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อีกคร์ั�ง 

ขี้าพิเจิ้าปร์ะสงค์จิะหยั�งหาความีเป็นไปได้

ให้ละเอียดถี่ี�ถี่้วน

ว่าอาจิยังมีีความียุต้ิธร์ร์มีหลงเหลืออย้่

เดือร์์เร์็นมีัที่ที่์ (Dürrenmatt), ความยุุติิธรรม



มีีคนโที่ร์ศัพิที่์มีาเวลาสามีทีุ่่มีสามีสิบเจิ็ดนาที่ี 

ขีองวันทีี่� 18 มีีนาคมี ซ่ึ่�งเป็นวันเสาร์์ ก่อนวันงานเที่ศกาล 

อันอ่กท่ี่กและสว่างไสว ทีี่�เมืีองจัิดฉลองแด่นักบุญโยเซึ่ฟ 

ผู้้้เป็นชั่างไมี้  และก็ชั่างไมี้นั�นเองที่ี�คำ�าวันนั�นชัาวเมีือง 

ก่อไฟเผู้าเคร์่�องเร์่อนเก่าๆ ในย่านชัุมีชันให้  ปร์ะหน่�ง 

เป็นคำามัี�นสัญญาต่้อบร์ร์ดาช่ัางไม้ีทีี่�ยังปร์ะกอบอาชีัพิอย่้ 

ซึ่่�งต้อนนี�มีีน้อยเต้็มีที่ีแล้ว ว่างานจิะไมี่ขีาดมีือ    ใน 

สำานักงานต้่างๆ แที่บไมี่มีีคนอย้่เลย  ผู้ิดกับวันอื�นๆ ใน 

เวลานั�น แม้ีจิะยังเปิดไฟสว่างก็ต้ามี  ส่วนในสถี่านีต้ำาร์วจิ 

ก็ร์้้กันอย้่ในที่ีว่าต้้องเปิดไฟยามีคำ�าคืน เพิื�อให้ปร์ะชัาชัน 

ร์้ ้ส่กว่ามีีการ์เฝ้้าด้แลความีปลอดภิัยขีองพิวกเขีาอย้่ 

ต้ลอดเวลา

พินักงานร์ับโที่ร์ศัพิที่์บันที่่กเวลาและชัื�อขีองคนที่ี� 

โที่ร์ศัพิที่์เขี้ามีา จิอร์์โจิ ร์อชัแชั็ลลา  นำ�าเสียงเขีาสุภิาพิ 
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สงบ น่าฟัง “เหมืีอนเสียงคนบ้า” พินักงานคิด  แล้วไหน 

นายร์อชัแชั็ลลาคนนี�ยังขีอพิ้ดกับผู้้้กำากับการ์สถี่าน ี

ต้ำาร์วจิอีกด้วย  บ้าหนัก โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในเวลานั�น 

