
1
เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของบ้าน  ฉันอดสบถ
ด้วยความตกใจไม่ได้  สามีเจ้าระเบียบถึงกับจุปากกลัวลูกจะจำาเป็นเย่ียงอย่าง 

ทั้งที่ตาหนูซันเดย์ของเราไปอยู่บ้านย่าซ่ึงเราสอนให้เรียกว่าอาม่าตั้งแต่เมื่อ

วันก่อน

ฉันมองดูตัวเลขบนหน้าจอมือถือ  ของใครกันนะ  ก่อนจะกรอกเสียง

ลงไป

“สวัสดีค่ะ  โฟโตซันเดย์ค่ะ”  ฉันบอกชื่อร้าน  ซึ่งอันที่จริงต้องเรียกว่า

ชื่อเว็บไซต์เสียมากกว่า  เพราะเราไม่มีหน้าร้านหรืออะไรทำานองนั้นหรอก แม้แต่

บ้านซึ่งทำาเป็นโฮมออฟฟิศก็เป็นบ้านอย่างแท้จริง  แกลเลอรี่โชว์ภาพถ่ายต่าง ๆ 

ซึง่เปน็ผลงานจากอาชพีหลกัของเรากม็อียูแ่ตใ่นเวบ็ไซตก์บัไฟลร์ปูภาพในเครือ่ง

คอมพิวเตอร์เท่านั้น

“คุณใบบัวใช่ไหมครับ”  เสียงหนึ่งกรอกมาตามสาย  น่าจะเป็นลูกค้า

เพราะไม่คุ้นหูเอาเสียเลย  ฉันตอบรับว่าใช่  หลังจากนั้นเรื่องราวไม่คาดคิดก็

พร่ังพรูมาจากปลายสาย  ฉันไม่ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก  แต่ก็นับว่าประหลาดใจ

มาก  ดีที่อาเกะสามีสุดน่าเบื่อกำาลังขะมักเขม้นดูภาพในงานแต่งเมื่อคืน  ฉัน

เพ่ิงเคยเห็นเขากระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเป็นครั้งแรกจริง ๆ 

แต่ใครกันล่ะจะนิ่งเฉยกับเหตุการณ์เหลือจะกล่าวอย่างเรื่องนี้ได้
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“ใครโทรมา”  อาเกะถาม  แทนที่จะบอกความจริง  ฉันกลับบอกเขาไป

วา่  “เพือ่นเกา่”  เขาพยกัหนา้รบัรู ้ ไมถ่ามตอ่อยา่งทีค่นแบบเขาควรจะถาม  อะไร

ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวฉัน  เขาไม่มีวันปล่อยผ่าน  โดยมีคำาอธิบายง่าย ๆ  แต่น่า

ตบปากว่า  “เค้าไม่ไว้ใจคนขี้ลืมอย่างตัวเองหรอก”  น่ีแหละสามีฉัน  ชอบเหมา

เอาเองวา่ฉนัเหลอหลานา่เปน็หว่งอยูเ่รือ่ย และอย่านึกวา่การใชค้ำาวา่  เค้า-ตวัเอง 

จะทำาให้ชีวิตรักเราหวานแหววขึ้นนะ  มันเป็นแค่ความเคยชินส่วนตัวที่ฉันมัก

แทนตวัเองวา่เคา้  แลว้เรยีกคนอืน่ดว้ยชือ่เลน่หรอืไมก่เ็รยีกวา่ตวัเอง จนในทีส่ดุ

คำาว่าคุณกับผมอย่างที่อาเกะชอบใช้ก็มลายหายไปจากการสนทนา  เหลือแต่

คำาว่า  เค้า-ตัวเอง  ให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ารักเราหวานฉำ่าอย่างกับเด็กสิบแปด

“เจอไหม  เหน็พอ่ของหมอกุก๊กิก๊ครัง้สดุทา้ยเมือ่ไหร”่  ฉันเดินอ้อมไปยืนขา้งหลงั

เขา  แล้วยื่นหน้าไปดูรูปในคอมพิวเตอร์

“น่าจะเป็นภาพนี”้  เขาคลิกภาพทัมบ์เนลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

“ตาบ้า”  ฉันฟาดเพียะเข้าให้เมื่อภาพทัมบ์เนลขยายเต็มจอ  เป็นภาพ

ชายอายุราวหกสิบนอนตาค้างอยู่ก้นอ่างอาบนำ้า  มีเลือดจาง ๆ  ผสมอยู่ในนำ้าแต่

มองไม่ชัดเจนนัก  เพราะแสงไฟสีส้มภายในห้องทำาให้ภาพสีเพี้ยนไปจากความ

เป็นจริง  แต่ในฐานะคนกดชัตเตอร์ภาพนี้และอีกหลายภาพกับมือ  ทำาให้ฉัน

จำาเขาในอ่างนั้นได้แทบจะทุกรายละเอียด

“ว่าแต่เพื่อนเก่าที่ว่าน่ะใครเหรอ”  นั่นไง  เขาถามจนได้  นึกว่าจะลืมไป

เสียแล้ว

“แอน...”

“แอนบ๊องน่ะเหรอ”  เขาหมายถึงเพ่ือนสมัยเรียนท่าทางป้ํา ๆ  เป๋อ ๆ  ของฉัน 

ที่นาน ๆ  จะโทรมาหาสักครั้ง  ฉันตอบรับในลำาคอ  ตาไล่มองไฟล์ภาพที่แสดง

อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

“เดี๋ยวเค้าต้องออกไปข้างนอกนะ”
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“หืม...ไปทำาไม”

“ก็มีนัดน่ะส”ิ

“เวลาอย่างนี้นี่นะ”  เขาหันมามองหน้า  ฉันทำาหน้าเหลอหลาเหมือน

ไม่เข้าใจว่าไอ้เวลาอย่างนี้ของเขาหมายถึงอะไร  อาเกะถอนหายใจเฮือกใหญ่

“ไอ้เราก็นึกว่าจะขวัญกระเจิงจนไม่อยากออกไปไหน  ว่าแต่ตัวเองจะให้เค้า

ไปด้วยมั้ย”

“ไม่ต้องหรอก  อยู่เคลียร์งานที่บ้านเถอะ  ตัวเองยังไม่ได้ทำาไฟล์อีกตั้ง

สามงานไม่ใช่เหรอ  เดี๋ยวแอนจะมารับ  เค้าไม่ขับรถไปเองหรอก”  ฉันโกหก

คำาโตเพราะแน่ใจว่าหากคนที่ฉันนัดตัวจริงมาจอดรถที่หน้าบ้าน สามีจะไม่มีวัน

รู้เด็ดขาดว่าใครมา  นอกจากเขาจะอุตริเดินออกไปส่งเท่านั้น  ซึ่งโดยส่วนใหญ่

เขาไม่ทำาอย่างน้ัน  เวลานาทีของเขามีค่าเกินกว่าจะทำาเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เพื่อ

ภรรยาตัวเอง

หมอต้นแบบมาตรงเวลานัด  เมื่อฉันได้ยินเสียงกระดิ่งก็รีบถลาออกไปทันที 

แน่นอนว่าไม่ลืมหอมแก้มสามีอย่างรู้สึกผิดนิด ๆ  เขาหันมายิ้มแล้วสำาทับว่า  

“ระวังตัวนะ”  ราวกับจะรู้ว่าฉันออกไปพบใคร  เพื่ออะไร  แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่อง

ผิดปกติหรือแสดงว่าเขาระแคะระคายอะไรหรอก  ก็อย่างที่บอกแต่แรกว่า

ในสายตาเขา  ฉันซุ่มซ่ามเซ่อซ่าเสียจนเขาอดเป็นห่วงไม่ได้  แต่นั่นเป็นความ

คิดเห็นของเขา  ใช่ว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นสักหน่อย

รถญี่ปุ่นห้าประตูสีขาวแบบที่ผู้หญิงชอบใช้ดูไม่เข้ากับรูปร่างหนา ๆ 

ของชายหนุ่มที่ขับมารับฉันสักเท่าไหร่  ฉันเหลือบมองผู้ชายหลังพวงมาลัย

อีกคร้ัง  เขาเกือบจะหล่อทีเดียว  แต่ติดตรงบุคลิกเกือบจะแหยกับรอยยิ้ม

ซื่อแบบทารก ทำาให้ความมาดแมนของเขาลดลงไปครึ่งหนึ่ง

รถเคลื่อนออกจากหมู่บ้านช้า ๆ  เพราะเรายังลังเลว่าจุดหมายปลายทาง

ควรจะเป็นที่ไหนดี  ในที่สุดฉันก็เสนอให้เป็นที่ร้านกาแฟเปิดใหม่บนถนน
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ปุณณกันต์

