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คำ�นำ�

ผมเขียนนิยายเรื่อง กุหลาบหิมะ ตอน ฆาตกรรม ณ คฤหาสน์สีชมพู 
ที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านนี้เป็นเล่มแรก ภายหลังจากที่ตะลุยอ่านนิยายสืบสวน
สอบสวนระดับต�านานของอกาธา คริสตี้ ที่มีแอร์กูล ปัวโรเป็นตัวเอกรวดเดียว
เกือบสิบเล่มด้วยความสนใจ ว่าเหตุใดนิยายสืบสวนสอบสวนที่ออกสู่สายตา          
ผู้อ่านครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 จึงสามารถสร้างความประทับใจให้นักอ่านได้
อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันก็เกือบจะ 100 ปีแล้ว และไม่ว่าอ่านครั้งใด ก็จะ
ชืน่ชมในความสามารถในการไขคดีต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและเป็นระบบของ
นักสืบปัวโร ซึ่งได้โลดแล่นในหนังสือกว่า 40 เล่ม นอกจากนั้น เนื้อเรื่อง 
เหตุการณ์หรือตัวละครในนิยายของอกาธา คริสต้ี ก็มิได้ล้าสมัย และยังอ่าน
สนุกอยู่เสมอ

ความตั้งใจในการเขียนเรื่องราวของ ฟีรูเซ เจ้าของฉายา โกเลบาฟ 
(กุหลาบหิมะ) นั้น นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจจากนักสืบปัวโร ของอกาธา 
คริสตี้ แล้ว ก็คือ ผมต้องการที่ทดสอบและท้าทายตัวเองในฐานะนัก (ชอบ) 
เขียนว่า จะสามารถเขียนแนวอื่นๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมได้หรือไม่ 
แต่กระนัน้กไ็ม่สามารถทีจ่ะละจากบรรยากาศทะเลทรายไปได้ ดงันัน้ ฆาตกรรม 
ณ คฤหาสน์สีชมพู จึงกลายเป็นการผสมผสานกันของความหลงใหลในการ
เขียนของผมสองประการคือ เรื่องราวทะเลทราย และนิยายสืบสวนสอบสวน

เหตกุารณ์ในหนงัสอืเล่มนีค้งจะเป็นเหตกุารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้มาบ้างแล้ว
ในอดีต และคงจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
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 แท้จริงแล้ว ฟีรเูซ เป็นเพยีงผูห้ญงิคนหน่ึงในสงัคมของผูช้าย เธอมิได้
มีอิทธิฤทธิ์หรือพลังพิเศษเหนือมนุษย์ใดๆ นอกจากความช่างสังเกต มีความรู้ 
และความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะ ส่งเสริมและสนับสนุนจากบิดา ความ
กล้าหาญและมุ่งม่ันที่จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง กอปรกับความเชื่อมั่นและยึดมั่นใน
ความยุติธรรม แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือสายตาที่ดูแคลนจาก
ผูค้นรอบข้าง การยนืข้ึนเผชญิหน้ากบัความอยตุธิรรม อ�านาจ และอทิธพิลของ
ใครสักคน แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากไม่มีใครสักคนท่ีกล้าท่ีจะยืนหยัด
เพือ่ความยตุธิรรม สงัคมกค็งจะเสือ่มลงไปอย่างไร้ความหวงั ดงันัน้ส�าหรบัผม...
ฟีรูเซจึงเป็นเสมือนตัวแทนแห่งความเท่าเทียม ความหวังและความถูกต้อง 

ผมขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่จะร่วมการสืบและพิสูจน์หาความจริงใน 
‘คดีฆาตกรรม ณ คฤหาสน์สีชมพู’ ซึ่งเป็นปฐมบทของการผจญภัยของ           
‘กุหลาบหิมะ’ และหวังว่าท่านจะร่วมเดินทางไปกับสาวนักสืบในคดีต่อๆ ไป
ครับ