และในคำ�าวันนั�น

พินักงานร์ับโที่ร์ศัพิที่์พิยายามีควบคุมีนำ�าเสียงให้ 

เป็นแบบเดียวกับเขีา  แต้่กลับเหมีือนล้อเลียน ซึ่่�งยิ�ง 

ชััดเจินขี้�นเมีื�อต้อบด้วยมีุกต้ลกว่า “ผู้้้กำากับการ์สถี่านี 

ต้ำาร์วจิเคยอย่้ในสถี่านีต้ำาร์วจิเสียทีี่�ไหนล่ะครั์บ” มุีกนี�ใน 

สถี่านีต้ำาร์วจิแห่งนั�นพิ้ดกันจินเป็นปกต้ิวิสัยเมีื�อเอ่ยถี่่ง 

เร์่�องที่ี�ผู้้้กำากับการ์ไมี่อย้่บ่อยๆ  เขีาพิ้ดต้่อ “ผู้มีจิะโอน 

สายคุณ์ไปที่ี�ห้องสาร์วัต้ร์นะคร์ับ” ด้วยความีสะใจิที่ี�ได้ 

แกล้งสาร์วัต้ร์ ซึ่่�งต้อนนั�นคงกำาลังจิะออกจิากที่ี�ที่ำางาน

สาร์วัต้ร์กำาลังสวมีเสื�อคลุมีอย้่จิร์ิงๆ  จิ่าซึ่่�งนั�งโต้๊ะ 

ที่ำามีุมีกับโต้๊ะขีองสาร์วัต้ร์เป็นคนร์ับสาย  เขีาฟัง  หา 

ดินสอกับกร์ะดาษับนโต้๊ะ และขีณ์ะจิดก็ต้อบคร์ับ จิะไป 

ให้เร์็วที่ี�สุด ที่ันที่ีที่ี�ไปได้  เชั่นนี�จิ้งวางความีเป็นไปได้ไว้ 

ในแบบที่ี�จิะไมี่ที่ำาให้ผู้ิดหวังเร์่�องความีร์วดเร์็ว

“ใคร์หร์่อ” สาร์วัต้ร์ถี่ามี

“ผู้้้ชัายคนหน่�ง บอกว่ามีีขีองที่ี�เขีาพิบในบ้านจิะ 



เรื่่�องง่ายๆ 11

ให้เร์าด้โดยด่วนคร์ับ”

“ศพิหร์่อเปล่า” สาร์วัต้ร์ล้อเล่น

“เปล่าคร์ับ  เขีาบอกเลยว่าเป็นขีอง”

“ขีอง... แล้วเขีาชัื�ออะไร์ ผู้้้ชัายคนนั�นน่ะ”

จ่ิาหยิบแผู่้นกร์ะดาษัทีี่�เขีาจิดชืั�อและทีี่�อย่้ไว้มีาอ่าน 

“จิอร์์โจิ ร์อชัแชั็ลลา ย่านโคตุ้นโญ เลยแยกมีนเต้โร์สโซึ่ 

ไปที่างขีวาสี�กิโลเมีต้ร์ ห่างจิากที่ี�นี�สิบห้ากิโลเมีต้ร์”

สาร์วัต้ร์เดินกลับจิากปร์ะต้้มีาที่ี�โต้๊ะขีองจิ่า  หยิบ 

กร์ะดาษัแผู่้นนั�นไปอ่าน ท่ี่าที่างเหมืีอนเจิออะไร์มีากกว่า 

ที่ี�จิ่าบอก  แล้วพิ้ดว่า “เป็นไปไมี่ได้”

“อะไร์หร์่อคร์ับ” จิ่าถี่ามี

“นายร์อชัแชั็ลลาคนนี�” สาร์วัต้ร์ต้อบ “ที่ำางานเป็น 

กงสุลหร่์อไม่ีก็ท้ี่ต้อย่้ทีี่�ไหนสักแห่ง  ไม่ีกลับมีาทีี่�นี�หลาย 

ปีดีดักแล้ว  ปิดบ้านหลังในเมีือง  ส่วนหลังนอกเมีืองก็ 

ปล่อยทิี่�งไว้ให้ร้์างจินจิะพัิง  อย่้ในย่านโคตุ้นโญนั�นแหละ 

หลังที่ี�มีองจิากถี่นนเห็นอย้่บนเนิน เหมีือนเป็นป้อมี...”

“ฟาร์์มีเก่า” จิ่าพิ้ด “ผู้มีเคยผู้่านไปที่างนั�นหลาย 

หน” 

“ขี้างในร์ั�วที่ี�ที่ำาให้มีันเหมีือนฟาร์์มีนั�นน่ะ มีีวิลลา 
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สวยมีาก หร์่อถี่้าต้อนนี�ไมี่มีีแล้ว เมีื�อก่อนก็เคยมีี... 

