
ตอนที่หนึ่ง  แสงและเงา



มั นเร่ิมจากเหตุบังเอิญ  แต่นั่นแหละ  ทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับจูเลียน   อิเชอร์วูดเป็นเช่นน้ันเสมอ  อันท่ีจริงกิตติศัพท์ในเร่ืองความโง่เขลา
และอับโชคของเขานั้นเป็นที่ยอมรับอย่างปราศจากข้อโต้แย้ง  จนโลกศิลปะของ

ลอนดอนคงไม่คาดหวังอะไรน้อยไปกว่านี้หากได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ซ่ึงก็

ไม่ได้รู้  อิเชอร์วูด  ผู้ซ่ึงแผนกศิลปินโอลด์มาสเตอร์ของห้องประมูลโซเทบีส์

ประกาศว่าเป็นผู้รอบรู้  คือนักบุญอุปถัมภ์ของเหล่าผู้สิ้นหวัง  คือศิลปินกล้าได้

กล้าเสียผู้นิยมวางแผนอย่างรอบคอบแต่ลงเอยด้วยความย่อยยับ  ซ่ึงบ่อยคร้ัง

ไม่ได้เป็นเพราะความผิดของเขา  ผลท่ีตามมาก็คือ  เขาเป็นคนท่ีท้ังน่าชื่นชม

นับถือและเวทนาสงสาร  อันเป็นลักษณะที่หาได้ยากสำาหรับบุคคลในสถานะ

เดียวกัน  จูเลียน  อิเชอร์วูดทำาให้ชีวิตน่าเบื่อน้อยลงหน่อย  สังคมชั้นสูงแห่ง

ลอนดอนจึงชื่นชอบเขาเพราะเหตุนี้

ห้องแสดงงานศิลปะของเขาต้ังอยู่ด้านในสุดของลานสี่เหลี่ยมจัตุรัสปูหิน

ที่เรียกว่าเมสันส์ยาร์ด  กินพื้นที่สามชั้นของโกดังเก่าสไตล์วิกตอเรียที่คร้ังหนึ่ง

เคยเป็นของหา้งฟอร์ตนมัแอนดเ์มสนั  ดา้นหนึง่คอืสำานกังานบริษัทชปิปิงเลก็ ๆ  
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ของกรีก  อีกด้านคือผับให้บริการสาวออฟฟิศขี่สกูตเตอร์  เมื่อหลายปีก่อน 