“คนน้อยดีค่ะ  ยิ่งวันทำางานอย่างน้ีอาจจะมีแค่เราโต๊ะเดียว”  ฉันให้

เหตุผล หมอต้นแบบพยักหน้ารับ  รอยยิ้มแบบทารกเผยขึ้นบนใบหน้า

“ก็ดีครับ”  เขาว่า  แล้วเร่งความเร็วไปยังจุดหมายปลายทาง  เราไม่ได้

พูดอะไรกันอีก  จนกระทั่งหมอต้นแบบเทียบรถเลียบทางเท้าหน้าร้าน  แล้ว

เอ่ยเบา ๆ  ขึ้นมาว่า

“ร้านน่านั่งดีนะครับ”  ฉันยิ้มรับราวกับเขาชมฉัน  แล้วเดินนำาเข้าประตู

ร้าน  เสียงนิ้งหน่องแบบที่ร้านสะดวกซื้อชอบติดเอาไว้หน้าประตูดังขึ้น  ซึ่งจะ

รอ้งทกุครัง้ทีล่กูค้าเดินเขา้รา้น  พนกังานคนหนึง่ทะลึง่พรวดจากหลงัเคาน์เตอร์

ราวกับใครสักคนจับหล่อนโยนขึ้นมา  ฉันว่าถ้าหล่อนไม่ได้แอบหลับ  ก็อาจจะ

กำาลังขะมักเขม้นส่งข้อความตอบโต้กับใครบางคนอยู่แน่ ๆ

เปน็ไปตามคาด ทั้งร้านมีโต๊ะเราเป็นโต๊ะแรก  หมอตน้แบบกวาดตามอง 

ฉันเห็นสายตาเขาหยุดที่โต๊ะในซอกมุมร้าน  ค่อนข้างมิดชิดเพราะอยู่ติดผนัง

และมีพนักพิงสูงเป็นฉากกั้น  เขาหันมามองหน้าฉันเหมือนขอความเห็น ฉันจึง

เดินนำาไปยังโต๊ะที่คาดว่าเขาน่าจะคะเนเอาไว้ในใจ  พนักงานเสิร์ฟผมหางม้า

ที่หน้าตาเหมือนเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมมาเมื่อวาน  เดินตามเอาเมนูมาวางทันที

ที่เราหย่อนก้นลงบนเบาะหุ้มผ้าฝ้ายสีนำ้าตาลเนื้อหนา  ฉันสั่งม็อกคาเย็น ส่วน

หมอต้นแบบสั่งชาเย็นโดยไม่เสียเวลามองเมนูสักนิด  แต่พอพนักงานถามถึง

อาหารอย่างอื่น  หมอต้นแบบก็ส่ังเฟรนช์ฟรายด์ไปจานหนึ่ง  ฉันว่าเขาไม่ได้

จะกินมนัจริง ๆ  หรอก  เพยีงแตส่ัง่เพราะเกรงใจหรอือะไรทำานองน้ัน  มันฟอ้งวา่

คนอย่างเขาคงไม่เคยสั่งนำ้าหนึ่งแก้วแล้วนั่งแช่เล่นอินเทอร์เน็ตในร้านกาแฟ

เสียครึ่งวันอย่างที่ฉันหรือใครต่อใครทำากันเป็นเรื่องปกติ

เมือ่พนกังานซึง่ฉนัเหน็วา่มเีพยีงสองคนหายเขา้ไปหลงัรา้น หมอตน้แบบ

จึงเริ่มเรื่อง  ตรงประเด็นเสียจนฉันเกือบอ้าปากค้าง

“ผมอยากคุยกับคุณเรื่องฆาตกรรมเมื่อคืนวาน”  เขาว่า  นำ้าเสียงจริงจัง
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ราวกับท่องคำาปฏิญาณท่ีทวนแล้วทวนอีกจนข้ึนใจ  ฉันคิดว่าน่ีคงเป็นบทบาทใหม่

ที่เขาเพิ่งรับเล่น การพยายามทำาเสียงเข้มจึงน่าขันเหมือนเด็กเล่นละครโรงเรียน

งานปีใหม่  แต่ฉันก็ไม่ได้อมยิ้มหรือหัวเราะ  ได้แต่กะพริบตาถี่ ๆ  รอว่าเขาจะ

พูดอะไรให้ยาวขึ้นกว่านี้อีกนิด

“จริง ๆ มันเป็นหน้าที่ของตำารวจ  แต่่คุณคงรู้ว่าบางทีเราก็รอไม่ไหว 

หมอกิ๊กเลยขอร้องผมให้ช่วยอีกทางหนึ่ง”  หมอต้นแบบว่าต่อ  เขาเอ่ยชื่อ

เจ้าสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ตาย  และเป็นผู้ว่าจ้างให้ฉันกับอาเกะ

ไปเป็นช่างภาพในงานแต่งงานที่แสนจะอลังการและเวอร์อย่างหาตัวจับยาก 

แน่ละ  ในเม่ือเจ้าของงานเป็นถึงหมอศัลยกรรมซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของ

นักธุรกิจเทรดดิงรายใหญ่  และยิ่งโคจรมาพบรักกับนายตำารวจยศพันตรีที่

ชา่งวดิโีอซบุซบิใหฟ้งัวา่มอีทิธพิลไมเ่บา ความหรหูราทีเ่จา้ภาพใหอ้อรแ์กไนเซอร์

จากกรุงเทพ ฯ เนรมิตขึ้นจึงยิ่งกว่าร่ายมนตร์เสก

ในฐานะช่างภาพแล้ว นับเป็นเรื่องน่าพอใจอย่างย่ิงที่ได้ถ่ายภาพงานแต่ง

ที่ดูต่างออกไปจากแบบเดิม ๆ   จะบอกว่าในห้วงเวลาห้าหกปีของการจับงาน

ถ่ายภาพเปน็อาชพีเล้ียงปากทอ้งของฉนักบัอาเกะ  เราไมเ่คยถา่ยงานแตง่งานไหน

ที่มีดอกไม้มากมายขนาดนี้...

ออรแ์กไนเซอร์เนรมิตสวนดอกกล้วยไมต้ัง้แตห่นา้ลฟิตข์องหอ้งจดัเลีย้ง

ชั้นแปด  ห้อยย้อยระโยงระยางไปจนถึงแบ็กดร็อปหรือซุ้มสำาหรับถ่ายรูป

ซึ่งด้านข้างยาวเป็นพิเศษ  กะด้วยตาแล้วน่าจะประมาณสองจุดห้าคูณห้าเมตร 

ส่วนด้านในก็เนรมิตเวทีเสียใหม่  ให้ตั้งเสาสี่ต้นตรงขอบเวทีแล้วเอาดอกไม้

ไปห้อยไว้ด้านบน  โดยเฉพาะด้านหน้าเวที  เขาทำาเป็นกรอบดอกกุหลาบ 

ราวกบัตอ้งการใหผู้ช้มดา้นลา่งดภูาพจากหนงัสอืเทพนิยายก็ไม่ปาน  สว่นบนเวที

ในกรอบดอกกุหลาบนั้นมีเค้กวางตรงกลาง  ด้านหลังติดป้ายอักษรพีและเจ

ไขว้กันเหนือก้อนเค้ก  ซึ่งน่าจะมาจากชื่อจริงของบ่าวสาว  พีระ-เจนจิรา  และ

สุดท้ายบนขอบเวทีทุกด้านวางแก้วเทียนที่จะจุดขึ้นเมื่อแขกคนแรกมาถึง
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12 คีตาญชลี แสงสังข์

แม้มันจะน่าตื่นตาตื่นใจสำาหรับช่างภาพ  แต่ความยุ่งยากของงานก็ดู

ออกจะเวอร์จนน่าปวดหัว  ออร์แกไนเซอร์เข้ามากะเกณฑ์ไปเสียทุกเรื่อง 

จะยืนมุมไหน  จะถ่ายอย่างไร  ดูเหมือนสคริปต์ที่เขียนไว้จะละเอียดจน

แทบกำาหนดจำานวนลมหายใจเข้าออกของบ่าวสาว  ถ้าเขาบอกเจ้าสาวยิ้มให้

คนด้านล่างแบบสุด ๆ  ในวินาทีที่ห้าหลังได้ยินเสียงปรบมือได้  เขาคงทำาไปแล้ว

“แล้วคุณหมออยากให้ช่วยอะไรบ้างล่ะคะ”  ฉันถามอย่างจริงใจที่สุด

“ผมอยากให้คุณเล่าทุกอย่างที่คุณเห็นเมื่อคืน  และอยากขอไฟล์ภาพ

ทัง้หมด  ทัง้หมดจรงิ ๆ   ไมว่า่ภาพเสยีหรอืภาพซำา้ผมกต็อ้งการ”  ฉนัพยกัหนา้

เข้าใจ

“เรือ่งน้ีทางตำารวจกข็อเรามา แตค่งตอ้งรอใหแ้ปลงไฟลเ์สรจ็กอ่น  เพราะ

เราถ่ายเป็นรอว์ไฟล์น่ะค่ะ”  หมอต้นแบบทำาหน้างง ฉันเลยไม่รอให้เขาถาม

“คืออย่างนี้ค่ะ  ไฟล์ภาพในกล้องถ่ายรูปที่เราใช้จะมีสองแบบ  คือไฟล์

รอว์  (raw)   กับไฟล์เจเพ็ก  (jpeg)   โดยกล้องส่วนใหญ่จะได้ไฟล์รูปนามสกุล

เจเพ็ก  สามารถเปิดดูในคอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นซีดี  หรือเคร่ืองเล่นดีวีดี

ที่เปิดไฟล์ภาพได้  แต่กล้องที่เราใช้เรียกว่าดีเอสแอลอาร์  (DSLR)   หรือดิจิทัล 

ซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์  (Digital  single  lens  reflex)    จะมีทั้งไฟล์รอว์และไฟล์

เจเพ็กให้เลือกใช้งาน  ช่างภาพที่ต้องการภาพความละเอียดสูงหรือผิดพลาด

ไม่ได้จะเลือกใช้ไฟล์รอว์ถ่ายรูป  เพราะจะดึงรายละเอียดของรูปขึ้นมาได้ง่าย

กว่าไฟล์เจเพ็กในกรณีที่วัดแสงผิดค่ะ  แต่ข้อเสียของมันคือกว่าจะได้รูปก็ช้า 

เพราะไฟล์รอว์มีขนาดใหญ่และเปิดจากโปรแกรมธรรมดาในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 

