บทน�ำ

ทันทีทรี่ ถซิตคี าร์ของบุษบรรณจอดสนิททีห่ น้าบ้าน ชายหนุม่ ทีน่ งั่

มาด้วยก็เปิดประตูลงจากรถแทบจะทันที ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเข้มเดิน
ดุม่ ๆ ไปเปิดประตูบา้ น และเปิดทิง้ เอาไว้อย่างนัน้ ตามนิสยั ก่อนจะผลุบหาย
เข้าไปภายใน
“เปิดประตูทิ้งเอาไว้อีกแล้ว”
หญิงสาวงึมง�ำอย่างพาลพาโล ทั้งที่ไม่เคยบ่นเขาเรื่องนี้มาก่อน นั่น
เป็นเพราะตอนนี้อารมณ์ของเธอก�ำลังกรุ่นจากการทะเลาะกันมาตลอดทาง
กลับบ้าน ก่อนจะรีบดับเครือ่ งยนต์แล้วรีบลงจากรถ วิง่ ตามเขาเข้าไปในบ้าน
อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ชุดราตรีรัดรูปสีแดงกับรองเท้าส้นสูงปรี๊ดของเธอ
จะเอื้ออ�ำนวยให้
เสียงฟ้าค�ำรามครืนครันมาแต่ไกล บ่งบอกให้ร้วู ่าตอนนีท้ ้องฟ้าก�ำลัง
ขมุกขมัว เฉกเช่นเดียวกับหัวใจของเธอที่คุกรุ่นอยู่ในห้วงแห่งความหึงหวง
อย่างหน้ามืดตามัว
“เดี๋ยวสิสิงห์ เรามีเรื่องต้องคุยกันนะ” บุษบรรณแหวเมื่อเห็น สิงห์
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หรือ สิงขร ผู้เป็นสามีก�ำลังก้าวขึ้นบันได
เขาหันมามองเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉย “เอาไว้บุษอารมณ์เย็นกว่านี้
ก่อนดีกว่า แล้วเราค่อยมาคุยกัน”
“ท�ำไม” หญิงสาวปราดเข้าไปดึงชายเสื้อสูทของเขา แม้มันจะไม่แรง
พอ แต่ก็สามารถท�ำให้เขาก้าวถอยลงมาจากบันไดได้
“สิงห์พูดอะไรไปตอนนี้บุษก็คงไม่ฟัง คุยกันก็มีแต่จะทะเลาะกัน
เปล่าๆ รอให้อารมณ์เย็นกว่านี้แล้วค่อยมาคุยกันดีกว่า” ชายหนุ่มยังคง
ยืนยันค�ำเดิม
“ไม่!” บุษบรรณกรีดเสียงใส่หน้าเขา “บุษต้องการคุยกับสิงห์เดีย๋ วนี!้ ”
ชายหนุ่มชะงักมองเธออยู่อึดใจ จะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะเธอก�ำ
ชายเสื้อเขาไว้แน่น หากเขาใช้กำ� ลัง เธออาจล้มลงไปและเจ็บตัวได้ ซึ่งนั่น
เป็นเรือ่ งทีเ่ ขายอมไม่ได้อย่างเด็ดขาด ก่อนจะถอนใจออกมาเฮือกใหญ่อย่าง
ยอมจ�ำนน แล้วแกะมือเธอออกจากเสื้อสูทของเขาช้าๆ แล้วกุมเอาไว้
“ก็ได้”
“สิงห์นัดยายลูกศรไปเจอกันที่งานวันเกิดคุณชายอคิณใช่ไหม” บุษบรรณโพล่งถามทันทีที่เขาเปิดโอกาส
พอเจอค�ำถามนี้ สิงขรก็ทำ� หน้าเบือ่ หน่ายแล้วถอนใจออกมาอีก เพราะ
มันเป็นค�ำถามเดิมกับที่เธอถามมาตลอดบนรถ ก่อนจะปล่อยมือเธอแล้ว
ปลีกตัวเดินเข้าครัวไปเปิดตู้เย็น
บุษบรรณเดินตามเข้าไปอย่างหงุดหงิดที่เขาเอาแต่เดินหนีเวลาเธอ
ถามถึงผู้หญิงคนนั้น
“ไหนบอกจะคุยกัน เดินหนีทำ� ไม”
“สิงห์ไม่ได้หนี ก็แค่หิวน�ำ้ ” สิงขรเอ่ยราวกับพยายามประวิงเวลาเพื่อ
หาข้อแก้ตัว พร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบขวดน�ำ้ ออกมาเปิดดื่ม
แต่บุษบรรณปราดเข้าไปผลักประตูตู้เย็นปิดเสียก่อนอย่างเหลืออด
เพราะเขาเอาแต่บา่ ยเบีย่ ง ไม่ยอมรับเสียที เอาแต่ปฏิเสธทัง้ ทีห่ ลักฐานคาตา
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“ตอบบุษมาก่อน สิงห์นดั ยายลูกศรนัน่ ไปเจอกันทีง่ านวันเกิดคุณชาย
อคิณใช่ไหม” เธอถามย�้ำ
สิงขรถอนใจอีกครัง้ แล้วเดินไปทรุดตัวลงนัง่ ทีข่ อบโต๊ะกินข้าว พร้อม
ดึงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงมาวางไว้บนโต๊ะ
“สิงห์บอกบุษไปเป็นสิบๆ ครั้งแล้วว่า...เปล่า”
“แล้วยายนั่นไปเจอสิงห์ที่นั่นได้ยังไง”
“นี่ก็บอกไปเป็นร้อยครั้งแล้วมั้ง คุณลูกศรเธอไปกับคุณธีรดนย์”
ธีรดนย์ทถี่ กู อ้างถึงคนนีค้ อื เจ้าของนิตยสารไรห์นอส นิตยสารปลุกใจ
เสือป่าชื่อดังของเมืองไทยที่มีนางแบบสุดเซ็กซี่ในสังกัดมากมาย ซึ่ง ลูกศร
หรือ ศรศมล ก็เป็นหนึ่งในนางแบบแถวเกือบหน้าของนิตยสารด้วย
“ไม่จริง ก็เห็นๆ กันอยู่ว่าคุณธีรดนย์ควงไปกับคุณสรัย เขาจะหนีบ
แม่นนั่ มาด้วยท�ำไม” บุษบรรณแย้ง เพราะเป็นทีร่ กู้ นั โดยทัว่ ไปว่า แคซาโนวา
เมืองไทยอย่างธีรดนย์ก�ำลังคั่วอยู่กับนางแบบคลื่นลูกใหม่อย่างสรัย ผู้ที่ว่า
กันว่าอาจมาเบียดพวกราชินีเซ็กซ์บอมบ์ให้ตกขอบกันเป็นทิวแถว รวมทั้ง
นางแบบแถวสองอย่างศรศมลด้วย
สิงขรถอนใจเฮือก “ก็คณ
ุ ชายอคิณเชิญคุณลูกศรมาด้วย คุณธีรดนย์
เลยต้องพามาด้วยสิ บุษก็รู้นี่ว่าบริษัทโฆษณาของสิงห์ก�ำลังท�ำโฆษณาให้
ก๊อกน�ำ้ ซัลโว แล้วคุณชายก็เป็นคนแต่งเพลงโฆษณาให้ ส่วนคุณลูกศรก็เป็น
ทัง้ พรีเซนเตอร์ เป็นทัง้ นักร้องให้แก่โฆษณานี้ เราสามคนท�ำงานร่วมกันบ่อย
ก็ไม่แปลกที่สิงห์กับเธอจะไปงานเดียวกัน”
“แล้วท�ำไมต้องแอบไปกอดกันหน้าห้องน�ำ้ ด้วย” บุษบรรณไม่ยอมแพ้
เพราะเธอเห็นกับตาเลยว่าเขากอดแม่นนั่ จริงๆ แถมยังเห็นอีกด้วยว่าแม่นนั่
ส่งสายตาและรอยยิ้มมาเยาะเย้ยเธออีกต่างหาก
ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้เธอถึงกับปรอทแตก หันไปหยิบแก้ว
ไวน์จากถาดของพนักงานเสิร์ฟสาวที่เดินผ่านมาพอดี แล้วสาดใส่ทั้งคู่ จน
กลายเป็นเรือ่ งอือ้ อึงขึน้ มา ท�ำให้หม่อมราชวงศ์อคิณผูเ้ ป็นเจ้าของงานถึงขัน้
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ต้องเข้ามาห้ามทัพด้วยตัวเอง
“มันเป็นอุบัติเหตุ”
หญิงสาวหัวเราะในล�ำคอ
“อุบตั เิ หตุเหมือนในละครงัน้ สิ สิงห์จะบอกบุษใช่ไหมว่าแม่นนั่ เกิดวูบ
ขึ้นมา ก็เลยเซถลาเข้าสู่อ้อมอกสิงห์”
“ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่นา”
“บุษไม่เชื่อ!” บุษบรรณตะคอกใส่เขา ทุกทีที่เธอนึกถึงสายตาและ
รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยประกายเยาะหยันของศรศมลก็ยิ่งท�ำให้เธอเดือดดาล
มากขึ้นทุกที
สิงขรส่ายหน้าด้วยท่าทางระอา “สิงห์บอกแล้วไง ตอนนีบ้ ษุ ก�ำลังโกรธ
พูดอะไรไปบุษก็ไม่ฟัง เราค่อยคุยกันวันหลังดีกว่า”
“ไม่…”
ยังไม่ทนั ทีบ่ ษุ บรรณจะพูดอะไรออกไป เสียงเตือนจากแอปพลิเคชัน
ข้อความยอดฮิตก็ดังขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือของสิงขรที่วางอยู่บนโต๊ะ
ด้วยความที่ระแวงอยู่แล้ว หญิงสาวจึงรีบคว้าโทรศัพท์เครื่องนั้นมา
ดูหน้าจอ ก่อนจะเห็นว่าเป็นข้อความของศรศมล จึงรีบกดเข้าไปดู
“ท�ำอะไรน่ะ...บุษ” เสียงของสิงขรเหมือนเป็นการปรามอยู่ในที “นั่น
มันโทรศัพท์สิงห์นะ”
แต่ยามนี้บุษบรรณไม่สนอะไรอีกแล้ว ยิ่งเปิดไปเห็นภาพศรศมลท�ำ
ปากจู๋ส่งจูบให้ในโทรศัพท์มือถือของสิงขร พร้อมข้อความว่า ‘ฝันดีนะคะ’
อารมณ์ของเธอก็เดือดพล่านขึ้นราวกับภูเขาไฟปะทุ
“เลว!”
บุษบรรณค�ำราม ยิง่ เธอหันหน้าจอไปให้เขาดู แล้วเห็นเขาหน้าถอดสี
เธอก็ยิ่งคิดว่าเขาเล่นไม่ซื่อกับความรักของเธอเข้าแล้วจริงๆ
“นี่มันอะไรกันคะ ท�ำงานด้วยกันจนถึงขั้นส่งจูบให้กันอย่างนี้เหรอ”
“เอ่อ...”

ซ่ อ น ก ลิ่ น

l

11

สิงขรอึกอัก บรรยากาศเงียบงันเข้าแทรกซึมระหว่างกัน ก่อนจะเกิด
เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยง และตามมาด้วยเสียงฝนที่โปรยปรายลงมากระทบ
หลังคาราวกับฟ้าก�ำลังร้องไห้
“สิงห์ทำ� แบบนี้กับบุษได้ยังไง” หญิงสาวเอ่ยถามสะอึกสะอื้น น�ำ้ ตา
ไหลลงมาอาบแก้มนวลที่แดงก�่ำด้วยความโกรธและผิดหวัง
“คือ...เอ่อ...สิงห์ก็ไม่รู้ว่าท�ำไมคุณลูกศรถึงส่งอะไรแบบนั้นมา”
“โกหก!” บุษบรรณโพล่งขึ้น ก่อนจะปาโทรศัพท์ใส่หน้าอกเขาอย่าง
เหลืออด
“เฮ้ย!” สิงขรอุทาน พยายามจะคว้าโทรศัพท์ของตัวเอง แต่ดว้ ยความ
ทีไ่ ม่ทนั ตัง้ ตัวและระยะทีก่ ระชัน้ ชิด โทรศัพท์จงึ กระแทกหน้าอกเขาแล้วหล่น
ลงพื้น แตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ
แต่แค่โทรศัพท์แตกก็ยังไม่หน�ำใจบุษบรรณ เธอใช้สองมือผลักเขา
อย่างแรง น�้ำตาไหลลงอาบแก้มอย่างเหลือจะกลั้น
“สิงห์ไม่รวู้ า่ มันจะส่งมา หรือไม่รวู้ า่ บุษจะเห็นกันแน่” หญิงสาวร้องไห้
คร�่ำครวญ “สิงห์ท�ำแบบนี้ได้ยังไง สิงห์มีอะไรกับแม่นั่นแล้วใช่ไหม นาน
แค่ไหนแล้ว”
“มัน...เอ่อ...มันไม่ใช่...”
“ใจร้ายมาก!” บุษบรรณทั้งตะคอกทั้งสะอึกสะอื้น “สิงห์ลืมไปแล้ว
เหรอว่าสาบานอะไรเอาไว้กับบุษในวันแต่งงาน สิงห์บอกจะรักบุษคนเดียว
แต่นี่มันอะไร ผ่านไปแค่สองปีสิงห์ก็มีคนอื่นเสียแล้วเหรอ”
“บุษ...ฟังสิงห์ก่อนนะ สิงห์ไม่...”
“ไม่ต้องมาแก้ตัว บุษไม่อยากเห็นหน้าสิงห์อีกแล้ว”
“แต่…”
ไม่ทนั ทีส่ งิ ขรจะพูดอะไรออกมา อารมณ์ของบุษบรรณก็ระเบิดขึน้ มา
อีก เมือ่ นึกถึงริมฝีปากอันอวบอิม่ ของศรศมลทีห่ อ่ เป็นรูปหัวใจ หญิงสาวจึง
เงือ้ มือขึน้ ตบเขาฉาดใหญ่ ก่อนจะวิง่ ออกจากห้องครัวผ่านห้องโถงกลางออก
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ไปนอกบ้าน
“บุษ!”
เสียงสิงขรไล่ตามหลังมา แต่บษุ บรรณไม่สนใจ จิตใจของเธอบอบช�้ำ
เกินกว่าจะฟังค�ำโกหกพกลมอะไรจากเขาอีกแล้ว สองปีแห่งความเชือ่ ใจ มัน
ไม่ได้ช่วยให้ผู้ชายอย่างเขาคงอยู่ในความซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ได้เลยสักนิด
บุษบรรณกระโดดขึน้ รถซิตคี าร์คใู่ จ รีบล็อกประตูไม่ให้เขาเปิดเข้ามา
ได้ ก่อนจะสตาร์ตรถท่ามกลางเสียงตบกระจกและเสียงตะโกนบอกให้ลงไป
คุยกันของสิงขร
ทีตอนแรกไม่อยากคุย แต่ตอนนี้พอเธอจับได้ก็อยากจะคุยขึ้นมา
อย่างนั้นหรือ...ฝันไปเถอะ
ด้วยความโมโหหญิงสาวจึงเข้าเกียร์ เหยียบคันเร่งขับรถฝ่าสายฝน
ออกไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้ผู้เป็นสามียืนมองตามตาละห้อยอยู่ที่หน้าบ้าน
ตามล�ำพัง

