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ใคร?

พ.ต.ต. จาดีส อติสูต ถามตัวเองอยู่ในใจ ขณะมองชายชราที่ม ี

รปูร่างผอมแกรน็ หนวดเครารกรงุรงั และผมเผ้ายาวยุง่เหยงิ ที่ยนือยูห่น้า

รั้วบ้านของตน

นกับวช!

เขานกึแล้วชะลอความเรว็ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ก�าลงัขบัอยู ่ก่อนจะ

หยดุจอดห่างจากร่างของอกีฝ่ายที่นุง่ห่มด้วยผ้าสเีหลอืงขมิ้น สะพายย่าม

สเีดยีวกนั และสวมประค�าที่คอ

ไม่ใช่คนไทย!

หนุม่ลกูครึ่งไทย - อนิเดยีวยัยี่สบิแปด วเิคราะห์เชื้อชาตขิองอกีฝ่าย

จากหน้าตาและเสื้อผ้าที่สวมใส่ เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีใครสวม

เสื้อผ้าแบบนี้ออกมาเดนิข้างนอกหรอก หรอืแม้แต่จะสวมอยูใ่นบ้านกไ็ม่มี

ใครใส่ พอถอดหมวกกันน็อกสีด�าออกจากศีรษะ เขาก็ถามอีกฝ่ายเสียง

เข้ม

“ลงุมาท�าอะไรที่นี่ ดกึดื่นป่านนี้แล้วควรอยู่ที่บ้าน”

“ฉนัมาหาเธอ” อกีฝ่ายพูดภาษาฮนิดี

“มาหาผม?” เขาเดาถูกด้วยว่าไม่ใช่คนไทย

ตัวอย่าง
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“ใช่แล้ว ฉนัคอืลงุของเธอ”

“หอื...” สารวตัรหนุ่มฟังแล้วเตะขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ ก่อนที่จะลง

มายนือยูท่ี่พื้นถนนคอนกรตี และดวงตาสอ่ีอนของเขาจ้องอาคนัตกุะเขมง็

“ฉนัชื่อซานดพี ฉนัเป็นลงุของเธอ”

จาดสีมองหน้าอย่างไม่เชื่อ ที่จู่ๆ อกีฝ่ายมาอ้างว่าเป็นลงุ

“ไม่เชื่อฉนัใช่ไหม” โยคซีานดพีถาม

“กไ็ม่เชื่อน่ะส ิผมมเีหตผุลหลายอย่างที่ไม่เชื่อ ลงุของผมอาศยัอยู่

ประเทศอนิเดยี และที่ส�าคญั...เขากไ็ม่รูด้้วยว่าบ้านของผมตั้งอยูท่ี่ไหน เรา

ขาดการตดิต่อกนัมานานแล้ว”

“นานจรงิๆ นานถงึยี่สบิปี”

“รู้ได้ยงัไง” จาดสีขมวดคิ้ว พลางหรี่ตาลงด้วยความสงสยั

“รู้ส ิท�าไมจะไม่รู้”

“พวกหลอกลวง...เดี๋ยวโดนจบัเข้าคกุนะ” เขาขู่

“ฉนัไม่ได้หลอกเธอ ฉนัคอืลงุของเธอจรงิๆ” ผู้มาเยอืนในยามวกิาล

ยนืยนั

“ไม่เชื่อ”

“พสิูจน์ส”ิ

“พสิูจน์ยงัไง”

“เราเคยเจอกนัครั้งหนึ่ง ที่ไหน เมื่อไร และเธอแต่งตวัยงัไง”

สารวตัรหนุม่นกึภาพ ตอนมารดาพากลบัไปยงัประเทศอนิเดยี และ

ได้เจอกบัลงุของเขาที่แต่งตวัเหมอืนอกีฝ่ายในตอนนี้ที่นั่น

“กไ็ด้ จะถาม แต่ก่อนถาม รู้ไหมว่าผมเป็นต�ารวจ ผมอาจจะจบั

ลงุเข้าคกุ” จาดสีขู่อกีครั้ง

“ฉนัไม่กลวัเลย” อาคนัตกุะจากแดนไกลยิ้ม

“โอเค เราเคยเจอกนัที่ไหน ตอนนั้นผมอายเุท่าไร และผมใส่เสื้อผ้า

สอีะไร” เขาหรี่ตามองอกีฝ่ายราวกบัจะจบัพริธุโกหก

ตัวอย่าง
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“เราเคยเจอกนัครั้งเดยีวเมื่อยี่สบิปีที่แล้ว ตอนนั้นเธออายแุปดขวบ 

มานีเป็นคนพาเธอมาพบฉัน วันนั้นเธอสวมเสื้อสีแดงกับกางเกงขายาว 

สขีาว”

ค�าตอบของอกีฝ่ายตรงเป๊ะ จนสารวตัรหนุม่ชะงกัไป แม้แต่ชื่อของ

มารดาที่ไม่ค่อยมใีครรู้กถ็ูกต้อง

“เชื่อฉนัแล้วหรอืยงั” โยคซีานดพีถาม

“ยงั เดี๋ยวก่อน ผมขอถามอะไรเพิ่ม” เขายงัไม่ปักใจเชื่อเตม็ร้อย

“เชญิถามมาเลย”

“ลงุมาที่นี่ถูกได้ยงัไง ตอนแม่เสยีชวีติ ลงุกไ็ม่ได้มาร่วมงานศพที่

เมอืงไทย” เขาฉงนกบัเรื่องนี้จรงิๆ

“ฉนัมญีาณทพิย์ ฉนัรูว่้าเธออาศยัอยูท่ี่ไหน ส่วนตอนที่มานสีิ้นลม 

เวลานั้นฉันอยู่ในป่าหิมพานต์” ลุงมองหลานชายคนเดียวด้วยแววตา 

อ่อนโยน

“ญาณทพิย์! ป่าหมิพานต์” จาดสีอดไม่ได้ที่จะหวัเราะ

“เดมิทฉีนัตั้งใจจะกลบัอนิเดยี แต่ออกจากป่าหมิพานต์มาผดิทาง 

กเ็ลยแวะมาหาเธอที่นี่” โยคซีานดพียนืยนัว่าไม่ได้พูดโกหก

“เฮ้อ...ผมไม่รู้จะเชื่อลงุดไีหม” สารวตัรหนุ่มส่ายหวั พลางคดิอยู่

ในใจว่าใครกนัที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้ เขาคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อ แต่กย็งัเชื้อเชญิ

ให้เข้าไปในบ้านด้วยกนั “ไป...เข้าไปคยุกนัต่อข้างในบ้านเถอะ”

ร่างผอมแกรน็เดนิตามร่างสูงก�าย�าเข้าไปในบรเิวณบ้าน จากนั้นก็

รอให้เจ้าบ้านเชื้อเชญิเข้าไปในบ้านเดี่ยวสองชั้น ที่ชั้นบนเป็นไม้ และชั้น

ล่างเป็นปูน 

“เชิญนั่ง” จาดีสพาอาคันตุกะเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วผายมือไป

ที่โซฟาไม้เนื้อแขง็ “ลงุกนิอะไรมาแล้วหรอืยงั ในครวัมขีนมปังกบันมอยู่”

“พระอาทติย์ตกดนิแล้วฉนัไม่กนิอะไร” โยคซีานดพีเคร่งครดัเรื่อง

อาหารการกนิ เพราะกลวัว่าจะมีแมลงเลก็ๆ ปะปนอยู่ในอาหาร แม้แต่

ตัวอย่าง
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พชืผกัที่ปลูกใต้ดนิกไ็ม่กนิ

“น�้าสกัแก้วไหม” เขายงัถามอกี

“ไม่” โยคซีานดพีส่ายหน้า

“นั่งส”ิ

จาดสีนั่งตาม หลงัจากอาคนัตกุะจากแดนไกลนั่งลงเรยีบร้อยแล้ว 

อกีประเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปอาบน�้า เพราะพรุ่งนี้ต้องออกไปท�างานแต่เช้า

“ลงุบอกผมว่าเพิ่งออกจากป่าหมิพานต์มา...” เขาชวนคยุก่อนหา

โอกาสถามว่าจะไปนอนที่ไหน

“ใช่แล้ว ฉนัอยากไปที่นั่นสกัครั้งก่อนสิ้นใจ”

“แล้วสถานที่แห่งนั้นเป็นยังไง เหมือนในหนังสือที่ผมอ่านหรือ

เปล่า”

“เหมอืนหรอืไม่นั้นฉนัไม่รู้ รู้แต่ว่าที่นั่นสวยงาม มเีทวดา วทิยาธร 

คนธรรพ์ นกัสทิธิ์ ต้นมกักะลผีล และสตัว์วเิศษหลากหลายชนดิอาศยัอยู”่ 

โยคซีานดพีร่ายยาว

“แล้วลงุไปที่นั่นได้ยงัไง” เขาสงสยัข้อนี้จรงิๆ

“ปรอท ฉนัส�าเรจ็ปรอทได้แล้วใส่ปากอม จากนั้นกเ็หาะไป”

“เหาะ!?” จาดสีหวัเราะขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อ

“ไม่เชื่ออย่างนั้นหรือ เอ้านี่...ฉันให้” โยคีซานดีพหยิบอะไรบาง

อย่างออกมาจากย่ามสเีหลอืงขมิ้นแล้วส่งให้

“อะไร” ดวงตาสอ่ีอนมองซากไม้แห้งที่มรีปูร่างเหมอืนผูห้ญงิ ขนาด

ยาวเลยฝ่ามอือกีฝ่ายนดิหน่อย

“นารผีล” 

“ซากไม้นี่นะ นารผีล” เขาถามเสยีงไม่เชื่อ

“ใช่แล้ว นี่คอืนารผีล”

“แล้วเอามาท�าอะไรได้” จาดีสไม่ชอบของฟรี โดยเฉพาะจากคน

แปลกหน้าที่ยงัไม่มั่นใจว่าเป็นลงุ

ตัวอย่าง
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“ใครๆ กอ็ยากได้สิ่งนี้ เธอไม่อยากได้หรอื ตอนที่ฉนัยื่นมอืออกไป

รบั มวีทิยาธร นกัสทิธิ์ ครฑุ และกค็นธรรพ์ทั้งหลายต่างแย่งชงิ”

“ไม่” เขาส่ายหน้าไปมา

“ต้นมักกะลีผลในป่าหิมพานต์ตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ต้นแล้ว อีกไม่

นานอาจจะสูญหายไป เธอไม่อยากได้มนัจรงิๆ หรอื”

“เท่าที่ผมรู้นะ” จาดสีพูดขึ้น “ท้าวสกักเทวราชหรอืพระอนิทร์ทรง

เสกขึ้นมาใช่ไหม ลงุกใ็ห้พระอนิทร์เสกขึ้นมาใหม่ส”ิ

“เจ้านี่นะ” โยคซีานดพีส่ายหน้าที่อกีฝ่ายไม่เชื่อ

“คนืนี้ลงุจะนอนที่ไหนหรอื” สารวตัรหนุ่มสบโอกาสถาม

“ฉันแค่แวะทักทายเธอเท่านั้น แล้วจะเดินทางกลับเลย มองดู

นารผีลนี้ดีๆ ” ลงุยงัเชญิชวนหลานชายให้รบันารผีลที่อยู่ในมอืไปดูแล

“ไม่เอา” ร่างสูงก�าย�าลกุขึ้นจากโซฟาไม้

“ดูเถดิ จงดู”

“เฮ้อ...บังคับจริง ก็ผมไม่อยากได้” จาดีสมองไปที่ซากไม้อย่าง

หงดุหงดิ แล้วกต้็องสะดุง้เฮอืกอย่างตกใจ เมื่อเหน็ว่ามนัขยบักระดกุกระดกิ 

พลางร้องแอ๊ะขึ้นมา 

“เฮ้ย! มนัขยบัได้”

“นารีผลนี้เพิ่งถูกเก็บมาได้สองชั่วโมง” ร่างผอมแกร็นลุกขึ้นยืน 

แล้วดงึมอืของหลานชายให้มารบัสิ่งที่อยู่ในมอืของตนไป

“ไม่!” เขาดงึมอืกลบั ยงัไม่หายตกใจ

“นารผีลบอกกบัฉนัว่าอยากอยู่กบัเธอ”

“ล้อเล่นน่า” เขาไม่ข�า

“รบัไปส”ิ โยคซีานดพียดัใส่มอืใหญ่จนได้

“ผมบอกว่าไม่เอา” จาดสีร้องขึ้นอย่างตกใจ เพราะนารผีลยงัขยบั

กระดุกกระดิกอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ ราวกับเรื่องที่เขาเจอเป็นวรรณกรรม

แฟนตาซี

ตัวอย่าง
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“ฉนัให้เธอ คราวนี้เธอเชื่อแล้วหรอืยงัว่าฉนัไม่ได้โกหก”

“ไม่เอา!” เขายนืตวัแขง็ทื่อ ขณะแบมอืที่มซีากไม้แห้งกลางฝ่ามอื

ซึ่งก�าลงัขยบักระดกุกระดกิราวกบัเดก็แรกเกดิ

“ฉนัจะกลบัอนิเดยีแล้ว”

“เดี๋ยวส!ิ เดี๋ยว” ร่างสงูก�าย�าเดนิตามร่างผอมแกรน็ไปถงึลานหน้า

บ้านที่เงยีบสงดั

“จริงสิ” โยคีซานดีพหันมามองหน้าหลานชาย จากนั้นก็ชี้นิ้วมา

ทางปืนที่อยู่ข้างเอวของจาดสี “ขอสิ่งนั้นให้ฉนัจบัแป๊บหนึ่งได้ไหม”

