
ทนัททีี่รถซติคีาร์ของบษุบรรณจอดสนทิที่หน้าบ้าน ชายหนุม่ที่นั่ง
มาด้วยก็เปิดประตูลงจากรถแทบจะทันที ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเข้มเดิน 

ดุม่ๆ ไปเปิดประตบู้าน และเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนั้นตามนสิยั ก่อนจะผลบุหาย

เข้าไปภายใน

“เปิดประตูทิ้งเอาไว้อกีแล้ว”

หญงิสาวงมึง�าอย่างพาลพาโล ทั้งที่ไม่เคยบ่นเขาเรื่องนี้มาก่อน นั่น

เป็นเพราะตอนนี้อารมณ์ของเธอก�าลังกรุ่นจากการทะเลาะกันมาตลอดทาง 

กลบับ้าน ก่อนจะรบีดบัเครื่องยนต์แล้วรบีลงจากรถ วิ่งตามเขาเข้าไปในบ้าน

อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ชุดราตรีรัดรูปสีแดงกับรองเท้าส้นสูงปรี๊ดของเธอ 

จะเอื้ออ�านวยให้

เสยีงฟ้าค�ารามครนืครนัมาแต่ไกล บ่งบอกให้รูว้า่ตอนนี้ท้องฟา้ก�าลงั

ขมุกขมวั เฉกเช่นเดยีวกบัหวัใจของเธอที่คุกรุ่นอยู่ในห้วงแห่งความหงึหวง

อย่างหน้ามดืตามวั

“เดี๋ยวสสิงิห์ เรามเีรื่องต้องคุยกนันะ” บุษบรรณแหวเมื่อเหน็ สงิห์ 

บทน�ำ
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หรอื สงิขร ผู้เป็นสามกี�าลงัก้าวขึ้นบนัได

เขาหันมามองเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉย “เอาไว้บุษอารมณ์เย็นกว่านี้

ก่อนดกีว่า แล้วเราค่อยมาคุยกนั”

“ท�าไม” หญงิสาวปราดเข้าไปดงึชายเสื้อสูทของเขา แม้มนัจะไม่แรง

พอ แต่กส็ามารถท�าให้เขาก้าวถอยลงมาจากบนัไดได้

“สิงห์พูดอะไรไปตอนนี้บุษก็คงไม่ฟัง คุยกันก็มีแต่จะทะเลาะกัน

เปล่าๆ รอให้อารมณ์เย็นกว่านี้แล้วค่อยมาคุยกันดีกว่า” ชายหนุ่มยังคง

ยนืยนัค�าเดมิ

“ไม่!” บษุบรรณกรดีเสยีงใส่หน้าเขา “บษุต้องการคยุกบัสงิห์เดี๋ยวนี้!”

ชายหนุ่มชะงักมองเธออยู่อึดใจ จะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะเธอก�า 

ชายเสื้อเขาไว้แน่น หากเขาใช้ก�าลงั เธออาจล้มลงไปและเจบ็ตวัได้ ซึ่งนั่น

เป็นเรื่องที่เขายอมไม่ได้อย่างเดด็ขาด ก่อนจะถอนใจออกมาเฮอืกใหญ่อย่าง

ยอมจ�านน แล้วแกะมอืเธอออกจากเสื้อสูทของเขาช้าๆ แล้วกุมเอาไว้

“กไ็ด้”

“สงิห์นดัยายลูกศรไปเจอกนัที่งานวนัเกดิคุณชายอคณิใช่ไหม” บุษ-

บรรณโพล่งถามทนัททีี่เขาเปิดโอกาส

พอเจอค�าถามนี้ สงิขรกท็�าหน้าเบื่อหน่ายแล้วถอนใจออกมาอกี เพราะ

มันเป็นค�าถามเดิมกับที่เธอถามมาตลอดบนรถ ก่อนจะปล่อยมือเธอแล้ว

ปลกีตวัเดนิเข้าครวัไปเปิดตู้เยน็ 

บุษบรรณเดินตามเข้าไปอย่างหงุดหงิดที่เขาเอาแต่เดินหนีเวลาเธอ

ถามถงึผู้หญงิคนนั้น

“ไหนบอกจะคุยกนั เดนิหนที�าไม”

“สงิห์ไม่ได้หน ีกแ็ค่หวิน�้า” สงิขรเอ่ยราวกบัพยายามประวงิเวลาเพื่อ

หาข้อแก้ตวั พร้อมกบัเอื้อมมอืไปหยบิขวดน�้าออกมาเปิดดื่ม

แต่บุษบรรณปราดเข้าไปผลักประตูตู้เย็นปิดเสียก่อนอย่างเหลืออด 

เพราะเขาเอาแต่บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมรบัเสยีท ีเอาแต่ปฏเิสธทั้งที่หลกัฐานคาตา
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“ตอบบุษมาก่อน สงิห์นดัยายลกูศรนั่นไปเจอกนัที่งานวนัเกดิคณุชาย 

อคณิใช่ไหม” เธอถามย�้า

สงิขรถอนใจอกีครั้ง แล้วเดนิไปทรดุตวัลงนั่งที่ขอบโต๊ะกนิข้าว พร้อม

ดงึโทรศพัท์มอืถอืออกจากกระเป๋ากางเกงมาวางไว้บนโต๊ะ

“สงิห์บอกบุษไปเป็นสบิๆ ครั้งแล้วว่า...เปล่า”

“แล้วยายนั่นไปเจอสงิห์ที่นั่นได้ยงัไง”

“นี่กบ็อกไปเป็นร้อยครั้งแล้วมั้ง คุณลูกศรเธอไปกบัคุณธรีดนย์”

ธรีดนย์ที่ถกูอ้างถงึคนนี้คอืเจ้าของนติยสารไรห์นอส นติยสารปลกุใจ

เสอืป่าชื่อดงัของเมอืงไทยที่มนีางแบบสุดเซก็ซี่ในสงักดัมากมาย ซึ่ง ลูกศร 

หรอื ศรศมล กเ็ป็นหนึ่งในนางแบบแถวเกอืบหน้าของนติยสารด้วย

“ไม่จรงิ กเ็หน็ๆ กนัอยู่ว่าคุณธรีดนย์ควงไปกบัคุณสรยั เขาจะหนบี

แม่นั่นมาด้วยท�าไม” บษุบรรณแย้ง เพราะเป็นที่รูก้นัโดยทั่วไปว่า แคซาโนวา 

เมอืงไทยอย่างธรีดนย์ก�าลงัคั่วอยู่กบันางแบบคลื่นลูกใหม่อย่างสรยั ผู้ที่ว่า

กันว่าอาจมาเบียดพวกราชินีเซ็กซ์บอมบ์ให้ตกขอบกันเป็นทิวแถว รวมทั้ง

นางแบบแถวสองอย่างศรศมลด้วย

สงิขรถอนใจเฮอืก “กค็ณุชายอคณิเชญิคณุลกูศรมาด้วย คุณธรีดนย์

เลยต้องพามาด้วยสิ บุษก็รู้นี่ว่าบริษัทโฆษณาของสิงห์ก�าลังท�าโฆษณาให้ 

ก๊อกน�้าซลัโว แล้วคณุชายกเ็ป็นคนแต่งเพลงโฆษณาให้ ส่วนคณุลกูศรกเ็ป็น

ทั้งพรเีซนเตอร์ เป็นทั้งนกัร้องให้แก่โฆษณานี้ เราสามคนท�างานร่วมกนับ่อย 

กไ็ม่แปลกที่สงิห์กบัเธอจะไปงานเดยีวกนั”

“แล้วท�าไมต้องแอบไปกอดกนัหน้าห้องน�้าด้วย” บุษบรรณไม่ยอมแพ้ 

เพราะเธอเหน็กบัตาเลยว่าเขากอดแม่นั่นจรงิๆ แถมยงัเหน็อกีด้วยว่าแม่นั่น

ส่งสายตาและรอยยิ้มมาเยาะเย้ยเธออกีต่างหาก

ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้เธอถึงกับปรอทแตก หันไปหยิบแก้ว

ไวน์จากถาดของพนกังานเสริ์ฟสาวที่เดนิผ่านมาพอด ี แล้วสาดใส่ทั้งคู่ จน

กลายเป็นเรื่องอื้อองึขึ้นมา ท�าให้หม่อมราชวงศ์อคณิผู้เป็นเจ้าของงานถงึขั้น
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ต้องเข้ามาห้ามทพัด้วยตวัเอง

“มนัเป็นอุบตัเิหตุ”

หญงิสาวหวัเราะในล�าคอ

“อบุตัเิหตเุหมอืนในละครงั้นส ิสงิห์จะบอกบษุใช่ไหมว่าแม่นั่นเกดิวบู

ขึ้นมา กเ็ลยเซถลาเข้าสู่อ้อมอกสงิห์”

“กม็นัเป็นอย่างนั้นจรงิๆ นี่นา”

“บุษไม่เชื่อ!” บุษบรรณตะคอกใส่เขา ทุกทีที่เธอนึกถึงสายตาและ 

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยประกายเยาะหยันของศรศมลก็ยิ่งท�าให้เธอเดือดดาล

มากขึ้นทุกที

สงิขรส่ายหน้าด้วยท่าทางระอา “สงิห์บอกแล้วไง ตอนนี้บษุก�าลงัโกรธ 

พูดอะไรไปบุษกไ็ม่ฟัง เราค่อยคุยกนัวนัหลงัดกีว่า”

“ไม่…”

ยงัไม่ทนัที่บษุบรรณจะพดูอะไรออกไป เสยีงเตอืนจากแอปพลเิคชนั

ข้อความยอดฮติกด็งัขึ้นมาจากโทรศพัท์มอืถอืของสงิขรที่วางอยู่บนโต๊ะ

ด้วยความที่ระแวงอยู่แล้ว หญงิสาวจงึรบีคว้าโทรศพัท์เครื่องนั้นมา

ดูหน้าจอ ก่อนจะเหน็ว่าเป็นข้อความของศรศมล จงึรบีกดเข้าไปดู

“ท�าอะไรน่ะ...บุษ” เสยีงของสงิขรเหมอืนเป็นการปรามอยู่ในท ี“นั่น

มนัโทรศพัท์สงิห์นะ”

แต่ยามนี้บุษบรรณไม่สนอะไรอกีแล้ว ยิ่งเปิดไปเหน็ภาพศรศมลท�า

ปากจู๋ส่งจูบให้ในโทรศัพท์มือถือของสิงขร พร้อมข้อความว่า ‘ฝันดีนะคะ’ 

อารมณ์ของเธอกเ็ดอืดพล่านขึ้นราวกบัภูเขาไฟปะทุ

“เลว!”

บษุบรรณค�าราม ยิ่งเธอหนัหน้าจอไปให้เขาด ูแล้วเหน็เขาหน้าถอดส ี

เธอกย็ิ่งคดิว่าเขาเล่นไม่ซื่อกบัความรกัของเธอเข้าแล้วจรงิๆ

“นี่มนัอะไรกนัคะ ท�างานด้วยกนัจนถงึขั้นส่งจูบให้กนัอย่างนี้เหรอ”

“เอ่อ...”
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สงิขรอกึอกั บรรยากาศเงยีบงนัเข้าแทรกซมึระหว่างกนั ก่อนจะเกดิ

เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยง และตามมาด้วยเสียงฝนที่โปรยปรายลงมากระทบ

หลงัคาราวกบัฟ้าก�าลงัร้องไห้

“สิงห์ท�าแบบนี้กับบุษได้ยังไง” หญิงสาวเอ่ยถามสะอึกสะอื้น น�้าตา

ไหลลงมาอาบแก้มนวลที่แดงก�่าด้วยความโกรธและผดิหวงั

“คอื...เอ่อ...สงิห์กไ็ม่รู้ว่าท�าไมคุณลูกศรถงึส่งอะไรแบบนั้นมา”

“โกหก!” บุษบรรณโพล่งขึ้น ก่อนจะปาโทรศพัท์ใส่หน้าอกเขาอย่าง

เหลอือด

“เฮ้ย!” สงิขรอทุาน พยายามจะคว้าโทรศพัท์ของตวัเอง แต่ด้วยความ

ที่ไม่ทนัตั้งตวัและระยะที่กระชั้นชดิ โทรศพัท์จงึกระแทกหน้าอกเขาแล้วหล่น

ลงพื้น แตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ

แต่แค่โทรศัพท์แตกก็ยังไม่หน�าใจบุษบรรณ เธอใช้สองมือผลักเขา

อย่างแรง น�้าตาไหลลงอาบแก้มอย่างเหลอืจะกลั้น

“สงิห์ไม่รูว่้ามนัจะส่งมา หรอืไม่รูว่้าบษุจะเหน็กนัแน่” หญงิสาวร้องไห้

คร�่าครวญ “สิงห์ท�าแบบนี้ได้ยังไง สิงห์มีอะไรกับแม่นั่นแล้วใช่ไหม นาน 

แค่ไหนแล้ว”

“มนั...เอ่อ...มนัไม่ใช่...”

“ใจร้ายมาก!” บุษบรรณทั้งตะคอกทั้งสะอึกสะอื้น “สิงห์ลืมไปแล้ว 

เหรอว่าสาบานอะไรเอาไว้กับบุษในวันแต่งงาน สิงห์บอกจะรักบุษคนเดียว 

แต่นี่มนัอะไร ผ่านไปแค่สองปีสงิห์กม็คีนอื่นเสยีแล้วเหรอ”

“บุษ...ฟังสงิห์ก่อนนะ สงิห์ไม่...”

“ไม่ต้องมาแก้ตวั บุษไม่อยากเหน็หน้าสงิห์อกีแล้ว”

“แต่…”

ไม่ทนัที่สงิขรจะพดูอะไรออกมา อารมณ์ของบษุบรรณกร็ะเบดิขึ้นมา

อกี เมื่อนกึถงึรมิฝีปากอนัอวบอิ่มของศรศมลที่ห่อเป็นรูปหวัใจ หญงิสาวจงึ

เงื้อมอืขึ้นตบเขาฉาดใหญ่ ก่อนจะวิ่งออกจากห้องครวัผ่านห้องโถงกลางออก
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ไปนอกบ้าน

“บุษ!”

เสยีงสงิขรไล่ตามหลงัมา แต่บษุบรรณไม่สนใจ จติใจของเธอบอบช�้า

เกนิกว่าจะฟังค�าโกหกพกลมอะไรจากเขาอกีแล้ว สองปีแห่งความเชื่อใจ มนั

ไม่ได้ช่วยให้ผู้ชายอย่างเขาคงอยู่ในความซื่อสตัย์ต่อชวีติคู่ได้เลยสกันดิ

บษุบรรณกระโดดขึ้นรถซติคีาร์คูใ่จ รบีลอ็กประตไูม่ให้เขาเปิดเข้ามา

ได้ ก่อนจะสตาร์ตรถท่ามกลางเสยีงตบกระจกและเสยีงตะโกนบอกให้ลงไป

คุยกนัของสงิขร

ทีตอนแรกไม่อยากคุย แต่ตอนนี้พอเธอจับได้ก็อยากจะคุยขึ้นมา

อย่างนั้นหรอื...ฝันไปเถอะ

ด้วยความโมโหหญิงสาวจึงเข้าเกียร์ เหยียบคันเร่งขับรถฝ่าสายฝน

ออกไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้ผู้เป็นสามียืนมองตามตาละห้อยอยู่ที่หน้าบ้าน

ตามล�าพงั

ฝนที่เทลงมาพร้อมกับเสียงค�ารามจากฟากฟ้าท�าให้สิงขรอดรู้สึก
เป็นห่วงบุษบรรณไม่ได้ ยิ่งขับรถออกไปคนเดียวด้วยอารมณ์ที่ไม่ปรกต ิ

แบบนั้นกย็ิ่งท�าให้เขาเป็นห่วงเธอมากขึ้นไปอกี

ชายหนุ่มยนืละล้าละลงัอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะรบีวิ่งไปที่โรงจอดรถซึ่งมี

จักรยานยนต์คันใหญ่จอดเรียงกันอยู่สามคัน เขากระโดดขึ้นคันที่อยู่ใกล้

ตวัที่สุด จากนั้นกส็ตาร์ตเครื่องยนต์ขี่ตามรถของภรรยาไปทนัที

เมื่อไปถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน เขาก็ร้องถามเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภยัที่ก้าวออกจากป้อมมายนืตะเบ๊ะให้ทนัที

“ลุงต๋อย เหน็รถเมยีผมไหมครบั ขบัไปทางไหน”

“เลี้ยวไปทางนั้นน่ะครบั” เจ้าหน้าที่สูงวยัชี้ไปทางขวามอื เพราะจ�ารถ

ทุกคนัในหมู่บ้านได้ และรถที่เพิ่งออกจากหมู่บ้านกม็เีพยีงแค่คนัเดยีว

“ขอบคุณครับ” สิงขรค้อมศีรษะเล็กน้อย ก่อนจะบิดคันเร่งตามไป
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อย่างรวดเรว็

ทางที่เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัหมูบ้่านชี้มานั้น เป็นทางที่จะออก

ไปสู่ถนนกาญจนาภิเษก เส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวและมีโค้งอันตรายอยู่ 

สองสามจุดด้วยกนั รวมไปถงึโค้งต้นไทรอนัเป็นที่ลอืลั่นว่าเฮี้ยนหนกัมาก 

ยิ่งคดิกย็ิ่งท�าให้สงิขรรู้สกึเป็นห่วงบุษบรรณมากขึ้นไปอกี เพราะฝน

ที่กระหน�่าลงมาอาจท�าให้ถนนลื่นและเกดิอุบตัเิหตุได้มากกว่าปรกติ

ทุกทีสิงขรจะขี่จักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง ยิ่งฝนตกหนักอย่างนี้ 

กย็ิ่งต้องระวงัเป็นเท่าทว ีทว่าวนันี้ด้วยความเป็นห่วงคนรกั เขาจงึจ�าต้องงดั

วชิาแข่งรถวบิากที่เคยใช้สมยัเป็นนกัแข่งมาใช้ 

แทนที่จะผ่อนคันเร่ง สิงขรกลับบิดแรงขึ้นเพื่อตามให้ทันรถของ

ภรรยา จนกระทั่งเห็นไฟท้ายของรถซิตีคาร์คันนั้นอยู่ลิบๆ ก็ยิ่งเป็นการ

กระตุ้นให้เขาบดิคนัเร่งให้เรว็ขึ้นอกี

สายตาของสิงขรจับจ้องอยู่ที่ไฟท้ายของรถภรรยาอย่างไม่วางตา 

ความแรงของเครื่องยนต์ท�าให้ระยะห่างระหว่างกนัถูกท�าให้สั้นลงเรื่อยๆ

แต่อย่างที่บอกว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างคดเคี้ยวและมโีค้งอนัตรายอยูห่ลาย

จดุ โดยเฉพาะโค้งต้นไทรข้างหน้าที่รถของบษุบรรณเพิ่งจะตโีค้งเลี้ยวลบัไป

สงิขรกดัฟันเร่งความเรว็ขึ้นอกี ทว่าพอจะเข้าโค้งเขากลบัต้องกดเบรก

เตม็แรง เมื่อเหน็ไฟหน้าของรถบรรทุกคนัใหญ่สาดเข้ามาใส่

“เฮ้ย...!”

