


ข้อมูลทางบรรณานุกรม
HayashiKisara.

บทเพลงร่ายอสูร1.--กรุงเทพฯ:สยามอินเตอร์บุ๊คส์,2554.
184หน้า.

1.วรรณกรรมเยาวชน.I.ชื่อเรื่อง.
ISBN:978-616-02-0272-0


ชื่อหนังสือ:บทเพลงร่ายอสูร1

ผู้เขียน:HayashiKisara
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง:พฤศจิกายน2554

จำนวน:184หน้า
ราคา:145บาท

ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ภายใต้การดูแลของบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัด(มหาชน)
อย่างถูกต้องตามกฎหมายห้ามลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้

รวมทั้งการจัดเก็บถ่ายทอดไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆในกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์
การบันทึกการถ่ายภาพหรือวิธีการใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยกเว้นเพื่อการประชาสัมพันธ์หนังสือเท่านั้น

ผู้จัดพิมพ์
คณะที่ปรึกษา


ผู้อำนวยการสายกองบรรณาธิการพ็อกเกตบุ๊ค
รองบรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการต้นฉบับ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
ผู้จัดการฝ่ายเตรียมผลิต
รองหัวหน้าแผนกศิลปกรรมกองงานปกและสื่อสิ่งพิมพ์
รองหัวหน้าแผนกศิลปกรรมกองงานศิลปกรรมออกแบบรูปเล่ม
กองงานศิลปกรรม

ออกแบบปก
จัดรูปเล่ม
หัวหน้ากองงานพิสูจน์อักษร
รองหัวหน้ากองงานพิสูจน์อักษร
พิสูจน์อักษร
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานธุรกิจสิ่งพิมพ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
ผู้อำนวยการใหญ่สายการผลิตและพัฒนาสินค้า
ฝ่ายการผลิต
แยกสี
พิมพ์ที่
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์

ระวิโหลทอง,สมชายกรุสวนสมบัติ,สฤษฎกุลแจ่มสมบูรณ์,วิฑูรนิรันตราย,

อัญชลีธีระสินธุ์,วิรัตน์ทีฆพุฒิสกุล,ปราชญ์ไชยคำ,นวลพรสิทธิ์ธนาวิธาน,

ภูษณาภรณ์เกษเมธีการุณ

เอกระพีร์สุขกุลพิพัฒน์

สิทธิเดชแสนสมบูรณ์สุข

ศรีวรรณบุญประเสริฐ

ปฏิญญาชูภักดี

อรุณพรพาหุบุตร

นพกานต์วงษ์คล้าย

เบญจภัทรบุญบงกชรัตน์

ประพัทธ์รัตนธารี,ศศิวิมลบุญสุภา,ภคินพนัสอำพล,กฤษณาฤกษ์แสงศรี,

วีรยุทธไชยชิต,นิลยาบุญช่วยชูสกุล,ชนม์ณิสศาจุลจินดา

ChoiDaKong

กฤษณาฤกษ์แสงศรี

สุชาดาบุญเสริมเจริญสุข

พรทิพย์พวงจำปา

มนัสชยากินนรบริบาล

ดวงตาเทียมทัด

ณิชนันทน์วิบูลย์ศิริวงศ์

กิตติวัฒน์นิรันตราย

ชูชัยศิระจินดา

ปฏิวัติมัชถาประเท,ยุวศรีหิรัญโน

S.S.FilmProcess

บริษัทกิเลนการพิมพ์จำกัด

บริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัด(มหาชน)459ซ.ลาดพร้าว48แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

