
ผ ม รู้ ว่ า ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ ตู สี แ ด ง บ า น นั้ น จ ะ ทํ า ล า ย ชี วิ ต ผ ม
ใช่ มันอาจจะฟังดูเกินจริงและชวนให้สังหรณ์ในทางร้าย ซึ่งผมไม่ใช่คนที ่

ฝักใฝ่เรื่องทำนองนั้น แล้วก็ใช่ ประตูสีแดงบานนั้นไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าหวั่นกลัวเลย 

แต่ที่จริงก็เป็นประตูที่เหนือธรรมดาอยู่เหมือนกัน เป็นประตูลูกฟักที่ทำจากไม้  

โดยวางลายให้เป็นสี่แถว ประเภทที่เห็นเป็นปราการอยู่หน้าบ้านย่านชานเมืองทุก ๆ 

สามหลังในส่ีหลัง แบบท่ีมีสีซีด ๆ และมีท่ีเคาะอยู่ระดับอกซ่ึงไม่มีใครเคยใช้ พร้อม 

กับลูกบิดประตูทองเหลืองเทียม

แต่ขณะที่ผมเดินเข้าไปหามันโดยมีแสงไฟถนนที่อยู่ไกล ๆ ช่วยส่องทางให้ 

แบบแทบจะมองไม่เห็น ความมืดตรงหน้าก็อ้างว้างราวกับปากที่พร้อมจะเขมือบผม 

เข้าไปท้ังตัว ความรู้สึกถึงเคราะห์ร้ายชัดเจนมาก แต่ละก้าวต้องอาศัยความพยายาม 

อันหนักหนา ราวกับผมไม่ได้กำลังเดินอยู่บนทางเดินหินแตก ๆ แต่เป็นการลุยผ่าน 

พ้ืนปูนท่ียังเปียกข้น ร่างกายผมออกอาการทุกอย่างท่ีแสดงถึงภยันตรายท่ีกำลังใกล้ 

เข้ามา เย็นวาบทั่วแผ่นหลังน่ะหรือ เป็นแล้ว ขนลุกทั่วทั้งแขนหรือ แน่นอน เจ็บ 

จี๊ด ๆ ตรงท้ายทอยหรือ มาแล้วละ แล้วคันยุบยิบที่หนังศีรษะล่ะ ตรงนั้นเลย

บ้านหลังนี้มืดสนิท ไม่มีไฟเปิดอยู่แม้แต่ดวงเดียว ไชน์นาเตือนผมแล้วว่า 

อาจเป็นเช่นนี้ ตัวบ้านดูจะเหมือน ๆ กันไปหมดและไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอย่าง 

บอกไม่ถูก ซ่ึงทำให้ผมตงิดใจอย่างไรไม่รู้ แล้วบ้านหลังน้ียังต้ังอยู่โดดเด่ียวตรงสุด 

ซอยตัน ตั้งตะคุ่มอยู่ในความมืดราวกับจะขับไล่ผู้บุกรุก

ผมไม่ชอบเลย

บทนำ
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ผมไม่ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่นี่คือสิ่งที่ผมทำ ตอนที่ไชน์นาโทร.มา 

ผมเพิ่งเสร็จจากการเป็นโค้ชให้กับทีมนวร์กบิดดี้บาสเกตบอลของเด็กเกรดสี่จาก 

โรงเรียนในเมือง ทีมของผมซึ่งเด็กทุกคนล้วนเป็นผลผลิตของสถานสงเคราะห์ 

เหมือนเช่นตัวผมเอง (พวกเราเรียกตัวเองว่าอยู่เย็น ซึ่งย่อมาจากอยู่อย่างยากเย็น 

เน่ืองจากไม่มีพ่อแม่...ตลกแบบเจ็บ  ๆ น่ะ) สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามท่ีมีคะแนนนำ 

อยู่ถึงหกคะแนนได้ตอนที่มีเวลาเหลือแค่สองนาที แต่ในสนามจริง ในชีวิตจริงน่ะ  

อยู่เย็นกลับไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเลยยามต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดัน

ไชน์นาโทร.มาตอนที่ผมกำลังเรียกนักบาสรุ่นเยาว์ของตัวเองมารวมกันเพื่อ 

พูดให้กำลังใจหลังแข่งเสร็จ ซ่ึงปกติจะประกอบไปด้วยการพูดคำคม ๆ ท่ีช่วยเปล่ียน 

ความคิดได้ อย่างเช่น “พยายามได้ดี” “คราวหน้าเราต้องชนะพวกเขาแน่” หรือ 

“อย่าลืมนะว่าเรามีแข่งอีกทีวันพฤหัสฯหน้า” และทุกครั้งจะจบด้วยการ “ยื่นมือมา” 

จากนั้นเราจะตะโกนว่า “ตั้งรับ” ซึ่งผมคิดว่าที่เราเลือกใช้คำนี้เพราะเราไม่เคยเล่น 

เกมรับนั่นละ

“แดนหรือ”

“ใครพูดน่ะ”

“ไชน์นาพูด ช่วยมาหน่อยได้ไหมคะ”

เสียงเธอสั่น ผมเลยปล่อยลูกทีมกลับบ้าน ก่อนจะโดดขึ้นรถ แล้วตอนนี ้

ผมก็มาอยู่ที่นี่ ผมไม่มีแม้แต่เวลาจะอาบน้ำด้วยซ้ำ ตอนนี้กลิ่นเหงื่อจากในโรงยิม 

จึงผสมปนเปกับกลิ่นเหงื่อจากความกลัว ผมชะลอฝีเท้า

นี่ผมเป็นอะไรไป

อย่างหนึ่งคือผมน่าจะอาบน้ำก่อน ถ้าไม่ได้อาบน้ำผมจะรู้สึกไม่ดี ไม่เคย 

รู้สกึดีเลย แต่ไชน์นาเปน็คนท่ีแน่วแน่กับความคิดตัวเอง และตอนนี้เธอก็อ้อนวอน 

ให้มา ก่อนท่ีทุกคนจะกลับถึงบ้าน ผมเลยมาอยู่ตรงน้ีท้ังท่ีสวมเส้ือยืดสีเทาท่ีเข้มข้ึน 

เพราะชุ่มเหงื่อและเปียกแนบอก มุ่งตรงไปที่ประตูบานนั้น

ไชน์นาก็เหมือนเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ผมทำงานด้วย เธอมีปัญหาหนักหนา- 

สาหัส ซึ่งบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณเตือนภัยก็ได้ ผมไม่ชอบเสียงตอนเธอ 

พูดโทรศัพท์เลย และไม่ได้เตรียมตัวมาเจอกับการจัดฉากทั้งหมดนี้เลยจริง ๆ ผม 

สูดหายใจลึกแล้วเหลือบมองไปด้านหลัง ผมมองเห็นสัญญาณของชีวิตท่ามกลาง 

ค่ำคืนในแถบชานเมืองคืนนี้อยู่ไกล ๆ อย่างแสงไฟจากในบ้าน แสงวูบวาบจาก 

โทรทัศน์หรือไม่ก็จอคอมพิวเตอร์ และประตูโรงรถท่ีเปิดอยู่ แต่ตรงทางตันน้ี ไม่มี 

อะไรเลย ไม่มีสุ้มเสียงหรือการเคลื่อนไหว มีเพียงความเงียบงันในความมืดมิด 
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เท่านั้น

โทรศัพท์มือถือของผมสั่น เล่นเอาผมตกใจจนแทบจะสะดุ้งเฮือก ผมคิดว่า 

คงเป็นไชน์นา ทว่าไม่ใช่ กลายเป็นเจนน่า ภรรยาเก่าของผมเอง ผมกดปุ่มรับสาย 

แล้วพูดว่า “เฮ้”

“ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม” เธอถาม

“ตอนนี้ผมค่อนข้างยุ่งน่ะ”

“ฉันแค่อยากได้คนมาช่วยดูลูกให้คืนพรุ่งนี้  คุณพาเชลลี่มาด้วยก็ได้นะ 

ถ้าอยากพามา”

“ตอนนี้ผมกับเชลลี่ เอ่อ มีปัญหากันนิดหน่อย” ผมบอก

“อีกแล้วเหรอ แต่เธอดีกับคุณมากนะ”

“ผมมีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้หญิงดี ๆ น่ะ”

“มีหรือที่ฉันจะไม่รู้”

เจนน่าเป็นภรรยาเก่าที่แสนน่ารักของผม เธอแต่งงานใหม่ได้แปดปีแล้ว  

สามีใหม่ของเธอเป็นศัลยแพทย์ท่ีผู้คนต่างนับหน้าถือตาช่ือโนแอล วีลเลอร์ โนแอล 

ทำงานอาสาสมัครให้ผมท่ีศูนย์เยาวชน ผมชอบโนแอลและเขาก็ชอบผม เขามีลูกสาว 

จากการแต่งงานคร้ังก่อนคนหน่ึง แล้วก็มีลูกสาววัยหกขวบกับเจนน่าช่ือว่าคาริ ผม 

เป็นพ่อทูนหัวของคาริ เด็กท้ังสองต่างก็เรียกผมว่าลุงแดน ผมเป็นพ่ีเล้ียงเด็กอันดับ 

หนึ่งของครอบครัวนี้เลยละ

ผมรู้ว่าทั้งหมดนี้อาจฟังดูศิวิไลซ์เหลือล้นและมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ลืมหู- 

ลืมตา ซ่ึงผมว่าก็เป็นอย่างน้ันจริง ๆ แต่ในกรณีของผมน้ัน อาจเป็นแค่ปัญหาเร่ือง 

ความจำเป็นก็ได้ ผมไม่มีใครอีกแล้ว ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีพ่ีน้อง ดังน้ันส่ิงท่ีใกล้เคียง 

กับครอบครัวท่ีสุดท่ีผมมีจึงเป็นภรรยาเก่า เด็ก ๆ ท่ีผมทำงานด้วย พวกท่ีผมให้การ 

สนับสนุน พยายามช่วยเหลือและปกป้องนั้น เป็นชีวิตจิตใจของผม แต่สุดท้าย 

แล้วผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมีอะไรดีบ้างไหม

เจนน่าเรียก “โลกเรียกแดน”

“ผมจะไป” ผมบอกเธอ

“หกโมงครึ่งนะ คุณน่ารักที่สุดเลย”

เจนน่าทำเสียงจูบใส่โทรศัพท์แล้ววางสาย ผมมองโทรศัพท์อยู่ครู่หน่ึง พลาง 

นึกถึงวันที่เราแต่งงานกัน การแต่งงานคือความผิดพลาดของผม การใกล้ชิดกับ 

คนอื่นจนเกินไปนับเป็นสิ่งที่ผมทำความผิดพลาด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังอดไม่ได ้ 

ราวกับมีคนส่งสัญญาณให้ไวโอลินเล่นเพลงโศกเพื่อที่ผมจะได้คิดด้วยมุมมองอัน 
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แสนจะปลงตกว่าการได้รักแล้วสูญเสียรักไปนั้นดีกว่าการไม่เคยมีความรักเลย  

แต่ผมว่านั่นใช้กับผมไม่ได้หรอก การทำผิดซ้ำรอยเดิมเป็นสิ่งที่อยู่ในดีเอ็นเอของ 

มนุษย์อยู่แล้ว ต่อให้เป็นเรื่องที่เรารู้ดีกว่าเดิมก็ตามท ี นี่แหละคือผม เด็กกำพร้าที ่

ตะเกียกตะกายจนได้คะแนนสูงสุดในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับไอวี่ลีก แต่ไม่เคย 

ตะกายจากตัวตนของตัวเองได้เลย อาจจะเฉิ่ม ๆ เชย ๆ นะ แต่ผมก็ต้องการใคร 

สักคนในชีวิต อนิจจา อนิจจัง นั่นไม่ใช่ชะตาลิขิตของผมหรอก ผมเป็นคนเหงา 

ที่ไม่อยากจะอยู่เหงา ๆ คนเดียว

“พวกเรามันเป็นขยะที่เหลือจากวิวัฒนาการ  แดน...”

“พ่อ” อุปถัมภ์คนโปรดของผมสอนไว้แบบนี้ พ่อเป็นศาสตราจารย์ในมหา- 

วิทยาลัยที่ชอบการโต้เถียงเชิงปรัชญาเป็นอย่างยิ่ง 

“ลองคิดดูสิ  แดน  ในบรรดามวลมนุษย์น่ะ  พวกที่ฉลาดที่สุดและแข็งแรง 

ท่ีสุดทำอะไรบ้าง  คนพวกน้ีสู้รบในสงคราม  และเพ่ิงจะหยุดไปเม่ือศตวรรษท่ีผ่านมา 

น้ีเอง  ก่อนหน้าน้ันเราส่งคนท่ีเก่งเฉียบขาดด้านการต่อสู้ไปยังแนวหน้า  ดังน้ันพวกท่ี 

อยู่บ้านและสืบเผ่าพันธ์ุระหว่างท่ีมือดีของเราไปตายในสนามรบอันห่างไกลจะเป็นใคร 

กันล่ะ  ก็พวกทื่อ  ขี้โรค  อ่อนแอ  คดโกง  แล้วก็ขี้ขลาดนั่นเอง  พูดสั้น ๆ  คือชน 

กลุ่มน้อยในหมู่พวกเราไงล่ะ  เราเป็นผลพลอยได้ทางพันธุกรรมของส่ิงเหล่าน้ัน  แดน 

เป็นสหัสวรรษแห่งการถอนรากถอนโคนคนชั้นเลิศและเก็บบรรดาเศษซากเอาไว ้ 

เพราะเหตุนี้เราถึงได้เป็นแค่กากไงล่ะ  เป็นขยะชั้นเลวจากการสืบเผ่าพันธุ์ที่ไม่เข้าท่า 

มาตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ”

ผมไม่สนใจที่เคาะประต ู แต่เคาะเบา ๆ ถี ่ ๆ ด้วยข้อนิ้วตัวเอง ประตูเปิดออก 

พร้อมกับส่งเสียงเอียดอาด ผมไม่รู้ว่ามันแง้มไว้อยู่แล้ว

ซึ่งสิ่งนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน ที่นี่มีหลายอย่างที่ผมไม่ชอบ

ตอนเป็นเด็กผมเคยดูหนังสยองขวัญหลายเรื่อง ซึ่งน่าแปลก เพราะผมเป็น 

คนที่เกลียดหนังแนวนี้ ผมเกลียดเวลามีอะไรโจนเข้าใส่ตัวเอง แล้วผมก็ทนฉาก 

นองเลือดในหนังไม่ได้ แต่ผมก็ยังดูและสนุกไปกับพฤติกรรมปัญญาอ่อนตามคาด 

ของบรรดานางเอกทั้งหลาย แต่ตอนนี้ฉากเหล่านั้นกลับมาฉายในหัวผมอีกครั้ง  

ฉากที่มีนางเอกปัญญาอ่อนยืนเคาะประตู และประตูก็เปิดออกเล็กน้อย ส่วนเราก็ 

แหกปากลั่นว่า “วิ่งซี่ ยายสวยแต่โง่ชอบแต่งตัวโป๊เอ๊ย!” แต่หล่อนจะไม่วิ่ง และ 

เราก็ไม่เข้าใจ หลังจากน้ันอีกสองนาที ฆาตกรก็จะเฉาะกะโหลกนางเอกแล้วควักเอา 

สมองไปเคี้ยวกิน

ผมควรจะรีบออกจากที่นี่ไปตอนนี้เลย
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ที่จริงผมจะกลับอยู่แล้ว แต่ก็หวนนึกถึงโทรศัพท์จากไชน์นา นึกถึงคำที่เธอ 

พูด นึกถึงเสียงส่ัน ๆ ของเธอ ผมถอนใจแล้วย่ืนหน้าไปตรงช่องท่ีเปิดอยู่และแอบดู 

โถงทางเข้า 

มีแต่ความมืด

เลิกคิดอะไรลึกลับซับซ้อนเสียที

“ไชน์นา”

เสียงผมสะท้อนกลับมา ท้ังท่ีผมคิดว่าจะเงียบ คงเป็นข้ันต่อไปสินะ ถูกไหม 

เม่ือไม่มีใครตอบ ผมก็ผลักประตูให้แง้มกว้างข้ึนอีกนิด แล้วก้าวแบบกล้า ๆ กลัว ๆ 

ตรงเข้าไป...