ชายหนุม่ร้องเสยีงหลง เพราะในระยะกระชั้นชดิเช่นนี้ แถมถนนกย็งั

มนี�้าเจิ่งนองไปหมด เขาไม่มทีางจะหลบรถบรรทุกคนันั้นได้ทนัแน่ๆ

ในที่สดุรถจกัรยานยนต์คูใ่จของเขากล้็มลงอย่างไม่เป็นท่า ศรีษะฟาด

พื้นเสียงดังสนั่น แม้จะสวมหมวกกันน็อกอยู่แต่แรงกระแทกอย่างรุนแรง

นั้นกท็�าให้สตสิมัปชญัญะของเขาขาดผงึลงไปทนัท ีพร้อมๆ กบัที่ร่างและรถ

จกัรยานยนต์ไถลเข้าหาล้อรถบรรทุกคนัใหญ่ที่วิ่งสวนมาอย่างรวดเรว็



สี่สบิเก้าวนัต่อมา
ว่ากันว่าหลังจากคนตายไปแล้วจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย เจ็ดวันให้หลัง

วญิญาณตนนั้นถงึจะรู้ตวั 

และจะถูกกกับรเิวณไว้สี่สบิเก้าวนั เพื่อรอการพจิารณาคดบีุญกรรม

ที่เคยท�าตอนยงัมชีวีติอยู่ 

แต่หากเลยก�าหนดที่ว่านี้แล้ว นั่นหมายความว่าวญิญาณนั้นได้กลาย

เป็นวญิญาณเร่ร่อน

อาจด้วยต้องการหนีกรรม หรืออาจเป็นเพราะบ่วงกรรมบางอย่างที่

ยงัคงตดิค้างคาใจอยู่

จันจวงหรี่ตาข้างหนึ่งขึ้นมองหญิงชราที่ก�าลังเดินเข้ามาอย่างสังเกต

สงักา พยายามเกบ็รายละเอยีดให้ได้มากที่สดุ ก่อนจะท�าเป็นนิ่งและหลบัตา

ลงเมื่อหญงิชราคนนั้นทรดุตวัลงนั่งตรงข้ามโต๊ะทรงกลมที่มลีกูแก้วลกูใหญ่

ตั้งอยู่ตรงกลาง

๑
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แสงไฟพลาสมาคล้ายสายฟ้าที่อยู่ในลูกแก้วลูกนี้ท�าให้บรรยากาศ 

ในห้องที่มดืสลวัดูเข้มขลงัขึ้นเยอะ

แต่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของวิเศษวิโสอะไร เพราะเธอไปหาซื้อ

มาจากตลาดนัดจตุจักรลูกละไม่กี่ร้อยบาท เนื่องจากเห็นว่ามันน่าสนใจด ี

เวลาสมัผสัมนักจ็ะมลี�าแสงพลาสมาพุ่งออกมา และสามารถเคลื่อนที่ไปมา

ตามที่นิ้วของเราเคลื่อนไปได้

เมื่อลูกค้าคนสุดท้ายของค�่าคืนนี้นั่งลงเรียบร้อยจันจวงจึงลืมตาขึ้น 

พอหญิงชราเห็นนัยน์ตาของเธอเป็นสีขาวล้วน มีเพียงขีดสีด�าคล้ายเม็ด 

ข้าวสารเลก็ๆ อยู่ตรงกลางเหมอืนตาแมวกส็ะดุ้งด้วยความตกใจ

“สวสัด.ี..แม่แจ่ม”

หญิงชราเบิกตากว้างจ้องมองเธออย่างตกตะลึง เพราะไม่คิดว่าจู่ๆ 

จนัจวงจะเรยีกชื่อได้อย่างถูกต้องทั้งที่เพิ่งเจอกนั

หญิงสาวแสยะยิ้ม ก่อนจะวางนิ้วทั้งห้าลงบนผิวลูกแก้ว ท�าให้เกิด

แสงวิ่งพล่านไปตามนิ้วของเธอ

“จะ...เจ้าแม่การะเกดหรอืคะ”

“ข้าเอง การะเกด” จันจวงบอก ก่อนจะเอ่ยถาม “อยากคุยกับ

วญิญาณลูกสาวใช่ไหม”

ป้าแจ่มยกมือทาบอก ตะลึงงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าละล�่า- 

ละลกัตอบ “ค่ะๆ ใช่ค่ะ”

หญงิสาวยิ้ม ดูเหมอืนหญงิชราคนนี้จะค่อนข้างหวัอ่อน เพราะเพยีง

แค่ลูกเล่นง่ายๆ ก็ท�าหน้าตกใจในอิทธิปาฏิหาริย์ขนาดนี้แล้ว ที่เหลือก็คง 

ไม่ยากเกนิสตปิัญญาของเธอแน่ๆ

ที่เธอรู้ว่าหญงิชราคนนี้ชื่ออะไรและมาท�าไมนั้น เพราะเธอก�าหนดให้

ลูกค้าทุกคนต้องถูกลูกจ้างชั่วคราวของเธอสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนที่ชั้นล่าง

ของตกึแถวที่เธอเช่าไว้ท�าต�าหนกั เสยีงของลกูค้าจะถูกส่งผ่านไมโครโฟนตวั

เลก็ที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะมาถงึหูฟังจิ๋วที่เสยีบอยู่ในหูของเธอ แค่นี้เธอกส็ามารถ
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สร้างความประทับใจแรกพบให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาได้แล้ว ต่อจากนั้นจะพูด

หรอืท�าอะไร ลูกค้ากจ็ะคล้อยตามได้ไม่ยาก

“กอมมสีะบาเดเฮ อนัปือปันสะบาเฮ...”

หญงิชรายิ่งอ้าปากกว้างขึ้นอกีกบัภาษาเทพมั่วๆ ของจนัจวง

“เอาละ ข้าเจอวญิญาณของลูกสาวเอง็แล้ว”

“จรงิหรอืคะ”

จนัจวงพยกัหน้า แล้วหนัไปผายมอืไปยงัเก้าอี้ว่างข้างๆ ตวั “นั่งลงส ิ

นงัแก้ว”

“เอ๋...ละ...ลูกฉนัชื่อส้มนะคะ”

‘ฉบิหายแล้ว จ�าผดิได้ไงวะ แก้วมนัเมยีลูกค้าคนก่อนนี่หว่า’

จนัจวงคดิในใจ แต่ยงัควบคมุสหีน้าไม่ให้ตื่นตระหนก ก่อนจะใช้มอื

ฟาดโต๊ะดงัเปรี้ยง แล้วลกุขึ้นยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยยีบบนเก้าอี้ ก่อนจะชี้นิ้ว

ไปที่เก้าอี้ว่างตัวนั้นพร้อมกับพ่นภาษาเทพออกมาเสียยืดยาวด้วยท่าทาง 

เกรี้ยวกราด จากนั้นจงึค่อยนั่งลงแล้วหนัไปยิ้มให้ป้าแจ่มอย่างแช่มช้อย

“ผนีงัแก้วมนัมาสวมรอย ข้าไล่มนัไปแล้ว ตอนนี้นงัส้มมนัมาแล้ว”

หญงิสาวผายมอืไปยงัเก้าอี้ว่างข้างๆ อกีครั้ง พร้อมกบัใช้เท้าเตะขา

เก้าอี้ให้มนัขยบัเลก็น้อย ท�าเอาหญงิชราถงึกบัสะดุ้งเฮอืก

“ชะ...ใช่ส้มจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

“ใช่ส ิด้วยญาณวเิศษของข้า มนัคอืส้มลูกของเอง็ เอง็อยากจะถาม 

อะไรนงัส้มมนัล่ะ”

“ฉะ...ฉนั...ฉนัอยากรู้ว่าไอ้เลวนั่นเอาศพนงัส้มไปไว้ที่ไหนค่ะ”

จนัจวงพยกัหน้า ก่อนจะหนัไปทางเก้าอี้ว่างแล้วพ่นภาษาเทพออกมา

ยดืยาว 

“ก�าปึ้ดกงึกยึ กอมปานยีา...”

ระหว่างพูดก็ท�าเป็นหยุดพยักหน้าหงึกๆ ราวกับก�าลังรับฟังลูกสาว

ป้าแจ่มอย่างตั้งใจ แต่ในความเป็นจรงิแล้วเธอพยายามนกึถงึข่าวที่อา่นจาก
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หนังสือพิมพ์และเว็บเพจต่างๆ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่ยังหาศพไม่พบ 

เพื่อมาเทยีบเคยีงกบัเคสนี้

การที่จะท�างานแบบนี้ได้จ�าเป็นจะต้องมีความรู้รอบตัวเยอะและมี

ความจ�าด ีเวลาว่างส่วนใหญ่ของจนัจวงจงึมกัจะหมดไปกบัการอ่านหนงัสอื- 

พมิพ์และท่องโลกอนิเทอร์เนต็ พยายามเกบ็ข้อมูลให้ได้มากที่สุด

ในที่สดุจนัจวงกน็กึถงึข่าวหญงิสาวหายตวัไปอย่างลกึลบัจากเวบ็เพจ

ดังเว็บหนึ่งที่ท�างานตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมขึ้นมาได้ 

หญงิสาวคนนั้นมชีื่อเล่นว่าส้ม และมแีม่ชื่อแจ่ม

“ลูกสาวเอ็งบอกว่ามันเป็นที่ที่ทั้งมืดและหนาวยะเยือกมาก รู้สึก

เหมอืนมนี�้าอยู่รอบตวั” จนัจวงมั่วไปก่อน เพราะจ�าได้จากการวเิคราะห์ของ

เวบ็ล่าหาความจรงินั้นว่า หญงิสาวอาจถูกจบัถ่วงน�้าที่ไหนสกัแห่ง

“อยู่ในบ่อน�้าท้ายหมู่บ้านจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

พอลูกค้าโพล่งออกมาเองอย่างนี้ก็เข้าทางร่างทรงก�ามะลออย่างจัง 

เพราะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงเดามั่วให้ผดิเพี้ยนไปมากกว่านี้

“ใช่แล้ว บ่อน�้า บ่อน�้าท้ายหมู่บ้าน คนร้ายข่มขนืนงัส้ม ฆ่ามนั แล้ว

จบัมนัถ่วงน�้า”

“เป็นไอ้เลวชาตรจีรงิๆ ใช่ไหมคะ”

เป็นเคสเดยีวกนัจรงิๆ ด้วย เพราะจ�าได้ว่าผู้ต้องสงสยัในคดนีั้นชื่อ

ชาตรี

“นงัส้มบอกว่าใช่ ไอ้ชาตรที�าร้ายมนั”

“โถ...ลูกแม่” หญงิชราร้องไห้คร�่าครวญ

“นังส้มมันบอกว่าให้เอ็งจ้างคนไปงมในบ่อคืนนี้เลย มันหนาวมาก 

อยากกลบับ้าน”

“ดะ...ได้ค่ะ ได้ บอกนงัส้มทนีะคะว่าฉนัจะรบีไป” หญงิชราพูดด้วย

ความตื่นเต้น ก่อนจะหยบิธนบตัรสเีทาอนัแสนสวยงามหย่อนลงในกล่องที่

วางอยู่ข้างๆ โต๊ะ แล้วรบีลุกออกไปจากห้องทนัที
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พอลกูค้าคนสดุท้ายของคนืนี้ออกไป จนัจวงกป็รอืตาข้างหนึ่งแอบ
มองให้แน่ใจว่ากลับไปแล้วจริงๆ ก่อนจะเหยียดแขนสองข้างแล้วบิดกาย 

ด้วยความเมื่อยล้า เพราะต้องนั่งท�าท่าขงึขงั หน้าตาบดิเบี้ยว และปากแบะ

มาตลอดสามชั่วโมงตั้งแต่ช่วงหวัค�่า 

หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน�้า ถอดคอนแทกต์เลนส์แมวผี 

ซึ่งมขีายทั่วไปตามท้องตลาดและในอนิเทอร์เนต็ออกเพื่อพกัสายตา ก่อนจะ

ล้างหน้าแล้วพศิมองดูตวัเองในกระจก

“เก๊กหน้าตั้งสามชั่วโมง หน้าจะเหี่ยวไหมเนี่ย ไม่ได้การละ”

จันจวงหยิบกระปุกครีมทาผิวยี่ห้อดังมาเปิดและคว้านเอาครีมที่ก้น

กระปุกขึ้นมาถูกับอีกมือหนึ่ง ก่อนจะละเลงลงบนใบหน้าขาวใสของตัวเอง

เพราะไม่อยากให้มรีิ้วรอยเกดิขึ้น แม้จะเพิ่งอายุยี่สบิเอด็ และใบหน้าขาวใส

กระเดยีดไปทางสาวเกาหล ีแต่กย็งัไม่มใีครมาจบีสกัคน

“หน้าเหี่ยวก่อนมผีวัไม่ได้นะยะ...จนัจวง”

หญงิสาวงมึง�า ก่อนจะมองดูกระปุกครมีบ�ารุงผวิว่างเปล่าอย่างลงัเล 

แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจทิ้งมันลงถังขยะ จากนั้นก็เดินกลับออกไปที่ห้องทรง

เจ้าแม่การะเกด เพื่อจะเปิดกล่องเงินดูว่าวันนี้ได้สักเท่าไรและมากพอจะ 

อมค่าจ้างลูกน้องเพื่อเจยีดไปซื้อครมีบ�ารุงผวิกระปุกใหม่ได้หรอืเปล่า

แต่แล้วจันจวงกลับต้องชะงัก เมื่อเหลือบไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง 

ยนือยู่ตรงประตูที่ป้าแจ่มเพิ่งเดนิออกไป

“สวัสดีค่ะ ต�าหนักเจ้าแม่การะเกดใช่ไหมคะ” หญิงสาวคนนั้นร้อง

ถาม

จนัจวงผงะเพราะไม่คดิว่าจะมลูีกค้าเข้ามาอกี เนื่องจากไม่ได้ยนิวา่มี

ใครมาลงทะเบยีนต่อจากป้าแจ่มผ่านหูฟังเลย

‘อบีุ๋มบ้า สงสยัอู้งานอกีแหงๆ’ 

ร่างทรงสาวก�ามะลอก่นด่าลูกจ้างชั่วคราวในใจ ก่อนจะส่งยิ้มเจื่อน

ให้ลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ทนัให้ตั้งตวั
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“ชะ...ใช่จ้ะ ชะ...เชญินั่งก่อนค่ะ”

หญิงสาวยิ้มพร้อมทรุดตัวลงนั่งเก้าอี้ จันจวงพิศมองแล้วก็รู้สึกได้

เลยว่ารอยยิ้มนั้นช่างหวานหยดย้อยมาก หากเธอเป็นผู้ชายคงหลงรกัผู้หญงิ

คนนี้หวัปักหวัป�าแน่ๆ

ท�าไมคนสวยหยาดเยิ้มดทูนัสมยัอย่างนี้ถงึมปัีญหาหนกัจนต้องมาหา

คนทรงเจ้ากนันะ

“ฉนัมเีรื่องอยากจะให้เจ้าแม่ช่วยค่ะ”

‘ฉบิหายละ ท�าไงดวีะ’

สมองของจนัจวงหมนุติ้ว เพราะคอนแทกต์เลนส์แมวผกีด็นัถอดออก

ไปแล้ว ข้อมูลของลูกค้าคนนี้กไ็ม่ม ี เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบยีนไว้ด้วยวาจา

กบัลูกจ้างสาวของเธอที่ชั้นล่าง

“เอ่อ...จะ...เจ้าแม่ออกไปแล้วค่ะ คนของฉนัไม่ได้บอกคุณหรอืคะ”

“ฉนัเดนิเข้ามาไม่เหน็มใีครอยูน่ะคะ มแีต่คณุป้าคนหนึ่งเดนิลงบนัได

ไป ฉนักเ็ลยลองเดนิสวนขึ้นมาบนนี้ดูน่ะค่ะ”

‘อู้งานอกีแล้ว อบีุ๋ม’

จนัจวงบ่นลกูน้องในใจอย่างนกึเคอืง ก่อนจะส่งยิ้มแห้งๆ ให้แก่ลกูค้า

สาว “ว่าแล้วว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน เจ้าแม่เลยนึกว่าป้าแจ่มเป็นคน

สุดท้าย กเ็ลยออกจากร่างไปแล้วน่ะส”ิ

“เรียกกลับมาอีกไม่ได้หรือคะ ฉันมีเรื่องอยากให้เจ้าแม่ช่วยจริงๆ  

นะคะ” ลูกค้าสาวอ้อนวอน

“เรื่องอะไรงั้นหรอื” จนัจวงเอ่ยถามอย่างพยายามหาลู่ทาง

“ฉันอยากติดต่อกับสามีค่ะ เขาประสบอุบัติเหตุบนถนนเสียชีวิตไป

เมื่อเดือนก่อน แต่ทุกวันนี้ฉันยังรู้สึกเหมือนเขายังวนเวียนอยู่ในบ้าน ฉัน

ได้ยนิเสยีงแปลกๆ ตลอดเวลา ฉนั...”