ด้วยความขอบคุณ

กรุงเทพฯ ๒๕๕๙
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อิสตรีวัยกลางคนที่สวมชุดคลุมยาวถึงตาตุ่มสีด�าเรียบง่ายแต่หรูหรา 
นั่งหน้าเครียดอยู่ที่สวนหย่อมกลางคฤหาสน์ที่โด่งดังของอาณาจักรจาฮาน               
ละสายตาจากงานทีท่�าอยูม่องดกูล่องไม้ทีม่ผู้ีหยบิมาวางไว้ให้บนโต๊ะเบือ้งหน้า
นางตาเขม็ง 

“ข้าบอกให้ไปเอากล่องไม้ที่หัวเตียงมายังไงเล่า แล้วนี่มันกล่องอะไร
ของเจ้า หือ เลย์ลา” นางตวาดสาวใช้คนสนิทอย่างเหลืออด และเมื่อสิ้นเสียงก็
ยกมอืขวาขึน้ปัดกล่องไม้ออกจากโต๊ะ ท�าให้มันกระเดน็ไปกระแทกกบัพืน้ และ
สิ่งของที่อยู่ข้างในกระจัดกระจายไปทั่ว “นี่เจ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไง”

“ข้าขอโทษค่ะ ท่านฟาติมะห์” เลย์ลาขอโทษขอโพยเสียงสั่นอย่าง
ลนลาน ดวงตาของเธอจบัจ้องอยูท่ีห่ลงัมือของเจ้านายแน่น ราวเตรยีมใจรบับท
ลงโทษทีท่่านฟาติมะห์จะหยบิยืน่ให้ ก่อนจะรบีคกุเข่าลงเกบ็และท�าความสะอาด
บริเวณนั้นด้วยท่าทีเรียบง่ายอย่างเคยชินกับการตกเป็นรอง และการถูกกดขี่-
ข่มเหงมานานปี

“เมื่อกี๊ก็เอามาผิดแล้วรอบนึง นี่เจ้าไม่รู้จริงๆ หรือแกล้งโง่ ฮื้อ เลย์ลา 
นับวันยิ่งแย่ลงนะเรานี่” ฟาติมะห์กระแทกเสียงก่อนท่ีจะต่อว่าต่อไป “ไม่ได้
เรื่องจริงๆ เลย เรื่องง่ายๆ แค่นี้ ยังท�าพลาดซ�า้แล้วซ�า้เล่าอีก”

บทนำ�
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“แต่...” เลย์ลาอ้าปากตั้งท่าจะแย้งว่าเธอน�ากล่องมาตามค�าสั่งของ
ท่านฟาตมิะห์จริงๆ แต่เป็นเจ้านายของเธอเองทีเ่ปลีย่นใจ ทว่าท้ายท่ีสดุสาวใช้
กต็ดัสนิใจเม้มริมฝีปากแน่น ก้มหน้าลงต�า่พร้อมบอกตวัเองว่า แท้จรงิแล้วท่าน
ฟาติมะห์ยังคงหงุดหงิดกับการปะทะคารมกับฟาร์นาซ ภรรยาคนรองของท่าน
อบัดลุลาห์เสยีมากกว่าทีจ่ะโกรธเคอืงเรือ่งไม่เป็นเรือ่งท่ีเธอหยบิของมาผดิอย่าง
จริงจัง

เลย์ลาลอบถอนหายใจเบาๆ พลางนกึถงึการปะทะคารมระหว่างภรรยา
หลวงและภรรยาคนที่สองของท่านอับดุลลาห์ พ่อค้าผู้ร�่ารวยแห่งอาณาจักร          
จาฮานที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ 

“เจ้ามาท�าอะไรแถวนี้ในยามนี้ ฟาร์นาซ...ข้านึกว่าเจ้าเข้าใจข้อตกลง
ของเราดีแล้วเสียอีก” 

สาวใช้จ�าเสียงของท่านฟาติมะห์ที่ถามผู้อ่อนวัยกว่าด้วยน�้าเสียงที่         
เย็นชา แต่ผู้ถูกถามกลับนิ่งเฉย ซึ่งยิ่งท�าให้ความไม่พอใจของเจ้านายของเธอ
แปรเปลี่ยนไปเป็นความโกรธแค้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายเพียง                 
ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายร�าคาญแล้วต้ังท่าจะเดินจากไป ท�าให้ท่าน         
ฟาติมะห์ทะลึ่งลุกยืนขึ้น และก้าวไปประจันหน้ากับผู้อ่อนวัยกว่า