ใหญ่มีากนะคร์อบครั์วร์อชัแช็ัลลาน่ะ แต่้ต้อนนี�เหลือแค่ 

ท้ี่ต้หร่์อกงสุลหร่์อคนนั�น ฉันน่กว่าเขีาต้ายไปแล้วด้วยซึ่ำ�า 

เพิร์าะไมี่ได้เห็นนานมีากแล้ว”

“ให้ผู้มีไปต้ร์วจิด้ก็ได้นะคร์ับ” จิ่าพิ้ด

“ไมี่ต้้องหร์อกน่า  ฉันมีั�นใจิว่าเป็นเร์่�องล้อเล่น... 

เอาไว้พิรุ่์งนี� ถ้ี่านายว่างและไม่ีขีี�เกียจิ ก็แวะไปด้หน่อย... 

แต้่ไมี่ว่าจิะเกิดอะไร์ขี้�น พิร์ุ่งนี�ไมี่ต้้องต้ามีหาฉันนะ  ฉัน 

จิะไปงานฉลองนักบุญโยเซึ่ฟที่ี�บ้านเพิื�อนนอกเมีือง”



วันรุ่์งข้ี�น จ่ิาออกต้ร์วจิย่านโคตุ้นโญ  เขีากับต้ำาร์วจิ 

อีกสองคนที่ี�ไปด้วยกันร์้้ส่กเหมีือนไปเที่ี�ยว เพิร์าะฟัง 

จิากที่ี�สาร์วัต้ร์พิ้ด พิวกเขีามีั�นใจิว่าสถี่านที่ี�แห่งนั�นไมี่มีี 

คนอย่้ และโที่ร์ศัพิท์ี่เมืี�อคำ�าวานก็เป็นเร่์�องล้อเล่น ลำาธาร์ 

ที่ี�ไหลผู้่านต้ีนเขีาต้อนนี�เหลือให้เห็นเพิียงร์่องหินสีขีาว 

ร์าวกร์ะด้ก แต้่บนเนินเหนือฟาร์์มีที่ร์ุดโที่ร์มีนั�นยังเขีียว 

ขีจิี  พิวกเขีาต้ั�งใจิว่า หลังจิากต้ร์วจิพิื�นที่ี�เสร์็จิจิะไปเก็บ 

หน่อไมี้ฝ้ร์ั�งกับผู้ักชัิเคอร์ีให้สนุก  ที่ั�งสามีเชัี�ยวชัาญเร์่�อง 

ด้ผู้ักป่าว่าชันิดไหนกินได้ เยี�ยงชัาวไร์่ชัาวนาซึ่่�งเป็น 

พิื�นเพิขีองพิวกเขีา 

พิวกเขีาเขี้าไปในร์ั�ว  มีันไมี่ใชั่กำาแพิงธร์ร์มีดาๆ 

อย่างที่ี�คิดเมีื�อมีองจิากเบื�องล่าง แต้่เป็นห้องเก็บขีอง 

ปิดปร์ะต้้ใส่กลอนแวววาว  ห้องเก็บขีองเหล่านี�ล้อมีร์อบ 

วิลลาหลังเล็กๆ ซ่ึ่�งสวยงามีมีากจิริ์ง ๆ   แม้ีจิะเต็้มีไปด้วย 
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ร์่องร์อยขีองความีชัำาร์ุดที่ร์ุดโที่ร์มี  พิวกเขีาเดินด้ร์อบๆ 