พูดได้เท่านั้นหญิงสาวก็ร้องไห้ออกมา ดูเหมือนว่าเธอจะคิดถึงสามี

ผู้ล่วงลบัมาก ท�าเอาจนัจวงถงึกบัใจอ่อน 
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แต่อกีใจกย็งัรูส้กึหวาดๆ อยู่ไม่น้อย เพราะแค่เรื่องที่หญงิสาวเลา่ให้

ฟังว่าได้ยนิเสยีงแปลกๆ กท็�าเอาขนแขนลุกตั้งชนัเป็นทวิแถวแล้ว แม้เธอ

จะท�างานหลอกคนโดยใช้ความเชื่อเรื่องเจ้าเรื่องผ ีแต่กไ็ม่เคยเหน็วญิญาณ 

และไม่นกึอยากจะถูกผหีลอกเหมอืนกนั

“เขาคงมหี่วงน่ะคุณ”

“คงเป็นเพราะเราทะเลาะกนัก่อนเขาตายแน่ๆ เลย” หญงิสาวสะอกึ-

สะอื้น

จันจวงพยายามปะติดปะต่อเรื่อง สองสามีภรรยาคู่นี้คงทะเลาะกัน

อย่างรนุแรง ซึ่งกค็งหนไีม่พ้นเรื่องมอืที่สามแน่ๆ ท�าให้ฝ่ายชายหนุหนัขบัรถ

ออกไปจนเกดิอุบตัเิหตุขึ้น 

ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเธออาจช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ และได้เงิน

เพิ่มอีกนิดหน่อยส�าหรับวันนี้ จะได้เอาเงินไปซื้อครีมบ�ารุงผิวกระปุกใหม่ 

และอาจพอมเีหลอืจ่ายค่าจ้างที่ยงัค้างอยู่ให้ลูกน้องสาวอกีด้วย

“พอดีเจ้าแม่การะเกดกลับวิมานไปแล้วน่ะสิ” ร่างทรงสาวก�ามะลอ

ออกตวั “เอางี้นะ ฉนัจะลองเรยีกวญิญาณสามขีองคุณมาที่นี่ด้วยตวัเองก ็

แล้วกนั แต่ไม่รบัรองผลนะ”

“จรงิหรอืคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ”

“สามีคุณชื่ออะไรล่ะ แล้วตายยังไง” จันจวงเอ่ยถาม เพราะตอนนี้ 

ไม่ได้เป็นร่างทรงเจ้าแม่การะเกด การไม่รูร้ายละเอยีดพวกนี้กค็งไม่น่าสงสยั

อะไรนกั

“สิงขรค่ะ เขาชื่อสิงขร” หญิงสาวโพล่งขึ้นอย่างมีความหวัง “เขา

ประสบอุบตัเิหตุมอเตอร์ไซค์ชนกบัรถบรรทุกเมื่อเดอืนก่อนค่ะ”

“อมื…” จนัจวงพยกัหน้า ก่อนจะหลบัตาพ่นภาษาเทพมั่วๆ ออกมา 

“สงิขร สงิขารา สาคาสากา...”

ระหว่างนั้นกท็�าตาเหลอืกขึ้นเพื่อซ่อนตาด�าไว้ใต้เปลอืกตา เพราะดนั

ถอดคอนแทกต์เลนส์แมวผอีอกไปแล้ว ขณะเดยีวกนักพ็ยายามนกึถงึข่าว
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อุบตัเิหตุมอเตอร์ไซค์ชนกบัรถบรรทุกเมื่อเดอืนก่อน 

แต่มนัคงเป็นเพยีงข่าวเลก็ๆ หรอืไม่กไ็ม่มข่ีาวออกสื่อ เพราะอบุตัเิหตุ

บนถนนในเมืองไทยมีเป็นร้อยๆ รายต่อวัน เธอก็เลยนึกไม่ออกว่ามีผู้ 

เสยีหายชื่อสงิขรประสบอุบตัเิหตุเสยีชวีติที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

‘สงสยัต้องถ่วงเวลาไปหาข้อมูลก่อนว่ะ’

คิดได้ดังนั้นจึงเริ่มท�าหน้าเหมือนเบ่งอุจจาระไม่ออก ก่อนจะกลอก

ตาลงมา แล้วแกล้งหอบหายใจอย่างหนักราวกับเพิ่งใช้พลังงานไปอย่าง

มหาศาล

“เป็นไงบ้างคะ” ลูกค้าสาวร้องถาม

“ฉันไม่มีพลังพอจะดึงเขามาได้” จันจวงบอกหอบๆ “เขายึดติดกับ

บ้านหลงันั้นมากเกนิไป ถ้าฉนัไม่ได้ไปที่นั่น กค็งตดิต่อกบัเขาไม่ได้ นอกจาก

คุณจะกลบัมาใหม่พรุ่งนี้ ให้เจ้าแม่กลบัมาจากวมิานเสยีก่อน เพราะเจ้าแม่

การะเกดมพีลงัมาก จะเรยีกใครมากไ็ด้”

หญิงสาวผู้โชคร้ายนิ่งงันไปด้วยความผิดหวัง ท่าทางเศร้าสร้อยนั้น

ท�าให้จนัจวงรู้สกึสงสารขึ้นมาจบัใจ ชกัไม่อยากจะหลอกเงนิเสยีแล้ว แต่จะ

ท�าอย่างไรได้ล่ะในเมื่อพูดไปแล้ว และเธอก็ต้องกินต้องใช้ ไหนจะค่าจ้าง 

ลูกน้อง ไหนจะค่าครมีบ�ารุงผวิที่แสนแพงอกีต่างหาก

‘แต่งตวักด็ูด ีเสื้อผ้ากแ็บรนด์เนม ขอสกัพนัสองพนั ขนหน้าแข้งคง

ไม่ร่วงหรอกมั้ง’

จนัจวงคดิพลางมองส�ารวจหญงิสาวตรงหนา้ แม้จะมใีบหนา้อมทกุข์ 

แต่กย็งัคงดสูวยหมดจดจนแม้แต่พวกนางเอกสาวบางคนยงัอาย อายอุานาม

น่าจะยี่สบิกว่าๆ น่าเสยีดายจรงิๆ ที่ต้องมาเป็นม่ายตั้งแต่ยงัสาวขนาดนี้

‘เอาไว้ค่อยหาทางนัดบอดให้ลูกค้ารวยๆ ของฉันเป็นการตอบแทน

ละกนันะ กระดงังาลนไฟแบบนี้ รบัรองเลยว่ามหีนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้าควิ 

ขอเป็นแฟนเป็นทวิแถว...’

“เอ๊ะ!”
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เสยีงอุทานของหญงิม่ายท�าเอาจนัจวงที่ก�าลงัคดิอะไรเพลนิๆ ถงึกบั

สะดุ้งเฮอืก

“เมื่อกี้คุณบอกว่า ถ้าได้ไปที่บ้านฉนั คุณจะตดิต่อสงิห์ได้ใช่ไหมคะ”

“ง่า…” จันจวงอ้าปากค้าง เพราะเผลอพูดไปอย่างนั้นจริงๆ ตอนนี้

อยากจะตบปากตวัเองเหลอืเกนิที่พูดพล่อยออกไปแบบนั้น

“ถ้างั้นกรุณาไปที่บ้านฉนัด้วยเถอะนะคะ”

“เอ่อ...นะ...นี่มนัดกึแล้วนะคะ” จนัจวงบ่ายเบี่ยง

“ดกึๆ อย่างนี้แหละค่ะด”ี

“หา…”

“กเ็วลาที่ฉนัได้ยนิเสยีงแปลกๆ มนัเป็นเฉพาะเวลากลางคนืนี่คะ”

จันจวงสะดุ้งเฮือก เพราะจริงๆ แล้วก็กลัวผีจับใจ แม้จะไม่เคย 

เหน็มาก่อนกต็าม

“เท่าที่ฉันสังเกต เสียงพวกนั้นจะดังเวลาเดียวกับที่สิงห์กลับมาจาก

ที่ท�างานตอนที่ยังมีชีวิตอยู่น่ะค่ะ ทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์ของเขา เสียงเปิด

ประตูหน้าบ้าน เสยีงอาบน�้า บางทฉีนันอนๆ อยู่ จู่ๆ เตยีงกไ็หวยวบอย่าง

กบัเขาขึ้นมานอนบนเตยีงอย่างนั้นแหละ”

ตอนนี้จนัจวงเริ่มหน้าซดีเผอืด เพราะเท่าที่ฟังหญงิสาวเล่ามา ถ้าไม่ 

เป็นเพราะเธอเสียใจจนช็อกและเพ้อไปเอง ก็เท่ากับว่าในบ้านหลังนั้นมีผี

จรงิๆ

“สะ...เสยีใจด้วยค่ะ คอื...เอ่อ...ฉนัไม่รบังานนอกสถานที่ค่ะ”

หญงิสาวผู้โชคร้ายนิ่งงนัไป ดวงตาเริ่มมนี�้าตาเอ่อท้นขึ้นมาคล้ายจะ

ร้องไห้ แต่แล้วความมุ่งมั่นที่จะติดต่อกับวิญญาณสามีให้ได้ก็ท�าให้เธอ 

เกดิแรงฮดึขึ้นมา

“ขอร้องละค่ะ ช่วยฉนัด้วย ถ้าคุณไปที่บ้านฉนัคนืนี้ ฉนัจะจ่ายค่ารถ

กบัค่าจ้างให้คุณ”

“ฉนัไม่รบังานนอกจรงิๆ ค่ะ” จนัจวงยนืยนั
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“ฉนัให้คุณสองพนั”

จ�านวนเงินที่หลุดออกมาจากริมฝีปากอิ่มสีแดงจัดท�าให้ร่างทรง

ก�ามะลอถงึกบัชะงกัไปทนัที

“ง่า…”

“ถ้างั้นห้าพนั” หญงิสาวโพล่งขึ้นพร้อมกางนิ้วด้วยท่าทางมุ่งมั่น “ถ้า

คุณสามารถตดิต่อกบัสามฉีนัได้ ฉนัจะให้คุณห้าพนั”

“ตกลงค่ะ” จันจวงสวนกลับทันควันราวกับเครื่องตอบรับอัตโนมัต ิ

นยัน์ตาของเธอแทบจะเปลี่ยนจากสดี�าเป็นตวัสญัลกัษณ์เงนิบาทโดยไม่ต้อง

พึ่งคอนแทกต์เลนส์เลยแม้แต่น้อย

แต่แล้ว เสยีงเคาะประตูกด็งัขึ้นขดัจงัหวะเงนิสะพดัเสยีก่อน ก่อนที่

ลูกจ้างสาวของเธอจะชะโงกหน้าเข้ามา

“อ้าว...บุ๋ม”

“คุณจนัคุยอยู่กบัใครคะ”

“เอ่อ...” จนัจวงหนัไปมองลูกค้าสาวที่นั่งท�าหน้างง

“ท�าไมเขาไม่เหน็ฉนัล่ะคะ”

ร่างทรงสาวฉกียิ้ม ก่อนจะป้องปากกระซบิแผ่วเบา “ตาบอดค่ะ”

“อ้อ” ลูกค้าสาวพยกัหน้า

“เดี๋ยวฉันขอตัวสักครู่นะคะ” จันจวงบอก ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่

ประตูแล้วดนัลูกน้องออกไปด้านนอก “นี่เธอหายไปไหนมา หอื ปล่อยให้

ลูกค้าเข้ามาโดยไม่ได้ถามอะไร”

บุ๋มยืนงงอยู่สองสามวินาที ก่อนจะร้องอ๋อ “สงสัยเป็นตอนที่บุ๋มไป

เข้าห้องน�้าแน่เลย”

“แล้วไป นกึว่าแอบอู้”

“หนูไม่อู้หรอกค่ะ แล้วนี่จะให้หนูอยู่ต่อไหมคะ”

“ก…็” จนัจวงชะงกั นกึถงึเงนิครึ่งหมื่นขึ้นมาแล้วกไ็ม่อยากให้ใครรู้ 

“ไม่ต้องหรอก รีบกลับเถอะ นี่ก็เลยเวลามานานแล้ว ฉันไม่อยากจ่ายค่า 
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โอท”ี

จันจวงควักธนบัตรเป็นค่าจ้างรายวันให้ พอลูกจ้างสาวรับไปลูบๆ 

คล�าๆ กท็้วงขึ้น

“นี่มนัครึ่งเดยีวเองนี่คะ”

“เอาน่า เอาไปก่อน วนันี้ลูกค้าใส่เงนิน้อยมาก”

“อย่างนี้ทุกท”ี

“อย่าบ่น จะเอาไม่เอา”

“เอาค่ะ” ลูกจ้างสาวท�าหน้าเบ้ ก่อนจะยกมอืไหว้ “ถ้างั้นบุ๋มไปนะคะ 

พี่เก่งมารอแล้ว”

“เออๆ รบีกลบัไปเลย” จนัจวงโบกมอืไล่

“คะ?” บุ๋มท�าหน้างงๆ ที่จู่ๆ กถ็ูกไล่

“เอ่อ...ฉนัหมายถงึมนัดกึแล้วน่ะ กลบับ้านค�่าๆ มดืๆ มนัไม่ด ี ยิ่ง

ตาบอดอยู่ด้วย รบีไปไป๊”

“งั้นหนลูานะคะ” หญงิสาวยกมอืไหว้ ก่อนจะคอ่ยๆ เดนิลงบนัไดไป

อย่างระมดัระวงั 

ไม่นานนักจันจวงก็ได้ยินเสียงท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ดังแว่วมา 

ก่อนเสยีงจะค่อยๆ ห่างออกแล้วเงยีบลงไปในที่สุด

“ทนีี้เราจะไปกนัได้หรอืยงัคะ”

จันจวงสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงลูกค้าดังมาจากด้านหลัง ก่อนจะ

หนัไปยิ้มเจื่อนให้ “ปะ...ไปสคิะไป เดี๋ยวฉนัขอเปลี่ยนชุดแป๊บนะคะ”

“โอเคค่ะ”

ร่างทรงสาวรบีผลุบกลบัเข้าไปในห้อง สลดัชดุรุม่ร่ามลายพร้อยออก

แล้วเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อยดืกางเกงยนีอย่างที่ถนดั จากนั้นกเ็ดนิไปหยบิย่าม

ลายกิ๊บเก๋ที่ซื้อจากจตุจกัรมาสะพายไหล่ แล้วกลบัออกไปหาลูกค้าของเธอ 

“คุณเอารถมาหรอืเปล่าคะ”

“เปล่าค่ะ รถฉนัเสยีมาหลายวนัแล้ว กเ็ลยนั่งแทก็ซี่มา”
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“งั้นก็ไปแท็กซี่” ร่างทรงสาวก�ามะลอสรุป ก่อนจะเดินน�าออกจาก

