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คำ�นำ�
บนโลกใบนี้ล้วนมีความเชื่อมากมายหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป เช่น
ห้ามเคาะจานเวลาทานข้าว ห้ามร้องเพลงในครัว ห้ามตัดผมวันพุธ ห้ามใช้หวีที่หัก
ห้ามขานรับเสียงทีร่ อ้ งทักในเวลากลางคืน ฯลฯ ซึง่ ความเชือ่ เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั วิจารณญาณ
ของแต่ละบุคคล และยังเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง นิทาน
ค�ำสอน หรือแม้กระทัง่ กุศโลบายเพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่าง มันอยูท่ วี่ า่ ใครจะเลือกเชือ่
แบบไหนมากกว่า
คงเป็นเหมือนกันกับที่ 'ศรัณย์' ตัวละครเอกของเรื่องเลือกจะเชื่อค�ำบอกเล่า
ในต�ำนานที่ว่า 'อย่าออกจากบ้านในวันแรกของฤดูฝน หากไม่อยากเจอเขาและ
ไม่อยากโชคร้าย' เพราะเป็นสิ่งที่แม่ของเขาพูดกรอกหูมาตั้งแต่เด็ก แต่สุดท้ายเขาก็
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตานี้ได้ เพราะว่าปัญหาเรื่องปากท้องนั้นย่อมส�ำคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด และนั่นก็ท�ำให้เขาได้พบกับ 'รามิล' คนต้องห้ามของฤดูฝนที่จะเข้ามา
เปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตของเขาไปตลอดกาล
มาร่วมเป็นก�ำลังใจให้กบั เรือ่ งราวระหว่างหนึง่ คนกับอีกหนึง่ สิง่ ทีค่ ล้ายวิญญาณ
กันดีกว่าค่ะ ว่าพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและข้อจ�ำกัดต่างๆ ในชีวิต และ
ได้รับในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาหรือไม่ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากได้อ่านนิยายเรื่อง
'ฤดูฝนเมือ่ กาลครัง้ หนึง่ ' เล่มนีจ้ บแล้ว ทุกท่านจะเกิดความรูส้ กึ ซาบซึง้ ตรึงใจในเนือ้ หา
และตกหลุมรักทุกตัวละครไปพร้อมๆ กันอย่างแน่นอนค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย

นิยายเรื่องนี้ เ ป็ นเรื่ อ งที่ แ ต่ ง ขึ้ นจากจิ นตนาการของผู้เ ขียน
ไม่มีค วามเกี่ย วข้ อ งกั บบุ คคล สถานที่ หรื อ เหตุการณ์จริงใดๆ
เนื้อ หามีป ระเด็น อ่ อ นไหวเกี่ ยวกั บความรุ นแรง ปัญ หาในครอบครัว
มีการใช้ถ ้อ ยค�ำแง่ลบและกล่ าวถึ ง การฆ่ าตั วตาย ซึ่ ง อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ
ส� ำ หรั บผู ้ อ ่ านที่ มีอ ายุ 18 ปี ขึ้นไป
โปรดใช้ วิจ ารณญาณในการอ่ า น
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บทน�ำ

เขาผู้ปรากฏตัวในวันแรกของฤดูฝน
ดวงตาคมกวาดผ่านตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดยีส่ บิ เจ็ดนิว้
อย่างเคร่งเครียด เว็บไซต์ข่าวดังเสนอบทความเกี่ยวกับเขาผู้สวมรองเท้าบูต
และถือร่มกันฝนสีแดง ดัง่ เรือ่ งเล่าหลอกเด็กคล้ายนิทานปรัมปราจะมีสกั กีค่ น
ที่เชื่อค�ำเล่าขานจากบรรพบุรุษ ทว่ามักชวนให้พิศวงด้วยถ้อยค�ำว่าไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่
นิว้ เรียวยาวคลิกเม้าส์เข้าหน้าบทความเพือ่ อ่านรายละเอียด พอเจอเรือ่ ง
คุ้นตามักท�ำให้ต่อมความอยากรู้กระตุกทุกที แต่มันไม่มีอะไรบอกมากไปกว่า
ลักษณะของเขาผู้นั้น พร้อมจบท้ายด้วยประโยคที่ว่า 'อย่าออกจากบ้าน
ในวันแรกของฤดูฝน หากไม่อยากเจอเขาและไม่อยากโชคร้าย'
ศรัณย์ถอนหายใจเฮือกใหญ่เมือ่ อ่านแล้วไม่ได้อะไรเพิม่ เติม ไม่มใี ครรูว้ า่
เขาผูน้ นั้ เป็นใคร มีอยูจ่ ริงไหมบนโลกแห่งนี้ เพราะมันเป็นเพียงค�ำบอกเล่าของ
คนเฒ่าคนแก่ อาจจะเป็นภูตผี วิญญาณเร่ร่อน หรือเป็นแค่เรื่องหลอกเด็ก
เพือ่ ป้องกันอันตราย แต่หากถามว่าตัวเขาเชือ่ ไหม แน่นอนว่าเชือ่ ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะได้ยินมาตั้งแต่ตอนจ�ำความได้ มารดามักพูดกรอกหูอยู่เสมอ
วันแรกของฤดูฝนถูกก�ำหนดไว้อย่างแน่ชดั มันเริม่ ต้นในวันทีห่ นึง่ เดือนหก
และยาวนานไปจนถึงปลายปี ฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูอื่น เป็นเช่นนี้มาตลอด
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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และใช่...วันนี้เป็นวันแรกของฤดูฝนเขาจึงหมกตัวอยู่ในบ้านตั้งแต่เช้า
เจ้าของร่างสูงลุกจากโต๊ะท�ำงานแล้วเดินตรงไปยังห้องครัว เขาเป็น
พนักงานฟรีแลนซ์เพิ่งจะอายุยี่สิบหกปีเมื่อเร็วๆ นี้ แม้จะไม่มีงานประจ�ำแต่
รายได้ของเขาก็เพียงพอต่อการประทังชีวติ ศรัณย์ไม่ชอบมีปฏิสมั พันธ์กบั ใคร
ถึงจะมีบริษทั ติดต่อให้ไปร่วมงานมากมายแต่เขาก็ปฏิเสธและเลือกทีจ่ ะใช้ชวี ติ
อยู่ในบ้านของตนเอง
บ้านของเขาพอมีฐานะจึงไม่ค่อยเดือดร้อนสักเท่าไหร่ หากจะรับงาน
ต่อเดือนน้อย ทว่าเขาดันท�ำงานราวกับตัวเองเป็นหนีก้ อ้ นโต หนึง่ ในความตัง้ ใจ
คืออยากเก็บเงินเอาไว้ซอื้ คอนโดฯ ให้นอ้ งสาวทีจ่ ะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้า
แต่ตอนนี้เขาเก็บมันได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
เอาน่า เพื่อน้องสาวเขาท�ำได้อยู่แล้ว
ชายหนุม่ ส่ายศีรษะเมือ่ เปิดตูเ้ ย็นแล้วพบกับความว่างเปล่า ไม่มแี ม้กระทัง่
ไข่สักฟอง ปกติเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารแช่แข็งหรือบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เวลา
ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตมักซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ให้เพียงพอภายในหนึ่งสัปดาห์
แต่ไม่รู้ว่าตัวเองหน้ามืดตาลายกินเกินก�ำหนดไปตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาเหลือบตามองนาฬิกาแขวนผนังทีบ่ อกว่าอีกสิบนาทีจะหนึง่ ทุม่ วันนี้
เขาเกาะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แทบไม่ได้กระดิกตัวเพราะมีงานต้องเคลียร์
แถมยังได้รับค�ำสั่งจากมารดามาอีกว่าห้ามออกไปไหนเด็ดขาด แต่เห็นที
คงต้องขัดค�ำสั่งสักหน่อยเพราะเขาหิวเกินกว่าจะอดทนรอให้ถึงวันพรุ่งนี้
ศรัณย์เดินไปหยิบร่มกันฝนสีเหลืองสดใสมาถือ ยืนลังเลอยู่หน้าประตู
พักหนึ่งเพื่อตัดสินใจ ลึกๆ ยังแอบกังวลเกี่ยวกับค�ำเตือนเพราะนี่ยังไม่ทัน
ข้ามวันแรก ทว่าสองเท้ากลับท�ำหน้าที่ไวกว่าความคิด เขาหมุนลูกบิดและ
ก้าวพ้นประตูมาแล้ว ค�ำปลอบใจตัวเองคือคงไม่โชคร้ายขนาดนั้น
สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่เริ่มต้นวัน ยังไม่ทันเห็นแสงอาทิตย์ขึ้น
ท้องฟ้าก็มืดครึ้มและมีหยดน�้ำฝนร่วงมาเป็นระยะ มีบางช่วงที่มันหยุดลง แต่
ก็ตกลงมาใหม่สลับกันอยู่อย่างนั้น กระทั่งตอนนี้มันก�ำลังหนักขึ้นเรื่อยๆ
จนคิดว่าผิดแปลก เสียงฝนดังกระทบหลังคาบ้านจนคนฟังรูส้ กึ ใจหาย กระนัน้
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ความหิวยังได้รับความสนใจมากกว่าความกลัว
ชายหนุม่ ล็อกประตูดา้ นในก่อนก้าวเท้าออกมา มือหนึง่ ก�ำลังไขแม่กญ
ุ แจ
เพือ่ เปิดประตูรวั้ แต่แค่เงยหน้าขึน้ มองตรงไปข้างหน้า เขาก็ตอ้ งหยุดปลายเท้าไว้
ร่มกันฝนสีเหลืองแสบตาหลุดจากมือและร่วงลงสู่พื้นอย่างง่ายดาย
เป็นเพราะศรัณย์เจอแล้ว
เจอเขาผู้อยู่ในค�ำบอกเล่าของบรรพบุรุษ
"อาทิตย์นี้ท�ำงานหนักไปใช่ไหม...อ่า มันต้องใช่แน่ๆ" ฝ่ามือใหญ่ยกขึ้น
ลูบใบหน้า ก้อนเนื้อในอกเต้นถี่รัวยิ่งกว่าการนั่งฟังเรื่องผีตอนตีสอง ศรัณย์
พรูลมหายใจออกก่อนหลับตาลงแล้วลืมขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้ร่างกายเปียกปอน
จากน�ำ้ ฝนแต่หาได้สนใจไม่ ดวงตาคมเพ่งมองไปตรงหน้าทว่ายังพบคนคนเดิม
ยืนอยู่อีกฟากฝั่ง "ควรรอให้ฝนหยุดตกก่อนสินะ"
เขาเม้มปากพลางหมุนตัวเพื่อจะเดินกลับเข้าบ้าน มือไม้สั่นเทาเพราะ
ตระหนกและตื่นกลัว โชคดีที่สองเท้ายังคงท�ำงานได้ปกติ ก้าวออกทีละนิด
ดีกว่าโดนแช่แข็ง แต่ในขณะที่ก�ำลังไขประตูบ้าน ความรู้สึกเย็นเยียบเสมือน
ลมหนาวพัดผ่านด้านหลังอย่างจงใจท�ำเอาขนลุกซู่ ก่อนน�้ำเสียงเรียบนิ่ง
จะดังแว่วเข้ามา
"ถ้าคุณเห็นผม ไม่ควรจะหันหลังกลับโดยไม่ทักทาย"
"สรุปแล้วจะกินอะไรดีวะ" ศรัณย์พึมพ�ำกับตัวเองแสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยิน
ทั้งที่มันก้องอยู่ในหูจนแทบอยากร้องไห้ สัมผัสได้ว่าแผ่นหลังของเขาก�ำลัง
ชุ่มไปด้วยหยาดน�้ำฝนเย็นเฉียบจนเสื้อแนบชิดไปกับผิว "บะหมี่เกี๊ยวเปิดใหม่
หน้าซอยมันก็น่าจะ..."