เห็นหน้าต้่างชัั�นนอกปิดอย้่ทีุ่กบาน  ยกเว้นบานหน่�ง 

ที่ำาให้มีองผู้่านกร์ะจิกเขี้าไปขี้างในได้  ในแสงจิ้ายามีเชั้า 

ขีองเดือนมีีนาคมีนั�น ต้อนแร์กพิวกเขีาเห็นไม่ีชััด  ต่้อมีา 

ก็เร์ิ�มีมีองออกว่าอะไร์เป็นอะไร์  แล้วเมีื�อทีุ่กคนลองที่ำา 

แบบเดียวกันโดยเอามีือป้องหน้า ก็ด้จิะแน่ใจิว่าเห็น 

ผู้้้ชัายคนหน่�งนั�งหันหลังให้หน้าต้่างอย้่ที่ี �โต้๊ะที่ำางาน 

เหมีือนล้มีฟุบไป 

จิ่าต้ัดสินใจิทีุ่บกร์ะจิกหน้าต้่างเขี้าไป  ชัายคนนั�น 

อาจิเป็นลมี และอาจิช่ัวยเหลือทัี่น  แต่้เขีาต้ายแล้ว  และ 

ไมี่ใชั่เพิร์าะหมีดสต้ิหร์่อหัวใจิวาย  ที่ี�ศีร์ษัะขีองเขีาซึ่่�ง 

ฟุบอย้่บนโต้๊ะมีีเลือดสีดำาคลำ�าจิับต้ัวกันเป็นก้อนต้ั�งแต้ ่

บร์ิเวณ์ขีมีับจินถี่่งขีากร์ร์ไกร์ล่าง

จ่ิาต้ะโกนบอกต้ำาร์วจิสองคนทีี่�ลอดหน้าต่้างเข้ีาไป 

ด้วยว่า “อย่าแต้ะต้้องอะไร์นะ!” และเพิื�อจิะไมี่แต้ะต้้อง 

โที่ร์ศัพิที่์ที่ี�อย้่บนโต้๊ะนั�น เขีาสั�งเพิื�อนร์่วมีงานคนหน่�ง 

ให้กลับไปร์ายงานขี่าวที่ี�สถี่านีต้ำาร์วจิ และให้แพิที่ย์ 

ชั่างภิาพิ และต้ำาร์วจิสองสามีคนที่ี�มีีสิที่ธิพิิเศษัได้ร์ับ 

ยกย่องให้เป็นผู้้้เชัี�ยวชัาญด้านพิิส้จิน์หลักฐาน ร์ีบร์ุดมีา 
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ในความีเห็นขีองจิ่า เป็นเพิร์าะสิที่ธิพิิเศษัเที่่านั�นเอง ก็ 