ตกึแถวของตวัเองแล้วโบกเรยีกรถรบัจ้างให้ไปส่งตามที่หญงิสาวบอก

พอรถเคลื่อนตัวมาได้สักพัก จันจวงก็หันไปหาหญิงสาวเพื่อจะ
ถามว่าเธอชื่ออะไร แต่โทรศัพท์ดันดังขึ้นเสียก่อน เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ 

ขึ้นมาดูกป็รากฏว่าเป็นเบอร์ของ...บุ๋ม

“โทร. มาท�าไมวะ” จนัจวงบ่นอบุอย่างระแวงว่าจะโดนทวงค่าจ้างก่อน

จะหยบิหูฟังไร้สายขึ้นมาใส่แล้วกดรบัสายนั้น “ว่าไงจ๊ะบุ๋ม ลมือะไร”

“ลมืบอกคุณจนัค่ะว่าหนูจะลากลบับ้านสกัสองสามวนั”

“อ้าว...ท�าไมมาบอกตอนนี้ แล้วแบบนี้ฉนัจะหาใครแทนทนัล่ะเนี่ย”

“เรื่องด่วนจริงๆ ค่ะ” ปลายสายท�าเสียงอ่อย “พี่เก่งเพิ่งบอกหนูว่า 

ที่บ้านโทร. มาบอกว่าคุณยายป่วยหนกัมาก ให้หนูรบีกลบัไปดูใจค่ะ”

จันจวงถอนใจเฮือก เพราะเรื่องแบบนี้ขืนห้ามไม่ให้ไปก็คงเป็นการ

แล้งน�้าใจมาก และอกีอย่างวนันี้เธอกอ็าจได้เงนิครึ่งหมื่นมาใส่กระเป๋าแฟบๆ 

จะปิดต�าหนกัสกัสองสามวนักไ็ม่น่าจะเป็นอะไร

“เออๆๆ...รบีกลบักแ็ล้วกนั”

“ขอบคณุค่ะ” บุม๋เอ่ยด้วยความดใีจ ก่อนจะวกกลบัเข้าเรื่องที่จนัจวง

แอบหวั่น “ยงัไงหนูขอเบกิเงนิเดอืนที่ค้างอยู่ด้วยได้ไหมคะ กลบับ้านท่าจะ

ใช้เงนิเยอะ”

“ได้...พรุ่งนี้จะรบีโอนให้นะ”

ปลายสายขอบคุณเป็นการใหญ่ ก่อนจะวางสายไป เล่นเอาจันจวง 

ถึงกับถอนใจเฮือก เพราะจะอมเงินค่าจ้างคนที่เดือดร้อนก็ดูใจร้ายไปนิด 

ก่อนจะสลดัความคดิเรื่องเสยีเงนิหนัไปหาลูกค้าสาว

“คุณชื่ออะไรคะ”

“บุษบรรณค่ะ เรยีกฉนัว่าบุษกไ็ด้ค่ะ”

“ต๊าย...ชื่อน่ารกัจงัค่ะ” จนัจวงเอ่ยอย่างนกึอจิฉา “บุษบรรณกน็่ารกั 
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สิงขรก็ดูเข้มแข็งดี คุณสองคนคงเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมาก เจอกันได้ 

ยงัไงคะ”

“เขาเป็นเจ้าของบรษิทัท�าโฆษณาค่ะ”

“หูย...เก๋”

บษุบรรณยิ้มเขนิๆ “บรษิทัที่ฉนัเคยท�างานด้วยจ้างบรษิทัโฆษณาของ

สิงห์มาท�าโพรโมตให้ ฉันถูกมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานก็เลย 

ได้เจอกบัเขาบ่อยๆ ค่ะ”

“มรีูปไหมล่ะ”

บุษบรรณอมยิ้ม ก่อนจะก้มลงหากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าสะพาย 

แต่กลบัไม่พบ

“อ้าว กระเป๋าตังค์หายไปไหนเนี่ย” หญิงสาวค้นหาของในกระเป๋า 

อกีครั้ง แต่กไ็ม่พบ “สงสยัท�าตกไว้ในแทก็ซี่คนัก่อนแน่เลย”

“แล้วกนั” จนัจวงท�าหน้าเสยีดาย “ไปแจ้งต�ารวจไหม”

“ช่างเถอะค่ะ เรื่องเงนิไม่ส�าคญัหรอก เรื่องสงิห์ส�าคญักว่า”

“จ้า...แหม คุยกบัคนมตีงัค์นี่น่าเบื่อจรงิ”

บุษบรรณหวัเราะคกิคกั “ฉนัว่าไม่ต้องดูรูปหรอก เดี๋ยวคุณกไ็ด้เหน็

ตวัจรงิแล้ว”

ค�าพูดนั้นท�าให้จนัจวงถงึกบัชะงกั ดวงตาเบกิกว้างอย่างนกึขึ้นได้ว่า

ตอนนี้ก�าลงัเดนิทางไปเจอผ ีหลงัหลุดออกจากภวงัค์ของความโลภแล้ว

“สงิห์หล่อมากเลยนะคะ มแีต่สาวๆ มาชอบ คุณอย่าไปหลงเสน่ห์เขา

เข้าล่ะ”

จนัจวงหน้าแหย “ที่พูดถงึนี่ผนีะคะ ฉนัไม่เอาด้วยหรอก ถงึจะหล่อ

แค่ไหนกเ็หอะ”

ค�าว่า ‘ผี’ คงไปสะกิดหูคนขับแท็กซี่เข้า เมื่อจันจวงเหลือบไปมอง 

กเ็ลยเหน็สายตาแปลกๆ ของเขาจ้องมองผ่านกระจกส่องหลงัมา จงึได้แต่

ส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้ แล้วนั่งเงียบไปตลอดทางจนกระทั่งรถเข้าโค้งตรงที่มี
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ต้นไทรใหญ่อยู่ตรงหวัโค้ง

“ตรงนี้ไงคะที่รถมอเตอร์ไซค์ของสงิห์ชนกบัรถบรรทุก”

“หูย...โค้งต้นไทรเสยีด้วย ท่าจะเฮี้ยน”

บุษบรรณมองต้นไทรต้นนั้นก่อนจะถอนใจเฮอืกออกมา จนัจวงหนั

ไปยกมือไหว้ท่วมศีรษะ ก่อนจะหันไปมองหญิงสาวอย่างนึกสงสารและ

เหน็ใจขึ้นมา

‘ไม่น่าเลย ยงัสาวยงัสวยอยู่แท้ๆ ต้องมาตกพุ่มม่ายแบบนี้’

ไม่นานนักรถแท็กซี่ก็แล่นมาจอดสนิทที่หน้าบ้านหลังหนึ่งภายใน

หมู่บ้านอันหรูหราชานเมือง จันจวงจ�าเป็นต้องจ่ายค่าแท็กซี่เอง เพราะ 

บุษบรรณบอกว่ากระเป๋าสตางค์หาย 

พอคนขบัรถแทก็ซี่ได้เงนิไปเท่านั้น เขากข็บัปรู๊ดออกไปอย่างรวดเรว็ 

วนิาทเีดยีวกห็ายวบัไปกบัตา

“ซิ่งเหลอืเกนิพ่อคุณ” ร่างทรงสาวส่ายหน้าท�าเสยีงสูงที่ค�าท้าย “ฉนั

ว่าหมอนั่นต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆ เห็นมันเหลือบมองฉันตลอดทางเลย  

ดนีะที่มคีุณนั่งมาด้วย ไม่งั้นมนัคงจบัฉนัไปฆ่าข่มขนืหมกป่าแน่”

“ไม่หรอกมั้งคะ” บุษบรรณหวัเราะคกิคกั

จันจวงยักไหล่ ก่อนจะหันไปมองตัวบ้านอย่างนึกอิจฉาหญิงสาว 

ข้างกาย เพราะดูจะมรีาคาไม่น้อยเลยทเีดยีว แถมยงัสวยทนัสมยั และน่า

จะแพงกว่าตกึแถวเก่าๆ ที่เธอเช่าอยู่หลายเท่าตวั

ทรงของบ้านเป็นแบบโมเดิร์นที่เน้นรูปทรงเหลี่ยม ทั้งหลังทาด้วย 

สีขาว ไม่เว้นแม้แต่หลังคาทรงหมาแหงนที่มีความลาดชันน้อย และแม้จะ

ไม่มสีอีื่นปะปนอยู่เลย แต่ดูรวมๆ แล้วกก็ลบัมเีสน่ห์แปลกตาดเีหมอืนกนั

“มคีนอยู่หรอืคะ” จนัจวงร้องถามเมื่อเหน็ประตูหน้าบ้านเปิดอยู่

“นี่ละค่ะที่ท�าให้ฉนัคดิว่าสงิห์ยงัไม่ไปไหน”

ตอนนี้เหงื่อตรงขมบัของจนัจวงเริ่มแตกเป็นหยดๆ “ยะ...ยงัไงคะ”

“กต็อนที่เขายงัมชีวีติอยู่ เขาชอบเปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้ตลอดแหละ”
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“ปะ...เปิดไว้ท�าไมคะ ไม่กลวัขโมยเหรอ”

บุษบรรณหวัเราะคกิคกั “ไม่มขีโมยหรอกค่ะ หมู่บ้านนี้มรีะบบรกัษา

ความปลอดภยัเข้มงวดมาก ที่สงิห์ชอบเปิดประตไูว้กเ็พราะเขาบอกว่ามนัจะ

ถ่ายเทอากาศได้ดนี่ะค่ะ”

“คะ...คุณเลยเปิดประตูไว้ทั้งที่ข้ามเขตไปหาฉนังั้นหรอืคะ”

“ฉนัเปล่าค่ะ ตอนออกไปกป็ิดสนทิดแีล้วนะคะ”

“แสดงว่า...”

บุษบรรณนิ่งไปครู่หนึ่ง สายตามองทอดไปที่ประตูบานนั้น ก่อนจะ

ถอนใจออกมาเบาๆ 

“ทุกวันฉันจะได้ยินเสียงประตูเปิดหลังจากเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกท ี 

พอลงมาดูกเ็หน็ประตูเปิดอยู่ทุกครั้ง”

“อึ๋ย…นะ...นี่อย่าบอกนะว่า...”

“สงิห์ค่ะ ฉนัคดิว่าเป็นสงิห์แน่ๆ เพราะทกุครั้งที่ได้ยนิเสยีง ฉนัจะไป

เปิดทวีวีงจรปิดที่ตดิอยูต่รงหน้าบ้านด ูฉนัไม่เหน็มใีครขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย

ค่ะ เหน็แต่ประตูที่จู่ๆ กเ็ปิดของมนัเอง แบบนั้นแหละ”

‘ฉบิหายแล้ว’ 

จันจวงคิดในใจ เพราะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องสยองขวัญแบบนี้เข้า

จริงๆ สมองน้อยๆ จึงรีบคิดหาทางหลบเลี่ยงกลับบ้านจนหัวหมุนติ้วๆ  

ราวลูกข่างเลยทเีดยีว



บุษบรรณเดินน�าจันจวงผ่านประตูหน้าบ้านที่เปิดอ้าอยู่เข้าไป
ภายใน ร่างทรงสาวเหลยีวมองรอบๆ ตวักเ็หน็ทั้งสองข้างทางระเกะระกะไป

ด้วยลงักระดาษวางซ้อนกนัเป็นชั้นๆ เตม็ไปหมด

“ลงัพวกนี้มนัอะไรกนัคะ”

“อ๋อ...ฉันเพิ่งขายบ้านได้ค่ะ ก็เลยเก็บของจะย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่

ตอนสิ้นเดอืนนี้ มนักเ็ลยรกไปหน่อย”

“แหม...เสยีดายบ้านสวยๆ นะคะ” จนัจวงมองรอบๆ อย่างสงัเกต

สงักา “เป็นเพราะกลวัวญิญาณคุณสงิขรหรอืเปล่าคะ ถงึท�าให้คุณตดัสนิใจ

ขายบ้านหลงันี้”

“ไม่ใช่หรอกค่ะ ถ้าฉนัรู้ก่อนหน้านี้ว่าเขายงัวนเวยีนอยู่ในบ้านหลงันี้ 

รบัรองว่าฉนัไม่ขายแน่ๆ”

“อ้าว...ท�าไมล่ะคะ ไม่กลวัเหรอ”

“ไม่กลวัหรอกค่ะ เขาเป็นสามฉีนันะคะ”

จนัจวงท�าหน้าแหย “โหย...ถงึงั้นกเ็หอะ”

๒
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บุษบรรณยิ้ม “ฉนัถงึต้องรบีหาทางตดิต่อสงิห์ให้ได้ไงคะ ก่อนที่ฉนั

จะย้ายไป ฉันอยากให้เขาไปสู่สุคติภพที่ดีก่อน ไม่อยากให้เขาวนเวียนอยู่

อย่างนี้ เพราะนอกจากมนัจะเป็นการท�าให้เขาจมอยูใ่นกองทกุข์แล้ว ฉนัเอง

กค็งไม่อาจมคีวามสุขได้หากเขายงัไม่ไปไหน”

“นั่นสนิะ” ร่างทรงสาวถอนใจเฮอืก

“อกีอย่างนะคะ” บษุบรรณวางมอืลงบนก�าแพงบ้านพร้อมกบัถอนใจ

ออกมาเบาๆ “เกิดคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากฉันได้ยินเสียงแปลกๆ ได้

เจอเหตกุารณ์แปลกๆ เหมอืนที่ฉนัเจอทกุวนั ฉนักค็งรู้สกึไม่สบายใจ เพราะ

เงนิที่เขาซื้อบ้านหลงันี้ไปกไ็ม่ใช่น้อยๆ เสยีเงนิขนาดนั้นแล้วอยู่ไม่เป็นสุขนี่

กแ็ย่นะคะ”

“จรงิของคุณ” จนัจวงคล้อยตาม

“คุณเหน็สงิห์บ้างหรอืยงัคะ”

จันจวงสะดุ้งเฮือกที่โดนสะกิดต่อมกลัวผีอย่างกะทันหัน ก่อนจะ

เหลอืบตามองไปรอบๆ โถงทางเดนิอย่างหวาดๆ แล้วหนัไปยิ้มอย่างโล่งใจ

ให้แก่สาวเจ้าของบ้าน

“ยงัค่ะ”

แล้วกไ็ม่รูว่้าจะเหน็หรอืเปล่า เพราะเอาเข้าจรงิ การเป็นร่างทรงเจ้าแม่ 

การะเกดนั้นก็เป็นเพียงเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงชาวบ้านเท่านั้น 

เธอไม่เคยเหน็วญิญาณเลยสกัครั้ง คราวนี้กค็งเช่นเดยีวกนั

“งั้นเราเดนิดูรอบๆ กนันะคะ เริ่มจากห้องนั่งเล่นก่อนดไีหม”

“ดะ...ดะ...ดคี่ะ กว้างด”ี

“กว้าง?” บุษบรรณเลกิคิ้ว

“ง่า...ฉะ...ฉนัหมายถงึกว้างๆ จะได้มองเหน็ได้ทั่วไงคะ” จนัจวงรบี

แก้ตวั เพราะแม้จะไม่เคยเหน็วญิญาณ แต่จากที่สาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง

ว่าได้ยนิเสยีงประหลาดๆ บ่อยครั้ง รวมทั้งได้เหน็สถานที่เสยีชวีติของชาย

หนุ่มที่โค้งต้นไทรเมื่อครู่ก็ท�าให้เธอคิดว่า วิญญาณของสิงขรอาจจะเฮี้ยน 
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เสยีจนสามารถมาหลอกหลอนเธอด้วยกไ็ด้

“งั้นไปกนัเลยค่ะ เดี๋ยวฉนัพาไป”

ทางเดนิจากประตหูน้าบ้านเป็นทางเดนิแคบๆ ทอดยาวไปจนถงึห้อง

นั่งเล่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมอื ห้องนี้ไม่มปีระตู เมื่อเดนิไปถงึจงึท�าให้จนัจวง

สามารถมองเหน็ภายในได้ในทนัท ี

และภายในห้องนั่งเล่นนี้ก็เต็มไปด้วยลังกระดาษวางซ้อนกันอยู่ 

หลายกล่องเช่นเดยีวกนั แต่แทนที่จะมแีต่ลงัพวกนั้น จนัจวงกลบัเหน็สิ่งที่

ไม่ควรเหน็อกีอย่าง ซึ่งกท็�าเอาเธอถงึกบัเข่าอ่อนจนเกอืบทรุด

“อ้าว...เป็นอะไรคะ ท�าไมหน้าซดี”

ร่างทรงสาวท�าหน้าบูดเบี้ยว ก่อนจะยกมือสั่นเทาชี้ไปตรงกลางห้อง

ซึ่งมีลังเปล่าเปิดอยู่ พอบุษบรรณหันไปตามนิ้วของเธอ สาวเจ้าของบ้านก็

ขมวดคิ้วมุ่นอย่างงุนงง

“อะไรคะ”

“คะ...คะ...คุณมะ...ไม่เหน็หรอืคะ” จนัจวงกระซบิเสยีงสั่น

“เหน็?...เหน็อะไรคะ”