“ฟาร์นาซ นี่ข้าถามค�าถามเจ้าอยู่นะ เจ้าหูหนวกหรือยังไง” ท่าน            
ฟาติมะห์กล่าวด้วยน�้าเสียงที่สะท้อนสถานะที่เหนือกว่า

ผู้อยู่ในสถานะภรรยาคนรองหยุดชะงักอยู่กับท่ี ก่อนท่ีจะหันกลับไป
ตอบผู้สูงวัยกว่าด้วยน�้าเสียงราบเรียบราวจงใจที่จะยั่วยุ

“ข้าได้ยินค�าถามของท่านแล้ว...” 
“แล้วท�าไมเจ้าไม่ตอบ”
“ข้าไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับท่าน” ฟาร์นาซบอก  
เลย์ลาเห็นเจ้านายของเธอก�าหมัดและกัดฟันแน่นจนตากระตุก
“เจ้าพูดราวกับข้าคือตัวปัญหา” ผู้สูงอายุกว่ากล่าวด้วยน�้าเสียงที่              

เย้ยหยันเย็นชาพลางมองดูอีกฝ่ายหนึ่งจากหัวจรดเท้า 
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“ก็ข้าไม่ได้เป็นคนเร่ิมนี่” ผู้ตกเป็นเป้าของความชิงชังย้อนอย่างไม่
ยี่หระ “และที่นี่ก็เป็นบ้านของข้าเหมือนกัน ดังนั้น ข้าจะเดินไปไหนเมื่อไหร่ ก็
เป็นเรื่องของข้า”

“ไม่ว่ายังไงเสีย เจ้าก็เป็นภรรยาคนรอง ดังน้ัน เจ้าหัดเจียมเน้ือ-          
เจียมตัวและระวังปากคอของเจ้าไว้บ้างก็ดีนะ” 

ท่านฟาติมะห์ข้ึนเสยีงและยกมอืขวาขึน้ข่มขู ่แต่ผูอ่้อนวยักว่ากลบัยดื
อก และเชิดหน้าใส่อย่างเย่อหยิ่งไม่แยแส 

“เอาส.ิ..เชญิท่านตบข้าให้หน�าใจ แล้วดซูว่ิา คราวนีท่้านอบัดลุลาห์จะ
ว่ายังไง”

ภรรยาคนที่สองของพ่อค้าผู้โด่งดังของอาณาจักรจาฮานกล่าวอย่าง
ท้าทาย

เลย์ลาเห็นท่านฟาติมะห์นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะสะบัดมือขวาลงอย่าง
เสียมิได้ เธออดเจ็บแค้นแทนเจ้านายไม่ได้ เมื่อเห็นฟาร์นาซแสยะยิ้มที่มุมปาก
อย่างผูช้นะ แต่ทนัใดนัน้ ภรรยาคนทีส่องของท่านอับดลุลาห์กต้็องน่ิงอ้ึงไปเม่ือ
หลังมือของท่านฟาติมะห์ตวัดขึ้นและฟาดใส่ใบหน้าเรียวของนางอย่างรุนแรง
รวดเรว็จนรอยยิม้หายไปจากใบหน้าในทนัท ีและถกูแทนทีด้่วยแววตาทีส่ะท้อน
ความตกใจและเปี่ยมไปด้วยความโกรธแค้นแทน ในขณะท่ีหยาดน�้าตาเล็กๆ 
ก่อตัวอยู่ที่ขอบตาของนาง

“คราวนี้ เจ้าจะได้มีหลักฐานไปฟ้องท่านอับดุลลาห์ได้ยังไงเล่า” ท่าน
ฟาติมะห์เอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

ฟาร์นาซหายใจแรงรัวและยืนประจันหน้ากับภรรยาหลวงของท่าน          
อบัดลุลาห์อยูช่ัว่อดึใจหนึง่ ท�าท่าเหมอืนอยากจะตอบโต้ท้ังด้วยวาจาหรอืการ-
กระท�า ก่อนที่จะเปลี่ยนใจกระแทกเท้าเดินจากไป ทิ้งให้ท่านฟาติมะห์ยืนทอด
สายตาร่างของหญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่าอย่างสงบนิ่ง