ตอ้งใชโ้ปรแกรมเฉพาะ  ดงันัน้เราตอ้งแปลงไฟล์รอวใ์หเ้ปน็เจเพก็ก่อนจะสง่งาน

ให้ลูกค้า  พวกเราก็เลยเรียกมันเล่น ๆ  ว่าไฟล์รอ  เพราะต้องรอนานนี่แหละค่ะ” 

ฉันปล่อยมุกของช่างภาพที่หมอพาโท ฯ1  ผู้คอยตรวจชิ้นเนื้ออย่างเขาไม่เห็นขัน 

1 pathologist  (พยาธิแพทย์)   แพทย์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับโรค  โดยศึกษาจากสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ  ที่ได้รับ
จากร่างกายของผู้ป่วย  เช่น  ชิ้นเนื้อ  อวัยวะ สารคัดหลั่ง  นำ้า  เลือด  เป็นต้น
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นักสืบหลังเลนส์  13 

หมอต้นแบบยังคงทำาหน้าเครียดเหมือนตรึกตรองอะไรบางอย่าง

“แล้วผมจะได้ภาพเมื่อไหร่ครับ”

“เร็วสุดก็ตอนคุณกลับไปส่งฉันที่บ้าน  จริง ๆ  พวกตำารวจและคุณหมอ

น่าจะได้ตั้งแต่เช้านี้แล้ว  ถ้าไม่กักตัวฉันเอาไว้ทั้งคืน  แถมวันรุ่งขึ้นยังต้องไป

ให้ปากคำาอย่างเป็นทางการที่โรงพักจนที่บ้านไม่เป็นอันทำาอะไร”  ฉันตอบ 

นำ้าเสียงธรรมดาที่สุด  ไม่ได้ต้องการจะประชดประชันใครเลย  การอ่านนิยาย

สืบสวนสอบสวนมามากทำาให้ฉันเข้าใจการทำางานของตำารวจ  เข้าใจหัวอกญาติ

พ่ีน้องผู้ตาย  และที่สำาคัญฉันแอบพอใจเล็ก ๆ ที่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้  

ก็ชีวิตแม่บ้านจะมีอะไรมากไปกว่าการทำาตัวเป็นเครื่องซักผ้า  เตารีด  และเครื่อง

ล้างจานอัตโนมัติกันล่ะ  อ้อ!  ไหนจะเร่ืองลูกอีก  แม้จะเป็นงานที่ เรียก

เสยีงหวัเราะและความภาคภูมิใจ แตก่ไ็มไ่ดน้า่รืน่รมยน์กัหรอก  ถา้ฉนัไมไ่ดเ้ปน็

ตัวฉันอย่างนี้  บางทีการบริการสามีกับลูกอาจจะเป็นสิ่งวิเศษสำาหรับชีวิตก็ได้

เพื่อนบางคนที่ได้รับรู้ชีวิตประจำาวันของฉันถึงกับออกปากว่าอิจฉา 

ไม่ต้องตื่นไปทำางานนอกบ้าน  มีเวลาเดินเล่นซื้อของ  ลูกชายก็น่ารัก  สามีก็

ดึงดูดใจ  แถมบางวันฉันยังได้สวมสูทเก๊กท่าเป็นช่างภาพใหญ่อีกด้วย  แต่

ลางเนื้อชอบลางยา  ฉันใดก็ฉันนั้น  ฉันไม่ปฏิเสธเรื่องสามีหรอก  เพราะ

อาชีพของเขามันก็ดึงดูดจริง ๆ   แถมรูปร่างหน้าตาเกินไปวัดไปวาได้ก็น่าอิจฉา

สำาหรับบางคน  แต่ไอ้นิสัยรักความสงบเงียบเป็นชีวิตจิตใจของเขานี่สิไม่เห็น 

จะมีอะไรเร้าใจสักนิด  ยิ่งอยู่กันไปฉันยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในหลุม

ดูดวิญญาณ  ชีวิตชีวา  ความเพ้อฝัน  ความตื่นตัวล้วนเหือดแห้งไปเหมือน

ฟองนำ้าโดนแดด

ทุก ๆ วันฉันเฝ้าแต่ฝันว่าเขาจะเปลี่ยนใจมาชอบกีฬาผาดโผนอย่าง

ปีนเขา  เล่นเจ็ตสกี  กระโดดบันจี้จัมป์  หรืออย่างน้อยก็ปรารถนาจะออกไป

เดินป่าดูอะไรต่อมิอะไรบ้าง  แต่โลกของเขาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์  หลัง

เลนส์ถ่ายภาพ  และจอบกับเสียมในสวนดอกไม้ของเราเท่าน้ัน  ความตื่นเต้น
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14 คีตาญชลี แสงสังข์

ชนิดเดียวที่เขาทำาคือการพยายามปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งมะปราง มะม่วง  และ

ต้นไม้ชื่อยาก ๆ สารพัดชนิดในสวนบนที่ดินกระจิริดรอบบ้าน  ถ้าเราไม่ได้

เป็นช่างภาพอย่างเวลาน้ี  ฉันสงสัยว่าคงได้เป็นภรรยาชาวสวนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงแน่ ๆ

ดังนั้นการช่วยเหลือหมอต้นแบบจึงนับว่าเป็นเรื่องเร้าใจที่สุดหลังการ

แต่งงานหกปีเต็ม และถ้าเป็นไปได้  ฉันอยากช่วยเขาสืบเหลือเกิน  แต่จะเสนอตัว 

อย่างไรดีล่ะ  กลัวจะกลายเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นในสถานการณ์น่าหดหู่ของ

ครอบครัวคนอื่นไปน่ะสิ

“ไมท่ราบวา่เมือ่วานคุณไปถงึงานกีโ่มงครบั”  หมอตน้แบบเริม่ถามอกีครัง้ 

คราวนี้เขาหยิบสมุดโน้ตจากกระเป๋าหนังสีดำาที่เขาสะพายมาเพื่อจดรายละเอียด

ต่าง ๆ   ดูท่าทางเอาจริงเอาจังทีเดียว

“ประมาณหกโมงครึ่งค่ะ  ก่อนขบวนขันหมากสี่สิบนาที  คือเราต้องไป

จัดไฟและถ่ายรูปห้องจัดงานกับข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก่อนที่งานจะเริ่ม”

“แล้วงานเลี้ยงช่วงเย็นล่ะครับ”

“ก็ประมาณสี่โมงเย็น ก่อนเจ้าภาพจะมาหนึ่งชั่วโมง”

“ไปเร็วจังนะครับ”

“ไม่เร็วหรอกค่ะ  เราต้องจัดไฟ  ต้องถ่ายรูปห้องจัดเลี้ยง  รายละเอียด

ทุกอย่างเราต้องเก็บให้หมด  และยิ่งจ้างออร์แกไนเซอร์มาคอยดูแลงานอย่างน้ี 

เรายิ่งทำางานยาก  เพราะเขาเข้ามาจำากัดการทำางานของเราค่อนข้างเยอะ  แถม

พวกชา่งภาพนติยสารทีเ่ขาเชญิมาถา่ยงานไฮโซอีก”  ฉันจงใจบน่  หมอตน้แบบ

ขมวดคิ้ว  เหลือบตาขึ้นมอง  เขาต้องคิดว่าฉันกำาลังประชดแน่ ๆ

“ก็จริงนี่คะ”  ฉันยืนยัน  “คุณหมอไม่รู้เหรอคะว่ามีนิตยสารเกี่ยวกับ

งานแต่งงานมาถ่ายเก็บรายละเอียดในงานเพ่ือนคุณหมอด้วย  ส่วนใหญ่

เขาจะตามถ่ายเฉพาะงานหรูหราของพวกไฮโซไซตี้เท่านั้น...ซึ่งพอถึงเวลา

อย่างนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีทีเดียว”  ฉันทำาท่าคิดในประโยคหลัง  หมอต้นแบบมี
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ท่าทีสนใจอย่างไม่ปิดบัง

“ยังไงครับ”