ในเมีื�อพิวกเขีายังไมี่เคยชั่วยคลี�คลายคดีไหนได้เลย 

มีีแต้่ที่ำาให้ยุ่งเสียมีากกว่า 

หลังจิากสั�งการ์และกำาชัับต้ำาร์วจิอีกคนที่ี�อย้่ด้วย 

ว่าอย่าแต้ะต้้องอะไร์แล้ว จิ่าก็เร์ิ�มีปฏิิบัต้ิหน้าที่ี�ในส่วน 

ขีองการ์สังเกต้ด้สิ�งต้่างๆ เพิื�อเขีียนร์ายงานที่ี�เขีาต้้อง 

ที่ำาหลังจิากนั�น  งานยากนี�ไมี่เคยที่ำาได้ดังใจิเลย  แมี้จิะ 

เร์ียนในโร์งเร์ียนต้ั�งหลายปี และอ่านหนังสือมีาบ้าง ก็ยัง 

ไม่ีพิอให้เขีาใช้ัภิาษัาได้คล่อง  แต่้น่าแปลก การ์ต้้องเขีียน 

สิ�งที่ี�เห็น บวกกับความีวิต้กกังวลจินแที่บทีุ่กขี์ใจิ กลับ 

ชั่วยให้สมีองขีองเขีาคัดกร์องและเลือกสร์ร์สิ�งสำาคัญอัน 

เป็นเนื�อแที่้ได้ จินสุดที่้ายเหลือสิ�งที่ี�สมีเหตุ้สมีผู้ลและ 

แหลมีคมีต้ิดอย้่ในร์่างแหแห่งการ์เขีียน  นักเขีียนอิต้าลี 

ต้อนใต้้คงเป็นเชั่นนี�กร์ะมีัง โดยเฉพิาะอย่างยิ�งชัาวซึ่ิซึ่ิลี 

แมี้ว่าจิะได้เร์ียนต้่อชัั�นมีัธยมีปลาย หร์่อมีหาวิที่ยาลัย 

และอ่านหนังสือมีากก็ต้ามี

ความีร์้้ส่กแร์กที่ี�เกิดขี้�นเมีื�อเห็นคือ ชัายผู้้้นั�นฆ่่า 

ต้ัวต้าย  ปืนอย้่บนพิื�น ที่างด้านขีวาขีองเก้าอี�ที่ี�เขีานั�ง 

เป็นปืนเยอร์มีันร์ุ่นเก่าที่ี�ใชั้ในสงคร์ามีโลกชั่วงปี 1915 – 
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1918  ปร์ะเภิที่ที่ี�ที่หาร์ผู้่านศ่กนำากลับบ้านเป็นที่ี�ร์ะล่ก 

แต้่มีีร์ายละเอียดอย่างหน่�งที่ี�ลบเร์่�องฆ่่าต้ัวต้ายออกไป 

จิากความีร์้้ส่กแร์กขีองจิ่าที่ันที่ี  คือมีือขีวาขีองผู้้้ต้ายซึ่่�ง 

ควร์จิะห้อยอย้่เหนือปืนที่ี�ต้กลงไป กลับวางอย้่บนโต้๊ะ 

ที่ับกร์ะดาษัที่ี�มีีขี้อความีว่า “ผู้มีพิบ.” เคร์่�องหมีายจิุด 

หลังคำาว่า “ผู้มีพิบ” ฉายแสงวาบขี้�นในใจิจิ่า ที่ำาให้เห็น 

ภิาพิเหตุ้การ์ณ์์ฆ่าต้กร์ร์มีเบื�องหลังฉากฆ่่าต้ัวต้ายที่ี�จิัด 

อย่างไมี่ละเอียดร์อบคอบนัก  ผู้้้ชัายคนนี�เร์ิ�มีเขีียนว่า 

“ผู้มีพิบ” อย่างทีี่�เขีาโที่ร์ศัพิท์ี่ไปบอกต้ำาร์วจิว่าพิบขีองทีี่� 

ไมี่คิดว่าจิะพิบในบ้าน  เขีากำาลังจิะเขีียนเกี�ยวกับสิ�งนั�น 

เพิร์าะไม่ีแน่ใจิเสียแล้วว่าต้ำาร์วจิจิะมีา และร้้์ส่กกลัวขีณ์ะ 

อย้่ต้ามีลำาพิังในความีเงียบ  ขีณ์ะนั�นมีีคนมีาเคาะปร์ะต้้ 

‘ต้ำาร์วจิกร์ะมีัง’ เขีาคิด แต้่กลับปร์ากฏิว่าเป็นฆ่าต้กร์ 

ซ่ึ่�งคงแสดงตั้วเป็นต้ำาร์วจิ เขีาจ้ิงให้เข้ีาบ้าน  หลังจิากนั�น 

เขีาเดินกลับไปที่ี�โต้๊ะ แล้วเร์ิ�มีเล่าเกี�ยวกับสิ�งที่ี�เขีาพิบ 

ปืนนั�นอาจิวางอย้่บนโต้๊ะ  ต้อนที่ี�เขีาร์้้ส่กกลัวมีากเขี้า 

เขีาคงไปหยิบมีันออกมีาจิากห้องเก็บขีองใชั้ ในบ้าน 

ที่ี�เขีาจิำาได้ว่ามีีปืนอย้่ในนั�น (จิ่าไมี่คิดว่าฆ่าต้กร์จิะพิก 

อาวุธเก่าเชั่นนั�น)  เมีื�อฆ่าต้กร์เห็นปืนวางอย้่บนโต้๊ะ ก็ 
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อาจิสอบถี่ามีขี้อมี้ล ต้ร์วจิด้การ์ใชั้งาน แล้วพิลันเล็ง 