ฝนที่เทลงมาพร้อมกับเสียงค�ำรามจากฟากฟ้าท�ำให้สิงขรอดรู้สึก

เป็นห่วงบุษบรรณไม่ได้ ยิ่งขับรถออกไปคนเดียวด้วยอารมณ์ที่ไม่ปรกติ
แบบนั้นก็ยิ่งท�ำให้เขาเป็นห่วงเธอมากขึ้นไปอีก
ชายหนุ่มยืนละล้าละลังอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะรีบวิ่งไปที่โรงจอดรถซึ่งมี
จักรยานยนต์คันใหญ่จอดเรียงกันอยู่สามคัน เขากระโดดขึ้นคันที่อยู่ใกล้
ตัวที่สุด จากนั้นก็สตาร์ตเครื่องยนต์ขี่ตามรถของภรรยาไปทันที
เมื่อไปถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน เขาก็ร้องถามเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ก้าวออกจากป้อมมายืนตะเบ๊ะให้ทันที
“ลุงต๋อย เห็นรถเมียผมไหมครับ ขับไปทางไหน”
“เลี้ยวไปทางนั้นน่ะครับ” เจ้าหน้าที่สูงวัยชี้ไปทางขวามือ เพราะจ�ำรถ
ทุกคันในหมู่บ้านได้ และรถที่เพิ่งออกจากหมู่บ้านก็มีเพียงแค่คันเดียว
“ขอบคุณครับ” สิงขรค้อมศีรษะเล็กน้อย ก่อนจะบิดคันเร่งตามไป
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อย่างรวดเร็ว
ทางทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ นชีม้ านัน้ เป็นทางทีจ่ ะออก
ไปสู่ถนนกาญจนาภิเษก เส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวและมีโค้งอันตรายอยู่
สองสามจุดด้วยกัน รวมไปถึงโค้งต้นไทรอันเป็นที่ลือลั่นว่าเฮี้ยนหนักมาก
ยิ่งคิดก็ยิ่งท�ำให้สิงขรรู้สึกเป็นห่วงบุษบรรณมากขึ้นไปอีก เพราะฝน
ที่กระหน�่ำลงมาอาจท�ำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปรกติ
ทุกทีสิงขรจะขี่จักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง ยิ่งฝนตกหนักอย่างนี้
ก็ยงิ่ ต้องระวังเป็นเท่าทวี ทว่าวันนีด้ ้วยความเป็นห่วงคนรัก เขาจึงจ�ำต้องงัด
วิชาแข่งรถวิบากที่เคยใช้สมัยเป็นนักแข่งมาใช้
แทนที่จะผ่อนคันเร่ง สิงขรกลับบิดแรงขึ้นเพื่อตามให้ทันรถของ
ภรรยา จนกระทั่งเห็นไฟท้ายของรถซิตีคาร์คันนั้นอยู่ลิบๆ ก็ยิ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เขาบิดคันเร่งให้เร็วขึ้นอีก
สายตาของสิงขรจับจ้องอยู่ที่ไฟท้ายของรถภรรยาอย่างไม่วางตา
ความแรงของเครื่องยนต์ทำ� ให้ระยะห่างระหว่างกันถูกท�ำให้สั้นลงเรื่อยๆ
แต่อย่างทีบ่ อกว่าเส้นทางนีค้ อ่ นข้างคดเคีย้ วและมีโค้งอันตรายอยูห่ ลาย
จุด โดยเฉพาะโค้งต้นไทรข้างหน้าทีร่ ถของบุษบรรณเพิง่ จะตีโค้งเลีย้ วลับไป
สิงขรกัดฟันเร่งความเร็วขึน้ อีก ทว่าพอจะเข้าโค้งเขากลับต้องกดเบรก
เต็มแรง เมื่อเห็นไฟหน้าของรถบรรทุกคันใหญ่สาดเข้ามาใส่
“เฮ้ย...!”
ชายหนุม่ ร้องเสียงหลง เพราะในระยะกระชัน้ ชิดเช่นนี้ แถมถนนก็ยงั
มีน�้ำเจิ่งนองไปหมด เขาไม่มีทางจะหลบรถบรรทุกคันนั้นได้ทันแน่ๆ
ในทีส่ ดุ รถจักรยานยนต์คใู่ จของเขาก็ลม้ ลงอย่างไม่เป็นท่า ศีรษะฟาด
พื้นเสียงดังสนั่น แม้จะสวมหมวกกันน็อกอยู่แต่แรงกระแทกอย่างรุนแรง
นัน้ ก็ทำ� ให้สติสมั ปชัญญะของเขาขาดผึงลงไปทันที พร้อมๆ กับทีร่ า่ งและรถ
จักรยานยนต์ไถลเข้าหาล้อรถบรรทุกคันใหญ่ที่วิ่งสวนมาอย่างรวดเร็ว

๑
สี่สิบเก้าวันต่อมา

ว่ากันว่าหลังจากคนตายไปแล้วจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย เจ็ดวันให้หลัง
วิญญาณตนนั้นถึงจะรู้ตัว
และจะถูกกักบริเวณไว้สี่สิบเก้าวัน เพื่อรอการพิจารณาคดีบุญกรรม
ที่เคยท�ำตอนยังมีชีวิตอยู่
แต่หากเลยก�ำหนดทีว่ า่ นีแ้ ล้ว นัน่ หมายความว่าวิญญาณนัน้ ได้กลาย
เป็นวิญญาณเร่ร่อน
อาจด้วยต้องการหนีกรรม หรืออาจเป็นเพราะบ่วงกรรมบางอย่างที่
ยังคงติดค้างคาใจอยู่
จันจวงหรี่ตาข้างหนึ่งขึ้นมองหญิงชราที่ก�ำลังเดินเข้ามาอย่างสังเกต
สังกา พยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากทีส่ ดุ ก่อนจะท�ำเป็นนิง่ และหลับตา
ลงเมือ่ หญิงชราคนนัน้ ทรุดตัวลงนัง่ ตรงข้ามโต๊ะทรงกลมทีม่ ลี กู แก้วลูกใหญ่
ตั้งอยู่ตรงกลาง
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แสงไฟพลาสมาคล้ายสายฟ้าที่อยู่ในลูกแก้วลูกนี้ทำ� ให้บรรยากาศ
ในห้องที่มืดสลัวดูเข้มขลังขึ้นเยอะ
แต่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของวิเศษวิโสอะไร เพราะเธอไปหาซื้อ
มาจากตลาดนัดจตุจักรลูกละไม่กี่ร้อยบาท เนื่องจากเห็นว่ามันน่าสนใจดี
เวลาสัมผัสมันก็จะมีล�ำแสงพลาสมาพุ่งออกมา และสามารถเคลื่อนที่ไปมา
ตามที่นิ้วของเราเคลื่อนไปได้
เมื่อลูกค้าคนสุดท้ายของค�่ำคืนนี้นั่งลงเรียบร้อยจันจวงจึงลืมตาขึ้น
พอหญิงชราเห็นนัยน์ตาของเธอเป็นสีขาวล้วน มีเพียงขีดสีด� ำคล้ายเม็ด
ข้าวสารเล็กๆ อยู่ตรงกลางเหมือนตาแมวก็สะดุ้งด้วยความตกใจ
“สวัสดี...แม่แจ่ม”
หญิงชราเบิกตากว้างจ้องมองเธออย่างตกตะลึง เพราะไม่คิดว่าจู่ๆ
จันจวงจะเรียกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งที่เพิ่งเจอกัน
หญิงสาวแสยะยิ้ม ก่อนจะวางนิ้วทั้งห้าลงบนผิวลูกแก้ว ท�ำให้เกิด
แสงวิ่งพล่านไปตามนิ้วของเธอ
“จะ...เจ้าแม่การะเกดหรือคะ”
“ข้าเอง การะเกด” จันจวงบอก ก่อนจะเอ่ยถาม “อยากคุยกับ
วิญญาณลูกสาวใช่ไหม”
ป้าแจ่มยกมือทาบอก ตะลึงงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าละล�่ำละลักตอบ “ค่ะๆ ใช่ค่ะ”
หญิงสาวยิ้ม ดูเหมือนหญิงชราคนนี้จะค่อนข้างหัวอ่อน เพราะเพียง
แค่ลูกเล่นง่ายๆ ก็ท�ำหน้าตกใจในอิทธิปาฏิหาริย์ขนาดนี้แล้ว ที่เหลือก็คง
ไม่ยากเกินสติปัญญาของเธอแน่ๆ
ที่เธอรู้ว่าหญิงชราคนนี้ชื่ออะไรและมาท�ำไมนั้น เพราะเธอก�ำหนดให้
ลูกค้าทุกคนต้องถูกลูกจ้างชั่วคราวของเธอสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนที่ชั้นล่าง
ของตึกแถวทีเ่ ธอเช่าไว้ท�ำต�ำหนัก เสียงของลูกค้าจะถูกส่งผ่านไมโครโฟนตัว
เล็กที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะมาถึงหูฟังจิ๋วที่เสียบอยู่ในหูของเธอ แค่นี้เธอก็สามารถ
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สร้างความประทับใจแรกพบให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาได้แล้ว ต่อจากนั้นจะพูด
หรือท�ำอะไร ลูกค้าก็จะคล้อยตามได้ไม่ยาก
“กอมมีสะบาเดเฮ อันปือปันสะบาเฮ...”
หญิงชรายิ่งอ้าปากกว้างขึ้นอีกกับภาษาเทพมั่วๆ ของจันจวง
“เอาละ ข้าเจอวิญญาณของลูกสาวเอ็งแล้ว”
“จริงหรือคะ”
จันจวงพยักหน้า แล้วหันไปผายมือไปยังเก้าอี้ว่างข้างๆ ตัว “นั่งลงสิ
นังแก้ว”
“เอ๋...ละ...ลูกฉันชื่อส้มนะคะ”
‘ฉิบหายแล้ว จ�ำผิดได้ไงวะ แก้วมันเมียลูกค้าคนก่อนนี่หว่า’
จันจวงคิดในใจ แต่ยงั ควบคุมสีหน้าไม่ให้ตนื่ ตระหนก ก่อนจะใช้มอื
ฟาดโต๊ะดังเปรีย้ ง แล้วลุกขึน้ ยกเท้าข้างหนึง่ ขึน้ เหยียบบนเก้าอี้ ก่อนจะชีน้ วิ้
ไปที่เก้าอี้ว่างตัวนั้นพร้อมกับพ่นภาษาเทพออกมาเสียยืดยาวด้วยท่าทาง
เกรี้ยวกราด จากนั้นจึงค่อยนั่งลงแล้วหันไปยิ้มให้ป้าแจ่มอย่างแช่มช้อย
“ผีนังแก้วมันมาสวมรอย ข้าไล่มันไปแล้ว ตอนนี้นังส้มมันมาแล้ว”
หญิงสาวผายมือไปยังเก้าอี้ว่างข้างๆ อีกครั้ง พร้อมกับใช้เท้าเตะขา
เก้าอี้ให้มันขยับเล็กน้อย ท�ำเอาหญิงชราถึงกับสะดุ้งเฮือก
“ชะ...ใช่ส้มจริงๆ ใช่ไหมคะ”
“ใช่สิ ด้วยญาณวิเศษของข้า มันคือส้มลูกของเอ็ง เอ็งอยากจะถาม
อะไรนังส้มมันล่ะ”
“ฉะ...ฉัน...ฉันอยากรู้ว่าไอ้เลวนั่นเอาศพนังส้มไปไว้ที่ไหนค่ะ”
จันจวงพยักหน้า ก่อนจะหันไปทางเก้าอีว้ า่ งแล้วพ่นภาษาเทพออกมา
ยืดยาว
“ก�ำปึ้ดกึงกึย กอมปานียา...”
ระหว่างพูดก็ท�ำเป็นหยุดพยักหน้าหงึกๆ ราวกับก�ำลังรับฟังลูกสาว
ป้าแจ่มอย่างตัง้ ใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอพยายามนึกถึงข่าวทีอ่ ่านจาก
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หนังสือพิมพ์และเว็บเพจต่างๆ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่ยังหาศพไม่พบ
เพื่อมาเทียบเคียงกับเคสนี้
การที่จะท�ำงานแบบนี้ได้จ�ำเป็นจะต้องมีความรู้รอบตัวเยอะและมี
ความจ�ำดี เวลาว่างส่วนใหญ่ของจันจวงจึงมักจะหมดไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์และท่องโลกอินเทอร์เน็ต พยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ในทีส่ ดุ จันจวงก็นกึ ถึงข่าวหญิงสาวหายตัวไปอย่างลึกลับจากเว็บเพจ
ดังเว็บหนึ่งที่ท�ำงานตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมขึ้นมาได้
หญิงสาวคนนั้นมีชื่อเล่นว่าส้ม และมีแม่ชื่อแจ่ม
“ลูกสาวเอ็งบอกว่ามันเป็นที่ที่ทั้งมืดและหนาวยะเยือกมาก รู้สึก
เหมือนมีนำ�้ อยู่รอบตัว” จันจวงมั่วไปก่อน เพราะจ�ำได้จากการวิเคราะห์ของ
เว็บล่าหาความจริงนั้นว่า หญิงสาวอาจถูกจับถ่วงน�้ำที่ไหนสักแห่ง
“อยู่ในบ่อน�้ำท้ายหมู่บ้านจริงๆ ใช่ไหมคะ”
พอลูกค้าโพล่งออกมาเองอย่างนี้ก็เข้าทางร่างทรงก�ำมะลออย่างจัง
เพราะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงเดามั่วให้ผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้
“ใช่แล้ว บ่อน�้ำ บ่อน�้ำท้ายหมู่บ้าน คนร้ายข่มขืนนังส้ม ฆ่ามัน แล้ว
จับมันถ่วงน�้ำ”
“เป็นไอ้เลวชาตรีจริงๆ ใช่ไหมคะ”
เป็นเคสเดียวกันจริงๆ ด้วย เพราะจ�ำได้ว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนั้นชื่อ
ชาตรี
“นังส้มบอกว่าใช่ ไอ้ชาตรีท�ำร้ายมัน”
“โถ...ลูกแม่” หญิงชราร้องไห้คร�่ำครวญ
“นังส้มมันบอกว่าให้เอ็งจ้างคนไปงมในบ่อคืนนี้เลย มันหนาวมาก
อยากกลับบ้าน”
“ดะ...ได้ค่ะ ได้ บอกนังส้มทีนะคะว่าฉันจะรีบไป” หญิงชราพูดด้วย
ความตื่นเต้น ก่อนจะหยิบธนบัตรสีเทาอันแสนสวยงามหย่อนลงในกล่องที่
วางอยู่ข้างๆ โต๊ะ แล้วรีบลุกออกไปจากห้องทันที
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พอลูกค้าคนสุดท้ายของคืนนีอ้ อกไป จันจวงก็ปรือตาข้างหนึง่ แอบ