“เลย์ลา...” เสียงของท่านฟาติมะห์ที่ดังขึ้น ฉุดเลย์ลาจากห้วงภวังค์ 
“นี่เจ้าเหม่ออะไรอยู่ รีบไปเอากล่องไม้ที่หัวเตียงมาให้ข้าสิ” 
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สาวใช้รีบรับค�า ก้มหน้าก้มตาเก็บของและมุ่งหน้าไปหยิบของให้            
เจ้านายของเธออย่างรวดเร็ว ราวกลัวว่าตัวเองจะได้รับการลงโทษจากเจ้านาย
ไปอีกคน

“ท่านแม่...” อคับาร์ บตุรชายคนเลก็ของท่านอับดลุลาห์ พ่อค้าผูร้�า่รวย
แห่งนครเอสเตอราเอ่ยด้วยน�้าเสียงออดอ้อน ก่อนที่จะผลักประตูห้องนอนของ
มารดาเข้าไปอย่างคุ้นเคย แต่ก็ต้องชะงักไป เมื่อพบท่านก�าลังยืนอยู่กลางห้อง 
เผชิญหน้ากับนาซโกล น้องสาวคนเล็กของเขา เขาเห็นทั้งสองคนหน้าแดงก�่า
และหายใจแรงๆ ก่อนทีน้่องสาวจะยกมอืข้างหนึง่ขึน้ลบูซกีหน้าทีเ่ป็นรอยฝ่ามอื 
และเพ่งมองมารดาเขม็งด้วยแววตาที่โกรธแค้นจนแทบจะกินเลือดกินเนื้อ 

“ท่านแม่...นาซโกล นี่มันเรื่องอะไรกัน” 
นาซโกลยืนตัวตรงและหุนหันเดินออกไปจากห้องทันที เธอกระแทก

ไหล่เขาอย่างจัง เมื่อเขาพยายามขวางทางเธอเอาไว้
“นาซโกล...นาซโกล” ผูเ้ป็นมารดาตะโกนเรยีกด้วยเสยีงสัน่เครอืทีเ่จอื

ความรู้สึกบางอย่างที่ชายหนุ่มจับความรู้สึกไม่ถูก 
“มนัเกดิอะไรขึน้ครับท่านแม่” อคับาร์ละสายตาจากร่างท่ีบอบบางของ

น้องสาวหันกลับมามองเจ้าของห้องนอนด้วยความงุนงง 
“ไม่มีอะไรหรอก ช่างมันเถอะ” ฟาติมะห์ ภรรยาของท่านอับดุลลาห์

กล่าวไม่เต็มเสียง นางถอนหายใจแรงๆ ก่อนที่จะยกมือขึ้นจัดเส้นผมที่ยุ่งเหยิง
ให้เข้าที่ และหันมาสบตากับลูกชายคนเล็กด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายขึ้น “ว่าแต่
เจ้าเถอะ อัคบาร์...มาหาแม่ มีอะไรหรือเปล่า”

อคับาร์เดนิเข้าไปสวมกอดร่างท้วม และวางศรีษะของตวัเองลงบนไหล่
ของมารดาอย่างอ้อนออเซาะ

“ลูกมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากท่านแม่” 
ฟาติมะห์ยิ้มอย่างมีความสุขพลางลูบผมของลูกชายด้วยความเอ็นดู 

รู้สึกใจเย็นลงท่ีได้สัมผัสอบอุ่นของลูกชาย หลังจากท่ีเพิ่งทะเลาะกับลูกสาว             
คนเลก็ นางแทบไม่อยากเชือ่เลยว่า ลกูๆ ของนางจะเตบิโตขึน้มาเป็นหนุ่มเป็น
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สาวกันหมดแล้ว ยิ่งท�าให้นางตระหนักถึงอายุของนางที่ร่วงโรยไปมากแล้ว
“เรื่องอะไรอีกหรือ”
อัคบาร์แหงนหน้าขึ้นมองดูผู้เป็นแม่
“ข้าขอยืมเงินท่านแม่สิบเหรียญทอง” 
ฟาติมะห์ผลักลูกชายออกจากอก ขมวดคิ้วมองหน้าอีกฝ่ายด้วย         