“คงไม่ได้หรอกลงุ” เขาปฏเิสธเสยีงแขง็ แม้จะสมัผสัได้ถงึพลงับาง

อย่างที่จะเข้ามาปกป้องคุ้มครองเขาจากภยัอนัตรายต่างๆ

“แป๊บเดยีวเท่านั้น” ลงุรบเร้าหลานชาย

“ไม่มตี�ารวจที่ไหนส่งปืนให้คนอื่นจบัหรอกลงุ” เขายงัปฏเิสธ

“ฉันอยากพันสายสิญจน์ที่ด้ามปืนเท่านั้น” โยคีซานดีพพูด แล้ว

ล้วงสายสญิจน์เส้นหนึ่งออกมาจากย่ามสเีหลอืงขมิ้น

“หอื...จะเอามาพนัท�าไม” จาดสีสงสยั

“มนัจะปกป้องคุ้มครองเธอจากอนัตรายที่จะเกดิขึ้นในอนาคต”

“ผมไม่เข้าใจ” สารวตัรหนุ่มขมวดคิ้ว

“ให้ฉนัจบัแป๊บหนึ่งเถอะ”

“กไ็ด้” จาดสียอม หลงัจากที่เหน็สหีน้ากงัวลของฝ่ายตรงข้าม พอ

เขาส่งปืนให้ อกีฝ่ายกบ็รกิรรมคาถา ก่อนจะใช้สายสญิจน์พนัที่ด้ามปืน

“อย่าแกะสายสญิจน์ออก” โยคซีานดพีส่งปืนคนืให้

“ปืนของผมกลายเป็นปืนวเิศษไปแล้วใช่ไหม” เขาหวัเราะทั้งที่ไม่ 

รู้สกึข�า

“ใช้ยงิอมนษุย์ได้”

“หอื...อมนษุย์?” ชายหนุ่มนกึสะกดิใจ ที่จู่ๆ อกีฝ่ายกม็าผูกสาย-

สญิจน์ให้ด้ามปืน ก่อนที่จะเดนิทางจากไป

ตัวอย่าง
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“ใช่ อมนษุย์”

“อมนุษย์แบบไหนหรือ” ดวงหน้าหล่อเหลาคมคายปรากฏความ

เคร่งเครยีด เพราะลางสงัหรณ์บอกว่าพายรุ้ายก�าลงัจะมาเยอืนเขาในไม่

ช้า

“พวกที่ไม่ใช่คน”

“ผมรู้แล้วว่าไม่ใช่คน แต่เป็นอมนษุย์แบบไหน” เขามองฝ่ายตรง

ข้ามที่หยบิปรอทออกมาจากย่ามแล้วใส่ปากอม จากนั้นกย็กมอืพนมพลาง

ท�าปากขมุบขมิบบริกรรมคาถาอะไรบางอย่าง แล้วร่างผอมแกร็นก็ลอย

ขึ้นฟ้าไปต่อหน้าต่อตาให้เหน็

“คณุพระ!” จาดสีชอ็ก ร่างทั้งร่างแขง็ทื่อ เพราะไม่คดิวา่จะได้เหน็

อะไรแบบนี้มาก่อนในชวีติ

ครั้นร่างผอมแกร็นหายวับไปด้วยคาถาก�าบังตน ดวงตาสีอ่อนก็

ค่อยๆ หลบุลงมองนารผีลในมอืที่เลกิขยบักระดกุกระดกิไปตั้งแต่ตอนไหน

กไ็ม่รู้ จากนั้นเขากเ็ดนิเข้าบ้านไปอย่างมนึๆ และวางนารผีลลงบนโต๊ะที่

ตั้งโน้ตบุก๊ในห้องนอน ก่อนจะวางปืนลงใต้หมอน แล้วถอดเสื้อผ้าเดนิเข้า

ห้องน�้า

ระหว่างที่สายน�้าอุน่พร่างพรมร่างก�าย�าเปล่าเปลอืย จาดสีครุน่คดิ

ถงึคณุอนนัต์อนัใดที่จะได้จากนารผีล เช่น ทรพัย์สนิเงนิทองไหลมาเทมา 

หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า หรือว่าเขาจะมีอายุเกินร้อยปีโดยที่

ไม่เจบ็ไข้ได้ป่วยอะไรเลย

เลกิคดิเถอะ

จาดสีสลดัความคดิอนัน่าปวดหวัออกจากสมอง เมื่อออกมายนือยู่

ในห้องนอน โดยมผี้าขนหนูผนืเดยีวปกปิดส่วนล่าง เขามองไปที่โน้ตบุ๊ก 

เพราะความอยากรูก้ระตุน้ให้เขาเปิดเครื่อง สดุท้ายร่างสงูก�าย�ากน็ั่งลงบน

เก้าอี้ เพื่อที่จะอ่านข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในอนิเทอร์เนต็

นารผีลมเีอาไว้เสพสงัวาส

ตัวอย่าง
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เขาอ่านโดยไม่ออกเสยีง ก่อนหลบุสายตามองซากไม้ที่อยู่ใกล้มอื 

แล้วกน็กึสงสยัว่าเหล่าผูม้อีทิธฤิทธิ์ทั้งหลายในป่าหมิพานต์จะเสพสงัวาส

กบัซากไม้นี้อย่างไร เพราะมขีนาดยาวเลยฝ่ามอืเขาแค่นดิเดยีว

นอนเถอะ นอนดกีว่า

ชายหนุ่มคดิแล้วปิดเครื่อง ก่อนลกุขึ้นมาสวมกางเกงนอน แล้วซกุ

ตวัเข้าไปใต้ผ้าห่ม แต่กลบันอนไม่หลบั เพราะก�าลงักระสบักระส่ายเรื่อง

งาน เนื่องจากเมื่อเช้าทางสถานตี�ารวจนครบาลได้รบัแจ้งความว่า พบศพ

ผู้หญงิคนหนึ่งในโรงแรม ร่างกายของผู้ตายนั้นปราศจากบาดแผล มแีค่

ผวิหนงัที่แห้งเหี่ยวย่นตดิกระดูกอย่างน่าอศัจรรย์ และในห้องกไ็ร้ร่องรอย

การต่อสู้ใดๆ 

เขาสอบปากค�าพนกังานโรงแรมที่เหน็ผูต้ายเป็นคนสดุท้าย พยาน

บอกว่า มผีู้ชายคนหนึ่งสวมชดุด�ามากบัผู้ตายด้วย แต่จ�าหน้าไม่ได้ และ

เมื่อเปิดเทปบนัทกึภาพของทางโรงแรมดูเหตกุารณ์ก่อนที่เหยื่อจะเสยีชวีติ 

น่าแปลกมาก ที่ร่างกายของผู้ตายขณะนั้นมเีนื้อหนงัมงัสา และไม่มชีาย

ชดุด�าเดนิมาด้วยอย่างที่พยานบอก

จาดีสถอนหายใจด้วยความสงสัยว่าต้นเหตุของการเสียชีวิตคือ

อะไรกนัแน่ ในเมื่อร่างกายของผูต้ายไม่มบีาดแผล ไม่มคีราบอสจุ ิและใน

กล้องวงจรปิดของโรงแรมกไ็ม่มรี่างของผู้ชายคนนั้นปรากฏอยู่ พรุ่งนี้เขา

จึงต้องเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อพบกับหมอนิติยาที่เป็นผู้

ชนัสูตรศพ 

จาดสีพลกิตวันอนตะแคง หยบิปืนใต้หมอนที่มสีายสญิจน์พนัรอบ

ด้ามปืนออกมามองด้วยความสงสยัระคนกงัขาจรงิๆ ว่าจะมโีอกาสได้ยงิ

อมนษุย์จรงิๆ หรอื และจะเป็นอมนษุย์แบบไหนกนั

นอนดกีว่า

สารวตัรหนุม่เลกิคดิ แล้วเกบ็ปืนไว้ใต้หมอน ก่อนที่จะลกุขึ้นไปปิด

ไฟ และเดนิกลบัมาล้มตวัลงนอนบนฟูกอกีครั้ง

ตัวอย่าง
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ภายใต้ความมดืทีเ่งยีบสงดัในช่วงเวลาตสีาม แสงไฟสว่างวาบ

ขึ้นที่โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก ซากไม้แห้งที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงขยับยืดแขน 

ราวกบัก�าลงับดิขี้เกยีจ พร้อมกบัส่งเสยีงแอ๊ะขึ้นมา

พอนารผีลกะพรบิตาหนึ่งท ีร่างที่ยาวเลยฝ่ามอืไปนดิเดยีวกข็ยาย

ออก จนมรีูปร่างเท่ามนษุย์ ผมของนางเป็นสทีองเหลอืงอร่าม ดวงหน้า

งดงามราวกบัเทพธดิา ผวิกายเปล่งปลั่ง และที่ศรีษะมขีั้วเหมอืนผลไม้

นารผีลก้าวเดนิปุบ๊ ร่างอรชรอ้อนแอ้นกเ็อยีงไปเอยีงมา เพราะแข้ง

ขาของนางยงัอ่อนราวกบัเดก็เพิ่งหดัเดนิ อกีทั้งร่างกายของนางไม่มกีระดกู

เหมอืนคน

นารผีลกะพรบิตาปรบัภาพตรงหน้าที่มดืไปหมด ตั้งแต่หลดุจากต้น

ลงสูฝ่่ามอืของโยคซีานดพี นางมชีวีติแค่สองชั่วโมงของป่าหมิพานต์ แต่ก็

ยงัรบัรู้ได้ว่าที่นี่แตกต่างจากที่นั่นสิ้นเชงิ เพราะไม่มแีสงแดดอบอุ่น ไม่มี

เสยีงนกกระซบิกระซาบกนั และไม่มกีลิ่นหอมของมวลดอกไม้

ที่นี่ที่ไหน

นางถามตวัเองแล้วเดนิเป๋ไปที่เตยีงพลางเปิดปากหาว และล้มตวั

ลงนอนเคยีงข้างร่างสูงก�าย�าของใครคนหนึ่งที่นอนอยู่ก่อน 

จาดสีพลกิตวันอนตะแคงเมื่อกลิ่นหอมจรงุของอะไรบางอย่างโชย

มาเตะจมูก แล้วขยบัร่างเบยีดเข้าไปหาพลางตวดัแขนกอด

เสยีงนาฬิกาปลกุดงัขึน้ในเช้าวนัใหม่ ผูท้ีต้่องไปท�างานลมืตา 

แล้วจู่ๆ เปลอืกตาของชายหนุม่กก็ะพรบิปรบิๆ เพราะเหน็เหมอืนขั้วผลไม้

อยู่ตรงหน้า จากนั้นก็หลุบสายตามองดวงหน้าที่งดงามราวกับเทพธิดา 

แพขนตางอนยาว จมูกโด่ง ริมฝีปากสีชมพูจิ้มลิ้ม และทรวงอกคู่อวบ 

ตูมเต่งที่อยู่ห่างจากแผงอกเขาไม่มาก

เฮ้ย!!!

ร่างสูงก�าย�าลกุพรวดขึ้นมาในท่านั่ง ระหว่างนั้นเขากพ็จิารณาผม

ตัวอย่าง
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สทีองยาวถงึเอว ดวงหน้าที่งดงามราวกบัเทพธดิา และทรวดทรงองค์เอว

ของอกีฝ่ายอกีครั้ง

นารผีล!

จาดสีมั่นใจ เพราะขั้วที่อยูบ่นศรีษะของอกีฝ่าย หลงัจากหายตกใจ 

ร่างสงูก�าย�ากล็กุขึ้นมายนือยูข้่างเตยีง ดวงตาสอ่ีอนของเขาทอดมองอยูท่ี่

เรอืนร่างอรชรอ้อนแอ้นน่าฟัด

เป็นไปไม่ได้!

เขาเถียงตัวเองอยู่ในใจอย่างสับสน เพราะยังไม่เชื่อเรื่องแปลก

ประหลาดแบบนี้ แล้วดวงตาของจาดสีกม็องไปที่โต๊ะตั้งโน้ตบุ๊ก 

‘ไม่จรงิ! อยากจะบ้า’ เขายกมอืลูบหน้าตวัเอง ครั้นไม่เหน็ซากไม้

แห้งที่ควรจะวางอยู่ตรงนั้น

จาดีสเถียงตัวเองแล้วมองไปที่เรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นอีกครั้ง ยิ่ง

พศิใบหน้า ทรวงอกตูมเต่งที่ปลายยอดชูชนั ร่างทั้งร่างของชายหนุ่มร้อน

ผะผ่าว ใจเต้นเร็วขึ้น เพราะเขาก�าลังหลงเสน่ห์ของนางเหมือนนักสิทธิ์ 

คนธรรพ์ วทิยาธร และผูว้เิศษอื่นๆ ที่ตั้งใจรอเกบ็ผลนารจีากต้นมกักะลผีล

ไม่ได้การแล้ว

เขาลอบกลืนน�้าลายขณะเริ่มหายใจแรง และต้องหันหน้าไปทาง

อื่น เพราะภาพนั้นยั่วยวนให้เขาอยากจะกระโดดขึ้นเตียงไปฟัดอีกฝ่าย

จรงิๆ

ตัวอย่าง
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2

ก�าหนัดดับด้วยอะไร ถ้าเป็นฤษีก็คงดับด้วยจิตที่มุ่งมั่น ส่วน

เขาน่ะหรอื...น�้าเยน็ที่ไหลออกมาจากฝักบวัไง

จาดีสหายเข้าไปในห้องน�้านานอยู่ชั่วอึดใจ แล้วออกมาหยุดยืนที่

หน้าเตียง แค่เขาเหลือบสายตามองเรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นที่มีกลิ่นหอม

เย้ายวนใจราวกับผลไม้สุก ใจและกายหนุ่มก็เกิดอาการเครียดคัดขึ้นมา

อกีครั้ง ทั้งที่เพิ่งอาบน�้าเยน็ออกมาแท้ๆ

“บ้าจรงิ!”