“คือเขามีการซ้อมขึ้นเวทีอะไรต่อมิอะไรอย่างที่คุณหมอก็เห็น  เราเลย

ได้ภาพตอนตัดเค้ก  ตอนเดินขึ้นเวทีตั้งแต่ตอนซ้อม  แล้วพอถึงเวลาจริงที่

ออร์แกไนเซอร์เข้ามาขอให้เราอย่าวุ่นวายมาก”  ฉันกระแทกเสียง  “เราจึงมี

เวลาถ่ายแขกเหรื่อ  แถมงานหมอกุ๊กกิ๊กไม่มีการเดินทักทายแขกตามโต๊ะ

เหมือนงานอื่น ๆ  ตามธรรมเนียมคนใต้  เราเลยมีเวลาถ่ายเจาะแขกคนสำาคัญ ๆ  

และแน่นอนว่าฉันแทบจะตามคุณพ่อหมอกุ๊กก๊ิกตลอดเวลา...รู้สึกว่าท่าน

จะเป็นคนเดียวที่เดินทักทายแขกตามโต๊ะ  ในขณะที่คนอ่ืนนั่งกินอาหารและ

เป็นฝ่ายรอแขกเดินเข้ามาหา”  ฉันสาธยาย  หมอต้นแบบจดอะไรขยุกขยิก

ด้วยลายมือแบบหมอ ๆ  ที่ห่วยพอ ๆ  กับเด็กอนุบาลสองแล้วนิ่งคิดนิดหนึ่ง

“ผมอยากทราบว่าออร์แกไนเซอร์บอกอะไรคุณบ้าง  เอาแบบละเอียด ๆ  

นะครับ”   เขาถามอย่างนักสืบ  ท่าจะอ่านนิยายสืบสวนมามากเหมือนกัน 

เม่ือฉันพยายามนึกเรียบเรียงลำาดับเหตุการณ์ ผู้ชายสามคนที่พูดคำาว่าค่ะกลั้ว

คำาว่าฮ่ะก็ลอยมาตรงหน้า  คนหนึ่งสูงผอมหน้าเสี้ยม อีกสองคนหน้ากลมและ

เตี้ยกว่า  พวกเขาใส่สูทสีนำ้าตาลเข้ารูปตามสมัยนิยม  ด้านล่างสวมรองเท้าสีขาว

หัวแหลม ส่วนเสื้อด้านในเป็นสีขาวมีระบายเล็ก ๆ   ไม่ผูกเนกไทหรืออะไรทั้งสิ้น

จากที่เห็น พวกเขาแบ่งหน้าที่ยืนประจำาตามจุดต่าง ๆ   ดูจากการทำางาน

แล้วพวกใส่สูทน่าจะเป็นคนคอยกำากับคิวงานและดูแลเจ้าภาพอย่างใกล้ชิด 

พวกที่เหลือตั้งแต่ผู้กำากับเวที  คนคุมไฟ  และพนักงานในส่วนอื่น ๆ รวมแล้ว 

กว่าสิบห้าชีวิตใส่เสื้อยืดสีดำาทั้งแขนสั้นและแขนยาว  ด้านหลังเขียนภาษา

อังกฤษเอียง ๆ อ่านได้ว่า  “นูริงเลิฟ  (NooringLove)”   ส่วนช่างภาพจาก

นิตยสารที่เดินอาด ๆ  ไปทั่วนั้นมีสามคน ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง  ช่างภาพหลัก

น่าจะเป็นผู้หญิงผมส้ันที่ดูมีอายุกว่าใครทั้งหมด  หล่อนสวมกางเกงผ้าสีดำา

กับเสื้อแขนยาวสีขาวทับด้วยเสื้อกั๊กสีดำาที่ราวกับหลุดมาจากนิตยสารคอสโม 
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ส่วนผู้หญิงผมม้าเต่อหน้าออกหมวยที่ดูเด็กที่สุด  สวมชุดกางเกงสีดำากับ

รองเท้าบู๊ตสีแดงแจ๊ด  มีเพียงผู้ชายผมยาวหนวดเฟิ้มคนเดียวเท่านั้นที่สวม

เสื้อเชิ้ตสีนำ้าเงินเข้มกับกางเกงยีนธรรมดา ๆ  บอกได้เลยว่ามันข่มกันตั้งแต่

การแต่งตัวแล้ว  แต่คนอย่างอาเกะมีหรือจะรู้สึกรู้สมอะไร  เขาบอกฉันว่า  

“คิดมากน่า...ทำางานต่อไปเถอะ”  ก็แน่ละซี้...ตัวเขาใส่สูทผ้าลินินของแวนฮูเซน 

คล้องกล้องฟูลเฟรมรุ่นใหม่ล่าสุดสองตัวกับเลนส์ตัวละคร่ึงแสนอีกเต็ม

กระเป๋า  ส่วนฉันใส่สูทมือสองสีนำ้าตาลตัวละสองร้อยบาทกับกางเกงผ้าสีดำา

ถูก ๆ ตามตลาดนัด  แถมใช้เลนส์เดี่ยวตัวละหม่ืนเศษ  จะไม่ให้ประหม่าและ

เสยีความมัน่ใจอยา่งไรไหว  ฟงัเสยีงชตัเตอรก์ร็ูว้า่อปุกรณท์ีช่า่งภาพอกีสามคน 

ใช้เป็นรุ่นเดียวกับอาเกะ  แถมเลนส์บางตัวก็แพงกว่า  ยิ่งทำาให้ฉันตัวลีบ  รู้สึก

เหมือนเป็นเด็กเพิ่งหัดถ่ายภาพอย่างไรอย่างนั้น

แต่ว่ากันตามจริง การใช้คำาว่าเดินอาด ๆ  กับพวกช่างภาพนิตยสารดูจะเป็น

ความหมั่นไส้ท่ีรุนแรงไปหน่อย  เพราะช่างภาพทั้งหมดรวมฉันกับอาเกะนั้น

แทบจะมุดอยู่ใต้โต๊ะ  ไม่มีใครสักคนกล้ายืนขึ้นบังแขกวีไอพีที่นั่งโต๊ะยาวซึ่ง

ออร์แกไนเซอร์จัดขนานไปเกือบตลอดความยาวด้านหน้าเวที  เวลาจะเคล่ือนย้าย

ตัวเองด้านหน้าเวทีก็ต้องคลานเข่า  เพ่ือไม่ให้หัวโด่ขึ้นมาจนเป็นที่สังเกตของ

แขกวีไอพผีู้ทรงเกียรติ

และว่ากันตามจริงก็มีฉันเพียงคนเดียวที่สามารถยืนและเคลื่อนไหวได้

อย่างอิสระ  เพราะตกลงกับอาเกะไว้ว่าให้เขาตามถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ด้านหน้า 

ส่วนฉันจะคอยเก็บภาพจากระยะไกล  ดังนั้นส่วนใหญ่ฉันจึงเดินไปเดินมา

อยู่ด้านหลังโต๊ะวีไอพีและตามขอบผนังห้อง  โดยไม่ทำาให้ออร์แกไนเซอร์ต้อง

ลำาบากใจในการดูแลภาพลักษณ์ของงานเลย

มันออกจะดูพิกลที่เราระวังตัวแจเสียขนาดน้ัน  แต่ทั้งหมดก็เพราะ

หลังการซักซ้อมให้บ่าวสาวเดินขึ้นเวที  ตัดเค้ก  ยิ้ม  และโบกมือให้แขก  (ซึ่ง

ขอบอกว่าทำาให้นึกถึงเจ้าชายเจ้าหญิงโบกพระหัตถ์ให้ปวงข้ารองพระบาท 
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มากกว่าคารวะแขกผู้มาร่วมงาน)  ออร์แกไนเซอร์ตัวผอมสูงหน้าเสี้ยมก็เดิน

เข้ามาขนาบฉันกับอาเกะล่วงหน้าว่า

“เวลาถ่ายขอช่างภาพจากนิตยสารเป็นหลักก่อนนะคะ”  เขาซึ่งฉันน่าจะ

เรียกว่าหล่อนจีบปากจีบคอบอก ฉันกับอาเกะหันไปมองหน้าส่งยิ้มงง

“คือเรามีช่างภาพนิตยสาร...”  เขาเอ่ยชื่อนิตยสารชื่อดังเก่ียวกับการ

แต่งงาน  “เขาขอให้เรามาบอกว่าขอเขาถ่ายเป็นหลัก คือเราไม่อยากให้วิ่งตัด

เวทีไปมา  เราต้องการให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเด่นที่สุด  ให้เหมือนเจ้าชายเจ้าหญิง” 

เขาวาดมือไปในอากาศอย่างเวอร์ ๆ

“ได้ครับ”  อาเกะรับคำา  ส่วนฉันเพียงพยักหน้ารับงง ๆ   ชายร่างสูงผอม

ยกมุมปาก อาจจะเรียกได้ว่ายิ้ม

“น่ารักมาก...”  เขาลากเสียง  “ขอบคุณนะฮะ อย่างนี้ก็ทำางานง่ายหน่อย 

เราต้องการงานแกรนด์  ไม่อยากให้ไปยืนเต็มเวทีบังโต๊ะวีไอพีอะไรแบบนั้น 

น่ะฮ่ะ  เลยไม่อยากให้ใช้แฟลชด้วย  เม่ือกี้ช่างภาพนิตยสารก็คอมเมนต์มา” 

ท้ายเสียงเจือความภูมิใจของเขาทำาเอาฉันแทบอาเจียน  เขาทำาราวกับเราเป็น

ช่างภาพบ้านนอก  ไม่รู้ประสีประสาในการถ่ายงานแกรนด์ของเขาเสียอย่างนั้น 

ถึงจะนึกหมั่นไส้  ฉันกับอาเกะก็พยักหน้าแล้วย้ิมรับ  เขาทำาท่าจะสาธยาย

อะไรอีกหลายอย่าง  แต่อาเกะที่มีภาระถ่ายรูปหน้าแบ็กดร็อปก็ชิงพูดว่า

“ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ  เราจะให้ช่างภาพนิตยสารเป็นหลักก่อน  ถ้า

อยู่จุดใดจะอยู่จุดนั้น  ไม่เดินเกะกะไปมาแน่นอน”  อาเกะย้ิมหวาน  แต่ฉัน

ไม่เชื่อว่าเขาจะทำาอย่างนั้นจริงในเมื่อเจ้าภาพจ้างเรามาทำางาน  มาตรฐานของ

อาเกะนั้นต้องการงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้า  แม้ถ้าเทียบกับมูลค่าดอกไม้และการ

จัดงานแล้ว  ราคาค่าถ่ายภาพและวิดีโอคงรวมกันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของค่า