ความตกใจ
“สิบเหรียญทองหรือ อัคบาร์...แม่เพิ่งให้เจ้ายืมไปห้าเหรียญทองเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้วนี้เองไม่ใช่เหรอ และก่อนหน้านั้น เจ้าก็เอาเงินจากแม่ไปแล้วไม่รู้
เท่าไหร่” 

“ก็ใช่...แต่คราวนี้ข้าจ�าเป็นต้องใช้มันจริงๆ” อัคบาร์หน้าเครียดกล่าว
เสียงเข้ม 

“แม่ไม่มีให้เจ้าแล้ว เจ้าลองไปขอท่านพ่อหรือพี่ชายเจ้าดูสิ” 
“กพ็วกเขาไม่ให้ข้าน่ะส ิข้าถงึต้องมาหาท่านแม่” ชายหนุม่กลนืน�้าลาย

ลงคอเสียงดัง ท่าทีที่ออดอ้อนอ่อนโยนของเขาหายไปเป็นปลิดทิ้ง ในขณะที่มี
เม็ดเหงื่อเกาะกุมอยู่ที่ไรผม “คราวนี้ข้าจ�าเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ท่านแม่ ไม่งั้น
ข้าตายแน่ๆ”

ฟาติมะห์ถอนหายใจพลางส่ายหน้าเบาๆ
“ท่านแม่ ข้าข้อร้อง...” อัคบาร์กล่าวอย่างร้อนรน
“ข้าช่วยเจ้าไม่ได้จริงๆ”
“ท่านแม่...” ชายหนุ่มขึ้นเสียงจนท�าให้ผู้เป็นมารดาสะดุ้งจนสุดตัว 
“...ถ้าข้าไม่ล�าบากจริงๆ ข้าไม่มาขอท่านหรอก ท่านแม่ช่วยลกูหน่อย

ไม่ได้หรือ”
ภรรยาของพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งนครเอสเตอรายกมือขึ้นแตะสร้อยคอ

ไข่มุกสีชมพูเม็ดเขื่องด้วยสัญชาตญาณแห่งความหวงแหน เมื่อสังเกตเห็น
สายตาของลูกชายจับจ้องอยู่ที่เครื่องประดับล�้าค่าของตัวเอง

“แม่ขอโทษ...”

ตัว
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“ตกลงท่านแม่จะไม่ช่วยลกูจริงๆ ใช่มัย้” ชายหนุ่มหน้าถอดสถีามเสยีง
แข็ง และเมื่อเห็นว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนใจมารดาได้ เขาก็ได้แต่เพ่งมองท่าน
ด้วยสายตาอาฆาตแค้นไม่ต่างจากแววตาของน้องสาวของเขาก่อนหน้านี้ “จ�า
เอาไว้เลยว่า หากเกิดอะไรขึ้นกับข้า มันเป็นความผิดของท่าน เพราะท่านไม่
ยอมช่วยข้า”

ฟาตมิะห์หายใจไม่เป็นจงัหวะ พลางมองดลูกูชายก้าวเดนิออกไปจาก
ห้อง

“จ�าไว้เลย!” อัคบาร์ตะโกนสุดเสียงพร้อมกระแทกประตูไม้เสียงดัง
สนั่น “จ�าเอาไว้เลย!”

ฟาติมะห์ทอดแววตาเศร้าสร้อยมองดูลูกชายคนเล็กเดินจากไป และ
อดถามตัวเองไม่ได้ว่า นางผิดหรือไม่ที่ไม่ยื่นมือเข้าช่วยลูกชายในครั้งนี้

ฟาตมิะห์ซึง่สวมชดุผ้าไหมสขีาวนวลเน้ือดน่ัีงน่ิงอยูห่น้ากระจกเงาบาน
ใหญ่ในห้องนอนอันโอ่โถง ในขณะที่แสงสว่างจากปลายเทียนที่อยู่รอบห้องสั่น
ไหวและทาบเงาไปบนก�าแพงหินอ่อนสีชมพูอีกด้านหนึ่ง นางใช้หวีงาช้างหรู
สางผมสีด�ายาวสลวยเป็นจังหวะช้าๆ อย่างพิถีพิถัน พลางรู้สึกผ่อนคลายลง
มากหลงัจากทีเ่จอเร่ืองหนกัๆ มาทัง้วนั ไม่ว่าจะเป็นการมปีากเสยีงกบัฟาร์นาซ 
หรือการทะเลาะกับลูกสุดที่รักทั้งสองคน 