เขาสบถอยู่ในล�าคอ จากนั้นก็สลัดศีรษะไล่แรงปรารถนาที่ก�าลัง 

คโุชน เพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้น ที่จะกระโจนขึ้นไปบนเตยีงแล้วฟัดผู้หญงิ

ง่ายๆ ถ้าไม่ใช่คนที่เขารกัและปรารถนาที่จะใช้ชวีติอยู่ด้วย

“บ้าเอ๊ย”

เขาแยกเขี้ยวกับตัวเองก่อนจะลอบกลืนน�้าลายแรงๆ แล้วถอน-

หายใจพรืดออกมา พอยกมือขึ้นพนมเพื่อตั้งจิตอธิษฐานอะไรบางอย่าง 

ร่างอรชรอ้อนแอ้นที่อยู่บนเตยีงกข็ยบั และดวงตากลมโตของนางจ้องมา

ที่เขา

พระเจ้า! นี่ไม่ใช่เรื่องจรงิใช่ไหม

จาดีสมองริมฝีปากสีชมพูน่าจูบที่ก�าลังเผยอออก แววตาของ

ตัวอย่าง
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นารีผลฉาบด้วยความงุนงงระคนสงสัยว่าเขาเป็นใคร เนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่

ยื่นมอืออกมารบันางจากต้นมกักะลผีล

“ท่าน...” เสยีงใสดจุระฆงัแก้วของนารผีลดงัขึ้น

จาดสีลดมอืที่ก�าลงัพนมอยูล่ง ก่อนที่จะทนัได้อธษิฐานอะไรออกมา

“ท่าน...”

นางเรียกเขาอีกครั้ง เพราะมีเรื่องจะถามว่าท�าไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ 

และเขาเป็นใคร เพราะจ�าได้ว่าคนที่ยื่นมอืออกมารบันางแก่กว่านี้

คนถูกเรยีกหงดุหงดิงุ่นง่านจนกลายเป็นอารมณ์เสยี เพราะอยาก

ยื่นมอืออกไปสมัผสัทรวงอกตูมเต่งคู่นั้นเสยีเหลอืเกนิ ด้วยความอยากรูว่้า 

ยามประคองอยู่ในอุ้งมอืของเขาจะให้ความรู้สกึอย่างไร แต่แล้วเขากลบั

หยิบผ้าห่มมาคลุมตัวอีกฝ่าย ในขณะที่นารีผลนั่งนิ่งราวกับเป็นตุ๊กตา  

จาดสีเดนิไปเดนิมาอยู่ที่หน้าเตยีงเหมอืนหนูตดิจั่น

“เฮ้อ” สารวัตรหนุ่มถอนหายใจ อยากเป็นบ้าให้รู้แล้วรู้รอดไป 

เพราะเหมอืนมหี่วงมาผูกขา แทนที่จะดใีจที่ได้ของวเิศษมาเชยชม 

พอผ้าห่มที่คลมุเรอืนร่างขาวผ่องหลดุลงมา ดวงตากลมโตของนาง

กม็องเขาปรบิๆ จากนั้นกช็ี้นิ้วมาที่เขา พลางพูดด้วยสหีน้างนุงง

“ท่าน...”

“ท่านเทิ่นอะไรกนัเล่า” เขาหงดุหงดิ

“ท่าน...”

“เอ่อ พูดเป็นค�าเดยีวหรอืไง”

“ท่านไม่ใช่”

“ไม่ใช่อะไร” ชายหนุ่มหมนุตวัไปที่ตู้เสื้อผ้า เพื่อที่จะหยบิกางเกง

ชั้นในแบบบอ็กเซอร์แนบเนื้อออกมาสวม ตามด้วยกางเกงยนี และเสื้อยดื

“ท่านไม่ใช่”

“ไม่ใช่เนี่ย ไม่ใช่ลงุของฉนัหรอืไง”

นางกะพริบตาปรบิๆ ชั่วครู่ ราวกบัก�าลงัท�าความเข้าใจในค�าพูด

ตัวอย่าง
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ของเขา แล้วพยกัหน้า

“ถ้าเป็นอย่างนั้น กเ็พราะลงุยกเธอให้ฉนัแล้ว เธอเองกด็นับอกว่า

อยากอยู่กบัฉนั” เขาคว้าเสื้อเชิ้ตกบักางเกงเลที่อยู่ในตู้ออกมา เพื่อที่จะ

ให้อกีฝ่ายใส่

“อยากอยู่กับฉัน” นางทวนค�าพูดของเขาพลางเอียงคอ ขณะม ี

แววตางนุงง

“ใช่ เธอบอกเองว่าอยากอยู่กบัฉนั” เขาหนัมากระแทกเสยีงตอบ

“กบัฉนั”

“เออส”ิ

“เออส”ิ

“โอ๊ย เลกิพูดตามฉนัสกัทไีด้ไหม ฉนัอยากจะเป็นบ้า” เขาหงดุหงดิ

มากกว่าร�าคาญ เนื่องจากร่างกายนั้นร้อนฉ่าราวกบัถูกมนตร์ด�าสะกดให้

หลงเสน่ห์ในเรอืนร่างของอกีฝ่ายจนอยากที่จะร่วมรกัด้วย

นารีผลกะพริบตาปริบๆ ราวกับจะถามว่าตนท�าอะไรผิดอย่างนั้น

หรอื

“ใส่ซะ” เขายื่นเสื้อผ้าที่เพิ่งหยบิออกมาส่งให้

“ใส่ซะ” นางมองเสื้อผ้าแล้วหยบิขึ้นดู

“ใช่ ใส่” ร่างสูงก�าย�าถอยไปที่กระจก แล้วหยบิหวขีึ้นมาหวผีม

“ใช่ ใส่”

“เฮ้อ...” คนที่ก�าลังจะควบคุมสติไม่อยู่ถอนหายใจ มองไปยัง

นารผีลที่ยงันั่งอยู่บนเตยีงกพ็ูดถามเสยีงด ุ“ใส่ไม่เป็นหรอืไง”

นางไม่ส่ายหน้าและไม่พูดตอบ นอกจากกะพรบิตาปรบิๆ เท่านั้น

“โอ๊ย ให้ตายสวิะ” เขาเดนิมาดงึเสื้อเชิ้ตไปถอื พลางพูดสั่งเสยีง

เข้มด ุ“เอ้า ยกแขนขึ้นซ”ิ

นารผีลยงันั่งนิ่ง เขาเลยจดัการยดัแขนเรยีวใส่เข้าไปในแขนเสื้อเชิ้ต 

จากนั้นกด็งึตวัเสื้อลง เพื่อให้ศรีษะของนางโผล่พ้นคอเสื้อ

ตัวอย่าง
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“ใส่” นางพมึพ�าเสยีงแจ่มใส เพราะเกิดอาการชอบอกชอบใจกบั

การกระท�าของเขา

“นี่ด้วย ใส่” จาดสีหมายถงึกางเกงเล

“ใส่” นางหยบิกางเกงเลขึ้นมาใส่ให้อกีฝ่ายดู

“เฮ้ย!” จาดสีร้องเสยีงหลง อดไม่ได้ที่จะข�า เพราะอกีฝ่ายสอดแขน

เข้าไปในขากางเกงเลทั้งสองข้าง “ไม่ใช่แบบนั้น เอามานี่ ลกุขึ้น ลกุ”

เขาดงึร่างของนางให้ลกุขึ้นยนื ซึ่งโชคดจีรงิๆ ที่ชายเสื้อเชิ้ตนั้นยาว

ลงมาถงึหน้าขา ไม่อย่างนั้นตบะของเขาแตกแน่ๆ

“ยกขาขึ้น” เขาสั่ง

“หอื” นางท�าหน้างง

“ยกขึ้น!” มือใหญ่ตีขาเรียวของนางข้างหนึ่ง หลังจากที่ลดตัวลง

นั่งยองๆ “ยกส ิยก”

กว่าจะแต่งตวัให้นารผีลได้ ให้เขาไปวิ่งไล่จบัผู้ร้ายยงัง่ายกว่า

“นั่งลง” จาดสีผลกัอกีฝ่ายไปที่เตยีง จากนั้นกห็ยบิแจก็เกตขึ้นมา

สวมทบัเสื้อยดื แล้วกห็ยบิปืนใต้หมอนออกมาสอดเข้ากบัสายเขม็ขดัหนงั

ข้างเอว

นารีมองเขาเดินไปเดินมาตาปริบๆ พออีกฝ่ายเดินออกจากห้อง

นอน ร่างอรชรอ้อนแอ้นกเ็ดนิตามหลงัลงไปยงัชั้นล่าง ขณะมสีหีน้างนุงง 

สงสยั และออดอ้อน ราวกบัจะถามว่าเขาก�าลงัจะไปไหน

“ฉนัต้องออกไปท�างาน เธออยู่ที่นี่ อย่าออกไปไหนเดด็ขาด” เขา

หนัมาสั่งเสยีงดุ

“ท่าน...”

“อยู่แต่ในนี้ รู้หรอืเปล่า” เขาก�าชบัว่าห้ามดื้อ

“ท่าน”

จาดีสไม่มีเวลาคุยกับอีกฝ่าย ชายหนุ่มจัดการล็อกประตูบ้าน 

เพราะไม่อยากให้พวกผู้ชายมาเห็น เดี๋ยวคนเหล่านั้นจะหลงมนตร์ของ

ตัวอย่าง
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นารผีล ที่ท้าวสกักเทวราชเนรมติขึ้นมา เหมอืนเขาในเวลานี้

“ท่าน” นางแนบดวงตากลมโตกบัช่องประตเูลก็ๆ ที่แสงสว่างลอด

เข้ามาข้างในบ้านได้

หลงัจากจาดสีขบัรถมอเตอร์ไซค์ออกไป ร่างอรชรอ้อนแอ้นกถ็อย

ห่างจากประตู แล้วกวาดตามองไปทั่วโถงห้องนั่งเล่น ซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์

ต่างๆ ที่มนษุย์สร้างขึ้นเตม็ไปหมด นารผีลเดนิเข้าไปใกล้โซฟาไม้ พลาง

มองสิ่งโน้นสิ่งนี้อย่างสนใจ แล้วก็หยิบรีโมตโทรทัศน์ขึ้นดู ก่อนที่เสียง

อกึทกึครกึโครมจะดงัขึ้น เนื่องจากนิ้วดนัไปกดปุม่หนึ่งเข้าให้ นารผีลสะดุง้

ด้วยความตกใจในเสยีงพูด เสยีงเพลง และภาพที่ก�าลงัเคลื่อนไหวอยู่ใน

จอโทรทศัน์ ซึ่งเรยีกความสนใจจากนางให้สาวเท้าเข้าไปใกล้ แล้วใช้นิ้ว

จับหน้าจออย่างงุนงง พลางเปล่งเสียงพูดตามโฆษณาครีมอาบน�้ายี่ห้อ

หนึ่ง

“สมัผสัโลกใบใหม่ครั้งแรกกบั...”

นารีผลก�าลังเรียนรู้ภาษาพูดของมนุษย์ เมื่อภาพตรงหน้าเปลี่ยน

เป็นโฆษณารถยนต์ เปลือกตานางกะพริบปริบๆ ขณะจับจ้องสิ่งที่ผ่าน

หน้าจอโทรทัศน์ไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ต้องหันไปมองทางประตูบ้าน 

เนื่องจากหูได้ยนิเสยีงอะไรบางอย่างที่ดงัขึ้น

จาดสีจอดรถมอเตอร์ไซค์อย่างหวัเสยี หลงัจากขบัออกไปได้ไม่ถงึ

ครึ่งทาง เขาก็วกรถกลับมาที่บ้านด้วยความเป็นห่วง เพราะอีกฝ่ายที่ดู

เหมอืนคน แต่ไม่ใช่คน

พอเขาเปิดประตูรั้วบ้านออกเท่านั้น หัวคิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน 

เพราะได้ยนิเสยีงโทรทศัน์ที่ดงัออกมาจากบ้าน

“ท่าน...ท่าน...”