"คุณปฏิเสธความรู้สึกไม่ได้หรอก" เขากลืนน�้ำลายลงคอทว่ามันรู้สึกฝืด
ไปหมด หนาวขนาดนี้แต่อุณหภูมิร่างกายกลับร้อน ทุกถ้อยค�ำของบุคคล
ต้องห้ามผู้นี้เบาหวิวดั่งสายลมพัดแต่มันชัดเจนเสียเหลือเกินในระบบการรับรู้
ฝ่าเท้าก�ำลังจะก้าวเข้าบ้านเมื่อไขกุญแจเสร็จเรียบร้อย "ผมรู้ว่าคุณเชื่อ"
"..." อากาศชื้นฝนถูกสูดเข้าร่างกาย ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเขาเชื่อ
สุดหัวใจ โชคชะตาก�ำลังเล่นอะไรกับคนเพิ่งพ้นเบญจเพส ตอนอายุยี่สิบห้า
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ก็ไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้าย จะมาเกิดเอาตอนนี้มันก็แย่ไปหน่อยไหม ขอใช้ชีวิต
แบบปกติสขุ ไม่ได้เหรอ! หัวใจดวงใหญ่เต้นหนักหน่วง ฝ่ามือก�ำลูกบิดประตูแน่น
จนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความชื้นที่สัมผัสได้มาจากหยาดเหงื่อหรือน�้ำฝนกันแน่
เขาหลับตาลงและลืมขึ้นอย่างรวดเร็ว เปิดประตูบ้านอย่างไม่เกรง
ยังไม่ทันได้ก้าวขาเข้าไป เจ้าของร่างสูงก็กระเด็นออกมาจากหน้าประตูด้วย
แรงปะทะดั่งสายลม แถมเสียงฝนก็แผ่วลงมากจนท�ำให้ได้ยินน�้ำเสียงนิ่งเย็น
ของใครบางคนกระซิบใกล้หู
"ศรัณย์ ปภาเตชสิทธิ์"
"..." ฉิบหายแล้ว ฉิบหายแน่ๆ รู้ชื่อกันด้วยเหรอวะเนี่ย แล้วท�ำไมต้อง
ท�ำรุนแรงด้วย
"คุณเชื่อว่าผมมีอยู่จริง" ศรัณย์ยังท�ำใจดีสู้เสือ เดินดุ่มๆ เข้าบ้าน แต่
ดันโดนขัดด้วยสายลมแรงจนปลิวออกห่างจากประตูอกี ครัง้ ชายหนุม่ พยายาม
ตั้งรับใหม่ ก้าวขายาวๆ แล้ววิ่ง ต้องได้เข้าบ้านโว้ย!
"เชี่ย!" สองขาหยุดชะงัก เสียงดังโหวกเหวกก่อนล้มลงเพราะตื่นกลัว
เมื่อคนในชุดเสื้อโค้ตตัวยาว ถือร่มกันฝนสีแดงมายืนอยู่กลางประตู บ้านก็
บ้านเขานะเว้ย!
กระนัน้ พอพินจิ แล้วก็อยากจะคลิกเข้าไปในบทความทีเ่ พิง่ อ่านมาเมือ่ ครู่
เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคนต้องห้ามในค�ำบอกเล่า ไม่ได้มีเพียงแค่ร่มกันฝน
รองเท้าบูต และสวมเสื้อโค้ตเสียหน่อย ยังสวมหมวกบักเก็ตทับด้วยผ้าพันคอ
ปิดบังใบหน้ามิดชิดยิ่งกว่าพวกมิจฉาชีพ เซ้นส์สัมผัสที่หกเจ็ดแปดเก้าอะไร
ก็ไม่มี ท�ำไมมีผีโผล่มาให้เห็นวะเนี่ย
"คุณก�ำลังคิดว่าผมเป็นผีอยู่หรือเปล่า" อยากร้องตะโกนออกไปว่า
เหี้ยอะไรกัน อ่านใจได้ด้วยเหรอ มันจะมากเกินไปแล้ว เป็นผีไม่พอต้องมา
หลอกซ�ำ้ หลอกซ้อนแถมละเมิดความเป็นส่วนตัวกันอีก ไม่ยตุ ธิ รรมเลยว่ะ "เฮ้"
ศรัณย์ลุกขึ้นยืนเบือนหน้าหนีไปทางอื่น ภายในใจยกบทสวดที่เคย
ร�ำ่ เรียนตอนไปบวชเป็นพระขึน้ มาหมด จ�ำได้บา้ งไม่ได้บา้ งแต่กท็ อ่ งๆ ไปเถอะ
ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้และจะไม่หนั ไปมองเด็ดขาด เขารูส้ กึ ผิดฉิบหายแล้ว
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ที่ไม่เชื่อค�ำพูดของมารดา
พอยืนสวดมนต์อยูส่ กั พัก ไม่มเี สียงพูดคุยกับเขาอีกจึงวางใจ เอาล่ะเฮ้ย
อย่างน้อยบทสวดมนต์ก็ไล่ได้ เขาค่อยๆ หันหน้ากลับมามองทว่าดวงตาคม
กลับต้องหลุบลงต�่ำเพราะเจ้าของรองเท้าบูตแดงยังยืนกอดอกมองอยู่ แม้
อีกฝ่ายจะปิดบังใบหน้าไว้แต่ความรู้สึกมันบอกได้ว่าก�ำลังโดนจ้อง
แม่งเอ๊ย! ถ้ายังไม่หลีกไปไหนมีหวังพรุง่ นีไ้ ด้มขี า่ วฟรีแลนซ์วยั ยีส่ บิ หกปี
หัวใจวายตายอยู่หน้าประตูบ้านแน่ๆ
"...ไปทีช่ อบๆ นะครับ เดีย๋ วผมจะท�ำบุญไปให้" สุดท้ายแล้วไม่มที างเลือกอืน่
นอกจากขยับริมฝีปากพูดเบาๆ ตามบทละครโทรทัศน์เวลาเจอผี "อย่ามาหลอก
มาหลอนกันเลยนะครับ...ชิ่ว"
"โอเค"
"..." ในใจเขายิ้มกว้างที่อย่างน้อยก็เชื่อฟัง
"ผมจะถือว่าคุณเห็นผมแล้วนะ"
"ไม่เห็นๆๆ ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น" ศรัณย์โวยวายโบกมือปัดป่าย ตื๊ออะไร
นักหนา หากยังกลัวคงไม่ได้เข้าบ้านแน่ๆ จึงท�ำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเรื่องเมื่อครู่
ไม่เคยเกิดขึ้น "หิวว่ะ ไปซื้อบะหมี่กินค่อยเข้าบ้านดีกว่า"
"ถ้าคุณยังคิดปฏิเสธผม คุณจะไม่ได้กา้ วขาออกไปไหน" น�ำ้ เสียงนิง่ เย็น
เอ่ยขณะศรัณย์หมุนตัวกลับออกไปทางหน้าประตูรวั้ หยาดฝนทีเ่ ริม่ ซาลงเมือ่ ครู่
ตอนนีร้ นุ แรงกว่าเก่าจนตกกระทบผิวแล้วรูส้ กึ เจ็บ ชายหนุม่ ไม่ฟงั เสียง ก้าวขา
ขยับทีละนิด "ถ้าคุณมั่นใจว่าฝ่าฝนออกไปได้"
"..."