มองให้แน่ใจว่ากลับไปแล้วจริงๆ ก่อนจะเหยียดแขนสองข้างแล้วบิดกาย
ด้วยความเมื่อยล้า เพราะต้องนั่งท�ำท่าขึงขัง หน้าตาบิดเบี้ยว และปากแบะ
มาตลอดสามชั่วโมงตั้งแต่ช่วงหัวค�ำ่
หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน�้ำ ถอดคอนแทกต์เลนส์แมวผี
ซึง่ มีขายทัว่ ไปตามท้องตลาดและในอินเทอร์เน็ตออกเพือ่ พักสายตา ก่อนจะ
ล้างหน้าแล้วพิศมองดูตัวเองในกระจก
“เก๊กหน้าตั้งสามชั่วโมง หน้าจะเหี่ยวไหมเนี่ย ไม่ได้การละ”
จันจวงหยิบกระปุกครีมทาผิวยี่ห้อดังมาเปิดและคว้านเอาครีมที่ก้น
กระปุกขึ้นมาถูกับอีกมือหนึ่ง ก่อนจะละเลงลงบนใบหน้าขาวใสของตัวเอง
เพราะไม่อยากให้มรี วิ้ รอยเกิดขึน้ แม้จะเพิง่ อายุยสี่ บิ เอ็ด และใบหน้าขาวใส
กระเดียดไปทางสาวเกาหลี แต่ก็ยังไม่มีใครมาจีบสักคน
“หน้าเหี่ยวก่อนมีผัวไม่ได้นะยะ...จันจวง”
หญิงสาวงึมง�ำ ก่อนจะมองดูกระปุกครีมบ�ำรุงผิวว่างเปล่าอย่างลังเล
แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจทิ้งมันลงถังขยะ จากนั้นก็เดินกลับออกไปที่ห้องทรง
เจ้าแม่การะเกด เพื่อจะเปิดกล่องเงินดูว่าวันนี้ได้สักเท่าไรและมากพอจะ
อมค่าจ้างลูกน้องเพื่อเจียดไปซื้อครีมบ�ำรุงผิวกระปุกใหม่ได้หรือเปล่า
แต่แล้วจันจวงกลับต้องชะงัก เมื่อเหลือบไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง
ยืนอยู่ตรงประตูที่ป้าแจ่มเพิ่งเดินออกไป
“สวัสดีค่ะ ต�ำหนักเจ้าแม่การะเกดใช่ไหมคะ” หญิงสาวคนนั้นร้อง
ถาม
จันจวงผงะเพราะไม่คดิ ว่าจะมีลกู ค้าเข้ามาอีก เนือ่ งจากไม่ได้ยนิ ว่ามี
ใครมาลงทะเบียนต่อจากป้าแจ่มผ่านหูฟังเลย
‘อีบุ๋มบ้า สงสัยอู้งานอีกแหงๆ’
ร่างทรงสาวก�ำมะลอก่นด่าลูกจ้างชั่วคราวในใจ ก่อนจะส่งยิ้มเจื่อน
ให้ลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ทันให้ตั้งตัว
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“ชะ...ใช่จ้ะ ชะ...เชิญนั่งก่อนค่ะ”
หญิงสาวยิ้มพร้อมทรุดตัวลงนั่งเก้าอี้ จันจวงพิศมองแล้วก็รู้สึกได้
เลยว่ารอยยิม้ นัน้ ช่างหวานหยดย้อยมาก หากเธอเป็นผูช้ ายคงหลงรักผูห้ ญิง
คนนี้หัวปักหัวป�ำแน่ๆ
ท�ำไมคนสวยหยาดเยิม้ ดูทนั สมัยอย่างนีถ้ งึ มีปญ
ั หาหนักจนต้องมาหา
คนทรงเจ้ากันนะ
“ฉันมีเรื่องอยากจะให้เจ้าแม่ช่วยค่ะ”
‘ฉิบหายละ ท�ำไงดีวะ’
สมองของจันจวงหมุนติว้ เพราะคอนแทกต์เลนส์แมวผีกด็ นั ถอดออก
ไปแล้ว ข้อมูลของลูกค้าคนนี้ก็ไม่มี เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนไว้ด้วยวาจา
กับลูกจ้างสาวของเธอที่ชั้นล่าง
“เอ่อ...จะ...เจ้าแม่ออกไปแล้วค่ะ คนของฉันไม่ได้บอกคุณหรือคะ”
“ฉันเดินเข้ามาไม่เห็นมีใครอยูน่ ะคะ มีแต่คณ
ุ ป้าคนหนึง่ เดินลงบันได
ไป ฉันก็เลยลองเดินสวนขึ้นมาบนนี้ดูน่ะค่ะ”
‘อู้งานอีกแล้ว อีบุ๋ม’
จันจวงบ่นลูกน้องในใจอย่างนึกเคือง ก่อนจะส่งยิม้ แห้งๆ ให้แก่ลกู ค้า
สาว “ว่าแล้วว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน เจ้าแม่เลยนึกว่าป้าแจ่มเป็นคน
สุดท้าย ก็เลยออกจากร่างไปแล้วน่ะสิ”
“เรียกกลับมาอีกไม่ได้หรือคะ ฉันมีเรื่องอยากให้เจ้าแม่ช่วยจริงๆ
นะคะ” ลูกค้าสาวอ้อนวอน
“เรื่องอะไรงั้นหรือ” จันจวงเอ่ยถามอย่างพยายามหาลู่ทาง
“ฉันอยากติดต่อกับสามีค่ะ เขาประสบอุบัติเหตุบนถนนเสียชีวิตไป
เมื่อเดือนก่อน แต่ทุกวันนี้ฉันยังรู้สึกเหมือนเขายังวนเวียนอยู่ในบ้าน ฉัน
ได้ยินเสียงแปลกๆ ตลอดเวลา ฉัน...”
พูดได้เท่านั้นหญิงสาวก็ร้องไห้ออกมา ดูเหมือนว่าเธอจะคิดถึงสามี
ผู้ล่วงลับมาก ท�ำเอาจันจวงถึงกับใจอ่อน
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แต่อกี ใจก็ยงั รู้สกึ หวาดๆ อยู่ไม่น้อย เพราะแค่เรือ่ งทีห่ ญิงสาวเล่าให้
ฟังว่าได้ยินเสียงแปลกๆ ก็ท�ำเอาขนแขนลุกตั้งชันเป็นทิวแถวแล้ว แม้เธอ
จะท�ำงานหลอกคนโดยใช้ความเชือ่ เรือ่ งเจ้าเรือ่ งผี แต่กไ็ ม่เคยเห็นวิญญาณ
และไม่นึกอยากจะถูกผีหลอกเหมือนกัน
“เขาคงมีห่วงน่ะคุณ”
“คงเป็นเพราะเราทะเลาะกันก่อนเขาตายแน่ๆ เลย” หญิงสาวสะอึกสะอื้น
จันจวงพยายามปะติดปะต่อเรื่อง สองสามีภรรยาคู่นี้คงทะเลาะกัน
อย่างรุนแรง ซึง่ ก็คงหนีไม่พน้ เรือ่ งมือทีส่ ามแน่ๆ ท�ำให้ฝา่ ยชายหุนหันขับรถ
ออกไปจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเธออาจช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ และได้เงิน
เพิ่มอีกนิดหน่อยส�ำหรับวันนี้ จะได้เอาเงินไปซื้อครีมบ�ำรุงผิวกระปุกใหม่
และอาจพอมีเหลือจ่ายค่าจ้างที่ยังค้างอยู่ให้ลูกน้องสาวอีกด้วย
“พอดีเจ้าแม่การะเกดกลับวิมานไปแล้วน่ะสิ” ร่างทรงสาวก�ำมะลอ
ออกตัว “เอางี้นะ ฉันจะลองเรียกวิญญาณสามีของคุณมาที่นี่ด้วยตัวเองก็
แล้วกัน แต่ไม่รับรองผลนะ”
“จริงหรือคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ”
“สามีคุณชื่ออะไรล่ะ แล้วตายยังไง” จันจวงเอ่ยถาม เพราะตอนนี้
ไม่ได้เป็นร่างทรงเจ้าแม่การะเกด การไม่รรู้ ายละเอียดพวกนีก้ ค็ งไม่นา่ สงสัย
อะไรนัก
“สิงขรค่ะ เขาชื่อสิงขร” หญิงสาวโพล่งขึ้นอย่างมีความหวัง “เขา
ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถบรรทุกเมื่อเดือนก่อนค่ะ”
“อืม…” จันจวงพยักหน้า ก่อนจะหลับตาพ่นภาษาเทพมั่วๆ ออกมา
“สิงขร สิงขารา สาคาสากา...”
ระหว่างนั้นก็ทำ� ตาเหลือกขึ้นเพื่อซ่อนตาด�ำไว้ใต้เปลือกตา เพราะดัน
ถอดคอนแทกต์เลนส์แมวผีออกไปแล้ว ขณะเดียวกันก็พยายามนึกถึงข่าว
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อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถบรรทุกเมื่อเดือนก่อน
แต่มนั คงเป็นเพียงข่าวเล็กๆ หรือไม่กไ็ ม่มขี า่ วออกสือ่ เพราะอุบตั เิ หตุ
บนถนนในเมืองไทยมีเป็นร้อยๆ รายต่อวัน เธอก็เลยนึกไม่ออกว่ามีผู้
เสียหายชื่อสิงขรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
‘สงสัยต้องถ่วงเวลาไปหาข้อมูลก่อนว่ะ’
คิดได้ดังนั้นจึงเริ่มท�ำหน้าเหมือนเบ่งอุจจาระไม่ออก ก่อนจะกลอก
ตาลงมา แล้วแกล้งหอบหายใจอย่างหนักราวกับเพิ่งใช้พลังงานไปอย่าง
มหาศาล
“เป็นไงบ้างคะ” ลูกค้าสาวร้องถาม
“ฉันไม่มีพลังพอจะดึงเขามาได้” จันจวงบอกหอบๆ “เขายึดติดกับ
บ้านหลังนัน้ มากเกินไป ถ้าฉันไม่ได้ไปทีน่ นั่ ก็คงติดต่อกับเขาไม่ได้ นอกจาก
คุณจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ ให้เจ้าแม่กลับมาจากวิมานเสียก่อน เพราะเจ้าแม่
การะเกดมีพลังมาก จะเรียกใครมาก็ได้”
หญิงสาวผู้โชคร้ายนิ่งงันไปด้วยความผิดหวัง ท่าทางเศร้าสร้อยนั้น
ท�ำให้จันจวงรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจ ชักไม่อยากจะหลอกเงินเสียแล้ว แต่จะ
ท�ำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อพูดไปแล้ว และเธอก็ต้องกินต้องใช้ ไหนจะค่าจ้าง
ลูกน้อง ไหนจะค่าครีมบ�ำรุงผิวที่แสนแพงอีกต่างหาก
‘แต่งตัวก็ดูดี เสื้อผ้าก็แบรนด์เนม ขอสักพันสองพัน ขนหน้าแข้งคง
ไม่ร่วงหรอกมั้ง’
จันจวงคิดพลางมองส�ำรวจหญิงสาวตรงหน้า แม้จะมีใบหน้าอมทุกข์
แต่กย็ งั คงดูสวยหมดจดจนแม้แต่พวกนางเอกสาวบางคนยังอาย อายุอานาม
น่าจะยี่สิบกว่าๆ น่าเสียดายจริงๆ ที่ต้องมาเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวขนาดนี้
‘เอาไว้ค่อยหาทางนัดบอดให้ลูกค้ารวยๆ ของฉันเป็นการตอบแทน
ละกันนะ กระดังงาลนไฟแบบนี้ รับรองเลยว่ามีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้าคิว
ขอเป็นแฟนเป็นทิวแถว...’
“เอ๊ะ!”
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เสียงอุทานของหญิงม่ายท�ำเอาจันจวงที่ก�ำลังคิดอะไรเพลินๆ ถึงกับ
สะดุ้งเฮือก
“เมื่อกี้คุณบอกว่า ถ้าได้ไปที่บ้านฉัน คุณจะติดต่อสิงห์ได้ใช่ไหมคะ”
“ง่า…” จันจวงอ้าปากค้าง เพราะเผลอพูดไปอย่างนั้นจริงๆ ตอนนี้
อยากจะตบปากตัวเองเหลือเกินที่พูดพล่อยออกไปแบบนั้น
“ถ้างั้นกรุณาไปที่บ้านฉันด้วยเถอะนะคะ”
“เอ่อ...นะ...นี่มันดึกแล้วนะคะ” จันจวงบ่ายเบี่ยง
“ดึกๆ อย่างนี้แหละค่ะดี”
“หา…”
“ก็เวลาที่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆ มันเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนี่คะ”
จันจวงสะดุ้งเฮือก เพราะจริงๆ แล้วก็กลัวผีจับใจ แม้จะไม่เคย
เห็นมาก่อนก็ตาม
“เท่าที่ฉันสังเกต เสียงพวกนั้นจะดังเวลาเดียวกับที่สิงห์กลับมาจาก
ที่ท�ำงานตอนที่ยังมีชีวิตอยู่น่ะค่ะ ทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์ของเขา เสียงเปิด
ประตูหน้าบ้าน เสียงอาบน�้ำ บางทีฉันนอนๆ อยู่ จู่ๆ เตียงก็ไหวยวบอย่าง
กับเขาขึ้นมานอนบนเตียงอย่างนั้นแหละ”
ตอนนี้จันจวงเริ่มหน้าซีดเผือด เพราะเท่าที่ฟังหญิงสาวเล่ามา ถ้าไม่
เป็นเพราะเธอเสียใจจนช็อกและเพ้อไปเอง ก็เท่ากับว่าในบ้านหลังนั้นมีผี
จริงๆ
“สะ...เสียใจด้วยค่ะ คือ...เอ่อ...ฉันไม่รับงานนอกสถานที่ค่ะ”
หญิงสาวผู้โชคร้ายนิ่งงันไป ดวงตาเริ่มมีนำ�้ ตาเอ่อท้นขึ้นมาคล้ายจะ
ร้องไห้ แต่แล้วความมุ่งมั่นที่จะติดต่อกับวิญญาณสามีให้ได้ก็ท�ำให้เธอ
เกิดแรงฮึดขึ้นมา
“ขอร้องละค่ะ ช่วยฉันด้วย ถ้าคุณไปที่บ้านฉันคืนนี้ ฉันจะจ่ายค่ารถ
กับค่าจ้างให้คุณ”
“ฉันไม่รับงานนอกจริงๆ ค่ะ” จันจวงยืนยัน
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“ฉันให้คุณสองพัน”
จ�ำนวนเงินที่หลุดออกมาจากริมฝีปากอิ่มสีแดงจัดท�ำให้ร่างทรง
ก�ำมะลอถึงกับชะงักไปทันที
“ง่า…”
“ถ้างั้นห้าพัน” หญิงสาวโพล่งขึ้นพร้อมกางนิ้วด้วยท่าทางมุ่งมั่น “ถ้า
คุณสามารถติดต่อกับสามีฉันได้ ฉันจะให้คุณห้าพัน”
“ตกลงค่ะ” จันจวงสวนกลับทันควันราวกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
นัยน์ตาของเธอแทบจะเปลีย่ นจากสีดำ� เป็นตัวสัญลักษณ์เงินบาทโดยไม่ตอ้ ง
พึ่งคอนแทกต์เลนส์เลยแม้แต่น้อย
แต่แล้ว เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะเงินสะพัดเสียก่อน ก่อนที่
ลูกจ้างสาวของเธอจะชะโงกหน้าเข้ามา
“อ้าว...บุ๋ม”
“คุณจันคุยอยู่กับใครคะ”
“เอ่อ...” จันจวงหันไปมองลูกค้าสาวที่นั่งท�ำหน้างง
“ท�ำไมเขาไม่เห็นฉันล่ะคะ”
ร่างทรงสาวฉีกยิ้ม ก่อนจะป้องปากกระซิบแผ่วเบา “ตาบอดค่ะ”
“อ้อ” ลูกค้าสาวพยักหน้า
“เดี๋ยวฉันขอตัวสักครู่นะคะ” จันจวงบอก ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่
ประตูแล้วดันลูกน้องออกไปด้านนอก “นี่เธอหายไปไหนมา หือ ปล่อยให้
ลูกค้าเข้ามาโดยไม่ได้ถามอะไร”
บุ๋มยืนงงอยู่สองสามวินาที ก่อนจะร้องอ๋อ “สงสัยเป็นตอนที่บุ๋มไป
เข้าห้องน�้ำแน่เลย”
“แล้วไป นึกว่าแอบอู้”
“หนูไม่อู้หรอกค่ะ แล้วนี่จะให้หนูอยู่ต่อไหมคะ”
“ก็…” จันจวงชะงัก นึกถึงเงินครึ่งหมื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้
“ไม่ต้องหรอก รีบกลับเถอะ นี่ก็เลยเวลามานานแล้ว ฉันไม่อยากจ่ายค่า
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จันจวงควักธนบัตรเป็นค่าจ้างรายวันให้ พอลูกจ้างสาวรับไปลูบๆ
คล�ำๆ ก็ท้วงขึ้น
“นี่มันครึ่งเดียวเองนี่คะ”
“เอาน่า เอาไปก่อน วันนี้ลูกค้าใส่เงินน้อยมาก”
“อย่างนี้ทุกที”
“อย่าบ่น จะเอาไม่เอา”
“เอาค่ะ” ลูกจ้างสาวท�ำหน้าเบ้ ก่อนจะยกมือไหว้ “ถ้างั้นบุ๋มไปนะคะ
พี่เก่งมารอแล้ว”
“เออๆ รีบกลับไปเลย” จันจวงโบกมือไล่
“คะ?” บุ๋มท�ำหน้างงๆ ที่จู่ๆ ก็ถูกไล่
“เอ่อ...ฉันหมายถึงมันดึกแล้วน่ะ กลับบ้านค�ำ่ ๆ มืดๆ มันไม่ดี ยิ่ง
ตาบอดอยู่ด้วย รีบไปไป๊”
“งัน้ หนูลานะคะ” หญิงสาวยกมือไหว้ ก่อนจะค่อยๆ เดินลงบันไดไป
อย่างระมัดระวัง
ไม่นานนักจันจวงก็ได้ยินเสียงท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ดังแว่วมา
ก่อนเสียงจะค่อยๆ ห่างออกแล้วเงียบลงไปในที่สุด
“ทีนี้เราจะไปกันได้หรือยังคะ”
จันจวงสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงลูกค้าดังมาจากด้านหลัง ก่อนจะ
หันไปยิ้มเจื่อนให้ “ปะ...ไปสิคะไป เดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนชุดแป๊บนะคะ”
“โอเคค่ะ”
ร่างทรงสาวรีบผลุบกลับเข้าไปในห้อง สลัดชุดรุ่มร่ามลายพร้อยออก
แล้วเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อยืดกางเกงยีนอย่างที่ถนัด จากนั้นก็เดินไปหยิบย่าม
ลายกิ๊บเก๋ที่ซื้อจากจตุจักรมาสะพายไหล่ แล้วกลับออกไปหาลูกค้าของเธอ
“คุณเอารถมาหรือเปล่าคะ”
“เปล่าค่ะ รถฉันเสียมาหลายวันแล้ว ก็เลยนั่งแท็กซี่มา”
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“งั้นก็ไปแท็กซี่” ร่างทรงสาวก�ำมะลอสรุป ก่อนจะเดินน�ำออกจาก
ตึกแถวของตัวเองแล้วโบกเรียกรถรับจ้างให้ไปส่งตามที่หญิงสาวบอก