จาดสีถอนหายใจเฮอืกใหญ่ หลงัจากที่ได้ยนิเสยีงเรยีกและเงาของ

อกีฝ่ายอยูห่ลงัประตูบ้าน เมื่อสารวตัรหนุม่เปิดประตอูอกเท่านั้น ดวงหน้า

งดงามราวกับเทพธิดาก็มีรอยยิ้มให้เขา ซึ่งท�าให้เขาถอนหายใจเฮือกอีก

ตัวอย่าง
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ครั้ง เพื่อสลดัมนตร์สะกดที่อยากจะร่วมรกักบัอกีฝ่ายออกไป

“ท่าน...” นางเรยีนรู้ภาษาจากโทรทศัน์ได้เรว็อย่างไม่น่าเชื่อ “ข้า

ดใีจ”

“ดใีจอะไร” เขากระแทกเสยีงถาม

“ท่านกลบัมา”

“ต้องกลบัมาส ิเดี๋ยวเธอท�าบ้านของฉนัไฟไหม้แล้วจะยุง่” ชายหนุม่

หวัเสยี ทั้งที่ปกตไิม่ใช่คนแบบนั้น

“หอื?...” นารผีลท�าหน้างง

“มานี่ ตามฉนัมา” นายต�ารวจหนุ่มเดนิดุ่มๆ เข้าไปในครวั หยดุ

ยนือยูต่รงหน้าเตาแก๊ส นิ้วของจาดสีกช็ี้ไปพลางพดูสั่งเสยีงเข้ม “ห้ามจบั 

ห้ามแตะต้อง เข้าใจมั้ย”

นางกะพรบิตาปรบิๆ เหมอืนไม่เข้าใจ จากนั้นกย็ื่นมอืออกไปหมาย

จะจบั จงึถูกจาดสีตมีอืเข้าให้เสยีงดงัเผยีะ

“บอกว่าห้ามจบั” เขาเอด็

“ห้ามจับ” นางลูบหลังมือตัวเองป้อยๆ พลางเบะปากราวกับว่า

ก�าลงัจะร้องไห้

คนมองเกิดอาการอยากดึงเข้ามากอด และจูบปลอบที่เปลือกตา 

จากนั้นกช็มิความหวานจากรมิฝีปากสชีมพูว่าจะหวานสกัเพยีงใด

ไม่นะ ไม่!

จาดีสสลัดศีรษะไปมาอย่างแรง เมื่อมีความคิดอยากที่จะร่วมรัก

กบัอกีฝ่าย

“แล้วนี่ ก็ห้ามจับเหมือนกัน” ดวงตาสีอ่อนหันไปมองที่มีด “ไม่

อย่างนั้นจะบาดนิ้วเธอจนเลอืดไหล เข้าใจไหม”

“ห้ามจบั” นางพยกัหน้าระรวัหลงัจากโดนตไีปหนึ่งที

“ดมีาก ตามฉนัมานี่ อ้อเดี๋ยว...” เขาหนักลบัมาหลงัจากเดนิน�าไป

ไม่กี่ก้าว “ถ้าหวิ ในตู้เยน็มนีม น�้า ผลไม้ และบนนี้ก็มขีนมปัง”

ตัวอย่าง
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นางไม่พดูตอบอะไร นอกจากมสีหีน้าหงอยเหมอืนเดก็ก�าลงัเสยีใจ

ที่ถูกตี

พอร่างสงูก�าย�าเดนิไปยนือยูท่ี่หน้าห้องน�้าชั้นล่าง มอืใหญ่ดงึประตู

ออก และมองเข้าไปข้างใน พลางพูดกบัอกีฝ่ายที่ยนือยู่ทางด้านหลงั

“ที่ท�าธรุะส่วนตวั จะฉี่จะอกึท็ี่นี่”

“หอื...” นางเปล่งเสยีงขึ้นมาหลงัจากเงยีบไปพกั

“ถ่ายของเสยีออกจากร่างกายยงัไงล่ะ เอ๊ะ! แล้วนารผีลเนี่ย เข้า

ห้องน�้าแบบมนษุย์หรอืเปล่า” เขาถามกลบัแทน เพราะอกีฝ่ายไม่ใช่มนษุย์

“นารีผล นั่นชื่อของข้าหรือ” แววตาของนารีผลเต็มไปด้วยความ

อยากรู้และตื่นเต้น

“อ้าว ไม่รู้จกัชื่อของตวัเองหรอืไง”

“ไม่”

“เหรอ เอ่อ...งั้นชื่อนารไีปแล้วกนั” เขาตดัจากนารผีลเป็นนารอีย่าง

เดยีว

“นาร”ี ดวงหน้าสวยราวกบัเทพธดิาเตม็ไปด้วยรอยยิ้ม

“ใช่แล้ว นาร”ี

“แล้วท่านชื่ออะไร”

“ข้าชื่อจาดสี เฮ้ย ไม่ใช่ ฉนัชื่อจาดสี” นายต�ารวจหนุ่มส่ายศรีษะ 

หลังจากที่หลงพูดข้าพูดเจ้ากับอีกฝ่าย แถมมือไม้ก็มีอาการเก้งก้าง 

เนื่องจากอยากดงึร่างอรชรอ้อนแอ้นนั้นเข้ามากอด

“ท่านจาดสี”

“ใช่”

“ท่านจาดสี”

“ใช่แล้ว”

“ท่านจาดสี”

“โอ๊ย พอแล้ว จะเรยีกอะไรกนันกัหนา” ชายหนุ่มหลดุจากภวงัค์

ตัวอย่าง
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อันวาบหวาม เพราะความไร้เดียงสาของฝ่ายตรงข้ามที่มีความเป็นเด็ก

มากเกนิไป

นารียิ้มหวานแล้วหันไปมองหน้าจอโทรทัศน์ เนื่องจากมีโฆษณา

ครีมอาบน�้าที่เพิ่งผ่านตาไปวนมาฉายอีกรอบ เสื้อผ้าที่นักแสดงสวมใส่

เป็นกระโปรงยาวสชีมพูสวยงาม ท�าให้นางชกัแปลกใจ เปรยีบเทยีบ และ

สงสยัว่าท�าไมเสื้อผ้าที่ตวัเองสวมอยู่ไม่เหมอืนของผู้หญงิที่อยู่ในนั้น

“ชอบล่ะส ิชอบกน็ั่งดเูฉยๆ” จาดสีดนัร่างของอกีฝ่ายไปที่โซฟาไม้ 

“นั่งดูไปเรื่อยๆ จนกว่าฉนัจะกลบัมาจากที่ท�างาน รู้หรอืเปล่า”

นารถีูกกดให้นั่งลงแล้วแหงนหน้ามองเขาตาปรบิๆ

“รู้ใช่ไหม นั่งเฉยๆ” สารวตัรหนุ่มพูดย�้า แล้วกด็งึโทรศพัท์มอืถอื

ออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีน เนื่องจากโทรศัพท์มือถือของเขาส่งเสียง 

ดงัขึ้น

“สมาร์ตโฟน” นารลีกุขึ้นยนืแล้วยิ้ม

“เรียนรู้ไวจริง” ร่างสูงก�าย�าถอยหลังเพื่อที่จะไปคุยโทรศัพท์ แต่

ร่างอรชรอ้อนแอ้นเดนิตามมา และเอื้อมมอืออกมาหมายจะหยบิ

“เฮ้ย!” เขาถอยหลงั

“สมาร์ตโฟน” นางยิ้มขณะยงัยื่นมอืออกมาหมายจะหยบิโทรศพัท์

มอืถอื

“สมาร์ตฟงสมาร์ตโฟนอะไรเล่า ไป! ถอยออกไปห่างๆ จากฉัน

หน่อย” ร่างกายเขาเหมือนถูกไฟชอร์ตและฮุกหมัดเข้าที่ท้อง เพราะอยู่

ใกล้กนัเหลอืเกนิ

“สารวตัร!” จ.ส.ต. มงคล กองตระการ หรอืจ่าเอม็ ส่งเสยีงมาตาม

สาย “สารวตัรพาผู้หญงิเข้าบ้านหรอืครบั”

“ไม่ใช่ผู้หญงิ” จาดสีกรอกเสยีงลงไปตามสาย

“ผูห้ญงิแน่ๆ ผมได้ยนิเสยีงผูห้ญงิ นั่นแน่ สารวตัรมแีฟนแล้ว แอบ

ไปมตีั้งแต่เมื่อไร ท�าไมไม่กระซบิบอกผมบ้าง” จ่าเอม็เย้าแหย่กลบัมาตาม

ตัวอย่าง
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ประสาคนขี้เล่น

“โอ๊ย...แฟนที่ไหน ไม่ใช่” ชายหนุ่มหงดุหงดิใจจนหน้าบูด

“สวยไหมสารวตัร หน้าตาเป็นยงัไง ผมอยากเหน็” ผู้โทร. มาหา

ส่งเสยีงหวัเราะคกิคกั

“บอกว่าไม่ใช่ยังไงล่ะจ่า ไม่ใช่ผู้หญิง” เขาอารมณ์ไม่ดีมากกว่า

เดมิ

“ไม่ใช่ผู้หญงิ เอ๊ะ! หรอืว่ากะเทย” จ่าเอม็หวัเราะร่วน หลงัจากที่

แซวกลบัไปอย่างสนกุปาก

“จ่า!” เขาด ุแล้วสั่งงานฝ่ายตรงข้ามเสยีงเข้ม “จ่าไปสถาบนันติ-ิ

เวชคนเดยีวเลย วนันี้ผมไม่ไปด้วยแล้ว”

“อ้าว เรานดักนัเอาไว้ไม่ใช่หรอืสารวตัร”

“กใ็ช่น่ะส ิแต่ตอนนี้ผมมธีรุะบางอย่างที่ต้องท�า”

“เพราะน้องหนูที่ไม่ใช่ผู้หญงิใช่ไหม ไม่คดิว่าสารวตัรจะมรีสนยิม

ชอบไม้ป่าเดียวกัน” จ่าเอ็มแซวแล้วหัวเราะร่วนขึ้นมาอีกครั้งอย่าง

สนกุสนาน

“พอเลยๆ ไปเอารายงานผลชนัสตูรศพจากหมอนติมาให้ผมที่โรงพกั

เลย” จาดสีสั่ง

“ครบัๆ”

พอชายหนุม่ตดัสญัญาณโทรศพัท์ปุบ๊ ดวงตาสอ่ีอนของเขามองไป

ทางนารผีลที่ยงัแบมอืออกมา เพราะอยากจะจบัโทรศพัท์มอืถอืที่อยูใ่นมอื

เขา

จรงิส ิจาดสีมคีวามคดิดีๆ  ขึ้นมาอย่างหนึ่ง เขาควรสอนให้อกีฝา่ย

รู้จกัวธิกีารใช้โทรศพัท์บ้านจะดกีว่า

“มานี่ส”ิ

นางเดนิเข้าไปหาเขา ขณะที่ยงัแบมอืออกไปหา

“นี่เรียกว่าโทรศัพท์บ้าน” นิ้วของจาดีสชี้ไปที่โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บน

ตัวอย่าง
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โต๊ะข้างผนงับ้าน

“โทรศพัท์บ้าน?” นารมีองสิ่งที่เขาชี้ให้ดูอย่างงงๆ

“ใช่แล้ว มนัเหมอืนกบัเจ้านี่แหละ มายนืตรงนี้ ฉนัจะโทร. เข้าบ้าน 

แล้วเธอกร็บัสาย”

“รบัสาย” นางยงัไม่ลดมอืที่แบอยู ่พลางเอยีงคอมองเขาด้วยความ

สงสยั

“เอาละ ฉนัจะโทร. แล้วนะ”

เสยีงแหลมเลก็ดงัลั่นขึ้น ดวงตากลมของนางเบกิโต สารวตัรหนุ่ม

หยบิหูโทรศพัท์แล้วส่งให้

“รบัไป” เขาพูดขณะยกหูโทรศพัท์แนบไปที่หูของอกีฝ่าย

พอนางได้ยนิเสยีงห้าวที่ก�าลงัพูดค�าว่าฮลัโหลซ�้าๆ กนัจากสมาร์ต-

โฟน ดวงหน้าสวยราวกบัเทพธดิากเ็ตม็ไปด้วยรอยยิ้มแห่งความตื่นเต้น

“เสยีงของท่าน!” นางมองเขาตาแป๋ว

“ฮลัโหล ได้ยนิเสยีงของฉนัไหม” จาดสีถาม ขณะมองรอยยิ้มยั่ว

ใจราวกบัถูกมนตร์สะกดไม่วางตา

“ได้ยนิ” นางพยกัหน้า

“ถอืเอาไว้นะ” เขาถอยห่างออกไป หลงัจากที่อกีฝ่ายยกมอืขึ้นจบั 

เนื่องจากอยากให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเวลาที่ไม่ได้เห็นหน้ากันก็สามารถคุย

กนัได้

“ท่าน” นางเรยีกเมื่อจู่ๆ จาดสีกเ็ดนิออกไปที่หน้าบ้าน

“ได้ยนิฉนัไหม” เขาถามหลงัจากหลบไม่ให้นางเหน็

“ได้ยนิ” นางพูดพร้อมกบัชะเง้อคอมองหาเขา

“นี่แหละที่เรยีกว่าโทรศพัท์บ้าน ตอนฉนัออกไปท�างาน ฉนัจะโทร. 