อิสตรีวัยกลางคนทอดสายตามองดูเงาท่ีสะท้อนในกระจกและอด
สงัเกตไม่ได้ว่า ตัวเองเปลีย่นไปมากจากวนัแรกทีก้่าวเข้ามาอยูใ่นคฤหาสน์หลงั
นี้ในฐานะภรรยาคนแรกของท่านอับดุลลาห์ พ่อค้าผู้ร�่ารวยแห่งนครเอสเตอรา 
ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในอาณาจักรจาฮาน

การแต่งงานของนางเป็นเหมือนผลลัพธ์ของการเจรจาทางธุรกิจ
ระหว่างบิดากับท่านอับดุลลาห์มากกว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชนตาม
ธรรมเนียม โดยนางไม่มีสิทธิ์มีเสียงในเร่ืองดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย และได้แต่
ก้มหน้ายอมรับการตัดสินใจของบิดาทั้งน�้าตา นางย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์            
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หนิอ่อนสชีมพขูองว่าทีส่ามทีีม่อีายไุล่เลีย่กบับดิาอย่างว่านอนสอนง่าย เพือ่รบั
หน้าที่ของภรรยาที่ดีและท�าในส่ิงที่นางถูกคัดสรรมาให้ท�า...นั่นก็คือการมี
ทายาทสืบสกุลให้กับท่านอับดุลลาห์

ฟาติมะห์เคลื่อนสายตาจากใบหน้าท่ีอิดโรยลงมาหยุดท่ีล�าคอท่ีมี          
สร้อยคอไข่มุกสชีมพูเมด็เข่ืองประดบัอยู.่..มนัเป็นของขวญัวนัแต่งงานจากท่าน
อับดุลลาห์ และเปรียบเสมือนของล�้าค่าชิ้นเดียวที่นางรักและหวงแหนมากจน
ไม่เคยอยูห่่างกายเลยนบัตัง้แต่วนัแรกทีย้่ายเข้ามาอยูใ่นคฤหาสน์หลงัน้ี เพราะ
อย่างน้อยมันคือของขวัญชิ้นแรกจากสามี

ฟาติมะห์พิจารณาเรือนร่างที่แปรเปลี่ยนไปอันเป็นผลจากการให้
ก�าเนดิทายาทสีค่นแก่ท่านอบัดลุลาห์ และลอบถอนหายใจยาวด้วยความท้อแท้
และอ่อนใจ เมือ่รูส้กึว่าเงือ้มมือของกาลเวลาได้กระชากความสวยและความสาว
ของนางไปจนหมดสิน้ ท�าให้อดถามตวัเองไม่ได้ว่า ครัง้สดุท้ายทีท่่านอบัดลุลาห์
หันมามองด้วยสายตาที่สนอกสนใจหรือใส่ใจนั้น มันเนิ่นนานแค่ไหนแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากทีท่่านอบัดลุลาห์ได้แต่งงานอกีครัง้กบั
ฟาร์นาซ หญิงสาวรุ่นลูกที่สาวกว่า สวยกว่านาง และมาจากตระกูลพ่อค้าที่ยิ่ง
ใหญ่ ร�่ารวยไม่ต่างไปจากนาง

ภรรยาคนแรกของพ่อค้าผูร้�า่รวยแห่งนครเอสเตอราเม้มรมิฝีปากแน่น
ราวพยายามควบคมุความรู้สกึบางอย่างทีผ่สมปนเประหว่างความน้อยเน้ือต�า่ใจ 
และความชอกช�้าใจลงคอด้วยความยากล�าบาก

ฟาติมะห์ยกมือทั้งสองข้างขึ้นลูบไล้ใบหน้าช้าๆ ก่อนท่ีภาพของ               
ชายหนุ่มคนหนึ่งจะแทรกเข้ามาในห้วงความคิด ท�าให้ใบหน้าของนางแดง                 
ระเรื่อขึ้นมาในจังหวะเดียวกันกับที่ร่างกายสั่นสะท้านเมื่อระลึกถึงสัมผัสอัน         
อ่อนโยนของฟาร์ฮัดขึ้นมาอย่างจับใจ...สัมผัสแรกนั้นมันเป็นความบังเอิญ แต่
ก็คล้ายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดประกายไฟในหัวใจของนางให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง
หนึ่ง ท�าให้ตระหนักว่าตัวเองคิดถึงความอ่อนโยนเช่นนั้นมากเพียงใด...