“เบาๆ ค่ะ” จนัจวงรบียกนิ้วขึ้นจุปาก เพราะกลวัสิ่งแปลกปลอมนั้น

จะได้ยนิ หลงัจากบุษบรรณเอ่ยถามเสยีงดงัเกนิควร

“เหน็อะไรคะ” บุษบรรณลดเสยีงลงตามค�าขอร้องของอกีฝ่าย

“คะ...คะ...คุณสะ...สงิขร นะ...น่าจะใช่นะคะ”

บษุบรรณเบกิตากว้าง ก่อนจะเผยยิ้มออกมาด้วยความดใีจ “คณุเหน็

สงิห์แล้วหรอืคะ เขาอยู่ที่นี่จรงิๆ ใช่ไหม เขาอยู่ไหนคะ”

ร่างทรงสาวรีบยกนิ้วขึ้นมาจุปากอีกครั้ง สีหน้าเต็มไปด้วยความ 

ตื่นตระหนก “เงยีบๆ หน่อยสคิะ”

“อ๋อ...ค่ะๆ” เจ้าของบ้านรบัค�าอย่างงงๆ “แล้วสงิห์อยู่ไหนอะคะ”

“ยะ...อยู่ตรงลงันั่นไง ก�าลงันั่งเกบ็ของใส่ลงัอยู่”

“เกบ็ของ?” บุษบรรณเลกิคิ้ว “เกบ็อะไรกนัคะ ของทั้งหมดนี่ฉนัเป็น
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คนเกบ็ทั้งหมดนี่คะ”

“กฉ็นัเหน็นี่คะ” จนัจวงกระซบิบอก ก่อนจะชี้นิ้วไปที่ร่างใหญ่ทะมนึ

ซึ่งนั่งขดัสมาธอิยู่ตรงลงัที่เปิดอยู่ เขาก�าลงัน�าของบางอย่างใส่ลงัทลีะชิ้นๆ

“งั้นคุณกช็่วยเข้าไปคุยกบัเขาได้ไหมคะ”

จนัจวงเบกิตากว้าง ก่อนจะโพล่งออกไปอย่างลมืตวั “คะ...คยุเหรอคะ 

คุยกบัผเีนี่ยนะ”

ทันทีที่หลุดปากออกไป หญิงสาวก็รีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองแน่น 

แต่มันก็สายไปเสียแล้ว เพราะวิญญาณของสิงขรได้ยินเสียงเธอเต็มสองหู 

เขาถงึกบัหนัมามองด้วยดวงตาถมงึทงึวาวโรจน์

แม้เขาจะหล่อเหลาอย่างที่บษุบรรณบอก แต่ด้วยความที่เป็นวญิญาณ 

และมใีบหน้าที่เตม็ไปด้วยความกราดเกรี้ยว แถมดวงตายงัแดงก�่า กท็�าเอา

หวัใจของจนัจวงหล่นตุ้บลงไปเต้นอยู่แทบตาตุ่มทนัที

วินาทีต่อมาสิงขรก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ร่างกายของเขาสูงใหญ่

ราวกับยักษ์ปักหลั่นส�าหรับจันจวง ซึ่งนั่นยิ่งท�าให้ความหวาดกลัวในใจ 

ของเธอพุ่งขึ้นสูงจนแทบจะทะลุออกไปทางศรีษะเลยทเีดยีว

“คณุเป็นใคร” สงิขรเอ่ยถามเสยีงเข้ม ท�าเอาจนัจวงกลวัจนขนหวัลกุ

ไปทั้งศรีษะ 

แม้อยากจะวิ่งหนมีากแค่ไหน แต่ขาทั้งสองข้างกลบัไม่สามารถขยบั

ได้ แถมรมิฝีปากบางที่สั่นระรกิกไ็ม่สามารถเอื้อนเอ่ยตอบเขาได้ด้วยเช่นกนั

กใ็ครจะอยากคุยกบัผกีนัล่ะ

“เข้ามาในบ้านของผมท�าไม”

เอาละเว้ย...เจอผหีวงที่เข้าให้แล้ว

พอไม่ได้รบัค�าตอบสงิขรกย็ิ่งดนู่ากลวัมากขึ้น ดวงตาของเขาเบกิกว้าง

กว่าเดมิพร้อมกบัย่างสามขุมเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางเอาเรื่อง

“คณุเป็นใคร เข้ามาท�าไม!” สงิขรถามย�้าด้วยเสยีงอนัดงัราวกบัฟ้าผ่า

จันจวงสะดุ้งโหยง อารามตกใจสุดขีดท�าให้ขนทั่วตัวรวมถึงเส้นผม
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บนศรีษะตั้งชนัชี้โด่เด่ขึ้นทนัที

“ไม่เอาแล้วโว้ย...ผหีลอก!”

จันจวงตะโกนลั่น ขาที่เมื่อครู่แข็งจนก้าวไม่ออกกลับพาเธอวิ่งออก

จากบ้านผสีงิหลงันั้นอย่างรวดเรว็ราวกบันกัวิ่งร้อยเมตรที่ก�าลงัท�าลายสถติิ

กฬีาโอลมิปิกอย่างไรอย่างนั้น 

เผลอแผลบ็เดยีวเธอกว็ิ่งมาถงึป้อมยามหน้าหมู่บ้าน ก่อนจะโบกมอื

เรียกแท็กซี่คันแรกที่วิ่งผ่านมาโดยไม่สนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่

พยายามเข้ามาถามไถ่ จากนั้นก็กระโดดขึ้นรถแล้วหายลับไปกับความมืด

ยามราตรี ทิ้งให้บุษบรรณได้แต่ยืนมองตามตาละห้อยด้วยความรู้สึกทั้ง 

ผดิหวงัและงงงวยอย่างบอกไม่ถูก

“อะไรของเขา” บุษบรรณเกาศีรษะแกรกๆ หลังจากวิ่งตามจันจวง

ออกมานอกบ้านแล้วเหน็ร่างทรงสาวเปิดแน่บจนหายลบัไปในความมดืของ

ยามราตรี

ครูห่นึ่งเธอกห็นัมองเข้าไปในบ้านที่เปิดไฟสว่างวาบ ก่อนจะตดัสนิใจ

เดินกลับเข้าไป พร้อมกับมองไปทั่วเพราะรู้สึกได้เลยว่าสิงขรจะต้องอยู ่

ในบ้านหลงันี้แน่

ท่าทางและค�าพูดของจนัจวงบอกอย่างแจ่มชดัว่าร่างทรงสาวเหน็สงิขร

อยู่ในบ้านหลังนี้ แต่ที่บุษบรรณไม่เข้าใจคือ ท�าไมหญิงสาวที่น่าจะพบเจอ

วิญญาณมาหลายรูปแบบแล้วถึงได้ตกใจกลัวจนผมตั้งและรีบเปิดแน่บไป

อย่างไม่คดิชวีติแบบนั้น

หรอืหลงัความตาย สงิขรจะเปลี่ยนไปเป็นวญิญาณน่ากลวัเสยีแล้ว

“สิงห์ คุณอยู่ที่นี่จริงๆ ใช่ไหม” บุษบรรณร้องถามออกไปอย่างไม่

เกรงกลวั เพราะเธออยากจะปลดเปลื้องบ่วงที่รดัเขาไว้ เพื่อให้เขาไปสู่สุคติ

เสยีที

ปัง!?

เสยีงประตหูน้าบ้านกระแทกปิดดงัสนั่นจนบุษบรรณถงึกบัสะดุง้เฮอืก 
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เมื่อเธอหันกลับไปมองก็พบว่าประตูที่เปิดอ้าอยู่เมื่อครู่ถูกปิดลงเรียบร้อย

แล้ว

“สงิห์ นั่นคุณใช่ไหม”

บุษบรรณร้องถาม แต่กไ็ม่มเีสยีงตอบเหมอืนเช่นเคย เธอจงึเดนิไป

ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งจนัจวงบอกว่าเหน็สามขีองเธอก�าลงันั่งเกบ็ของใส่ลงัอยู่ แต่

เธอกลบัไม่พบอะไรหรอืใครเลย ยกเว้นเพยีงความว่างเปล่าที่โอบรดัหวัใจที่ 

เศร้าโศกให้ยิ่งรู้สกึเปลี่ยวเหงามากขึ้นไปอกี

ความอัดอั้นตันใจท�าให้หญิงสาวถึงกับทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า สองมือ

ถกูยกขึ้นปิดหน้าแล้วร้องไห้ฟูมฟายออกมา เธออยากจะพบเขาอกีครั้ง อยาก

จะขอโทษเขาต่อความหุนหันพลันแล่นของเธอ ถ้าวันนั้นเธอไม่หึงหวงเขา

เสยีจนหน้ามดื ลมืเหตุลมืผล สงิขรกค็งไม่ต้องออกไปพบเจอกบัอุบตัเิหตุ

อนัร้ายแรงที่ท�าให้ทั้งสองต้องพรากจากกนัไปตลอดกาลอย่างนี้

ในเมื่อบ่วงที่รัดเขาเอาไว้กับบ้านหลังนี้มีเธอเป็นคนผูกเงื่อนปมเอง 

เธอจะต้องคลายปมนั้นเพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอสิระให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวธิี

ไหนกต็าม

“ถ้าสงิห์อยูท่ี่นี่...” บษุบรรณสะอื้นไห้แล้วเงยหน้าขึ้นมองไปยงัลงัเปล่า

พวกนั้น “ถ้าสงิห์ได้ยนิบุษ บุษอยากบอกสงิห์นะคะว่า บุษขอโทษ”

ตอนค�่าของวนัต่อมา บษุบรรณเดนิทางไปหาจนัจวงอกีครั้ง เพราะ
ความตั้งใจที่จะปลดเปลื้องบ่วงกรรมระหว่างตนเองกับสามีนั้นมีมากกว่า

ความท้อแท้ใดๆ ที่เกดิขึ้น หลงัจากแน่ใจแล้วว่าสงิขรยงัอยู่ในบ้านหลงันั้น

จรงิๆ จากค�ายนืยนัของร่างทรงสาว

ทวา่วนันี้ตกึแถวที่ใช้เป็นต�าหนกัเจ้าแม่การะเกดกลบัปิดเงยีบ ประตู

เหล็กถูกเลื่อนปิดลงมาและล็อกเอาไว้ด้วยแม่กุญแจ นั่นหมายความว่า

ภายในตกึแถวหลงัเก่านี้ไม่มใีครอยู่

บษุบรรณถอนใจเฮอืก ก่อนจะทรดุตวัลงนั่งบนพื้นอย่างรู้สกึผดิหวงั



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  35

ทว่าความผดิหวงันั้นกไ็ม่ได้อยูก่บัตวัเธอนาน เพราะครูห่นึ่งบษุบรรณ 

กเ็หน็รถจกัรยานยนต์คนัหนึ่งแล่นมาจอดรมิถนนหน้าตกึพอด ี รูปร่างของ

ผู้ขบัขี่รวมถงึการแต่งกายด้วยเสื้อยดืกางเกงยนีขาดๆ ท�าให้ไม่ต้องบอกกร็ู้

ว่านั่นเป็นจนัจวงแน่ๆ แม้จะมหีมวกกนันอ็กครอบศรีษะอยู่กต็าม

บุษบรรณลุกขึ้นอย่างมคีวามหวงั มองจนัจวงลงจากรถแล้วหยบิถุง

อาหารส�าเร็จรูปมาถือไว้อย่างไม่ได้นึกเอะใจว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้ ก่อนจะหัน

มาแล้วเดินมาที่ประตูบ้านพลางใช้มือที่ว่างค้นหาพวงกุญแจหางกระรอก

สชีมพใูนย่ามสสีนัสดใส พอได้แล้วกท็รดุตวัลงนั่งคุกเข่าหมายจะสอดกญุแจ

ปลดลอ็กแม่กุญแจที่คาอยู่ตรงประตูเหลก็

“เฮ้ย!?”

จนัจวงสะดุ้งเฮอืก ก่อนจะผละถอยออกไปสองสามก้าวเมื่อเหน็เท้า

ของบุษบรรณวางขวางแม่กุญแจอยู่

“คะ...คุณ...คุณบุษ”

“สวสัดคี่ะ” หญงิสาวยิ้มหวาน

“คะ...คุณมาท�าไมอกี”

“ฉนัอยากให้คุณกลบัไปที่บ้านฉนัอกีครั้งค่ะ”

“โนเวย์” จนัจวงโพล่งขึ้นทนัทพีร้อมโบกมอืขงึขงั “ฉนัไม่มวีนักลบัไป

ที่บ้านหลงันั้นอกีแล้ว”

“ท�าไมล่ะคะ”

“กม็นัมผีอีะส”ิ

“แต่นั่นเป็นงานของคุณไม่ใช่หรอืคะ แล้วท�าไม...”

“ท�าไมน่ะเหรอ” จันจวงสวนขึ้น ก่อนจะปลดสายที่ใต้คางแล้วถอด

หมวกกนันอ็กออก

บุษบรรณเบิกตากว้างทันใดที่เห็นผมซึ่งเคยทิ้งตัวยาวสลวยของ 

จนัจวง พุ่งชี้โด่เด่ไปคนละทศิละทาง หลงัจากปราศจากสิ่งปกคลุม

“ดูนี่” ร่างทรงสาวชี้ไปที่ผมของตัวเอง “ดูสิ่งที่สามีคุณท�ากับฉันนี่ 
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ขนาดสระผมกแ็ล้ว เป่าผมกแ็ล้ว มนัยงัชี้โด่ชี้เด่ไม่ยอมลงเลยเนี่ย”

“เขาท�าอะไรคุณคะ แหวกอก ท�าหน้าเละ หรอืแลบลิ้นปลิ้นตาใส่คุณ

คะ ท�าไมคุณถงึเป็นแบบนี้”

“คนโดนผีหลอกน่ะ มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ” จันจวงเอ่ยด้วย

ท่าทางหงุดหงดิ

“แต่ถ้าไม่หนกัหนา คณุกน่็าจะชนิแล้วนี่คะ กค็ณุเหน็วญิญาณทกุวนั

ไม่ใช่เหรอ”

“ไม่เหน็ ฉนัไม่เคยเหน็”

“อ้าวแล้ว...” บุษบรรณชี้ไปที่ป้ายเล็กๆ ที่เขียนว่าต�าหนักเจ้าแม่

การะเกด

“โอ๊ย...เจ้าแม่ท่านกลบัวมิานไปแล้ว ไม่ลงมาแล้วละ ฉนักว็่าจะเลกิ

แล้ว ไม่ปงไม่เป็นมนัแล้วไอ้ร่างทรงเนี่ย เกดิมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคย

กลวัอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยจรงิๆ”

“ไม่ได้นะคะ คุณยงัไม่ได้ช่วยสงิห์เลย”

“ไปหาคนอื่นเถอะแม่คุณ ฉนัไหว้ละ” จนัจวงยกมอืพนมท่วมศรีษะ

ที่เตม็ไปด้วยผมชี้ฟูราวกบัท�าผมทรงอฟัโฟรมากไ็ม่ปาน

“ท�าไมล่ะคะ” บษุบรรณร้องถามอย่างไม่เข้าใจ “หรอืฉนัให้ค่าตอบแทน

น้อยไป ถ้างั้นฉนัจะเพิ่มให้อกีห้าพนั เป็นหนึ่งหมื่นกไ็ด้นะคะ”

“ไม่...หะ...หา...อะไรนะ” ร่างทรงสาวก�ามะลอถึงกับหูผึ่งเมื่อได้ยิน

ตวัเลขที่สาวเจ้าเสนอให้

“หนึ่งหมื่นค่ะ ถ้าคุณยอมช่วยฉนั”

“ง่า...คอื...เอ่อ...”