หาเธอนะ” เขาบอก เพราะอีกเดี๋ยวเขาจะต้องออกไปท�างาน ไม่มีเวลา

ว่างมาดูแลอกีฝ่ายหรอก

ตัวอย่าง
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3

จ่าเอ็มกลับมายังสถานีต�ารวจนครบาลในช่วงเวลาใกล้เที่ยง 

กต็รงเข้าไปในห้องท�างาน เพื่อที่จะส่งแฟ้มผลการชนัสูตรศพให้แก่สารวตัร

หนุ่ม 

“สารวัตรครับ” ผู้อาวุโสกว่าหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะท�างานของจาดีส 

ก่อนที่จะยื่นแฟ้มเอกสารซึ่งอยู่ในมือไปให้ “นี่ครับ ผลชันสูตรศพของ

นางสาวเรอืงดาว แก้วมงคล”

“จะเที่ยงแล้ว ออกไปกนิข้าวกนัเถอะจ่า ผมเลี้ยง” ร่างสงูก�าย�าลกุ

ขึ้นจากเก้าอี้ และถอืรายงานผลการชนัสูตรศพตดิมอืไปด้วย

“เลี้ยงหรอืครบั เอาส”ิ จ่าเอม็ยิ้มรบัของฟรหีน้าบาน

“ใช่ กนิไปคยุงานกนัไปด้วย” เขาเดนิน�าอกีฝ่ายไปที่ประตู

“ครบัๆ ผมเหน็ด้วยครบั”

พอทั้งสองออกมาจากสถานีต�ารวจ จ่าเอ็มก็พูดถามทันทีพร้อม 

รอยยิ้ม ในเมื่อจะได้กนิของฟร ีกต็้องเลอืกสถานที่กนัหน่อย

“เราจะไปกนิข้าวที่ไหนกนัดคีรบั”

“ร้านขายอาหารตามสั่งหน้าสถาน”ี 

“โธ่...ไปที่ร้านอื่นไม่ได้หรอืครบั” จ่าเอม็โอดครวญ

“เอ้า จะไปอดุหนนุคนอื่นท�าไม ช่วยอดุหนนุเมยีจ่าไม่ดกีว่าหรอื” 

ตัวอย่าง
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จาดสีหนักลบัมาถามพร้อมกบัหวัเราะ

“กผ็มอยากกนิของแปลก” จ่าเอม็ท�าหน้างอน

“ของแปลกอะไร” จาดสีถามไปหวัเราะไป

“ก็ของอร่อยๆ เช่น ปลาช่อนลุยสวน เนื้อแดดเดียวทอด ต้มย�า 

ไก่บ้านใส่เหด็นางฟ้า” ผู้อาวโุสกว่าร่ายยาว พลางท�าท่าน�้าลายสอ

“พูดอย่างกับจะให้ผมพาไปสวนอาหาร” สารวัตรหนุ่มส่ายศีรษะ 

“กนิสวนอาหารพี่อี๊ดไปก่อนนะจ่า ผมชอบผดักะเพราไก่ไข่ดาวของเมยีจ่า

มาก แล้วกน็ะ...ถ้าจ่าอยากกนิจรงิๆ จ่าบอกเมยีจ่าส”ิ

“โธ่ สารวตัร” คู่สนทนาคราง

“ไม่ธงไม่โธ่หรอก กนิใกล้ๆ โรงพกันี่แหละ ผมยงัเขยีนรายงานปิด

คดเีก่าไม่เสรจ็” ร่างสูงก�าย�าเดนิน�าหน้า

“ครบั หวงัว่านงัอี๊ดมนัจะไม่ใช้ผมล้างจานนะ” คนเดนิตามหลงับ่น

พมึพ�าด้วยความกลวัเมยีที่ดยุิ่งกว่าเสอื

เมื่อทั้งสองก้าวเข้าไปในร้านขายอาหารแบบเปิดโล่งที่มีแค่

หลงัคากระเบื้องกนัฝน จาดสีกส็ั่งอาหารกบัแม่ค้า ก่อนที่จะไปนั่งที่โต๊ะ

“เหมอืนเดมิครบัพี่อี๊ด”

“ค่ะ กะเพราไก่ไข่ดาวนะคะ”

“ครบั”

“มีอะไรให้พี่ช่วยไหมจ๊ะอี๊ดจ๋า” จ่าเอ็มพุ่งเข้าไปหาเมียรัก พลาง

พูดถามเสยีงออดอ้อน

“ไม่ม ีจะเที่ยงแล้วนี่ พี่กนิอะไร” เมยีคู่ทกุข์คู่ยากหนัมาถาม ขณะ

มอืท�ากบัข้าวให้ลูกค้าเป็นระวงิ

“ผดัพรกิปลาดกุราดข้าวจะ้ สารวตัรเลี้ยง” จ่าเอม็ขยบิตาบอก วา่

วนันี้ไม่ได้มากนิฟร ีเขาเชญิเมยีรกัไปเกบ็เงนิค่าอาหารกบัสารวตัรได้เลย

“สารวตัรเลี้ยงหรอื” อี๊ดเลกิคิ้ว

ตัวอย่าง
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“ใช่จ้ะ” จ่าเอม็พยกัหน้ารบัในทนัที

“ไปพี่ ไปนั่งไป” เมยีเขาเอ่ยไล่แล้วหนัไปปรงุอาหารขายลูกค้าต่อ

เมื่อจ่าเอม็นั่งลงบนเก้าอี้ที่ตั้งอยูต่รงข้ามจาดสี กม็องสารวตัรหนุม่

ที่ก�าลงัอ่านรายงานผลการชนัสูตรศพในแฟ้มหน้าตาเคร่งเครยีด

“หมอนิตประหลาดใจมากเลยครับกับเคสนี้ สาเหตุของการเสีย

ชวีติคอือวยัวะภายในร่างกายล้มเหลว เลอืดถูกส่งมาหล่อเลี้ยงไม่พอ”

“แล้วหมอนติลงความเหน็ว่าเป็นการตายแบบไหนหรอื” จาดสีเงย

หน้าขึ้นมาถาม

“ตายแบบเหนอืธรรมชาตคิรบั”

“หมายความว่าไม่มผีู้ร้าย ไม่ใช่การฆาตกรรมหรอืจ่า”

“กน็่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครบั”

“ในนี้หมอนติยงัไม่ได้ระบเุลยว่าตายด้วยโรค” เขานกึถงึค�าใหก้าร

ของพยาน ที่บอกว่ามผีู้ชายคนหนึ่งสวมชดุด�าเดนิเข้ามาในโรงแรมพร้อม

กบัผู้ตาย

“หมอนติยงัค้นหาต้นเหตขุองการเสยีชวีติอยู่เลยครบั พรุ่งนี้คงจะ

ส่งรายงานมาเพิ่ม หลงัจากได้ผลตรวจสอบจากห้องแลบ็แล้ว”

“อ๋อ...อมื...”

“สารวตัรคดิอะไรอยู่หรอืครบั”

“คดิถงึค�าให้การของพยานน่ะส”ิ

“อย่าบอกนะว่าสารวตัรเชื่อค�าให้การของพยาน ในเทปบนัทกึภาพ

ของโรงแรมไม่มีใครเดินมากับผู้ตายสักหน่อย อีกอย่างหนึ่ง บนร่างกาย

ของผูต้ายกไ็ม่มบีาดแผล มนัจะเป็นการฆาตกรรมได้ยงัไงล่ะครบั” จ่าเอม็ 

รวัค�าถามออกมาเป็นชดุ ก่อนจะท�าตาโตแล้วถาม “หรอืว่า...”

“หรอืว่าอะไร” จาดสีงนุงง

“ผคีรบั ผ”ี

“โธ่จ่า!” ชายหนุม่ส่ายศรีษะไปมา ที่จู่ๆ  อกีฝ่ายกเ็ปลี่ยนเรื่องขึ้นมา

ตัวอย่าง
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เสียอย่างนั้น “ผีที่ไหนสามารถท�าให้น�้าหนักคนหายไปได้ตั้งยี่สิบห้ากิโล

ภายในชั่วข้ามคนื”

“ปอบไงสารวัตร มันกินตับไตไส้พุงของผู้ที่ถูกสิง” จ่าเอ็มท�าท่า 

ขนพองสยองเกล้า

“คงไม่ใช่ปอบแล้วละจ่า เพราะในนี้เขียนเอาไว้ว่าอวัยวะภายใน

ร่างกายล้มเหลว แสดงว่าตบัไตไส้พงุที่จ่าพูดถงึมนัยงัอยู่” เขาเถยีง

“ไม่ใช่ปอบแล้วเป็นผอีะไร” จ่าเอม็ถามกลบั

“ไม่รู้ส ิผมละมนึกบัคดนีี้จรงิๆ”

“ผมด้วย”

บทสนทนาของทั้งสองถูกขัด เมื่ออี๊ดน�าอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วมา

เสริ์ฟลูกค้าที่โต๊ะ

“นี่ค่ะ ข้าวผดักะเพราไก่ไข่ดาวของสารวตัร”

“ขอบคณุครบั”

“แล้วนี่กผ็ดัพรกิปลาดกุราดข้าวของพี่เอม็” อี๊ดวางจานข้าวให้สามี

“ขอบใจจ้ะเมยีจ๋า เกบ็ตงัค์ที่สารวตัรนะจ๊ะ” จ่าเอม็ยิ้ม ราวกบัว่า

ก�าลงัท�าความดใีห้เมยีชื่นชม

“น�้าอัดลมใช่ไหมคะสารวัตร” อี๊ดหันมาสนใจลูกค้าขาประจ�า

มากกว่าสามี

“ครบั” เขาตอบ ก่อนจะปิดแฟ้มตรงหน้าเพื่อที่จะกนิข้าว

“ของพี่สปอนเซอร์นะจ๊ะ” จ่าเอม็รบีสั่ง ก่อนที่ภรรยาจะเดนิไปยงั

ตู้เยน็

อี๊ดหนัมาค้อนควกั หลงัจากเปิดน�้าอดัลมและสปอนเซอร์บรกิารคน

ทั้งสอง แล้วกเ็ดนิไปรบัลูกค้ารายใหม่ที่มาสั่งอาหารใส่กล่องกลบับ้าน

“เอ่อ...สารวัตร เมื่อเช้าผมว่าเป็นเสียงของผู้หญิงนะ แต่สารวัตร

บอกว่าไม่ใช่ ไม่ต้องปกปิดผมหรอก” จ่าเอม็พูดไปหวัเราะไป

คนถูกแซวเลอืกที่จะเงยีบ ขนืบอกความจรงิออกไปว่าเป็นนารผีล 

ตัวอย่าง
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ได้เกดิเรื่องใหญ่ที่โรงพกัแน่ และชวีติของเขาจะไร้ซึ่งความสงบสขุอกีต่อไป

“สารวตัรไปเจอน้องหนูได้ยงัไง” จ่าเอม็ยกัคิ้วและยิ้ม

“ผมบอกว่าไม่ใช่”

“สวยไหม ผมได้ยนิเสยีงแล้ว โอ๊ย ใสมาก ใสกิ๊ก ใสราวกบัเดก็สาว

เอ๊าะๆ”

“วิเคราะห์ได้เก่งจังนะจ่า” เขาเหน็บผู้มีต�าแหน่งต�่ากว่า ซึ่งท�า

หน้าที่จดัการเอกสารและเป็นพลขบัให้แก่พนกังานสอบสวนอย่างเขา

“ฮ่าๆ ผมรูจ้ากประสบการณ์ครบั” ผูอ้าวโุสพดูอย่างไม่กลวัภรรยา

ที่ยนือยู่ข้างหลงั

“เลี้ยงเด็กเอาไว้เยอะล่ะสิ เดี๋ยวผมบอกพี่อี๊ด” เขาขู่เพื่อให้ฝ่าย 

ตรงข้ามเงยีบ

“เฮ้ย! ไม่ใช่นะ ไม่ใช่” จ่าเอม็สะดุง้โหยง พลางหนัไปทางด้านหลงั 

“สารวตัรอย่าพูดซี้ซั้วอย่างนี้ส ิเดี๋ยวกบาลผมแยกด้วยมดีปังตอ”

“งั้นจ่ากเ็ลกิพูดแซวผมสกัทสี”ิ

“ครบัๆ” จ่าเอม็รบีรบัปาก พลางหนัไปมองแผ่นหลงัของเมยีรกัที่

ก�าลงัหั่นของเพื่อเตรยีมผดัใส่ข้าวให้ลูกค้าด้วยความขนลกุ เพราะกลวัว่า

มดีที่อยู่ในมอืของภรรยาจะลอยมา

ก่อนจาดีสจะออกจากบ้านไปท�างาน เขาสอนนารีให้กดปุ่ม

รโีมตเปลี่ยนช่อง พอนางเจอช่องไหนที่มรีายการน่าสนใจกจ็ะหยดุดตูาแป๋ว 

บางครั้งกพ็ูดตามนกัแสดง พธิกีร และนกัข่าวที่อยู่ในโทรทศัน์ไปเรื่อยๆ

“ผลลพัธ์...ผลลพัธ์...ผลลพัธ์ ชดัสดุแห่งความ...”

นารพีดูตามค�าของโฆษณาครมีอาบน�้า พลางท�าท่าทางเหมอืนนกั

แสดง ด้วยการก้มหน้ามองผวิบรเิวณไหล่ของตวัเอง หลงัจากนั้นกล็กุขึ้น

ยนื เนื่องจากเสื้อผ้าที่นางสวมใส่ไม่ได้สวยเหมอืนในโทรทศัน์เอาเสยีเลย

นารีเรียนรู้การใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกได้อย่างรวดเร็ว ร่างอรชร

ตัวอย่าง
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อ้อนแอ้นเดินไปที่ชั้นบนแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าของจาดีสออก จากนั้นก็มอง

เสื้อผ้าที่แขวนอยู่ข้างในด้วยความรู้สึกว่าไม่สวยเอาเสียเลย เพราะเริ่ม

แยกแยะออกแล้วว่าผู้ชายและผู้หญงิสวมเสื้อผ้าแบบไหน 

“เสื้อผ้าผูช้าย” นางพมึพ�าพลางท�าคอเอยีง “ข้าอยากได้แบบสวยๆ 

ข้าอยากได้แบบผู้หญงิที่ใส่ในโทรทศัน์”

ด้วยว่านารผีลไม่มมีนตร์วเิศษอนัใดเหมอืนเทวดา ที่จะดลบนัดาล

สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตรงหน้า เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องศีลของ 

พระนางมทัรเีท่านั้น

“ข้า...” นางพึมพ�าพลางท�าสีหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ “ข้าอยาก

แต่งกายสวยๆ”

เมื่อดวงตากลมโตหันไปมองตัวเองที่สะท้อนจากกระจกเงา ผมสี

ทองอร่ามยาวถงึบั้นท้าย ต่างจากสผีมของผู้ที่อยู่ในโทรทศัน์ และที่ศรีษะ

ของนางมอีะไรบางอย่างอยู่ จงึยกมอืขึ้นไปจบัด้วยความแปลกใจ

“นี่อะไร!” นางถามตวัเองอย่างงนุงง ก่อนที่จะลองดงึ “โอ๊ย...เจบ็!”