พอรถเคลื่อนตัวมาได้สักพัก จันจวงก็หันไปหาหญิงสาวเพื่อจะ

ถามว่าเธอชื่ออะไร แต่โทรศัพท์ดันดังขึ้นเสียก่อน เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าเป็นเบอร์ของ...บุ๋ม
“โทร. มาท�ำไมวะ” จันจวงบ่นอุบอย่างระแวงว่าจะโดนทวงค่าจ้างก่อน
จะหยิบหูฟังไร้สายขึ้นมาใส่แล้วกดรับสายนั้น “ว่าไงจ๊ะบุ๋ม ลืมอะไร”
“ลืมบอกคุณจันค่ะว่าหนูจะลากลับบ้านสักสองสามวัน”
“อ้าว...ท�ำไมมาบอกตอนนี้ แล้วแบบนี้ฉันจะหาใครแทนทันล่ะเนี่ย”
“เรื่องด่วนจริงๆ ค่ะ” ปลายสายท�ำเสียงอ่อย “พี่เก่งเพิ่งบอกหนูว่า
ที่บ้านโทร. มาบอกว่าคุณยายป่วยหนักมาก ให้หนูรีบกลับไปดูใจค่ะ”
จันจวงถอนใจเฮือก เพราะเรื่องแบบนี้ขืนห้ามไม่ให้ไปก็คงเป็นการ
แล้งน�ำ้ ใจมาก และอีกอย่างวันนีเ้ ธอก็อาจได้เงินครึง่ หมืน่ มาใส่กระเป๋าแฟบๆ
จะปิดต�ำหนักสักสองสามวันก็ไม่น่าจะเป็นอะไร
“เออๆๆ...รีบกลับก็แล้วกัน”
“ขอบคุณค่ะ” บุม๋ เอ่ยด้วยความดีใจ ก่อนจะวกกลับเข้าเรือ่ งทีจ่ นั จวง
แอบหวั่น “ยังไงหนูขอเบิกเงินเดือนที่ค้างอยู่ด้วยได้ไหมคะ กลับบ้านท่าจะ
ใช้เงินเยอะ”
“ได้...พรุ่งนี้จะรีบโอนให้นะ”
ปลายสายขอบคุณเป็นการใหญ่ ก่อนจะวางสายไป เล่นเอาจันจวง
ถึงกับถอนใจเฮือก เพราะจะอมเงินค่าจ้างคนที่เดือดร้อนก็ดูใจร้ายไปนิด
ก่อนจะสลัดความคิดเรื่องเสียเงินหันไปหาลูกค้าสาว
“คุณชื่ออะไรคะ”
“บุษบรรณค่ะ เรียกฉันว่าบุษก็ได้ค่ะ”
“ต๊าย...ชื่อน่ารักจังค่ะ” จันจวงเอ่ยอย่างนึกอิจฉา “บุษบรรณก็น่ารัก
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สิงขรก็ดูเข้มแข็งดี คุณสองคนคงเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมาก เจอกันได้
ยังไงคะ”
“เขาเป็นเจ้าของบริษัทท�ำโฆษณาค่ะ”
“หูย...เก๋”
บุษบรรณยิม้ เขินๆ “บริษทั ทีฉ่ นั เคยท�ำงานด้วยจ้างบริษทั โฆษณาของ
สิงห์มาท�ำโพรโมตให้ ฉันถูกมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานก็เลย
ได้เจอกับเขาบ่อยๆ ค่ะ”
“มีรูปไหมล่ะ”
บุษบรรณอมยิ้ม ก่อนจะก้มลงหากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าสะพาย
แต่กลับไม่พบ
“อ้าว กระเป๋าตังค์หายไปไหนเนี่ย” หญิงสาวค้นหาของในกระเป๋า
อีกครั้ง แต่ก็ไม่พบ “สงสัยท�ำตกไว้ในแท็กซี่คันก่อนแน่เลย”
“แล้วกัน” จันจวงท�ำหน้าเสียดาย “ไปแจ้งต�ำรวจไหม”
“ช่างเถอะค่ะ เรื่องเงินไม่สำ� คัญหรอก เรื่องสิงห์ส�ำคัญกว่า”
“จ้า...แหม คุยกับคนมีตังค์นี่น่าเบื่อจริง”
บุษบรรณหัวเราะคิกคัก “ฉันว่าไม่ต้องดูรูปหรอก เดี๋ยวคุณก็ได้เห็น
ตัวจริงแล้ว”
ค�ำพูดนั้นท�ำให้จันจวงถึงกับชะงัก ดวงตาเบิกกว้างอย่างนึกขึ้นได้ว่า
ตอนนี้ก�ำลังเดินทางไปเจอผี หลังหลุดออกจากภวังค์ของความโลภแล้ว
“สิงห์หล่อมากเลยนะคะ มีแต่สาวๆ มาชอบ คุณอย่าไปหลงเสน่หเ์ ขา
เข้าล่ะ”
จันจวงหน้าแหย “ที่พูดถึงนี่ผีนะคะ ฉันไม่เอาด้วยหรอก ถึงจะหล่อ
แค่ไหนก็เหอะ”
ค�ำว่า ‘ผี’ คงไปสะกิดหูคนขับแท็กซี่เข้า เมื่อจันจวงเหลือบไปมอง
ก็เลยเห็นสายตาแปลกๆ ของเขาจ้องมองผ่านกระจกส่องหลังมา จึงได้แต่
ส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้ แล้วนั่งเงียบไปตลอดทางจนกระทั่งรถเข้าโค้งตรงที่มี
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ต้นไทรใหญ่อยู่ตรงหัวโค้ง
“ตรงนี้ไงคะที่รถมอเตอร์ไซค์ของสิงห์ชนกับรถบรรทุก”
“หูย...โค้งต้นไทรเสียด้วย ท่าจะเฮี้ยน”
บุษบรรณมองต้นไทรต้นนั้นก่อนจะถอนใจเฮือกออกมา จันจวงหัน
ไปยกมือไหว้ท่วมศีรษะ ก่อนจะหันไปมองหญิงสาวอย่างนึกสงสารและ
เห็นใจขึ้นมา
‘ไม่น่าเลย ยังสาวยังสวยอยู่แท้ๆ ต้องมาตกพุ่มม่ายแบบนี้’
ไม่นานนักรถแท็กซี่ก็แล่นมาจอดสนิทที่หน้าบ้านหลังหนึ่งภายใน
หมู่บ้านอันหรูหราชานเมือง จันจวงจ�ำเป็นต้องจ่ายค่าแท็กซี่เอง เพราะ
บุษบรรณบอกว่ากระเป๋าสตางค์หาย
พอคนขับรถแท็กซีไ่ ด้เงินไปเท่านัน้ เขาก็ขบั ปรูด๊ ออกไปอย่างรวดเร็ว
วินาทีเดียวก็หายวับไปกับตา
“ซิ่งเหลือเกินพ่อคุณ” ร่างทรงสาวส่ายหน้าท�ำเสียงสูงที่ค�ำท้าย “ฉัน
ว่าหมอนั่นต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆ เห็นมันเหลือบมองฉันตลอดทางเลย
ดีนะที่มีคุณนั่งมาด้วย ไม่งั้นมันคงจับฉันไปฆ่าข่มขืนหมกป่าแน่”
“ไม่หรอกมั้งคะ” บุษบรรณหัวเราะคิกคัก
จันจวงยักไหล่ ก่อนจะหันไปมองตัวบ้านอย่างนึกอิจฉาหญิงสาว
ข้างกาย เพราะดูจะมีราคาไม่น้อยเลยทีเดียว แถมยังสวยทันสมัย และน่า
จะแพงกว่าตึกแถวเก่าๆ ที่เธอเช่าอยู่หลายเท่าตัว
ทรงของบ้านเป็นแบบโมเดิร์นที่เน้นรูปทรงเหลี่ยม ทั้งหลังทาด้วย
สีขาว ไม่เว้นแม้แต่หลังคาทรงหมาแหงนที่มีความลาดชันน้อย และแม้จะ
ไม่มีสีอื่นปะปนอยู่เลย แต่ดูรวมๆ แล้วก็กลับมีเสน่ห์แปลกตาดีเหมือนกัน
“มีคนอยู่หรือคะ” จันจวงร้องถามเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเปิดอยู่
“นี่ละค่ะที่ท�ำให้ฉันคิดว่าสิงห์ยังไม่ไปไหน”
ตอนนี้เหงื่อตรงขมับของจันจวงเริ่มแตกเป็นหยดๆ “ยะ...ยังไงคะ”
“ก็ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ เขาชอบเปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้ตลอดแหละ”
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“ปะ...เปิดไว้ท�ำไมคะ ไม่กลัวขโมยเหรอ”
บุษบรรณหัวเราะคิกคัก “ไม่มีขโมยหรอกค่ะ หมู่บ้านนี้มีระบบรักษา
ความปลอดภัยเข้มงวดมาก ทีส่ งิ ห์ชอบเปิดประตูไว้กเ็ พราะเขาบอกว่ามันจะ
ถ่ายเทอากาศได้ดีน่ะค่ะ”
“คะ...คุณเลยเปิดประตูไว้ทั้งที่ข้ามเขตไปหาฉันงั้นหรือคะ”
“ฉันเปล่าค่ะ ตอนออกไปก็ปิดสนิทดีแล้วนะคะ”
“แสดงว่า...”
บุษบรรณนิ่งไปครู่หนึ่ง สายตามองทอดไปที่ประตูบานนั้น ก่อนจะ
ถอนใจออกมาเบาๆ
“ทุกวันฉันจะได้ยินเสียงประตูเปิดหลังจากเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกที
พอลงมาดูก็เห็นประตูเปิดอยู่ทุกครั้ง”
“อึ๋ย…นะ...นี่อย่าบอกนะว่า...”
“สิงห์คะ่ ฉันคิดว่าเป็นสิงห์แน่ๆ เพราะทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ เสียง ฉันจะไป
เปิดทีววี งจรปิดทีต่ ดิ อยูต่ รงหน้าบ้านดู ฉันไม่เห็นมีใครขีม่ อเตอร์ไซค์มาเลย
ค่ะ เห็นแต่ประตูที่จู่ๆ ก็เปิดของมันเอง แบบนั้นแหละ”
‘ฉิบหายแล้ว’
จันจวงคิดในใจ เพราะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องสยองขวัญแบบนี้เข้า
จริงๆ สมองน้อยๆ จึงรีบคิดหาทางหลบเลี่ยงกลับบ้านจนหัวหมุนติ้วๆ
ราวลูกข่างเลยทีเดียว