โทร.0-2694-3031-33ต่อ1601-1607,0-2276-5035-39

ลูกค้าสัมพันธ์:โทร.0-2693-0904

ตัวอย่าง












 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวแรงๆ ว่า บก.แอบเป็นแฟนคลับของคุณ 
Hayashi Kisara อยู่พอตัว ด้วยฝีไม้ลายมือในการเขียนงานวรรณกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นแนวบทความหรือนวนิยาย ไม่ว่าจะแบบไหนก็สามารถ
ถ่ายทอดงานเขียนออกมาได้ดีและมีเสน่ห์มากๆ และที่สำคัญ เป็นงาน
เขียนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด! 
 ในครั้งแรกไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนำเรื่อง “บทเพลงร่ายอสูร” มา 
ตีพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์เลยด้วยซ้ำ 
 แต่ในที่สุด โอกาสดีๆ ก็มาถึง... 
 ทำให้กลายมาเป็นหนังสือที่ทุกคนกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้ 
 สำหรับเรื่อง “บทเพลงร่ายอสูร” เป็นนวนิยายแฟนตาซีที่อิง
ประวัติศาสตร์ (อย่างแรง) เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น ตัวละคร
เป็นคนญี่ปุ่น ศัพท์ที่ใช้เป็นภาษาญี่ปุ่น (บ้าง) ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นสมัยเฮอันเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทั้งหมดนี่เป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากสำหรับ
งานวรรณกรรมไทย 




คำนำ
สำนักพิมพ์
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 และเสน่ห์อีกประการหนึ่งคือ สำนวนการเขียนเรื่องนี้ เป็นนวนิยาย
ที่แต่งโดยคนไทย แต่กลับมีกลิ่นอายของวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น แต่รับรอง
ได้เลยว่า ทุกประโยค ทุกบรรทัด ทุกตัวอักษร มีเสน่ห์ชวนให้นักอ่าน
หลงใหลอย่างแน่นอน
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	 โจเคียวคุ	เกียวโต...		
 “ยังมาไม่ถึงอีกหรือ?” 
 ชายหนุ่มในชุดสูทสีกรมท่าบ่นพึมพำด้วยความหงุดหงิด ก้มมอง
นาฬกิาขอ้มอืดว้ยทา่ทางรอ้นใจเปน็ครัง้ทีส่าม ชายในชดุเครือ่งแบบตำรวจอีก
สามสี่คนได้แต่นิ่งเงียบมอง การสงบปากสงบคำในตอนที่เขาอารมณ์เสียอยู่
นั้นเป็นเรื่องที่สมควรทำที่สุดในเวลานี้ 
 เสียงของแตกดังลั่นออกมาจากในบ้านสองชั้นหลังเล็กตรงหน้าจนคน
ทั้งหมดสะดุ้ง หญิงสาวร่างบางที่อุ้มลูกวัยแบเบาะอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนตรง
หน้าประตูทรุดตัวลงนั่งร้องไห้เสียขวัญ ชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ได้แต่
ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ห่างๆ เพราะความกลัวในบางสิ่งบางอย่างที่ยัง
ไม่รู้ทำให้ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปใกล้รถตำรวจสองคันที่จอดขวางอยู่หน้าบ้าน
หลังเล็ก 
 “คุณนายครับ...ทำใจดีๆ ไว้ครับ...เดี๋ยวสามีของคุณนายก็มาแล้ว” 