ชั่วครูน่ั้นได้เกดิแสงสทีองที่มมุห้อง รกุขเทพธดิาหรอืนางไม้ที่สงิอยู่

ในต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของจาดีสนั้นเข้ามาหาด้วยความเป็นมิตร เพราะ

ถอืว่าเป็นเทวดาที่มาจากสายเดยีวกนั เนื่องจากภพก่อนของนารผีลกค็อื

รกุขเทพธดิาเหมอืนนาง

“ท่าน...” นารีมองอีกฝ่ายที่มีดวงหน้างดงามราวกับเทพธิดา ผิว

กายขาวผ่อง นุ่งผ้าจบีและห่มสไบเฉวยีงบ่า

“ข้าชื่อรกุขมณ ีเป็นรกุขเทพธดิาที่สงิอยูใ่นต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน นั่น

คอืวมิานของข้า” ผู้เข้ามาหาแนะน�าตวัเสยีงอ่อนหวาน

“ข้าคอืใคร ข้าเป็นตวัอะไร” นารงีนุงง

“เจ้าเป็นนารผีล”

“นารผีล! นั่นมนัชื่อของข้าไม่ใช่หรอื” นางมสีหีน้าไม่เข้าใจ

“ไม่ใช่ นารีผลเกิดจากต้นมักกะลีผลที่อยู่ในป่าหิมพานต์” รุกข-

ตัวอย่าง
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เทพธดิาตอบเสยีงอ่อนโยน แววตาเป็นมติรและเอน็ดู

“ข้าไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอื” นารหีน้าเสยี

“ใช่แล้ว เจ้านกึว่าเจ้าเป็นคนหรอือย่างไร” อกีฝ่ายหวัเราะ

“ข้า...” นางชะงกัไป แล้วส่ายหน้าปฏเิสธ ไม่รู้ว่าตนแตกต่างจาก

พวกที่อยู่ในโทรทศัน์ จนมองเหน็ขั้วที่อยู่บนศรีษะของตน

“เจ้าถูกพามาที่นี่โดยโยคแีก่ที่ชื่อซานดพี จ�าได้ไหม” รกุขเทพธดิา

ถามเสียงนุ่ม กระแสเสียงก้องกังวานไพเราะ และมีกลิ่นกายหอมอ่อนๆ 

ออกมาจากร่างทพิย์

“ข้าจ�าได้” นางพยกัหน้า

“เจ้าไม่ใช่คน”

“อมื ข้ารู้แล้ว ข้าไม่ใช่คน ข้าเป็นนารผีล” นางตอบเสยีงเจื้อยแจ้ว 

แต่แฝงไปด้วยความเศร้า เพราะชอ็กไปวูบหนึ่งเมื่อรู้ว่าตนไม่ใช่มนษุย์

“เจ้าอย่าออกไปข้างนอกบ้านนะ” รกุขเทพธดิาเตอืนด้วยความหวงั

ดี

“หอื?” นารกีะพรบิตาอย่างไม่เข้าใจ

“เพราะว่าเจ้ามมีนตร์เสน่ห์ที่จะดงึเพศชายมาหา จนกวา่กลิ่นกาย

หอมหวานของเจ้าจะหมดไปด้วยการเสพสงัวาสกบัคู่ของเจ้า”

“เสพสงัวาส!” นารงีนุงง เพราะยงัไม่เคยได้ยนิค�านี้มาก่อน

“เจ้าจะรู้เองเมื่อถงึเวลานั้นว่าเป็นยงัไง” รกุขเทพธดิายิ้มละไม

“แต่ตอนนี้ข้าอยากได้เสื้อผ้าสวยๆ” นารพีดูพร้อมกะพรบิตาปรบิๆ 

อย่างออดอ้อน

“ข้าเนรมติให้เจ้าได้”

“จริงหรือ” นางยิ้มกว้างขึ้นมาทันที แม้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จาก

โทรทศัน์แล้ว แต่นางกย็งัมคีวามเป็นเดก็อยูม่าก “ข้าอยากได้แบบที่อยูใ่น

โทรทศัน์ นางคนนั้นใส่แล้วสวยมาก”

“ได้ส ิข้าจะเสกให้เจ้า”

ตัวอย่าง
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เมื่อแสงสทีองสว่างวาบขึ้นมา เสื้อผ้าบนเรอืนร่างของนารกีเ็ปลี่ยน

เป็นชดุกระโปรงยาวสชีมพู ที่นางเหน็ปุ๊บกย็ิ้มกว้างด้วยความดใีจ

“ท่านใจดกีบัข้าจรงิๆ”

“ข้ายนิดทีี่จะท�าให้เจ้ามคีวามสขุ” รกุขเทพธดิายิ้ม

“ขอบคณุมาก” นารยีิ้มทั้งปากทั้งตา 

พอหูของนางได้ยินเสียงกริ่งของโทรศัพท์บ้านดังขึ้นมาถึงข้างบน 

ใบหน้าของรกุขเทพธดิากม็รีอยยิ้ม ก่อนพูดเตอืนแล้วหายไป

“ไปรบัสายส ิเขาโทร. มาหา”

ร่างอรชรอ้อนแอ้นเยื้องกรายลงไปยงัชั้นล่าง ยกหโูทรศพัท์แนบใบหู

“ฮลัโหล ฮลัโหล เธอได้ยนิฉนัไหม” เสยีงห้าวของจาดสีดงัมาตาม

สาย

“ข้าได้ยนิเสยีงท่าน” นารตีอบเสยีงรื่นเรงิ

“เป็นยงัไงบ้าง นั่งดโูทรทศัน์อย่างเดยีวใช่ไหม” เขาโทร. มาเชก็ว่า

อกีฝ่ายท�าอะไรแปลกๆ หรอืเปล่า

“ข้านั่งดูโทรทศัน์อย่างเดยีว แต่เมื่อกี้รกุขมณมีาหาข้า”

“ใครกนั รกุขมณ”ี เขาถามกลบัเสยีงงนุงง

“นางบอกว่าเป็นรกุขเทพธดิา หรอืนางไม้ที่สงิอยูใ่นต้นไม้หน้าบ้าน

ของท่าน”

“หา!” จาดสีร้องเสยีงหลง

“นางเสกเสื้อผ้าสวยๆ ให้ข้าด้วยนะ” นารพีูดอวดเสยีงเจื้อยแจ้ว

“เสื้อผ้า?”

“ใช่แล้ว นางเนรมิตเสื้อผ้าให้แก่ข้า ชุดเหมือนผู้หญิงที่อยู่ใน

โทรทศัน์ ข้าชอบมากเลย สวยที่สดุ ข้าชอบ”

คนฟังเสยีงอกีฝ่ายบรรยายอึ้งไป เพราะอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันั้นมา

สิบปี เขาไม่เคยนึกเลยว่าที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน จะมีรุกขเทพธิดาอาศัย

อยู่ด้วย

ตัวอย่าง
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“จรงิส ิฉนัลมืไป” สารวตัรหนุม่พูดขึ้น “ฉนัจะซื้อเสื้อผ้าให้เธอสวม

กแ็ล้วกนั ส่วนตอนนี้เธอกน็ั่งดูโทรทศัน์ไปเฉยๆ นะ อย่าท�าอะไรประหลาดๆ 

ขึ้นมาล่ะ”

“ข้าจะดูโทรทศัน์เฉยๆ ไม่ต้องห่วงหรอก” นารตีอบกลบัมา

“กด็ ีนั่งเฉยๆ นะ” ปลายสายสั่งย�้า

“ข้ารู้แล้ว ข้าดใีจที่ข้ามเีพื่อน”

“เพื่อน...นี่หมายถงึรกุขเทพธดิาหรอืเปล่า” เขาถามกลบัพลางยิ้ม

แหย

“ถูกต้องแล้วท่าน นางใจดกีบัข้ามากๆ เลย ข้าชอบนางที่สดุ”

“เฮ้อ ไม่มีอะไรจะคุยด้วยแล้ว แค่นี้นะ” ชายหนุ่มตัดบท แต่ยัง

ไม่ทนัตดัสญัญาณโทรศพัท์ เสยีงของอกีฝ่ายกด็งัเข้ามาอย่างก้องกงัวาน 

ระรื่นหู

“แล้วท่านจะกลบัมาเมื่อไร ตะวนัตกดนิแล้วอย่างนั้นหรอื”

“ใช่ วนันี้ฉนักลบัดกึ” เขาถ่วงเวลาเพื่อจะกลบับ้านช้า ทั้งที่อยาก

เหน็ดวงหน้างดงามนั้นใจจะขาด

หลงัจากจาดสีตดัสญัญาณโทรศพัท์แล้ว จ่าเอม็ที่ก�าลงัเดนิตคีู่มา

กถ็ามขึ้นด้วยความสงสยัระคนใคร่รู้

“สารวตัรมแีฟนแล้วจรงิๆ ด้วย”

“ผมบอกว่าไม่ใช่ไงเล่า” เขาหนัมาเถยีงเสยีงเข้มอย่างคนร้อนตวั

“ผมรูว่้าสารวตัรไม่มน้ีองสาว ไม่มญีาตผิูห้ญงิ เพราะฉะนั้นสารวตัร

กต้็องมแีฟน ผมอยากให้สารวตัรมแีฟนมานานแล้วนะครบั” จ่าเอม็พดูไป

หวัเราะไป ก่อนที่จะแซวขึ้นมาอกีอย่างสนกุปาก “เสยีชื่อรถไฟ เรอืเมล์ 

ลเิก ต�ารวจหมด นี่สารวัตรไม่รู้หรอื เราต้องไว้ลายคนเจ้าชู้”

“ผมจะไปฟ้องเมยีจ่า!” เขาแยกเขี้ยว

“อย่านะสารวตัร ไอ้เอม็ไม่พูดแล้ว ตบปากไอ้เอม็หนึ่งท”ี ผู้อาวโุส

กว่าตบปากตวัเองเบาๆ ทั้งที่รู้ว่าสารวตัรหนุ่มพูดเล่น

ตัวอย่าง
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เม่ือท้ังสองไปถึงหน้าบ้านพ่อแม่ของผู้ตาย เจ้าของบ้านได้ 

ออกมาต้อนรบัทั้งน�้าตา เนื่องจากยงัท�าใจกบัการจากไปของลกูสาวไม่ได้

“สวัสดีครับ” จาดีสยกมือไหว้เจ้าบ้านทั้งสอง “ผมเป็นต�ารวจ

เจ้าของคด”ี

“เชญิจ้ะ เชญิเข้ามาในบ้าน” เจ้าบ้านผายมอืเชญิ ก่อนจะเดนิน�า

เข้าไป

“ผลการชันสูตรศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาออกมาแล้วครับ 

ลูกสาวของป้าเสียชีวิตเพราะอวัยวะภายในล้มเหลว เลือดถูกส่งมาหล่อ

เลี้ยงไม่พอ” จาดสีพูด ก่อนทิ้งตวันั่งลงบนโซฟาสนี�้าตาลเข้ม

“เป็นไปไม่ได้” คนเป็นแม่ปล่อยโฮพลางเถยีงอย่างไม่ยอมรบั “ป้า

ไม่เชื่อ ป้าเหน็ศพแล้ว ก่อนหน้าร่างกายของลูกสาวป้ากม็เีนื้อหนงัมงัสา

เหมอืนป้านี่แหละ”

“ผมเองก็สงสัยถึงต้นเหตุของการเสียชีวิตเหมือนกันครับ” จาดีส 

มองอกีฝ่ายตแีขนตวัเอง เพื่อบอกเขาว่าตนมเีนื้อหนงัมงัสาอย่างไร

“ใช่ไหมคะคุณต�ารวจ ลูกสาวของป้าตายได้ยังไง ตายแบบไม่

เหมอืนใครด้วย ฮอืๆ”

“ตอนนี้คณุหมอผูช้นัสตูรศพลงความเหน็ว่าเป็นการตายแบบเหนอื

ธรรมชาติครับ เพราะที่ร่างกายของผู้ตายไม่มีบาดแผล และสถานที่พบ

ศพกไ็ม่มร่ีองรอยของการต่อสู ้นอกจากร่างกายที่ผ่ายผอมลงอย่างรวดเรว็

จนเสยีชวีติ”

“เสยีชวีติด้วยโรคร้ายหรอืคะ” อกีฝ่ายถามทั้งน�้าตา

“คณุหมอที่ชนัสูตรศพก�าลงัหาต้นเหตอุยู่ครบั”