“หมื่นสองกไ็ด้ค่ะ”

“โอเค...ไปรถฉนั” จนัจวงโพล่งขึ้นมาทนัท ีลมืสิ้นความกลวัทั้งหมด

เมื่อเห็นเลขหนึ่งกับเลขสองที่มีเลขศูนย์สามตัวต่อแถวพากันลอยวนอยู่ 

รอบๆ ตวั
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บุษบรรณชะงกัอยู่ครู่หนึ่ง งงที่จู่ๆ ร่างทรงสาวกเ็ปลี่ยนใจดื้อๆ แต่

เมื่อจันจวงสวมหมวกกันน็อกแล้วกระโดดขึ้นคร่อมจักรยานยนต์และกวัก

มอืเรยีก เธอกร็บีตามไปนั่งซ้อนท้ายแทบจะทนัที

“ท�าไมวนันี้มมีอเตอร์ไซค์ขี่ล่ะคะ”

“เมื่อวานเครื่องมนัรวนๆ นดิหน่อยน่ะ เลยไปทิ้งไว้ให้ช่างซ่อม วนันี้

เพิ่งไปถอยออกมาจากอู่ กลบัมากเ็จอคุณนี่แหละ”

จนัจวงบอกก่อนจะขี่จกัรยานยนต์จากตกึแถวเก่าโทรมมาถงึหน้าบ้าน

หลังงามในเวลาอันรวดเร็ว แต่พอร่างทรงสาวก้าวลงจากรถ ขาก็พานแข็ง 

จนขยบัไม่ได้เอาเสยีดื้อๆ หลงัจากเหน็ประตูหน้าบ้านเปิดค้างเอาไว้อกีแล้ว

‘บ้าเอ๊ย...นี่กูมาถงึนี่ได้ยงัไงวะเนี่ย’

“เป็นอะไรไปคะ” บุษบรรณหนัมาถาม

“ปะ...เปล่า” จนัจวงท�าเป็นใจดสีูเ้สอื ในใจกค็ดิถงึเงนิหมื่นสองที่ก�าลงั

จะได้มา

หากท�างานนี้ส�าเร็จ เธอคงไม่ต้องเปิดส�านักทรงเจ้าเข้าผีเพื่อหลอก

ใครให้กรรมตามสนองด้วยการเจอผอีกีต่อไปแล้ว

“งั้นเข้าไปกนัเลยไหมคะ ฉนัว่าเขาน่าจะกลบัมาแล้ว”

จันจวงยิ้มเจื่อน “แหะๆ พูดเหมือนพ่อบ้านไปท�างานกลับมาเลย 

นะคะ”

“ถ้าเขายงัตดิอยู่ในบ่วง ฉนัคดิว่าเขาอาจยงัไมรู่ว้า่ตวัเองตาย และยงั

ใช้ชวีติเหมอืนปรกตนิ่ะค่ะ”

“เพราะฉะนั้นคุณถงึอยากให้ฉนับอกเขาใช่ไหมคะ”

บุษบรรณพยักหน้า “ก็คุณเป็นคนเดียวที่เห็นเขานี่คะ ขนาดฉันยัง 

ไม่เหน็เลย”

“วิ่งเข้าไปตะโกนบอกเขาว่า ‘คุณตายแล้ว’ แล้ววิ่งออกมาจะได้ไหม

วะ” จนัจวงงมึง�ากบัตวัเอง

“คะ...อะไรนะคะ”
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“เอ่อ...ปะ...เปล่าค่ะ” ร่างทรงสาวก�ามะลอรบีปฏเิสธ

“งั้นกเ็ข้าไปกนัเถอะค่ะ”

จนัจวงพยกัหน้าหงกึๆ ก่อนจะก้าวตามบุษบรรณไปด้วยขาที่สั่นเทา 

รู้สกึว่าในแต่ละย่างก้าวช่างเตม็ไปด้วยความยากล�าบากเหลอืเกนิ พื้นดนิก็

คล้ายๆ จะโคลงเคลงไปมาท�าให้เธอแทบจะล้มตลอดเวลา แต่ในที่สุดเธอ 

กเ็ดนิมาถงึประตูบ้านที่เปิดอ้าอยู่จนได้

ตรงโถงทางเดนิหน้าบ้านนั้นยงัคงเตม็ไปด้วยลงักระดาษที่วางเทนิกนั

อยู่เป็นทิวแถว จันจวงกลืนน�้าลายลงคออย่างอย่างล�าบาก ก่อนจะค่อยๆ 

ย่องเข้าไปยงัห้องโถงกลางซึ่งเมื่อคนืเธอได้เหน็สงิขรเป็นครั้งแรก และถกูเขา 

แผลงฤทธิ์ไล่ออกจากบ้านจนเปิดแน่บแทบไม่ทนั

‘เขาท�าอะไรคุณคะ แหวกอก ท�าหน้าเละ หรือแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ 

คุณคะ ท�าไมคุณถงึเป็นแบบนี้’

จู่ๆ จนัจวงกน็กึถงึค�าถามของบุษบรรณขึ้นมา นี่ขนาดเมื่อคนืสงิขร

ไม่ได้ท�าอะไรแบบนั้น เธอยงักลวัเขาแทบอุจจาระราด ผมเผ้าชี้โด่เด่อย่างนี้ 

ถ้าเกดิวนันี้เขาโมโหถงึขั้นแหวกอก ท�าหน้าเละ หรอืแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ เธอ

กค็งชอ็กตาย กลายเป็นผอียู่ในบ้านหลงันี้ไปอกีคนแน่ๆ

แค่คิดขนก็ลุกเกรียวเป็นทิวแถวแล้ว โอ๊ย...อยากจะบ้าตาย ไม่น่า

เหน็แก่เงนิเลย

พอมาถงึหน้าห้องนั่งเล่นจนัจวงกร็บีกระโดดเข้าพงิข้างฝา แล้วค่อยๆ 

ชะโงกหน้าเข้าไปมองภายในห้อง และเธอกเ็หน็เหมอืนที่เหน็เมื่อคนื นั่นคอื

สิงขรก�าลังนั่งอยู่ตรงกล่องเปล่าอีกใบ ผิดกันก็เพียงคราวนี้เขาไม่ได้ก�าลัง

หยิบของใส่กล่องเหมือนเดิม แต่ก�าลังนั่งขัดสมาธิมองอะไรบางอย่างที่อยู่

ในมอื

“เหน็ไหมคะ” บุษบรรณร้องถาม

จนัจวงสะดุง้เฮอืก รบีหนัไปยกนิ้วขึ้นจปุาก หวัใจเต้นระทกึเพราะยงั

ไม่พร้อมจะพบไส้พุงหรอืหน้าเละๆ ของสงิขรสกัเท่าไร



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  39

“เขานั่งอยู่ที่เดิมค่ะ” ร่างทรงสาวกระซิบ “ก�าลังนั่งมองลูกแก้วหิมะ

อยู่”

“ลกูแก้วหมิะ” บษุบรรณทวนค�าอย่างจ�าได้ว่า มนัคอืลกูแก้วที่ภายใน

บรรจุโมเดลบ้านและภูเขา เวลาเขย่าเศษพลาสตกิสขีาวเลก็ๆ กจ็ะกระจาย

เตม็ไปหมด ท�าให้ดูเหมอืนหมิะก�าลงัร่วงหล่นลงบนพื้นดนิ

“ตาแดงก�่าเชยีวคุณ”

“ลูกแก้วหิมะลูกนั้นเขาเป็นคนซื้อให้ฉันค่ะ” หญิงสาวน�้าตารื้นเมื่อ

นึกถึงความหลัง “ตอนนั้นเราไปฮันนีมูนกันที่สวิส เขาซื้อให้ฉันตอนติด 

หมิะอยู่ในสกรีสีอร์ต”

“หูย...ไฮโซ”

“คณุใช้ข้อมลูนี้บอกเขากไ็ด้นะคะ ไม่มใีครรู้เรื่องนี้หรอกนอกจากเรา

สองคน”

จันจวงพยักหน้าหงึกๆ รวบรวมความกล้าเดินขาสั่นไปยืนตรงช่อง

ทางเข้า แต่แม้เธอจะออกมายนืทนโท่ กด็ูเหมอืนว่าสงิขรจะไม่สนใจเท่าไร 

เพราะสายตาของเขาเอาแต่จ้องมองลูกแก้วหมิะลูกนั้นอย่างเหม่อลอย

“เอาวะ”

หญงิสาวปลุกใจตวัเอง สูดลมหายใจลกึแล้วพน่ออกมาเพื่อรวบรวม

ความกล้า ก่อนจะก้าวเข้าไปภายในห้องนั่งเล่นหนึ่งก้าว

“ลูกแก้วหิมะนั่น คุณซื้อให้คุณบุษตอนไปฮันนีมูนกันที่สวิสใช่ไหม

คะ”

สิงขรสะดุ้งโหยง ก่อนจะหันมามองเธอด้วยแววตาดุดันเหมือน 

เมื่อคนื ดวงตาที่แดงก�่าเพิ่มความน่ากลวัขึ้นอกีเป็นกอง ยิ่งเขาเบกิตากว้าง

ขึ้นเพราะจ�าเธอได้ เขากย็ิ่งน่ากลวัมากขึ้นไปอกี

แต่ตอนนี้คงเปลี่ยนใจไม่ทนัแล้ว เพราะก�าลงัเผชญิหนา้กบัผหีวงถิ่น

เข้าอย่างจงั

“คุณอกีแล้วเรอะ” เขาถาม



40  l  บ่ ว ง บ ุษ บ ร ร ณ

“ยะ...อย่าเพิ่งไล่ฉันนะ” จันจวงยกมือป้องกันตัวเองทั้งๆ ที่รู้ว่ามัน

ไม่มปีระโยชน์อะไร “ฉะ...ฉนั...มเีรื่องอยากจะคุยกบัคุณ”

“คุณเป็นใคร แล้วท�าไมถงึรู้เรื่องลูกแก้วหมิะนี่”

“ฉนัเป็นเพื่อนกบัคุณบุษ” จนัจวงละล�่าละลกัตอบ

“เพื่อน...เพื่อนที่ไหน ท�าไมผมไม่รู้จกั”

“ระ...เราเพิ่งเป็นเพื่อนกนั” หญงิสาวยิ้มเจื่อน

“นี่อย่ามาล้อผมเล่นนะ” สงิขรตะคอกใส่เธอ แม้จะไม่ถงึขั้นแลบลิ้น

ปลิ้นตา แต่คนหล่อๆ เวลาท�าหน้าตาน่ากลวันี่มนัสุดสยองเหลอืเกนิ

“ฉะ...ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะ ฉันรู้จักคุณบุษจริงๆ เธอยืนอยู่ข้างๆ 

เนี่ย” จนัจวงชี้ไปยงัร่างระหงที่ก�าลงัยนืท�าหน้าเหลอหลาอยู ่เพราะไม่สามารถ

เหน็สามตีวัเองที่ก�าลงัยนืท�าหน้าถมงึทงึอยู่ไม่ห่างออกไปนกั

“คุณเป็นใครกนัแน่” สงิขรเอ่ยถามลอดไรฟัน

“ฉนับอกความจรงิให้กไ็ด้นะ คอื...เอ่อ...คอืว่าฉนัมตีาทพิย์น่ะ สามารถ

มองเหน็วญิญาณได้” จนัจวงพยายามตะล่อมโดยใช้ฝีปากอย่างที่ถนดั แต่

คราวนี้เธอไม่ได้หลอกลวงเหมือนที่ท�ากับลูกค้ารายอื่นๆ เพราะตอนนี้เธอ 

มตีาวเิศษ สามารถเหน็วญิญาณของสงิขรได้อย่างเตม็ตาจรงิๆ

สงิขรขมวดคิ้วมุ่น ดวงตาแดงก�่าจ้องมองเธอชะงกัอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน

จะเผยยิ้มแล้วหวัเราะในล�าคอ

จนัจวงค่อยคลายใจที่เหน็รอยยิ้มของเขา เป็นไปได้ว่าข้อมูลที่บษุบรรณ 

บอกเธอจะใช้ได้ผล แต่เธอกย็งัรู้สกึตงดิๆ อยู่ด ีเพราะเสยีงหวัเราะของเขา

มนัชวนให้ขนแขนพากนัลุกพรบึขึ้นมาอกีแล้ว

“ไอ้พวกสบิแปดมงกุฎ!”

เสยีงตะคอกของสงิขรราวกบัเสยีงราชสห์ีค�ารามใส่กระต่ายน้อย ขวญั

ของจนัจวงกระเจดิกระเจงิหายไปแทบไม่มชีิ้นด ีผมที่ชี้โด่เด่อยู่เหยยีดตรง

จนแทบจะหลุดร่วงออกจากหนงัศรีษะ

“ออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้!”
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สงิขรชี้ไปทางประตแูละเดนิย่างสามขมุเข้ามาหาจนัจวงอย่างเอาเรื่อง 

ท่าทางดุดันและเสียงที่ดังราวฟ้าผ่าของเขายิ่งท�าให้สติของหญิงสาวเตลิด 

เปิดเปิงไปกันใหญ่ สองขาที่ดูเหมือนก้าวไม่ออกเมื่อครู่กลับซอยยิกๆ วิ่ง

รวดเดียวถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างรวดเร็วราวกับนักวิ่ง

ร้อยเมตร 

พอสตาร์ตรถได้เท่านั้น ร่างทรงสาวก็บิดคันเร่งขี่รถออกไปอย่างไม่

คดิชวีติ โดยไม่เหลยีวหลงักลบัไปมอง และไม่สนใจเสยีงเรยีกของบษุบรรณ

เลย

ทันทีที่รถจักรยานยนต์ของจันจวงลับตาไป บุษบรรณก็เข่าอ่อน
จนต้องทรุดลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดใจอย่าง 

ถงึที่สุด

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เธอรู้สึกเหมือนสิงขรยังอยู่ในบ้านหลังนี้ 

และจนัจวงกไ็ด้พสิูจน์ให้เธอเหน็แล้วว่าเธอไม่ได้คดิผดิ

แต่อะไรกันล่ะที่ท�าให้ร่างทรงสาวกลัวถึงกับวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไป 

แบบนั้น

ชวีติหลงัความตายของสงิขรน่ากลวัขนาดนั้นเลยหรอื

บุษบรรณแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าสิงขรจะน่ากลัวขนาดนั้นได้

อย่างไร เพราะตลอดเวลาที่คบกนัจนถงึขั้นแต่งงานกนั เขาไม่เคยแสดงความ

น่ากลวัออกมาให้เหน็เลยสกันดิ แม้แต่ตอนที่เธออาละวาดใสเ่ขาในคนืก่อน

ที่เขาจะเสยีชวีติลงเพราะอุบตัเิหตุ

สงิขรเป็นคนอารมณ์ด ีเขาเป็นที่รกัของลกูน้องทุกคนในบรษิทั ความ

ที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีเช่นนี้เองที่ท�าให้เธอตกหลุมรักเขาได้ไม่ยาก พอเขา 

ขอเธอแต่งงาน จงึไม่มเีหตุผลใดเลยที่เธอจะปฏเิสธเขาได้

ปัง!?

เสยีงประตูปิดดงัสนั่นท�าให้บุษบรรณถงึกบัสะดุ้ง น�้าตาที่เอ่อท้นอยู่
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รอบดวงตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย สองมือบางยกขึ้นมาปิดหน้าและ

ร้องไห้กระซกิๆ อยู่ตรงนั้นอย่างรู้สกึผดิ

“บุษขอโทษ บุษผดิเอง”



จนัจวงรบีเกบ็เสื้อผ้าที่มอียู่ไม่กี่ชดุลงในกระเป๋าเดนิทางทนัททีี่นกึ
ขึ้นได้ว่า คนืนี้บุษบรรณต้องมาหาเธออกีแน่ และกม็แีนวโน้มว่าม่ายสาวจะ

เสนอเงนิเพิ่มให้เธออกี ถงึตอนนั้นเธอคงต้องใจอ่อนอกีครั้ง และต้องเผลอ

ไปเผชญิหน้ากบัวญิญาณร้ายอย่างสงิขรอกีแน่

ทางที่ดทีี่สุดคอืไม่เจอกนั

หญิงสาวเก็บของไปพลางมองนาฬิกาไปพลาง แม้ว่าจะยังมีเวลาอีก

เป็นชั่วโมงกว่าบุษบรรณจะมา แต่กอ็ดลุกลี้ลุกลนไม่ได้ เธอต้องไปอยู่ที่อื่น

สักคืนสองคืน หรือจนกว่าจะสิ้นเดือนที่บุษบรรณบอกว่าจะต้องย้ายออก

จากบ้านหลงันั้นแล้ว

แต่จะไปไหนล่ะ?

ให้ตายสิ...เงินที่ได้วันก่อนก็โอนให้ยายบุ๋ม และเอาไปซื้อครีมบ�ารุง

ผวิหมดแล้ว ฉุกละหุกแบบนี้จะไปหาที่พกัถูกๆ ดีๆ  ที่ไหนทนักนัเนี่ย

บ่นไปพลางจนัจวงกก็ดเสื้อผ้าที่ไม่ได้พบัเป็นระเบยีบไปพลาง ก่อน

จะปิดกระเป๋าแล้วถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

๓
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“เอาวะ ไปตายเอาดาบหน้า ดกีว่าชอ็กตายเพราะเจอผ”ี

ว่าแล้วก็รีบลากกระเป๋าเดินทางออกจากบ้าน จากนั้นก็น�ากระเป๋า 

ใบนั้นไปวางพาดบนเบาะจกัรยานยนต์แล้วใช้สายรดัอย่างแน่นหนา ก่อนจะ

กระโดดขึ้นคร่อมรถแล้วขี่ออกไปด้วยความโล่งใจ

ทวา่ยงัขี่ไปไม่ถงึไหน จนัจวงกลบัต้องเบรกรถอย่างกะทนัหนั เพราะ

มรี่างร่างหนึ่งกระโดดลงมาบนถนนและกางแขนขวางรถของเธอเอาไว้

“เฮ้ยๆๆ” จันจวงร้องลั่น หลังจากล้อหน้าเกือบจะชนร่างนั้นอย่าง 

เส้นยาแดงผ่าแปด

พอความตกใจจางหายไปหญงิสาวกเ็งยหน้ามองอกีฝ่ายอย่างหวาดๆ 

กลวัว่าจะเป็นพวกมจิฉาชพีมาปล้น แต่เมื่อเพ่งมองดีๆ  เธอกถ็งึกบัเบกิตา 

กว้างด้วยความตกใจ

“คุณบุษ!”