ไปที่ี�ศีร์ษัะขีองเขีา และยิง  จิากนั�นก็เกิดความีคิดอัน 

ชัาญฉลาดที่ี�จิะใส่จิุดหลังขี้อความี “ผู้มีพิบ” ซึ่่�งอาจิ 

ต้ีความีได้ว่า “ผู้มีพิบว่าชัีวิต้ไมี่มีีค่าพิอให้อย้่” หร์่อ 

“ผู้มีพิบความีจิริ์งสุดขัี�วหน่�งเดียว” “ผู้มีพิบ” “ผู้มีพิบ” 

พิบทีุ่กอย่างและไมี่พิบอะไร์เลย  ฟังไมี่ขี้�น  แต้่ในส่วน 

ขีองฆ่าต้กร์ เคร์่�องหมีายจิุดนั�นไมี่ใชั่ขี้อผู้ิดพิลาดเสียที่ี 

เดียว  เพิร์าะสำาหร์ับขี้อสันนิษัฐานว่าฆ่่าต้ัวต้ายซึ่่�งต้้องมีี 

คนหยิบยกขี้�นมีาแน่ๆ (เร์่�องนี�จิ่ามีั�นใจิ) เคร์่�องหมีาย 

จิุดนั�นจิะให้ความีหมีายเชัิงปร์ัชัญาและการ์ดำาร์งอย้่ 

โดยเฉพิาะอย่างยิ�งถี่้าบุคลิกขีองผู้้้ต้ายมีีสิ�งให้เชัื�อมีโยง 

บนโต๊้ะมีีพิวงกุญแจิ แท่ี่นโลหะวางปากกาและขีวดหม่ีก 

เก่าๆ ร้์ปถ่ี่ายขีองคนกลุ่มีใหญ่ท่ี่าที่างร่์าเริ์ง ถ่ี่ายในสวน 

อย่างน้อยห้าสิบปีมีาแล้ว  อาจิเป็นข้ีางนอกนั�นเอง ต้อน 

ที่ี�ร์อบๆ บ้านยังมีีต้้นไมี้ร์่มีร์่�นเป็นร์ะเบียบ ซึ่่�งต้อนนี� 

เหลือเพิียงกิ�งไมี้แห้งและดงหญ้า 

ขี้างกร์ะดาษัแผู้่นที่ี�มีีขี้อความี “ผู้มีพิบ” มีีปากกา 

หมี่กซึ่่มีสวมีปลอกเร์ียบร์้อย  นับเป็นความีปร์ะณ์ีต้ขีอง 

ฆ่าต้กร์ (จ่ิามัี�นใจิมีากข้ี�นเร่์�อยๆ ว่าเป็นฆ่าต้กร์ร์มี) เพืิ�อ 



เลโอนาร์์โด ชััชัชัา18

ให้ร์้้ส่กว่า ชัายผู้้้นั�นกำาหนดจิุดจิบขีองต้นด้วยจิุดนั�น

ร์อบๆ ห้องมีีชัั�นหนังสือแที่บว่างเปล่า  ที่ี�ยังเหลือ 

อย่้เป็นนิต้ยสาร์เกี�ยวกับกฎหมีายเย็บเล่มีร์วมีกันเป็นปีๆ 

ค้่มีือการ์เกษัต้ร์ มีัดนิต้ยสาร์ชัื�อ ธรรมชาติิและศิิลปะ

นอกจิากนั�นก็มีีหนังสือวางซึ่้อนกัน บางเล่มีคงเป็น 

หนังสือโบร์าณ์  จิ่าอ่านต้ร์งสัน Calepinus  เขีาเคยคิด 

มีาต้ลอดว่า พิจินานุกร์มีภิาษัาละต้ินนี�เป็นหนังสือเล่มี 

เล็กๆ สำาหร์ับพิกใส่กร์ะเป๋า คล้ายๆ หนังสือค้่มีือ  เขีา 

ร์้้ส่กว่าน่าแปลกที่ี�ชัื�อหนังสือเล่มีเล็กๆ เหล่านั�นมีาจิาก 

หนังสือเหล่านี�ซึ่่ �งแต้่ละเล่มีหนักไมี่น้อยกว่าสิบกิโล 

ความีร์อบคอบที่ี�จิะไมี่ที่ิ�งร์อยนิ�วมีือ แมี้จิะเป็นสิ�งที่ี�เขีา 

ไมี่เชัื�อ ที่ำาให้เขีายับยั�งความีอยากจิะเปิดด้สักเล่มี  และ 

ด้วยความีร์อบคอบเดียวกันนั�น เขีากับต้ำาร์วจิอีกคน 

จิ้งเดินด้ในบ้านโดยไมี่แต้ะต้้องเคร์่�องเร์่อนและมีือจิับ- 

ปร์ะต้้  เขี้าไปแต้่ในห้องที่ี�ปร์ะต้้เปิดอย้่แล้วเที่่านั�น 

บ้านกว้างกว่าที่ี�คิดต้อนมีองจิากขี้างนอก  มีีห้อง 

ร์ับปร์ะที่านอาหาร์ขีนาดใหญ่ ต้ั�งโต้๊ะไมี้โอ๊กเนื�อหนา ต้้้ 

สี�หลัง ที่ำาด้วยไมี้ชันิดเดียวกัน  ในต้้้มีีจิาน ถี่้วยสำาหร์ับ 

ใส่ซึุ่ป แก้ว และหมี้อกาแฟ  นอกจิากนั�นยังมีีขีองเล่น 
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เก่าๆ กร์ะดาษั และผู้้าป้โต๊้ะอีกด้วย  ห้องนอน สองห้อง 