“ป้างงมากเลยค่ะคณุต�ารวจ ลกูสาวของป้าตายแบบนี้ได้ยงัไง และ

ไปท�าอะไรที่โรงแรม”

“คณุป้าไม่รู้หรอกหรอืครบัว่าลูกสาวไปท�าอะไรในโรงแรม” จาดสี 

ถามกลบั ขณะมองอกีฝ่ายยกมอืขึ้นปาดน�้าตาอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่าง
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“ไม่รู้เลยค่ะ ไม่รู้” ผู้ที่สูญเสยีลูกสาวไปส่ายหน้าระรวั

“ถ้าทางเรารู ้ต้นเหตุของการเสียชีวิตแล้วจะมาบอกนะครับ” 

สารวัตรหนุ่มลอบถอนหายใจ แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตาย

ด้วย

“ขอบคณุค่ะคณุต�ารวจ” อกีฝ่ายยกมอืขึ้นพนม

ตัวอย่าง
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4

“สารวัตรจะเอายังไงกับคดีนี้ ปิดเลยหรือเปล่าครับ” จ่าเอ็ม

ถาม ขณะเดนิไปยงัรถกระบะที่ขบัมาจากสถานตี�ารวจ หลงัออกมาจาก

บ้านพ่อแม่ของผู้เสยีชวีติแล้ว

“ยงั” จาดสีตอบเสยีงเข้ม

“รอรายงานจากหมอนติเพิ่มใช่ไหมครบั”

“ใช่ ต้องรู้ต้นเหตขุองการเสยีชวีติก่อน”

“เดี๋ยวพรุง่นี้กร็ูค้รบั” จ่าเอม็พูด แล้วเปิดประตรูถกระบะก้าวขึ้นนั่ง

ด้านคนขบั

ดวงหน้าหล่อเหลาคมคายปรากฏความเคร่งเครียด และนั่งเงียบ

ไปตลอดทาง จนคนที่อยู่ข้างๆ พูดถาม

“สารวตัรคดิอะไรอยู่หรอืครบั”

“ถ้าต้นเหตขุองการตายคอืโรค เกดิเรื่องใหญ่แน่จ่า แล้วกน็ะ ผม

ก�าลงัคดิว่า...ถ้ามผีู้ชายเข้าไปด้วยอย่างที่พยานเหน็ ผู้ชายคนนั้นกน็่าจะ

เสยีชวีติด้วย”

“ผมว่าไม่มผีู้ชายคนนั้นหรอก พยานคงตาฝาด”

“แล้วถ้าไม่ได้ตายด้วยโรค มันคือการฆาตกรรมล่ะจ่า” สารวัตร

หนุ่มหนัมาถาม

ตัวอย่าง
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“ฆ่ายังไงล่ะครับสารวัตร ขนาดปอบยังท�าไม่ได้เลย” จ่าเอ็มพูด

แล้วหวัเราะ 

จาดสีไม่พูดอะไรอกี เขาจบบทสนทนาเพยีงแค่นั้น

ทั้งคู่กลับไปถึงที่ท�างานในช่วงเวลาเย็นมากแล้ว จาดีสถามหา 

ผูบ้งัคบับญัชา เนื่องจากต้องรายงานผลการชนัสตูรศพและการพดูคยุกบั

พ่อแม่ของผู้เสยีชวีติ แต่อกีฝ่ายออกไปจากที่ท�างานแล้ว

“พรุ่งนี้แล้วกนั”

สิ้นเสยีงพมึพ�า เขากเ็กบ็เอกสารใส่ตูท้ี่ตั้งอยูใ่นห้องท�างาน จากนั้น

ก็เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อเสื้อผ้าให้นารี เพราะขืนให้นางยืน

ตวัเปล่าต่อหน้า มนษุย์ธรรมดาที่มกีเิลสหนาอย่างเขาคงได้กระโดดปล�้า

ฝ่ายตรงข้ามเป็นแน่

ร่างสูงก�าย�าเดินเตร่อยู่ในห้าง อากาศที่นี่เย็นกว่าข้างนอกที่

ร้อนอบอ้าว แต่ใจของเขากลบัไม่สงบ เพราะยงัสงสยัต้นเหตขุองการเสยี

ชวีติของนางสาวเรอืงดาว แก้วมงคล นกัหนา เนื่องจากในโลกใบนี้คงไม่มี

วิธีใด ที่จะท�าให้น�้าหนักลดลงได้อย่างฮวบฮาบภายในชั่วข้ามคืนจนเสีย

ชวีติได้ถงึขนาดนี้

จาดีสเดินเข้าไปในแผนกขายเสื้อผ้าสุภาพสตรี เลือกไม่ถูกกับ

เสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ที่อยู่ตรงหน้า 

“เอ่อ...”

เขายนืงงอยู่พกัหนึ่ง เพราะไม่รู้จรงิๆ ว่าจะซื้อไซซ์ไหน พอมองไป

เจอชดุชั้นในลายลกูไม้สสีนัต่างๆ ที่อยูต่รงหน้า กน็กึถงึทรวงอกตมูเต่ง กบั

บั้นท้ายงามงอนกลมกลงึน่าฟัดขึ้นมาทนัที

จาดีสเดินวนอยู่ในแผนกขายเสื้อผ้าสุภาพสตรีเป็นนาน หยิบเสื้อ

ยืดออกมาได้สามสี่ตัว กางเกงขาสั้น และชุดกระโปรงที่คิดว่านารีน่าจะ

สวมใส่ได้

ตัวอย่าง
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ให้ตายส ิเขาบ่นในใจ เพราะไม่เคยท�าอะไรแบบนี้มาก่อน นอกจาก

ตามล่าผู้ร้ายเข้าคกุ

ต้องซื้อ...

ดวงตาสอ่ีอนมองไปยงัแผนกขายชดุชั้นใน พอเดนิไปเลยีบๆ เคยีงๆ 

ใกล้ๆ เสยีงนนิทาของผู้หญงิสองคนกด็งัมาเข้าหู

“ดูผู้ชายคนนั้นส ิหล่อเนอะ”

“สงสยัมาซื้อเสื้อผ้าให้แฟนแน่ๆ”

“น่าจะใช่ ฉันอยากมีแฟนแบบนี้จัง หน้าค้มคม ไม่น่าใช่คนไทย 

หน้าออกแขกๆ”

“ใช่ ดูเหมอืนพระเอกหนงัอนิเดยีเลยเนอะ แต่งตวักเ็ท่”

จาดสีไม่ใช่ผู้ชายขี้อาย แต่ตอนนี้ก�าลงัอหีลกัอเีหลื่อกบัการซื้อชดุ

ชั้นในสตรกีลบับ้าน แล้วพนกังานกเ็ข้ามาหาพร้อมรอยยิ้ม หลงัจากได้ยนิ

เสยีงนนิทาของลูกค้าสาวสองคน

“มอีะไรให้ช่วยไหมคะ”

“มคีรบั ผมอยากซื้อชดุชั้นใน แต่ไม่รู้ว่าไซซ์ไหนด”ี เขาพูดแล้วนกึ

ตกใจ ว่าท�าไมเสยีงเขาแหบแห้งแบบนั้น

“แล้วแฟนคณุใส่เบอร์อะไรหรอืคะ ฉนัจะหยบิให้ดนูะคะ” พนกังาน

ขายถามกลบั

“ไม่รู้ครับ เฮ้ย! เธอไม่ใช่แฟนผม แค่คนรู้จักกัน” จาดีสร้อนตัว

ปฏเิสธ

“ค่ะ งั้นน่าจะให้เธอมาซื้อเองนะคะ” อกีฝ่ายยิ้มข�า เพราะไม่เชื่อ

ค�าพูดของลูกค้า

“ออกจากบ้านไม่ได้ครบั” เขาพูดความจรงินะไม่ได้แก้ตวั

“ไม่สบายหรอืคะ”

“ไม่ใช่ครบั”

“ลองโทร. ถามดไีหมคะว่าใส่ไซซ์ไหน” หญงิสาวช่วยออกความคดิ

ตัวอย่าง
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“เอ่อ...” จาดีสกระอึกกระอัก เพราะถ้านารีรู้ไซซ์ของตัวเอง เขา

โทร. ไปถามนานแล้ว “เอาอย่างนี้ดกีว่า ผมขอจบัดูขนาดได้ไหม”

“ได้ค่ะ นี่ขนาดเจด็สบิห้าคพัซ ีและนี่กข็นาดเจด็สบิห้าคพับ ีหรอื

ว่าเลก็กว่านี้...นี่เบอร์เจด็สบิคพัเอค่ะ”

“ครับ” เขากางมือออกวัดขนาดที่ห่อหุ ้มทรวงอกของผู้หญิง 

ระหว่างนั้นก็นึกถึงทรวงอกเปล่าเปลือยที่มียอดสีชมพูอ่อนบนเนินเนื้อ

เปล่งปลั่งผิวพรรณขาวลออของนารี แค่นึก ใจและกายหนุ่มก็เกิดความ

ร้อนรุ่มจนอยากเห็นใบหน้าที่สวยประดุจนางฟ้านางสวรรค์ของอีกฝ่าย

เรว็ๆ

“ผมซื้อสองตวัแล้วกนั” เขายื่นเบอร์เจด็สบิห้าคพัซไีปให้

“ค่ะ” พนักงานขายรับเสื้อชั้นในลายลูกไม้สีชมพูมาสองตัว “สี

เดยีวกนัเลยหรอืคะ เปลี่ยนเป็นสฟี้าสกัตวัไหมคะ”

“กด็คีรบั เอ่อ...ผมขอซื้อกางเกงในด้วยสกัหกตวั เพราะเธอจะอยู่

กบัผมอกีแค่หกวนั” เขาบอกเหตผุล ทั้งที่ไม่จ�าเป็นจะต้องพูดเลย

“อ๋อค่ะ ได้ค่ะ ไซซ์ไหนดคีะ” พนกังานขายข�า

“ผมคดิว่าเอม็ครบั” จาดสีหน้าแดงอย่างไม่รู้ตวั

“ได้ค่ะ”

“คดิตงัค์เลยนะครบั”

“ค่ะ”

นารีสนุกสนานไปกับการเรียนรู้โลกผ่านหน้าจอโทรทัศน์จน

พดูภาษาองักฤษได้คล่องจากการดซูรีส์ี หนงั และฟังเพลงต่างๆ พอหขูอง

นางได้ยนิเสยีงเครื่องยนต์ดงัแว่วที่หน้าบ้าน ร่างอรชรอ้อนแอ้นกเ็ยื้องกราย

ไปเกาะบานประตู จากนั้นก็ส่งเสียงเรียกจาดีสที่ก�าลังขับรถมอเตอร์ไซค์

เข้ามาจอดในบรเิวณบ้านด้วยความดใีจ

“ท่าน...ท่าน...”

ตัวอย่าง
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เขาได้ยนิเสยีงของนาง แต่ตามองไปทางต้นไม้ใหญ่ที่มรีกุขเทพธดิา

สงิอยู่ไม่กะพรบิ เพราะยงัไม่ชนิกบัเรื่องประหลาดพวกนี้

“ท่าน...ท่านจาดสี” นารเีรยีกเขาด้วยเสยีงที่ดงัขึ้น ขณะดวงตากลม

โตมองผ่านช่องประตูเลก็ๆ มาที่เขา “เปิดประตูส ิเปิดประตู”

สารวัตรหนุ่มลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วหิ้วข้าวของเดินไปที่หน้า

ประตูบ้าน พอเขาเปิดประตูออกเท่านั้น ดวงหน้างดงามไร้ที่ติของนารีที่

เตม็ไปด้วยรอยยิ้มแจ่มใสกเ็อ่ยถาม

“สวยไหม” นางถามเสยีงใส พลางจบักระโปรงที่สวมอยู่ยกขึ้นให้

เขาดู

จาดีสมองร่างอรชรอ้อนแอ้นที่สวมชุดราตรีสีชมพูอย่างตกตะลึง 

ความงดงามของนางตรงึเขาไว้ราวกบัถูกมนตราสะกด

“ข้าชอบเสื้อผ้าแบบนี้” พอนารหีมนุตวัเท่านั้น กลิ่นกายหอมหวาน

ดจุผลไม้สกุกโ็ชยเตะจมกูโด่งเป็นสนัของจาดสีอย่างจงั “อ้อ...รกุขมณบีอก

ข้าว่าอย่าออกจากบ้าน”

“ท�าไม” เขาถามขณะมที่าทางเหม่อลอย

“ท่านฟังข้าพูดหรอืเปล่า” นารกีะพรบิตาด้วยความสงสยั เพราะ

อกีฝ่ายเอาแต่จ้องหน้าตาไม่กะพรบิ

“ฟัง”

“จรงิหรอื” นารเีอยีงคอ

“จรงิ”

“แล้วข้าพูดอะไรไปเมื่อกี้”

“พูด...เอ่อ...พูด...” จาดสีตอบไม่ได้ กเ็พราะไม่ได้ฟังน่ะส ิ เขามวั

แต่จ้องหน้าฝ่ายตรงข้ามด้วยความหลงใหล กระทั่งนางเข้ามาใกล้แล้ว

กะพรบิตาปรบิๆ อยู่ตรงหน้าเขา

“เมื่อกี้ข้าพูดอะไร” นารเีลกิคิ้วขึ้น

“ฉนั...”