"จะลองดูผมก็ไม่ห้าม"
ศรัณย์หยุดยืนนิง่ เขาตากฝนมานานแล้ว ถ้าไม่เป็นไข้คงเป็นยอดมนุษย์
ความรู้สึกตอนนี้เหมือนจะล้มพับไปกับพื้นได้ทุกเวลา ฝนเม็ดใหญ่ตกกระทบ
หลังคาจนเสียงดังแถมแรงกว่าเดิม ขืนตะบีต้ ะบันเดินฝ่าออกไปได้เจ็บกว่านีแ้ น่
"เจ็บนะเนี่ย!" ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวเจ็บตัว เพราะไม่มีทางยอมอยู่
ตรงนี้แน่ๆ เขาฝืนวิ่งออกมาจนข้ามพ้นรั้วบ้านหมายจะหาแหล่งหลบฝนใหม่
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เพราะเขาไม่สามารถเดินกลับเข้าบ้านได้
"คุณก็หยุดแล้วฟังผมสักที"
"ไม่โว้ย!" ศรัณย์สติแตกไปแล้วเพราะเขาโต้ตอบกับผีสาง เจ็บตัวไม่สน
แต่ขอให้ได้วิ่งออกจากบ้าน อย่างน้อยไปหลบอยู่ป้อมยามก็ยังดี
"เฮ้อ ถ้างั้นผมจะบอกคุณเอาไว้อีกอย่าง" น�้ำเสียงนั้นกระซิบข้างใบหู
ราวกับเหนือ่ ยใจเป็นอย่างมาก แต่นนั่ น่ะมันควรจะเป็นเขาไม่ใช่หรือไง "ต่อให้
คุณวิ่งหนีไปสุดขอบโลก คุณก็ยังจะเจอผมอยู่ดี"
"..."
"เพราะผมมาหาคุณที่นี่"
"..."
"ด้วยหน้าที่ที่ไม่อาจปฏิเสธเช่นกัน"
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บทที่หนึ่ง
คนต้องห้ามและสารจากยมทูต
ศรัณย์วิ่งฝ่าฝนจนเนื้อตัวเจ็บไปหมดแล้วหยุดพักอยู่ป้อมยามเกือบ
สิบนาที คุณลุงยามที่สนิทกันงงเป็นไก่ตาแตก ถามว่าท�ำไมถึงวิ่งตากฝนจน
ตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน�ำ้ เขาจึงสร้างเรือ่ งโกหกว่าอกหักเลยอยากลองท�ำอะไร
บ้าบิ่นดูสักครั้ง
หลังพักจนพอใจจึงเดินออกไปซื้อบะหมี่ทั้งตัวเปียกๆ มั่นใจว่าเจ้าของ
รองเท้าบูตแดงคงไม่ตามมาแล้ว ต่อให้ค�ำพูดสุดท้ายจะขู่อยู่กลายๆ ก็เถอะ
ชายหนุ่มเดินกลับบ้านทั้งที่ฝนยังตกหนัก พอนึกภาพแล้วยังขนลุกอยู่
ไม่น้อย เจ้าของร่มกันฝนสีแดง ใบหน้าถูกบดบังจนแทบมองไม่เห็นอะไร
หรือเพราะหน้าเละเลยต้องปิดไว้ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็น่ากลัวฉิบหาย!
ศรัณย์เดินท่องนะโมตัสสะมาตลอดทาง หิ้วถุงบะหมี่เดินตากฝนขยับ
ปากมุบมิบ เลิกสนใจแล้วด้วยว่าคนอืน่ จะคิดอย่างไร แต่เขาไม่ใช่พวกเล่นของ
หรือท�ำคุณไสยในวันฝนตกหรอกนะ แม่งเอ๊ย เพราะเจ้าร่มแดงนั่นคนเดียว!
เมือ่ หยุดอยูห่ น้ารัว้ บ้านแล้วกลับรูส้ กึ โล่งใจอย่างประหลาด ไม่มรี อ่ งรอย
ของผีสางมารบกวนใจ หรือเขาหิวมากไปจนตาลายสร้างเรือ่ งราวบ้าบอขึน้ มาเอง
ชายหนุ่มมุ่งตรงไปในครัววางถุงบะหมี่ลงบนโต๊ะแล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อ
คลายความหนาว
บะหมีร่ อ้ นถูกเทลงในชามอย่างใจเย็น ศรัณย์เดินไปเปิดตูเ้ ย็นหยิบขวดน�ำ้
ออกมาเทลงแก้ว ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งเตรียมพร้อมกินอาหารมื้อค�่ำ เขามักจะ
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ดืม่ น�ำ้ หนึง่ แก้วก่อนเสมอ ทว่าช่วงก�ำลังกระดกน�ำ้ เข้าปาก ไฟในบ้านดันดับสนิท
อีกทัง้ ฟ้ายังแลบและส่งเสียงค�ำราม แสงจากสายฟ้าเล็ดลอดผ่านหน้าต่างครัว
เข้ามา
ท�ำไมมันเหมือนบทในหนังผีเลยวะ ไอ้ฉิบหาย!
ศรัณย์วางแก้วน�้ำลงบนโต๊ะ ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วหมุนตัวไปด้านหลัง
เพื่อจะหยิบไฟฉายในตู้เก็บของ จังหวะนั้นเขาได้ยินเสียงกึกๆ ดังแว่วเข้ามา
มันเหมือนเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้น ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหัวใจชายหนุ่ม
สั่นระรัว พยายามนึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด ชีวิตจริงไม่ใช่หนังสักหน่อย คงไม่
พอเหมาะพอเจาะกันขนาดนัน้ เขาตัดสินใจเปิดไฟฉายแล้วหันกลับไปทางเดิม
แต่แล้ว...หัวใจศรัณย์ก็แทบวาย ร่างกายชาวาบขึ้นมาทันที
เพราะเจ้าของรองเท้าบูตแดงปรากฏอยู่ตรงหน้า
"ไอ้เหีย้ !" ศรัณย์ตะโกนลัน่ ถอยกรูดจนชิดเคาน์เตอร์ครัว เจ้าของเสือ้ โค้ต
นัน่ โยกศีรษะหลบกระบอกไฟฉายทีเ่ ขาปาไป ตอนนีม้ นั เลยกลายเป็นมีแสงส่อง
อยู่ด้านหลังแทน โอ้โห จะร้องไห้แล้ว "...ยังไม่ไปไหนอีกเหรอ ไปเกิดเถอะนะ
หรืออยากได้อะไรจะท�ำบุญไปให้"
"จะพูดอีกครั้งว่าผมไม่ใช่ผี"
"ไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไร เห็นว็อบแว็บไปมาได้ขนาดนี้" เขากล้าๆ กลัวๆ
เมื่อเจ้าของร่มแดงย่างเท้าเข้ามาใกล้ ศรัณย์กลืนน�ำ้ ลายก่อนหยดน�้ำตาจะ
ร่วงเผาะ "ยะ...อย่าเข้ามานะเว้ย!"
ตอนนี้รู้แล้วว่าค�ำพูดสุดท้ายก่อนจะได้ไปซื้อบะหมี่อย่างสบายใจไม่ใช่
ค�ำขู่ ศรัณย์เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอผีเป็นครั้งแรก
"ใจเย็นก่อน"
"ออกไป ชิว่ !" ชายหนุม่ กะพริบตาถี่ หยดน�ำ้ ตาร่วงแหมะๆ "มีพระนะโว้ย!"
"มานั่งกินบะหมี่ก่อนไหม เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง"
"ไม่กลัวพระเหรอวะ!"
"ก็ไม่นะ" น�้ำเสียงเย็นยะเยือกส่งผลให้ศรัณย์ขนลุกวาบ "ตกลงจะยืน
ตรงนั้นใช่ไหม"
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เปรี้ยง!
"ไอ้เหี้ยๆๆ! อยู่ไม่ได้แล้ว" แม้จะพูดอย่างนั้นแต่ชายหนุ่มดันเข่าอ่อน
ทรุดตัวลงกับพืน้ สองขาไม่มแี รงจะก้าวไปข้างหน้า ฟ้าผ่าทีหนึง่ แสงก็สว่างวาบ
ทีหนึ่ง เขาไม่ต้องการให้บ้านตัวเองเป็นสถานที่ถ่ายท�ำหนังผีของแท้หรอกนะ
"อยูไ่ ม่ได้กล็ กุ ไปสิ" แม้เสียงจะติดนิง่ เย็นแต่รบั รูไ้ ด้วา่ มันออกแนวประชด
ประชันอยู่หน่อยๆ
"..."
"ไปซะสิ" ศรัณย์กลืนน�้ำลาย ยกเข่าขึ้นกอดแน่น น�้ำตายังไหลไม่หยุด
แต่ไม่มีเสียงสะอื้นหลุดออกมาให้ได้ยินสักแอะ "ไม่ไปเหรอ"
"ย่อ...ย่อมาท�ำไมเนีย่ !" ยอมรับเลยว่าภาพทีอ่ ยูใ่ นโสตประสาทการมองเห็น
ของเขาตอนนี้มันน่ากลัวฉิบหาย คนตรงหน้าค่อยๆ นั่งยองโดยใช้ร่มเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยว เขาพนมมือแล้วท่องบทสวดอีกครั้ง
"จะท่องกี่บทก็ท�ำอะไรผมไม่ได้หรอก"
"..."
"ผมบอกคุณแล้ว"
"..."