“แดนเหรอ หนูอยู่ข้างหลังนะคะ เข้ามาสิ”

เสียงนั้นอู้อี้ดังแว่วอยู่ไกล ๆ ผมรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาอีกแล้ว แต่ตอนนี้ผมจะ 

ไม่ถอยอีก การถอยทำให้ผมต้องสูญเสียอะไรไปมากมายตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา  

ผมไม่ลังเลแล้ว ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ

ผมเปิดประต ู ก้าวเข้าไป แล้วปิดประตูตามหลัง

หากคนอื่นมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้คงจะพกปืนหรืออาวุธอื่น ๆ มาด้วย 

ผมก็คิดไว้เหมือนกัน แต่แบบนั้นไม่เหมาะกับผมหรอก ตอนนี้ผมไม่มีเวลาห่วง 

เร่ืองน้ันแล้ว ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ไชน์นาบอกผมแบบน้ี หรือต่อให้พวกเขาอยู่ อืม 

ผมก็คงหาทางรับมืออีกทีเมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ

“ไชน์นา”

“ไปที่ห้องนั่งเล่นเลย เดี๋ยวหนูตามเข้าไปค่ะ”

เสียงเธอฟังดู...แปลก ผมเห็นแสงไฟตรงสุดทางเดิน จึงขยับไปดู ตอนนี ้

เริ่มมีเสียงดังแล้ว ผมหยุดฟัง เสียงนั้นเหมือนเสียงน้ำไหล อาจจะเป็นเสียงฝักบัว 

ก็ได้

“ไชน์นา”

“เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ค่ะ เดี๋ยวออกไป”

ผมขยับไปทางห้องน่ังเล่นท่ีเปิดไฟสลัว พอเห็นปุ่มหร่ีไฟ ผมก็ช่ังใจว่าจะเปิด 

ให้สว่างขึ้นดีไหม แต่สุดท้ายผมก็เลือกจะปล่อยไว้อย่างนั้น สายตาของผมปรับ 

เข้ากับความมืดได้อย่างรวดเร็ว ห้องนี้บุผนังด้วยกระดานคุณภาพต่ำที่ดูเหมือนทำ 

มาจากอะไรสักอย่างที่คล้ายกับไวนิลมากกว่าจะเป็นวัสดุตระกูลไม้ นอกจากนั้น 

ยังมีภาพเขียนสองภาพเป็นรูปตัวตลกหน้าเศร้าที่มีดอกไม้ช่อโตติดอยู่บนปกเสื้อสูท 

อันเป็นภาพที่เราน่าจะได้มาจากการเปิดโรงรถขายของของโมเต็ลที่ไร้รสนิยมสุด ๆ 
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สักแห่ง แล้วบนเคาน์เตอร์บาร์ก็มีวอดก้าไม่มียี่ห้อขวดยักษ์ที่เปิดดื่มแล้ววางอยู่ 

ขวดหนึ่ง

ผมว่าผมได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบ

“ไชน์นา” ผมร้องเรียก

ไม่มีเสียงตอบ ผมยืนฟังดูว่ามีเสียงกระซิบอีกไหม แต่ก็ไม่มี

ผมเริ่มถอยไปด้านหลัง ไปตรงที่ที่ได้ยินเสียงฝักบัว

“เดี๋ยวหนูออกไปค่ะ” ผมได้ยินเสียงนั้นพูด ผมยืดตัวขึ้น รู้สึกเย็นยะเยือก  

เพราะตอนนี้ผมอยู่ใกล้เสียงนั้นมากขึ้น ผมได้ยินชัดขึ้น ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า 

แปลกมาก

เพราะมันไม่เหมือนเสียงของไชน์นาเลย

มีสามอย่างท่ีสะกิดใจผม อย่างแรกคือความตระหนก น่ีไม่ใช่ไชน์นา ออกไป 

จากบ้านเดี๋ยวนี้ อย่างที่สองคือความอยากรู้อยากเห็น ถ้านี่ไม่ใช่ไชน์นา แล้วมัน 

เป็นใครและเกิดอะไรขึ้น อย่างที่สามคือความตระหนกอีกครั้ง ก็ไชน์นาคือคนที ่

โทร.มา ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

ผมคงวิ่งหนีไปเฉย ๆ ไม่ได้

ผมก้าวเข้าไปใกล้จุดที่เข้ามาอีกก้าว ตอนนั้นเองที่ทุกอย่างเกิดขึ้น แสง 

สปอตไลท์สว่างวาบใส่หน้าจนผมมองอะไรไม่เห็น ผมเซไปด้านหลัง ยกมือข้างหน่ึง 

ขึ้นป้องหน้า

“แดน เมอร์เซอร์ ใช่ไหมคะ”

ผมกะพริบตา คนพูดเป็นผู้หญิง มืออาชีพ น้ำเสียงทุ้มต่ำ ฟังดูคุ้นหูอย่าง 

น่าประหลาด

“นั่นใครน่ะ”

จู่ ๆ ในห้องก็มีคนอื่นอยู่ด้วย มีผู้ชายถือกล้องคนหนึ่ง ส่วนอีกคนถืออะไร 

บางอย่างที่หน้าตาดูคล้ายไมค์บูม แล้วก็มีผู้หญิงเจ้าของเสียงคุ้นห ู เป็นหญิงสาว 

สวยเฉียบผมสีน้ำตาลเข้มที่สวมสูทเป็นงานเป็นการ

“ฉันเวนดี้ ไทน์ส จากรายการข่าว เอ็นทีซี  ค่ะ คุณมาที่นี่ทำไมคะ แดน”

ผมอ้าปาก แต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมา ผมจำผู้หญิงคนนี้ได้จากรายการ 

ข่าวทางทีวีรายการนั้น...

“ทำไมคุณถึงพูดคุยออนไลน์ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับเพศกับเด็กสาวอายุสิบสาม 

คะ แดน เรามีบันทึกการสนทนาที่คุณคุยกับเด็กด้วย”

...ที่มีการจัดฉากเพื่อจับพวกโรคจิตชอบเด็กต่อหน้ากล้องเพื่อให้ทั่วทั้งโลก 
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ได้เห็น

“คุณมาที่นี่เพื่อมีอะไรกับเด็กสาวอายุสิบสามหรือเปล่า”

แล้วผมก็ตระหนักถึงความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ซึ่งทำให้ผม 

หนาวถึงกระดูก คนอ่ืนกรูกันเข้ามาในห้อง คงเป็นพวกโปรดิวเซอร์ แล้วก็มีตากล้อง 

อีกคน ตำรวจสองคน กล้องขยับเข้ามาใกล้ขึ้น แสงไฟสว่างขึ้น เหงื่อหลายเม็ด 

ผุดขึ้นตรงคิ้วผม ผมเริ่มพูดตะกุกตะกัก เริ่มปฏิเสธ

แต่มันจบแล้ว

สองวันต่อมา รายการก็ออกอากาศ ทั่วโลกได้เห็น  

แล้วชีวิตของแดน เมอร์เซอร์ ที่ผมเหมือนจะรู้ดีแล้วตอนเดินไปที่ประต ู

บานนั้น ก็ถูกทำลายยับ

เมื่อมาร์เซีย แมคเวด เห็นเตียงที่ว่างเปล่าของลูกสาวในตอนแรก เธอยังไม่รู้สึก 

ตระหนก ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นทีหลัง

เธอตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า ซึ่งนับว่าเช้ามากสำหรับวันเสาร์ แต่ก็รู้สึกสดชื่น 

ไม่น้อย ส่วนเท็ดสามีที่แต่งงานกันมานานยี่สิบปีนอนหลับอยู่ข้างเธอ เขานอนคว่ำ 

โดยเอาแขนโอบเอวเธอไว้ เท็ดชอบสวมเสื้อนอนแต่ไม่สวมกางเกง ไม่สวมเลยสัก 

ชิ้นเดียว เปลือยตั้งแต่ช่วงเอวลงไป “ให้หนุ่มน้อยที่อยู่ข้างล่างได้มีพื้นที่แกว่งไกว 

อย่างมีอิสระไง” เขาจะพูดพลางยิ้มร้าย ๆ ซึ่งมาร์เซียก็จะพูดเลียนแบบน้ำเสียง 

สูง ๆ ต่ำ ๆ แบบวัยรุ่นของลูกสาวว่า “บ.ท.ม.” ย่อมาจาก บอกทำไม

มาร์เซียเล่ือนตัวออกจากวงแขนของสามีแล้วย่องลงไปท่ีครัว เธอชงกาแฟให้ 

ตัวเองถ้วยหนึ่งด้วยเครื่องชงกาแฟยี่ห้อเคียวริก เท็ดชอบพวกอุปกรณ์ไฮเทคมาก  

เหมือนที่เด็กผู้ชายชอบของเล่น แต่อันนี้ใช้งานได้จริง ๆ แค่เอาซองกาแฟใส่เครื่อง 

ครู่เดียวก็ได้กาแฟแล้วหน่ึงถ้วย ไม่ต้องมีจอภาพ ไม่ต้องมีแผงสัมผัส และไม่ต้อง 

มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย มาร์เซียชอบมันมาก

ครอบครัวเธอเพ่ิงจะต่อเติมบ้านเสร็จไม่นาน เพ่ิมห้องนอนหน่ึงห้อง ห้องน้ำ 

หนึ่งห้อง ต่อครัวออกไปอีกหน่อยโดยทำเป็นมุมล้อมด้วยกระจกใสเอาไว้วางโต๊ะ 

ซึ่งตรงบริเวณนี้ของครัวจะรับแดดยามเช้าได้มาก ดังนั้นจึงกลายเป็นจุดที่มาร์เซีย 

ชอบที่สุดในบ้าน เธอจะถือกาแฟกับหนังสือพิมพ์ไปประจำอยู่บนที่นั่งริมหน้าต่าง 

ในท่านั่งพับขา

เป็นสวรรค์น้อย ๆ เลยทีเดียว

เธอนั่งอ่านหนังสือและจิบกาแฟ อีกสักพักเธอก็ต้องไปดูตารางกิจกรรมแล้ว 
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ไรอันซึ่งอยู่เกรดสามมีแข่งบาสเกตบอลตอนแปดโมงเช้า โดยมีเท็ดเป็นโค้ช ทีม 

ของเขาไม่ได้รับชัยชนะติดต่อกันมาเป็นฤดูกาลที่สองแล้ว

“ทำไมทีมคุณไม่เคยชนะเลย” มาร์เซียเคยถามเขา

“ผมเลือกเด็กโดยดูจากหลักเกณฑ์สองข้อ”

“ซึ่งได้แก่...”

“พ่อเด็กต้องแสนดี...และแม่เด็กต้องเซ็กซี่”

เธอแกล้งตีเขา มาร์เซียอาจจะกังวลไปแล้วถ้าเธอไม่เคยเห็นบรรดาแม่  ๆ 

ตรงข้างสนาม จนแน่ใจว่าเท็ดเพียงแค่ล้อเล่น ความจริงแล้วเท็ดเป็นโค้ชท่ียอดเย่ียม 

มาก ไม่ใช่ในแง่ของการวางกลยุทธ์ แต่เป็นแง่ของการดูแลเด็ก ๆ ทุกคนรักเขา  

รวมท้ังรักท่ีเขาไม่เน้นการแข่งขัน ซ่ึงช่วยให้แม้แต่ผู้เล่นท่ีขาดทักษะอันเป็นคนท่ีมักจะ 

ถอดใจเลิกเล่นไปตอนกลางฤดูกาลกลับมาเล่นอีกในทุกสัปดาห ์ เท็ดถึงกับเอาเพลง 

ของบอง โจวี่ มาเปลี่ยนเนื้อเป็น “ยูกิฟลูสซิ่งอะกู๊ดเนม๑” แล้วเด็ก ๆ ก็จะหัวเราะ 

พลางร้องเชียร์ทุกครั้งที่ชู ้ตลูกลงห่วง ซึ่งสำหรับเด็กเกรดสามแล้วก็ควรจะเป็น 

อย่างนั้น

แพทริเชียลูกสาววัยสิบสี่ของมาร์เซียมีซ้อมละครของนักเรียนมัธยมปลาย 

ปีหนึ่ง ซึ่งเป็นละครเพลงเรื่อง  เลส์มิเซราบล์ส ฉบับย่อ แกรับบทบาทเล็ก ๆ หลาย 

บท แต่การรับบทเล็กก็ดูจะไม่ได้มีผลกับปริมาณของงานที่ต้องทำเลย ส่วนเฮลีย์  

ลูกคนโตของเธอซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายปีสี่ ก็กำลังซ้อมกีฬาลาครอสทีมหญิง  

“แบบซ้อมกันเอง” การซ้อมกันเองคือการซ้อมแบบไม่เป็นทางการ เป็นวิธีที่จะ 

แอบซ้อมแต่เนิ่น ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติที่สมาคมกีฬาระดับโรงเรียนมัธยมปลาย 

เป็นผู้วางไว้ พูดสั้น ๆ คือ ไม่มีโค้ช ไม่เป็นทางการ เป็นแค่การรวมตัวกันแบบ 

สบาย ๆ จะเรียกว่าเป็นการเล่นเรื่อย ๆ ไปตามเกมก็ได้ โดยมีกัปตันทีมเป็นคน 

ดำเนินการ

มาร์เซียก็เหมือนพ่อแม่แถบชานเมืองส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์แบบทั้งรัก 

ทั้งเกลียดกับกีฬาทั้งหลาย เธอรู้ว่าในระยะยาวนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอแต่ก็ยัง 

อุตส่าห์ไปแขวนอยู่กับมันจนได้

แค่เวลาอันสงบสักครึ่งชั่วโมงเป็นการเริ่มวันใหม่ เพียงเท่านั้นแหละที่เธอ 

ต้องการ

๑ เป็นการล้อเลียนเนื้อเพลง You  give  love  a  bad  name  ซึ่งมีความหมายว่า “เธอทำให้ความรัก 

เสียชื่อ” ในที่นี้ “You give losing a good name” อาจแปลได้ว่า “เธอสร้างชื่อเสียงให้ความพ่ายแพ้”
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พอดื่มถ้วยแรกหมด เธอก็ชงถ้วยที่สองให้ตัวเองพร้อมกับหยิบหนังสือพิมพ ์

ส่วน “สไตล์ส” มาอ่าน บ้านยังเงียบอยู่ เธอเดินเบา ๆ ข้ึนบันไดไปดูลูก ๆ ไรอันนอน 

ตะแคงอยู่ ใบหน้าของแกหันเข้าหาประตู ดังนั้นแม่ของเด็กชายจึงสังเกตเห็น 

เค้าหน้าของผู้เป็นพ่อได้โดยง่าย

ติดกันเป็นห้องของแพทริเชีย ตอนนี้ยังหลับอยู่เหมือนกัน

“ลูกจ๋า”