ตัวอย่าง



นายตำรวจคนหนึ่งเข้าไปพยายามพยุงร่างของหญิงสาวกับลูกน้อยขึ้นนั่ง
ตรงบันไดหิน ทว่าเสียงอาละวาดที่ดังอย่างน่ากลัวมาจากภายในบ้านทำให้
ทั้งหญิงสาวและนายตำรวจต้องรีบถอนตัวออกจากตรงนั้น 
 “ริคาโกะ!” 
 เสียงเรียกอย่างตกใจดังมาจากปากของชายหนุ่มที่วิ่งเข้ามาตามทาง
แคบพร้อมกับเสียงหายใจหอบเหนื่อย ใบหน้าซีดสนิทเพราะได้ฟังเรื่องราว
จากนายตำรวจที่โทรไปแจ้งเมื่อเกือบชั่วโมงที่แล้ว 
 “คุณคะ...” 
 หญิงสาวอุ้มเด็กทารกเข้ามาหาทั้งน้ำตา ปล่อยตัวซบร่างสามี
ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองตามอยู่ ทว่าเธอไม่มีเวลาสนใจสายตา
เหล่านั้นแม้แต่น้อย 
 “คุณ...มิกิยังอยู่ข้างใน...” หญิงสาวร้องไห้ร่ำถึงชื่อบุตรสาวอีกคนที่
ติดอยู่ข้างในบ้าน น้ำตาไหลพรั่งพรูออกมาอย่างไม่ขาดสาย 
 “คุณทาคาฮาชิใช่ไหมครับ?” ชายหนุ่มในชุดสูทสีกรมท่าสาวเท้าเข้า
มาทักเหมือนรอโอกาส ดับบุหรี่ในมืออย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 
ก่อนจะล้วงมือไปที่กระเป๋าเสื้อแล้วหยิบนามบัตรออกมายื่นให้ 
 “ซากาโมโตะครับ” เขาแนะนำตัว 
 มือหนึ่งของชายหนุ่มหน้าซีดประคองร่างภรรยาและลูก อีกมือรีบ
รับนามบัตรมาดู 
 “...หัวหน้าหน่วยสืบสวนสอบสวน?” อุทานก่อนจะเงยหน้ามองชาย
หนุ่มวัยเกือบสามสิบในชุดสูทสีกรมท่าตรงหน้า 
 “คุณตำรวจ...มันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของผมกันแน่?” 
 นี่คงเป็นคำถามแรกที่เขาอยากถามตั้งแต่วิ่งมาเมื่อครู่ 
 “...คือทาคาฮาชิซัง” ซากาโมโตะจุดบุหรี่ขึ้นอีกมวน คิ้วที่ขมวดจน
เกือบชิดแสดงออกได้อย่างดีว่าเขาเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 
 “ตอนที่เอาริกะนอนในเปล อยู่ดีๆ ก็เกิดแผ่นดินไหว...ฉันได้ยินเสียง
มิกิร้อง เลยรีบอุ้มลูกขึ้นไปดู แต่มิกิ...” หญิงสาวที่อยู่ในอ้อมกอดเขาเป็น
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ฝ่ายละล่ำละลักเล่าขึ้น เช่นเดียวกับที่เล่าให้ตำรวจฟังแล้วเมื่อครู่ใหญ่ 
 “มิกิเป็นอะไรก็ไม่รู้ หน้าตาน่ากลัว พูดจาผิดปกติ กล่าวไล่ฉันเสียง
ดัง...อาละวาดจนฉันต้องอุ้มริกะออกมาแล้วเรียกตำรวจมานี่...ฉันก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น” หล่อนสะอื้น 
 “...อะไรนะ..?” ชายหนุ่มอุทานอย่างไม่เชื่อ มองเข้าไปในบ้านหลัง
น้อยที่เพิ่งซื้อและย้ายเข้ามาเมื่อเดือนก่อน อย่าบอกนะว่าเสียงกรีดร้องและ 
อาละวาดทำข้าวของแตกนี้เป็นการกระทำของลูกสาววัยห้าขวบของเขา? 
เป็นไปไม่ได้... 
 จะว่าไป...ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขา
สองสามีภรรยาก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูก... 