มีีฟ้กกับหมีอนกองร์วมีกันอย้่บนเต้ียง  อีกห้องเต้ียงด้ 

เหมีือนมีีคนนอนในคืนที่ี�ผู้่านมีา  ร์วมีกันเป็นสามีห้อง 

แต้่อาจิมีีอีกอย้่หลังปร์ะต้้ที่ี�จิ่าไมี่ได้เปิดก็ได้  บ้านถี่้กที่ิ�ง 

ให้ร์้าง ปร์าศจิากเคร์่�องเร์่อน หนังสือ ภิาพิเขีียน และ 

เคร์่�องกร์ะเบื�อง (เห็นร์่องร์อยสิ�งขีองที่ี�เคยมีี) แต้่ไมี่ให ้

ความีร์้้ส่กว่าไมี่มีีคนอย้่  ก้นบุหร์ี�ในที่ี�เขีี�ยบุหร์ี� ต้ะกอน 

ไวน์ก้นแก้วห้าใบ ซึ่่�งมีีคนเก็บไปไว้ในคร์ัว แน่นอนว่า 

เพิื�อล้าง  ห้องคร์ัวกว้าง มีีเต้าผู้ิงแบบใชั้ฟืน เต้าอบป้ 

กร์ะเบื�องบาเลนเซึ่ียเป็นกร์อบ  หมี้อที่องแดงกับกร์ะที่ะ 

แขีวนต้ิดผู้นังให้แสงเร์่องร์องเล็กน้อยในความีมีืดสลัว 

นั�น แม้ีว่าจิะข้ี�นสนิมีเขีียวแล้วก็ต้ามี  ปร์ะต้้บานเล็กขีอง 

ห้องคร์ัวเปิดส้่บันไดแคบและมีืด  มีองไมี่เห็นว่าสิ�นสุด 

ที่ี�ใด

จิ่ามีองหาว่ามีีไฟให้เปิดส่องบันไดไหมี  เห็นแต้่ 

สวิต้ชั์ขีองโคมีไฟเหนือเต้าผู้ิง จิ้งลองเสี�ยงขี้�นบันไดนั�น 

ไป  แต้่หลังจิากขี้�นไปได้ห้าหกขีั�น อย่างเก้ๆ กังๆ ก็ 

เร์ิ�มีจิุดไมี้ขีีดไฟ  จิุดไปหลายก้านกว่าจิะถี่่งปลายบันได 

ข้ีางบนนั�นเป็นคล้ายๆ ห้องใต้้หลังคา  ความีส้งขีองห้อง 
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ขีนาดคนร์้ปร์่างสันที่ัดศีร์ษัะเกือบแต้ะเพิดาน  แต้่กว้าง 

พิอๆ กับห้องร์ับปร์ะที่านอาหาร์ที่ี�ชัั�นล่าง  ในนั�นเต้็มีไป 

ด้วยโซึ่ฟา เก้าอี�นวมี เก้าอี� ซึ่่�งล้วนพิังแล้วที่ั�งนั�น  และ 