กอ่นท่ีเงินอาหรับและรัสเซียจะไหลบา่เป็นระลอกเขา้มาในตลาดอสงัหาริมทรัพย์

ของลอนดอน  ห้องแสดงงานศลิปะนีเ้คยตัง้อยูใ่นยา่นทนัสมยับนถนนนวิบอนด ์

หรือนวิบอนดช์ตราเซอตามทีรู้่จักกนัในวงการคา้  จากนัน้ร้านคา้ประเภทแอร์เมส 

เบอร์เบอร์รี  ชาแนล  และคาร์เทียร์ก็เข้ามา  เป็นเหตุให้อิเชอร์วูดและคนอื่น ๆ  

จำาพวกเดยีวกบัเขา อนัไดแ้กบ่รรดาพ่อคา้ผู้เชีย่วชาญงานศลิปะระดบัพพิธิภณัฑ์

ของศิลปินโอลด์มาสเตอร์ไม่มีทางเลือก นอกจากลี้ภัยไปอยู่ย่านเซนต์เจมส์

ไม่ใช่คร้ังแรกที่อิเชอร์วูดถูกบีบให้เนรเทศตัวเองจากถิ่นเดิม  เขาเกิดใน

ปารีสก่อนสงครามโลกคร้ังที่สองหนึ่งวัน  เป็นลูกคนเดียวของพ่อค้างานศิลปะ

ชือ่ดงั  ซามเูอล อซิาโควิทซ์  เขาถกูอุม้ขา้มเทอืกเขาพเิรนสีหลงัเยอรมนับกุโจมตี 

แล้วถูกลักลอบพาตัวเข้ามาในอังกฤษ  ชีวิตวัยเด็กในปารีสและสายเลือดยิว

ในตัวคือเร่ืองยุ่งเหยิงในอดีตเพียงสองเร่ืองที่อิเชอร์วูดเก็บเป็นความลับจาก

คนอื่น ๆ  ในโลกศิลปะแห่งลอนดอนซ่ึงขึ้นชื่อว่าเป็นพวกลอบกัด  เท่าที่ทุกคนรู้ 

เขาเป็นคนอังกฤษขนานแท้ -- อังกฤษพอ ๆ กับนำ้าชาตอนบ่ายและโรคฟันผุ

เลยทีเดียว  เขามักพูดแบบน้ัน  เขาคือจูเลียน  อิเชอร์วูดผู้ไม่มีใครเทียบได้  จูลีใน 

หมูเ่พือ่น ๆ   จูเลยีนชุม่ฉำา่สำาหรับพรรคพวกผู้ร่วมดืม่สำามะเลเทเมาเปน็คร้ังคราว 

และทา่นผู้ประเสริฐสำาหรับนกัประวตัศิาสตร์ศลิปะและบรรดาภณัฑารักษ์ผู้อาศยั

ประโยชน์จากสายตาท่ีไม่เคยผิดพลาดของเขาเป็นกิจวัตร  เขาซ่ือตรงดุจเดียว

กับวันอันยาวนาน  วางใจได้เต็มที่  กิริยามารยาทไม่มีที่ติ  และไม่มีศัตรูที่แท้จริง 

เป็นผู้ประสบความสำาเร็จอย่างยอดเยี่ยมเมื่อคำานึงถึงว่าได้ผ่านช่วงเวลาแห่ง

ความลำาบากยากเข็ญในโลกศิลปะมาแล้วถึงสองยุค  โดยพื้นฐานแล้วอิเชอร์วูด

เป็นคนน่านับถือ  ทกุวนันี้ความนา่นับถือมีอยูไ่ม่มากนัก  ไม่ว่าในลอนดอนหรอื

ที่อื่น

อิเชอร์วูดไฟน์อาตส์มีลักษณะซ้อนสูงขึ้นไป  ชั้นล่างเป็นคลังเก็บสินค้า

ล้นปร่ี  สำานักงานติดต่อธุรกิจอยู่ชั้นสอง ห้องแสดงงานศิลปะอย่างเป็นทางการ
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อยู่ชั้นสาม  เป็นห้องที่หลายคนเห็นว่าสวยงามที่สุดในลอนดอน จำาลองแบบมา

ไม่ผิดเพี้ยนจากห้องแสดงงานศิลปะชื่อดังของปอล  โรซองแบร์ในปารีส  อันเป็น

สถานทีท่ีอ่เิชอร์วดูเคยใชช้วีติวยัเดก็อยา่งแสนสขุหลายตอ่หลายชัว่โมง  ท้ังยงัได้

อยูใ่กลช้ดิกบัตวัปกีสัโซเองบอ่ยคร้ัง  สำานกังานอยูใ่นสภาพแออดัแบบทีบ่รรยาย

ในหนังสือของดิกเกนส์  มีบัญชีชิ้นงานและเอกสารเก่าเหลืองกองซ้อนกันเป็น

ตั้งสูง  ผู้มาเยือนต้องเดินผ่านประตูกระจกแน่นหนาสองบานจึงจะเข้าไปได้ 

บานแรกเป็นทางเขา้มาจากเมสนัสย์าร์ด บานท่ีสองอยูเ่หนอืบนัไดแคบ ๆ ปพูรม

สนีำา้ตาลดา่งดวง  ณ  จุดนัน้ผูม้าเยอืนจะเผชญิกบัแมกก ีสาวผมบลอนดต์าปรือ

ที่แยกไม่ออกว่าภาพเขียนของทิเชียนต่างจากกระดาษชำาระอย่างไร  คร้ังหนึ่ง

อิเชอร์วูดเคยทำาตัวโง่สุด ๆ  ขนาดพยายามจีบเธอ  เมื่อไม่รู้จะพึ่งวิธีใด  เขาจึงจ้าง