จัดดอกไม้เป็นแน่  แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คงไม่ปล่อยให้มาตรฐานของตัวเองตก 

ซึ่งฉันก็เดาไม่ผิด  อาเกะยังคงมุ่งมั่นถ่ายรูป  เพียงแต่จัดระเบียบการถ่ายภาพ

ของตัวเองให้เหมือนถ่ายละครเวทีหรืองานคอนเสิร์ตมากกว่าจะเป็นงาน
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แต่งงานเท่านั้น  และช่างภาพหลักจากนิตยสารทั้งสามคนก็ไม่ได้ทำาอะไรมาก

ไปกวา่ออกนัถา่ยภาพอยูห่นา้โตะ๊วไีอพ ีทัง้หมดทรดุนัง่ไมใ่หศ้รีษะเกนิระดบัโตะ๊

หลังจากบ่าวสาวจุดเทียน  ตัดเค้ก  และเปิดแชมเปญแล้วก็มีการโยน

ดอกไม้  ซึ่งลำาดับพิธีการไม่ได้ต่างจากงานทั่วไป  แต่ที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ

ธรรมเนียมที่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการบนเวที  เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องเดินไปขอบคุณ

แขกเพื่อถ่ายรูปและรับซองตามโต๊ะ  งานนี้ถูกตัดทิ้งเพราะเขาให้แขกใส่ซอง

ที่หน้างานเหมือนงานในกรุงเทพฯ  ซึ่งช่างภาพอย่างฉันคิดว่าดีมาก  เพราะ

นอกจากจะไม่เหนื่อยแล้ว  ไอ้การเดินไปถ่ายภาพกับแขกที่โต๊ะก็ไม่เห็นจะ

สวยตรงไหน  แต่แขกหลายคนที่ดูหน้าตาตกยุค  อายกล้อง  ก็ยังพอใจจะให้

เจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนด้านหลังเพื่อถ่ายรูปตามโต๊ะมากกว่าอยู่ดี  แต่งานนี้

ออร์แกไนเซอร์ไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น  พวกเขาจัดแจงให้บ่าวสาวลงไปน่ัง

ที่โต๊ะวีไอพีตรงกลางระหว่างพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายทันทีที่พิธีการบนเวที

เสร็จสิ้น

เมื่อเวทีร้างเจ้าภาพ  พิธีกรคู่ชายหญิงก็ออกมาพูดนำาไปสู่การแสดง 

แน่นอน...ไม่ใช่การรำาอวยพรดาด ๆ  หรือให้อาซิ้มตามสมาคมจีนออกไปร้อง

คาราโอเกะอย่างที่เห็นจนทั่ว  แต่เขาว่าจ้างการแสดงเปลี่ยนหน้ากากมาจาก

เมืองจีนนั่นเชียว

ฉันกับอาเกะไม่ได้ดูหรอก  แม้จะอยากมากก็ตาม  เพราะเราทั้งคู่ต้อง 

หามุมถ่ายรูปให้ได้สีหน้าอารมณ์ของคนในงาน  โดยเฉพาะคนในโต๊ะวีไอพี 

แต่ดูเหมือนแม่เจ้าบ่าวจะประทับใจการแสดงชุดน้ีมาก  ถึงขนาดลุกขึ้นปรบมือ

ให้นักแสดงบนเวทีเป็นคนแรก ฉันเชื่อเหลือเกินว่าหล่อนต้องจ่ายทิปอย่างงาม

ให้ด้วยแน่ ๆ

เสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหลายบนเวที  นักร้องเสียงทรงพลังกับนักดนตรี

อกีโขยงหนึง่กร็า่ยบทเพลงสร้างบรรยากาศใหห้รหูราไฮคลาสขึน้ไปอกีดว้ยเพลง

ฝรั่งเก่า ๆ  ฟังแล้วชวนให้นึกว่าอยู่ในงานกาลาดินเนอร์กลางสวนแบบอังกฤษ
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ในขณะที่บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยการสนทนาและเสียงหัวร่อ

ต่อกระซิก  อาหารและไวน์เสิร์ฟไม่ขาดระยะ  ฉันก็รู้ตัวว่าแบตเตอร่ีกล้อง

ถ่ายรูปกำาลังจะหมด  และจะต้องโดนด่าขนานใหญ่แน่ ๆ ถ้าอาเกะรู้ว่าฉันลืม

แบตเตอร่ีสำารองของกล้องตัวเองเอาไว้ในรถ  ดังนั้นเมื่อเห็นว่าทุกคนกำาลัง

เพลิดเพลินกับการดื่มกินและอาเกะกำาลังสำาราญกับการพยายามหามุมเด็ด ๆ 

อยู่  ฉันจึงเดินเลี่ยงไปหยิบกุญแจรถยนต์จากกระเป๋ากล้องของอาเกะที่วางไว้

ข้างเวที  แล้วค่อย ๆ  ถอยหลังออกจากห้อง  ลงลิฟต์ไปลานจอดรถ

ไม่มีใครในลิฟต์สักคน ลานจอดรถเงียบย่ิงกว่าป่าช้าทั้งที่เวลาไม่น่าเกิน

สองทุ่มครึ่ง  มีเพียงพนักงานคนหนึ่งที่เฝ้าประจำาอยู่หน้าลิฟต์น่ังฟังเพลง

จากเครื่องเล่นเอ็มพีสาม  เขาพยักหน้าให้ฉันเพราะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

ทกุทเีขาจะต้องพูดอะไรบางอยา่งเชน่  “มาถา่ยงานเหรอครบั”  ไมก่ ็ “จะกลบัแลว้

หรือครับ”  หรือบ่นพวกดินฟ้าอากาศ  แต่ครั้งนี้เขายิ้มให้แล้วหันไปหมกมุ่น

กับเพลงที่ฟังต่อ  ฉันสังเกตเห็นได้จากนิ้วมือที่เคาะเป็นจังหวะบนโคนขา  และ

หน้าที่ก้มอยู่ใต้เงาหมวกพึมพำาอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นเสียงเพลง  เลยได้แต่

อมยิ้มเวทนาว่าเขาร้องอย่างกับท่องอาขยาน

แล้วฉันก็ต้องใช้เวลาอีกราว ๆ ห้านาทีควานหาแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป 

เพราะที่ที่คิดว่าอยู่มันกลับไม่อยู่  นั่งนึกไปนึกมา พอลองล้วงเข้าไปในกระเป๋า

เสื้อสูทก็แทบจะเขกหัวตัวเอง  ด้วยความที่ขี้เกียจหอบกระเป๋ากล้องใบเล็ก

ของตัวเองขึ้นไป  ฉันเลยฝากเลนส์ตัวหนึ่งไว้ในกระเป๋ากล้องของอาเกะ  ส่วน

แบตเตอรีส่ำารองสองกอ้นฉนัเอาไว้ในกระเปา๋เสือ้สทู  โธ.่..กวา่จะนกึไดก้เ็สยีเวลา

ขึ้นลงไปหลายนาทีทีเดียว

ปกติฉันจะใช้กล้องหนึ่งตัวกับเลนส์ซูมช่วงทางยาวโฟกัส  24-70 

มลิลเิมตร และเลนสเ์ดีย่วชว่งทางยาวโฟกสั  80  มิลลเิมตร  เปลีย่นไปเปลีย่นมา

ตามสถานการณ์  ส่วนใหญ่ฉันรับหน้าที่ถ่ายหน้าแบ็กดร็อปหน้างานและเก็บ

สิง่ละอนัพนัละนอ้ยเทา่ทีอ่ยากจะถา่ย สว่นอาเกะจะเดนิถา่ยโนน่ถา่ยนีไ่ปทัว่งาน 
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สะพายกล้องสองตัวไว้บนคอ  ส่วนใหญ่เขาจะพกเลนส์หกตัว บางตัวจะนอน

แอ้งแม้งอยู่ในกระเป๋าไม่ถูกใช้งาน  แต่เขาก็อุ่นใจที่หอบพวกมันมาด้วยคติที่ว่า

เหลือดีกว่าขาด นี่ละเขา...