ประตูห้องอาบน้ำมักจะถูกเปิดทิ้งไว้ทั้งที่คิดว่าปิดเอาไว้ดีแล้ว บางครั้งตอน
กลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงน้ำล้นออกจากอ่างอาบน้ำเหมือนมีใครอาบน้ำอยู่
ทั้งที่ปล่อยน้ำออกไปจากอ่างหมดแล้ว นอกจากนี้ลูกสาวคนโตวัยห้าขวบที่
ชื่อมิกิก็มักจะพูดจาแปลกๆ เหมือนกำลังคุยกับใครตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้าน
หลังนี้ด้วย 
 “หมายความว่ายังไง? แล้วต้องทำยังไงครับคุณตำรวจ?” ชายหนุ่ม
เจ้าของบ้านถามออกมาทั้งน้ำตาคลอ ต้องหาทางช่วยลูกสาวของเขา...แต่
ในสภาพแบบนี้เขาเองก็ไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปในบ้าน ทั้งยังไม่กล้าแม้แต่จะ
บอกให้ตำรวจตรงหน้าเข้าไปทำอะไรสักอย่างด้วย 
 ซากาโมโตะก้มลงมองนาฬิกาข้อมืออีกครั้งก่อนจะหันไปตะโกนใส่
ตำรวจอีกสองนาย 
 “ทำไมช้าอย่างนี้! โทรไปอีกทีซิ!” 
 “ไม่ต้องแล้ว” 
 เสียงเรียบตอบกลับมา ชายคนหนึ่งก้าวขาลงมาจากรถเก๋งมันปลาบ
สีดำสนิทสีเดียวกับชุดสูทยาวที่ใส่ ไม่มีใครทันเห็นว่าเขาขับรถเข้ามาใน
ซอยแคบๆ นี้ได้อย่างไรเพราะมัวแต่พุ่งสายตาไปที่เสียงดังน่ากลัวจากใน
บ้าน ทว่าเมื่อเขามาถงึและกา้วขาลงจากรถคนัสดีำแลว้...ไมม่ใีครกลา้ถอน
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สายตาจากรา่งของเขาอีกเลย 
 ทั้งที่ไม่มีใครรู้จักเขาแม้แต่น้อย... 
 มีเพียงซากาโมโตะเท่านั้นที่รี่ตรงไปยังร่างสูงบางผมสั้นในชุดสูทสีดำ
สนิทผู้นี้ราวกับรอเขามานานแสนนาน 
 “ทำไมมาช้าอย่างนี้!” ซากาโมโตะต่อว่า 
 ชายหนุ่มมองนายตำรวจใหญ่นอกเครื่องแบบซึ่งเป็นคนเดียวที่รู้จัก
ในที่นั้นผ่านแว่นตากันแดดเคลือบสีดำบางๆ สีหน้าไม่ยินดียินร้ายเมื่อมอง
เข้าไปในบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก 
 “เรียกมาเพราะทาทาริ1 เท่านี้น่ะหรือ?” 
 เสียงเย็นออกจากปากพร้อมรอยยิ้มประหลาดจนทุกคนในที่นั้นได้แต่
นิ่งอึ้ง...เขายิ้มออกมาได้อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ 
 “หัวเราะอะไร!” ความฉุนของชายหนุ่มเจ้าของบ้านพุ่งขึ้นทันทีที่เห็น
รอยยิ้มยียวน น้ำเสียงดูถูกและสายตาที่มองพวกเขาซึ่งกำลังกลัดกลุ้ม
เหมือนพวกเขาเป็นเพียงคนโรคจิตโรคประสาทนั่นจะให้ตีความว่าอย่างไร? 
 คนในชุดสูทยาวไม่ใส่ใจท่าทีของคนรอบข้าง ถอดแว่นตาดำออกพับ
เหน็บกับกระเป๋าเสื้อ เหลือบมองทาคาฮาชิผู้เป็นเจ้าของบ้านแวบหนึ่ง 
 ทาคาฮาชิสะดุ้งเล็กๆ รีบหลบสายตาไปทางอื่น เจ้าของสายตาที่
มองมานั้นมีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนดูแปลกประหลาดราวกับไม่ใช่คนญี่ปุ่น 