แพทริเชียขยับตัวและคล้ายจะส่งเสียง ห้องของเด็กสาวเหมือนห้องของ 

ไรอัน คือราวกับมีใครบรรจงเอาระเบิดไดนาไมต์ไปวางไว้ในตู้ลิ้นชักและทำให้มัน 

เปิดคาแบบเละเทะ มีเสื้อผ้าตายเกลื่อนอยู่บนพื้น บางส่วนนอนบาดเจ็บอยู่กลาง 

ทาง คือเกี่ยวอยู่กับตู้เหมือนร่วงหล่นลงมาบนรั้วกั้นในช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส

“แพทริเชีย อีกชั่วโมงลูกต้องไปซ้อมนะ”

“ตื่นแล้วค่ะ” แกครางบอกด้วยเสียงที่ไม่เหมือนคนตื่นแล้วเลย มาร์เซีย 

ขยับไปยังห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องของเฮลีย์ แล้วส่องดูอย่างรวดเร็ว

เตียงของแกว่างเปล่า

แล้วก็เก็บเรียบร้อยด้วย แต่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่เหมือนห้องของน้อง ๆ  

ลูกคนนี้เรียบร้อย สะอาด และมีระเบียบวินัย ห้องของแกสามารถใช้เป็นโชว์รูม 

ในร้านขายเครื่องเรือนได้เลยทีเดียว เพราะห้องนี้ไม่มีเสื้อผ้าวางเกลื่อนพื้น ลิ้นชัก 

ทุกอันล้วนปิดสนิท ถ้วยรางวัลที ่มีมากมายวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ 

บนชั้นวางจำนวนสี่ชั้น เท็ดเพิ่งจะเพิ่มชั้นที่สี่เข้าไปไม่นาน หลังจากทีมของเฮลีย์ 

ชนะการแข่งขันช่วงวันหยุดที่เขตแฟรงกลินเลกส์ เฮลีย์เพียรพยายามอย่างยิ่ง 

ที่จะแบ่งถ้วยรางวัลเพื่อวางบนชั้นทั้งสี่นี้ให้เท่า ๆ กัน เพราะไม่อยากให้ชั้นวางใหม่ 

มีถ้วยรางวัลเพียงใบเดียว ซึ่งมาร์เซียไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไม ส่วนหนึ่งอาจเพราะ 

เฮลีย์ไม่อยากให้ดูเหมือนแกกำลังรอคอยถ้วยรางวัลใบใหม่ ๆ แต่ท่ีน่าจะเป็นเหตุผล 

มากกว่าคงเป็นนิสัยประจำตัวของแกเองที่ชิงชังความไม่มีระเบียบ แกเว้นระยะ 

วางถ้วยรางวัลแต่ละใบให้เท่ากัน เมื่อมีใบใหม่มาก็จะขยับให้ใบเก่าชิดกันมากขึ้น 

จากท่ีอยู่ห่างกันสามน้ิว ก็เหลือสองน้ิว และหน่ึงน้ิว เฮลีย์เป็นคนชอบความสมดุล 

แกเป็นเด็กดี ซึ่งถึงจะเป็นเรื่องที่วิเศษมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพากเพียร 

การทำการบ้านโดยไม่ต้องให้บอก และไม่เคยอยากให้คนอื่นมองตัวเองในแง่ร้าย  

รวมทั้งการที่เป็นคนชอบการแข่งอย่างน่าประหลาด ทว่าก็มีมุมแย่ ๆ ที่ตึงเกินไปจน 

คล้ายจะเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งนั่นทำให้มาร์เซียกังวลมาก

มาร์เซียนึกสงสัยว่าเฮลีย์กลับถึงบ้านกี่โมง เฮลีย์ไม่มีกำหนดเวลากลับบ้าน 
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แล้ว เพราะไม่เคยจำเป็นต้องใช ้ แกเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ ่ และ 

ไม่เคยฉกฉวยผลประโยชน์ มาร์เซียรู้สึกเหนื่อยอ่อนเลยขึ้นนอนตั้งแต่สี่ทุ่ม ส่วน 

เท็ดซึ่งอยู่ในช่วง “รุ่มร้อน” ตลอดเวลา ก็รีบตามเธอขึ้นห้องด้วย

ทีแรกมาร์เซียว่าจะเดินออกมาและปล่อยเรื่องนี้ไปเสีย แต่เมื่อบางอย่าง ซึ่ง 

เธอบอกไม่ถูกว่าคืออะไร ทำให้เธอตัดสินใจว่าจะเอาผ้าไปซัก เธอเดินไปยังห้องน้ำ 

ของเฮลีย์ น้อง ๆ ของแกอย่างไรอันและแพทริเชียเชื่อว่า “ตะกร้าผ้า” คือคำพูดที่ 

สวยหรูของคำว่า “พื้น” หรือจริง ๆ ก็คือ “ที่ไหนก็ได้เว้นแต่ตะกร้าผ้า” แต่แน่นอน 

ว่าเฮลีย์ก็ยังเอาเสื้อผ้าที่สวมแล้วในวันนั้นใส่ลงในตะกร้าผ้าทุกคืนตามหน้าที่อย่าง 

เคร่งครัด ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้มาร์เซียเริ่มรู้สึกว่ามีหินก้อนเล็กก่อตัวขึ้นในอก 

ของเธอ

เพราะในตะกร้าไม่มีผ้าเลยแม้สักชิ้นเดียว

หินก้อนที่อยู่ในอกยิ่งโตขึ้นเมื่อมาร์เซียตรวจดูแปรงสีฟันของเฮลีย์ จากนั้น 

ก็ดูที่อ่างล้างมือและห้องอาบน้ำฝักบัว

ทุกส่วนล้วนแห้งสนิท

หินในอกโตขึ้นอีกเมื ่อเธอร้องเรียกเท็ดโดยพยายามซ่อนความตระหนก 

ไม่ให้ปรากฏในน้ำเสียง มันโตขึ้นอีกครั้งเมื่อทั้งสองคนขับรถไปดูการซ้อมกันเอง 

แต่กลับรู้ว่าเฮลีย์ไม่ได้ไปซ้อมเลย มันยิ่งโตขึ้นเมื่อเธอโทรศัพท์ไปหาเพื่อน ๆ ของ 

เฮลีย์ขณะที่เท็ดส่งอีเมลกระจายไปทั่ว แต่ไม่มีใครรู้ว่าเฮลีย์อยู่ที่ไหน มันโตขึ้นอีก 

เมื่อทั้งคู่โทร.ไปหาตำรวจท้องที่ ผู้ซึ่งแม้ว่ามาร์เซียกับเท็ดจะคัดค้านเพียงใด เขา 

กลับเชื่อว่าเฮลีย์เพยีงแต่หนีไปแบบเด็กท่ีต้องการปลดปล่อยความพลุ่งพลา่นออกมา 

บ้าง มันยิ่งโตขึ้นเมื่อมีเอฟบีไอมาเกี่ยวข้องหลังเวลาผ่านไปสี่สิบแปดชั่วโมง และ 

โตขึ้นเมื่อไม่มีวี่แววของเฮลีย์หลังเวลาผ่านไปนานหนึ่งสัปดาห์

เหมือนโลกได้กลืนร่างเธอไปทั้งตัว

หนึ่งเดือนผ่านไป ไม่มีอะไรคืบหน้า จากนั้นก็สองเดือน แต่ก็ยังไม่มีข่าว  

จนในที่สุดเมื่อล่วงเข้าเดือนที่สามก็มีข่าวเข้ามา และหินก้อนที่เติบโตอยู่ในอกของ 

มาร์เซียมาตลอด ก้อนที่ไม่ยอมปล่อยให้เธอหายใจและทำให้เธอต้องนอนไม่หลับ 

หลายคืน ก็หยุดโต
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“ คุ ณ จ ะ ส า บ า น ไ ห ม ว่ า จะพูดแต่ความจริง ความจริงทุกประการ และ 

ไม่พูดสิ่งอื่นนอกจากความจริง ขอพระเจ้าเป็นพยาน”

เวนดี้ ไทน์ส กล่าวตกลง ก่อนจะขึ้นไปบนแท่นและมองไปรอบ ๆ เธอรู้สึก 

เหมือนกำลังยืนอยู่บนเวที ซ่ึงเธอก็เคยจริง ๆ น่ันละ เพราะเธอเป็นผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์ 

แต่การยืนครั้งนี้ทำให้เธออึดอัด เธอมองเห็นพ่อแม่ของเหยื่อของแดน เมอร์เซอร ์ 

ทั้งหมดสี่คู่ด้วยกัน พวกเขามาที่นี ่ทุกวัน ทีแรกก็นำภาพถ่ายลูกตัวเองมาด้วย 

แน่นอนว่าเป็นลูกที่ไร้เดียงสา จากนั้นก็ชูภาพขึ้น แต่ผู้พิพากษาสั่งให้หยุด ตอนนี ้

ทั้งหมดจึงนั่งเงียบ ๆ และมองดู แต่กลับน่ากลัวกว่าเดิมอย่างไรพิกล

ที่นั่งไม่สบายเลย เวนดี้จัดท่านั่งตัวเอง ไขว่ห้าง แล้วก็เอาขาลง จากนั้น 

ก็นั่งรอ

แฟลร์ ฮิคคอรี ทนายจำเลยช่ือดังยืนข้ึน น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเวนด้ีนึกสงสัยว่า 

แดน เมอร์เซอร์ เอาเงินที่ไหนมาจ้างทนายผู้นี้ แฟลร์สวมสูทเป็นทางการสีเทาที่ม ี

ลายทางเส้นใหญ่สีชมพู กับเส้ือเช้ิตสีชมพู และเน็คไทสีชมพู เขาเดินตัดห้องมาด้วย 

มาดที่อาจพูดแบบกลาง ๆ ได้ว่า “ลีลาจัด” แต่นี่น่าจะเป็นท่าของลิเบอราชี๑มากกว่า  

หากลิเบอราชีกล้าฉูดฉาดขนาดนี้นะ

“มิสไทน์ส” เขาเร่ิมด้วยรอยย้ิมอบอุ่น น่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาดแบบแฟลร์ ใช่ 

๑  Wladziu Valentino Liberace (ค.ศ. ๑๙๑๙ - ๑๙๘๗) นักเปียโนและนักแสดงตลกชื่อดังชาวอเมริกัน

๑
ส า ม เ ดื อ น ต่ อ ม า 
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เขาเป็นพวกรักร่วมเพศ แต่ก็สามารถร่ายลีลาในศาลได้เหมือนฮาร์วีย์ ไฟเออร์สทีน๒ 

สวมกางเกงหนังออกท่าแจซแฮนด์สได้พลิ้ว “ผมชื่อแฟลร์ ฮิคคอรี อรุณสวัสดิ์ 

ครับ”

“อรุณสวัสดิ์ค่ะ” เธอตอบ

“คุณทำงานให้รายการข่าวคาว ๆ และระทึกใจซึ่งมีชื ่อว่า คาหนังคาเขา  ใช ่

หรือเปล่าครับ”

อัยการซึ่งเป็นชายที่ชื่อลี พอร์ตนอย กล่าวขึ้น “ขอค้านครับ เป็นรายการ 

ทีวีรายการหนึ่ง ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่ารายการนี้เป็นรายการ 

ข่าวคาวหรือข่าวระทึกใจ”

แฟลร์ยิ้ม “อยากให้ผมเอาหลักฐานให้ดูไหมครับ มิสเตอร์พอร์ตนอย”

“ไม่จำเป็น” ผู้พิพากษาโลรี ฮาวเวิร์ด พูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอ่อนใจไป 

เรียบร้อยแล้ว เธอหันไปหาเวนดี้ “กรุณาตอบคำถามด้วย”

“ฉันไม่ได้ทำรายการนั้นแล้วค่ะ” เวนดี้พูด

แฟลร์แกล้งทำเป็นประหลาดใจเมื่อได้ยิน “ไม่แล้วหรือ แต่เคยทำใช่ไหม”

“ค่ะ”

“งั้นเกิดอะไรขึ้น”

“รายการถูกถอดจากผังค่ะ”

“เพราะเรตติ้งไม่ดีหรือ”

“ไม่ใช่ค่ะ”

“จริงเหรอ ถ้างั้นเพราะอะไรล่ะ”

พอร์ตนอยพูดว่า “ศาลที่เคารพ เราต่างก็ทราบเหตุผลอยู่แล้วนะครับ”

โลร ี ฮาวเวิร์ด พยักหน้า “ถามเรื่องอื่นต่อเลย มิสเตอร์ฮิคคอรี”

“คุณรู้จักแดน เมอร์เซอร์ ลูกความของผมไหม”

“รู้ค่ะ”

“คุณงัดบ้านเขาด้วยใช่หรือเปล่า”

เวนด้ีพยายามจ้องตาเขา พยายามไม่ทำหน้ารู้สึกผิด ไม่ว่ามันจะหมายความ 

ว่าอย่างไรก็ตาม “ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวค่ะ ไม่ใช่”

“ไม่ใช่เหรอ คืออย่างนี้นะคุณที่รัก ผมอยากให้เราพูดให้ถูกต้องแม่นยำมาก 

๒ Harvey Forbes Fierstein (ค.ศ. ๑๙๕๒ - ปัจจุบัน) นักเขียนบทและนักแสดงชาวอเมริกัน เป็นคน 

มีชื่อเสียงเพียงไม่กี่คนที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นพวกรักร่วมเพศ
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ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ ดังนั้นมาหาข้อสนับสนุนกันหน่อย ตกลงไหม” เขาเดิน 

จากอีกฟากของห้องพิจารณาคดีตรงมาราวกับอยู่บนแคทวอล์คในกรุงมิลาน แถมยัง 

ใจกล้าถึงข้ันย้ิมให้ครอบครัวของเหย่ือด้วย เกือบทุกคนต้ังใจท่ีจะไม่มองแฟลร์ แต่ 

เอ็ด เกรย์สัน หนึ่งในบรรดาพ่อของเหยื่อ กลับจ้องเขาแบบจะกินเลือดกินเนื้อ 

ทว่าแฟลร์ดูจะไม่สะทกสะท้าน

“ตอนแรกคุณเจอกับลูกความของผมได้ยังไง”

“เขามาคุยกับฉันในห้องแชตค่ะ”

แฟลร์เลิกคิ้วทั้งสองข้าง “จริงเหรอ” ราวกับนั่นเป็นคำพูดที่น่าหลงใหลที่สุด 

เท่าที่มีคนเคยพูดมา “ห้องแชตแนวไหน”

“ห้องแชตที่คนส่วนมากที่เข้ามาบ่อย ๆ เป็นเด็กค่ะ”

“แล้วคุณก็ไปอยู่ในห้องแชตนี้เหรอ”

“ค่ะ”

“แต่คุณไม่ใช่เด็กนี่ มิสไทน์ส คือคุณอาจจะไม่ใช่รสนิยมของผมนะ แต่ 

ขนาดผมยังมองออกเลยว่าคุณน่ะออกจะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่แสนจะหยาดเยิ้ม 

ยั่วยวน”

“ขอค้านครับ!”

