัจะใช้บนัไดกนั

 แต่ถ้าใช้บนัได จำานวนขั้นมนักเ็ยอะเกนิไปหน่อยละ

 บนัไดร?ึ

 มาเรียกวาดสายตาไปรอบๆ โถงลฟิต์ แล้วกเ็หน็ประตูเหลก็เรยีบๆ

เหมอืนจะแอบซ่อนอยู่ด้านหลงัประตูชั้นนอกของลฟิต์ที่เรยีงรายอยู่ เหนอื

ประตูมปี้ายสแีดงว่า “EMERGENCY EXIT”

 ลองเดินเข้าไปใกล้ๆ ผลักประตูดู ก็เห็นบันไดหักมุมแบบที่ใช้กัน

ภายในอาคารทอดตวัอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง บนัไดหนไีฟนี่เอง

 แหงนหน้าขึ้นดู สายตาไปสะดุดอยู่ตรงชานพักบันได ก็เลยไม่รู้

ว่าบนัไดสูงขึ้นไปแค่ไหน ลองตรวจดูประตู คงเพราะเป็นประตูสำาหรบัใช้

ภายในอาคาร กเ็ลยเปิดได้เป็นปกตจิากฟากบนัได ไม่ต้องกลวัว่าจะถกูกนั

ไว้ข้างนอก
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 ...หรอืว่าจะลองขึ้นไปดูเสยีหน่อย

 มาจนถงึนี่แล้ว ถ้าให้ถอยไปเสยีเฉยๆ กเ็หมอืนกบัไปถงึแหล่งท่อง

เที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยว เวลายงัมเีหลอืเฟือกว่าจะถงึเวลาที่นดักบัเรน ถ้าขึ้น

ไปแต่ละชั้นกนิเวลาราว 30 วนิาท ีหากขึ้นไป 72 ชั้นกค็งกนิเวลาไม่ถงึ 20 

นาท ีไม่ใช่เรื่องใหญ่ เผลอๆ อาจจะคว้าหางของฮวิจ์ได้ด้วยกไ็ด้

 มาเรยีย่างก้าวแรกออกไปอย่างมุ่งมั่น

 คดิตื้นๆ ไปหน่อย

 “ซนั ออฟ อะ บติช์”

 เหงื่อโชกไปทั้งตัว มาเรียพยายามฝืนลากสองขาที่กำาลังจะเป็น

ตะคริวไปพลาง หลุดเสียงเคียดแค้น ปลายเล็บที่อยู่ในรองเท้าส้นสูงหุ้ม

ส้นเจบ็แปลบๆ “ใครวะ...ดนัสร้าง...บนัได...โหดๆ แบบนี้!?”

 ความสูงของทาวเวอร์กร็าวๆ 260 เมตรนดิๆ แค่ระดบัไต่เขาเบาะๆ 

มั่นใจว่าตัวเองมีเรี่ยวแรงพออยู่แล้ว น่าจะขึ้นไปถึงได้ไม่ลำาบาก นั่นคือ

ความคดิตอนที่เริ่มต้นขึ้นบนัได

 สำาหรบัคนที่ไม่คุน้เคยกบัการไต่เขา ความสงูระดบัร้อยกว่าเมตรนั้น

ไม่ใช่เรื่องควรจะประมาทโดยเด็ดขาด จะว่าไปแล้ว กว่าจะรู้ตัวว่าระดับ

ความชันของถนนขึ้นเนินกับบันไดนั้นมันต่างกันไกลลิบๆ ก็ตอนที่ขึ้นมา

ได้ร่วมสบิชั้นแล้ว 

 ช่องบนัไดนั้นมดืสลวั แม้จะตดิไฟฟ้าเอาไวต้รงชานพกั แต่ถ้าเทยีบ

กบัโถงทางเข้าที่สว่างไสวละก ็ที่นี่กม็แีต่ความมดืมวั

 ...ตั้งแต่ขึ้นมา ผ่านไปกี่สบินาทแีล้วนะ ตอนที่ไปถงึชั้นที่ 70 มาเรยีก็

ลมหายใจขาดเป็นห้วงๆ ราวกบัเพิ่งจะปีนถงึยอดภูเขาหมิะ

 ทิ้งตัวลงนั่งที่ชานพักบันได เหลืออีกแค่สองชั้น แต่ระยะทางไม่กี่

เมตรมนัช่างดูชนัเสยีเหลอืเกนิ
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 เขม็นาฬิกาชี้เวลาสบิโมง แต่เงยีบเชยีบจนแทบจะไม่คดิว่าเป็นตอน