เธอมาเป็นพนักงานต้อนรับแทน  ปัจจุบันเธอกำาลังตะไบเล็บ  ขณะโทรศัพท์บน

โต๊ะส่งเสียงเรียกโดยไม่มีคนรับสาย

”ช่วยรับสายหน่อยได้ไหม แมกส์„  อิเชอร์วูดถาม นำ้าเสียงเมตตา

”ทำาไมต้องรับ„  เธอย้อนถาม ปราศจากวี่แววประชดประชัน

”อาจเป็นเรื่องสำาคัญ„

เธอกลอกตากอ่นยกกระบอกโทรศพัทข์ึน้แนบหูอยา่งขุน่เคอืงแลว้พมึพำา

เบา ๆ   ”อิเชอร์วูดไฟน์อาตส์ค่ะ„  ไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็วางสายโดยไม่พูดอะไร

อีก  แล้วลงมือตะไบเล็บต่อ

”ว่าไง„  อิเชอร์วูดถาม

”ไม่มีใครพูด„

”ทำาตัวน่ารักหน่อยสิ  คนสวย ดูหมายเลขเรียกเข้าหน่อยเถอะ„

”เดี๋ยวเขาก็โทรกลับมาเองนั่นแหละ„

อเิชอร์วดูขมวดคิว้ หนักลบัไปประเมนิภาพเขยีนบนขาต้ังหุม้ผ้าสกัหลาด

กลางห้องอีกคร้ัง  ภาพนั้นเป็นรูปพระคริสต์ปรากฏพระองค์ต่อหน้ามารีย์

ชาวมกัดาลา นา่จะเปน็ฝีมอืลูกศษิยฟ์รันเชสโก อลับาน ี อเิชอร์วดูเพิง่ไดม้าจาก
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บ้านขุนนางหลังหนึ่งในบาร์กเชอร์ด้วยเงินเล็กน้อย  ภาพเขียนนั้นไม่ต่างอะไร

จากตวัอเิชอร์วดูเอง คอืควรตอ้งบูรณะกนัขนานใหญ ่ อายเุขาลว่งมาถงึวยัทีน่กั

วางแผนการเงินเรียกว่า  ”วัยฤดูใบไม้ร่วง„  ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแห่งความรุ่งโรจน์

ด้วย  เขาคิดอย่างหมองหม่น  เปน็ปลายฤดูใบไม้รว่งทีม่าพรอ้มสายลมบาดเนื้อ

และแสงไฟคริสต์มาสสว่างไสวตามถนนออกซ์ฟอร์ด  กระนั้น  สูทซาวิลโรว์ที่

สวมใส่และผมสีเทามากมายหลายปอยก็ทำาให้เขาดูเป็นคนภูมิฐานแต่หมิ่นเหม่ 

ภาพลักษณ์ท่ีเขาบอกว่าเป็นความเสื่อมถอยอย่างสง่างาม  เมื่อชีวิตมาถึงวัยนี้ 

เขาคงไม่ดิ้นรนต่อสู้เพื่ออะไรอีกแล้ว

”คิดว่าตอนสี่โมงจะมีคนรัสเซียไม่เอาไหนคนหนึ่งแวะมาดูภาพเขียน

ไมใ่ชห่รือ„  จู่ ๆ  อเิชอร์วดูกพ็ดูขึน้ สายตายงัคงวนเวยีนอยูท่ี่ผืนผ้าใบเกา่ครำา่คร่า