ทำให้คนถูกมองรู้สึกอึดอัดจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสู้สายตาอีกราวกับคน
ทำความผิด ได้ยังไงกัน...เขาเป็นผู้เสียหายไม่ใช่หรือ? 
 ทาคาฮาชิสะดุ้งอีกครั้งเมื่อมือของซากาโมโตะสะกิดที่ไหล่ การ
เคลื่อนไหวของชายที่มาใหม่ทำให้มัวแต่มองตามจนลืมตัวเหมือนโดนมนตร์
สะกด กระทั่งคนอื่นๆ ที่มามุงดูอยู่ก็เช่นกัน 
 “คุณคงไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว...ถ้าคุณอาคิมาสะเป็นคนจัดการ รับรอง
ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย” 
 “...อะ...อาคิมาสะ?” เจ้าของเรื่องอุทานก่อนที่จะทันนึกได้ว่าคงเป็น 
1 วิญญาณที่เกิดจากแรงอาฆาต 
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ชื่อของผู้ชายคนนี้ 
 อาคิมาสะหันมาโค้งเล็กๆ ถือเอาคำพูดของนายตำรวจใหญ่เป็นการ
แนะนำตัว 
 “ยังไม่ทันเห็นต้นเหตุเลย อย่าเพิ่งรับปากพร่ำเพรื่อ” 
  “พูดอย่างนี้ทุกที” ซากาโมโตะยักไหล่ตอบ ทว่าน้ำเสียงและสีหน้า
มั่นใจเต็มที่ ทั้งอารมณ์และน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีแรกที่ชาย
หนุ่มคนนี้ก้าวลงจากรถ 
 อาคิมาสะส่ายหน้าพลางยิ้มตอบ สะบัดมือวูบหนึ่งปรากฏเป็นแผ่น
กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวสี่ห้าแผ่นแทรกอยู่ตามระหว่างช่องนิ้ว ไม่มีใคร
ทันเห็นว่าเขาหยิบกระดาษเหล่านั้นขึ้นมาตอนไหน ทำให้เกิดเสียงร้องด้วย
ความทึ่งของเหล่าคนมุงเหมือนกำลังดูการแสดงกล 
 “เขาเป็นใคร...?” ทาคาฮาชิขมวดคิ้วถาม 
 “...พูดไปตอนนี้คุณก็คงไม่เชื่อ” ซากาโมโตะตอบ 
 อาคิมาสะมองเข้าไปในบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและข้าวของ
หล่นกระจายโดยไม่มีท่าทางหวั่นไหว ขมุบขมิบปากเบาๆ ท่องคำบางอย่าง
ที่ไม่มีใครได้ยิน กว่าทุกคนจะรู้สึกตัว กระดาษสีขาวที่อยู่ในมือเหล่านั้นก็
หายไปหมดแล้ว 
 คนที่อยู่รอบบ้านเกือบทั้งหมดยกมือขึ้นอุดหูพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียง
หวีดแหลมยาวดังขึ้น เช่นเดียวกับทาคาฮาชิและภรรยาที่ร้องอุทานออกมา
เมื่อรู้สึกถึงเสียงแหลมเล็กประหลาดดังเสียดเข้าไปถึงในแก้วหู 
 ทันทีที่เสียงแหลมหยุด ภายในบ้านก็เงียบสนิท... 
 ทาคาฮาชิและภรรยาจ้องร่างของอาคิมาสะที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อท่าทาง
และเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้าง สายตาชายหนุ่มพุ่งไปที่ประตูไม้
ซึ่งค่อยๆ สั่นสะท้านอย่างน่ากลัวเหมือนคนรออะไรอยู่ ในที่สุดบ้านทั้งหลัง
ก็สั่นสะเทือนไปด้วยแรงพลังอันลึกลับบางอย่างท่ามกลางเสียงร้องอย่าง
ตกใจของคนโดยรอบ 
 ประตูไม้เปิดผางออกอย่างรุนแรง ภรรยาเจ้าของบ้านร้องลั่นเมื่อ