๒
บุษบรรณเดินน�ำจันจวงผ่านประตูหน้าบ้านที่เปิดอ้าอยู่เข้าไป

ภายใน ร่างทรงสาวเหลียวมองรอบๆ ตัวก็เห็นทัง้ สองข้างทางระเกะระกะไป
ด้วยลังกระดาษวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ เต็มไปหมด
“ลังพวกนี้มันอะไรกันคะ”
“อ๋อ...ฉันเพิ่งขายบ้านได้ค่ะ ก็เลยเก็บของจะย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่
ตอนสิ้นเดือนนี้ มันก็เลยรกไปหน่อย”
“แหม...เสียดายบ้านสวยๆ นะคะ” จันจวงมองรอบๆ อย่างสังเกต
สังกา “เป็นเพราะกลัววิญญาณคุณสิงขรหรือเปล่าคะ ถึงท�ำให้คุณตัดสินใจ
ขายบ้านหลังนี้”
“ไม่ใช่หรอกค่ะ ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ว่าเขายังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้
รับรองว่าฉันไม่ขายแน่ๆ”
“อ้าว...ท�ำไมล่ะคะ ไม่กลัวเหรอ”
“ไม่กลัวหรอกค่ะ เขาเป็นสามีฉันนะคะ”
จันจวงท�ำหน้าแหย “โหย...ถึงงั้นก็เหอะ”
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บุษบรรณยิ้ม “ฉันถึงต้องรีบหาทางติดต่อสิงห์ให้ได้ไงคะ ก่อนที่ฉัน
จะย้ายไป ฉันอยากให้เขาไปสู่สุคติภพที่ดีก่อน ไม่อยากให้เขาวนเวียนอยู่
อย่างนี้ เพราะนอกจากมันจะเป็นการท�ำให้เขาจมอยูใ่ นกองทุกข์แล้ว ฉันเอง
ก็คงไม่อาจมีความสุขได้หากเขายังไม่ไปไหน”
“นั่นสินะ” ร่างทรงสาวถอนใจเฮือก
“อีกอย่างนะคะ” บุษบรรณวางมือลงบนก�ำแพงบ้านพร้อมกับถอนใจ
ออกมาเบาๆ “เกิดคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากฉันได้ยินเสียงแปลกๆ ได้
เจอเหตุการณ์แปลกๆ เหมือนทีฉ่ นั เจอทุกวัน ฉันก็คงรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพราะ
เงินที่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไปก็ไม่ใช่น้อยๆ เสียเงินขนาดนั้นแล้วอยู่ไม่เป็นสุขนี่
ก็แย่นะคะ”
“จริงของคุณ” จันจวงคล้อยตาม
“คุณเห็นสิงห์บ้างหรือยังคะ”
จันจวงสะดุ้งเฮือกที่โดนสะกิดต่อมกลัวผีอย่างกะทันหัน ก่อนจะ
เหลือบตามองไปรอบๆ โถงทางเดินอย่างหวาดๆ แล้วหันไปยิ้มอย่างโล่งใจ
ให้แก่สาวเจ้าของบ้าน
“ยังค่ะ”
แล้วก็ไม่รวู้ า่ จะเห็นหรือเปล่า เพราะเอาเข้าจริง การเป็นร่างทรงเจ้าแม่
การะเกดนั้นก็เป็นเพียงเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงชาวบ้านเท่านั้น
เธอไม่เคยเห็นวิญญาณเลยสักครั้ง คราวนี้ก็คงเช่นเดียวกัน
“งั้นเราเดินดูรอบๆ กันนะคะ เริ่มจากห้องนั่งเล่นก่อนดีไหม”
“ดะ...ดะ...ดีค่ะ กว้างดี”
“กว้าง?” บุษบรรณเลิกคิ้ว
“ง่า...ฉะ...ฉันหมายถึงกว้างๆ จะได้มองเห็นได้ทั่วไงคะ” จันจวงรีบ
แก้ตัว เพราะแม้จะไม่เคยเห็นวิญญาณ แต่จากที่สาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
ว่าได้ยินเสียงประหลาดๆ บ่อยครั้ง รวมทั้งได้เห็นสถานที่เสียชีวิตของชาย
หนุ่มที่โค้งต้นไทรเมื่อครู่ก็ท�ำให้เธอคิดว่า วิญญาณของสิงขรอาจจะเฮี้ยน
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เสียจนสามารถมาหลอกหลอนเธอด้วยก็ได้
“งั้นไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวฉันพาไป”
ทางเดินจากประตูหน้าบ้านเป็นทางเดินแคบๆ ทอดยาวไปจนถึงห้อง
นั่งเล่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ ห้องนี้ไม่มีประตู เมื่อเดินไปถึงจึงท�ำให้จันจวง
สามารถมองเห็นภายในได้ในทันที
และภายในห้องนั่งเล่นนี้ก็เต็มไปด้วยลังกระดาษวางซ้อนกันอยู่
หลายกล่องเช่นเดียวกัน แต่แทนที่จะมีแต่ลังพวกนั้น จันจวงกลับเห็นสิ่งที่
ไม่ควรเห็นอีกอย่าง ซึ่งก็ทำ� เอาเธอถึงกับเข่าอ่อนจนเกือบทรุด
“อ้าว...เป็นอะไรคะ ท�ำไมหน้าซีด”
ร่างทรงสาวท�ำหน้าบูดเบี้ยว ก่อนจะยกมือสั่นเทาชี้ไปตรงกลางห้อง
ซึ่งมีลังเปล่าเปิดอยู่ พอบุษบรรณหันไปตามนิ้วของเธอ สาวเจ้าของบ้านก็
ขมวดคิ้วมุ่นอย่างงุนงง
“อะไรคะ”
“คะ...คะ...คุณมะ...ไม่เห็นหรือคะ” จันจวงกระซิบเสียงสั่น
“เห็น?...เห็นอะไรคะ”
“เบาๆ ค่ะ” จันจวงรีบยกนิ้วขึ้นจุปาก เพราะกลัวสิ่งแปลกปลอมนั้น
จะได้ยิน หลังจากบุษบรรณเอ่ยถามเสียงดังเกินควร
“เห็นอะไรคะ” บุษบรรณลดเสียงลงตามค�ำขอร้องของอีกฝ่าย
“คะ...คะ...คุณสะ...สิงขร นะ...น่าจะใช่นะคะ”
บุษบรรณเบิกตากว้าง ก่อนจะเผยยิม้ ออกมาด้วยความดีใจ “คุณเห็น
สิงห์แล้วหรือคะ เขาอยู่ที่นี่จริงๆ ใช่ไหม เขาอยู่ไหนคะ”
ร่างทรงสาวรีบยกนิ้วขึ้นมาจุปากอีกครั้ง สีหน้าเต็มไปด้วยความ
ตื่นตระหนก “เงียบๆ หน่อยสิคะ”
“อ๋อ...ค่ะๆ” เจ้าของบ้านรับค�ำอย่างงงๆ “แล้วสิงห์อยู่ไหนอะคะ”
“ยะ...อยู่ตรงลังนั่นไง ก�ำลังนั่งเก็บของใส่ลังอยู่”
“เก็บของ?” บุษบรรณเลิกคิ้ว “เก็บอะไรกันคะ ของทั้งหมดนี่ฉันเป็น
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คนเก็บทั้งหมดนี่คะ”
“ก็ฉันเห็นนี่คะ” จันจวงกระซิบบอก ก่อนจะชี้นิ้วไปที่ร่างใหญ่ทะมึน
ซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงลังที่เปิดอยู่ เขาก�ำลังน�ำของบางอย่างใส่ลังทีละชิ้นๆ
“งั้นคุณก็ช่วยเข้าไปคุยกับเขาได้ไหมคะ”
จันจวงเบิกตากว้าง ก่อนจะโพล่งออกไปอย่างลืมตัว “คะ...คุยเหรอคะ
คุยกับผีเนี่ยนะ”
ทันทีที่หลุดปากออกไป หญิงสาวก็รีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองแน่น
แต่มันก็สายไปเสียแล้ว เพราะวิญญาณของสิงขรได้ยินเสียงเธอเต็มสองหู
เขาถึงกับหันมามองด้วยดวงตาถมึงทึงวาวโรจน์
แม้เขาจะหล่อเหลาอย่างทีบ่ ษุ บรรณบอก แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นวิญญาณ
และมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยว แถมดวงตายังแดงก�่ำ ก็ท�ำเอา
หัวใจของจันจวงหล่นตุ้บลงไปเต้นอยู่แทบตาตุ่มทันที
วินาทีต่อมาสิงขรก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ร่างกายของเขาสูงใหญ่
ราวกับยักษ์ปักหลั่นส�ำหรับจันจวง ซึ่งนั่นยิ่งท�ำให้ความหวาดกลัวในใจ
ของเธอพุ่งขึ้นสูงจนแทบจะทะลุออกไปทางศีรษะเลยทีเดียว
“คุณเป็นใคร” สิงขรเอ่ยถามเสียงเข้ม ท�ำเอาจันจวงกลัวจนขนหัวลุก
ไปทั้งศีรษะ
แม้อยากจะวิ่งหนีมากแค่ไหน แต่ขาทั้งสองข้างกลับไม่สามารถขยับ
ได้ แถมริมฝีปากบางทีส่ นั่ ระริกก็ไม่สามารถเอือ้ นเอ่ยตอบเขาได้ดว้ ยเช่นกัน
ก็ใครจะอยากคุยกับผีกันล่ะ
“เข้ามาในบ้านของผมท�ำไม”
เอาละเว้ย...เจอผีหวงที่เข้าให้แล้ว
พอไม่ได้รบั ค�ำตอบสิงขรก็ยงิ่ ดูนา่ กลัวมากขึน้ ดวงตาของเขาเบิกกว้าง
กว่าเดิมพร้อมกับย่างสามขุมเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางเอาเรื่อง
“คุณเป็นใคร เข้ามาท�ำไม!” สิงขรถามย�ำ้ ด้วยเสียงอันดังราวกับฟ้าผ่า
จันจวงสะดุ้งโหยง อารามตกใจสุดขีดท�ำให้ขนทั่วตัวรวมถึงเส้นผม
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บนศีรษะตั้งชันชี้โด่เด่ขึ้นทันที
“ไม่เอาแล้วโว้ย...ผีหลอก!”
จันจวงตะโกนลั่น ขาที่เมื่อครู่แข็งจนก้าวไม่ออกกลับพาเธอวิ่งออก
จากบ้านผีสิงหลังนั้นอย่างรวดเร็วราวกับนักวิ่งร้อยเมตรที่กำ� ลังท�ำลายสถิติ
กีฬาโอลิมปิกอย่างไรอย่างนั้น
เผลอแผล็บเดียวเธอก็วิ่งมาถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน ก่อนจะโบกมือ
เรียกแท็กซี่คันแรกที่วิ่งผ่านมาโดยไม่สนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
พยายามเข้ามาถามไถ่ จากนั้นก็กระโดดขึ้นรถแล้วหายลับไปกับความมืด
ยามราตรี ทิ้งให้บุษบรรณได้แต่ยืนมองตามตาละห้อยด้วยความรู้สึกทั้ง
ผิดหวังและงงงวยอย่างบอกไม่ถูก
“อะไรของเขา” บุษบรรณเกาศีรษะแกรกๆ หลังจากวิ่งตามจันจวง
ออกมานอกบ้านแล้วเห็นร่างทรงสาวเปิดแน่บจนหายลับไปในความมืดของ
ยามราตรี
ครูห่ นึง่ เธอก็หนั มองเข้าไปในบ้านทีเ่ ปิดไฟสว่างวาบ ก่อนจะตัดสินใจ
เดินกลับเข้าไป พร้อมกับมองไปทั่วเพราะรู้สึกได้เลยว่าสิงขรจะต้องอยู่
ในบ้านหลังนี้แน่
ท่าทางและค�ำพูดของจันจวงบอกอย่างแจ่มชัดว่าร่างทรงสาวเห็นสิงขร
อยู่ในบ้านหลังนี้ แต่ที่บุษบรรณไม่เข้าใจคือ ท�ำไมหญิงสาวที่น่าจะพบเจอ
วิญญาณมาหลายรูปแบบแล้วถึงได้ตกใจกลัวจนผมตั้งและรีบเปิดแน่บไป
อย่างไม่คิดชีวิตแบบนั้น
หรือหลังความตาย สิงขรจะเปลี่ยนไปเป็นวิญญาณน่ากลัวเสียแล้ว
“สิงห์ คุณอยู่ที่นี่จริงๆ ใช่ไหม” บุษบรรณร้องถามออกไปอย่างไม่
เกรงกลัว เพราะเธออยากจะปลดเปลื้องบ่วงที่รัดเขาไว้ เพื่อให้เขาไปสู่สุคติ
เสียที
ปัง!?
เสียงประตูหน้าบ้านกระแทกปิดดังสนัน่ จนบุษบรรณถึงกับสะดุง้ เฮือก
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เมื่อเธอหันกลับไปมองก็พบว่าประตูที่เปิดอ้าอยู่เมื่อครู่ถูกปิดลงเรียบร้อย
แล้ว
“สิงห์ นั่นคุณใช่ไหม”
บุษบรรณร้องถาม แต่ก็ไม่มีเสียงตอบเหมือนเช่นเคย เธอจึงเดินไป
ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งจันจวงบอกว่าเห็นสามีของเธอก�ำลังนั่งเก็บของใส่ลังอยู่ แต่
เธอกลับไม่พบอะไรหรือใครเลย ยกเว้นเพียงความว่างเปล่าทีโ่ อบรัดหัวใจที่
เศร้าโศกให้ยิ่งรู้สึกเปลี่ยวเหงามากขึ้นไปอีก
ความอัดอั้นตันใจท�ำให้หญิงสาวถึงกับทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า สองมือ
ถูกยกขึน้ ปิดหน้าแล้วร้องไห้ฟมู ฟายออกมา เธออยากจะพบเขาอีกครัง้ อยาก
จะขอโทษเขาต่อความหุนหันพลันแล่นของเธอ ถ้าวันนั้นเธอไม่หึงหวงเขา
เสียจนหน้ามืด ลืมเหตุลืมผล สิงขรก็คงไม่ต้องออกไปพบเจอกับอุบัติเหตุ
อันร้ายแรงที่ท�ำให้ทั้งสองต้องพรากจากกันไปตลอดกาลอย่างนี้
ในเมื่อบ่วงที่รัดเขาเอาไว้กับบ้านหลังนี้มีเธอเป็นคนผูกเงื่อนปมเอง
เธอจะต้องคลายปมนัน้ เพือ่ ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระให้ได้ ไม่วา่ จะด้วยวิธี
ไหนก็ตาม
“ถ้าสิงห์อยูท่ นี่ .ี่ ..” บุษบรรณสะอืน้ ไห้แล้วเงยหน้าขึน้ มองไปยังลังเปล่า
พวกนั้น “ถ้าสิงห์ได้ยินบุษ บุษอยากบอกสิงห์นะคะว่า บุษขอโทษ”

ตอนค�ำ่ ของวันต่อมา บุษบรรณเดินทางไปหาจันจวงอีกครัง้ เพราะ

ความตั้งใจที่จะปลดเปลื้องบ่วงกรรมระหว่างตนเองกับสามีนั้นมีมากกว่า
ความท้อแท้ใดๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากแน่ใจแล้วว่าสิงขรยังอยู่ในบ้านหลังนั้น
จริงๆ จากค�ำยืนยันของร่างทรงสาว
ทว่าวันนีต้ กึ แถวทีใ่ ช้เป็นต�ำหนักเจ้าแม่การะเกดกลับปิดเงียบ ประตู
เหล็กถูกเลื่อนปิดลงมาและล็อกเอาไว้ด้วยแม่กุญแจ นั่นหมายความว่า
ภายในตึกแถวหลังเก่านี้ไม่มีใครอยู่
บุษบรรณถอนใจเฮือก ก่อนจะทรุดตัวลงนัง่ บนพืน้ อย่างรูส้ กึ ผิดหวัง
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ทว่าความผิดหวังนัน้ ก็ไม่ได้อยูก่ บั ตัวเธอนาน เพราะครูห่ นึง่ บุษบรรณ
ก็เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดริมถนนหน้าตึกพอดี รูปร่างของ
ผู้ขับขี่รวมถึงการแต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงยีนขาดๆ ท�ำให้ไม่ต้องบอกก็รู้
ว่านั่นเป็นจันจวงแน่ๆ แม้จะมีหมวกกันน็อกครอบศีรษะอยู่ก็ตาม
บุษบรรณลุกขึ้นอย่างมีความหวัง มองจันจวงลงจากรถแล้วหยิบถุง
อาหารส�ำเร็จรูปมาถือไว้อย่างไม่ได้นึกเอะใจว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้ ก่อนจะหัน
มาแล้วเดินมาที่ประตูบ้านพลางใช้มือที่ว่างค้นหาพวงกุญแจหางกระรอก
สีชมพูในย่ามสีสนั สดใส พอได้แล้วก็ทรุดตัวลงนัง่ คุกเข่าหมายจะสอดกุญแจ
ปลดล็อกแม่กุญแจที่คาอยู่ตรงประตูเหล็ก
“เฮ้ย!?”
จันจวงสะดุ้งเฮือก ก่อนจะผละถอยออกไปสองสามก้าวเมื่อเห็นเท้า
ของบุษบรรณวางขวางแม่กุญแจอยู่
“คะ...คุณ...คุณบุษ”
“สวัสดีค่ะ” หญิงสาวยิ้มหวาน
“คะ...คุณมาท�ำไมอีก”
“ฉันอยากให้คุณกลับไปที่บ้านฉันอีกครั้งค่ะ”
“โนเวย์” จันจวงโพล่งขึน้ ทันทีพร้อมโบกมือขึงขัง “ฉันไม่มวี นั กลับไป
ที่บ้านหลังนั้นอีกแล้ว”
“ท�ำไมล่ะคะ”
“ก็มันมีผีอะสิ”
“แต่นั่นเป็นงานของคุณไม่ใช่หรือคะ แล้วท�ำไม...”
“ท�ำไมน่ะเหรอ” จันจวงสวนขึ้น ก่อนจะปลดสายที่ใต้คางแล้วถอด
หมวกกันน็อกออก
บุษบรรณเบิกตากว้างทันใดที่เห็นผมซึ่งเคยทิ้งตัวยาวสลวยของ
จันจวง พุ่งชี้โด่เด่ไปคนละทิศละทาง หลังจากปราศจากสิ่งปกคลุม
“ดูนี่” ร่างทรงสาวชี้ไปที่ผมของตัวเอง “ดูสิ่งที่สามีคุณท�ำกับฉันนี่
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ขนาดสระผมก็แล้ว เป่าผมก็แล้ว มันยังชี้โด่ชี้เด่ไม่ยอมลงเลยเนี่ย”
“เขาท�ำอะไรคุณคะ แหวกอก ท�ำหน้าเละ หรือแลบลิ้นปลิ้นตาใส่คุณ
คะ ท�ำไมคุณถึงเป็นแบบนี้”
“คนโดนผีหลอกน่ะ มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ” จันจวงเอ่ยด้วย
ท่าทางหงุดหงิด
“แต่ถา้ ไม่หนักหนา คุณก็นา่ จะชินแล้วนีค่ ะ ก็คณ
ุ เห็นวิญญาณทุกวัน
ไม่ใช่เหรอ”
“ไม่เห็น ฉันไม่เคยเห็น”
“อ้าวแล้ว...” บุษบรรณชี้ไปที่ป้ายเล็กๆ ที่เขียนว่าต�ำหนักเจ้าแม่
การะเกด
“โอ๊ย...เจ้าแม่ท่านกลับวิมานไปแล้ว ไม่ลงมาแล้วละ ฉันก็ว่าจะเลิก
แล้ว ไม่ปงไม่เป็นมันแล้วไอ้ร่างทรงเนี่ย เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคย
กลัวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆ”
“ไม่ได้นะคะ คุณยังไม่ได้ช่วยสิงห์เลย”
“ไปหาคนอื่นเถอะแม่คุณ ฉันไหว้ละ” จันจวงยกมือพนมท่วมศีรษะ
ที่เต็มไปด้วยผมชี้ฟูราวกับท�ำผมทรงอัฟโฟรมาก็ไม่ปาน
“ท�ำไมล่ะคะ” บุษบรรณร้องถามอย่างไม่เข้าใจ “หรือฉันให้คา่ ตอบแทน
น้อยไป ถ้างั้นฉันจะเพิ่มให้อีกห้าพัน เป็นหนึ่งหมื่นก็ได้นะคะ”
“ไม่...หะ...หา...อะไรนะ” ร่างทรงสาวก�ำมะลอถึงกับหูผึ่งเมื่อได้ยิน
ตัวเลขที่สาวเจ้าเสนอให้
“หนึ่งหมื่นค่ะ ถ้าคุณยอมช่วยฉัน”
“ง่า...คือ...เอ่อ...”
“หมื่นสองก็ได้ค่ะ”
“โอเค...ไปรถฉัน” จันจวงโพล่งขึ้นมาทันที ลืมสิ้นความกลัวทั้งหมด
เมื่อเห็นเลขหนึ่งกับเลขสองที่มีเลขศูนย์สามตัวต่อแถวพากันลอยวนอยู่
รอบๆ ตัว
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บุษบรรณชะงักอยู่ครู่หนึ่ง งงที่จู่ๆ ร่างทรงสาวก็เปลี่ยนใจดื้อๆ แต่
เมื่อจันจวงสวมหมวกกันน็อกแล้วกระโดดขึ้นคร่อมจักรยานยนต์และกวัก
มือเรียก เธอก็รีบตามไปนั่งซ้อนท้ายแทบจะทันที
“ท�ำไมวันนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่ล่ะคะ”
“เมื่อวานเครื่องมันรวนๆ นิดหน่อยน่ะ เลยไปทิ้งไว้ให้ช่างซ่อม วันนี้
เพิ่งไปถอยออกมาจากอู่ กลับมาก็เจอคุณนี่แหละ”
จันจวงบอกก่อนจะขีจ่ กั รยานยนต์จากตึกแถวเก่าโทรมมาถึงหน้าบ้าน
หลังงามในเวลาอันรวดเร็ว แต่พอร่างทรงสาวก้าวลงจากรถ ขาก็พานแข็ง
จนขยับไม่ได้เอาเสียดื้อๆ หลังจากเห็นประตูหน้าบ้านเปิดค้างเอาไว้อีกแล้ว
‘บ้าเอ๊ย...นี่กูมาถึงนี่ได้ยังไงวะเนี่ย’
“เป็นอะไรไปคะ” บุษบรรณหันมาถาม
“ปะ...เปล่า” จันจวงท�ำเป็นใจดีสเู้ สือ ในใจก็คดิ ถึงเงินหมืน่ สองทีก่ ำ� ลัง
จะได้มา
หากท�ำงานนี้ส�ำเร็จ เธอคงไม่ต้องเปิดส�ำนักทรงเจ้าเข้าผีเพื่อหลอก
ใครให้กรรมตามสนองด้วยการเจอผีอีกต่อไปแล้ว
“งั้นเข้าไปกันเลยไหมคะ ฉันว่าเขาน่าจะกลับมาแล้ว”
จันจวงยิ้มเจื่อน “แหะๆ พูดเหมือนพ่อบ้านไปท�ำงานกลับมาเลย
นะคะ”
“ถ้าเขายังติดอยู่ในบ่วง ฉันคิดว่าเขาอาจยังไม่ร้วู ่าตัวเองตาย และยัง
ใช้ชีวิตเหมือนปรกติน่ะค่ะ”
“เพราะฉะนั้นคุณถึงอยากให้ฉันบอกเขาใช่ไหมคะ”
บุษบรรณพยักหน้า “ก็คุณเป็นคนเดียวที่เห็นเขานี่คะ ขนาดฉันยัง
ไม่เห็นเลย”
“วิ่งเข้าไปตะโกนบอกเขาว่า ‘คุณตายแล้ว’ แล้ววิ่งออกมาจะได้ไหม
วะ” จันจวงงึมง�ำกับตัวเอง
“คะ...อะไรนะคะ”
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“เอ่อ...ปะ...เปล่าค่ะ” ร่างทรงสาวก�ำมะลอรีบปฏิเสธ
“งั้นก็เข้าไปกันเถอะค่ะ”
จันจวงพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะก้าวตามบุษบรรณไปด้วยขาที่สั่นเทา
รู้สึกว่าในแต่ละย่างก้าวช่างเต็มไปด้วยความยากล�ำบากเหลือเกิน พื้นดินก็
คล้ายๆ จะโคลงเคลงไปมาท�ำให้เธอแทบจะล้มตลอดเวลา แต่ในที่สุดเธอ
ก็เดินมาถึงประตูบ้านที่เปิดอ้าอยู่จนได้
ตรงโถงทางเดินหน้าบ้านนัน้ ยังคงเต็มไปด้วยลังกระดาษทีว่ างเทินกัน
อยู่เป็นทิวแถว จันจวงกลืนน�ำ้ ลายลงคออย่างอย่างล�ำบาก ก่อนจะค่อยๆ
ย่องเข้าไปยังห้องโถงกลางซึง่ เมือ่ คืนเธอได้เห็นสิงขรเป็นครัง้ แรก และถูกเขา
แผลงฤทธิ์ไล่ออกจากบ้านจนเปิดแน่บแทบไม่ทัน
‘เขาท�ำอะไรคุณคะ แหวกอก ท�ำหน้าเละ หรือแลบลิ้นปลิ้นตาใส่
คุณคะ ท�ำไมคุณถึงเป็นแบบนี้’
จู่ๆ จันจวงก็นึกถึงค�ำถามของบุษบรรณขึ้นมา นี่ขนาดเมื่อคืนสิงขร
ไม่ได้ท�ำอะไรแบบนั้น เธอยังกลัวเขาแทบอุจจาระราด ผมเผ้าชี้โด่เด่อย่างนี้
ถ้าเกิดวันนี้เขาโมโหถึงขั้นแหวกอก ท�ำหน้าเละ หรือแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ เธอ
ก็คงช็อกตาย กลายเป็นผีอยู่ในบ้านหลังนี้ไปอีกคนแน่ๆ
แค่คิดขนก็ลุกเกรียวเป็นทิวแถวแล้ว โอ๊ย...อยากจะบ้าตาย ไม่น่า
เห็นแก่เงินเลย
พอมาถึงหน้าห้องนัง่ เล่นจันจวงก็รบี กระโดดเข้าพิงข้างฝา แล้วค่อยๆ
ชะโงกหน้าเข้าไปมองภายในห้อง และเธอก็เห็นเหมือนที่เห็นเมื่อคืน นั่นคือ
สิงขรก�ำลังนั่งอยู่ตรงกล่องเปล่าอีกใบ ผิดกันก็เพียงคราวนี้เขาไม่ได้ก�ำลัง
หยิบของใส่กล่องเหมือนเดิม แต่ก�ำลังนั่งขัดสมาธิมองอะไรบางอย่างที่อยู่
ในมือ
“เห็นไหมคะ” บุษบรรณร้องถาม
จันจวงสะดุง้ เฮือก รีบหันไปยกนิว้ ขึน้ จุปาก หัวใจเต้นระทึกเพราะยัง
ไม่พร้อมจะพบไส้พุงหรือหน้าเละๆ ของสิงขรสักเท่าไร
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“เขานั่งอยู่ที่เดิมค่ะ” ร่างทรงสาวกระซิบ “ก�ำลังนั่งมองลูกแก้วหิมะ