ผู้พิพากษาฮาวเวิร์ดถอนใจ “มิสเตอร์ฮิคคอรี”

แฟลร์ย้ิมพร้อมกับโบกมือขออภัย เป็นเร่ืองท่ีมีแต่แฟลร์เท่าน้ันท่ีจะลอยนวล 

ไปได้ “เอาละ มิสไทน์ส ตอนที่คุณเข้าไปในห้องแชตที่ว่า คุณแกล้งทำตัวเป็น 

เด็กสาวอายุต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย ถูกต้องไหม”

“ค่ะ”

“จากนั้นคุณก็เริ่มบทสนทนาที่ตั้งใจจะยั่วผู้ชายให้อยากมีอะไรกับคุณ นี่ก ็

ถูกต้องใช่ไหม”

“เปล่าค่ะ”

“เปล่ายังไง”

“ฉันมักจะให้อีกฝ่ายเป็นคนเริ่มก่อน”

แฟลร์ส่ายหน้าพร้อมกับทำเสียง จุ๊ ๆ  “ถ้าผมได้เงินหนึ่งดอลลาร์ทุกครั้งที่พูด 

แบบนี้ละก็...”

เสียงหัวเราะเบา ๆ ดังขึ้นทั่วห้องพิจารณาคดี

ผู้พิพากษากล่าว “เรามีสำเนาการสนทนาแล้ว มิสเตอร์ฮิคคอรี เราสามารถ 

อ่านและพิจารณาเองได้”

caught1-133_Resize.indd   14 3/9/11   10:10:56 AM



1�

คื น
C A U G H T

“เยี่ยมเลยครับ ศาลที่เคารพ ขอบคุณครับ”

เวนดี้นึกสงสัยว่าทำไมแดน เมอร์เซอร์ ถึงไม่อยู่ในนี้ด้วย แต่ก็น่าจะเห็น 

ได้ชัดอยู่แล้ว เพราะนี่คือการรับฟังพยานหลักฐาน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เขา 

จะต้องเข้าร่วม แฟลร์ ฮิคคอรี หวังจะโน้มน้าวผู้พิพากษาให้ตัดพยานวัตถุอันเลวร้าย 

ที่ชวนให้คลื่นเหียนอาเจียนทิ้งไป ซึ่งตำรวจพบของเหล่านั้นในคอมพิวเตอร์ของ 

เมอร์เซอร์ ตลอดจนซ่อนอยู่ทั่วบ้าน หากเขาทำได้ ซึ่งทุกคนต่างมองว่ามีโอกาส 

น้อยมาก คดีของแดน เมอร์เซอร์ นี้ก็อาจจะหายวับไป แล้วนักล่าโรคจิตก็จะได้ 

ออกมาเดินเตร่ตามท้องถนนอีก

“อีกอย่าง” แฟลร์หมุนตัวกลับไปหาเวนดี้ “คุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่แชตกับคุณ 

อยู่เป็นลูกความของผม”

“ทีแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะ”

“อ้าว แล้วคุณคิดว่าตัวเองคุยกับใครอยู่ล่ะ”

“ฉันไม่รู้ชื่อค่ะ อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ตอนนั้นรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายที่กำลังหาทาง 

จะมีอะไรกับเด็กสาวอายุต่ำกว่าเกณฑ์”

“แล้วคุณทราบได้ยังไง”

“อะไรนะคะ”

แฟลร์ยกมือขึ้นทำเครื่องหมายคำพูด “ ‘หาทางจะมีอะไรกับเด็กสาวอายุต่ำ 

กว่าเกณฑ์’ ที่คุณพูดน่ะ คุณทราบได้ยังไงว่าคนที่อยู่อีกฝั่งของการสนทนากำลังทำ 

แบบนั้นอยู่”

“ก็อย่างที่ท่านผู้พิพากษาพูดนั่นละค่ะ มิสเตอร์ฮิคคอรี ไปอ่านจากสำเนา 

บทสนทนาเอา”

“อ๋อ ผมอ่านแล้วละ แล้วทราบไหมว่าผมได้ข้อสรุปว่าอะไร”

ประโยคนี้ทำให้ลี พอร์ตนอย ลุกขึ้น “ขอค้านครับ เราไม่สนใจหรอกว่า 

มิสเตอร์ฮิคคอรีจะได้ข้อสรุปอะไร เขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาให้การในตอนนี้”

“รับค้าน”

แฟลร์เดินกลับไปที่โต๊ะแล้วตรวจดูบรรดากระดาษโน้ต เวนดี้มองเลยไปยัง 

บริเวณที่นั่งด้านบน ซึ่งช่วยให้เธอแน่วแน่ได้ บรรดาคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต้องทุกข์ 

ทรมานแสนสาหัส เวนดี้กำลังช่วยให้พวกเขาได้รับความยุติธรรม ต่อให้คุณทำเป็น 

เอือมระอาหรืออ้างว่าเป็นงานของเธออยู่แล้ว แต่ก็ยังมีความหมายมากมายต่อเธอ 

อยู่ดี สำหรับความดีที่เธอได้ทำไปน่ะ แต่เมื่อสบตาเอ็ด เกรย์สัน เธอก็ได้เห็น 

บางอย่างท่ีรู้สึกไม่ชอบในดวงตาคู่น้ัน มีอะไรบางอย่างท่ีโกรธเกร้ียวเจืออยู่ในสายตา 
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อาจเป็นความท้าทายก็ได้

แฟลร์วางกระดาษลง “งั้นผมขอพูดแบบนี้นะครับ มิสไทน์ส หากให้คนที่ม ี

เหตุผลมาอ่านถ้อยคำเหล่าน้ี พวกเขาจะสรุปเด็ดขาดโดยปราศจากข้อสงสัยเลยหรือ 

ไม่ว่าผู้เข้าร่วมรายหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวหญิงวัยสามสิบหกที่หยาดเยิ้มยั่วยวน --”

“ขอค้านครับ!”

“-- หรือพวกเขาจะสรุปว่าเขียนขึ้นโดยเด็กสาวอายุสิบสามกันแน่”

เวนด้ีอ้าปาก แล้วก็หุบปาก พลางทำท่าร้ังรอ ผู้พิพากษาฮาวเวิร์ดจึงกล่าวว่า 

“ตอบคำถามได้ พยาน”

“ฉันแกล้งทำเป็นเด็กสาวอายุสิบสามค่ะ”

“อา” แฟลร์ร้อง “ใครบ้างจะไม่อยาก”

“มิสเตอร์ฮิคคอรี” ผู้พิพากษาเตือน

“ขอโทษทีครับ ศาลท่ีเคารพ ผมอดไม่ได้จริง ๆ เอาละ มิสไทน์ส ถ้าผมได้ 

อ่านแต่ข้อความพวกนั้น ผมคงไม่รู้หรอกว่าคุณแกล้งทำอยู่ ใช่ไหม ผมคงคิดว่า 

คุณเป็นเด็กสาวอายุสิบสามจริง ๆ”

ลี พอร์ตนอย ยกมือขึ้น “ไม่ทราบที่พูดมามีคำถามหรือเปล่าครับ”

“จะถามอยู่นี่แล้วจ้ะ ที่รัก ดังนั้นฟังให้ดีนะ ข้อความเหล่านั้นเขียนโดย 

เด็กสาวอายุสิบสามหรือเปล่า”

“ถามแล้วและตอบไปแล้วครับ ศาลที่เคารพ”

แฟลร์พูด “แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอ คนที่เขียนข้อความเหล่านั้นเป็น 

เด็กสาวอายุสิบสามหรือเปล่า”

ผู้พิพากษาพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าตอบได้

“เปล่าค่ะ” เวนดี้ตอบ

“ที่จริงแล้ว ก็อย่างที่คุณบอกนั่นละ คุณแสร้งทำเป็นเด็กสาวอายุสิบสาม  

ถูกต้องไหม”

“ถูกค่ะ”

“ซึ่งใครล่ะจะรู้ คนที่คุยกับคุณอยู่ก็อาจจะปลอมตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่อยาก 

จะมีอะไรกับเด็กสาวอายุต่ำกว่าเกณฑ์ก็ได้ ใครล่ะจะรู้ คุณอาจจะคุยอยู่กับแม่ช ี

ผิวเผือกที่เป็นเริมก็ได้ ถูกหรือเปล่า”

“ขอค้านครับ”

เวนดี้สบตาแฟลร์ “แม่ชีผิวเผือกที่เป็นเริมคงไม่โผล่มาถึงบ้านเด็กเพื่อจะมี 

อะไรกันหรอกค่ะ”
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แต่แฟลร์ไม่ยอมรับฟังใด ๆ ทั้งสิ้น “เป็นบ้านแบบไหนหรือ มิสไทน์ส บ้าน 

ที่คุณขนกล้องไปตั้งรอไว้น่ะหรือ ไหนบอกผมซิ ที่นั่นมีเด็กสาวอายุต่ำกว่าเกณฑ ์

พักอาศัยอยู่ไหม”

เวนดี้ไม่พูดอะไร 

“กรุณาตอบคำถามด้วย” ผู้พิพากษาบอก

“ไม่มีค่ะ”

“แต่คุณอยู่ที ่นั ่น ถูกไหม บางทีใครก็ตามที่อยู ่อีกด้านของการสนทนา 

ออนไลน์ ซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร บางทีคนคนนั้นอาจจะเห็นรายการ 

ข่าวของคุณก็ได้...” แฟลร์พูดราวกับคำว่า “ข่าว” น้ันรสชาติแย่ส้ินดี “...แล้วเขาก็คิด 

จะลองเล่นด้วย เผื่อจะได้พบกับดาราทีวีวัยสามสิบหกที่หยาดเยิ้มยั่วยวน แบบนี้ 

เป็นไปได้ไหม”

พอร์ตนอยร้องว่า “ขอค้านครับ ศาลที่เคารพ นี่เป็นเรื่องของคณะลูกขุน 

ครับ”

“แน่นอน” แฟลร์พูด “เราค่อยเถียงกันทีหลังเกี่ยวกับกรณีที่เห็นได้ชัดของ 

การล่อให้ติดกับปลอม  ๆ น่ัน” เขาหันไปหาเวนด้ี “มาคุยเร่ืองคืนวันท่ีสิบเจ็ดมกราคม 

ก็แล้วกัน ดีไหม เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณเผชิญหน้ากับลูกความของผมในบ้าน 

จัดฉากหลังนั้น”

เวนดี้รอให้ทนายค้านคำว่า “จัดฉาก” แต่เขาอาจจะคิดว่าค้านมาพอแล้ว 

“ลูกความคุณวิ่งหนีค่ะ”

“หลังจากคุณโดดเข้าใส่พร้อมกล้อง ไฟ แล้วก็ไมโครโฟนหลายตัว ถูกไหม”

เธอรอฟังคำค้านอีกหนก่อนจะตอบ “ค่ะ”

“บอกผมหน่อยสิ มิสไทน์ส ส่วนใหญ่ผู้ชายที่ไปที่บ้านจัดฉากของคุณม ี

ปฏิกิริยาแบบนี้กันหรือเปล่า”

“เปล่าค่ะ ส่วนมากจะละล้าละลังแล้วก็พยายามอธิบาย”

“แล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่มีความผิดไหม”

“ผิดค่ะ”

“แต่กระนั้นลูกความผมกลับมีปฏิกิริยาในอีกแบบ น่าสนใจนะ”

พอร์ตนอยลุกขึ้นอีกครั้ง “สำหรับมิสเตอร์ฮิคคอรีอาจเป็นเรื่องน่าสนใจ แต ่

สำหรับพวกเราคนอื่น ๆ พฤติกรรมพิเรนทร์ของเขา --”

“ได้ครับได้ ถอนคำพูด” แฟลร์พูดราวกับไม่อยากจะใส่ใจ “ใจเย็นน่า คุณ 

อัยการ ท่ีน่ีไม่มีลูกขุนเสียหน่อย คุณไม่เช่ือใจผู้พิพากษาของเราหรือว่าท่านสามารถ 
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เข้าใจคำว่า ‘พฤติกรรมพิเรนทร์’ ของผมได้อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้คุณมาแนะนำ” 

เขาขยับกระดุมข้อมือ “สรุปว่ามิสไทน์สเปิดทั้งกล้องทั้งไฟแล้วก็ถือไมโครโฟน 

กระโจนออกมา แล้วแดน เมอร์เซอร์ ก็วิ่งหนีไป คุณจะให้การแบบนี้ใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ”

“แล้วตอนนั้นคุณทำอะไร”

“ฉันบอกให้โปรดิวเซอร์ของฉันตามเขาไป”

แฟลร์แกล้งทำท่าตกใจอีกคร้ัง “โปรดิวเซอร์ของคุณเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือ 

ครับ มิสไทน์ส”

“เปล่าค่ะ”

“คุณคิดว่าประชาชนคนธรรมดาควรวิ่งไล่ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ 

ตำรวจช่วยหรือ”

“เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่กับเราคนหนึ่งค่ะ”

“โอย ขอที” ฮิคคอรีทำหน้าฉงน “รายการของคุณกระชากอารมณ์ออกจะ 

ตาย เป็นสุดยอดแท็บลอยด์ขยะเลยทีเดียว --”

เวนดี้พูดขัดขึ้น “เราเคยพบกันมาก่อนนะ มิสเตอร์ฮิคคอรี”

เขาฟังแล้วชะงักเล็กน้อย “งั้นหรือ”

“ตอนท่ีฉันยังเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อยู่ท่ี อะเคอร์เรนท์แอฟแฟร์  ฉันเคยติดต่อ 

ให้คุณมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีฆาตกรรมโรเบิร์ต เบลก”

เขาหันไปหาคนฟังแล้วค้อมคำนับต่ำ “ถ้าเช่นนั้น สุภาพบุรุษและสุภาพสตร ี 

เราได้ทราบความจริงแน่ชัดแล้วว่าผมเป็นโสเภณีของพวกสื่อ ตื้นตันจริง ๆ” เสียง 

หัวเราะดังครืนอีกครั้ง “แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม มิสไทน์ส คุณกำลังพยายามจะบอก 

ศาลหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายชื่นชอบสื่อมวลชนเต้าข่าวแบบคุณจน 

ถึงกับให้ความร่วมมือ”

“ขอค้านครับ”

“ศาลอนุญาต”

“แต่ศาลที่เคารพครับ --”

“ไม่รับค้าน นั่งลง มิสเตอร์พอร์ตนอย”

เวนด้ีพูด “เรามีความสัมพันธ์กับท้ังตำรวจและสำนักงานอัยการเขตค่ะ เพราะ 

เราถือว่าการอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ”

“อย่างนี้เอง ถ้าอย่างนั้นคุณก็ทำงานร่วมกันกับฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายสินะ”

“ไม่เชิงค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้น”
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“ไม่ยังไง มิสไทน์ส คุณทำงานวางแผนจัดฉากจับกุมนี้เองตามลำพังโดยที่ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับกฎหมายไม่ได้รู้เห็นหรือร่วมมือด้วยเลยอย่างนั้นหรือ”

“ไม่ใช่ค่ะ”

“ตกลง ดีเลย คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสำนักงานอัยการเขตเรื ่อง 

ลูกความผมก่อนหน้าที่จะถึงคืนวันที่สิบเจ็ดมกราคมบ้างหรือเปล่า”

“ค่ะ เราติดต่อไปทางสำนักงานอัยการก่อน”

“วิเศษ ขอบคุณมาก แล้วเม่ือครู่ เห็นคุณบอกว่าคุณให้โปรดิวเซอร์ของคุณ 

วิ่งไล่ลูกความผมไป ถูกต้องไหม”

“เธอไม่ได้ใช้คำนั้น” พอร์ตนอยพูด “เธอใช้คำว่า ‘ตาม’ ”

แฟลร์มองพอร์ตนอยราวกับไม่เคยเห็นแมลงที่ไหนน่ารำคาญเท่านี้มาก่อน  

“ตกลง ได้ ยังไงก็ได้ ไม่ว่าจะไล่ ไม่ว่าจะตาม ไว้วันหลังเราค่อยมาถกเร่ืองความ 

ต่างของคำก็แล้วกัน มิสไทน์ส ตอนที่ลูกความของผมหนีไป คุณไปที่ไหน”

“ไปที่บ้านเขาค่ะ”

“ทำไม”

“ฉันเข้าใจว่าถ้าถึงเวลาหนึ่ง แดน เมอร์เซอร์ ก็อาจจะกลับไปที่บ้าน”

“คุณเลยรอเขาอยู่ที่นั่น ที่บ้านเขา”

“ค่ะ”

“ระหว่างที่รอ คุณอยู่นอกตัวบ้านหรือเปล่า”

เวนดี้เริ่มกระสับกระส่าย พวกเขากำลังจะเข้าเรื่องนั้นแล้ว เธอมองไปยัง 

ใบหน้าของหลายคน โดยสบตากับเอ็ด เกรย์สัน ที่ลูกชายวัยเก้าขวบของเขาคือ 

เหย่ือรายแรก ๆ ของแดน เมอร์เซอร์ เธอรู้สึกได้ถึงน้ำหนักในแววตาท่ีจ้องมาของเขา 

ตอนที่เธอกล่าวว่า “ฉันเห็นไฟเปิดอยู่”

“ในบ้านแดน เมอร์เซอร์ น่ะหรือ”

“ค่ะ”

“แปลกจริง” แฟลร์พูด น้ำเสียงของเขาถากถางเต็มที่ “ผมไม่เคย ไม่เคย 

สักครั้งเลย ไม่เคยได้ยินว่ามีใครเปิดไฟทิ้งไว้เวลาไม่อยู่บ้าน”

“ขอค้านครับ!”