"ผมไม่ใช่ผี"
ศรัณย์ยกมือปิดหูตัวสั่นงันงกแล้วก้มหน้างุด เสียงฝนดังเปาะแปะกับ
หัวใจสัน่ ระรัว สาบานเลยว่าเพิง่ เคยหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอก
ก็คราวนี้
"นะโม..." หนนี้เขาพูดออกเสียง ทว่ายังไม่ทันท่องจบถ้อยค�ำเย็นเยือก
ก็เอ่ยแทรกขึ้นมา
"ตัสสะ ภะคะวะโต"
โอ้โห ไม่ใช่แค่ไม่กลัวแต่ทอ่ งต่อได้ดว้ ย ไม่เป็นไร บทนีม้ นั อาจจะธรรมดา
เกินไปคงต้องเป็นชินบัญชร เขาท่องแบบเต็มได้ดว้ ย รับรองเผ่นแน่บ! ขอนึกถึง
หลวงพ่อก่อนเลย
"ปุตตะกาโมละเภปุตตัง"
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"อ้อ"
"..." ศรัณย์เงียบไปชั่วครู่เมื่อเจ้าร่มแดงเอ่ยออกมา พอนึกได้ว่าไม่ควร
หยุดจึงท่องต่อ "ธะนะ..."
"ธะนะกาโมละเภธะนัง"
ชายหนุม่ พยายามไม่ฟงั เสียงท่องทีด่ งั ขึน้ มาพร้อมกัน หลังสวดบทอธิษฐาน
จนจบเขาจึงเริ่มท่องบทคาถาชินบัญชร
"ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา..."
"เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา"
สิ้นเสียงท่องบทแรก ปลายร่มสีแดงก็กระทบพื้นเป็นจังหวะ "ผมท่องได้ทั้งบท
จะสวดพร้อมกันเลยไหมล่ะ"
"มาหลอกกันท�ำไม!" มันคงไม่มีทางเลือกอื่น ไหนๆ เขาก็คุยด้วยได้แล้ว
เอาเลย คุยให้มันรู้เรื่อง "ไปที่ชอบๆ ดิ!"
"ไม่มีที่ชอบ ที่นี่ก็ไม่ชอบ"
"แล้วมาท�ำไม"
"จ�ำเป็นต้องมา" ฝ่ายนัน้ ว่าก่อนลุกขึน้ ยืน เขาสังเกตหลายครัง้ แล้วมัน่ ใจ
แน่นอนว่าเป็นผี เพราะไม่ว่าแสงจะตกกระทบกี่ครั้งก็ไม่เห็นเงาเลย "ตกลงจะ
ฟังกันได้หรือยัง"
"ใครจะไปฟังผีพูด!" ศรัณย์เบะปากทั้งที่ยังห่อตัวอยู่ชิดเคาน์เตอร์ครัว
คนต้องห้ามในต�ำนานเป็นผีจะให้เขาท�ำยังไงวะ "ยะ...อย่ามาหลอกมาหลอนกัน
เลยนะ อยากได้...อยากได้อะไรจะท�ำบุญไปให้"
"เคยเห็นผี เคยเห็นวิญญาณเหรอถึงได้รู้ว่าเป็นแบบไหน" ภายใต้
หมวกก�ำบัง เรียวคิ้วก�ำลังขมวดเข้าหากันมุ่น "ผมไม่ใช่ผี"
"แต่คุณไม่มีเงา ผีไม่มีเงา"
"เฮ้อ พูดยากพูดเย็นเหลือเกิน"
"ใครจะไปเชือ่ ล่ะวะ...ตอนนีผ้ มก�ำลังพูดกับผี" ศรัณย์ยกมือตบหน้าตัวเอง
ซ�้ำหลายหนจนรู้สึกชาและเจ็บไปหมด กะพริบตาเป็นสิบครั้งก็ยังเห็นเจ้าของ
รองเท้าบูตแดงอยู่ที่เดิม กระทั่งเสียงท้องร้องโครกครากดังขึ้นจึงพอนึกได้ว่า
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เขาหิว "หิวว่ะ"
"มากินสิ"
"..."
"บอกว่าไม่ใช่ผีไง"
"ไม่เชื่อ!"
"แล้วแต่ อยากจะอดก็ตามใจ" เจ้าของรองเท้าบูตแดงว่าเสียงเหนื่อย
ก่อนขยับตัวไปนั่งบนเก้าอี้อย่างมีมารยาท ถึงไฟดับแต่ความสามารถของเขา
ท�ำให้มองเห็นรอบด้านได้ชัดเจน อีกทั้งยังรับรู้ได้ว่าเจ้าของบ้านอย่างศรัณย์
ก�ำลังหวาดกลัวเพียงใด "ผมจะนั่งตรงนี้"
"นั่งก็นั่งไปดิ แต่ผมไม่อยู่แล้วโว้ยยย!" ศรัณย์ฮึดใจ ลุกขึ้นยืนแล้วรีบ
วิง่ ขึน้ ไปบนชัน้ สอง เขาผลักประตูหอ้ งนอนเพือ่ หาทีห่ ลบภัย ทว่าพอเปิดเข้าไป
แล้วดันเจอร่มสีแดงวางอยู่ข้างเตียง ราวกับฉากหนังสยองขวัญ เสียงรองเท้า
กระทบพื้นดังขึ้นมาอีกแล้ว ถือว่าดีแค่ไหนที่ยังพอตั้งสติอยู่ได้ไม่เป็นลมไป
เสียก่อน "เชี่ย"
"คุณศรัณย์เลิกโวยวายก่อนได้ไหม" น�้ำเสียงเย็นยะเยือกดังซ�้ำอีกครั้ง
ใกล้ใบหู ชายหนุ่มถอยเข้าประตูห้องนอนอย่างหวาดเกรง ฝ่ามือล้วงโทรศัพท์
ออกมาจากกระเป๋าก่อนกดโทรออกหาผูเ้ ป็นมารดา ทว่าระบบตอบรับอัตโนมัติ
กลับพูดขึ้นมาว่าเขาเงินหมด อะไรจะซวยขนาดนี้วะ
หรือว่ามันคือ...
"ผมไม่อยากโชคร้าย!" ตอนแรกว่าจะไม่สติแตกแต่มนั ยัง้ เอาไว้ไม่อยูแ่ ล้ว
ชายหนุ่มวิ่งตึงๆ ลงไปชั้นล่าง มุ่งตรงเข้าห้องครัวอีกหนหมายจะไปเอาไฟฉาย
กลับคืน เขาไม่สามารถเดินในบ้านมืดๆ ได้ กลัววิ่งแล้วนิ้วก้อยเท้าชนขอบโต๊ะ
นี่สิ เจ็บปวด!
"หาอะไร ไฟฉายเหรอ" เสียงนัน้ เอ่ยถามขณะชูกระบอกไฟฉายขึน้ แล้วยัง
แกว่งไปมา "มาเอา"
"ผีที่ไหนจับของได้วะ" ศรัณย์พึมพ�ำ แทบไม่เชื่อลูกตาตัวเอง ผีจับ
กระบอกไฟฉายได้ด้วยเหรอ ไม่เห็นเหมือนที่เคยได้ยินมาเลย เขาหมุนตัวไป
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หยิบตะหลิวกับหม้อมาถือเอาไว้เป็นเกราะก�ำบัง "เป็นมิจฉาชีพเหรอ...ไม่ดิ
ต้องเป็นผีแหละเพราะไม่มีเงา"
"ไม่ใช่มิจฉาชีพ ไม่ใช่คน แต่ก็ไม่ใช่ผี"
"..."
"ผมเป็นอะไรทีพ่ เิ ศษกว่านัน้ " น�ำ้ เสียงเรียบนิง่ เอ่ยอีกหนแต่ฟงั แล้วเหมือน
มีพลังอย่างบอกไม่ถูก "ผมบอกแล้วว่ามาหาคุณด้วยหน้าที่ คุณเลิกโวยวาย
แล้วฟังผมสักที"
"...ถอยออกไปไกลๆ ดิ"
"กลัวอะไร"
"คนต้องห้ามใครจะไม่กลัว"
"คนต้องห้าม?" เขาถามเสียงฉงน มองหน้าเจ้าของบ้านอย่างเหนือ่ ยหน่าย
ริมฝีปากภายใต้ผ้าพันคอหยักยิ้มขึ้นเพียงเล็กน้อย "อะไรคือคนต้องห้าม แล้ว
ตกลงจะให้ผมเป็นคนหรือผี"
"ไม่รู้ แต่เขาบอกกันมาแบบนี้"
"เขา? เขาไหนล่ะ"
"ช่างเหอะ เอาเป็นว่าคุณเป็นคนต้องห้าม" ศรัณย์ไม่รวู้ า่ ท�ำไมตัวเองต้องมา
นั่งต่อความยาวสาวความยืดอย่างนี้ด้วย "แต่คนต้องห้ามที่เป็นผีเข้าบ้านผม
ได้ด้วยเหรอวะ บ้านผมมีเจ้าที่นะเว้ย!"
"ขออนุญาตแล้ว"
"เชี่ย...ท�ำงานร่วมกันแบบนี้เลยเหรอ" ชายหนุ่มเหงื่อกาฬแตก ยกมือ
ลูบหน้า เขาควรจะโทรบอกมารดาใช่ไหมว่าเจ้าที่ในบ้านไว้ใจไม่ได้
"ไหนพูดมาหน่อยว่าต้องห้ามยังไง"
"คุณสวมรองเท้าบูตสีแดง"
"อ่าฮะ"
"สวมโค้ตกันฝนสีน�้ำตาล"
"อืม" เขาขานรับ ยอมฟังเรื่องเล่าจากฝ่ายตรงข้ามดูบ้าง เคาะร่มลง
บนพื้นราวกับว่ามันเป็นเรื่องสนุก "เล่าต่อ"
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"ถือร่มกันฝนสีแดงอีก"
"เลิกยุง่ กับการแต่งตัวของผมสักที ก็เห็นๆ กันอยู"่ ความเป็นจริงมีเพียงแค่
ร่มกันฝนสีแดงเท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะของผู้ท�ำหน้าที่นี้
"เรื่องเล่าบอกว่าถ้าเจอคุณในวันแรกของฤดูฝนจะโชคร้ายไปตลอดปี
ดูสภาพการแต่งตัว โทนสีแบบนีม้ นั ต้องเป็นอะไรทีเ่ กีย่ วกับความโชคร้ายแน่ๆ"
ศรัณย์ยังไม่คลายความลนลาน ถึงจะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ตาม "วันนี้เป็น
วันแรกของฤดูฝน ผมเจอคุณแปลว่าผมจะโชคร้าย...แล้วนี่ผมโชคร้ายติดกัน
ซ�้ำสองแล้ว!"