“ลูกแก้วหิมะ” บุษบรรณทวนค�ำอย่างจ�ำได้วา่ มันคือลูกแก้วทีภ่ ายใน
บรรจุโมเดลบ้านและภูเขา เวลาเขย่าเศษพลาสติกสีขาวเล็กๆ ก็จะกระจาย
เต็มไปหมด ท�ำให้ดูเหมือนหิมะก�ำลังร่วงหล่นลงบนพื้นดิน
“ตาแดงก�่ำเชียวคุณ”
“ลูกแก้วหิมะลูกนั้นเขาเป็นคนซื้อให้ฉันค่ะ” หญิงสาวน�ำ้ ตารื้นเมื่อ
นึกถึงความหลัง “ตอนนั้นเราไปฮันนีมูนกันที่สวิส เขาซื้อให้ฉันตอนติด
หิมะอยู่ในสกีรีสอร์ต”
“หูย...ไฮโซ”
“คุณใช้ขอ้ มูลนีบ้ อกเขาก็ได้นะคะ ไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งนีห้ รอกนอกจากเรา
สองคน”
จันจวงพยักหน้าหงึกๆ รวบรวมความกล้าเดินขาสั่นไปยืนตรงช่อง
ทางเข้า แต่แม้เธอจะออกมายืนทนโท่ ก็ดูเหมือนว่าสิงขรจะไม่สนใจเท่าไร
เพราะสายตาของเขาเอาแต่จ้องมองลูกแก้วหิมะลูกนั้นอย่างเหม่อลอย
“เอาวะ”
หญิงสาวปลุกใจตัวเอง สูดลมหายใจลึกแล้วพ่นออกมาเพือ่ รวบรวม
ความกล้า ก่อนจะก้าวเข้าไปภายในห้องนั่งเล่นหนึ่งก้าว
“ลูกแก้วหิมะนั่น คุณซื้อให้คุณบุษตอนไปฮันนีมูนกันที่สวิสใช่ไหม
คะ”
สิงขรสะดุ้งโหยง ก่อนจะหันมามองเธอด้วยแววตาดุดันเหมือน
เมื่อคืน ดวงตาที่แดงก�ำ่ เพิ่มความน่ากลัวขึ้นอีกเป็นกอง ยิ่งเขาเบิกตากว้าง
ขึ้นเพราะจ�ำเธอได้ เขาก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีก
แต่ตอนนีค้ งเปลีย่ นใจไม่ทนั แล้ว เพราะก�ำลังเผชิญหน้ากับผีหวงถิน่
เข้าอย่างจัง
“คุณอีกแล้วเรอะ” เขาถาม
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“ยะ...อย่าเพิ่งไล่ฉันนะ” จันจวงยกมือป้องกันตัวเองทั้งๆ ที่รู้ว่ามัน
ไม่มีประโยชน์อะไร “ฉะ...ฉัน...มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ”
“คุณเป็นใคร แล้วท�ำไมถึงรู้เรื่องลูกแก้วหิมะนี่”
“ฉันเป็นเพื่อนกับคุณบุษ” จันจวงละล�่ำละลักตอบ
“เพื่อน...เพื่อนที่ไหน ท�ำไมผมไม่รู้จัก”
“ระ...เราเพิ่งเป็นเพื่อนกัน” หญิงสาวยิ้มเจื่อน
“นี่อย่ามาล้อผมเล่นนะ” สิงขรตะคอกใส่เธอ แม้จะไม่ถึงขั้นแลบลิ้น
ปลิ้นตา แต่คนหล่อๆ เวลาท�ำหน้าตาน่ากลัวนี่มันสุดสยองเหลือเกิน
“ฉะ...ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะ ฉันรู้จักคุณบุษจริงๆ เธอยืนอยู่ข้างๆ
เนีย่ ” จันจวงชีไ้ ปยังร่างระหงทีก่ �ำลังยืนท�ำหน้าเหลอหลาอยู่ เพราะไม่สามารถ
เห็นสามีตัวเองที่ก�ำลังยืนท�ำหน้าถมึงทึงอยู่ไม่ห่างออกไปนัก
“คุณเป็นใครกันแน่” สิงขรเอ่ยถามลอดไรฟัน
“ฉันบอกความจริงให้กไ็ ด้นะ คือ...เอ่อ...คือว่าฉันมีตาทิพย์นะ่ สามารถ
มองเห็นวิญญาณได้” จันจวงพยายามตะล่อมโดยใช้ฝีปากอย่างที่ถนัด แต่
คราวนี้เธอไม่ได้หลอกลวงเหมือนที่ท�ำกับลูกค้ารายอื่นๆ เพราะตอนนี้เธอ
มีตาวิเศษ สามารถเห็นวิญญาณของสิงขรได้อย่างเต็มตาจริงๆ
สิงขรขมวดคิ้วมุ่น ดวงตาแดงก�ำ่ จ้องมองเธอชะงักอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน
จะเผยยิ้มแล้วหัวเราะในล�ำคอ
จันจวงค่อยคลายใจทีเ่ ห็นรอยยิม้ ของเขา เป็นไปได้วา่ ข้อมูลทีบ่ ษุ บรรณ
บอกเธอจะใช้ได้ผล แต่เธอก็ยังรู้สึกตงิดๆ อยู่ดี เพราะเสียงหัวเราะของเขา
มันชวนให้ขนแขนพากันลุกพรึบขึ้นมาอีกแล้ว
“ไอ้พวกสิบแปดมงกุฎ!”
เสียงตะคอกของสิงขรราวกับเสียงราชสีหค์ �ำรามใส่กระต่ายน้อย ขวัญ
ของจันจวงกระเจิดกระเจิงหายไปแทบไม่มีชิ้นดี ผมที่ชี้โด่เด่อยู่เหยียดตรง
จนแทบจะหลุดร่วงออกจากหนังศีรษะ
“ออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้!”
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สิงขรชีไ้ ปทางประตูและเดินย่างสามขุมเข้ามาหาจันจวงอย่างเอาเรือ่ ง
ท่าทางดุดันและเสียงที่ดังราวฟ้าผ่าของเขายิ่งท�ำให้สติของหญิงสาวเตลิด
เปิดเปิงไปกันใหญ่ สองขาที่ดูเหมือนก้าวไม่ออกเมื่อครู่กลับซอยยิกๆ วิ่ง
รวดเดียวถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างรวดเร็วราวกับนักวิ่ง
ร้อยเมตร
พอสตาร์ตรถได้เท่านั้น ร่างทรงสาวก็บิดคันเร่งขี่รถออกไปอย่างไม่
คิดชีวติ โดยไม่เหลียวหลังกลับไปมอง และไม่สนใจเสียงเรียกของบุษบรรณ
เลย

ทันทีที่รถจักรยานยนต์ของจันจวงลับตาไป บุษบรรณก็เข่าอ่อน

จนต้องทรุดลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดใจอย่าง
ถึงที่สุด
ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เธอรู้สึกเหมือนสิงขรยังอยู่ในบ้านหลังนี้
และจันจวงก็ได้พิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้คิดผิด
แต่อะไรกันล่ะที่ท�ำให้ร่างทรงสาวกลัวถึงกับวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไป
แบบนั้น
ชีวิตหลังความตายของสิงขรน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือ
บุษบรรณแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าสิงขรจะน่ากลัวขนาดนั้นได้
อย่างไร เพราะตลอดเวลาทีค่ บกันจนถึงขัน้ แต่งงานกัน เขาไม่เคยแสดงความ
น่ากลัวออกมาให้เห็นเลยสักนิด แม้แต่ตอนทีเ่ ธออาละวาดใส่เขาในคืนก่อน
ที่เขาจะเสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุ
สิงขรเป็นคนอารมณ์ดี เขาเป็นทีร่ กั ของลูกน้องทุกคนในบริษทั ความ
ที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีเช่นนี้เองที่ท�ำให้เธอตกหลุมรักเขาได้ไม่ยาก พอเขา
ขอเธอแต่งงาน จึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่เธอจะปฏิเสธเขาได้
ปัง!?
เสียงประตูปิดดังสนั่นท�ำให้บุษบรรณถึงกับสะดุ้ง น�้ำตาที่เอ่อท้นอยู่
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รอบดวงตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย สองมือบางยกขึ้นมาปิดหน้าและ
ร้องไห้กระซิกๆ อยู่ตรงนั้นอย่างรู้สึกผิด
“บุษขอโทษ บุษผิดเอง”