ผู้พิพากษาฮาวเวิร์ดถอนใจ “มิสเตอร์ฮิคคอรี”

แฟลร์ยังคงจ้องเวนดี ้ “ตกลงคุณทำอะไร มิสไทน์ส”

“ฉันเคาะประตูค่ะ”

“ลูกความผมขานตอบไหม”
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“ไม่ค่ะ”

“มีใครตอบหรือเปล่า”

“ไม่มีค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นคุณทำอะไรต่อ มิสไทน์ส”

เวนด้ีพยายามทำตัวให้น่ิงสงบตอนเธอพูดถึงเหตุการณ์ถัดจากน้ัน “ฉันคิดว่า 

ฉันอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าต่าง”

“คุณคิดว่าตัวเองอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวงั้นหรือ” แฟลร์ทวนคำ “ต๊าย  

ตาย คุณช่วยพูดจาให้กำกวมกว่านี้อีกนิดได้ไหม”

“ขอค้านครับ!”

“ขอถอนคำถามครับ ตกลงคุณทำอะไรต่อ”

“ฉันลองหมุนลูกบิดดู ประตูไม่ได้ล็อก ฉันก็เลยเปิดเข้าไป”

“จริงหรือ ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ”

“ฉันกังวลน่ะค่ะ” 

“กังวลเรื่องอะไรครับ”

“เคยมีกรณีที่พวกโรคจิตชอบเด็กทำร้ายตัวเองหลังโดนจับได้”

“จริงหรือ คุณก็เลยเป็นห่วงว่ากับดักของคุณอาจทำให้ลูกความของผม 

พยายามฆ่าตัวตายสินะ”

“ค่ะ ทำนองนั้น”

แฟลร์ยกมือขึ้นทาบอก “ซึ้งใจจริง ๆ”

“ศาลที่เคารพ!” พอร์ตนอยตะโกน

แฟลร์โบกมือห้ามเขาอีก “แสดงว่าคุณอยากช่วยลูกความผมหรือ”

“ถ้าเป็นกรณีนั้นก็ใช่ค่ะ ฉันต้องการห้ามเขา”

“ตอนออกอากาศ คุณใช้คำว่า ‘โรคจิต’ ‘วิปริต’ ‘ต่ำทราม’ ‘ปีศาจ’ แล้วก็  

‘สวะ’ บรรยายถึงบรรดาคนที่คุณล่อจับมาได้ ถูกต้องไหม”

“ค่ะ”

“แต่กระนั้นที่คุณให้การวันนี้ก็แสดงว่าคุณตั้งใจจะงัดเข้าไปในบ้านเขา หรือ 

ที่จริงคือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อช่วยชีวิตลูกความของผม”

“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ”

น้ำเสียงเขาไม่เพียงเจือแววเสียดสี แต่เหมือนจะแช่จมอยู่ในความเสียดสีนาน 

หลายวันมากกว่า “สูงส่งจริง ๆ”

“ขอค้านครับ!”
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“ฉันไม่ได้ทำตัวสูงส่ง” เวนดี้พูด “ฉันอยากให้คนเหล่านี้ถูกตัดสินตาม 

กระบวนการยุติธรรม อยากให้ครอบครัวเหล่านั้นได้ข้อยุติ การฆ่าตัวตายเป็น 

ทางออกที่ง่ายเกินไป”

“อย่างนี้เอง แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณงัดเข้าไปในบ้านของลูกความผม”

“ขอค้านครับ” พอร์ตนอยพูด “มิสไทน์สบอกว่าประตูไม่ได้ล็อก --”

“ได้ ได้ เข้าไป งัดเข้า หรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณผู้ชายตรงนั้นพอใจ”  

แฟลร์พูดพลางเท้าสะเอวด้วยกำปั้นของเขา “ขอแค่เลิกขัดจังหวะก็แล้วกัน เกิด 

อะไรขึ้นครับ มิสไทน์ส หลังจากที่คุณได้ เข้าไป ” เขาเน้นเสียงเกินจำเป็นอีกครั้ง 

“ในบ้านของลูกความผม”

“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ”

“ลูกความของผมไม่ได้พยายามทำร้ายตัวเองหรือ”

“เปล่าค่ะ”

“แล้วเขาทำอะไรอยู่”

“เขาไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะ”

“จริง ๆ แล้วมีใครอยู่ในบ้านไหม”

“ไม่มีค่ะ”

“งั้น ‘การเคลื่อนไหว’ ที่คุณอาจจะเห็นล่ะ”

“ฉันไม่ทราบ”

แฟลร์พยักหน้าพลางเดินกรายห่างไป “คุณให้การว่าคุณขับรถไปยังบ้านของ 

ลูกความผมแทบจะทันทีหลังจากที่เขาหนีออกไปโดยมีโปรดิวเซอร์ของคุณวิ่งไล่ตาม 

คุณคิดจริง ๆ หรือว่าเขาจะมีเวลาพอที่จะกลับไปบ้านแล้วลงมือฆ่าตัวตาย”

“เขาย่อมรู้จักทางที่เร็วกว่า แล้วเขาก็ออกมาก่อน ใช่ค่ะ ฉันคิดว่ามีเวลา”

“ผมเข้าใจละ แต่คุณคิดผิดใช่ไหม”

“เรื่องอะไรคะ”

“ลูกความผมไม่ได้ตรงกลับบ้าน ใช่หรือเปล่า”

“ไม่ได้กลับค่ะ ถูกแล้ว”

“แต่คุณก็เข้าไปในบ้านของมิสเตอร์เมอร์เซอร์ ก่อนที่เขาหรือตำรวจจะไปถึง 

ถูกต้องไหม”

“แค่ครู่เดียวค่ะ”

“ครู่เดียวนี่นานแค่ไหน”

“ฉันก็ไม่แน่ใจค่ะ”
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“แต่คุณคงต้องเข้าไปดูทุกห้องใช่ไหม เพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้เข็มขัดหรือ 

อะไรทำนองนั้นแขวนตัวเองให้ห้อยต่องแต่งลงมาจากขื่อเพดาน ใช่ไหม”

“ฉันดูเฉพาะห้องที่มีไฟเปิดอยู่ค่ะ ก็คือห้องครัว”

“ซ่ึงแปลว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเดินผ่านห้องน่ังเล่นก่อน บอกผมซิ มิสไทน์ส 

คุณทำอะไรเมื่อรู้ว่าลูกความผมไม่ได้อยู่ที่บ้าน”

“ฉันกลับออกมารอด้านนอกค่ะ”

“รออะไร”

“รอให้ตำรวจมา”

“แล้วมาไหม”

“มาค่ะ”

“แล้วเขาก็มีหมายค้นบ้านลูกความผมด้วย ถูกไหม”

“ค่ะ”

“คือผมก็รู้นะว่าเจตนาท่ีคุณงัดเข้าไปในบ้านของลูกความผมน่ะดีเลิศ แต่คุณ 

รู้สึกกังวลสักนิดไหมว่าการดักจับของคุณจะสะดุด”

“ไม่ค่ะ”

“นับแต่รายการในวันที่สิบเจ็ดมกราคม คุณได้สืบประวัติลูกความของผม 

อย่างเต็มที่ นอกจากสิ่งที่ตำรวจพบที่บ้านเขาในคืนนั้นแล้ว คุณได้พบหลักฐานที่ 

หนาแน่นในการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ อีกไหม”

“ยังไม่พบค่ะ”

“ผมจะถือว่าเป็นคำปฏิเสธนะ” แฟลร์ตอบ “พูดส้ัน ๆ คือ ถ้าไม่นับหลักฐาน 

ที่พบระหว่างที่ตำรวจเข้าตรวจค้น คุณก็ไม่มีหลักฐานที่จะชี้ว่าลูกความผมทำอะไร 

ผิดกฎหมายเลยแม้แต่อย่างเดียว ถูกต้องไหม”

“แต่คืนนั้นเขาไปที่บ้านหลังนั้น”

“แต่มันเป็นบ้านจัดฉากท่ีไม่มีเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ในบ้าน ดังน้ันพูดก็พูด 

เถอะนะ มิสไทน์ส คดีนี้ ตลอดจน เอ่อ ชื่อเสียงของคุณ ก็มีแต่หลักฐานที่คุณ 

พบในบ้านของลูกความผม ถ้าไม่มีของพวกนั้น คุณก็ไม่มีอะไรเลย พูดสั้น ๆ คือ 

คุณมีเจตนาและเหตุผลท่ีจูงใจอย่างมากท่ีจะเอาหลักฐานเหล่าน้ันไปซุกไว้ ใช่หรือไม่” 

ลี พอร์ตนอย ฟังแล้วลุกขึ้น “ศาลที่เคารพ เรื่องนี้เหลวไหลมากครับ ข้อ 

โต้แย้งนี้น่าจะเป็นสิทธิของลูกขุนที่จะตัดสินใจ”

“มิสไทน์สยอมรับว่าเธอเข้าไปในบ้านหลังนั้นอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ม ี

หมายค้น” แฟลร์พูด
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“ได้” พอร์ตนอยพูด “งั้นก็แจ้งข้อหาก่ออาชญากรรมกับเธอเลย ข้อหา 

งัดแงะบุกรุก ถ้าคุณคิดว่าสามารถพิสูจน์ได้ แล้วถ้ามิสเตอร์ฮิคคอรีต้องการจะ 

นำเสนอทฤษฎีพิลึก ๆ เกี่ยวกับแม่ชีผิวเผือกหรือการสร้างหลักฐานเท็จ เขาก็มีสิทธิ์ 

ทำเช่นกัน ในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับ โดยกระทำต่อคณะลูกขุนในศาล  

และจากน้ันผมจะได้เสนอหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีของเขาพิลึกพิล่ันขนาดน้ัน  

นี่คือเหตุผลที่เราต้องมีห้องพิจารณาคดีและไต่สวน มิสไทน์สเป็นพลเมืองคนหนึ่ง  

ซึ่งพลเมืองย่อมมิอาจยึดหลักโดยใช้มาตรฐานเดียวกับบุคลากรของศาลได ้ ท่านจะ 

ตัดคอมพิวเตอร์และภาพเหล่านั้นทิ้งไม่ได้นะครับ ศาลที่เคารพ มันเป็นหลักฐานที ่

พบระหว่างการตรวจค้นตามกฎหมายโดยมีหมายที่ได้รับการลงนามอย่างถูกต้อง  

มีภาพน่าสะอิดสะเอียนบางภาพซ่อนอยู่ในโรงรถและหลังชั้นหนังสือ ไม่มีทางเลยที ่

มิสไทน์สจะสามารถเอาส่ิงเหล่าน้ีไปซ่อนได้ในระยะเวลาส้ัน ๆ หรือแม้แต่ช่ัวระยะเวลา 

หลายนาทีที่เธอเข้าไปในบ้านหลังนั้น”

แฟลร์ส่ายหน้า “ถ้าจะพูดให้ชัดเจนที่สุดก็คือ เวนดี้ ไทน์ส บุกรุกเข้าไปใน 

บ้านหลังน้ันด้วยเหตุผลท่ีดูเหมือนจะฟังข้ึน แสงไฟเปิดอยู่เหรอ เห็นการเคล่ือนไหว 

เหรอ ขอร้องเถอะ นอกจากนั้นเธอยังมีแรงจูงใจมหาศาล รวมถึงมีเจตนาที่จะเอา 

หลักฐานไปซุกในบ้าน ซึ่งเธอรู้ดีแก่ใจว่าบ้านของแดน เมอร์เซอร์ จะต้องถูกค้น 

ในไม่ช้า น่ีช่างแย่เสียย่ิงกว่าผลไม้จากต้นไม้มีพิษเสียอีก เพราะฉะน้ัน หลักฐานใด 

ก็ตามที่พบในบ้านของเขาจะต้องตกไป”

“เวนดี้ ไทน์ส เป็นพลเมืองคนหนึ่ง”

“แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้เธอมีอิสระหรือมีอำนาจใด ๆ ในเรื่องนี ้ เธอสามารถสร้าง 

หลักฐานเป็นแล็ปท็อปหรือภาพถ่ายเหล่านั้นได้สบาย ๆ”

“ซึ่งนี่เป็นข้อโต้แย้งที่คุณสามารถชี้แจงกับคณะลูกขุนได้”

“ศาลที่เคารพครับ หลักฐานที่พบเป็นหลักฐานที่เกิดจากอคติพิลึกพิลั ่น  

มิสไทน์สสารภาพเองว่าเธอเป็นมากกว่าพลเมืองคนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ผมถามเธอ 

หลายต่อหลายหนถึงความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อสำนักงานอัยการ และเธอก็ยอมรับเอง 

ว่าเธอเป็นตัวแทนของพวกเขา”

ประโยคนี้ทำให้ลี พอร์ตนอย ถึงกับหน้าแดงก่ำ “ไร้สาระ ศาลที่เคารพ  

นักข่าวทุกคนที่ทำงานข่าวอาชญากรรมตอนนี้ถูกมองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

ไปหมดแล้วหรือ”

“เวนดี้ ไทน์ส ยอมรับเองว่าเธอทำงานและมีความสนิทชิดเชื้อกับสำนักงาน 

ของคุณ มิสเตอร์พอร์ตนอย ผมจะให้เจ้าหน้าท่ีจดชวเลขอ่านทวนให้ฟังก็ได้ ตรงท่ี 
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บอกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์และที่พูดถึงการติดต่อกับสำนักงานอัยการน่ะ”

“แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอกลายเป็นตัวแทนนี่ครับ”

“ก็แค่เป็นคำที่สื่อความหมายครับ แล้วมิสเตอร์พอร์ตนอยก็ทราบด ี สำนัก- 

งานของเขาคงไม่ได้ทำคดีที่เล่นงานลูกความของผม ถ้าไม่ใช่เพราะเวนดี้ ไทน์ส  

คดีท้ังหมด คดีอาชญากรรมทุกคดีท่ีลูกความของผมโดนกล่าวหา ล้วนมีสาเหตุจาก 

การที่มิสไทน์สพยายามวางกับดัก หากไม่มีเธอมาพัวพัน ก็คงไม่มีหมายจับใด ๆ  

ออกมาแม้แต่หมายเดียว”