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เห็นว่าร่างเล็กที่ยืนขวางอยู่หน้าประตูเป็นร่างของมิกิบุตรสาวคนโต...เธอ
แทบจะเป็นลมหมดสติลงไปเมื่อเห็นว่าใบหน้าของเด็กน้อยนั้นบิดเบี้ยว
เปลี่ยนไปจนไม่เหมือนใบหน้าของมนุษย์ 
 “แกเป็นใคร! บอกชื่อมา!”  
 เสียงตะคอกนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กแม้แต่น้อย กลับเป็นเสียงของ
หญิงสาวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอาฆาต...ใบหน้าของทาคาฮาชิที่
เต็มไปด้วยความกลัวยิ่งเปลี่ยนเป็นซีดสนิทจนไม่เหลือสีใดอีก 
 ทว่าใบหน้าของอาคิมาสะก็ยังคงมีรอยยิ้มอยู่ 
 “แก! ไปเดี๋ยวนี้! อย่ามาขัดขวางฉัน!” เสียงตะโกนต่อว่าอย่างดุดัน
ออกมาจากร่างของเด็กหญิง ผู้ที่มุงโดยรอบต่างขยับตัวออกวิ่งด้วยความ
ตกใจ เริ่มไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียแล้ว 
 ทว่าต่างชนกันล้มระเนระนาดเมื่อพยายามจะก้าวออกจากเขตบ้าน 
ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่กด้วยความงุนงง เพราะมองไม่เห็นอุปสรรคอะไรที่มา
ขวางกั้นอยู่... 
 “ตอนนี้รอบบ้านหลังนี้ถูกล้อมไว้ด้วยเกกไก1...” อาคิมาสะหันมอง
ชาวบ้านกลุ่มนั้น “ไม่ว่าใครก็เข้าและออกไปจากเขตอาคมนี้ไม่ได้” 
 อาคิมาสะหันมองซากาโมโตะที่พยายามยืนนิ่งเป็นหลักให้กับตำรวจ
สองสามนายยืนเกาะข้างหลัง เช่นเดียวกับภรรยาของทาคาฮาชิที่ได้แต่
กอดแขนของสามีซึ่งกำลังยืนตัวสั่นและใบหน้าถอดสี... 
 “รีบออกมาจากร่างเด็กคนนี้ดีกว่า” คนในชุดสูทหันมากล่าวเรียบๆ 
ร่างเด็กหญิงสั่นขึ้นอย่างน่ากลัว น้ำหูน้ำตาไหลและเริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้น 
 “ไม่!” หล่อนตะโกน “ฉันจะฆ่ามัน!” 
 “อย่านะ!!!” เสียงร้องลั่นของสองสามีภรรยาทำให้อาคิมาสะเหลือบ
มองแวบหนึ่ง ก่อนจะหันมาทางเด็กหญิงต่อ 
 “มีความแค้นถึงขนาดที่จะต้องฆ่าเด็กคนนี้ด้วยหรือ?”  
 เด็กน้อยเริ่มร้องไห้หนักขึ้น ร่างทรุดลงดิ้นกับพื้นอย่างทรมาน 
1 บาเรีย, เขตอาคม, เขตคุ้มครอง, เขตป้องกัน 
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 “มัวทำอะไรอยู่! รีบช่วยมิกิสิ จะไปคุยกับมันทำไม!” ทาคาฮาชิ
ตะโกนสั่งอย่างร้อนใจด้วยเสียงที่ดังและแหบแห้ง 
 อาคิมาสะยกมือทั้งสองขึ้นประกบ ใช้นิ้วเกี่ยวกันเป็นรูปร่างต่างๆ 
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้นก็ท่องคำบางอย่างที่ไม่มีใครรู้จักออก
จากปาก แม้ไม่มีใครในที่นั้นรู้ว่าคำบริบทที่ชายหนุ่มท่องออกมานั้นมีความ
หมายว่าอย่างไร แต่มันก็ดูสัมพันธ์กับมือที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างประหลาด