"ยังไง"
"แค่จะนั่งกินข้าวไฟก็ดับพึ่บ"
"โทษการไฟฟ้าสิ ฝนตกแค่นี้ไฟดับ มาโทษผมท�ำไม"
"มันก็เพราะคุณมาไม่ใช่เหรอ!"
"ผมไม่ใช่ตวั ท�ำลายไฟฟ้าสักหน่อย อีกอย่างเลิกตะโกนได้แล้วคุณศรัณย์
เกรงใจบ้านอื่นเขาบ้าง"
"ผมจะโทรศัพท์แล้วเงินก็หมด เห็นไหมนี่มันโชคร้ายชัดๆ"
"ไม่คดิ จะโทษตัวเองเลยหรือไง ใช้โทรศัพท์อยูค่ นเดียว หัดเช็กเงินบ้างสิ"
"เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมันเพราะคุณเป็น..."
"เป็นอะไรที่พิเศษกว่าผี" จ�ำต้องเน้นย�้ำไม่อย่างนั้นตลอดเจ็ดเดือนนี้คง
โดนเข้าใจว่าเป็นผีและมันไม่ดีแน่ เขาถอยหลังไปสองก้าวก่อนโค้งค�ำนับให้
เจ้าของบ้านหนึ่งครั้ง "ก่อนอื่นผมชื่อรามิล"
"ไม่ได้อยากรู้"
"แต่คุณจ�ำเป็นต้องรู้" เมื่อกล่าวจบก็ถือไฟฉายไปตั้งไว้กลางโต๊ะ บะหมี่
เย็นชืดหมดแล้ว "คุณเคยเจอหรือไง"
"หมายถึงอะไร"
"คนต้องห้ามในต�ำนาน"
"ก็คุณไง"
"เรื่องแต่งกายล่ะก็ใช่ ผมอาจจะเป็นคนต้องห้ามในต�ำนาน แต่สีโทนนี้
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มันเป็นความชอบส่วนตัวต่างหาก"
"มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะ"
"อ้อ สีแดงเป็นสีประจ�ำต�ำแหน่งด้วย อีกอย่างเรื่องเจอผมแล้วโชคร้าย
ตลอดปีนี่ไม่จริงสักหน่อย" รามิลเหนื่อยใจเป็นอย่างมาก เรื่องราวของเขามัน
อธิบายยาก ไม่คดิ ว่ามนุษย์จะนิยามว่าเป็นคนต้องห้ามของฤดูฝน ใครเป็นคน
เผยแพร่ความเชื่อผิดๆ เหล่านี้กัน "ผมมาหาคุณเพราะหน้าที่"
"หน้าที่อะไร" ศรัณย์ขมวดคิ้วยุ่ง ได้ยินค�ำนี้มาแล้วประมาณสามสี่รอบ
"ท�ำไมต้องมา ผมไม่อยากโชคร้าย"
"ถ้าคุณไม่เจอผม คุณนั่นแหละจะโชคร้าย"
"หมายถึงอะไร ไม่เห็นจะเข้าใจ"
"คุณศรัณย์ ปภาเตชสิทธิ์ เพิง่ จะอายุยสี่ บิ หกปี คุณเกิดวันศุกร์ทสี่ บิ สาม
เวลาหกโมงเย็น เดือนธันวาคม ปี..."
"เดี๋ยวก่อน ไปแอบอ่านทะเบียนราษฎร์มาเหรอ รู้เยอะขนาดนี้"
"เปล่า แต่เป็นข้อมูลที่ผมได้มา"
"ใครขายให้"
"คุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงจะมีคนขายข้อมูลให้กับผม คนดังก็ไม่ใช่"
มันเป็นถ้อยค�ำติดประชดท�ำให้ศรัณย์เบะปาก "แต่ถ้าคุณอยากรู้ผมบอกให้
ก็ได้นะ"
"ใคร"
"ยมทูต" รามิลก�ำลังพึงพอใจ เขากระตุกยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าซีดเผือดของ
อีกฝ่าย "ผมได้รับสารมาจากยมทูต"
"..."
"ถ้าวันนีค้ ณ
ุ ไม่เจอผม พนันได้เลยว่าภายในอายุยสี่ บิ หกยมทูตจะเป็นฝ่าย
มาพาตัวคุณไปแทน"
"..."
"เพราะปีนี้คุณมีเคราะห์หนัก"
"หนักแค่ไหน"
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"ถึงชีวติ " เพียงเอ่ยจบตะหลิวและหม้อก็ถกู ปล่อยให้รว่ งจากมือ เสีย้ วนาที
มันควรจะตกลงสูพ่ นื้ แต่แค่รามิลดีดนิว้ ดังเป๊าะมันกลับหยุดชะงัก "ระวังหน่อย"
"...บ้าไปแล้ว" ศรัณย์เอ่ยเสียงแผ่วเมื่อเหตุการณ์มันยิ่งกว่าความฝัน
จะมีใครมาหยุดของที่ก�ำลังจะตกลงพื้นให้ค้างบนอากาศได้ นี่มันเรื่องบ้าบอ
อะไรกันวะเนี่ย เขาก�ำลังจะยกมือขึ้นตบหน้าตัวเองแต่โดนห้ามเอาไว้ก่อน
"ต่อให้คุณตบจนหน้าช�้ำ คุณก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาหรอก"
"..."
"คุณไม่ได้ก�ำลังฝัน"
"..."
"มันเป็นเรื่องจริง"
แสงแดดส่องผ่านผ้าม่านโปร่งเข้ามาภายในห้องนอน เจ้าของร่างสูง
ปรือตา กะพริบถี่ๆ แล้วพลิกตัวควานหาโทรศัพท์ เมื่อเจอแล้วจึงกดปลดล็อก
ก่อนพบว่ามันเป็นเวลาสิบโมงครึ่ง ศรัณย์ยกมือลูบใบหน้า หยัดกายขึ้นนั่งพิง
พนักเตียง
เขาตืน่ มาพร้อมสภาพร่างกายทีป่ วดหนึบ เล่นฝันว่าเจอคนต้องห้ามแล้ว
วิง่ หนีหวั ซุกหัวซุน ช่างเป็นความฝันทีโ่ คตรจะประหลาดแถมเหนือ่ ยอีกต่างหาก
ไม่มีอีกแล้ววันแรกของฤดูฝนอะไรนั่น เพราะปฏิทินบอกไว้ว่านี่คือ
วันที่สองเดือนหก!