พอร์ตนอยเดินตัดห้องมา “ศาลที่เคารพครับ มิสไทน์สอาจจะเป็นฝ่ายเริ่ม 

ส่งคดีมายังสำนักงานของเรา แต่หากใช้เกณฑ์พิจารณาแบบนี้ พยานทุกคนหรือ 

ผู้ร้องเรียนที่ยอมออกหน้าก็ต้องถูกมองว่าเป็นตัวแทน--”

“ศาลฟังมาพอแล้ว” ผู้พิพากษาฮาวเวิร์ดกล่าว เธอยกค้อนทุบแล้วลุกขึ้น  

“ศาลจะชี้ขาดพรุ่งนี้เช้า”
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“ อื ม ”   เ ว น ดี้ พู ด กั บ พ อ ร์ ต น อ ย ต ร ง ท า ง เ ดิ น   “ แ ย่ น ะ ”
“ผู้พิพากษาไม่ตัดทิ้งหรอก”

แต่เวนดี้ไม่ปักใจเชื่อ

“แต่ในแง่หนึ่งก็ดีนะ” เขาพูดต่อ

“ทำไมถึงคิดอย่างนั้น”

“คดนีีด้งัเกนิกว่าท่ีจะตัดหลักฐานท้ิง” พอร์ตนอยพูด พลางพยกัหน้าไปทาง 

ทนายฝ่ายตรงข้าม “ท่ีแฟลร์ทำในห้องก็แค่อวดกลยุทธ์ในการว่าความของเขาให้เราดู 

เท่านั้นแหละ”

ตรงหน้าของทั้งคู่ เจนน่า วีลเลอร์ ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแดน เมอร์เซอร์ 

ยืนตอบคำถามผู้ส่ือข่าวคู่แข่งอยู่ แม้จะมีหลักฐานมัดตัวเขามากมาย แต่เจนน่าก็ยัง 

คงเป็นผู้สนับสนุนท่ียืนหยัดอย่างเหนียวแน่นเพ่ืออดีตสามี โดยอ้างว่าข้อหาท่ีเล่นงาน 

เขาต้องเป็นเรื่องเหลวไหล แต่สถานะที่เวนดี้มองว่าทั้งน่ายกย่องและอ่อนต่อโลก 

ก็ทำให้เจนน่ากลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจไปแล้ว

ถ้ามองเลยออกไป จะเห็นแฟลร์ ฮิคคอรี สนทนาปราศรัยกับผู้ส่ือข่าวหลาย 

คนท่ีรายล้อมอยู่ แน่นอนว่าทุกคนรักเขา เวนด้ีเองก็เคยรัก ตอนท่ีเธอยังทำข่าวเร่ือง 

การว่าความของเขาอยู่ เขาอาศัยบุคลิกฉูดฉาดเป็นเครื่องมือสร้างระดับมาตรฐาน 

ใหม่เอี่ยมให้ตัวเอง แต่ตอนนี้ เมื่ออยู่ฝ่ายตรงข้ามกันกับคำถามเหล่านั้น เธอมอง 

เห็นได้แน่ชัดแล้วว่าบุคลิกฉูดฉาดนี้ใกล้เคียงกับความอำมหิตมากเพียงใด

เวนดี้ขมวดคิ้ว “แฟลร ์ ฮิคคอรี ไม่ใช่คนที่ฉันคิดว่าใครจะหลอกได้”
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แฟลร์ได้รับเสียงหัวเราะจากบรรดาส่ือท่ีคอยพะเน้าพะนอ เขาตบหลังผู้ส่ือข่าว 

บางคนแล้วเดินผละออกมา พอแฟลร์อยู่ตามลำพัง เวนดี้ก็ต้องแปลกใจที่ได้เห็น 

เอ็ด เกรย์สัน เดินเข้าไปหาเขา

“โอ๊ะโอ” เธอพูด

“อะไร”

เวนดี้พยักพเยิดไปทางนั้น พอพอร์ตนอยมองตามสายตาของเธอไปก็เห็น 

เกรย์สันซึ่งเป็นชายร่างโตไว้ผมสั้นเกรียนสีเทายืนประชิดตัวแฟลร์ ฮิคคอรี อยู่ ใช่ 

สองคนต่างจ้องมองกันและกัน เกรย์สันขยับเข้าใกล้ทีละนิด รุกเข้าประชิดตัวแฟลร์ 

แต่แฟลร์ยังยืนนิ่งไม่ขยับ

พอร์ตนอยก้าวเข้าไปหาทั้งคู่ “มิสเตอร์เกรย์สัน”

ใบหน้าของท้ังคู่อยู่ห่างกันไม่ก่ีน้ิว เกรย์สันหันหน้าไปตามเสียง เขามองหน้า 

พอร์ตนอย

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับ” พอร์ตนอยถาม

“ก็ดี” เกรย์สันตอบ

“มิสเตอร์ฮิคคอรีล่ะ”

“เรียบร้อยไร้ที่ติเลย คุณอัยการ แค่คุยกันตามประสาเพื่อนเฉย ๆ น่ะ”

เกรย์สันสบตาเวนดี้ ครั้งนี้เธอก็ไม่ชอบสิ่งที่เห็นเช่นกัน ฮิคคอรีพูดว่า “ถ้า 

คุยเสร็จแล้วละก็ มิสเตอร์เกรย์สัน...”

เกรย์สันไม่พูดอะไร ฮิคคอรีจึงหมุนตัวเดินจากไป แล้วเกรย์สันก็เดินไปหา 

พอร์ตนอยและเวนดี้

“มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ” พอร์ตนอยถาม

“ไม่มี”

“ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าคุณคุยอะไรกับมิสเตอร์ฮิคคอรี”

“ถามได้สิ” เกรย์สันมองเวนดี้ “คุณคิดว่าผู้พิพากษาจะเชื่อเรื่องของคุณรึ 

มิสไทน์ส”

“มันไม่ใช่แค่เรื่องนะคะ” เธอตอบ

“แต่ก็ไม่ใช่ความจริงเสียทีเดียวนี่ ใช่หรือเปล่า”

พูดจบ เอ็ด เกรย์สัน ก็หันเดินจากไป

เวนดี้พูด “อะไรของเขาน่ะ”

“ไม่รู้เหมือนกัน” พอร์ตนอยตอบ “แต่ไม่ต้องห่วงเร่ืองเขาหรอก เร่ืองแฟลร์ 

ด้วย หมอนั่นเก่งก็จริง แต่ครั้งนี้เขาไม่ชนะหรอก กลับบ้านแล้วหาอะไรดื่มเถอะ  
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ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย”

ทว่าเวนดี้ไม่ได้กลับบ้าน เธอตรงไปยังสตูดิโอข่าวของเธอในเมืองซีคอคัส  

รัฐนิวเจอร์ซีย ์ ที่สามารถมองออกไปเห็นศูนย์กีฬามีโดว์แลนด์สสปอร์ตคอมเพล็กซ ์

ได้ ทว่าทัศนียภาพที่เห็นกลับไม่เคยให้ความสบายใจ เพราะมีแต่หนองน้ำชื้นแฉะ 

ครวญครางอยู่ด้านล่างการก่อสร้าง เธอเช็กอีเมลแล้วก็ได้เห็นข้อความจากวิค  

แกร์เร็ตต์ เจ้านายที่เป็นเอ๊กเซ็กคิวทีฟโปรดิวเซอร์ เป็นข้อความยาวที่สุดที่วิคเคย 

ส่งมาทางอีเมลเลยทีเดียว มันอ่านได้ว่า “มาพบผมเดี๋ยวนี”้

ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้ว ชาร์ลีลูกชายของเธอซึ่งเรียนอยู่ปีสุดท้าย 

ที่โรงเรียนมัธยมปลายแคสเซิลตันคงจะกลับถึงบ้านแล้ว เธอลองโทร.เข้ามือถือลูก  

เพราะเด็กหนุ่มไม่เคยรับโทรศัพท์บ้าน ชาร์ลีรับโทรศัพท์เมื่อกริ่งดังเป็นครั้งที่สี่ด้วย 

คำทักทายประจำตัว “ว่าไงครับ”

“ถึงบ้านหรือยัง” เธอถามลูกชาย

“ถึงแล้ว”

“แล้วทำอะไรอยู่”

“ไม่ได้ทำอะไร”

“มีการบ้านหรือเปล่า”

“นิดหน่อย”

“แล้วทำหรือยัง”

“เดี๋ยวทำครับ”

“ทำไมไม่ทำเดี๋ยวนี้”

“แค่นิดเดียวเอง ผมทำไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จแล้ว”

“ก็นั่นแหละที่แม่อยากบอก ถ้าใช้เวลาน้อยนัก ก็ทำให้เสร็จ ๆ ไปเลยสิ”

“เดี๋ยวค่อยทำครับ”

“แต่ตอนนี้ลูกทำอะไรอยู่ล่ะ”

“ไม่ได้ทำอะไร”

“แล้วจะรอทำไม ทำไมไม่ทำการบ้านตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะ”

วันใหม่ บทสนทนาเดิม ในท่ีสุดชาร์ลีก็บอกว่าจะทำการบ้าน “เด๋ียวน้ีแหละ” 

ซึ่งเป็นชวเลขของประโยค “ถ้าบอกว่าทำเดี๋ยวนี้ แม่อาจจะเลิกเซ้าซี้ก็ได้”

“แม่อาจจะกลับถึงบ้านสักทุ่มหน่ึงนะ” เวนด้ีพูด “จะให้แม่ซ้ืออาหารจีนเข้าไป 

ไหม”

“ร้านแบมบูเฮ้าส์นะ” เด็กหนุ่มบอก
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“ได ้ พอสี่โมงเอาอาหารให้เจอร์ซีย์ด้วยนะ”

เจอร์ซีย์คือสุนัขของพวกเธอ

“ได้ครับ”  

“อย่าลืมล่ะ”

“อือฮึ”

“แล้วทำการบ้านด้วยนะ”

“บาย”

กริ๊ก

เธอสูดหายใจลึก ตอนนี้ชาร์ลีอายุสิบเจ็ดแล้ว เป็นนักเรียนมัธยมปลายปีสี ่

แล้วก็เป็นเด็กที่แสบอย่าบอกใคร เธอกับลูกเลิกการไล่ล่าหามหาวิทยาลัย หลัง 

ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่แฟรงกลินแอนด์มาร์แชลล์ในเมืองแลงแคสเตอร ์ รัฐ 

เพนซิลเวเนีย ซึ่งการล่ามหาวิทยาลัยนี้คือกิจกรรมที่พ่อแม่แถบชานเมืองทำกัน 

ด้วยความมุ่งมั่นดุดันชนิดที่ทำให้ผู้นำเผด็จการของประเทศโลกที่สามอายได้เลย 

ทีเดียว ชาร์ลีกลัวและหวั่นวิตกเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งนี ้ แต ่

ไม่มากเท่ากับผู้เป็นแม่ ชาร์ลีลูกชายตัวแสบเจ้าอารมณ์ที่งดงามหมดจดคือสิ่งเดียว 

ที่เธอมี ทั้งสองคนอยู่กันตามลำพังมานานสิบสองปีแล้ว เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและ 

ลูกคนเดียวที่ระหกระเหินกันอยู่ในย่านชานเมืองกว้างใหญ่แถบที่อยู่อาศัยของคน 

ผิวขาว แต่แน่นอนว่าเวลาหลายปีย่อมผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงก็มักจะเป็นเช่นน้ีเสมอ 

กับเด็ก ๆ เวนดี้ไม่อยากให้ชาร์ลีไป เธอเฝ้ามองดูลูกชายทุกคืนและได้เห็นตัวแสบ 

สมบูรณ์แบบเหมือนที่เห็นมาตั้งแต่แกอายุได้สี ่ขวบ พร้อมทั้งอธิษฐานในใจว่า 

ได้โปรดให้ฉันได้หยุดลูกชายไว้ตรงนี้ ที่อายุเท่านี้ อย่าให้แก่กว่านี้หรือเด็กกว่านี้ 

แม้แต่วันเดียว ฉันขอหยุดอายุลูกชายที่แสนน่ารักเอาไว้ตอนนี้ ตรงนี ้ ให้ลูกได้อยู่ 

กับฉันนานขึ้นอีกสักสองสามวันก็ยังดี

เพราะไม่นานเธอก็คงจะเหลือตัวคนเดียว

อีเมลอีกฉบับโผล่ขึ ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอ เป็นเมลจากวิค  

แกร์เร็ตต์ เจ้านายของเธออีกเช่นกัน เขียนว่า “มีตรงไหนของคำว่า  ‘มาพบผม 

เดี๋ยวนี้’ ที่คุณไม่เข้าใจ”

เธอกดปุ่มตอบและพิมพ์ว่า  “ไปเดี๋ยวนี้ค่ะ”

ความท่ีห้องทำงานของวิคก็อยู่แค่อีกฝ่ังของทางเดิน การส่ือสารแบบน้ีจึงออก 

จะไร้สาระและน่าหงุดหงิด แต่นี่แหละคือโลกที่เราอยู่ เธอกับชาร์ลีก็มักจะส่ง 

ข้อความหากันทั้งที่อยู่ในบ้านเหมือนกัน เวลาเหนื่อยจนไม่อยากตะโกน เธอจะส่ง 
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ข้อความไปว่า “นอนได้แล้ว” หรือ “ปล่อยเจอร์ซีย์ที” หรือที่ส่งเป็นประจำก็คือ “เลิก 

เล่นคอมพ์และอ่านหนังสือได้แล้ว”

ตอนที่เธอตั้งครรภ์ เวนดี้เป็นนักศึกษาปีสองวัยสิบเก้าปีของมหาวิทยาลัย 

ทัฟต์ส เธอไปปาร์ตี้ของมหาวิทยาลัย และหลังจากดื่มมากเกิน เธอก็ไปมีอะไรกับ 

จอห์น มอร์โรว์ หนุ่มยอดนักกีฬา เร่ิมจากการเป็นควอร์เตอร์แบ็ก ซ่ึงถ้ามองหาคน 

แบบเขาในพจนานุกรมของเวนดี้ ไทน์ส นิยามเดียวที่จะพบได้ในนั้นก็คือ “ไม่ใช่ 

สเป็ค” เวนดี้มองว่าตัวเองเป็นพวกเสรีนิยมประจำมหาวิทยาลัย เป็นนักข่าวใต้ดิน 

ชอบสวมเส้ือสีดำ ฟังแต่อัลเทอร์เนทีฟร็อค และชอบวิจารณ์การอ่านบทกวี รวมท้ัง 

นิทรรศการภาพถ่ายของซินดี้ เชอร์แมน แต่หัวใจเธอกลับไม่ได้ไปตามเพลง 

อัลเทอร์เนทีฟร็อคและการวิจารณ์บทกวีหรือนิทรรศการภาพถ่าย จริง  ๆ แล้วเธอกลับ 

ลงเอยด้วยการชอบนักกีฬารูปหล่อ ถ้าลองตรองดู ตอนแรกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร 

ทั้งคู่มีอะไรกันจริง ๆ และเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกัน ไม่เชิงว่าเป็นการเดทหรอก 