จนไม่กล้าวางสายตา  
 “วิญญาณจงปรากฏ” 
 ทันทีที่ถ้อยคำและมือของชายหนุ่มหยุด ร่างของเด็กหญิงก็นิ่งสนิท 
เกิดเป็นหมอกควันสีขาวพุ่งออกจากปากเด็กน้อยขึ้นมารวมตัวกันเป็นร่าง
ของหญิงสาวร่างบางที่นั่งคุกเข่าร้องไห้อย่างหมดอาลัยตายอยากอยู่หน้า
บันไดหิน 
 ทาคาฮาชิร้องลั่น ขยับตัวถอยหลังด้วยความตกใจจนซากาโมโตะ
ต้องรีบมาจับเอาไว้ 
 “เป็นอะไรทาคาฮาชิซัง!”  
 “นีม่นั...บา้รเึปลา่! ผหีลอก!” ชายหนุม่ตะโกนอยา่งเสยีสต ิสะบดัรา่ง
ออกจากมือของนายตำรวจใหญ่ พยายามวิ่งหนีออกจากรั้วบ้านท่ามกลาง
สายตาของชาวบ้านและภรรยาที่มองเขาด้วยความฉงน ทว่าเมื่อถึงหน้า
ประตูรั้วบ้าน ชายหนุ่มก็ล้มกลิ้งลง ยกมือขึ้นลูบจมูกมองข้างหน้าเลิกลั่ก
เพราะรู้สึกเหมือนเพิ่งวิ่งชนกับกำแพงใหญ่ที่แข็งแรงเข้าอย่างจัง 
 “เป็นอะไรคะคุณ...” ภรรยาของเขารีบวิ่งตามออกมาอย่างเป็นห่วง 
ทาคาฮาชิมองข้ามไหล่ของภรรยาเข้าไป เห็นเพียงสายตาเยือกเย็นที่ขัดกับ
รอยยิ้มบนใบหน้าของชายหนุ่มในชุดสูทสีดำซึ่งกำลังมองตรงมาทางเขา 
 “เพิ่งบอกไปว่าสร้างเขตอาคมไว้...ไม่ว่าใครก็เข้าและออกไม่ได้” ชาย
หนุ่มพูดเหมือนบ่น 
 ทาคาฮาชิมองตรงไปที่ร่างของหญิงสาวที่ดูเลือนรางซึ่งนั่งก้มหน้า
ร้องไห้ด้วยเสียงที่โหยหวน น่าแปลกที่ผู้คนโดยรอบรวมถึงภรรยาของเขา
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กลับดูไม่ใส่ใจกับเสียงร้องปานจะขาดใจนั้นแม้แต่น้อย มีแต่เสียงพูดเป็น
ห่วงร่างที่ล้มนอนแน่นิ่งของเด็กน้อย 
 “คนอื่นมองไม่เห็นหรอก...ไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมารับรู้ 
คิดว่างั้นไหมล่ะ?” อาคิมาสะกล่าวเรียบๆ เอื้อมมือไปช้อนร่างของเด็กหญิง
ขึ้น ทาคาฮาชิได้แต่เงียบสนิท 
 ชายหนุ่มขมุบขมิบปาก กล่าวอะไรต่ออีกนิดหนึ่ง ก่อนจะดีดนิ้วเกิด
เป็นเสียงเบาๆ 
 ทาคาฮาชสิะดุง้มองโดยรอบ สุม้เสยีงรอบขา้งเงยีบลงอยา่งกะทนัหนั...
บรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนไปราวกับเขาถูกตัดขาดออกมาจากสถานที่ 
เมื่อครู่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ถูกตัดออกมาพร้อมร่างเลือนรางของหญิงสาว
ที่นั่งร้องไห้ปานใจจะขาด...และ...ชายหนุ่มในชุดสูทคนนั้น...   
 “ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราสองคน...ไม่ใช่...สามคนสินะ พูดคุยอะไรกัน” 
ชายหนุ่มยิ้ม 
 “เอาละ่” อาคมิาสะพดูตอ่ สายตามองตรงไปทีร่า่งอนัเลอืนรางทีก่ม้ลง
ร้องไห้จนผมยาวปิดหน้า 
 “จงเล่าความแค้นให้เราฟัง”  
 หญิงสาวหยุดสะอื้น...ค่อยๆ เงยหน้าขึ้น  
 ทาคาฮาชิขนลุกตั้ง ร่างเย็นไปถึงกระดูกสันหลัง...ไม่ใช่เพียงเพราะ
สายตาเคียดแค้นที่จ้องตรงมาที่เขาเท่านั้น 