เมื่อรู้ตัวว่าเสียเวลาเพราะความปํ้า ๆ  เป๋อ ๆ  ของตัวเอง  ฉันจึงเดินย้อน

กลับมาที่ลิฟต์  พนักงานคนน้ันหายไปแล้ว  บางทีเขาอาจจะออกไปเข้าห้องนำ้า

หรือทำาธุระบางอย่าง  ซ่ึงมันไม่ค่อยเข้าท่าเอามาก ๆ ที่ต้องมาอยู่คนเดียวใน

บรรยากาศทึม ๆ  ของลานจอดรถใต้ดิน

ก่อนที่ความกลัวจะเล่นงานไปมากกว่านั้น  ฉันได้ยินเสียงฝีเท้ากึก ๆ 

ลอยผ่านประตูกระจกที่เปิดค้างไว้  ประตูนั้นกั้นระหว่างลานจอดรถกับบริเวณ

ทางเข้าลิฟต์ที่มีทั้งหมดแปดตัว  เสียงฝีเท้าดังเป็นจังหวะสมำ่าเสมอ  ใกล้เข้ามา 

และใกล้เข้ามา  ขนแขนฉันลุกซู่  นึกเรือ่งร้าย ๆ  เอาไว้เต็มสมอง อยากด่าตัวเอง

ว่าไม่น่าชอบอ่านหนังสือฆาตกรรมสยองขวัญเลย  แต่จะทำาอย่างไรได้ล่ะในเมื่อ

ชอบและอ่านจนเป็นกิจวัตรไปแล้ว  ฉันพยายามคิดไปในทางที่ดีว่าน่าจะเป็น

ฝีเท้าของคุณอ้น พนักงานหน้าลิฟต์คนนั้น  แต่ยิ่งฟังก็ยิ่งไม่ใช่  เพราะคุณอ้น

สวมชุด รปภ. แบบทหาร  เวลาเดิน  รองเท้าบู๊ตที่ติดเกือกม้าจะดังแก๊กมาก กว่า

ที่จะดังกึก ๆ   ฉันยืนตัวแข็งทื่อ  ในที่สุดก็ตัดสินใจหันกลับไป  เพราะเสียงฝีเท้า

นั้นเข้ามาหยุดในลานหน้าลิฟต์แล้ว

ไม่ใช่เขาจริง ๆ  แต่กลับเป็นคุณวรพงษ์  พ่อเจ้าสาว  ฉันจำาเขาได้ทันที

จากผมที่แสกมาทางซ้าย  ไม่ใช่ทางขวา  ฉันรู้สึกราวกับวิ่งออกจากป่ามาถึง

ลานหน้าบ้านคนรู้จัก  หัวใจที่เต้นถี่ราวกับรัวกลองผ่อนคลายทันที

“คุณพ่อลืมของเหรอคะ”  ฉันทัก  เขาทำาท่าเหมือนตกใจเมื่อเห็นฉัน

ในตอนแรก แล้วก็หัวเราะออกมา

“ทำาไมถึงรู้ว่าเป็นผม  ไม่ใช่น้องชายล่ะ”

“อ๋อ...จากการแสกผมน่ะค่ะ  คุณพ่อกับคุณอาแสกผมคนละข้าง  แต่ถ้า

แสกข้างเดียวกันคงแยกไม่ออก”  ฉันพูดเป็นต่อยหอยขณะเราก้าวเข้าลิฟต์

AW2_��������������� Chap1-2 (7-43).indd   20 12/3/2556   16:11



นักสืบหลังเลนส์  21 

แล้วกดไปที่ชั้นแปด

“หน้าเราเหมือนกันมาก”  เขาพูดขึ้นเหมือนรำาพึง

“ใช่ค่ะ  เมื้อนเหมือน...”  ฉันยืนยัน  “ถ้าให้แยกว่าใครเป็นใคร อยู่ด้วย

เดือนหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าหนูจะดูออกหรือเปล่า”  ฉันว่าตามจริง  ไม่ได้ประจบ 

ชายชรายิ้ม  เขายังดูหนุ่มเพราะไม่มีพุงและผมดำาขลับหยักศกสวย  (แม้ว่าจะ

มาจากการย้อมก็เถอะ)

เราแยกกันเมื่อก้าวออกจากลิฟต์ชั้นแปด  ฉันเลี้ยวขวาเข้าประตูบาน

ที่อยู่ใกล้เวที  ส่วนเขาเดินเลี้ยวซ้ายน่าจะไปเข้าประตูทางหลังสุด  เพราะเมื่อฉัน

จัดการกับกล้องตัวเองได้แล้วและเดินส่ายสายตาหารูปที่จะถ่าย ก็เห็นเขาเป็น

เจ้าภาพเพียงคนเดียวที่เดินไปทักทายแขกคนนั้นคนนี้ยังโต๊ะต่าง ๆ  ซึ่งก็ไม่

แปลกเลยจริง ๆ   เพราะใคร ๆ  กรู้็ว่าพอ่แม่ฝ่ายชายมาไกลจากภาคกลางโนน่แนะ่ 

เขาย่อมไม่มีแขกเหรื่ออะไรให้ต้อนรับมากนัก  ผิดกับฝ่ังเจ้าสาวที่เป็นคนพื้นที่

จึงมีแขกเต็มงาน

ดูเหมือนการดื่มกินจะดำาเนินไปกระทั่งเกือบสามทุ่ม  เมื่อแขกคนสำาคัญที่โต๊ะ

วีไอพีเริ่มขยับออกจากห้อง  บ่าวสาวและบรรดาเจ้าภาพจึงทยอยกันออกมายืน

ส่งแขก  มีเพียงคุณวรพงษ์  พ่อเจ้าสาวเท่านั้นที่ยังกระวีกระวาดเดินทักแขก

ท่ีเหลือไปท่ัวงานอยู่เช่นเดิม  ช่วงน้ีเองท่ีฉันตามถ่ายรูปเขาเพราะหวังจะได้รูป 

การหัวเราะ  การโผเข้ากอด  หรืออะไรทำานองนี้  เมื่อได้รูปตามต้องการแล้ว 

ฉันก็ออกไปถ่ายภาพเก็บตกบรรดาแขกและเจ้าภาพที่หน้างานต่อ  ถึงตอนนี้

ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติตรงไหน  จนกระทั่งแขกทยอยกลับจนเกือบหมด 

หมอต้นแบบก็เดินมาสะกิดแล้วบอกให้ฉันขึ้นไปถ่ายห้องหอในโรงแรมก่อน

การส่งตัว  ฉันเลยถอนสมอจากหน้างานแล้วขึ้นลิฟต์ไปกับเขาสองคน

ปกติฉันกับอาเกะจะไม่ทำางานเกินสี่ทุ่มหรอก  เราจึงแทบไม่เคยถ่ายรูป 

การส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอเลย  เพราะอันที่จริงไม่ว่าพิธีแบบไทยหรือแบบ
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จีน  จะส่งตัวกันหลังงานพิธีภาคเช้าเรียบร้อย  ส่วนงานกลางคืนจะมีส่งตัวบ้างก็

ในแบบไมเ่ปน็ทางการ  และเราจะไมท่ำางานเกนิเวลาเด็ดขาด  เพราะน่ันหมายถึง

มาตรฐานของเราในงานถัด ๆ  ไป  เราจำาเป็นต้องกลับไปพักผ่อนในกรณีที่ต้อง

ถา่ยงานวนัรุง่ขึน้  รา่งกายจะไดไ้มล่า้  และประการสำาคญัเปน็เรือ่งของการตลาด 

ถ้ายอมให้เจ้าภาพคู่หนึ่งเกินเวลา  คู่อื่น ๆ  ก็อยากได้เกินเวลาเหมือนกัน  ดังนั้น

อาเกะจะปฏิเสธเรื่องนี้อย่างสุภาพทุกครั้ง

ด้วยเหตุผลน้ีแหละ หมอกุ๊กกิ๊ก  เจ้าสาวผู้เตรียมตัวกับงานครั้งนี้อย่างดี

จึงขอร้องเพ่ือนสนิทอย่างหมอต้นแบบมาตามฉันซึ่งเดินเกร่ไปมาเพราะเป็น

ช่วงงานใกล้เลิกให้ขึ้นไปถ่ายรูปบนห้องพัก

ห้องหอคือห้องหมายเลข  1310  อันหมายถึงห้องเลขที่  10  บนชั้น  13 

ถ้าดูตัวเลขอย่างฝรั่งแล้วอาจจะน่าขนลุกไปหน่อย แต่ตามธรรมเนียมไทยผสม

จนีอยา่งหาดใหญ่ และนกัทอ่งเทีย่วหวัดำา ๆ  ชาวมาเลยบ์า้ง สงิคโปร ์อนิโดนเีซยี

บ้าง ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องน่าตื่นใจเท่าไร

เราขึ้นลิฟต์มากันสองคน  ระหว่างทางจากชั้นแปดมาถึงชั้นสิบสาม

มีเวลาให้หมอต้นแบบถามฉันแค่ว่าช่วงน้ีงานเยอะไหม  ฉันพยักหน้าตอบ

ไปว่าเยอะ  หลายคู่เลื่อนงานเพราะนำ้าท่วมใหญ่จนมาออกันในช่วงสัปดาห์นี้ 

แต่งานของหมอกุ๊กกิ๊กก็เป็นงานสุดท้ายในรอบเดือนนี้แล้ว

เมื่อมาถึงห้องพัก ฉันเดินตามหมอต้นแบบไปถ่ายบริเวณเตียงนอนก่อน 

เราเก็บภาพและรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ  ไล่ตั้งแต่กลีบดอกไม้บนหมอน

ไปจนถึงภาพห้องซึ่งมีฉากหลังเป็นเมืองหาดใหญ่วิบวับไปด้วยแสงสียามคำ่าคืน 

แม้ชั้นที่เรายืนอยู่จะไม่สูงมากนัก  แต่ก็มองเห็นเมืองเบื้องล่างเล็กจ้อยและ

มองออกไปได้ไกลหลายช่วงถนน

เสร็จจากเตียงและห้องนอน ฉันยังชวนหมอต้นแบบถ่ายรูปเดี่ยวซึ่งเขา

ก็ไม่ปฏิเสธ  ตอนเกือบจะออกไปนอกห้องเสียแล้ว  ฉันก็ทักขึ้นว่า

“ไปถ่ายเก็บพวกสบู่ในห้องนำ้าด้วยดีกว่า”
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“ขนาดนั้นเลยเหรอครับ”  หมอต้นแบบถามกลั้วยิ้ม