และไม่เชิงว่าไม่ใช่การเดท เรื่องราวดำเนินต่อไปอาจจะประมาณหนึ่งเดือนเมื่อ 

เวนดี้รู้ตัวว่าตั้งท้อง

ความที่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่จัด เวนดี้ได้รับการบอกกล่าวมาตลอดชีวิตว่า  

สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จะต้องเป็นการตัดสินใจของเธอและของเธอคนเดียวเท่านั้น เธอ 

ยังเหลือเวลาที่ต้องเรียนอีกสองปีครึ่งและมีอนาคตอันสดใสในด้านสื่อสารมวลชน 

รออยู่ แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาอันเลวร้ายท่ีสุดแล้ว แต่ก็ช่วยให้คำตอบชัดเจนย่ิงข้ึน 

เธอโทรศัพท์หาจอห์นแล้วบอกว่า “เรามีเร่ืองต้องคุยกัน” เขามาท่ีห้องเล็ก ๆ ของเธอ 

เธอขอให้เขานั่งลง จอห์นเลือกนั่งบนบีนแบ็ก ซึ่งดูแล้วตลกไม่น้อยเวลาที่ชายสูง 

หกฟุตห้าน้ิวผู้น้ีพยายามจะน่ังให้สบาย แต่ท่ีแน่ ๆ คือต้องพยายามทรงตัวให้ได้ก่อน 

ฟังจากน้ำเสียงของเธอ เขารู้ว่าเร่ืองน้ีต้องเป็นเร่ืองจริงจัง จอห์นจึงพยายามจะทำหน้า 

ขรึมพร้อมกับนั่งนิ่ง ดูแล้วเหมือนเด็กที่กำลังพยายามวางมาดเป็นผู้ใหญ่จริง ๆ

“ฉันท้อง” เวนดี้บอกเขา ก่อนจะเริ่มร่ายยาวตามที่ซ้อมอยู่ในหัวมาตลอด 

สองวันเต็ม “สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นการตัดสินใจของฉันเอง ซึ่งฉันหวังว่าคุณคง 

จะเคารพมัน”

เวนดี้พูดต่อ พลางเดินกลับไปกลับมาในห้องเล็ก ๆ โดยไม่มองหน้าเขา และ 

พยายามทำเสียงจริงจังที่สุดเท่าที่ทำได ้ เธอถึงขั้นปิดท้ายบทพูดที่เตรียมมาโดยการ 

ขอบคุณท่ีเขาอุตส่าห์มาในวันน้ี ตลอดจนอวยพรให้เขาโชคดี ก่อนจะยอมเส่ียงมอง 

ไปทางเขาในที่สุด

แต่จอห์น มอร์โรว์ กลับแค่เงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาสีฟ้าที่มีน้ำตาคลอ  
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ซึ่งกระจ่างที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็น และบอกว่า “แต่ผมรักคุณนะ เวนดี้”

เธอฟังแล้วอยากหัวเราะ แต่กลับร้องไห้แทน จอห์นลุกจากบีนแบ็กมาคุกเข่า 

และขอเธอแต่งงานในนาทีนั้นเลย โดยมีเวนดี้หัวเราะไปร้องไห้ไป และแม้ว่าทุกคน 

จะคลางแคลงใจ แต่ทั้งคู่ก็แต่งงานกัน ไม่มีใครให้โอกาสทั้งสองคน ทว่าเก้าป ี

หลังแต่งงานก็เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมสุข จอห์น มอร์โรว์ อ่อนหวาน ห่วงใย รักเธอ 

รูปหล่อ ตลก ฉลาด และใส่อกใส่ใจ เขาเป็นเนื้อคู่ของเธอที่มีพร้อมทุกอย่าง  

ชาร์ลีเกิดตอนที่ทั้งคู่เรียนอยู่ปีสามที่ทัฟต์ส สองปีต่อมาจอห์นกับเวนดี้ก็เก็บเงินได้ 

มากพอที่จะดาวน์บ้านหลังเล็กบนถนนอันจอแจอย่างแคสเซิลตันได้หนึ่งหลัง เวนดี ้

ได้งานทำที่สถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น ส่วนจอห์นก็เรียนปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา  

ทั้งสองคนต่างกำลังก้าวเดินไปข้างหน้า

แต่แล้วในชั่วพริบตา จอห์นก็ตาย ตอนนี้บ้านหลังเล็กจึงมีแต่เวนดี้กับชาร์ลี 

และรูใหญ่ยักษ์ที่เท่ากับรูในหัวใจของเธอ

เธอเคาะประตูห้องทำงานของวิคแล้วชะโงกหน้าเข้าไป “คุณโทร.มาหรือ”

“ได้ยินว่าคุณโดนเล่นงานในศาล” เจ้านายของเธอบอก

“แรงหนุน” เวนด้ีพูด “ฉันทำงานท่ีน่ีก็เพราะเหตุน้ัน เพราะแรงหนุนท่ีได้รับ”

“อยากได้แรงหนุนเหรอ” วิคพูด “ซื้อยกทรงสักตัวสิ”

เวนดี้นิ่วหน้า “คุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันไร้สาระ”

“ใช่ ผมรู้ ผมได้บันทึกเรื่องคุณ ไม่สิ ได้บันทึกซ้ำ ๆ จำนวนมากเรื่องคุณ 

มากกว่า บ่นเรื่องงานที่คุณได้รับมอบหมาย”

“งานอะไรคะ สองอาทิตย์ท่ีผ่านมาคุณให้ฉันทำข่าวงานเปิดร้านชาสมุนไพรกับ 

งานแฟชั่นที่โชว์ผ้าคลุมไหล่ผู้ชาย ให้ฉันทำอะไรที่ดูสำคัญ ๆ เหมือนเดิมเถอะค่ะ”

“เดี๋ยวนะ” วิคยกมือขึ้นป้องหูราวกับจะเงี่ยหูฟัง เขาเป็นชายร่างเล็กแต่มีพุง 

ที่ใหญ่โตมโหฬาร ใบหน้าเขาอาจจะเรียกได้ว่า “เหมือนตัวเฟอร์เร็ต” ถ้าเฟอร์เร็ต 

ตัวนั้นอัปลักษณ์จริง ๆ

“อะไรคะ” เธอถาม

“คุณกำลังจะโวยวายเรื่องความอยุติธรรมที่ต้องมาเป็นสาวสวยในสายงานที ่

ผู้ชายเป็นใหญ่ แล้วบอกว่าผมปฏิบัติต่อคุณเหมือนคุณไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่า 

อาหารตาหรือเปล่า”

“โวยวายแล้วจะช่วยให้ฉันได้งานดีขึ้นไหมล่ะ”

“ไม่” เขาตอบ “แต่รู้ไหมว่าอะไรที่อาจจะช่วยได้”

“โชว์ร่องอกออกอากาศให้มากกว่านี้หรือไง”

caught1-133_Resize.indd   30 3/9/11   10:11:01 AM



�1

คื น
C A U G H T

“ผมชอบวิธีคิดของคุณนะ แต่ไม่ใช่ ยังไม่ใช่วันนี้ คำตอบของวันนี้คือ  

ความผิดของแดน เมอร์เซอร์ ไงล่ะ คุณต้องหาทางเป็นวีรสตรีที่ลากตัวโรคจิต 

ชอบเด็กมาลงโทษให้ได้ แทนที่จะเป็นนักข่าวที่มัวตีโพยตีพายจนช่วยให้อีกฝ่าย 

พ้นผิดไป”

“ช่วยให้พ้นผิดเหรอ”

วิคยักไหล่ 

“ตำรวจคงไม่รู้เรื่องแดน เมอร์เซอร์ ด้วยซ้ำถ้าไม่เพราะฉัน”

วิคทำท่าราวกับยกไวโอลินขึ้นพาดบ่า ก่อนจะหลับตาและเริ่มเล่น

“อย่ากวนได้ไหม” เธอว่า 

“จะให้ผมเรียกเพื่อนร่วมงานของคุณมาล้อมวงกอดกันสักสองสามคนไหม  

หรือเราจะจับมือกันร้องเพลงคุมบายา๑ด้วยก็ได้”

“เอาไว้หลังจากคุณล้อมวงช่วยตัวเองแล้วกัน”

“โอ๊ย”

“มีใครรู้ไหมว่าตอนนี้แดน เมอร์เซอร์ กบดานอยู่ที่ไหน” เธอถาม

“ไม่มี ไม่มีใครเห็นเขามาสองสัปดาห์แล้ว”

เวนดี้ไม่แน่ใจว่าจะคิดอย่างไรดี เธอรู ้ว่าแดนหนีไปเพราะถูกขู ่ฆ่า แต ่

น่าแปลกที่เขาไม่มาศาลวันนี้ เธอว่าจะถามความคืบหน้า แต่เสียงอินเทอร์คอม 

ของวิคดังขึ้นเสียก่อน

เขาชูนิ้วเพื่อบอกให้เธอเงียบแล้วกดปุ่มอินเทอร์คอม “ว่าไง”

พนักงานต้อนรับพูดเสียงแผ่ว ๆ ว่า “มาร์เซีย แมคเวด มาขอพบค่ะ”

ท้ังคู่ฟังแล้วเงียบไป มาร์เซีย แมคเวด พำนักอยู่ในเมืองเดียวกับเวนด้ี ห่าง 

กันไม่ถึงหนึ่งไมล์ เมื่อสามเดือนก่อนมีรายงานข่าวเรื่องลูกสาววัยรุ่นของเธอที่ชื่อ 

เฮลีย์ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกับชาร์ลี ได้แอบย่องออกจากหน้าต่างห้องนอน 

และไม่กลับมาบ้านอีกเลย

“คดีลูกสาวเธอมีอะไรคืบหน้าไหม” เวนดี้ถาม

วิคส่ายหน้า “ตรงกันข้ามน่ะสิ” ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ สองหรือ 

อาจจะสามสัปดาห์แล้วที่การหายตัวไปของเฮลีย์ แมคเวด ได้กลายเป็นข่าวใหญ ่ 

นี่คือการลักพาตัวเด็กวัยรุ ่นหรือเปล่า หรือว่าแค่หนีไป แถมยังมีข่าวด่วน มี 

๑  Kumbaya เพลงที่นิยมร้องเวลาตั้งแคมป์ เป็นเพลงที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ทางจิตวิญญาณ ความใกล้ชิด และความเห็นอกเห็นใจกัน
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ข้อความวิ่งบนหน้าจอ ตลอดจนมี “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่ชอบฉวยโอกาสหากินบนความ 

เดือดร้อนของคนอ่ืนท่ีคอยวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างท่ีอาจเกิดข้ึนกับเธอ แต่ไม่มีข่าวไหน 

แม้จะเป็นข่าวที่กระทบต่อความรู้สึกที่สุดจะอยู่รอดได้หากปราศจากอาหารจานใหม ่

พระเจ้ารู้ดีว่าสื่อเหล่านี้ได้พยายามแล้ว พวกเขาเล่นข่าวลือทุกข่าว ตั้งแต่เรื่อง 

ทาสผิวขาวไปจนถึงการบูชายัญปีศาจ แต่ในธุรกิจนี้ “การไม่มีข่าว” คือ “ข่าวร้าย” 

ที่แท้จริง น่าสมเพชที่การจดจ่อของเรากับข่าวนี้ช่างสั้นเหลือ จะโทษพวกสื่อก็ได้  

แต่ผู้ชมต่างหากคือผู้ที่กำหนดสิ่งที่จะนำมาออกอากาศ หากผู้ชมติดตามชมเรื่องใด  

เรื่องนั้นก็คงอยู่ต่อไป แต่ถ้าไม่ สื่อมวลชนก็จะเสาะหาของเล่นแวววาวชิ้นใหม่ 

เพื่อจับสายตาคนดูใจโลเลเอาไว้ให้ได้

“อยากให้ฉันไปคุยกับเธอไหม” เวนดี้ถาม

“ไม่ต้อง ผมคุยเอง ผมได้เงินเดือนเยอะก็เพราะต้องทำแบบนี้แหละ”

วิคไล่เธอออกมา เวนดี้เลยเดินไปยังสุดปลายทางเดิน เธอหันไปทันได้เห็น 

มาร์เซีย แมคเวด อยู่หน้าห้องวิค เวนดี้ไม่รู้จักมาร์เซีย แต่เคยเห็นในเมืองบ้าง 

สองสามครั้ง แบบเดียวกับที่คนอื่น ๆ ก็เห็นเธอ ตามสตาร์บัคส์บ้าง ตามแถวรถ 

ที่ต่อคิวรอรับเด็กที่โรงเรียนบ้าง หรือตามร้านเช่าวิดีโอแถวบ้านบ้าง คงเป็นเรื่อง 

ตามสูตรเดิมหากจะบอกว่าแม่ผู้แสนกระฉับกระเฉงซึ่งเหมือนจะมีลูกคอยตาม 

ไปไหนต่อไหนตลอดเวลาคนนี้ดูแก่ลงกว่าเดิมถึงสิบป ี แต่มาร์เซียไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

เธอยังเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์ ยังดูสมวัย แต่เหมือนกับการเคลื่อนไหวของเธอ 

เช่ืองช้าลง ราวกับว่าแม้แต่กล้ามเน้ือท่ีควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าก็ยังถูกเคลือบ 

ไว้ด้วยกากน้ำตาล มาร์เซีย แมคเวด หันมาสบตากับเวนดี้ เวนดี้พยักหน้าและ 

พยายามจะยิ้ม แต่มาร์เซียกลับหันกลับแล้วเดินเข้าห้องทำงานของวิคไป

เวนด้ีเดินกลับไปท่ีโต๊ะทำงานแล้วหยิบโทรศัพท์ เธอนึกถึงมาร์เซีย แมคเวด 

แม่ในอุดมคติที่มีสามีแสนดีกับครอบครัวที่น่ารักและการที่ทุกอย่างถูกพรากไปอย่าง 

รวดเร็วและง่ายดาย มันช่างถูกพรากไปรวดเร็วและง่ายดายเหลือเกิน เธอกด 

โทรศัพท์หาชาร์ลี

“อะไรครับ”

ความจริงแล้วน้ำเสียงหงุดหงิดน้ีก็ทำให้เธอสบายใจเหมือนกัน “ลูกทำการบ้าน 

หรือยัง”

“จะทำเดี๋ยวนี้แหละ”

“โอเค” เวนดี้พูด “ยังอยากกินอาหารร้านแบมบูเฮ้าส์อยู่หรือเปล่าล่ะ”

“เราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ”
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ทั้งสองวางสาย เวนดี้เอนหลังแล้วเหวี่ยงเท้าสองข้างขึ้นพาดโต๊ะ จากนั้นก ็

ชะเง้อคอไปมองวิวน่าเกลียดนอกหน้าต่าง แล้วโทรศัพท์ของเธอก็ดังอีกหน

“สวัสดี”

“เวนดี้ ไทน์ส ใช่ไหม”

เธอชักเท้ากลับลงพื้นทันทีเมื่อได้ยินเสียงอีกฝ่าย “ค่ะ”

“ผมแดน เมอร์เซอร์ นะ ผมต้องการพบคุณ”
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เ ว น ดี้ ไ ม่ พู ด อ ะ ไ ร เ ล ย อ ยู่ ค รู่ ห นึ่ ง
“ผมต้องการพบคุณ” แดน เมอร์เซอร์ พูดซ้ำ

“ฉนัไมโ่ตไปหนอ่ยหรือ แดน คอืฉนันะ่แกพ่อจะมรีอบเดอืนแล้วกม็หีนา้อก 

แล้วนะ”

เธอคิดว่าได้ยินเสียงถอนหายใจ

“คุณเหน็บแนมเก่งมากนะ เวนดี้”