”คนรัสเซียไม่เอาไหนที่ว่ายกเลิกนัดไปแล้ว„

”เมื่อไร„

”เมื่อเช้า„

”ทำาไมยกเลิก„

”ไม่ได้บอก„

”ทำาไมคุณไม่บอกผม„

”บอกแล้ว„

”เหลวไหล„

”คุณคงลืม  จูเลียน  หลัง ๆ  นี่คุณเป็นบ่อยมาก„

อิเชอร์วูดเขม้นมองแมกกีด้วยสายตาตำาหนิ  พร้อมนึกฉงนว่าตนติดใจ

มนุษย์น่ารังเกียจคนนี้ได้อย่างไร  จากนั้น  เมื่อไม่มีนัดอื่นในตารางและแน่ใจว่า

ไม่มีอะไรดีกว่านั้นให้ทำา  เขาจึงสวมโอเวอร์โค้ตแล้วออกเดินไปยังร้านกรีนส์ 

ภตัตาคารและบาร์หอยนางรม นบัเปน็จดุเร่ิมตน้ของหว่งโซเ่หตุการณท์ีจ่ะนำาเขา

ไปสู่ภัยพิบัติซ่ึงตนไม่ได้เป็นผู้ก่ออีกคร้ัง  ขณะนั้นเป็นเวลาสี่โมงยี่สิบนาที 

เร็วกว่าเวลาปกติที่จะมีลูกค้าคับคั่งเล็กน้อย  บาร์จึงว่างเปล่า  มีเพียงไซมอน 
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เมนเดนฮอลล์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประมูลของคริสตีส์ผู้มีผิวสีแทนตลอดกาล 

คร้ังหนึ่งเมนเดนฮอลล์เคยมีส่วนในปฏิบัติการลับร่วมระหว่างอิสราเอลกับ

อเมริกาโดยไม่รู้ตัว  เป็นปฏิบัติการเพื่อแทรกซึมเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายญิฮาด

ที่วางระเบิดทั่วยุโรปตะวันตก  ที่อิเชอร์วูดรู้ก็เพราะตัวเขาเองมีบทบาทเล็ก ๆ 

อยู่ในปฏิบัติการคร้ังนั้นด้วย  อิเชอร์วูดไม่ใช่สายลับ  เขาคือผู้ช่วยสายลับ 

โดยเฉพาะสายลับคนหนึ่ง

”จลู!ี„  เมนเดนฮอลล์ร้องเรียก แลว้พูดตอ่ดว้ยนำา้เสยีงยัว่เยา้ชนดิท่ีสงวน

ไว้ใช้กับผู้ประมูลท่ีลังเลใจ  ”คุณดูเยี่ยมมาก!  ผอมลงหรือไง  หรือไปเข้าสปา

แพงระเบิดที่ไหนมา  หรือมีแฟนใหม่  มีเคล็ดลับอะไร บอกหน่อย„

”ซองแซร์„  อิเชอร์วูดตอบก่อนลงนั่งที่โต๊ะประจำาข้างหน้าต่าง มองออก

ไปเหน็ถนนดุก๊  ทีโ่ตะ๊ตวันัน้  เขาสัง่ไวนท่ี์วา่หนึง่ขวด แบบเยน็สดุขัว้  เพราะแกว้