มีีหีบ กร์อบร์้ปเปล่า ผู้้ามี่านฝุ้่นจิับ  ร์อบๆ ห้องมีีร์้ปปั้น 

นักบุญคร์้�งต้ัวสำาหร์ับบร์ร์จิุวัต้ถีุ่ที่ี�ร์ะล่กถี่่งนักบุญ ร์าวๆ 

สิบองค์ สีที่อง แต่้องค์ทีี่�โดดเด่นคือองค์ใหญ่สุด สีเงินทีี่� 

อก สีดำาทีี่�เสื�อคลุมี ใบหน้าเคร่์งขีร้์มี  บร์ร์ดาร้์ปป้ันสีที่อง 

มีีชัื�อขีองนักบุญแต้่ละองค์อย้่ที่ี�ฐานแบบบาร์อก  ส่วน 

องค์ใหญ่แสนเคร์่งขีร์้มีนั�น ด้วยว่าจิ่ายังร์้้เร์่�องนักบุญไมี่ 

ดีพิอ จิ้งด้ไมี่ออกว่าคือนักบุญอิกเนเชัียส 

จิ่าจิุดไมี้ขีีดไฟก้านสุดที่้ายแล้วร์ีบลงไป “หลังคา 

มีร์ณ์ะ มีีนักบุญเต้็มีไปหมีด” เขีาบอกต้ำาร์วจิอีกคนซึ่่�ง 

ยืนร์ออย้่ต้ร์งต้ีนบันได  เขีาร์้้ส่กร์าวกับว่าฝุ้่น ใยแมีงมีุมี 

และร์า ร์่วงใส่ต้ัว  จิ้งลอดหน้าต้่างกลับออกไปส้่ยามีเชั้า 

หนาวเย็นสดชัื�น แสงแดด และหญ้าชัุ่มีนำ�าค้างแขี็ง

เขีาเดินไปร์อบๆ บ้าน  ยังคงต้ามีต้ิดด้วยต้ำาร์วจิ 

อีกคน  ที่่ามีกลางกิ�งไมี้ใบไมี้แห้งมีีลานโล่ง ซึ่่�งเห็นได้ 

ชััดว่าเป็นที่ี�ให้กลับร์ถี่  อาจิเป็นร์ถี่บร์ร์ทีุ่ก

“มีีร์ถี่ผู่้านนะ ต้ร์งนี�” จ่ิาพ้ิด แล้วชีั�ให้อีกคนด้กลอน 
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พิร์้อมีกับถี่ามีว่า “นายว่ากลอนพิวกนี�เป็นไง” หมีายถี่่ง 

กลอนปร์ะต้้ห้องเก็บขีองหร์่ออาจิเป็นคอกสัต้ว์ที่ี�ล้อมี 

ร์อบบ้านเหมีือนเป็นป้อมีแบบคาวบอยต้ะวันต้ก

“มีันใหมี่” ต้ำาร์วจิต้อบ

“ถี่้กต้้อง” จิ่าพิ้ด