กลางวัน นอกจากเสียงลมหายใจกระหืดกระหอบของตนเอง และเสียง

เครื่องกลไกดงัเบาๆ แล้ว กไ็ม่มเีสยีงอื่นอกี

 ไม่เจอใครสวนทางมาเลยด้วย มาเรียปาดเหงื่อที่หน้า แล้วประตู 

ที่เปิดไปยังชั้น ประตูเหล็กแบบเดียวกับที่เห็นที่ชั้น 35 ก็ผ่านเข้ามาใน

สายตา มปี้ายกั้นทางที่เขยีนว่า “KEEP OUT” วางดกัอยู่

 ความคดิที่ว่าทั้งที่มผีูอ้ยูอ่าศยั แต่ทำาไมลฟิต์จงึไม่ยอมจอด มาคำานงึ

ดูในตอนนี้ ตวัเองออกจะด่วนสรปุไปหน่อย ที่ไปคดิเอาไว้ก่อนว่า “มผีู้อยู่

อาศยั” นั้น คงจะผดิเสยีแล้ว

 ไม่เฉพาะแค่ชั้นเจ็ดสิบที่ตนอยู่ตอนนี้เท่านั้น แต่บานประตูฉุกเฉิน

ของทุกชั้นที่ผ่านมามีเครื่องกั้นประตูปิดตายทั้งหมด ระหว่างทาง มาเรีย

พยายามจะเปิดประตูแค่ครั้งเดยีว แต่หมนุลูกบดิประตูไม่ไป

 ...นี่น่ะหรอื ภายในของหอคอยกระจก

 มีความรู้สึกเหมือนได้เห็นด้านหลังของหุ่นเปเปอร์มาเช่ ค่าเช่าก็

คงจะแพงจงึเป็นเรื่องยากที่จะให้มคีนเข้าอยู่เตม็ทกุชั้น เปิดมาร่วมหนึ่งปี 

แต่ชั้นครึ่งบนยงัคงอยู่ในสภาพว่างเปล่าแบบนี้ แม้แต่ฮวิจ์เองกค็งจะคาด

ไม่ถงึกระมงั

 จะว่าไป ตวัเองไม่ได้มหีน้าที่อะไรจะต้องไปห่วงแทนฮวิจ์ ที่น่ากงัวล

กค็อืฝ่ายตวัเองต่างหาก 

 เคยคดิตื้นๆ ว่า หลงัจากไปถงึชั้นบนสดุแล้ว เรื่องจะเข้าไปข้างใน

บ้านของฮิวจ์ได้หรือเปล่านั้นเอาไว้ก่อนเถอะ แต่อย่างน้อยก็ต้องได้เห็น

ประตูทางเข้าบ้าน

 แต่ถ้าประตฉูกุเฉนิของชั้นบนสดุถกูปิดตายไว้แบบเดยีวกบัชั้นอื่นๆ ล่ะ

 ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ได้เห็นประตูหน้าบ้าน แต่จะกลายเป็นว่าต้องคอตก

ถอยกลบัมาโดยไม่ได้เหน็อะไรเลย

 ล้อเล่นหรือเปล่า อตุส่าห์ถ่อขึ้นมาแทบล้มประดาตาย
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 และตอนนั้นเอง ความคดิของมาเรยีกถ็ูกขดัจงัหวะ

 เสยีงหนกัทบึดงัสะเทอืนเลื่อนลั่น

 พื้นใต้เท้าสั่นสะเทอืน ไฟฟ้าพลนัดบัวูบ
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