เขาท�ำงานหนักเกินแถมยังคิดมากจนเก็บเอาไปฝัน หากเป็นแบบนีบ้ อ่ ย
ต้องไม่ดีแน่ ว่าแต่...เขาหลับไปตอนไหนนะ ชายหนุ่มสะบัดหัวไล่ความคิด
ลุกขึ้นไปอาบน�้ำแต่งตัวเตรียมพร้อมส�ำหรับวันใหม่ แม้เหตุการณ์ในความฝัน
จะเหมื อ นจริ ง เสี ย จนน่าใจหาย แต่ ข อโทษเถอะ บอกแล้ ว ว่ า เขาเพิ่ ง พ้ น
เบญจเพสมาจะให้เจอเรื่องโชคร้ายได้อย่างไร
หลังอาบน�้ำเสร็จเขาเดินลงไปชั้นล่าง หัวคิ้วขมวดเข้าหากันยุ่งเมื่อบน
โต๊ะกินข้าวมีกระบอกไฟฉายตั้งอยู่ รวมถึงชามบะหมี่ที่บูดแล้ว ศรัณย์ยกมือ
บีบจมูกแล้วปรี่ไปหยิบ เทเศษของเน่าลงในถุงขยะแล้วมัดถุงปิดไปเสียเลย
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ตกลงว่าเมือ่ คืนไม่ได้กนิ เหรอ เขานึกเอะใจก่อนล้วงโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกง
ออกมาเพื่อจะโทรหามารดา แต่มันขึ้นว่าเงินหมด
เอ๊ะ...ไอ้ฉิบหาย อย่าเล่นแบบนี้น่า
เขาเริม่ ใจไม่สดู้ ี กดเข้าแอพฯ ธนาคารแล้วเติมเงินโทรศัพท์ หลังมีเงินเข้า
เรียบร้อยจึงกดโทรออกหามารดา รออยู่พักหนึ่งปลายทางก็กดรับสาย
[เพิ่งตื่นสิท่า]
"โห แม่ รู้ดีอย่างกับมีญาณทิพย์" ชายหนุ่มหัวเราะขณะหนีบโทรศัพท์
ไว้กับต้นคอ เขาเอื้อมมือเปิดตู้เพื่อหามาม่าสักซอง
[รู้ดีอะไรล่ะ แกเคยนอนตื่นเช้าอย่างชาวบ้านเขาด้วยหรือไง]
"ผมนอนดึก มันก็ต้องชดเชยเป็นธรรมดา" ศรัณย์หัวเราะ "เมื่อคืน
ผมฝันแปลกมาก"
[เล่ามาซิ ฉันจะได้เอาไปตีหวย]
"โธ่ เลิกเล่นทีเถอะแม่ แทงไปก็ไม่ถูก"
[เอ๊ะ ปากแกนี่ เดี๋ยวตีด้วยตะหลิว] เสียงหัวเราะบ้าคลั่งดังขึ้นครั้งหนึ่ง
มารดามักชอบพูดแบบนี้เวลาถือสิ่งของอยู่ในมือ [ตกลงจะเล่าไหม ฮึ ฉันมี
ท�ำข้าวอีกสิบกล่องนะ]
"เล่าๆ ผมฝันเห็นคนต้องห้าม โคตรน่ากลัวอะ ผมถามไปด้วยนะว่า
เข้าบ้านได้ยังไง เขาบอกว่าขอเจ้าที่แล้ว แม่ดูดิ เจ้าที่บ้านไว้ใจไม่ได้อีก"
[แกคิดมากจนเก็บไปฝันน่ะสิ] ปลายสายว่าเสียงเบา [หัดตื่นเช้ามา
ท�ำบุญบ้าง]
"ในหมู่บ้านไม่มีพระมาเดิน"
[โอ๊ย ไอ้ลูกคนนี้ รถราก็มี ขับออกไปก็เจอพระแล้ว] เธอกล่าวติดระอา
[แล้วแกได้ออกไปไหนไหมล่ะเมื่อวาน]
"อ๋อ...ไม่ได้ไปๆๆ" ศรัณย์จ�ำต้องโกหกเพราะไม่อยากให้มารดาเป็นห่วง
หัวใจดวงใหญ่เต้นระรัวขึ้นมาอีกหน เมื่อวานเขาออกไปซื้อบะหมี่ หรือว่า
มันคือความจริงและเขาหลอกตัวเองอยู่..."แม่ เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อน เย็นๆ
จะโทรไปใหม่"
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[ย่ะ ว่างๆ ก็แวะกลับมาบ้านมั่งนะ ป้าอิ่มเขาก็เวียนมาถามบ่อยๆ ว่า
พ่อหนุ่มเมืองกรุงท�ำไมไม่กลับมาหาเลย]
"เดี๋ยวเคลียร์งานชุดนี้เสร็จจะรีบกลับไปเลย"
[จ้า งั้นแค่นี้นะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปกับข้าวไปอวด] ศรัณย์กดวางสายหลัง
ตอบรับค�ำเรียบร้อย เขาเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋า ก่อนฉีกซองโจ๊กหมูทเี่ หลือรอด
อยู่ในหลืบตู้แทนมาม่า เกือบหมดอายุแล้วด้วย สารอาหารไม่ครบไม่เป็นไร
ขออิ่มท้องแบบไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านตอนนี้พอ เขามีนัดกับลูกค้าตอน
บ่ายโมง จะให้ออกนอกบ้านเลยก็ไม่ใช่เรื่อง
ความกังวลจางหายไปทีละนิด ศรัณย์ต้มโจ๊กหมูอย่างสุขใจแล้วยกลง
จากเตา เขาจะกินมันในหม้อนี่แหละเพราะขี้เกียจล้างจานเยอะแยะ ก่อนจะ
เปิดตู้เย็นรินน�้ำเปล่าลงแก้วอย่างที่ท�ำเป็นประจ�ำ ชายหนุ่มพรูลมหายใจ
กระดกน�ำ้ เข้าปาก แค่ชวั่ พริบตาเจ้าของรองเท้าบูตแดงกลับมายืนอยูต่ รงหน้า
พรูด!
"สกปรก!" น�้ำเสียงนิ่งเย็นเอ่ยเมื่อเจ้าของบ้านพ่นน�้ำออกจากปากด้วย
ความตกใจ ยังดีที่สามารถกางร่มมาตั้งรับเอาไว้ได้ทัน "สกปรกมากๆ"
"ชะ...เชี่ย" ศรัณย์เอ่ยเสียงแผ่ว แทบกลิ้งตกเก้าอี้ กลืนน�้ำลายลงคอ
พร้อมยกมือตบหน้าตัวเองซ�้ำหลายๆ หน สาบานได้ว่าเขาแก้มแดงได้โดย
ไม่ต้องเข้าคลินิก
"อรุณสวัสดิ"์ ศรัณย์หายใจแรงและเช้าวันนีภ้ าพมันชัดเจนเสียเหลือเกิน
"ยังไม่เลิกคิดว่าเป็นความฝันอีกเหรอ"
"เอาจริงดิ...เรื่องจริงๆ เลยเหรอ"
"จริงน่ะสิ" รามิลสาวเท้าเข้าไปหา ทว่าศรัณย์กลับถอยกรูดไปด้านหลัง
"โอเค ผมจะยืนตรงนี้ ส่วนคุณเลิกถอยหลังสักที"
"..." ล�ำคอของเขาแห้งผากแม้จะกลืนน�้ำลายไปแล้วหลายอึก เสียง
รองเท้าบูตตอนเดินเข้ามาหาเวียนอยู่ในโสตประสาทการรับรู้อย่างชัดเจน
มันดังก้องราวกับลูกแก้วตกกระทบพื้น "ผมก�ำลังจะตายเหรอ"
"หือ?"
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"ก็ผมเจอผี..."
"ผมไม่ได้มาเอาชีวิตคุณสักหน่อย"
"ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเป็นผี!" ศรัณย์เบิกตาหันไปหยิบมีดท�ำครัวขึน้ มาถือ
แล้วชี้ไปทางคนต้องห้าม
"เฮ้ ไม่มีใครเคยบอกคุณหรือไงว่าห้ามถือของมีคมตอนไม่มีสติ" ท�ำไม
เขาถึงต้องมาคอยพูดจาเหล่านี้ด้วย "จ�ำชื่อผมได้หรือเปล่า"
"..." ชายหนุ่มเม้มปาก ชื่อของคนตรงหน้าผุดขึ้นมาในหัวทันที
"ไม่ได้งั้นเหรอ"
"ลา..." รามิลก�ำลังมีความหวังว่ามนุษย์ผู้นี้จะจ�ำชื่อเขาได้ แต่เปล่าเลย
นายศรัณย์ยังสติแตกไม่หาย เพราะตะโกนลั่น ทิ้งมีดลงพื้นแล้วรีบวิ่งออกไป
นอกบ้าน "ลาก่อน!"
เจ้าของรองเท้าบูตแดงรีบดักหน้าเอาไว้ ศรัณย์จึงชะงักปลายเท้าไว้
หน้าประตู ถอยเท้าระรัวแล้วท�ำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้
"คุณศรัณย์"
"เรียกท�ำไม!"
"คุณนี่ท�ำให้ผมหมดค�ำจะพูดจริงๆ"
คนถู ก ต่อ ว่าหน้ า ซี ด เกิ ด มาทั้ ง ชี วิ ต เพิ่ ง เคยโดนอะไรก็ ไม่รู ้ ท� ำ ท่าที
เหนื่อยหน่ายใส่ขนาดนี้ ทว่าที่เป็นแบบนี้มันก็เพราะเจ้าร่มแดงไม่ใช่หรือไง!
"ชื่อรามิลใช่ไหม"
"อืม ยังดีที่มีสติหลงเหลือพอจะจ�ำชื่อผมได้"
"ถามจริงๆ เหอะ หน้าทีข่ องคุณคืออะไร" หากว่าไม่ได้ฝนั แปลว่าเรือ่ งราว
ทีจ่ ดจ�ำได้ภายในหัวคือความจริง เช่นนัน้ จึงรูว้ า่ อีกฝ่ายมีหน้าที่ แต่มนั คืออะไรล่ะ
ทุกค�ำพูดของเมือ่ วานย้อนกลับมาในหัวเสมือนมีใครเติมข้อมูลให้ "ผมมีเคราะห์
หนักถึงชีวิตแล้วถ้าไม่เจอคุณคือตัวผมจะโชคร้าย หมายความว่า..."
"ผมมีหน้าทีด่ แู ลคุณให้พน้ เคราะห์ ก�ำหนดโดยรวมคือเมือ่ พ้นวันทีส่ บิ สาม
ธันวา"
"หา?!...เกือบเจ็ดเดือนเลยเนี่ยนะ!"
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"พู ด อี ก ก็ ถู ก อี ก ผมได้ รั บ ค� ำ สั่ ง มาแบบนี้ เปลี่ ย นแปลงอะไรไม่ ไ ด้
นอกเสียจากว่า..."
"ว่ า ?" ไม่รู ้ ว่าท� ำ ไมพอได้ ยิ น เสี ย งของอี ก ฝ่ายในจั ง หวะนี้ แ ล้ ว รู ้ สึ ก
ไม่ปลอดภัยเอาเสียมากๆ "ว่าอะไร"
"เคราะห์ของคุณหนักเกินกว่าที่ผมจะช่วยได้ พูดอย่างง่ายๆ ผมจะ
เสร็จสิ้นหน้าที่เมื่อคุณปลอดภัย"
"..."
"หรือคุณตายก่อนอายุยี่สิบเจ็ด"
ศรัณย์กลืนน�้ำลายดังเอื๊อก แถมยังขนลุกซู่จนต้องยกมือลูบแขนไปมา
เสี้ยวนาทีดันได้ยินเสียงฟ้าค�ำรามจนต้องวิ่งไปทางหน้าต่าง พบว่าฝนท�ำท่า
จะตกอีกแล้ว
"...เชี่ย คุณท�ำให้ฝนตกเหรอ ผมต้องออกไปธุระนะโว้ยยย"
"เปล่า ฝนตกมันเป็นกฎธรรมชาติ"
"..."
"ผมท� ำ ได้ แ ค่ ค วบคุ ม ความแรงของสายฝนเท่ า นั้ น " ชายหนุ ่ ม แทบ
ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวเขา ตบจนหน้าช�้ำแล้วก็ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ยังเห็นเจ้าร่มแดงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน ตอนนี้มั่นใจว่ามัน
เป็นเรื่องจริง กระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถท�ำใจยอมรับ
"ผมไม่อยากตาย"
"ถ้าอย่างนั้นคุณก็เลิกสติแตกแล้วฟัง"
"..."