“ไหน ๆ  ก็ไหน ๆ  แล้ว  ของบางอย่างมันก็สำาคัญสำาหรับบางคน  ยิ่งวัน

อย่างนี้ด้วย”  ฉันว่าพลางดันประตูเข้าไป  เห็นม่านพลาสติกเหนืออ่างอาบนำ้า

ปิดอยู่  แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเหนือกว่าของกระจุกกระจิกบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้า  หมอต้นแบบตามเข้ามาด้วย  มองจากกระจก  ฉันเห็นเขาเปิด

ม่านกั้นอาบนำ้าแล้วผงะถอยหลังก้าวหนึ่ง  ก่อนจะยืนตัวแข็งตาค้างอยู่ตรงนั้น 

หลายวินาทีถัดมาเขาคว้าต้นแขนฉันเขย่าแรง ๆ โดยที่ตาไม่ละไปจากก้นอ่าง

อาบนำ้าเลย  ฉันมองตามสายตาเขา  ร่างของคุณวรพงษ์ซึ่งในเวลานั้นฉันยัง

แยกไม่ออกว่าเป็นคุณวรพงษ์หรือคุณวรพันธ์แฝดผู้น้อง  นอนลืมตาโพลง

อยู่ในนั้น  เราสองคนถอยกรูดออกไปนอกห้องนำ้า  ฉันจำาได้แม่นว่าเรายืน

ตัวแข็งทื่อบีบมือกันและกันอยู่ริมประตูห้อง  ไม่มีใครทำาอะไร  เพราะแน่ใจ

เหลือเกินว่าร่างอันจมอยู่ก้นอ่างที่นำ้าเกือบจะล้นไม่มีทางเยียวยาอะไรได้อีกแล้ว

กวา่จะตัง้สตไิด้  มือฉันกแ็ทบพัง  จำาไมไ่ดว้า่เรายนืแขง็อยูอ่ยา่งนัน้จนถงึ

นาทีที่เท่าไร  หมอต้นแบบจึงเป็นคนเอ่ยขึ้นมาก่อน  สายตายังไม่ยอมละจาก

ประตูห้องนำ้าราวกับกลัวใครจะกระโจนออกมาอย่างนั้น

“เราน่าจะทำาอะไรสักอย่าง”  เขาพูดเสียงตำ่า  ไม่ถึงกับสั่น  แต่ก็ไม่มั่นใจ

“คุณว่าเขาตะ...ตายหรือยังคะ”  ฉันถาม  เขาพยักหน้าช้า ๆ อย่าง

ตรึกตรอง

“แต่...เราเข้าไปดูอีกครั้งดีกว่า”  หมอต้นแบบว่า ฉันก็คิดอย่างเดียวกัน

เราสองคนค่อย ๆ ก้าวเข้าไป  ฉันที่ชอบอ่านนิยายทำานองฆาตกรรม

ซ่อนเงื่อนทำาใจกล้าเดินนำาไปก่อน  หมอต้นแบบที่ดูน่าจะชินกับเรื่องอย่างน้ีเดิน

ประชิดข้างหลัง  เมื่อสายตาเราสองคนสำารวจจนแน่ใจว่าผู้ชายในอ่างไม่น่าจะ

ฟื้นคืนได้อีกแล้ว  เพราะผิวหนังเขาย่นจากการแช่นำ้ามานานและไม่มีฟองอากาศ

ผุดขึ้นมาจากส่วนหนึ่งส่วนใด  หมอต้นแบบก็ทรุดลงนั่งชิดขอบอ่าง  บอกฉัน

ไม่ให้แตะต้องอะไรเด็ดขาด  เขาพิจารณาดูร่างนั้นสักครู่หนึ่งก็เอ่ยออกมา
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“มีเลือดปนอยู่ในนำ้า  น่าจะมีแผลเปิดทางด้านหลัง”  ดูเหมือนสติเขา

จะกลับมาอย่างสมบูรณ์

“คุณแน่ใจนะ”  ฉันว่าพลางกดชัตเตอร์ พยายามเก็บภาพให้ได้ทุกซอก

ทุกมุมตามอย่างหนังสืบสวนสอบสวนในทีวี

“ด้านหน้าไม่มีอะไรผิดปกติ  เส้ือผ้าก็ใส่ครบ  แต่คงต้องดูอย่างละเอียด

อีกทีหนึ่ง  เราต้องลงไปบอกคนด้านล่าง”

“อย่าเลยค่ะ”  ฉันร้องห้าม หมอต้นแบบทำาหน้าเหยเหมือนไม่เชื่อหู

“ดูก็รู้ว่าเขาอาจจะถูกฆาตกรรม  เพราะถ้าจมนำ้าเองเขาน่าจะควำ่าหน้า 

อาจเพราะสะดุดอะไรบางอย่าง  หรือหงายหลังก็เป็นไปได้”  ฉันใช้ความคิด  

“แตอ่ยา่งนัน้นำา้กน่็าจะกระเซ็นไปรอบ ๆ   ถา้จะวา่นำา้แหง้ไปแลว้กไ็มน่า่เปน็ไปได ้

เพราะว่า...”  ฉันลำาดับความคิดอีกครั้ง  ไม่แน่ใจว่าร่างก้นอ่างเป็นใคร  “ตอน

เห็นทั้งสองคนอยู่พร้อมกัน  ฉันเห็นพวกเขา…อย่างน้อยก็ตอนก่อนขึ้นเวที 

เวลาเกือบทุ่มครึ่ง...

“ตอนนี้กี่ทุ่มคะ”  ฉันถาม หมอต้นแบบก้มมองนาฬิกาเรือนเงิน

“สามทุ่มสี่สิบห้าครับ”  เขาตอบ

“หืม...อย่างนั้นนำ้าก็อาจจะแห้งไปแล้วก็ได้  ถ้าผู้ชายคนนี้คือคุณวรพันธ์ 

แต่ถ้าเป็นคุณวรพงษ์ละก็  นำ้าที่กระเซ็นออกมาไม่น่าจะแห้งไปได้เลย  เพราะ

ฉันยังเห็นเขาเดินไปมาอย่างน้อยก็ประมาณสามทุ่มแน่ ๆ   แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร 

ฉันว่า...ไอ้ม่านที่ปิดไว้เรียบร้อยและไม่มีร่องรอยอะไรเลยก็ดูผิดปกติเกินไป 

ดังนั้นเราน่าจะโทรไปบอกคนข้างล่าง  ส่วนเราสองคนก็ควรจะเฝ้าห้องนี้เอาไว้

ดีกว่า”  ฉันว่า  หมอต้นแบบพยักหน้าคิดตาม

“คุณกลัวฆาตกรย้อนขึ้นมาเหรอ...ผมหมายถึงถ้าเป็นฆาตกรรมจริง”

“ค่ะ”  ฉันรับคำาส้ัน ๆ  เม้มปากตามนิสัยที่มักจะทำาเวลาใช้ความคิด

แล้วมองไปรอบห้องนำ้า  ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ  แต่ที่ถูกต้องบอกว่าผิดปกติมาก ๆ

...คนจมนำ้าทั้งคน แต่ภายในห้องเรียบร้อยราวกับไม่เคยมีใครย่างกราย
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เข้ามาหลังแม่บ้านโรงแรมมาทำาเตียงเลย

ดังนั้นในอีกห้านาทีต่อมา  เจ้าภาพในงานจึงทยอยกันขึ้นมาพร้อมตำารวจ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่มาร่วมงาน  เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฉันและ

หมอต้นแบบรู้ว่าคนที่นอนอยู่ก้นอ่างอาบนำ้าคือคุณวรพงษ์  แฝดผู้พี่ซึ่งเป็น

พ่อของหมอกุ๊กกิ๊กเจ้าสาวของงาน

นั่นหมายถึงเขาต้องตายหลังสามทุ่มแน่ ๆ  หลังจากนั้นฉันกับหมอ

ต้นแบบก็ถูกกันไปสอบสวนแบบตัวต่อตัว  แล้วถูกกักไว้ในห้องของโรงแรม

โดยมีตำารวจนั่งเฝ้าทั้งคืน  แน่นอน หนึ่งในน้ันคือสารวัตรจ๊อด  เจ้าบ่าวของงาน

นั่นเอง

เรยีงลำาดบัถงึตรงนีฉ้นักย็งัไมเ่หน็ใครผดิปกตทิีฉั่นพอจะสงัเกตพบ หมอตน้แบบ

ที่ฟังฉันลำาดับเรื่องราวแบบไม่ได้ใส่อารมณ์หรือบ่นอาเกะลงไปด้วยหยุดคิด 

เขาเอาปากกาเคาะพื้นโต๊ะเหมือนใช้สมองอย่างหนัก  ในที่สุดก็สารภาพออกมา

อย่างไม่อาย

“บอกตามตรงว่าผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหน  จับต้นชนปลายไม่ถูกเลย”  เขา

ว่า  มองหน้าฉันขอบตาแดง ๆ  ดูเหมือนเขาจะไม่ได้นอนมาทั้งคืน  “สมอง

ผมล้า  ไม่รู้จริง ๆ  ว่าใครจะทำาเรื่องแบบนี้ได้  และทำาไปทำาไม”  เขาเอามือขวา

กุมขมับขณะที่มือยังคีบปากกาลูกลื่นถูก ๆ อยู่  ถ้าเทียบกับอาเกะแล้ว  เขา

ดูลุยและติดดินกว่าเยอะ  ดูปากการาคาถูกที่พกมานั่นก็รู้  พนันกันได้ว่าเขา

ตอ้งไมม่ลีายเซน็สวย ๆ  หรอืไมก่ม็แีตเ่พยีงเขีย่ใหพ้อเซน็เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