เดยีวคงไมพ่อ  ไมช่า้เมนเดนฮอลลก์จ็ากไปพร้อมโบกมอืวอ่นเชน่เคย อเิชอร์วดู

จึงจมอยูก่บัความคดิและเคร่ืองดืม่ตามลำาพงั  เปน็สว่นผสมทีอ่นัตรายยิง่สำาหรับ

ผู้ชายในวัยล่วงเลยที่อาชีพการงานถดถอยสุดกู่

แต่ในทีส่ดุประตกูแ็กวง่เปดิ ภณัฑารักษ์สองคนจากหอศลิปแ์หง่ชาตเิดนิ

เขา้มาจากถนนเปยีกแฉะทีม่ดืลงทุกขณะ ตามดว้ยคนสำาคญับางคนจากหอศลิป์

เทต พร้อมตัวแทนจากบอนแฮมส์  นำาโดยเจเรมี  แครบบ์  ผู้อำานวยการแผนก

ศลิปะโอลดม์าสเตอร์ของหอ้งประมลูดงักลา่ว และท่ีตามคนกลุม่นีม้าติด ๆ  กค็อื

ร็อดดี  ฮัตชินสัน  ซ่ึงคนในวงกว้างเห็นว่าเป็นผู้ค้างานศิลปะที่ฉ้อฉลที่สุดใน

ลอนดอน  การมาของเขานับว่าเป็นลางร้าย  เพราะทุกหนแห่งที่ร็อดดีไปจะต้อง

มีเจ้าอ้วนโอลิเวอร์  ดิมเบิลบีติดตามมาด้วยอย่างแน่นอน  แล้วก็เป็นดังคาด 

ไม่กี่นาทีให้หลัง  หมอนั่นก็เดินตุปัดตุเป๋เข้ามาในบาร์พร้อมเสียงอึกทึกดุจหวูด

รถไฟตอนเท่ียงคนื  อเิชอร์วดูควา้โทรศพัทม์อืถอื แกลง้ทำาเป็นเจรจาธุระเร่งดว่น 

แต่โอลิเวอร์ไม่สนใจ  เขาเดินตรงมาท่ีโต๊ะด้วยท่าทีที่ภายหลังอิเชอร์วูดจำาได้ว่า

ไม่ต่างจากสุนัขล่าเนื้อไล่ล่าหมาจ้ิงจอก  จากนั้นก็หย่อนก้นใหญ่โตบนเก้าอี้ว่าง  
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”โดแมนดานีแยลโชตาร์„  เขาเอ่ยด้วยความชื่นชมเมื่อยกขวดไวน์จากถัง

นำ้าแข็ง  ”คงไม่ถือถ้าผมจะดื่มสักหน่อย„

เ ขาสวมสูทสีนำ้าเงินที่กระชับรูปร่างอวบอ้วนดุจห่อไส้กรอก  ติดกระดุมทอง 

 ขนาดเท่าเหรียญชลิลงิทีข่อ้มอืเสือ้  แกม้เขากลมและเปน็สชีมพ ูตาสฟีา้ออ่น

เปล่งประกายบ่งบอกว่านอนหลับสนิทดีเมื่อคืน  โอลิเวอร์  ดิมเบิลบีคือคน

บาปหนา และสำานึกผิดชอบชั่วดีไม่ได้มีมากวนใจแม้แต่น้อย

”อยา่โกรธเลยนะ  จูล„ี  เขาพูดขณะรินไวนข์องอเิชอร์วดูปริมาณมากพอดู

ให้ตัวเอง  ”แต่คุณดูยังกับกองเสื้อผ้าสกปรกไม่ได้ซักงั้นแหละ„

”ไซมอน  เมนเดนฮอลล์ไม่เห็นพูดแบบนั้นเลย„

”ไซมอนทำามาหากินด้วยการกล่อมให้ใครต่อใครควักกระเป๋า  ผมนี่สิ

ต้นตอแท้ ๆ  ของความจริง  ถึงมันจะทำาให้เจ็บปวดก็เถอะ„  ดิมเบิลบีจับตามอง 

อิเชอร์วูดด้วยท่าทางเป็นห่วงจากใจจริง

”โธ่เอ๊ย  อย่ามองผมแบบนั้นได้ไหม  โอลิเวอร์„

”แบบไหน„

”แบบพยายามหาคำาพูดดี ๆ มาปลอบก่อนหมอจะปลดเคร่ืองพยุงชีพ

ผมน่ะสิ„

”หลัง ๆ  มานี่คุณเคยส่องกระจกบ้างรึเปล่า„

”ระยะนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงกระจก„

”ชัดเลยว่าเพราะอะไร„  ดิมเบิลบีรินไวน์เติมใส่แก้วตัวเองอีกครึ่งนิ้ว

”อยากให้ผมสั่งอะไรให้อีกไหม  โอลิเวอร์  คาเวียร์หน่อยเป็นไง„

”ผมตอบแทนคุณคุ้มเสมอไม่ใช่รึ„

”เปลา่  โอลเิวอร์  ไมใ่ชเ่ลย  ความจริงถา้ผมจดบญัชไีวอ้ยา่งละเอียดละก ็

คุณคงติดค้างผมอยู่หลายพันปอนด์เชียวละ แต่ผมไม่ได้จด„

ดมิเบลิบีไมส่นใจคำาวิพากษ์วจิารณน์ัน้  ”เป็นอะไรไป  จูเลยีน  อะไรทำาให้
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ไม่สบายใจล่ะคราวนี้„