“ค่ะ...ฉนัเอง”

“นี่คณุจะบ้าเรอะ กระโดดลงมาอย่างนี้ ถ้าฉนัเบรกไมท่นัจะท�ายงัไง”

“กท็นันี่คะ”

ร่างทรงสาวถอนใจ “หลกีไปค่ะ ฉนัมธีุระต้องรบีไป”

“ไม่ค่ะ ฉนัไม่กลบัไปมอืเปล่าแน่ ฉนัมาหาคณุเพราะอยากขอร้องคณุ

ให้ไปพบสงิห์อกีครั้ง”

“ไม่มทีาง” จนัจวงโพล่งออกไปทนัท ี “ฉนัไม่กลบัไปให้สามคีุณควกั

ไส้พุงออกมาแน่”

“เขาคุกคามคุณขนาดนั้นเลยเหรอคะ”

“ก.็..เอ่อ...”

“สงิห์ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก เขาสุภาพจะตาย”

“สุภาพกะผนี่ะส”ิ จนัจวงค้าน

“เขาอาจคดิว่าคุณบุกรุกบ้านของเรา กเ็ลยเกรี้ยวกราดไปหน่อย”

“ไม่หน่อยละค่ะ วนัก่อนผมชี้ วนันี้ผมฉนัร่วงจนจะหมดหวัแล้ว”



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  45

บุษบรรณยกมอืไหว้ “ฉนัขอร้องละค่ะ ช่วยฉนัอกีสกัครั้งนะคะ ฉนั

มวีธิที�าให้เขายอมคุยกบัคุณดีๆ  แล้ว”

“ไม่” จนัจวงยื่นค�าขาดหนกัแน่น

“สามหมื่น ถ้าคุณยอมช่วยฉนั”

เหมอืนบษุบรรณจะรูจ้ดุอ่อนของเธอ พอไดย้นิตวัเลขห้าหลกัเท่านั้น 

จันจวงก็หันไปปลดสายรัด แล้วปล่อยกระเป๋าให้ตกลงพื้นอย่างไม่ไยดีต่อ

สิ่งของที่อยู่ภายใน

“ขึ้นมาเลย” จนัจวงโบกมอื

“แล้วกระเป๋าล่ะคะ”

“ช่างมันเถอะ” จันจวงส่ายหน้า เพราะของในนั้นราคารวมกันไม่ถึง 

ห้าพนัด้วยซ�้า 

“ตกลงจะไปไหมคะ คุณบุษ”

“ไปค่ะไป” บุษบรรณรบีตอบ ก่อนจะกระโดดขึ้นซ้อนท้ายจกัรยาน-

ยนต์ของเธอ

จันจวงบิดคันเร่งไปตามทางที่คุ้นเคยอย่างคนที่ตกอยู่ในภวังค์แห่ง

ความโลภ มารู้ตวัอกีทกีม็าถงึหน้าบ้านของบุษบรรณแล้ว 

และกเ็ช่นเคย ประตูบ้านเปิดอยู่เหมอืนเดมิ

‘โอ๊ย…เอาอีกแล้วอีจวง’ จันจวงยกมือขึ้นตีหน้าผากตัวเองอย่าง

อ่อนใจ

“ฉนัดใีจนะคะที่คุณยอมช่วยอกีครั้ง”

ร่างทรงสาวก�ามะลอถอนใจเฮอืก “คุณมวีธิอีะไรกว็่ามา”

“เมื่อวานตอนคุณบอกเรื่องลูกแก้วหมิะ เขามที่าทางยงัไงคะ”

“ก็ชะงักไปนะ ไม่ก้าวร้าวเหมือนคืนแรก แต่พอฉันบอกว่าฉันม ี

ตาทพิย์ สามารถเหน็เขาได้ เขากเ็กรี้ยวกราดขึ้นมาทนัท ีสงสยัจะนกึว่าฉนั

เป็นพวกสบิแปดมงกุฎ”

“แสดงว่าเขากส็ะกดิใจอยู่บ้าง ที่คุณรู้เรื่องที่รู้เฉพาะฉนักบัเขา”
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“กค็งงั้น” จนัจวงยกัไหล่

“เพราะงั้น ถ้าคุณตอกย�้าสิ่งที่มเีฉพาะฉนักบัสงิห์ที่รู้เยอะๆ เขากอ็าจ

เชื่อกไ็ด้นะคะว่าคุณเป็นเพื่อนฉนั”

“กน็่าจะได้นะ”

“งั้นเอาแบบนี้นะคะ ในบ้านมกีล่องที่ฉนัรวบรวมของส�าคญัระหว่าง

ฉนักบัสงิห์อยู ่ไม่ว่าจะเป็นของขวญัวนัเกดิที่เราให้กนั ของขวญัวนัวาเลนไทน์ 

และอื่นๆ ตามโอกาส ฉนัอยากให้คุณไปหยบิมาแล้วเอาไปให้เขาดู ฉนัจะ

บอกคณุว่าของสิ่งนั้น ฉนัหรอืเขาได้มาตอนไหน ยงัไง แล้วคณุกบ็อกเขาต่อ

อกีทอดหนึ่ง”

จนัจวงมองหน้าหญงิสาวอย่างไม่แน่ใจนกั

“เอางั้นเรอะ”

“ฉนัว่ามนัต้องได้ผล”

ร่างทรงสาวถอนใจเฮอืก “กไ็ด้ ว่าแต่กล่องนั้นมนัอยู่ไหนล่ะ”

“ที่หวัเตยีงในห้องนอน บนชั้นสองค่ะ”

“ฮ้า...ชั้นสอง!” จนัจวงร้องเสยีงหลง “แค่ห้องนั่งเล่นกจ็ะแย่แล้ว ขนื

ขึ้นไปถงึชั้นสองแล้วเข้าไปในห้องนอน สามคีุณคงฉกีอกฉนัจรงิๆ แน่”

“ไม่หรอกค่ะ ถ้าเขาจะท�า อกคุณคงไม่ชดิกนัอยู่แบบนี้หรอก”

“โหย...พูดแบบนี้ จะช่วยดไีหมเนี่ย”

บุษบรรณหัวเราะคิกคัก “ฉันล้อเล่นน่ะค่ะ ฉันรับรองว่าวิธีนี้ต้อง 

ได้ผลแน่”

“รู้แบบนี้ท�าไมคุณไม่เอากล่องนั่นลงมาวางตรงที่มนัหยบิง่ายๆ ก่อน

ล่ะคะ”

“กแ็หม ฉนัเพิ่งนกึออกตอนนั่งแทก็ซี่ไปหาคุณนี่คะ”

จันจวงถอนใจอีกครั้ง “ถ้าฉันตาย รบกวนคุณช่วยหาพระมาพา

วญิญาณฉนัออกจากบ้านด้วยนะ ฉนัไม่อยากอยู่กบัคนที่ฆ่าฉนั”

“ยนิดคี่ะ”
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“ฮื้อ” ร่างทรงสาวคราง ก่อนจะส่ายหน้าเมื่อบุษบรรณหวัเราะออกมา

“ฉนัล้อเล่นน่ะค่ะ เข้าไปกนัเถอะ”

จนัจวงพยกัหน้า ก่อนจะค่อยๆ ย่องเข้าไปในบ้าน เดนิผ่านทางเดนิ

แคบๆ อย่างเบาที่สุด พอถึงทางเข้าห้องนั่งเล่นก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูอย่าง

ระมดัระวงั เมื่อเหน็สงิขรก�าลงันั่งดโูทรทศัน์อยูใ่นห้องนั้น เธอกร็บีย่องผ่าน

ไปอย่างรวดเรว็ จนกระทั่งถงึบนัไดขึ้นชั้นสองซึ่งอยู่ถดัไปไม่กี่ก้าว

พอพ้นมาได้ หญงิสาวกเ็ป่าปากอย่างโล่งใจ ก่อนจะค่อยๆ ย่องตาม

บุษบรรณขึ้นไปที่ชั้นสอง แล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของเธอ

แน่นอนว่าทั้งห้องไม่มีเครื่องเรือนอะไรมากนักนอกจากเตียงนอน 

เพราะของบางอย่างได้ถูกทยอยขนออกไปบ้างแลว้ บษุบรรณชี้ไปที่หวัเตยีง

ซึ่งมกีล่องกระดาษขนาดกว้างยาวหนึ่งฟุตวางอยู่

“ท�าไมฉันไม่ให้คุณขึ้นมาเอาให้นะ” จันจวงตั้งข้อสังเกต “ยังไงคุณ

สงิขรกไ็ม่เหน็คุณอยู่แล้ว ท�าไมฉนัต้องขึ้นมาเอาเองด้วยเนี่ย”

“อ่า...นั่นสนิะ”

“ช่างเถอะ” ร่างทรงสาวโบกมอื “ไหนๆ กม็าถงึนี่แล้ว จดัการให้มนั

เสรจ็ๆ เถอะ”

จันจวงเดินไปอุ้มกล่องนั้นมา ก่อนจะหันหลังแล้วเดินกลับไปทาง

ประตู หมายจะเอากล่องนี้ไปเผชญิหน้ากบัสงิขรที่ห้องนั่งเล่นด้านล่าง ทว่า

เดนิไปได้ไม่กี่ก้าวเธอกลบัต้องชะงกั ดวงตาเบกิกว้างด้วยความตกตะลงึเมื่อ

เหน็วญิญาณผหีวงถิ่นยนืจงัก้าอยู่ตรงช่องประตูอย่างไม่คาดฝัน

“ฉบิหายแล้ว มาตอนไหนวะ”

“อะไรคะ” บุษบรรณหนัมาถาม

“สะ...สามคีุณน่ะส ิเขาอยู่ตรงประตู” จนัจวงละล�่าละลกัตอบ

“กด็นี่ะส ิจะได้ไม่ต้องยกลงไปให้เมื่อย”

“ดกีะผสี”ิ จนัจวงโพล่งออกมา “ยนืขวางประตูแบบนี้ ฉนัจะหนยีงัไง

เล่า”
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“กไ็ม่ต้องหนสีคิะ”

ร่างทรงสาวมองบุษบรรณอย่างนึกเคือง ก่อนจะหันไปมองใบหน้า

หล่อเหลาที่ถลงึตาจ้องมาอย่างคุกคาม

“นี่มนัจะมากเกนิไปแล้วนะ!” สงิขรค�ารามลั่น

จนัจวงถงึกบัสะดุง้เฮอืก แขนขาอ่อนแรงจนอยากจะเป็นลมเสยีให้ได้ 

แต่ก็ยังกอดกล่องนั้นไว้แน่นราวกับคนกอดขอนไม้ลอยคออยู่กลางทะเล 

เพราะมนัเป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจช่วยให้เธอรอดชวีติจากการถูกผแีหวกอก

“เมื่อวานแค่บุกรุก วนันี้ขึ้นมาขโมยของถงึห้องนอนเชยีวหรอื”

“ฉะ...ฉนัเปล่า”

“แล้วในมือนั่นอะไร นั่นมันของของผมนะ” สิงขรชี้มาที่กล่องด้วย

ท่าทางเอาเรื่อง

“เปิดออกสคิะ” บุษบรรณแทรกขึ้นอย่างไม่รู้อโีหน่อเีหน่

“ปะ...เปิด...เปิด...” จนัจวงสะดุง้ รบีเปิดฝากล่องตามที่หญงิสาวบอก

“หยบิอะไรขึ้นมากไ็ด้สกัอนัหนึ่งค่ะ”

ร่างทรงสาวล้วงมือเข้าไปในกล่อง ก่อนจะหยิบถ้วยกาแฟที่มีตรา

สโมสรฟุตบอลชื่อดงัของเยอรมนัขึ้นมา

“ฉนัซื้อให้เขาตอนเราไปเที่ยวสนามฟุตบอลสโมสรนี้ เดอืนเมษายน

ปีที่แล้วค่ะ”

จนัจวงพยกัหน้า รบีหนัไปหาสงิขรที่ชี้มาที่ถ้วยในมอืเธอ

“วางถ้วยนั่นลงซะ”

“เอ่อ...คะ...คุณสิงขรคะ จ�าได้ไหมว่าถ้วยใบนี้คุณบุษเธอซื้อให้คุณ

เมื่อเดอืนเมษายนปีที่แล้ว ตอนไปเที่ยวสนามฟุตบอลด้วยกนั” จนัจวงพูด

ตามที่บุษบรรณบอกอย่างรวดเรว็

และมันได้ผล คิ้วของสิงขรขมวดมุ่นขึ้นมาทันที ขาที่ก้าวเข้ามาใน

ห้องกลบัชะงกั ตอนนี้เขาเหมอืนรปูป้ันอนังดงามที่ถกูสรรคส์ร้างโดยศลิปิน

ชื่อก้องโลก
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“ได้ผลไหมคะ” บุษบรรณร้องถาม

“ดูเหมอืนจะได้ผลนะคะ”

“งั้นเอาอกีสกัอย่างสคิะ”

จนัจวงพยกัหน้าแล้ววางถ้วยกาแฟกลบัเข้าไปในกล่อง ก่อนจะหยบิ

เสื้อชั้นในสตรีลายเสือสุดเซ็กซี่ออกมา แล้วหันไปมองบุษบรรณที่เผยยิ้ม

ด้วยใบหน้าแดงก�่าอย่างนกึสงสยั

“อนันี้เขาซื้อให้ฉนัค่ะ แต่ไซซ์มนัเลก็ไปนดิ กเ็ลยไม่เคยได้ใส่”

ร่างทรงสาวหลุบตาลงมองหน้าอกของอกีฝ่ายอย่างนกึอจิฉา 

‘ผู้หญงิอะไรวะ สวยกส็วย หุ่นกด็ ีมสีามหีล่ออกีต่างหาก’

“บอกเขาไปสคิะ”

“เอ่อ...ค่ะๆ” จนัจวงต้องละทิ้งความอจิฉาลงชั่วคราว ก่อนจะหนัไป

ชูเสื้อชั้นในขึ้น “คุณซื้อยกทรงผดิไซซ์ให้คุณบุษใช่ไหมคะ คุณสงิขร”

“นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย!” ชายหนุ่มค�าราม แต่ก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรง

ประตู

“อกีค่ะ” บุษบรรณเร่ง

จันจวงวางเสื้อชั้นในกลับเข้าไปในกล่อง ก่อนที่จะหยิบนาฬิกายี่ห้อ 

ทสิโซต์ขึ้นมา

“เรอืนนี้เขาแอบซื้อให้ฉนัตอนไปส�านกังานใหญข่องทสิโซต์ที่เลอโลค

ค่ะ” บุษบรรณบอกด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะเล่าให้ฟังถงึที่มาของนาฬิกา

เรอืนนี้

“หลงัจากฉนับอกว่ามนัสวย เขากท็�าเป็นไม่สนใจ แต่แอบออกไปซื้อ

นาฬิกาเรอืนนี้ตอนฉนัหลบั เพื่อเอามาเซอร์ไพรส์ฉนัตอนเสร์ิฟอาหารเช้าบน

เตยีงค่ะ”

“หูย...โรแมนตกิจรงิจริ๊ง”

“วางนาฬิกาเรอืนนั้นลง ผมขอร้อง” สงิขรร้องบอกพร้อมกบัยื่นฝ่ามอื 

ออกมา
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“ตอนไปส�านกังานใหญ่ของทสิโซต์ในเลอโลค” จนัจวงโพลง่ขึ้นอย่าง

ไม่สนใจค�าขอร้องของเขา “คุณได้ยินคุณบุษชมนาฬิกาเรือนนี้ว่าสวยมาก 

แต่คุณก็ไม่ได้ซื้อให้เธอทันที คุณแอบกลับไปอีกครั้งตอนเธอหลับ แล้ว 

ซื้อมนัไปเซอร์ไพรส์คณุบษุตอนคณุเสร์ิฟอาหารเช้าบนเตยีงให้เธอใช่ไหมคะ”

ชายหนุ่มฟังแล้วกอ็้าปากค้าง “คุณรู้ได้ยงัไง”

“คุณบุษบอกฉนั”

“ไม่จรงิ” สงิขรโบกมอืขงึขงั

“ได้ผลใช่ไหมคะ เอาอกีสกัชิ้นสคิะ” บษุบรรณบอกแทรกขึ้นมา เพราะ

ไม่ได้ยนิอกีฝ่าย

จนัจวงเหน็ด้วย เพราะดเูหมอืนวญิญาณสงิขรจะสงบลงมากหลงัจาก

เธอสามารถบอกความส�าคัญของสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

เธอวางนาฬิกาหรูกลบัลงในกล่อง ก่อนจะหยบิอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ท�าให้

เธอต้องหนัไปมองม่ายสาวด้วยความแปลกใจ

“ยาคุม!?” ร่างทรงสาวเลกิคิ้ว

บุษบรรณชะงักไปเหมือนกันที่เห็นเจ้าสิ่งนี้ เพราะมันเป็นแผงยาคุม

ที่ยังใช้ไม่หมด พอจันจวงหันไปมองสิงขร เธอก็พบว่าเขาเองก็ชะงักค้าง 

ไปด้วย ราวกบัมใีครมากดปุ่มให้ร่างกายหยุดท�างานลงชั่วคราว

“มนัคอือะไรคะ”

ค�าถามนั้นท�าให้น�้าตาของบษุบรรณไหลรนิลงมาอาบแก้ม เธอกดัฟัน 

รวบรวมสตอิยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยออกมาพร้อมเสยีงสะอื้น

“ฉนักนิยาคุมแผงนี้ไม่หมดค่ะ สงิห์บอกให้ฉนัหยุดกนิ เพราะ...”

