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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คุณเคยทัก

คนผิดหรือเปล่า?

สวัสดีนักอ่านที่รักทุกคนของพี่เรนโบว์นะคะ เห็นหน้าปกเปลี่ยนไป

อย่าเพ่ิงตกใจ เพราะนวนยิายเล่มนีข้อบอกเลยว่ามนัท้ังเข้มข้นและลกึลบัซ่อน

เงื่อนซะจนอดใจไม่ไหว รีบวิ่งแทบจะล้มหัวฟาดพื้นไปบอกท่านบรรณาธิการ

ใหญ่ว่าส�านักพิมพ์เรนโบว์ขอเปลี่ยนปกเป็นแนวกราฟิกบ้าง เพื่อให้เข้าธีม 

โดยเฉพาะ

นวนิยายเรื่องนี้เป็นแนวฆาตกรรม สืบสวนสอบสวน ท่ีมีตัวเอกเป็น

หญิงสาวที่มีญาณหยั่งรู้ กับเรื่องราวความลับความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในบ้าน

ของตระกูลเลิศด�ารงกุล ที่ก�าลังจะถูกเปิดเผยจากการตายของเจ้าบ้าน รอให้

นักอ่านเข้าไปค้นพบและร่วมลุ้นระทึกหาตัวฆาตกร จากปลายปากกาของ 

นักเขียนหน้าใหม่สาวสวย นามปากกา “ฌายา” ที่ไม่น่าเชื่อว่าเธอเขียน

นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ก็ท�าให้เราตื่นเต้นไปกับการด�าเนินเรื่อง 

อันแยบคายของเธอด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย 

นอกจากนี้ นวนิยายแนวสืบสวนเล่มนี้ยังให้ความประทับใจ ความรัก 

ความอบอุ ่นของครอบครัว และข้อคิดดีๆ อีกมากมายรอให้นักอ่านได้ 

ค้นหาค่ะ น้องๆ สุด

 ด้วยความปรารถนาดี

 RAINBOW Publisher
	 http://www.praphansarn.com/rainbow
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ค�ำน�ำผู ้เขียน

พลังเหนือธรรมชาติบางอย่าง ส�าหรับบางคนนั้น อาจเป็นได้เพียง 

บ่วงกรรมทีต่ดิตามมาให้รูส้กึเจบ็ปวด ร้อนรน ทกุข์ทรมาน แต่ส�าหรบับางคน

นัน้ กลบัมองว่าน่ันเป็น ‘สิง่พเิศษ’ ทีส่ามารถเยยีวยาโลกใบนีไ้ด้มากกว่าทีค่ดิ 

ทุกสิ่ง…เพียงแค่เรามองต่างมุม 

ความรกักเ็ช่นกนั ถ้ามแีง่ดเีพยีงด้านเดยีว คงไม่ถกูรวมเข้ากบั 4 กเิลส 

ตามหลกัพระพทุธศาสนา “รัก โลภ โกรธ หลง” ราคะทีท่�าให้มนษุย์เราลุม่หลง

เวียนวนอยู่ในวัฏจักรสงสารไม่รู้จบสิ้น เมื่อลองได้กระโจนลงไปในสนามแห่ง

ความรักแล้ว หากเลือกใช้ไปในด้านที่ผิดสุดท้ายความรักก็ไม่ต่างอะไรกับ 

ยาพิษที่หลอมละลายทั้งหัวใจและชีวิตให้มอดไหม้ไม่มีเหลือ

ด้วยความตั้งใจของผู้เขียนที่ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาศาสตร์ทาง 

นิติวิทยาและข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆ “บ่วงพยากรณ์” จึงไม่ใช่เพียงแค่

นวนิยายแนวลึกลับสอบสวนปนโรแมนติกเล็กๆ ที่มีนางเอกแหวกแนวมาจับ

อาชีพแพทย์นิติเวชเท่านั้น หากยังรวมเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบ

เอาไว้ เพือ่เตอืนใจ เพือ่ยัง้คิดให้เพือ่นนักอ่านใช้ชวีติด้วยสต ิและหวงัเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะเพลิดเพลินกับอารมณ์ขันเล็กๆ น้อยๆ ที่สอดแทรกพอเป็นกระสัย

กลางปี 2552 หากใครยังจ�าโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในเมืองไทย 

เมื่อนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง เดวิด คาร์ราดีน พลัดถิ่นมาท้ิงชีวิตไกลบ้านได้ 
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คงจะเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีกับลักษณะการตายของตัวเอกในเรื่องนี้ ดังนั้น 