”สำาหรับตอนนี้นะ  โอลิเวอร์  คุณนั่นแหละ„

”เป็นเพราะแมส่าวคนนัน้ใชไ่หม  จูล ี คณุกลุ้มเร่ืองนัน้ใชไ่หม  หลอ่นชือ่

อะไรนะ„

”คาสซานดรา„  อิเชอร์วูดตอบกับหน้าต่าง

”ถูกหล่อนหักอกละสิท่า„

”พวกเธอทำาแบบนั้นตลอด„

ดมิเบลิบียิม้  ”ผมละแปลกใจจริง ๆ  กบัความสามารถในเร่ืองรัก ๆ  ใคร่ ๆ  

ของคุณนี่  ผมยอมทุกอย่างขอให้ได้ตกหลุมรักสักครั้งก็พอ„

”คุณเป็นเสือผู้หญิงตัวฉกาจที่สุดที่ผมรู้จัก  โอลิเวอร์„

”เป็นเสือผู้หญิงก็ไม่ดีเท่ามีความรักหรอก  ผมรักผู้หญิง  ผู้หญิงทุกคน 

เลย  ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ„

อิเชอร์วูดทอดตามองถนน  ฝนเร่ิมตกอีกคร้ัง  ทันเวลาชั่วโมงเร่งด่วน

พอดี

”หลัง ๆ  นี่ขายภาพได้บ้างไหม„  ดิมเบิลบีถาม

”จริง ๆ  แล้วก็หลายภาพอยู่„

”ตามที่ได้ยินไม่มีเลยนี่„

”นั่นก็เพราะซื้อขายกันส่วนบุคคล„

”อยา่โม„้  โอลเิวอร์ตอบเสยีงหยนั  ”คณุขายไมไ่ดเ้ลยสกัภาพหลายเดอืน

แล้ว  แต่นั่นไม่ได้ทำาให้คุณหยุดสะสมภาพใหม่ ๆ   จริงไหม  กี่ภาพกันล่ะที่คุณ

แอบไวใ้นหอ้งเกบ็ของ  มากพอจะตัง้แสดงไดเ้ตม็พิพธิภณัฑส์นิะ แถมยงัเหลอื

อีกสองสามพันภาพด้วยซำ้า  ทั้งหมดนั่นเก่าเกรียม  ตายสนิทยังกับตะปูตอก

ฝาโลง„

อเิชอรว์ดูไมโ่ต้ตอบนอกจากบีบนวดบัน้เอว  มนัเปน็อาการผดิปกตเิร้ือรัง

ทางกายท่ีเกิดขึ้นแทนอาการไอโขลก  เขาคิดว่ามันพัฒนาขึ้น  เพราะอาการ
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เจ็บหลังไม่รบกวนคนใกล้เคียงแต่อย่างใด

”ผมยังยืนยันข้อเสนอเดิม„  ดิมเบิลบีเอ่ย

”ข้อเสนออะไร„

”ไม่เอาน่า  จูลี  อย่าให้ผมพูดออกมาดัง ๆ  เลย„

อิเชอร์วูดเบนศีรษะมาสองสามองศา  จ้องตรงไปที่ดวงหน้าอวบอ้วน

คล้ายเด็กของดิมเบิลบี  ”คุณคงไม่ได้พูดเร่ืองท่ีจะซ้ือห้องแสดงภาพของผมอีก

ใช่ไหม„

”ผมพร้อมจะใจกว้างยิ่งกว่าใจกว้างกับคุณ  ผมจะให้ราคายุติธรรม

สำาหรับงานสะสมส่วนเล็ก ๆ  ของคุณที่น่าจะขายได้  ส่วนท่ีเหลือจะเป็นเชื้อไฟ

ให้ความอบอุ่นในตึกนั้น„

”นบัเปน็ความกรุณาอยา่งยิง่„  อเิชอรว์ดูตอบอยา่งเหนบ็แนม  ”แตผ่มมี

แผนอื่นสำาหรับห้องแสดงภาพนั่นแล้ว„

”จริงหรือ„

อิเชอร์วูดเงียบ

”เอาเถอะ„  ดิมเบิลบีเอ่ย  ”ถ้าคุณไม่ยอมให้ผมครอบครองซากย่อยยับ

อับปางที่คุณเรียกว่าห้องแสดงภาพนั่นละก็  อย่างน้อยก็ขอให้ผมได้ทำาอย่างอื่น

เพื่อช่วยกอบกู้คุณจากสภาพรันทดในปัจจุบันเถิดนะ„

”ผมไม่ต้องการผู้หญิงของคุณ  โอลิเวอร์„

”ผมไมไ่ดพ้ดูถงึผูห้ญิง  ผมกำาลงัพดูถงึการเดนิทางอันนา่ร่ืนรมยท่ี์จะชว่ย

ให้คุณลืมเรื่องเดือดร้อนต่างหาก„

”ไปไหน„

”ทะเลสาบโกโม  ค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกให้หมด  ตั๋วเคร่ืองบินชั้นหนึ่ง 