๓
จันจวงรีบเก็บเสือ้ ผ้าทีม่ อี ยูไ่ ม่กชี่ ดุ ลงในกระเป๋าเดินทางทันทีทนี่ กึ

ขึ้นได้ว่า คืนนี้บุษบรรณต้องมาหาเธออีกแน่ และก็มีแนวโน้มว่าม่ายสาวจะ
เสนอเงินเพิ่มให้เธออีก ถึงตอนนั้นเธอคงต้องใจอ่อนอีกครั้ง และต้องเผลอ
ไปเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายอย่างสิงขรอีกแน่
ทางที่ดีที่สุดคือไม่เจอกัน
หญิงสาวเก็บของไปพลางมองนาฬิกาไปพลาง แม้ว่าจะยังมีเวลาอีก
เป็นชั่วโมงกว่าบุษบรรณจะมา แต่ก็อดลุกลี้ลุกลนไม่ได้ เธอต้องไปอยู่ที่อื่น
สักคืนสองคืน หรือจนกว่าจะสิ้นเดือนที่บุษบรรณบอกว่าจะต้องย้ายออก
จากบ้านหลังนั้นแล้ว
แต่จะไปไหนล่ะ?
ให้ตายสิ...เงินที่ได้วันก่อนก็โอนให้ยายบุ๋ม และเอาไปซื้อครีมบ�ำรุง
ผิวหมดแล้ว ฉุกละหุกแบบนี้จะไปหาที่พักถูกๆ ดีๆ ที่ไหนทันกันเนี่ย
บ่นไปพลางจันจวงก็กดเสื้อผ้าที่ไม่ได้พับเป็นระเบียบไปพลาง ก่อน
จะปิดกระเป๋าแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
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“เอาวะ ไปตายเอาดาบหน้า ดีกว่าช็อกตายเพราะเจอผี”
ว่าแล้วก็รีบลากกระเป๋าเดินทางออกจากบ้าน จากนั้นก็นำ� กระเป๋า
ใบนัน้ ไปวางพาดบนเบาะจักรยานยนต์แล้วใช้สายรัดอย่างแน่นหนา ก่อนจะ
กระโดดขึ้นคร่อมรถแล้วขี่ออกไปด้วยความโล่งใจ
ทว่ายังขีไ่ ปไม่ถงึ ไหน จันจวงกลับต้องเบรกรถอย่างกะทันหัน เพราะ
มีร่างร่างหนึ่งกระโดดลงมาบนถนนและกางแขนขวางรถของเธอเอาไว้
“เฮ้ยๆๆ” จันจวงร้องลั่น หลังจากล้อหน้าเกือบจะชนร่างนั้นอย่าง
เส้นยาแดงผ่าแปด
พอความตกใจจางหายไปหญิงสาวก็เงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่างหวาดๆ
กลัวว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพมาปล้น แต่เมื่อเพ่งมองดีๆ เธอก็ถึงกับเบิกตา
กว้างด้วยความตกใจ
“คุณบุษ!”
“ค่ะ...ฉันเอง”
“นีค่ ณ
ุ จะบ้าเรอะ กระโดดลงมาอย่างนี้ ถ้าฉันเบรกไม่ทนั จะท�ำยังไง”
“ก็ทันนี่คะ”
ร่างทรงสาวถอนใจ “หลีกไปค่ะ ฉันมีธุระต้องรีบไป”
“ไม่คะ่ ฉันไม่กลับไปมือเปล่าแน่ ฉันมาหาคุณเพราะอยากขอร้องคุณ
ให้ไปพบสิงห์อีกครั้ง”
“ไม่มีทาง” จันจวงโพล่งออกไปทันที “ฉันไม่กลับไปให้สามีคุณควัก
ไส้พุงออกมาแน่”
“เขาคุกคามคุณขนาดนั้นเลยเหรอคะ”
“ก็...เอ่อ...”
“สิงห์ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก เขาสุภาพจะตาย”
“สุภาพกะผีน่ะสิ” จันจวงค้าน
“เขาอาจคิดว่าคุณบุกรุกบ้านของเรา ก็เลยเกรี้ยวกราดไปหน่อย”
“ไม่หน่อยละค่ะ วันก่อนผมชี้ วันนี้ผมฉันร่วงจนจะหมดหัวแล้ว”
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บุษบรรณยกมือไหว้ “ฉันขอร้องละค่ะ ช่วยฉันอีกสักครั้งนะคะ ฉัน
มีวิธีท�ำให้เขายอมคุยกับคุณดีๆ แล้ว”
“ไม่” จันจวงยื่นค�ำขาดหนักแน่น
“สามหมื่น ถ้าคุณยอมช่วยฉัน”
เหมือนบุษบรรณจะรู้จดุ อ่อนของเธอ พอได้ยนิ ตัวเลขห้าหลักเท่านัน้
จันจวงก็หันไปปลดสายรัด แล้วปล่อยกระเป๋าให้ตกลงพื้นอย่างไม่ไยดีต่อ
สิ่งของที่อยู่ภายใน
“ขึ้นมาเลย” จันจวงโบกมือ
“แล้วกระเป๋าล่ะคะ”
“ช่างมันเถอะ” จันจวงส่ายหน้า เพราะของในนั้นราคารวมกันไม่ถึง
ห้าพันด้วยซ�้ำ
“ตกลงจะไปไหมคะ คุณบุษ”
“ไปค่ะไป” บุษบรรณรีบตอบ ก่อนจะกระโดดขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเธอ
จันจวงบิดคันเร่งไปตามทางที่คุ้นเคยอย่างคนที่ตกอยู่ในภวังค์แห่ง
ความโลภ มารู้ตัวอีกทีก็มาถึงหน้าบ้านของบุษบรรณแล้ว
และก็เช่นเคย ประตูบ้านเปิดอยู่เหมือนเดิม
‘โอ๊ย…เอาอีกแล้วอีจวง’ จันจวงยกมือขึ้นตีหน้าผากตัวเองอย่าง
อ่อนใจ
“ฉันดีใจนะคะที่คุณยอมช่วยอีกครั้ง”
ร่างทรงสาวก�ำมะลอถอนใจเฮือก “คุณมีวิธีอะไรก็ว่ามา”
“เมื่อวานตอนคุณบอกเรื่องลูกแก้วหิมะ เขามีท่าทางยังไงคะ”
“ก็ชะงักไปนะ ไม่ก้าวร้าวเหมือนคืนแรก แต่พอฉันบอกว่าฉันมี
ตาทิพย์ สามารถเห็นเขาได้ เขาก็เกรี้ยวกราดขึ้นมาทันที สงสัยจะนึกว่าฉัน
เป็นพวกสิบแปดมงกุฎ”
“แสดงว่าเขาก็สะกิดใจอยู่บ้าง ที่คุณรู้เรื่องที่รู้เฉพาะฉันกับเขา”
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“ก็คงงั้น” จันจวงยักไหล่
“เพราะงั้น ถ้าคุณตอกย�ำ้ สิ่งที่มีเฉพาะฉันกับสิงห์ที่รู้เยอะๆ เขาก็อาจ
เชื่อก็ได้นะคะว่าคุณเป็นเพื่อนฉัน”
“ก็น่าจะได้นะ”
“งั้นเอาแบบนี้นะคะ ในบ้านมีกล่องที่ฉันรวบรวมของส�ำคัญระหว่าง
ฉันกับสิงห์อยู่ ไม่วา่ จะเป็นของขวัญวันเกิดทีเ่ ราให้กนั ของขวัญวันวาเลนไทน์
และอื่นๆ ตามโอกาส ฉันอยากให้คุณไปหยิบมาแล้วเอาไปให้เขาดู ฉันจะ
บอกคุณว่าของสิง่ นัน้ ฉันหรือเขาได้มาตอนไหน ยังไง แล้วคุณก็บอกเขาต่อ
อีกทอดหนึ่ง”
จันจวงมองหน้าหญิงสาวอย่างไม่แน่ใจนัก
“เอางั้นเรอะ”
“ฉันว่ามันต้องได้ผล”
ร่างทรงสาวถอนใจเฮือก “ก็ได้ ว่าแต่กล่องนั้นมันอยู่ไหนล่ะ”
“ที่หัวเตียงในห้องนอน บนชั้นสองค่ะ”
“ฮ้า...ชั้นสอง!” จันจวงร้องเสียงหลง “แค่ห้องนั่งเล่นก็จะแย่แล้ว ขืน
ขึ้นไปถึงชั้นสองแล้วเข้าไปในห้องนอน สามีคุณคงฉีกอกฉันจริงๆ แน่”
“ไม่หรอกค่ะ ถ้าเขาจะท�ำ อกคุณคงไม่ชิดกันอยู่แบบนี้หรอก”
“โหย...พูดแบบนี้ จะช่วยดีไหมเนี่ย”
บุษบรรณหัวเราะคิกคัก “ฉันล้อเล่นน่ะค่ะ ฉันรับรองว่าวิธีนี้ต้อง
ได้ผลแน่”
“รู้แบบนี้ท�ำไมคุณไม่เอากล่องนั่นลงมาวางตรงที่มันหยิบง่ายๆ ก่อน
ล่ะคะ”
“ก็แหม ฉันเพิ่งนึกออกตอนนั่งแท็กซี่ไปหาคุณนี่คะ”
จันจวงถอนใจอีกครั้ง “ถ้าฉันตาย รบกวนคุณช่วยหาพระมาพา
วิญญาณฉันออกจากบ้านด้วยนะ ฉันไม่อยากอยู่กับคนที่ฆ่าฉัน”
“ยินดีค่ะ”
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“ฮื้อ” ร่างทรงสาวคราง ก่อนจะส่ายหน้าเมื่อบุษบรรณหัวเราะออกมา
“ฉันล้อเล่นน่ะค่ะ เข้าไปกันเถอะ”
จันจวงพยักหน้า ก่อนจะค่อยๆ ย่องเข้าไปในบ้าน เดินผ่านทางเดิน
แคบๆ อย่างเบาที่สุด พอถึงทางเข้าห้องนั่งเล่นก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูอย่าง
ระมัดระวัง เมือ่ เห็นสิงขรก�ำลังนัง่ ดูโทรทัศน์อยูใ่ นห้องนัน้ เธอก็รบี ย่องผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งอยู่ถัดไปไม่กี่ก้าว
พอพ้นมาได้ หญิงสาวก็เป่าปากอย่างโล่งใจ ก่อนจะค่อยๆ ย่องตาม
บุษบรรณขึ้นไปที่ชั้นสอง แล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของเธอ
แน่นอนว่าทั้งห้องไม่มีเครื่องเรือนอะไรมากนักนอกจากเตียงนอน
เพราะของบางอย่างได้ถกู ทยอยขนออกไปบ้างแล้ว บุษบรรณชีไ้ ปทีห่ วั เตียง
ซึ่งมีกล่องกระดาษขนาดกว้างยาวหนึ่งฟุตวางอยู่
“ท�ำไมฉันไม่ให้คุณขึ้นมาเอาให้นะ” จันจวงตั้งข้อสังเกต “ยังไงคุณ
สิงขรก็ไม่เห็นคุณอยู่แล้ว ท�ำไมฉันต้องขึ้นมาเอาเองด้วยเนี่ย”
“อ่า...นั่นสินะ”
“ช่างเถอะ” ร่างทรงสาวโบกมือ “ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว จัดการให้มัน
เสร็จๆ เถอะ”
จันจวงเดินไปอุ้มกล่องนั้นมา ก่อนจะหันหลังแล้วเดินกลับไปทาง
ประตู หมายจะเอากล่องนี้ไปเผชิญหน้ากับสิงขรที่ห้องนั่งเล่นด้านล่าง ทว่า
เดินไปได้ไม่กกี่ า้ วเธอกลับต้องชะงัก ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเมือ่
เห็นวิญญาณผีหวงถิ่นยืนจังก้าอยู่ตรงช่องประตูอย่างไม่คาดฝัน
“ฉิบหายแล้ว มาตอนไหนวะ”
“อะไรคะ” บุษบรรณหันมาถาม
“สะ...สามีคุณน่ะสิ เขาอยู่ตรงประตู” จันจวงละล�ำ่ ละลักตอบ
“ก็ดีน่ะสิ จะได้ไม่ต้องยกลงไปให้เมื่อย”
“ดีกะผีสิ” จันจวงโพล่งออกมา “ยืนขวางประตูแบบนี้ ฉันจะหนียังไง
เล่า”
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“ก็ไม่ต้องหนีสิคะ”
ร่างทรงสาวมองบุษบรรณอย่างนึกเคือง ก่อนจะหันไปมองใบหน้า
หล่อเหลาที่ถลึงตาจ้องมาอย่างคุกคาม
“นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ!” สิงขรค�ำรามลั่น
จันจวงถึงกับสะดุง้ เฮือก แขนขาอ่อนแรงจนอยากจะเป็นลมเสียให้ได้
แต่ก็ยังกอดกล่องนั้นไว้แน่นราวกับคนกอดขอนไม้ลอยคออยู่กลางทะเล
เพราะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจช่วยให้เธอรอดชีวิตจากการถูกผีแหวกอก
“เมื่อวานแค่บุกรุก วันนี้ขึ้นมาขโมยของถึงห้องนอนเชียวหรือ”
“ฉะ...ฉันเปล่า”
“แล้วในมือนั่นอะไร นั่นมันของของผมนะ” สิงขรชี้มาที่กล่องด้วย
ท่าทางเอาเรื่อง
“เปิดออกสิคะ” บุษบรรณแทรกขึ้นอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่
“ปะ...เปิด...เปิด...” จันจวงสะดุง้ รีบเปิดฝากล่องตามทีห่ ญิงสาวบอก
“หยิบอะไรขึ้นมาก็ได้สักอันหนึ่งค่ะ”
ร่างทรงสาวล้วงมือเข้าไปในกล่อง ก่อนจะหยิบถ้วยกาแฟที่มีตรา
สโมสรฟุตบอลชื่อดังของเยอรมันขึ้นมา
“ฉันซื้อให้เขาตอนเราไปเที่ยวสนามฟุตบอลสโมสรนี้ เดือนเมษายน
ปีที่แล้วค่ะ”
จันจวงพยักหน้า รีบหันไปหาสิงขรที่ชี้มาที่ถ้วยในมือเธอ
“วางถ้วยนั่นลงซะ”
“เอ่อ...คะ...คุณสิงขรคะ จ�ำได้ไหมว่าถ้วยใบนี้คุณบุษเธอซื้อให้คุณ
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ตอนไปเที่ยวสนามฟุตบอลด้วยกัน” จันจวงพูด
ตามที่บุษบรรณบอกอย่างรวดเร็ว
และมันได้ผล คิ้วของสิงขรขมวดมุ่นขึ้นมาทันที ขาที่ก้าวเข้ามาใน
ห้องกลับชะงัก ตอนนีเ้ ขาเหมือนรูปปั้นอันงดงามทีถ่ กู สรรค์สร้างโดยศิลปิน
ชื่อก้องโลก
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“ได้ผลไหมคะ” บุษบรรณร้องถาม
“ดูเหมือนจะได้ผลนะคะ”
“งั้นเอาอีกสักอย่างสิคะ”
จันจวงพยักหน้าแล้ววางถ้วยกาแฟกลับเข้าไปในกล่อง ก่อนจะหยิบ
เสื้อชั้นในสตรีลายเสือสุดเซ็กซี่ออกมา แล้วหันไปมองบุษบรรณที่เผยยิ้ม
ด้วยใบหน้าแดงก�่ำอย่างนึกสงสัย
“อันนี้เขาซื้อให้ฉันค่ะ แต่ไซซ์มันเล็กไปนิด ก็เลยไม่เคยได้ใส่”
ร่างทรงสาวหลุบตาลงมองหน้าอกของอีกฝ่ายอย่างนึกอิจฉา
‘ผู้หญิงอะไรวะ สวยก็สวย หุ่นก็ดี มีสามีหล่ออีกต่างหาก’
“บอกเขาไปสิคะ”
“เอ่อ...ค่ะๆ” จันจวงต้องละทิ้งความอิจฉาลงชั่วคราว ก่อนจะหันไป
ชูเสื้อชั้นในขึ้น “คุณซื้อยกทรงผิดไซซ์ให้คุณบุษใช่ไหมคะ คุณสิงขร”
“นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย!” ชายหนุ่มค�ำราม แต่ก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรง
ประตู
“อีกค่ะ” บุษบรรณเร่ง
จันจวงวางเสื้อชั้นในกลับเข้าไปในกล่อง ก่อนที่จะหยิบนาฬิกายี่ห้อ
ทิสโซต์ขึ้นมา
“เรือนนีเ้ ขาแอบซือ้ ให้ฉนั ตอนไปส�ำนักงานใหญ่ของทิสโซต์ทเี่ ลอโลค
ค่ะ” บุษบรรณบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะเล่าให้ฟังถึงที่มาของนาฬิกา
เรือนนี้
“หลังจากฉันบอกว่ามันสวย เขาก็ท�ำเป็นไม่สนใจ แต่แอบออกไปซื้อ
นาฬิกาเรือนนีต้ อนฉันหลับ เพือ่ เอามาเซอร์ไพรส์ฉนั ตอนเสิรฟ์ อาหารเช้าบน
เตียงค่ะ”
“หูย...โรแมนติกจริงจริ๊ง”
“วางนาฬิกาเรือนนัน้ ลง ผมขอร้อง” สิงขรร้องบอกพร้อมกับยืน่ ฝ่ามือ
ออกมา
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“ตอนไปส�ำนักงานใหญ่ของทิสโซต์ในเลอโลค” จันจวงโพล่งขึน้ อย่าง
ไม่สนใจค�ำขอร้องของเขา “คุณได้ยินคุณบุษชมนาฬิกาเรือนนี้ว่าสวยมาก
แต่คุณก็ไม่ได้ซื้อให้เธอทันที คุณแอบกลับไปอีกครั้งตอนเธอหลับ แล้ว
ซือ้ มันไปเซอร์ไพรส์คณ
ุ บุษตอนคุณเสิรฟ์ อาหารเช้าบนเตียงให้เธอใช่ไหมคะ”
ชายหนุ่มฟังแล้วก็อ้าปากค้าง “คุณรู้ได้ยังไง”
“คุณบุษบอกฉัน”
“ไม่จริง” สิงขรโบกมือขึงขัง
“ได้ผลใช่ไหมคะ เอาอีกสักชิน้ สิคะ” บุษบรรณบอกแทรกขึน้ มา เพราะ
ไม่ได้ยินอีกฝ่าย
จันจวงเห็นด้วย เพราะดูเหมือนวิญญาณสิงขรจะสงบลงมากหลังจาก
เธอสามารถบอกความส�ำคัญของสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เธอวางนาฬิกาหรูกลับลงในกล่อง ก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ท�ำให้
เธอต้องหันไปมองม่ายสาวด้วยความแปลกใจ
“ยาคุม!?” ร่างทรงสาวเลิกคิ้ว
บุษบรรณชะงักไปเหมือนกันที่เห็นเจ้าสิ่งนี้ เพราะมันเป็นแผงยาคุม
ที่ยังใช้ไม่หมด พอจันจวงหันไปมองสิงขร เธอก็พบว่าเขาเองก็ชะงักค้าง
ไปด้วย ราวกับมีใครมากดปุ่มให้ร่างกายหยุดท�ำงานลงชั่วคราว
“มันคืออะไรคะ”
ค�ำถามนัน้ ท�ำให้นำ�้ ตาของบุษบรรณไหลรินลงมาอาบแก้ม เธอกัดฟัน
รวบรวมสติอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยออกมาพร้อมเสียงสะอื้น
“ฉันกินยาคุมแผงนี้ไม่หมดค่ะ สิงห์บอกให้ฉันหยุดกิน เพราะ...”
“เพราะอะไรคะ” จันจวงร้องถาม หลังจากบุษบรรณชะงักไปพร้อม
กับยกมือขึ้นปาดน�้ำตา
“เขาบอกว่าอยากมีลูกค่ะ”
ฟังแล้วร่างทรงสาวก็นกึ สะท้อนใจ สองคนนีค้ งตัง้ ใจจะสร้างครอบครัว
กันจริงๆ แต่น่าเสียดายเหลือเกินที่พวกเขาคงไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้ว
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จันจวงสูดลมหายใจลึก กลั้นความรู้สึกสงสารเอาไว้ ก่อนจะหันไป
หาสิงขรอีกครั้ง
“ยาคุมแผงนี้ คุณบุษเธอกินไม่หมด เพราะคุณขอไว้ คุณอยากมีลูก
กับเธอใช่ไหมคะ”
ดวงตาของสิงขรแดงก�่ำขึ้นมาทันที ร่างของเขาสั่นเทิ้ม ดูก็รู้ว่าก�ำลัง
กลั้นน�้ำตาไม่ให้ไหลออกมาสุดขีด
“คุณอยากได้ลูกผู้หญิง” จันจวงพูดตามที่บุษบรรณบอก “คุณบอก
เธอว่าจะตัง้ ชือ่ ลูกว่า พิมพ์มาดา เพราะคุณมัน่ ใจว่าลูกสาวจะต้องสวยเหมือน
แม่แน่ๆ”
สิงขรหลุบตาลง สองมือก�ำแน่นจนสั่น
“คุณยังบอกคุณบุษด้วยว่าถ้าได้ลูกผู้ชายก็ไม่เป็นไร แต่ว่ายังนึกชื่อ
ไม่ออก”
“คุณ...รู.้ ..เรือ่ ง...พวกนี.้ ..ได้ยงั ไง” สิงขรเอ่ยถามทีละค�ำอย่างหนักแน่น
“ฉันบอกคุณไปแล้วเมื่อวานไงคะ ฉันเป็นเพื่อนกับคุณบุษ แล้วเธอ
ก็ยืนอยู่ข้างๆ ฉัน”
“ผมไม่เชื่อ”
“ลองอีกสักชิ้นไหมล่ะคะ”
“พอแล้ว” สิงขรยกมือขึ้นห้าม “ผมไม่อยากฟังอะไรอีกแล้ว ออกไป
จากบ้านผมเดี๋ยวนี้ แล้วก็อย่ากลับมาอีก ผมจะไม่เอาเรื่องคุณ”
“ไม่ค่ะ คุณไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้แล้ว”
“คุณรู้ได้ยังไง” เขาร้องถาม ก่อนจะมองไปรอบๆ แล้วหัวเราะใน
ล�ำคอ “อ้อ...คงเห็นผมเก็บของจะย้ายออกใช่ไหม คุณนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆ”
“ไม่ใช่ ฉันรู้เพราะคุณบุษบอกต่างหากล่ะ”
“ไม่ต้องมาท�ำเป็นหัวหมอ ตราบใดที่ยังไม่ถึงสิ้นเดือน ผมยังเป็นผู้
ครอบครองบ้านหลังนีอ้ ยู่ และมีสทิ ธิจ์ บั คุณโยนออกไป หรือไม่กแ็ จ้งต�ำรวจ
ให้ด�ำเนินคดีกับคุณ”
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“แจ้งต�ำรวจกะผีน่ะสิ”
“อย่ามาหยาบคายกับผม คุณคือผู้บุกรุกนะ”
“คุณต่างหากเป็นผูบ้ กุ รุก” จันจวงย้อนอย่างมีความกล้าขึน้ มา เพราะ
ท่าทีของสิงขรอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้ความกลัวของเธอลดลงไปอย่าง
มากมาย “ถึงคุณจะเคยเป็นเจ้าของบ้านนี้ แต่ตอนนีค้ ณ
ุ ตายไปแล้ว ก็เท่ากับ
ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของที่นี่อีก”
“ดะ...เดี๋ยวนะ” สิงขรชะงัก ก่อนจะหัวเราะในล�ำคออย่างงงๆ “คุณ
ว่าใครตาย”
“ก็คุณไง”
ชายหนุ่มระเบิดหัวเราะออกมาทันที “นี่คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ย”
“นั่นไง ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจริงๆ ด้วยสิ” จันจวงหันไปบอก
บุษบรรณ
“หยิบอะไรออกมาอีกสักอย่างดีไหมคะ”
“ไม่ต้องหรอกค่ะ ท่าทีของเขาอ่อนลงแล้ว”
“นี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย” สิงขรร้องถาม “เข้ามาขโมยของในบ้าน
ผม มาบอกว่าผมตายแล้ว แล้วยังจะยืนคุยคนเดียวอีกต่างหาก”
“ฉันไม่ได้ขโมย เมียคุณบอกให้ฉันมาเอา แล้วคุณก็ตายแล้วจริงๆ”
“ถ้าตายแล้วผมจะมายืนเถียงกับคุณแบบนี้ได้ยังไง”
“ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันมีตาทิพย์ ฉันเห็นวิญญาณของคุณไง”
“เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้ว” สิงขรโบกมือ “ผมว่าคุณวางกล่องนั่นไว้
ที่เดิม แล้วออกไปดีๆ ดีกว่า ไม่งั้นผมแจ้งต�ำรวจจริงๆ นะเอ้า”
“ต�ำรวจผีมันไม่มีหรอกค่ะ”
“ต�ำรวจคนนี่แหละ”
“นี่คุณมั่นใจว่าตัวเองยังไม่ตายจริงๆ ใช่ไหมคะ”
“ก็ใช่น่ะสิ” สิงขรสวนกลับทันควัน “คุณไปเอาความคิดบ้าๆ แบบนี้
มาจากไหนหือ”
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“ก็จากเมียคุณน่ะสิ”
ชายหนุ่มชะงัก สายตาที่จ้องมองมาเต็มไปด้วยความหวาดระแวง
ดูเหมือนเขาจะเริ่มสับสนแล้วว่า ตัวเองยังมีชีวิตอยู่จริงๆ หรือเปล่า
“คุณติดต่อบุษได้จริงๆ เหรอ”
“ก็จริงน่ะสิ ไม่งั้นฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับของในกล่องนี้ได้ยังไง มัน
เป็นเรือ่ งทีพ่ วกคุณรู้กนั แค่สองคนไม่ใช่เรอะ” จันจวงเขย่ากล่องเบาๆ “ไหน
จะลูกแก้วหิมะนั่นอีก”
หญิงสาวบอก เริ่มรู้สึกตงิดๆ ขึ้นมาเล็กน้อย เพราะสิงขรดันถาม
ราวกับเขาเป็นคน ส่วนบุษบรรณเป็นคนตายทีเ่ ธอสามารถติดต่อได้อย่างไร
อย่างนั้น
“ถ้างัน้ ตอบผมมาสิวา่ ผมมีปานแดงรูปหัวใจอยูท่ สี่ ว่ นไหนในร่างกาย”
จันจวงเลิกคิ้ว ก่อนจะหันไปถามบุษบรรณ แล้วหันไปยิ้มกับเขาเมื่อ
ได้ค�ำตอบ “คุณไม่มีปานแดงรูปหัวใจอะไรนั่นหรอก มีแต่แผลเป็นจาก
รอยไหม้ที่โดนเตารีดตรงต้นขา”
สิงขรชะงัก
“ไม่เคยมีใครเห็นแผลเป็นนั่น นอกจากพ่อแม่คุณที่ตายไปแล้วกับ
คุณบุษ” จันจวงบอก ก่อนจะชะงักแล้วท�ำหน้าแหยเมือ่ บุษบรรณเริม่ ท�ำเสียง
เข้มขึ้น “เอ่อ...คุณบุษบอกว่า นอกจากคุณจะไปเปิดให้ผู้หญิงที่ชื่อลูกศรดู
ก่อนจะทะเลาะกับเธอ”
“ผมไม่เคยแก้ผ้าให้ผู้หญิงคนอื่นดู”
“งั้นฉันก็พูดถูกใช่ไหมล่ะ” จันจวงยิ้มกริ่ม เริ่มเห็นธนบัตรสีเทาลอย
เต็มไปหมด
“คุณพูดถูกทั้งหมด ของในกล่องนั่น รวมทั้งเหตุการณ์ที่มีแต่ผมกับ
บุษเท่านั้นที่รู้”
“ถ้างั้นคุณก็เชื่อฉันแล้วสิ”
สิงขรถอนใจเฮือก ก่อนจะมองไปรอบๆ ห้อง “บุษอยู่ในห้องนี้หรือ”
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“ใช่ เธออยู่ข้างๆ ฉันเนี่ย”
“ท�ำไม...ท�ำไมเธอถึงปรากฏตัวให้คุณเห็น ท�ำไมไม่ปรากฏตัวให้ผม