“คุณต้องการอะไร”

“มีหลายเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้” เขาบอก

“เช่นอะไร”

“เช่นว่าไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างที่คุณเห็น”

“คุณมันเป็นพวกโรคจิตวิปริตไร้ศีลธรรมที่มีอัจฉริยะเป็นทนายให ้ นั่นแหละ 

สิ่งที่เป็น”

ทว่าแม้แต่ในขณะที่พูด น้ำเสียงเธอก็ยังเจือแววลังเลอยู่เล็กน้อย เพียงพอ 

แล้วหรือท่ีจะหันมาสงสัยแบบมีเหตุมีผล เธอไม่คิดอย่างน้ัน หลักฐานไม่โกหก เร่ือง 

นั้นเธอได้เรียนรู้มามากพอแล้วทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ความจริงคือ สิ่งที่ 

เธอเรียกผิด ๆ ว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงต่างหากที่มักจะเป็นเรื่องไร้สาระเชื่อไม่ได้

“เวนดี้”

เธอไม่พูดอะไร

“ผมถูกจัดฉาก”
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“อือฮึ เร่ืองใหม่นะเน่ีย แดน ฉันขอจดไปคุยกับโปรดิวเซอร์ก่อนนะ จะได้ 

ให้เขาขึ้นตัววิ่งให้ตรงด้านล่างจอว่า ‘ข่าวด่วน: โรคจิตอ้างว่าถูกจัดฉาก’ ”

เงียบ อึดใจหนึ่งที่เธอกลัวว่าเขาจะหายไป นึกว่าเขาวางสายไปแล้ว เธอ 

โง่มากที่ใส่อารมณ์ขนาดนั้น ใจเย็นสิ ค่อย ๆ คุยกับเขา ผูกมิตรก่อน พูดจาดี ๆ 

ล้วงข้อมูลออกมา อาจจะวางกับดักเขาด้วยก็ได้

“แดน”

“ผมไม่น่าโทร.มาเลย”

“ฉันฟังอยู่ คุณบอกว่าถูกจัดฉากไม่ใช่เหรอ”

“ผมไปดีกว่า”

เธออยากจะทักท้วง อยากด่าตัวเองท่ีเสียดสีเขารุนแรงเกินไป แต่บางอย่างก็ 

ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นต่ออย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้เธอเป็นฝ่ายเต้นตามเขา หลายหน 

ด้วย ที่จริงก็เริ่มจากครั้งแรกที่เธอพยายามจะสัมภาษณ์เขาเมื่อปีก่อนเพื่อเขียน 

บทความเก่ียวกับการทำงานของเขาท่ีสถานสงเคราะห์ เกือบหน่ึงปีก่อนท่ีเขาจะโดนจับ 

ผ่านกล้อง เธอไม่อยากใจอ่อน แต่ก็ไม่อยากปล่อยเขาไปเช่นกัน

“คุณเป็นฝ่ายโทร.มาหาฉันนะ” เธอบอก

“ผมรู้”

“ดังนั้นฉันยินดีที่จะฟัง”

“มาพบผม มาคนเดียว”

“ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้”

“งั้นก็ช่างมัน”

“ได ้ แดน แล้วแต่คุณแล้วกัน เจอกันในศาล”

เงียบ

“แดน”

เสียงเขาเป็นเสียงกระซิบแผ่วหวิวท่ีเธอฟังแล้วหนาวสะท้าน “คุณไม่มีเง่ือนงำ 

หรอก ใช่ไหม เวนดี้”

“เงื่อนงำอะไร”

เธอได้ยินเสียงท่ีคล้ายจะเป็นเสียงสะอ้ืน หรือไม่ก็อาจเป็นเสียงหัวเราะ ยาก 

จะบอกได้เมื่อฟังจากทางโทรศัพท์ หญิงสาวกำกระบอกโทรศัพท์แน่นขึ้นแล้วเงียบ 

ฟัง

“ถ้าคุณอยากพบผม” เขาพูด “ผมจะส่งอีเมลบอกทางให้ พรุ่งน้ีบ่ายสองโมง 

มาคนเดียว แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่มา ผมก็ถือว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณ”
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จากนั้นเขาก็วางสาย

ประตูห้องทำงานของวิคเปิดอยู่ เธอแอบดูแวบหนึ่งก่อนจะเห็นว่าเขากำลังคุย 

โทรศพัท์ เขาชูนิว้ข้ึนบอกว่ารอเดีย๋วแลว้ตัดบทบอกลาคนท่ีอยูป่ลายสายกอ่นจะวาง 

โทรศัพท์ลง

“ฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากแดน เมอร์เซอร์” เธอบอก

“เขาโทร.หาคุณเหรอ”

“ใช่”

“เมื่อไหร่”

“เมื่อครู่นี้เอง”

วิคเอนหลังพิงเบาะพร้อมกับเอามือทั้งสองวางบนพุง “งั้นเขาก็คงบอกคุณ 

แล้วสินะ”

“เขาบอกว่าเขาถูกจัดฉากแล้วก็อยากจะนัดเจอ” เธอสังเกตเห็นสีหน้าเขา  

“ทำไมคะ มีเรื่องอะไรหรือ”

วิคถอนใจ “นั่งลงก่อน”

“โอ๊ะโอ” เวนดี้ร้อง

“ใช ่ โอ๊ะโอ”

เธอนั่งลง

“ผู้พิพากษาชี้ขาดแล้ว หลักฐานทั้งหมดที่พบที่บ้านเขาถูกตัดทิ้งไป และ 

เพราะธรรมชาติของสื่อและรายการทีวีที่ออกอากาศอยู่ของเรามักจะมีอคติอยู่แล้ว  

เธอเลยยกฟ้องทุกข้อหา”

เวนดี้รู้สึกใจแป้ว “โปรดบอกฉันทีว่าคุณพูดเล่น”

วิคไม่พูดอะไร เวนด้ีหลับตา รู้สึกราวโลกกำลังบีบตัวเข้ามา ตอนน้ีเธอเข้าใจ 

แล้วว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าเธอต้องไปพบเขาแน่ ๆ

“แล้วทีนี้จะเอายังไง” เธอถาม 

วิคมองเธอนิ่ง

“ฉันถูกไล่ออกหรือ”

“ใช่”

“เอางั้นเลยหรือ”

“ก็เอางั้นแหละ ใช่เลย เศรษฐกิจมันไม่ดีนี่ เบื้องบนก็กำลังปลดพนักงาน 

อยู่แล้วด้วย” เขายักไหล่ “จะให้เชือดใครล่ะ”
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“ฉันคิดออกตั้งหลายคน”

“ผมก็เหมือนกัน แต่พวกนั้นไม่ใช่สินค้าที่ชำรุดเสียหายนี่ โทษทีนะ ที่รัก  

แต่ก็แบบนี้แหละ ฝ่ายบุคคลจะจัดการเรื่องเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างให ้ คุณต้อง 

เก็บของกลับไปวันนี้เลย พวกเขาไม่อยากให้คุณกลับมาที่ตึกอีก”

เวนดี้รู้สึกชาหนึบ เธอโผเผลุกขึ้น “คุณได้สู้เพื่อฉันบ้างหรือเปล่า”

“ผมจะสู้ต่อเมื่อมีโอกาสชนะเท่านั้น ไม่งั้นจะสู้ไปทำไม”

เวนดี้รอฟัง แต่วิคกลับก้มหน้าแล้วแกล้งทำเป็นง่วนกับอย่างอื่น

จากนั้นวิคก็เอ่ยโดยไม่เงยหน้า “คุณอยากจะได้ช่วงเวลาซึ้ง ๆ หรือไง”

“เปล่า” เวนดี้ตอบ แต่แล้วก็พูดต่อ “คงงั้นมังคะ”

“คุณจะไปพบกับเมอร์เซอร์หรือเปล่า” วิคถาม

เธอหันหลังให้เขา “ไปค่ะ”

“คุณจะระวังตัวใช่ไหม”

เธอฝืนย้ิม “ให้ตายสิ ฟังแล้วนึกถึงท่ีแม่เคยพูดตอนฉันเร่ิมเรียนมหาวิทยาลัย 

เลยทีเดียว”

“แต่เท่าที่ผมรู ้ คุณคงไม่ฟังใช่ไหม”

“ถูก”

“แน่นอน ถ้าพูดแบบเป็นทางการ คุณก็ไม่ได้ทำงานและไม่ได้มีตำแหน่งที่นี่ 

แล้ว ผมควรจะแนะนำว่าให้คุณอยู่ห่าง ๆ จากแดน เมอร์เซอร์ จะดีกว่า”

“แล้วแบบไม่เป็นทางการล่ะ”

“ถ้าคุณหาวิธีจับเขาได้ละก็นะ วีรสตรีน่ะน่าจ้างกลับเข้าทำงานมากกว่าพวก 

แพะอยู่แล้ว”

บ้านเงียบสนิทตอนท่ีเวนด้ีกลับไปถึง แต่ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก ตอนเธอยัง 

เป็นวัยรุ่น พ่อแม่จะรู้ว่าเธออยู่บ้านถ้าเธอเปิดเพลงดังสนั่นด้วยวิทยุที่อยู่ในห้อง  

ขณะท่ีเด็กสมัยน้ีจะใช้หูฟังแบบครอบไม่ก็แบบเสียบหูหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเถอะ 

โดยจะใส่ไว้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เธอค่อนข้างม่ันใจว่าตอนน้ีชาร์ลีอยู่ตรงน้ันน่ันแหละ 

หน้าคอมพิวเตอร์ หูฟังเสียบแน่นประจำที ่ ต่อให้บ้านไฟไหม้ เด็กหนุ่มก็คงไม่รู้

แต่ทั้งที่รู้อย่างนี ้ เวนดี้ก็ยังตะโกนสุดเสียง “ชาร์ลี!”

ไม่มีเสียงตอบ ไม่มีเสียงตอบมาอย่างน้อยสามปีแล้ว

เวนดี้รินเครื่องดื่มให้ตัวเอง เป็นวอดก้าน้ำทับทิมบีบมะนาว จากนั้นก็ทิ้งตัว 

นั่งลงบนเก้าอี้บุนวมหนังเปื่อย เก้าอี้ตัวนี้เป็นตัวโปรดของจอห์น อาจจะฟังดูน่า 
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ขนลุกที่เธอเก็บเก้าอี้ไว้ตรงนี ้ แถมยังทิ้งตัวลงนั่งพร้อมเครื่องดื่มเวลาเสร็จจากงาน 

ในแต่ละวัน แต่เธอคิดว่าอุ่นใจดี ช่างทนทาน

ก่อนหน้านี้เวนดี้เคยสงสัยว่าเธอจะจ่ายค่าหน่วยกิตของชาร์ลีได้อย่างไรด้วย 

เงินเดือนปัจจุบันที่ได้รับอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้ว เพราะอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้  

เธอจิบเครื่องดื่มอีกอึกก่อนจะมองไปนอกหน้าต่าง พลางครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไร 

ต่อไปดี ไม่มีใครจ้างเธอ แล้วก็เป็นอย่างที่วิคอุตส่าห์บอก เธอเป็นสินค้าที่ชำรุด 

เสียหาย เธอลองคิดว่าพอจะมีงานอื่นไหมที่ทำได้ แต่ก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่มีทักษะที ่

ขายได้เลย เธอเป็นคนชุ่ย ไร้ระเบียบ ขี้หงุดหงิด รวมทั้งไม่ชอบทำงานเป็นทีม  

ถ้าเธอเอาใบรายงานผลการทำงานกลับบ้าน เน้ือความก็คงมีอยู่ว่า “เข้ากับคนอ่ืนได้ 

ไม่ดีนัก” ถ้าเป็นนักข่าวที่ต้องวิ่งหาข่าวคงเป็นเรื่องดี แต่แทบไม่มีประโยชน์อะไร 

กับสายงานอื่นเลย

เธอตรวจดูจดหมาย เมื่อพบจดหมายฉบับที่สามจากอาเรียนา นาสโบร  

เธอก็รู้สึกเหมือนถูกมีดเสียบเข้าที่ท้อง มือไม้ของเธอเริ่มสั่น เธอไม่จำเป็นต้อง 

เปิดจดหมายฉบับนี้ ตอนที่เธอได้อ่านจดหมายฉบับแรกเมื่อสองเดือนก่อน เธอ 

แทบอาเจียนออกมา เวนดี้ใช้สองนิ้วคีบจดหมายราวกับมันมีกลิ่นเหม็น ซึ่งก็เหม็น 

จริง ๆ นั่นละถ้าลองคิดด ู จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในครัวแล้วหย่อนจดหมายทิ้งลงไป 

ในถังขยะ

โชคดีท่ีชาร์ลีไม่เคยมาดูกองจดหมาย เด็กหนุ่มรู้ดีว่าอาเรียนา นาสโบร เป็น 

ใคร เพราะเมื่อสี่ปีที่แล้ว อาเรียนา นาสโบร คือคนที่ฆ่าพ่อของชาร์ลี

เวนดี้เดินขึ้นบันไดไปเคาะห้องลูกชาย ปกติจะไม่มีเสียงตอบ เธอจึงเปิด 

เข้าไปเลย

เด็กหนุ่มเงยหน้ามองด้วยท่าทางรำคาญก่อนจะดึงหูฟังออก “อะไร”

“ลูกทำการบ้านหรือยัง”

“กำลังจะทำเดี๋ยวนี้แหละ”

แต่พอเห็นว่าแม่อารมณ์ไม่ดี เด็กหนุ่มก็ฉีกยิ้ม เป็นยิ้มที่ถอดแบบพ่อจน 

ทำให้เธอรู้สึกแปลบปลาบทุกครั้งที่เห็น เธอกำลังจะต่อว่าลูกชายว่าเธอบอกให้ทำ 

การบ้านก่อนใช่ไหม แต่พูดก็พูดเถอะ ทำหรือไม่ทำแล้วอย่างไร มีประโยชน์อะไร 

ท่ีจะมาเสียเวลากับเร่ืองหยุมหยิม ในเม่ือเวลาท่ีเธอจะได้อยู่กับลูกกำลังผ่านไปอย่าง 

รวดเร็ว และอีกไม่ช้าเขาก็จะต้องจากเธอไปแล้ว

“เอาอาหารให้เจอร์ซีย์หรือยัง” เธอถาม

“เอ่อ...”
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เธอกลอกตา “ช่างเถอะ เดี๋ยวแม่ทำเอง”

“แม่”

“หือ”

“แม่ซื้ออาหารร้านแบมบูเฮ้าส์มาหรือเปล่า”

อาหารค่ำ เธอลืมไปเลย

ชาร์ลีกลอกตาล้อเลียนแม่

“อย่ามาเยาะกันเลย” เธอตัดสินใจไว้ว่าจะยังไม่บอกข่าวร้ายให้ลูกชายรู ้ 

เพราะอยากจะรอจังหวะเหมาะ ๆ ก่อน แต่ก็พบว่าตัวเองพูดออกไป “วันนี้แม่โดน 

ไล่ออก”

ชาร์ลีได้แต่มองหน้าเธอ

“ได้ยินแม่พูดหรือเปล่า”

“ครับ” เด็กหนุ่มพูด “แย่จัง”

“ใช่”

“แม่อยากให้ผมไปซื้ออาหารให้ไหม”

“เอาสิ”

“เอ่อ แต่แม่ยังเป็นคนจ่ายเงินอยู่ใช่หรือเปล่า”

“สำหรับตอนนี้น่ะ ใช ่ แม่ว่าแม่ยังพอจะจ่ายได้อยู่”
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