"ผมจะพูดอีกครั้ง ผมไม่ใช่ผีและผมมาหาคุณเพราะสารจากยมทูต
ได้รับค�ำสั่งให้มาดูแลจนกว่าคุณจะพ้นอายุยี่สิบหก ถ้าพูดให้ง่ายเข้าไปอีก
เมือ่ ขึน้ วันทีส่ บิ สีธ่ นั วา ชีวติ คุณจะกลับมาเป็นปกติ ไม่มผี มตามติดให้รำ� คาญใจ"
"ท�ำแบบนีไ้ ม่เท่ากับเป็นการฝืนดวงชะตาเหรอ" เมือ่ น�ำ้ เสียงจริงจังชวนให้
คล้อยตามท�ำเอาเขาคิดทบทวนไปด้วย "ถ้ามันถึงเวลาตายแล้วผมโดนช่วยให้
ไม่ตายเนี่ย"
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"เพราะมันไม่ถึงเวลาตายของคุณน่ะสิ"
"แล้วท�ำไมผมถึงต้อง..."
"ผมเข้าใจว่าคุณอยากรู้ แต่บางเรื่องมันเป็นความลับ"
"..."
"แม้กระทัง่ วิธกี ารตายของคุณ" รามิลเอ่ยเสียงเย็นจนศรัณย์ขนลุกวาบ
"ถ้าผมไม่อยากอยู่กับคุณอะ มีทางอื่นไหม" เขาถามเสียงตื่น คิดเองว่า
อาจจะมีทางเลือกอืน่ รอยยิม้ เผยขึน้ เล็กน้อยเมือ่ เจ้าของหมวกบักเก็ตพยักหน้า
"ทางไหน!"
"ผมจะเรียกยมทูตมาเฝ้าคุณแทน"
"..."
"เพราะเมือ่ คุณตาย ยมทูตมีหน้าทีพ่ าดวงวิญญาณไปส่งในทีท่ ไี่ ม่สามารถ
หันหลังกลับมาได้อีก"
"..."
"ผมมีเวลาให้คุณหนึ่งนาที คิดเอาว่าจะเลือกทางไหน" รามิลเอ่ยเสียง
เรียบนิ่งก่อนสอดมือเข้าเสื้อโค้ต แล้วหยิบยาเม็ดกลมสีด�ำขึ้นมาหนึ่งเม็ด
เขายื่นมันไปตรงหน้าเจ้าของบ้าน ส่วนอีกมือหนึ่งล้วงเข้าไปหยิบนาฬิกาตลับ
แบบโบราณขึ้นมาเปิดให้ดูหน้าปัด "ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วและเลือกผม
ก็เอายานี่ไปกินซะ"
"กินเพื่ออะไร"
"ผมบอกคุณได้หลังคุณรับข้อตกลงแล้วเท่านั้น" สิ้นเสียงเย็นยะเยือก
ปลายนิ้วขาวซีดก็กดนาฬิกาจนเข็มวินาทีเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆ เสียงของมัน
ดังกริ๊กๆ ตลอดเวลา นัยน์ตาคมเข้มก�ำลังจ้องมองราวกับโดนสะกดจิต แต่
ศรัณย์มีสติครบถ้วน
สมองก� ำ ลั ง รวบรวมข้อ มูล และปะติด ปะต่อ แม้ มั น จะน่าเหลื อเชื่ อ
แต่ตอนนี้เขาปักใจเชื่อไปบ้างแล้ว เพราะรามิลรู้ข้อมูลของเขามากพอควร
ขนาดเพื่อนแท้ๆ ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเกิดเวลาใด อย่างไรก็ตามถ้ารับ
ข้อตกลงแล้วเขาจะบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด
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ครึ่งหนึ่งยอมเชื่อแล้วว่าหากไม่มีรามิลเขาน่าจะตายก่อนยี่สิบเจ็ด แต่
อีกครึ่งหนึ่งกลับคิดว่าเขาจะอายุสั้นจริงๆ เหรอ ไปท�ำเวรท�ำกรรมอะไรมา
ยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลย สุดท้ายชายหนุ่มยอมเอื้อมมือไปรับ เพียงแตะเฉียด
เล็กน้อยกลับสะดุ้งเฮือกเพราะอีกฝ่ายตัวเย็นยิ่งกว่าน�้ำแข็งเสียอีก
"เป็นแบบสโนว์ไวท์ไม่เอานะ กินปุบ๊ ล้มปับ๊ แล้วตายนีผ่ มตามล้างผลาญ
ถึ ง ชาติ อื่ น เลยนะ" เขาแสร้ ง พู ด ขณะมองเม็ ด ยาในมื อ ขนาดเล็ ก เท่ า เม็ ด
พริกไทยด�ำ "ต้องกินน�้ำตามไหม"
"ไม่ต้อง"
ศรัณย์ลังเลแต่เข็มนาฬิกาก�ำลังกดดัน ถือเป็นเรื่องราวบ้าๆ ที่เกิดขึ้น
จ�ำต้องยอมรับมันแบบไม่เต็มใจ เขาไม่อยากตายกลายเป็นผีให้ยมทูตมา
พาตัวไป ชายหนุ่มหลับตาลงแล้วเดาะยาเข้าปาก ดวงตาหลับแน่นเมื่อสัมผัส
ที่ออกฤทธิ์ภายในปากมันขมปร่า เห็นภาพสีขาวและด�ำสะท้อนวาบขึ้นมา
ราวกับมันไปกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างภายใต้จิตส�ำนึก
ครู่เดียวผลข้างเคียงก็ปรากฏขึ้นมาก ชายหนุ่มยกมือขึ้นกุมตรงหน้าอก
ระดับการสัน่ ไหวของก้อนเนือ้ รุนแรงขึน้ ทุกวินาที เขารูส้ กึ หายใจไม่ทวั่ ท้องและ
มันมากขึ้นเรื่อยๆ จนเหมือนจะขาดอากาศหายใจ ศรัณย์ทรุดตัวลงกับพื้น
เม้มริมฝีปากหอบหายใจหนักหน่วง แสบร้อนทัว่ ร่างกายคล้ายจะระเบิดเป็นเสีย่ ง
"อึก"
"หายใจเข้าไว้คุณศรัณย์" น�้ำเสียงนั่นย�้ำเตือนเข้ามาในโสตประสาท
การได้ยิน ศรัณย์อ้าปากกว้างรับอากาศตามค�ำบอก "แบบนั้น ดีแล้ว"
กระทั่งค่อยๆ รู้สึกดีขึ้นและหายใจสะดวก นัยน์ตาจ้องมองเจ้าของ
รองเท้าบูตแดงอย่างเอาเรื่องก่อนเสียงทุ้มจะถามออกไป
"เอายาอะไรมาให้กินเนี่ย ผมเกือบตายเลยนะ!"
"แล้วตายไหมล่ะ"
"..."
"ก็เห็นยืนด่าผมได้ปาวๆ" ศรัณย์เม้มปากแล้วก้มมองมือไม้ตัวเองเพื่อ
หาความผิดปกติ "ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายภายนอกหรอก จะมีก็แต่จิตใจ"
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"คืออะไร" จบค�ำถามรามิลก็ชรู ม่ สีแดงขึน้ มาแล้วกางออก ตามซีโ่ ครงร่ม
มีเชือกห้อยลงมาพร้อมกับกระดาษที่มีตัวอักษรเขียนเอาไว้เต็มไปหมด ถัดไป
เป็นรูปของเขาเหมือนถ่ายบัตรประชาชน ถัดไปอีกเป็นตัวเลขทีน่ บั เวลาถอยหลัง
ซึง่ เขาไม่รคู้ วามหมาย และอันสุดท้ายเป็นเชือกสีแดงครึง่ หนึง่ ส่วนอีกครึง่ หนึง่
เป็นสีด�ำและมันเชื่อมยาวมาจนถึงข้อมือข้างขวาของเขา รามิลโยนกระดาษ
แผ่นหนึ่งให้เขา ด้านล่างสุดมีบรรทัดเอาไว้ให้เซ็นชื่อ "อะไรวะเนี่ย"
"สัญญาผูกจิต" รามิลเอ่ยเสียงเรียบแล้วต้องรีบอธิบายเมือ่ เห็นท่าทีของ
ศรัณย์ ท�ำหน้าเหมือนเขาเป็นผูร้ า้ ย "มันไม่ได้ทำ� ให้ผมรับรูถ้ งึ ความคิดคุณหรอก
ไม่ต้องกังวล ด้ายสัญญามีไว้เพื่อเตือนผมและคุณตอนที่ห่างกันเกินรัศมีท่ี
ก�ำหนด เซ็นชื่อตัวเองซะคุณศรัณย์"
"ฮะ? มันต้องขนาดนั้นเลยหรือไงวะ"
"ใช่สิ" ชายหนุ่มลอบเลียริมฝีปาก คิดจะเดินไปหาปากกาแต่ต้องชะงัก
เพราะเสียงยะเยือกท้วงไว้ก่อน ไอ้สัญญานี่ไม่มีอะไรให้เขาอ่านเลยสักข้อ
เห็นก็แต่ข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าสัญญาผูกจิตและสารจากยมทูตเท่านั้น
เท่ากับว่าไม่รู้เนื้อความเลย แม่งเอ๊ย เขาท�ำอะไรลงไป!