 แต่เป็นเพราะเขารู้จักหญิงสาวคนนี้ดี... 
 “คุณทาคาฮาชิ รู้จักเธอใช่ไหม?” อาคิมาสะเปรยตาถามเหมือนรู้
เรื่องนี้ดี 
 คนถูกถามพยักหน้าช้าๆ สีหน้าซีดสนิท 
 “ฉันจะฆ่าแก! ฉันจะทำลายครอบครัวแก! จะฆ่าเมียแก ลูกแกให้
หมดทุกคน!” เสียงตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นดังก้องออกจากปากของหญิง
สาว ร่างเล็กๆ นั่นพร้อมจะพุ่งทะยานเข้าหาชายหนุ่มจนทาคาฮาชิเกือบ
ร้องออกมาหากอาคิมาสะไม่เอามือมากันไว้ให้ 
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 “ชื่ออะไร?” อาคิมาสะถามช้าๆ 
 “...ซายูริ...” หญิงสาวก้มหน้าตอบแต่โดยดี น่าแปลกนักที่วิญญาณ
อาฆาตซึ่งอาละวาดหนักเมื่อครู่กลับดูว่าง่ายเมื่ออยู่ต่อหน้าชายหนุ่มที่อายุ
ไม่เท่าไหร่ผู้นี้ 
 คนในชุดสูทพยักหน้า หันกลับมาทางคนหน้าถอดสีที่นั่งหมดแรงอยู่ 
 “คงรู้ดีสินะ...ว่าทำไมซายูริถึงต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ครอบครัวของคุณด้วย” อาคิมาสะพูดด้วยเสียงเรียบ  
 “เล่ามาตามตรง” เขากำชับ 
 ทาคาฮาชิขยับตัวอย่างอึดอัด ค่อยๆ เปิดปากอย่างช่วยไม่ได้ 
 “เมื่อประมาณเดือนสี่ ปีที่แล้ว...ซายูริเข้ามาทำงานเป็นพนักงานใหม่
บริษัทผม...” ชายหนุ่มก้มหน้า ไม่กล้าสบตาแม้แต่กับอาคิมาสะ 
 “...ผมช่วยสอนงาน นานเข้าก็สนิทด้วย แล้วเราก็คบหากัน ผมคิด
ว่าซายูริรู้อยู่แล้วว่าผมมีครอบครัว คงไม่คิดจริงจังอะไร...แต่...” ชายหนุ่ม
หลับตากำมือแน่น 
 “พอผมบอกว่าจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองปีนี้และอยู่กับครอบครัว... 
บอกเธอว่าให้เราเลิกเจอกัน...” 
 อาคิมาสะเหลือบมองร่างเลือนรางของวิญญาณสาวที่ยังคงร้องไห้
ออกมาเมื่อได้ยินเรื่องของตนเอง สำหรับเธอแล้วทุกอย่างคงเหมือนเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวาน แม้ร่างของเธอจะดูเลือนรางเพียงใด ก็ไม่ยากที่จะเห็นรอย
ปาดเป็นทางยาวน่ากลัวที่ข้อมือเขียวช้ำนั้นได ้
 “ผมรู้ว่าเธอลาออกจากบริษัท...ผมไม่ได้ตามหา คิดว่ามันจะจบ แต่
มารู้อีกที...ก็ได้ข่าวว่าซายูริฆ่าตัวตายเสียแล้ว...” ชายหนุ่มร้องไห้ออกมา
เมื่อเล่าถึงตรงนี้ 
 “ฉันนึกว่าแกจริงจังกับฉัน! นึกว่าที่แกเล่าว่ามีปัญหากับภรรยานั่น
หมายถึงแกเลือกฉัน! แกไม่เพียงทิ้งฉัน...แต่แกไม่คิดจะตามหาฉัน แก 
ไม่นึกว่าฉันจะเป็นยังไงเลยสักนิด!” หญิงสาวตะโกนต่อว่าอย่างโกรธแค้น 
จนร่างวิญญาณเลือนรางนั้นสั่นเทา ใบหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นน่ากลัวจน
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ตัวอย่าง
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