“ฉันคิดว่ามันเป็นการเหลื่อมล�ำ้ ทางมิติน่ะ” จันจวงพยายามอธิบาย
ในสิ่งที่เธอศึกษามาก่อนจะเริ่มท�ำงานเป็นร่างทรงหลอกลวงคน “คุณบุษอยู่
โลกเดียวกับฉัน ส่วนคุณอยู่อีกโลกหนึ่ง พอปรับจูนกันไม่ได้ก็มองไม่เห็น
กัน ต่างคนก็ตา่ งใช้ชวี ติ ในมิตขิ องตัวเอง เธอไม่ได้ปรากฏตัวให้ฉนั เห็นหรอก
นะ เพราะเธอยังไม่ตาย แต่คุณตายแล้ว มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่เห็นคุณ”
สิงขรเดินโซเซมาทรุดตัวลงนัง่ บนเตียง ไหล่หนาของเขางองุม้ เหมือน
คนแบกโลกเอาไว้ทั้งโลก
“คุณก�ำลังเข้าใจผิด”
“ฉันเหรอ” จันจวงย้อนถามอย่างงงๆ
“ผมยังไม่ตาย”
หญิงสาวเลิกคิว้ ก่อนจะหัวเราะเบาๆ พร้อมส่ายหน้า “คุณนีม่ นั ผีดอื้
จริงๆ”
ชายหนุม่ เงยหน้ามองเธอ ก่อนจะชีม้ าทีก่ ล่อง “ไม่เชือ่ ก็หยิบหนังสือพิมพ์ที่อยู่ก้นกล่องออกมาอ่านสิ”
จันจวงขมวดคิ้วมุ่น ก่อนจะก้มลงควานหาหนังสือพิมพ์ที่เขาบอก
“ท�ำอะไรคะ” บุษบรรณร้องถาม “เขาสงสัยอะไรอีกเหรอ”
“เขาบอกให้ฉันหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน” จันจวงตอบ
“หนังสือพิมพ์อะไรคะ”
ร่างทรงสาวชักใจคอไม่ดกี บั ค�ำถามนัน้ เพราะบังเอิญเจอหนังสือพิมพ์
ทีว่ า่ พอดี ก่อนจะดึงมันออกมาแล้ววางกล่องลงบนพืน้ จากนัน้ ก็คลีห่ นังสือพิมพ์ที่พับเป็นสองทบออกดู
ข่าวพาดหัวบนหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ เป็นข่าวการเสียชีวติ
ของหม่อมราชวงศ์อคิณ ทวิกาล ในงานเลีย้ งวันเกิดของตัวเองทีว่ งั แสงจันทร์

ซ่ อ น ก ลิ่ น

l

55

จันจวงจ�ำได้ว่าตัวเองอยู่ในงานนั้นด้วยในฐานะพนักงานเสิร์ฟ ก่อน
จะนึกเอะใจและปะติดปะต่อเรื่องราวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
“เฮ้...ฉันจ�ำได้แล้ว คุณสองคนทะเลาะกันที่งานวันเกิดของคุณชาย
อคิณนี่นา” จันจวงมองสองสามีภรรยาสลับกัน “เป็นเพราะคุณไปกอดกับ
นางแบบทีช่ อื่ ลูกศร ภรรยาคุณก็เลยโกรธ หยิบแก้วไวน์ในถาดทีฉ่ นั ถือเดิน
ผ่านไปพอดีสาดใส่คุณ”
ทัง้ บุษบรรณและสิงขรต่างก็ชะงักไปด้วยกันทัง้ คู่ พวกเขาคงจ�ำจันจวง
ไม่ได้ และไม่คิดว่าจะมาเจอจุดไต้ต�ำตอพอดีแบบนี้
“นั่นไม่ใช่ข่าวที่ผมอยากให้คุณอ่าน”
“อ้าว...” จันจวงอ้าปากหวอ
“เปิดไปหน้าก่อนสุดท้ายสิ มีกรอบเล็กๆ อยู่ตรงมุมล่างซ้าย”
จันจวงรีบเปิดหนังสือพิมพ์ไปยังหน้าที่เขาบอกทันที ก่อนจะเลื่อน
สายตาไปอ่านข่าวหนึง่ ซึง่ เป็นกรอบเล็กๆ ไม่นา่ สนใจเท่ากับข่าวการเสียชีวติ
อย่างมีเงื่อนง�ำของราชนิกุลหนุ่ม
“รถเก๋งประสานงากับรถบรรทุกท่ามกลางสายฝน หญิงสาวดับสยอง
คาที่”
ร่างทรงสาวเบิกตากว้างขึ้น หันไปมองบุษบรรณอย่างสับสน ก่อนจะ
ก้มลงอ่านข่าวต่อด้วยเสียงสั่นเทา
“อุบตั เิ หตุคร่าชีวติ ไฮโซสาว ซิง่ รถเก๋งถูกรถบรรทุกทีว่ งิ่ สวนมาชนเข้า
อย่างจัง ประกอบกับฝนตก ท�ำให้รถเสียหลักพลิกคว�ำ่ หลายตลบ บริเวณ
ทางโค้งต้นไทรซึง่ ชาวบ้านลือกันสนัน่ ว่าเป็นโค้งร้อยศพ...” จันจวงอ่านอย่าง
ตั้งใจ เริ่มมีเค้าลางแล้วว่า ท�ำไมเธอถึงจ�ำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสิงขรเมื่อ
เดือนก่อนไม่ได้
นั่นเพราะอุบัติเหตุในครั้งนั้นไม่ใช่เขาที่เสียชีวิต แต่เป็น...
“…เป็นเหตุให้ นางบุษบรรณ อ�ำนวยวานิช เสียชีวิตคาซากรถที่
ยับเยิน”
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อ่านถึงตรงนั้นจันจวงก็ชะงัก และจะหันไปถามนามสกุลของบุษบรรณให้แน่ใจ แต่แทนที่จะเห็นหญิงสาวผู้เลอโฉมแต่งกายด้วยชุดสะอาด
เรียบร้อยเหมือนตอนที่ซ้อนจักรยานยนต์มาด้วยกัน กลับกลายเป็นผู้หญิง
ซึ่งอยู่ในชุดราตรีสีแดงที่ตามล�ำตัวรวมทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและแผล
เหวอะหวะ
บุษบรรณมองเธออย่างงุนงง ก่อนจะก้มลงมองตัวเองทีจ่ ่ๆู ก็เปลีย่ น
มาใส่ชุดราตรี แถมยังมีแผลและเลือดเต็มไปทั้งใบหน้าและล�ำตัว
“นะ...นี่มันอะไรกัน”
หญิงสาวที่เพิ่งรู้ตัวเองว่าตายไปแล้วกรีดร้องออกมา พอจันจวงเห็น
อย่างนั้นก็ตัวแข็งทื่อ ดวงตาที่เบิกกว้างอยู่แล้วเหลือกลาน ก่อนจะสิ้นสติ
สัมปชัญญะไปในวินาทีนั้นเอง
ให้ตายสิ นีฉ่ นั คุยกับผีทไี่ ม่รวู้ า่ ตัวเองตายถึงสองตนเป็นวรรคเป็นเวร
มาตั้งสามคืนเลยหรือนี่