"แตะนิ้วลงไปพอ" มันเป็นค�ำสั่งที่ท�ำให้คนตรงหน้ายอมท�ำตามง่ายๆ
หลังศรัณย์เซ็นชื่อเรียบร้อย เขาจึงเรียกกลับคืนมาพร้อมตรวจเช็กว่าถูกต้อง
หรือไม่ "ตั้งแต่นี้ไปคุณห้ามอยู่ห่างจากผมและขอให้คุณฟังทุกอย่างที่ผมพูด"
ศรัณย์กลืนน�ำ้ ลายขณะทีร่ ามิลขย�ำกระดาษสัญญาเมือ่ ครูเ่ ป็นก้อนกลม
เสี้ยวนาทีมันถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟแหลกสลายกลายเป็นผงละเอียด
"หมายความว่าถ้าผมไปข้างนอกก็ตอ้ งออกไปด้วยกัน ทัง้ ทีส่ ภาพแบบนี้
เหรอ คนอืน่ ได้หาว่าผม..." ยังเอ่ยไม่ทนั จบประโยค คนตรงหน้าก็พดู แทรกขึน้ มา
"ไม่ต้องห่วง ถ้าผมไม่อนุญาตให้เห็นก็จะไม่มีใครเห็นผมนอกจากคุณ"
"มันจะพิเศษเกินไปไหม เป็นผีคนมีเซ้นส์ยังเห็นได้เลย"
"ก็ผมไม่ใช่ผี เมื่อไหร่คุณจะเข้าใจสักที" เขาก�ำลังแสดงสีหน้าไร้อารมณ์
นึกว่าจะพูดกันรู้เรื่องแล้วเสียอีก "ที่คุณบอกจะออกไปท�ำธุระข้างนอก วันนี้
ผมก็ต้องไปด้วย"
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"ไม่ได้"
"ผมจะนั่งรอ คุณจะไปกินข้าวก็กิน"
"เฮ้ย ได้ฟงั ทีพ่ ดู ไหมเนีย่ " ศรัณย์ทว้ งเสียงติดไม่พอใจ ทว่ารามิลถามกลับ
เสียงเยือกเย็นจนอีกฝ่ายตัวแข็งทื่อ
"คุณจะกินข้าวไหม"
"กะ...กินดิ"
"จะกินก็ไป"
ต่อให้รามิลมีหน้าที่ดูแล แต่เขาจะให้อีกฝ่ายออกไปข้างนอกด้วยกัน
ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องท�ำวิธีไหนก็ตาม ศรัณย์กินข้าวเสร็จก็เตรียมของ
ส�ำหรับออกไปพบลูกค้าเพื่อนัดดูงาน ความเป็นจริงส่งไฟล์ออนไลน์ได้แต่
ทางฝ่ายนัน้ อยากจะขอปรับแก้แบบตัวต่อตัวและขอเพิม่ รายละเอียดบางส่วน
เขาเดินไปเปิดประตูรวั้ เอาของวางในรถอย่างรวดเร็วเพราะไม่เห็นรามิล
อยู่ในบ้าน ไม่รู้หรอกว่าไปหลบอยู่มุมไหนแต่เขามั่นใจว่าฝีเท้าย่องเบาต้องใช้
ได้ผล ชายหนุ่มกระโดดขึ้นรถ ผิวปากอารมณ์ดีมั่นใจว่าสลัดรามิลได้หลุด
ทว่าจังหวะก�ำลังจะเคลื่อนตัวรถกลับต้องชะงักเพราะเสียงทุ้มนุ่มที่ได้ยิน
"เข็มขัดนิรภัยไม่คาดเหรอ ประมาทไปหรือเปล่า"
"เฮ้ย ไอ้เหี้ย!" ศรัณย์เอ่ยเสียงตระหนกเมื่อเห็นรามิลนั่งอยู่ข้างกัน
เขาเบิกตาโพลง ขยับตัวชิดบานประตูรถ "มาตั้งแต่ตอนไหน!"
"จะอยากรู้ไปท�ำไม ตกลงแล้วเข็มขัดนี่จะคาดไหม"
"คุณไปกับผมไม่ได้นะเว้ย เดี๋ยวคนอื่นเห็นก็เป็นเรื่องพอดี เรื่องของคุณ
ไม่ได้มีแค่ผมที่รู้นะ"
"ผมดังในโลกมนุษย์ขนาดนั้นเชียว" มันเป็นน�้ำเสียงติดประชดประชัน
อยู่หน่อยๆ บอกได้แน่ชัดว่ารามิลไม่ได้ดีใจเลยสักนิด "น่าตื่นเต้นจริงๆ"
"ขอร้อง"
"ไม่ได้ ผมบอกคุณแล้วว่าถ้าไม่อนุญาตจะไม่มีใครเห็นผมทั้งนั้น"
"ท�ำไมต้อง..." ก�ำลังจะอ้าปากเถียงต่อแต่โทรศัพท์ดันสั่นขึ้นมา เขากด
รับสายทัง้ ทีจ่ อดรถคาอยูห่ น้าบ้าน ก่อนลดการปะทะเพราะลูกค้าโทรมาบอกว่า
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ใกล้ถึงจุดนัดหมายแล้ว ศรัณย์จิปากแล้วยอมเคลื่อนตัวรถแต่โดยดี "ถ้าจะ
ไปด้วยก็ย้ายไปนั่งไกลๆ ได้ไหม กระโปรงรถได้ยิ่งดี"
"อ๋า ได้ส"ิ ริมฝีปากภายใต้ผา้ พันคอยกยิม้ ขึน้ อีกครัง้ ก่อนเจ้าของร่มแดง
จะหายวับไปอยู่กระโปรงด้านหน้าของรถ ยอมรับว่าเขาเกือบจะกรี๊ดออกมา
เพราะภาพทีเ่ ห็นมันน่ากลัวฉิบหายอีกแล้ว! รามิลกางร่มอยูด่ า้ นหน้ากระโปรงรถ
ทั้งที่ฝนเริ่มลงเม็ดเปาะแปะ
"ไม่ใช่ด้านหน้าสิโว้ย!"
"เรื่องมาก" น�้ำเสียงนิ่งเอ่ยอีกครั้งก่อนสลับมานั่งอยู่ทางด้านหลังคนขับ
ศรัณย์มองผ่านกระจกเงาแล้วกะพริบตาปริบ หัวใจเต้นไม่ถกู จังหวะเพราะมัน
ไม่คุ้นชินเลยแม้แต่นิด จะท�ำอย่างไรนี่มันก็ผีชัดๆ แถมยังไม่เห็นเจ้าร่มแดง
ในกระจกอีกต่างหาก โว้ย แม่เจ้า! "ห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาด ห้ามท�ำอะไร
ผิดสังเกต"
"ไม่ได้จะไปยุ่งอะไรสักหน่อย ผมมีหน้าที่สังเกตการณ์"
"คุณต้องตัวติดผมขนาดนี้เลย?"
"ใช่ มีอะไรที่เหนือความคาดหมายเต็มไปหมดบนโลกใบนี้" รามิลเอ่ย
ขณะปรายตามองคนขับรถ "ผมท�ำตามหน้าที่ ชีวิตของคุณเป็นสิ่งส�ำคัญ"
"อย่าพูดอะไรให้มันน่ากลัวได้ไหม" ชายหนุ่มถอนหายใจก่อนตีไฟเลี้ยว
เข้าร้านกาแฟแบบไดรฟ์ทรู ไม่วายใจดีถามผีเสียด้วย "จะกินอะไรไหม"
"ผมไม่กินอาหารมนุษย์"
"ไม่กินหรือกินไม่ได้" ศรัณย์ถามพลางลดระดับกระจกลงเพื่อสั่งเมนู
ที่ต้องการ เขาวนรถไปรอรับของ จังหวะนั้นก็ยังไม่ได้ปิดกระจก "ต้องจุดธูป
หรือเปล่าอะ"
"ผมจะบอกอีกทีว่าไม่ใช่ผี แล้วอีกอย่างถ้าไม่อยากให้ใครมองว่าคุณ
คุยกับอากาศก็อย่าพูดอะไรกับผมตอนเปิดกระจกค้างไว้แบบนี"้ รามิลเข้าใจดีวา่
อีกฝ่ายกลัวใครจะมองว่าตนเองแปลก แต่นั่นเพราะเขาเสียที่ไหนกัน ตั้งแต่
ขับรถออกมาก็มีแต่ศรัณย์ที่อ้าปากพูดกับเขา
"ขอหลอดอีกหลอดได้ไหมครับ" เมือ่ ได้รบั แก้วมาก็เอ่ยปากขอหลอดจาก
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พนักงานเพิ่มอีกหนึ่ง เขาไม่เชื่อ
หรอกว่ า อี ก ฝ่ า ยจะกิ น อาหาร
มนุษย์ไม่ได้ ขนาดแตะสิ่งของยัง
ท�ำได้เลย "ลองดู"
"กินไม่ได้"
"ท�ำไม"
"กินไม่ได้กค็ อื กินไม่ได้ส"ิ หน
นีร้ ามิลเริม่ หงุดหงิดใจ "เป็นคนช่าง
ตื๊
อ
หรือยังไง"
"แค่สงสัย เห็นจับสิ่งของได้
คิดว่าน่าจะกินได้ด้วย"
"มั น ไม่ เ กี่ ย ว ถึ ง ผมจะท� ำ
อะไรได้หลายอย่างแต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัด"
"มีอะไรที่คุณท�ำได้แล้วผม
ยังไม่รู้อีกไหม"
"มี"
"งั้น..."
"ผมบอกคุณได้เท่าทีจ่ ำ� เป็น"
"..."
"ถ้าคุณรู้อะไรมากไป มันจะ
ไม่ดีต่อตัวผม รวมถึงตัวคุณด้วย"
"..."
"ผมมาช่ ว ยให้ คุ ณ พ้ น
เคราะห์ ไม่ใช่หาเคราะห์มาให้
คุณ"
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