นอกจากก�าลังใจส�าคัญจากครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดแล้ว ผู้เขียนจึง

มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะอุทิศนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ให้

แก่นักแสดงผู้ล่วงลับ เดวิด คาร์ราดีน หวังเป็นอย่างยิ่งให้มีความสุขใน

สัมปรายภพค่ะ
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คุณพิมพ์ใจค่อยๆ หย่อนแกงกะทิปรุงประณีตซึ่งบรรจุใส่ถุง 

พลาสตกิใสอย่างด ีตามด้วยข้าวหอมมะลเิรยีงเมด็อวบๆ พนูทพัพลีงในบาตร

สีด�า อดหวนคิดไม่ได้ว่าทกุสิง่ทกุอย่างในโลกปัจจบุนัดจูะสะดวกสบายไปทัง้สิน้ 

ถ้าเป็นสมัยหล่อนยังสาว ขั้นตอนการจะท�าบุญแต่ละครั้งต้องมีมากกว่านี้

ของคาวหวานต้องนั่งประดิดประดอยกันตั้งแต่ไก่ยังไม่ขัน หรือแม้แต่

กรรมวธิลี�าเลยีงสิง่ละอนัพนัละน้อยใส่ลงในบาตรอย่างสงบเสงีย่ม ไม่ให้สิง่ของ

ในนั้นกลิ้งรวมกันเละเทะ 

หากโลกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน ไม่แปลกอะไรที่ความรีบเร่งหยาบ

กระด้างจะเข้ามาแทนความละเมยีดละไม กระน้ันหล่อนกไ็ม่คร�่าครพึอท่ีท�าตวั

เป็นเต่าล้านปี ไม่ยอมรับว่าวิทยาการล�้าสมัยก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกัน

 ฝาบาตรปิดลงอย่างส�ารวม หญิงชราค่อยวางดอกไม้บูชาพระ ซึ่งเด็ก

หนุ่มผอมเก้งก้างที่ติดตามชายจีวรมาแต่แรกกุลีกุจอคว้าแผล็บโยนลงย่าม

สะพายไหล่เหมอืนลงิชงิหลกั จึงไม่วายได้รบัค�าเตือนเป็นสายตาปรามเข้มจาก

ภิกษุที่เดินน�าหน้า 

ความทีช่รามากแล้ว สังขารไม่อ�านวยให้หล่อนสามารถนัง่ยองๆ รบัศีล
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บ่วงพยากรณ์

รับพรจากผู้ทรงศีลได้ คุณพิมพ์ใจจึงเพียงพนมมือ ค้อมตัวในกิริยานอบน้อม 

ตัง้จติใจจดจ่อกบัรสพระธรรม ปล่อยให้ความอิม่เอบิซาบซ่านจนรอยยิม้ละไม

ระบายบนใบหน้าเหี่ยวย่น

หญิงชรามองตามชายผ้าสีเหลืองสะบัดพลิ้ว ฟ้าเริ่มสางท�าให้มองเห็น

อะไรชัดเจน พร้อมๆ กับภาพชีวิตของซอยเล็กๆ ที่หล่อนอยู่เริ่มปรากฏ 

แม่ค้าหาบเร่แผงลอยเริ่มออกมาจัดร้านกันคึกคัก เสียงทักกันขรม 

กลบเสียงยวดยานที่สัญจรผ่าน หลายคนก้าวเดินอย่างรีบเร่งเพื่อไปให้ทัน 

รถประจ�าทางหน้าปากซอย ใบหน้ามุ่งมั่นไม่มีแก่ใจจะทักทายใคร ชีวิตแห่ง

การดิ้นรนแข่งขันเริ่มต้นขึ้น สวนทางกับตัวหล่อนที่อะไรๆ ก็ดูเหมือนจะ 

หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมมาแสนนาน

“เสร็จแล้วเหรอคะคุณ” ร่างเล็กของใครคนหนึ่งสอดตัวออกมา 

จากช่องประตูรั้ว ปากถาม มือก็ระวิงเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีตั้งอยู่บนโต๊ะเล็ก 

รวบรวมอย่างคล่องแคล่ว “วนันีเ้รว็กว่าทกุวนันะคะ อาหารเหลอือกีต่างหาก 

หนูยังเตรียมของเช้าไม่เสร็จเลย”