ตัวอย่าง
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“ท่านไม่ได้ฟัง ท่านมวัแต่มองข้า ข้าพูดว่า รกุขมณบีอกข้าว่าอย่า

ออกจากบ้าน” นารพีูดย�้าด้วยเสยีงไพเราะอ่อนหวาน

“อ๋อ...อยูใ่นบ้านกด็แีล้วนี่ จะออกไปท�าไม” เขาเออออตามในทนัท ี

ก่อนจะเดนิไปที่โซฟาไม้พร้อมข้าวของที่ซื้อมา

“แล้วท�าไมข้าต้องอยู่แต่ในบ้าน ข้าอยากออกไปข้างนอก” นารรีู้

ค�าตอบอยู่แล้ว แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะสงสยั “รกุขมณบีอกข้าว่ากลิ่นกายของ

ข้าจะดงึเพศชายมาหา”

“นางไม้บอกอย่างนั้นหรือ” จาดีสวางข้าวของลงบนโต๊ะเตี้ยหน้า

โซฟาแล้วหนัมาถาม

“ใช่” นางพยกัหน้าหงกึ ก่อนจะพูดต่อเสยีงเจื้อยแจ้ว “นางบอก

ว่าข้าเป็นนารผีล หลงัจากที่ข้าพยายามดงึเจ้านี่ออก”

“รู้หรอืว่านารผีลคอือะไร” เขาถาม

“รู้ ข้าไม่ใช่มนษุย์” นางท�าหน้าเศร้า

“นารผีลมาจากต้นมกักะลผีล” ชายหนุ่มก�าลงัจะเล่าให้ฟัง แต่ถูก

อกีฝ่ายเอ่ยขดัหน้าง�้า

“ข้ารู้แล้ว”

“ฟังส ิจะฟังไหม” เขาเอด็

“ฟัง”

“นี่ เอาไป ฉนัซื้อมาให้” มอืใหญ่ผลกัถงุต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้าไปให้ 

ขณะมองร่างอรชรอ้อนแอ้นเยื้องกรายเข้ามาดูสิ่งที่อยู่ข้างใน

“อะไรหรอื” นารเีปิดปากถงุออกดู

“เสื้อผ้า”

“ข้าชอบแบบนี้มากกว่า”

“อย่าเรื่องมาก” จาดสีอดไม่ได้ที่จะดดุ้วยความน้อยใจ ในเมื่อซื้อ

มาให้แล้ว อกีฝ่ายยงัไม่ชอบอกี

“ท่านใจร้าย” นารที�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้

ตัวอย่าง
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“อย่านะ” ร่างสงูก�าย�าลกุพรวด พลางชี้นิ้วใส่หน้า เพราะน�้าตาของ

อกีฝ่ายท�าให้เขาเกดิอาการอยากกอด อยากจูบ และลูบไล้ไปทั่วเรอืนร่าง

นุ่มนิ่มหอมกรุ่นนั่น

นารีรีบห้ามน�้าตาไม่ให้ไหลด้วยการกะพริบตาถี่ๆ อยู่หลายครั้ง 

ขณะดวงตากลมโตยงัจ้องมาที่เขาซึ่งท�าหน้าเครยีดให้เหน็

“โอ๊ย...อยากจะบ้า” เขาหงดุหงดิ จงึเดนิเลี่ยงออกมา พอท�าใจให้

สงบได้บ้างกห็นัมาพูดด้วยเสยีงด ุ“นารผีลไม่ใช่คน ไม่ใช่มนษุย์แบบฉนั”

“ข้ารู้” นารพียกัหน้ายอมรบัว่าใช่ กเ็พิ่งพูดไปเองนี่ว่าไม่ใช่

“นารผีลมอีายแุค่เจด็วนัเท่านั้น”

“หอื...เจด็วนั?” นางท�าหน้าไม่เข้าใจ

“เธอจะตาย เข้าใจหรอืเปล่า” 

“ข้าน่ะหรอืจะตาย” นารที�าตาโต

“ใช่ อีกแค่หกวันเท่านั้นเธอก็จะตาย บางทีเธออาจจะเหี่ยวเฉา

เหมอืนซากไม้แห้งๆ ในตอนแรกที่ฉนัได้เธอมา” จาดสีพูดสหีน้าจรงิจงั

“ข้าจะตายหรอื” นางพมึพ�าเหมอืนไม่เชื่อ

“ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นอยู่แต่ในบ้าน ไม่ต้องออกไปไหน”

“ข้า” ดวงตาของนารคีลอไปด้วยน�้าตา

“อะไร” จาดสีใจหายวาบด้วยความสงสาร

“ข้าสงสยัอกีเรื่อง ที่รกุขมณบีอกข้าว่า กลิ่นกายของข้าจะหายไป

ด้วยการเสพสงัวาส เสพสงัวาสนี่มนัคอือะไรหรอื”

คนถูกถามเหมอืนถูกหมดัชกเข้าใต้เขม็ขดั

“อยากรูห้รอื” ร่างสงูก�าย�าขยบัเข้าไปใกล้ทั้งที่ห้ามใจแล้ว แต่หยดุ

ตวัเองไม่ได้ เพราะอกีฝ่ายช่างน่าหลงใหล สมกบัที่ท้าวสกักเทวราชสร้าง

ขึ้น

“ใช่แล้ว ข้าอยากรู้” นารแีหงนหน้าขึ้นมาพูด

อีกฝ่ายขยับเข้ามาใกล้จนหยุดยืนอยู่ตรงหน้า ตาจ้องตากันไม่

ตัวอย่าง
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กะพรบิ

“เสพสงัวาสคอื...”

ในดวงตากลมโตของนารฉีายแววสงสยัระคนใคร่รู้ ขณะกลิ่นกาย

หอมหวานจากตวันางโชยเตะปลายจมกูโด่งของอกีฝ่ายอย่างเชญิชวนให้

ลดใบหน้าลงต�่าเรื่อยๆ

“มนัคอื...” 

“หอื...คอือะไร” นางมองเขาตาแป๋ว

“มันคือการร่วมรักระหว่างชายหญิงที่อยู่บนเตียงด้วยกันสองต่อ

สอง” เขาอธบิายเสยีงแหบแห้ง ด้วยน�้าเสยีงที่ผดิไปจากปกติ

“ร่วมรกัหรอื ข้ารู้จกันะว่ามนัคอือะไร” นางยิ้มแป้นออกมา

“รู้หรอื” จาดสีเลกิคิ้ว มองรมิฝีปากสชีมพูด้วยความอยากจูบขึ้น

มาอย่างตดิหมดั

“ใช่ ข้ารู้ ข้าดูจากหนังเรื่อง...” นารีร่ายยาวออกมาเป็นภาษา

องักฤษจนเขาอึ้ง

พระเจ้าช่วยกล้วยทอด! จาดสีอทุานอยู่ในใจ เพราะรู้สกึตกตะลงึ

ไปกบัววิฒันาการของอกีฝ่ายที่มไีอควิสูงเกนิมนษุย์ แต่อคีวิต�่าไร้เดยีงสา

“รูแ้ล้วกด็ ีฉนัคงไม่ต้องอธบิายแล้ว” ร่างสงูก�าย�าถอยออกมา เมื่อ

มชี่วงเวลาหนึ่งให้ดงึสตอินัดกีลบัคนื มาก่อนที่จะท�าอะไรอกีฝ่ายลงไป

“แต่...แต่...” นารีขยับมาดักหน้า เมื่อเห็นว่าเขาจะเดินขึ้นไปยัง 

ชั้นบน

“แต่อะไรอีกล่ะ” เขาใกล้ตบะแตก ร่างกายร้อนผ่าวราวกับก�าลัง

จบัไข้ ใจเต้นเรว็ระรวั และท้องไส้ขมวดเครยีดขงึ

“อกีหกวนั ข้าจะตายจรงิๆ หรอื”

“ไม่เชื่อหรอื เดี๋ยวเปิดให้ด ูตามมา” ชายหนุม่เดนิน�าหนา้ขึ้นไปยงั

ชั้นบน หลงัจากเปิดอนิเทอร์เนต็ใช้งานกช็ี้นิ้วไปที่หน้าจอโน้ตบุก๊ พลางพดู

บอกอกีฝ่าย “นี่ไง นารผีลอยู่ได้แค่เจด็วนั”

ตัวอย่าง
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นางก้มหน้าลงมาอ่านแป๊บเดียว เสียงใสก็ดังขึ้นอย่างเจื้อยแจ้ว 

เถยีงเขาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ส่วนร่างอรชรอ้อนแอ้นยนือยู่ข้างๆ

“ท่านผดิแล้วละ” นางยิ้มอย่างดใีจ

“ผดิอะไร” สารวตัรหนุ่มขมวดคิ้ว

“กน็ี่ไง ตรงนี้เขยีนเอาไว้ว่า...หนึ่งวนัในป่าหมิพานต์ เท่ากบัห้าสบิปี

ของโลกมนษุย์”

“เฮ้ย!” จาดสีร้องเสยีงหลง

“ข้ามีชีวิตที่ยาวนานกว่าท่าน” นารีหมุนตัวไปมาด้วยความดีใจ 

หลงัจากค�านวณอายขุยัของตวัเองเรยีบร้อยแล้ว

“ไม่จรงิ” ดวงตาสอี่อนมองไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊ก หลงัจากอ่านเจอ

ว่าเวลาที่ป่าหิมพานต์หนึ่งวันเท่ากับห้าสิบปีของโลกมนุษย์ เขาบ่นในใจ

ขึ้นมาว่าอ่านตกไปอย่างนั้นหรอื หรอืว่าในตอนนั้นมอีะไรบงัตาเขาให้อ่าน

ไม่เจอ 

“ข้าอยู่ได้นานกว่าท่าน” นางยิ้มร่าอยู่ข้างเขา

ตายห่า! สารวัตรหนุ่มร้องขึ้นในใจอย่างเดือดร้อน เพราะแค่วัน

เดยีวกร็ูส้กึหน้ามดืตาลายคล้ายจะเป็นลมด้วยความหื่นขนาดนี้ ขนือยูด้่วย

กันนานกว่านี้อีกนิด มีหวังเขาอาจตะครุบตัวอีกฝ่ายแล้วพาขึ้นเตียงเป็น

แน่

“นาร”ี เสยีงของสารวตัรหนุ่มเข้มจดั

“เจ้าคะ” นารหีนัมาขานรบัอย่างน่ารกั

“เธออยู่กบัฉนัไม่ได้หรอกนะ” เขามองดวงหน้างดงามตาเขมง็

“ท�าไมหรอื” รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าสวยดจุเทพธดิา

“กเ็พราะ...เอ่อ...เพราะ...” เขากระอกึกระอกัอยู่ชั่วครู่ ก่อนยกข้อ

อ้างหนึ่งขึ้นมา “เพราะเธอไม่ใช่คนน่ะส”ิ

“แล้วจะให้ข้าไปอยูท่ี่ไหน กบัใคร” นารถีามหน้าเศร้า หยาดน�้าตา

เอ่อขึ้นมาคลอหน่วยตา

ตัวอย่าง
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“อย่าร้องไห้” คนพูดใจอ่อนยวบ ยื่นมอืออกไปดงึร่างอรชรอ้อนแอ้น

เข้ามากอดราวกบัถูกมนตร์สะกด

“ข้าอยากอยู่กับท่าน” นางนั่งลงบนตักอบอุ่นแล้วซบศีรษะลงกับ

บ่า

“อยู่ส”ิ เขาตอบเสยีงละเมอราวกบัเป็นอกีคน

“ท่านให้ข้าอยู่ด้วยจรงิๆ นะ อย่าให้ข้าไปไหนนะ” นารผีงกศรีษะ

ขึ้นมายิ้ม

อ้าวเฮ้ย! เมื่อกี้เขาพูดอะไรออกไป จาดสีคดิ แล้วดนัร่างนุม่นิ่มออก

จากตกั เพราะเกดิอาการวูบจนคมุสตติวัเองไม่อยู่ 

เขาจะท�ายงัไงกบันารผีลด ีคนืนี้เธอจะรอดเงื้อมมอืเขาไหม ให้ตาย

ส!ิ ตอนนี้ขออาบน�้าเยน็ดบัอารมณ์ร้อนๆ ที่ก�าลงัพลุง่พล่านอยูใ่นอกก่อน

“ท่านจะไปไหน” นางถามตาแป๋ว ก่อนจะเดนิตามหลงั

“อาบน�้า” เขากระแทกเสยีงตอบ

“จรงิส ิข้าอยากได้ครมีอาบน�้ายี่ห้อ...” นารบีอกชื่อครมีอาบน�้ายี่ห้อ

หนึ่งที่เหน็จากโฆษณาบ่อยๆ ในโทรทศัน์

“ไม่ต้องใช้ครมีอาบน�้าหรอกนะ เธอน่ะ” เขาหงดุหงดิ

“หอื...ท�าไม กข็้าอยากอาบน�้า ข้าอยากลอง” 

เขาเลกิคิ้วขึ้นอย่างไม่เข้าใจ “กเ็พราะตวัเธอไง มกีลิ่นหอมจนฉนั

จะคลั่งอยู่แล้ว” เขาแยกเขี้ยวใส่

“คลั่ง...หมายถงึว่าเป็นบ้าน่ะหรอื” นางถามกลบัตาใส

“โอ๊ย ไม่คยุด้วยแล้ว ไปอาบน�้าดกีว่า”

“เดี๋ยวสทิ่าน เดี๋ยว”

จาดสีไม่ฟังเสยีง เขากระแทกประตูห้องน�้าปิดใส่หน้าอกีฝ่ายเสยีง

ดงัปัง

ตัวอย่าง