เท่านั้น

“ครั้งหนึ่งผมเคยช่วยหมอนิติเวชที่เป็นเพื่อนกันชันสูตรศพหน่ึงจนรู้ว่า

ผู้ตายถูกฆาตกรรม  ไม่ใช่จมนำ้าตายในสระ  เพราะเจอเศษสาหร่ายซึ่งไม่มี

ในบริเวณที่จมนำ้า  แต่มีในวงบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านฆาตกรตัวจริง  หมอกิ๊กเลย

เหมาเอาว่าครั้งนี้ผมคงจะช่วยได้”  เขาระเบิดออกมา  “แต่ผมมืดแปดด้าน 
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นึกไม่ออกว่าจะเริ่มจากที่ไหนเลย  แต่หมอกิ๊กก็ดันตั้งความหวัง...”  เขาเอา

นิ้วบีบจมูกแล้วทำาท่าเหมือนจะหาวแต่กลั้นเอาไว้  ดูก็รู้ว่าเขากำาลังแบตอ่อน

และตอ้งการกาแฟแรง ๆ  สกัถว้ย หรอืไมก่ห็มอนกบัพืน้วา่ง ๆ  พอใหไ้ดง้บีสกัตืน่

“แล้วบอกไปไม่ได้เหรอคะว่าคร้ังน้ีมันยาก  น่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่

ตำารวจ”  ยังไม่ทันที่ฉันจะพูดจบ หมอต้นแบบโบกมือแบบปัดแมลงวัน บนจมูก 

เขาว่าเสียงเนือย

“ผมทำาอย่างน้ันไม่ได้หรอก  คนที่ไม่เข้าใจเขาจะหาว่าผมใจจืดกับเพื่อน 

และยิ่งเวลาที่เพ่ือนมีทุกข์อย่างน้ี  ผมทนเห็นหมอก๊ิกเจ็บปวดไปกว่านี้ไม่ได้

หรอก...”

ดูเขาน่าจะเป็นคนดีเอาการ ฉันคิดเงียบ ๆ   ลอบสังเกตท่าทางการวางมือ 

ไมค่ดิวา่เขาจะไมแ่มนเตม็รอ้ยเหมอืนหมอผูช้ายรุน่ใหม่รอ้ยละหา้สบิทีเ่คยเจอมา

“ใจเย็น ๆ สิคะ”  ฉันปลอบ  เรื่องฆาตกรรมซ่อนเงื่อนที่เคยอ่านแล่น

เข้ามาในหัว  “ฉันว่า...เราน่าจะเริ่มจากการตัดคนที่ไม่น่าจะใช่  แทนที่จะ

มานั่งหาว่าเป็นใคร  แบบนั้นน่าจะง่ายกว่า”  โอ้แม่เจ้า  ฉันพูดอะไรออกไปนี่ 

หมอต้นแบบมองหน้า  เขาขมวดคิ้วเหมือนคิดตาม

“แบบทำาข้อสอบน่ะเหรอ”  เขาถาม  ฉันเป็นฝ่ายงง  เพราะคนอย่างฉัน

ถนัดกาข้อ ค ควายและหลับตาจิ้ม

“ผมหมายถึงเวลาเราทำาข้อสอบซึ่งไม่รู้คำาตอบที่ถูกต้องทันที  เราควรจะ

ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปก่อน  แล้วค่อยมาน่ังพิจารณาข้อที่เหลือ”  เขาว่า  สีหน้า

ดีขึ้น  อ้อ...คนเรียนเก่งเขามีวิธีการอย่างนี้นี่เอง  แต่ฉันก็ไม่มีความรู้มากพอ 

ที่จะรู้ว่าข้อสอบข้อไหนมันผิดหรอกน่า  ดังน้ันการกาข้อ ค  เอาไว้ก่อน  มันก็

ถูกต้องแล้ว

แล้วหมอต้นแบบก็ควักรายชื่อยาวเป็นพืดออกจากกระเป๋าสะพายข้าง 

เขาอธิบายว่าเป็นรายชื่อแขกที่ตำารวจขอให้เอาไปให้เม่ือเช้าน้ี  เขาเลยถือโอกาส

ถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้ชุดหน่ึง  นับว่ารอบคอบทีเดียวสำาหรับนักพยายามสืบ
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มือใหม่  ฉันนึกชม  แต่ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าเราจะรู้จักแขกทุกคนได้อย่างไร 

ในเมื่อฉันก็เพิ่งเคยเจอเจ้าภาพในงานเมื่อวานนี้เอง  การรับงานครั้งนี้เจ้าสาว

โทรมาจองคิว  แล้วโอนเงินมัดจำาโดยไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนด้วยซำ้า  แต่ถึง

อย่างนั้นเราทั้งสองก็ลองวิธีนี้ดู

จากรายชือ่แขกหา้รอ้ยยีส่บิสามคน หมอตน้แบบตดัทิง้ไปรอ้ยสามสบิหา้

คน  ทั้งหมดเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมบ้าง  สมัยเรียนแพทย์บ้าง  และ

บางส่วนคือบุคลากรในโรงพยาบาลที่หมอต้นแบบคุ้นเคยเป็นอย่างดี  ดูแล้ว

คนเหล่านั้นไม่มีมูลเหตุจูงใจในฆาตกรรม  แต่อย่าลืมว่าแขกแต่ละคนยังมี

ผู้ติดตามอีกล่ะ  การ์ดเชิญที่เขียนเอาไว้ว่าเรียนเชิญคุณ...และครอบครัวไม่รู้

มีกี่ใบ  และจะมีกี่คนที่ไม่เพียงแต่เอาคนในครอบครัวมา  บางทีอาจติดคนอ่ืน

ที่ไม่พึงประสงค์มาด้วยก็เป็นได้

“เร่ืองน้ีไม่ต้องห่วงครับ”  หมอต้นแบบยืนยันหลังจากฉันตั้งข้อสังเกต  

“งานนีม้กีารคดัแขก และใหแ้ขกทีจ่ะมารว่มงานสง่รายชือ่ยนืยนัวา่ใครจะมาบา้ง

และมากับใคร”  เวอร์ได้ที่จริง ๆ   ฉันคิดในใจ

“ทุกคนทำาตามนั้นเลยหรือคะ”  ฉันถาม  น่ีออกจะผิดธรรมเนียมปฏิบัติ

ของไทยอยู่เอาการ

“ครบั...ทกุคนทำาตามนัน้  เพราะผูม้ารว่มงานสว่นหน่ึงเปน็ลกูน้องสารวตัร

จ๊อด  ส่วนหนึ่งเป็นลูกน้องในบริษัทเทรดดิงของพ่อหมอก๊ิก  และมีหลายคน

เป็นลูกค้าต่างชาติที่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติแบบน้ีดี  ไม่เห็นหรือครับว่าพิธีกร

ในงานต้องพูดสองภาษา”  ใช่...พิธีกรชายหญิงพูดสองภาษา แต่ก็ไม่เห็นแปลก 

ฉันเจอเร่ืองอย่างนี้บ่อยจนไม่คิดว่าผิดสังเกต  “ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน

เราก็ได้โทรไปคอนเฟิร์มล่วงหน้า  ไม่เห็นหรือครับว่าเราวางของชำาร่วยที่เก้าอ้ี

แขกโดยสั่งผลิตตามจำานวนผู้มาร่วมงาน”  ฉันจำาได้  ของชำาร่วยหรูหราเป็น

ชุดนำ้าชาที่มีสัญลักษณ์รูปตัวอักษรแบบเดียวกับที่เห็นบนเวที  ราคาของมันคง

ไม่ต้องนึกเดา  ไม่ใช่อันละสิบยี่สิบบาทตามมาตรฐานของชำาร่วยแน่ ๆ
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“ดังนั้นทุกคนที่มา คุณจึงมีรายชื่อทั้งหมด”

“ครับ ทั้งหมด”

“แล้วแยกแขกของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาไว้หรือเปล่าคะ”

“ใช่ครับ  ออร์แกไนเซอร์ทำาค่อนข้างละเอียด  แถมแยกเป็นสามส่วน 

คือญาติฝ่ายเจ้าสาว ญาติฝ่ายเจ้าบ่าว  และแขกผู้ร่วมงาน”

“ทำางานละเอียดดีจริง ๆ ”  ฉันชมอย่างจริงใจ

“คงต้องยกความดีความชอบให้ออร์แกไนเซอร์  เขาจัดการทุกอย่าง

ได้สมใจเจ้าภาพจริง ๆ   ถ้าไม่นับเรื่อง...”  หมอต้นแบบกลืนคำาสุดท้ายลงคอ 

เขาเงยหน้ายิ้มเจื่อน ๆ   แล้วก้มลงจดจ่อกับกระดาษห้าแผ่นนั้นอีกครั้ง

“สรุปแล้วยังเหลืออีกสามร้อยแปดสิบแปดคน  คุณคิดว่าจะเป็นหนึ่ง

ในนี้ไหม”  เขาถามขึ้น

“ยังไม่แน่ใจ  แต่ที่แน่ ๆ  ไม่ใช่ชิงทรัพย์  ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย  ในความรู้สึก

ของฉัน มันเหมือนวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอน”

“อะไรทำาให้คุณคิดอย่างนั้น”

“เออ่...ไมรู่ส้คิะ”  ฉนัตอบแบบไมรู่จ้รงิ ๆ   บอกตวัเองไดเ้พยีงวา่บางอยา่ง

ที่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออกมันชวนให้คิดไปทางนั้น
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