“เพราะอะไรคะ” จันจวงร้องถาม หลังจากบุษบรรณชะงักไปพร้อม

กบัยกมอืขึ้นปาดน�้าตา

“เขาบอกว่าอยากมลีูกค่ะ”

ฟังแล้วร่างทรงสาวกน็กึสะท้อนใจ สองคนนี้คงตั้งใจจะสร้างครอบครวั 

กนัจรงิๆ แต่น่าเสยีดายเหลอืเกนิที่พวกเขาคงไม่มโีอกาสแบบนั้นอกีแล้ว
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จนัจวงสูดลมหายใจลึก กลั้นความรู้สกึสงสารเอาไว้ ก่อนจะหนัไป

หาสงิขรอกีครั้ง 

“ยาคุมแผงนี้ คุณบุษเธอกนิไม่หมด เพราะคุณขอไว้ คุณอยากมลีูก

กบัเธอใช่ไหมคะ”

ดวงตาของสงิขรแดงก�่าขึ้นมาทนัท ี ร่างของเขาสั่นเทิ้ม ดูกร็ู้ว่าก�าลงั

กลั้นน�้าตาไม่ให้ไหลออกมาสุดขดี

“คุณอยากได้ลูกผู้หญงิ” จนัจวงพูดตามที่บุษบรรณบอก “คุณบอก

เธอว่าจะตั้งชื่อลกูว่า พมิพ์มาดา เพราะคณุมั่นใจว่าลกูสาวจะต้องสวยเหมอืน

แม่แน่ๆ”

สงิขรหลุบตาลง สองมอืก�าแน่นจนสั่น

“คุณยงับอกคุณบุษด้วยว่าถ้าได้ลูกผู้ชายกไ็ม่เป็นไร แต่ว่ายงันกึชื่อ

ไม่ออก”

“คณุ...รู.้..เรื่อง...พวกนี้...ได้ยงัไง” สงิขรเอ่ยถามทลีะค�าอย่างหนกัแน่น

“ฉนับอกคุณไปแล้วเมื่อวานไงคะ ฉนัเป็นเพื่อนกบัคุณบุษ แล้วเธอ

กย็นือยู่ข้างๆ ฉนั”

“ผมไม่เชื่อ”

“ลองอกีสกัชิ้นไหมล่ะคะ”

“พอแล้ว” สงิขรยกมอืขึ้นห้าม “ผมไม่อยากฟังอะไรอกีแล้ว ออกไป

จากบ้านผมเดี๋ยวนี้ แล้วกอ็ย่ากลบัมาอกี ผมจะไม่เอาเรื่องคุณ”

“ไม่ค่ะ คุณไม่ใช่เจ้าของบ้านหลงันี้แล้ว”

“คุณรู้ได้ยังไง” เขาร้องถาม ก่อนจะมองไปรอบๆ แล้วหัวเราะใน 

ล�าคอ “อ้อ...คงเหน็ผมเกบ็ของจะย้ายออกใช่ไหม คุณนี่มนัเจ้าเล่ห์จรงิๆ”

“ไม่ใช่ ฉนัรู้เพราะคุณบุษบอกต่างหากล่ะ”

“ไม่ต้องมาท�าเป็นหวัหมอ ตราบใดที่ยงัไม่ถงึสิ้นเดอืน ผมยงัเป็นผู้

ครอบครองบ้านหลงันี้อยู ่และมสีทิธิ์จบัคณุโยนออกไป หรอืไม่กแ็จ้งต�ารวจ

ให้ด�าเนนิคดกีบัคุณ”
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“แจ้งต�ารวจกะผนี่ะส”ิ

“อย่ามาหยาบคายกบัผม คุณคอืผู้บุกรุกนะ”

“คณุต่างหากเป็นผูบ้กุรกุ” จนัจวงย้อนอย่างมคีวามกล้าขึ้นมา เพราะ

ท่าทขีองสงิขรอ่อนลงอย่างเหน็ได้ชดั ท�าให้ความกลวัของเธอลดลงไปอย่าง

มากมาย “ถงึคณุจะเคยเป็นเจ้าของบ้านนี้ แต่ตอนนี้คุณตายไปแล้ว กเ็ท่ากบั

ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของที่นี่อกี”

“ดะ...เดี๋ยวนะ” สงิขรชะงกั ก่อนจะหวัเราะในล�าคออย่างงงๆ “คุณ

ว่าใครตาย”

“กค็ุณไง”

ชายหนุ่มระเบดิหวัเราะออกมาทนัท ี“นี่คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ย”

“นั่นไง ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจริงๆ ด้วยสิ” จันจวงหันไปบอก 

บุษบรรณ

“หยบิอะไรออกมาอกีสกัอย่างดไีหมคะ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ท่าทขีองเขาอ่อนลงแล้ว”

“นี่คุณเป็นบ้าหรอืเปล่าเนี่ย” สงิขรร้องถาม “เข้ามาขโมยของในบ้าน

ผม มาบอกว่าผมตายแล้ว แล้วยงัจะยนืคุยคนเดยีวอกีต่างหาก”

“ฉนัไม่ได้ขโมย เมยีคุณบอกให้ฉนัมาเอา แล้วคุณกต็ายแล้วจรงิๆ”

“ถ้าตายแล้วผมจะมายนืเถยีงกบัคุณแบบนี้ได้ยงัไง”

“กฉ็นับอกแล้วว่าฉนัมตีาทพิย์ ฉนัเหน็วญิญาณของคุณไง”

“เลอะเทอะไปกนัใหญ่แล้ว” สงิขรโบกมอื “ผมว่าคุณวางกล่องนั่นไว้

ที่เดมิ แล้วออกไปดีๆ  ดกีว่า ไม่งั้นผมแจ้งต�ารวจจรงิๆ นะเอ้า”

“ต�ารวจผมีนัไม่มหีรอกค่ะ”

“ต�ารวจคนนี่แหละ”

“นี่คุณมั่นใจว่าตวัเองยงัไม่ตายจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

“กใ็ช่น่ะส”ิ สงิขรสวนกลบัทนัควนั “คุณไปเอาความคดิบ้าๆ แบบนี้

มาจากไหนหอื”
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“กจ็ากเมยีคุณน่ะส”ิ

ชายหนุ่มชะงัก สายตาที่จ้องมองมาเต็มไปด้วยความหวาดระแวง  

ดูเหมอืนเขาจะเริ่มสบัสนแล้วว่า ตวัเองยงัมชีวีติอยู่จรงิๆ หรอืเปล่า

“คุณตดิต่อบุษได้จรงิๆ เหรอ”

“กจ็รงิน่ะส ิไม่งั้นฉนัจะบอกคุณเกี่ยวกบัของในกล่องนี้ได้ยงัไง มนั

เป็นเรื่องที่พวกคุณรูก้นัแค่สองคนไม่ใช่เรอะ” จนัจวงเขย่ากลอ่งเบาๆ “ไหน

จะลูกแก้วหมิะนั่นอกี”

หญิงสาวบอก เริ่มรู้สึกตงิดๆ ขึ้นมาเล็กน้อย เพราะสิงขรดันถาม

ราวกบัเขาเป็นคน ส่วนบษุบรรณเป็นคนตายที่เธอสามารถตดิต่อได้อย่างไร

อย่างนั้น

“ถ้างั้นตอบผมมาสว่ิา ผมมปีานแดงรปูหวัใจอยูท่ี่ส่วนไหนในร่างกาย”

จนัจวงเลกิคิ้ว ก่อนจะหนัไปถามบุษบรรณ แล้วหนัไปยิ้มกบัเขาเมื่อ

ได้ค�าตอบ “คุณไม่มีปานแดงรูปหัวใจอะไรนั่นหรอก มีแต่แผลเป็นจาก 

รอยไหม้ที่โดนเตารดีตรงต้นขา”

สงิขรชะงกั

“ไม่เคยมีใครเห็นแผลเป็นนั่น นอกจากพ่อแม่คุณที่ตายไปแล้วกับ

คณุบษุ” จนัจวงบอก ก่อนจะชะงกัแล้วท�าหน้าแหยเมื่อบุษบรรณเริ่มท�าเสยีง

เข้มขึ้น “เอ่อ...คุณบุษบอกว่า นอกจากคุณจะไปเปิดให้ผู้หญงิที่ชื่อลูกศรดู 

ก่อนจะทะเลาะกบัเธอ”

“ผมไม่เคยแก้ผ้าให้ผู้หญงิคนอื่นดู”

“งั้นฉนักพ็ูดถูกใช่ไหมล่ะ” จนัจวงยิ้มกริ่ม เริ่มเหน็ธนบตัรสเีทาลอย

เตม็ไปหมด

“คุณพูดถูกทั้งหมด ของในกล่องนั่น รวมทั้งเหตุการณ์ที่มแีต่ผมกบั

บุษเท่านั้นที่รู้”

“ถ้างั้นคุณกเ็ชื่อฉนัแล้วส”ิ

สงิขรถอนใจเฮอืก ก่อนจะมองไปรอบๆ ห้อง “บุษอยู่ในห้องนี้หรอื”
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“ใช่ เธออยู่ข้างๆ ฉนัเนี่ย”

“ท�าไม...ท�าไมเธอถึงปรากฏตัวให้คุณเห็น ท�าไมไม่ปรากฏตัวให้ผม

เหน็”

“ฉันคิดว่ามันเป็นการเหลื่อมล�้าทางมิติน่ะ” จันจวงพยายามอธิบาย

ในสิ่งที่เธอศกึษามาก่อนจะเริ่มท�างานเป็นร่างทรงหลอกลวงคน “คุณบุษอยู่

โลกเดยีวกบัฉนั ส่วนคุณอยู่อกีโลกหนึ่ง พอปรบัจูนกนัไม่ได้กม็องไม่เหน็

กนั ต่างคนกต่็างใช้ชวีติในมติขิองตวัเอง เธอไม่ได้ปรากฏตวัให้ฉนัเหน็หรอก

นะ เพราะเธอยงัไม่ตาย แต่คุณตายแล้ว มฉีนัคนเดยีวเท่านั้นที่เหน็คุณ”

สงิขรเดนิโซเซมาทรดุตวัลงนั่งบนเตยีง ไหล่หนาของเขางองุ้มเหมอืน

คนแบกโลกเอาไว้ทั้งโลก

“คุณก�าลงัเข้าใจผดิ”

“ฉนัเหรอ” จนัจวงย้อนถามอย่างงงๆ

“ผมยงัไม่ตาย”

หญงิสาวเลกิคิ้ว ก่อนจะหวัเราะเบาๆ พร้อมสา่ยหน้า “คณุนี่มนัผดีื้อ

จรงิๆ”

ชายหนุม่เงยหน้ามองเธอ ก่อนจะชี้มาที่กล่อง “ไม่เชื่อกห็ยบิหนงัสอื-

พมิพ์ที่อยู่ก้นกล่องออกมาอ่านส”ิ

จนัจวงขมวดคิ้วมุ่น ก่อนจะก้มลงควานหาหนงัสอืพมิพ์ที่เขาบอก

“ท�าอะไรคะ” บุษบรรณร้องถาม “เขาสงสยัอะไรอกีเหรอ”

“เขาบอกให้ฉนัหยบิหนงัสอืพมิพ์ขึ้นมาอ่าน” จนัจวงตอบ

“หนงัสอืพมิพ์อะไรคะ”

ร่างทรงสาวชกัใจคอไม่ดกีบัค�าถามนั้น เพราะบงัเอญิเจอหนงัสอืพมิพ์

ที่ว่าพอด ีก่อนจะดงึมนัออกมาแล้ววางกล่องลงบนพื้น จากนั้นกค็ลี่หนงัสอื-

พมิพ์ที่พบัเป็นสองทบออกดู

ข่าวพาดหวับนหน้าหนึ่งของหนงัสอืพมิพ์ฉบบันั้นเป็นข่าวการเสยีชวีติ

ของหม่อมราชวงศ์อคณิ ทวกิาล ในงานเลี้ยงวนัเกดิของตวัเองที่วงัแสงจนัทร์
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จนัจวงจ�าได้ว่าตวัเองอยู่ในงานนั้นด้วยในฐานะพนกังานเสริ์ฟ ก่อน

จะนกึเอะใจและปะตดิปะต่อเรื่องราวขึ้นมาโดยอตัโนมตัิ

“เฮ้...ฉันจ�าได้แล้ว คุณสองคนทะเลาะกันที่งานวันเกิดของคุณชาย 

อคิณนี่นา” จันจวงมองสองสามีภรรยาสลับกัน “เป็นเพราะคุณไปกอดกับ

นางแบบที่ชื่อลกูศร ภรรยาคณุกเ็ลยโกรธ หยบิแก้วไวน์ในถาดที่ฉนัถอืเดนิ

ผ่านไปพอดสีาดใส่คุณ”

ทั้งบษุบรรณและสงิขรต่างกช็ะงกัไปด้วยกนัทั้งคู่ พวกเขาคงจ�าจนัจวง 

ไม่ได้ และไม่คดิว่าจะมาเจอจุดไต้ต�าตอพอดแีบบนี้

“นั่นไม่ใช่ข่าวที่ผมอยากให้คุณอ่าน”

“อ้าว...” จนัจวงอ้าปากหวอ

“เปิดไปหน้าก่อนสุดท้ายส ิมกีรอบเลก็ๆ อยู่ตรงมุมล่างซ้าย”

จันจวงรีบเปิดหนังสือพิมพ์ไปยังหน้าที่เขาบอกทันที ก่อนจะเลื่อน

สายตาไปอ่านข่าวหนึ่งซึ่งเป็นกรอบเลก็ๆ ไม่น่าสนใจเท่ากบัข่าวการเสยีชวีติ

อย่างมเีงื่อนง�าของราชนกิุลหนุ่ม

“รถเก๋งประสานงากบัรถบรรทกุท่ามกลางสายฝน หญงิสาวดบัสยอง

คาที่”

ร่างทรงสาวเบกิตากว้างขึ้น หนัไปมองบุษบรรณอย่างสบัสน ก่อนจะ

ก้มลงอ่านข่าวต่อด้วยเสยีงสั่นเทา

“อบุตัเิหตคุร่าชวีติไฮโซสาว ซิ่งรถเก๋งถกูรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาชนเข้า

อย่างจงั ประกอบกบัฝนตก ท�าให้รถเสยีหลกัพลกิคว�่าหลายตลบ บรเิวณ

ทางโค้งต้นไทรซึ่งชาวบ้านลอืกนัสนั่นว่าเป็นโค้งร้อยศพ...” จนัจวงอ่านอย่าง

ตั้งใจ เริ่มมีเค้าลางแล้วว่า ท�าไมเธอถึงจ�าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสิงขรเมื่อ 

เดอืนก่อนไม่ได้

นั่นเพราะอุบตัเิหตุในครั้งนั้นไม่ใช่เขาที่เสยีชวีติ แต่เป็น...

“…เป็นเหตุให้ นางบุษบรรณ อ�านวยวานิช เสียชีวิตคาซากรถที่ 

ยบัเยนิ”
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อ่านถึงตรงนั้นจันจวงก็ชะงัก และจะหันไปถามนามสกุลของบุษ-

บรรณให้แน่ใจ แต่แทนที่จะเหน็หญงิสาวผู้เลอโฉมแต่งกายด้วยชุดสะอาด

เรยีบร้อยเหมอืนตอนที่ซ้อนจกัรยานยนต์มาด้วยกนั กลบักลายเป็นผู้หญงิ

ซึ่งอยู่ในชุดราตรีสีแดงที่ตามล�าตัวรวมทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและแผล

เหวอะหวะ

บษุบรรณมองเธออย่างงนุงง ก่อนจะก้มลงมองตวัเองที่จู่ๆ  กเ็ปลี่ยน

มาใส่ชุดราตร ีแถมยงัมแีผลและเลอืดเตม็ไปทั้งใบหน้าและล�าตวั

“นะ...นี่มนัอะไรกนั”

หญงิสาวที่เพิ่งรู้ตวัเองว่าตายไปแล้วกรดีร้องออกมา พอจนัจวงเหน็

อย่างนั้นก็ตัวแข็งทื่อ ดวงตาที่เบิกกว้างอยู่แล้วเหลือกลาน ก่อนจะสิ้นสติ 

สมัปชญัญะไปในวนิาทนีั้นเอง

ให้ตายส ินี่ฉนัคยุกบัผทีี่ไม่รูว่้าตวัเองตายถงึสองตนเป็นวรรคเป็นเวร

มาตั้งสามคนืเลยหรอืนี่