ห้องสวีตหรูที่วิลลาเดสเตสองคืน„

”ผมต้องทำาอะไรตอบแทน„

”ความช่วยเหลือเล็ก ๆ  น้อย ๆ „
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”เล็กน้อยขนาดไหน„

ดิมเบิลบีรินไวน์ให้ตัวเองอีกหนึ่งแก้ว  แล้วบอกรายละเอียดที่เหลือแก่

อิเชอร์วูด

ดู เหมือนเมื่อไม่นานมานี้โอลิเวอร์  ดิมเบิลบีได้รู้จักคุ้นเคยกับคนอังกฤษ 

 ในต่างแดนคนหนึ่งที่กระหายใคร่สะสมงานศิลปะแต่ไม่มีที่ปรึกษาที่ผ่าน

การฝกึอบรมคอยชว่ยชีแ้นะ  ยิง่ไปกวา่นัน้  ฐานะการเงินของชายชาวองักฤษผูน้ี้

ดูจะไม่ดีอย่างที่เคย  ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องขายชิ้นงานในครอบครองส่วนหนึ่ง

โดยเร็ว  ดมิเบิลบตีกลงจะไปสำารวจงานสะสมเหลา่นัน้เงียบ ๆ  แตต่อนนีเ้มือ่ต้อง

เดินทางเข้าจริง ๆ  เขากลับไม่มีจังหวะจะบินไปได ้ หรือนั่นคือสิ่งที่เขากล่าวอ้าง 

อิเชอร์วูดสงสัยว่าเหตุจูงใจแท้จริงท่ีทำาให้ดิมเบิลบีเปลี่ยนใจน่าจะเป็นเร่ืองอ่ืน 

เพราะรู้ ๆ  กันอยู่ว่าโอลิเวอร์  ดิมเบิลบีเป็นคนที่มีแรงจูงใจแอบแฝง

อย่างไรก็ดี  อะไรบางอย่างในการเดินทางไม่คาดฝันครั้งนี้ทำาให้อิเชอร์วูด

สนใจ  เขาจึงตกลงรับขอ้เสนอทนัททีัง้ท่ีขดักบัวจิารณญาณทัง้ปวง  คำา่นัน้เขาจัด

ของใช้ส่วนตัวไม่กี่อย่างลงกระเป๋า  และลงนั่งบนเก้าอี้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งของ

สายการบนิบริตชิแอรเ์วสเ์ทีย่วบินที ่ 576  เกา้โมงเชา้วนัรุ่งขึน้ บนิตรงสูส่นามบนิ 

มัลเปนซาท่ีมิลานโดยไม่แวะจอดที่อื่น  ระหว่างบินเขาดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว 

โดยบอกตัวเองว่าเพื่อสุขภาพหัวใจ  ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเท่ียงคร่ึง  ขณะก้าวขึ้น

เมอร์เซเดสทีเ่ชา่มา สติและร่างกายทกุสว่นจึงอยูใ่นการควบคมุเต็มท่ี  เขาขบัรถ

ขึ้นเหนือ  มุ่งสู่ทะเลสาบโกโมโดยไม่ต้องอาศัยแผนท่ีหรืออุปกรณ์นำาทาง  ใน

ฐานะนักประวัติศาสตร์ศิลปะที่ได้รับการนับถือ  อิเชอร์วูดเคยเดินทางมาอิตาลี

นบัคร้ังไมถ่ว้นเพ่ือสำารวจโบสถแ์ละพพิธิภณัฑ์ต่าง ๆ   ถงึกระนัน้เขากย็งัตะครุบ

โอกาสที่จะได้กลับมาเสมอ  โดยเฉพาะเมื่อคนอื่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  จูเลียน 

อิเชอร์วูดเป็นคนฝร่ังเศสโดยกำาเนิดและถูกเลี้ยงดูแบบอังกฤษ แต่หัวใจภายใต้

อกแฟบ ๆ  นั้นเต้นเป็นจังหวะผจญภัยไร้ระเบียบวินัยแบบชาวอิตาลี