ท่ามกลางความสบัสนวุน่วายของชวีติครอบครวัและความเยน็ชาจาก

ตัว
อย
่าง



ฆาตกรรม ณ คฤหาสน์สีชมพู

14

สามีในระยะหลัง ฟาร์ฮัดกลายเป็นเหมือนแสงไฟแห่งความหวังส�าหรับนาง 
เพราะเขาคืนชีวิตชีวาให้อีกครั้ง และท�าให้นางรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กสาว
แรกรุ่นจนไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้ลอบไปหาเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วง
หลายเดอืนทีผ่่านมา ราวกบัเสพตดิความอบอุน่และความใส่ใจใกล้ชดิทีเ่ขามอบ
ให้ 

เสียงหมุนลูกบิดประตูซึ่งตามมาด้วยเสียงบานประตูห้องนอนถูกแง้ม
เปิดออก ท�าให้เจ้าของห้องสะดุ้งด้วยความแปลกใจระคนตกใจ นางหันไปมอง
ทางที่มาของเสียงอย่างพร้อมที่จะตวาดคนใช้ที่บังอาจเปิดเข้ามาในห้องโดย
พลการ แต่ก็ต้องนิ่งไปเมื่อแสงสว่างจากเปลวเทียนส่องให้เห็นใบหน้าของผู้มา
เยือนในยามราตรีได้ชัดเจนขึ้น เจ้าของห้องหลิ่วตากัดฟันแน่นจนกรามนูนราว
พยายามควบคุมความรู้สึกที่คุกรุ่นอยู่ในใจ และพร้อมจะปะทุออกมาได้ทุกเมื่อ 
ก่อนทีน่างจะยกมือดงึปกเสือ้ชดุผ้าไหมสขีาวให้กระชบั แล้วยนัตวัเองลกุขึน้ยนื
พร้อมก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่กลางห้องนอน นางมองใบหน้าของผู้มาเยือนด้วย
แววตาที่มุ่งมั่นอย่างพร้อมรับศึกที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

“เจ้าต้องการอะไรอีก” 
แต่ยังไม่ทันที่จะมีถ้อยค�าอื่นหลุดไปจากริมฝีปาก สีหน้าและแววตา

ของนางกต้็องแปรเปลีย่นไปจากความข้องใจเป็นความต่ืนตระหนกอย่างสดุขดี 
เมือ่ผูม้าเยอืนยกมือข้างหนึง่ข้ึน ท�าให้แสงจากเปลวเทียนกระทบกบัโลหะท่ีอยู่
ในมือ เจ้าของห้องจึงเห็นความคมของมันได้อย่างชัดเจน 

และก่อนทีถ้่อยค�าและค�าถามต่างๆ ทีเ่กิดขึน้มากมายจะสามารถหลดุ
ออกจากปากของนางไปได้ ฟาตมิะห์กร็ูส้กึถงึแรงกระแทกของสิง่แหลมคมทีท่ิม่
ลงจนจมลึกบริเวณเนินอกด้านขวา ส่งคลื่นแห่งความเจ็บปวดเกินพรรณนาพุ่ง
พรวดไปกระทบสมองของนางอย่างรุนแรง ในจังหวะเดียวกันกับที่ได้ยินเสียง
ของของมีคมดังกล่าวทะลุเนื้อดังฉึก และท�าให้นางเซไปด้านหลังเล็กน้อย จน
ท�าให้หยาดน�า้ตารนิไหลออกมาจากสองตาอย่างไม่รูต้วั หญงิวยักลางคนอ้าปาก
อยากกู่ร้องด้วยความเจ็บปวด แต่ก็เหมือนไม่มีเสียงใดท่ีจะสามารถหลุดออก
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