คุณพิมพ์ใจพยักหน้าเนิบๆ “วันนี้พระท่านมาแค่สามรูปน่ะ สงสัยว่า

อีกสองจะมีกิจนิมนต์ที่อื่น เอาเป็นว่าเก็บของใส่บาตรไว้เป็นของกลางวันก็

แล้วกนัจะได้ไม่เสียของ ส่วนของเช้าไม่ต้องรบีหรอก คณุศยิงัไม่ตืน่ไม่ใช่เหรอ

ฝน ฉันเองก็ยังไม่หิวเท่าไหร่ด้วย”

‘ฝน’ พยักหน้างึกงัก ไม่ได้พูดอะไรอีก นิสัยว่าง่ายเช่นนี้เองที่ท�าให้ 

ผู้แก่วัยเกิดความเอ็นดูดั่งลูกดั่งหลานแม้จะรับใช้กันมาเพียงไม่กี่ปี

อันที่จริงก่อนหน้าเด็กฝน คุณพิมพ์ใจมีแม่บ้านคู่ใจที่ร่วมชายคาด้วย

กันมานาน ชื่อสมใจ ความที่อายุไล่เลี่ยท�าให้สมใจกลายเป็นท้ังผู้ช่วยและท่ี

ปรึกษาปรับทุกข์ คอยแบ่งเบาภาระทุกอย่างรวมไปถึงการช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยง

หลาน สายสัมพันธ์นั้นแน่นแฟ้นประดุจเป็นญาติกลายๆ อีกคนหนึ่ง

แต่เมือ่ไม่นานมานีส้มใจได้หลานชายอุม้ชเูป็นของตวัเองทีต่่างจงัหวดั 

บวกกับพ่อแม่ของเด็กชายต้องเข้ามาท�างานหาเลี้ยงครอบครัวท่ีกรุงเทพ  
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นางจงึแสดงความปรารถนาจะกลบัไปดูแลหลานด้วยตนเอง ดงันัน้แม้จะอาลยั

คนเก่าคนแก่เพียงใด ทว่าคุณพิมพ์ใจก็ต้องประกาศหาสาวใช้คนใหม่ หาอยู่

นานไม่ถูกใจสักที กระทั่งมาลงตัวที่เด็กฝนที่ยืนปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงหน้า

เท่าที่รู้ ฝน เป็นญาติห่างๆ ของพนักงานท�าความสะอาดในสถาบันที่

ศิศิราหลานสาวของหล่อนท�างานอยู่ ดังนั้นจึงค่อนข้างไว้ใจได้ว่าคงไม่ใช่สาย

ของโจรที่อาจตามมายกเค้าหรือท�าร้ายเจ้าของบ้านในภายหลัง อย่างท่ีเห็น

เป็นคดีตามหน้าหนังสือพิมพ์ให้หนาตาในสังคมทุกวันนี้

ยอมรับว่า ครัง้แรกทีเ่หน็ใบหน้าอ่อนเยาว์และทท่ีาไม่ประสปีระสาต่อ

โลกของเด็กสาว คุณพิมพ์ใจก็ถอดใจ นึกรู้ว่าอีกฝ่ายคงจะหยิบโหย่งท�าอะไร

ไม่คล่องแคล่ว ไม่เหมือนแม่บ้านคนเก่าแก่ที่รู้ใจกันมานานปี ทว่าความเป็น

จริงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด เพราะแม้อีกฝ่ายจะท�าอาหารฝีมือชั้นครูไม่ได้  

หรือมีระเบียบรอบคอบคอยเป็นหูเป็นตาได้ไม่เทียบเท่าสมใจ ทว่าเด็กฝนก็

เป็นคนหนักเบาเอาสู้ ปฏิบัติตามค�าสั่งเสมอโดยไม่ปริปากบ่น อีกทั้งยังใฝ่รู้ 

ใฝ่ถาม ช่างจดจ�า ไปหมดในทุกสิ่งที่คุณพิมพ์ใจลงมือท�า ดังนั้นเพียงชั่วระยะ

เวลาสองปี เดก็ฝนจึงไม่ต่างกบัหลานสาวคนเลก็ของบ้าน ท่ีนอกจากรบัผดิชอบ 

เรื่องงานบ้านแล้ว ยังคอยเป็นเพื่อนพูดคุยเวลาคุณพิมพ์ใจเหงา ในขณะท่ี

หลานสาวแท้ๆ มีงานรัดตัวอยู่เสมอ

ร่างผอมบางของหญิงชราหันหลังเข้าบ้าน หล่อนไม่ต้องเลื่อนประตู

เหล็กอันหนักอึ้งเอง เพราะมือเล็กๆ จัดแจงให้เสร็จสรรพ 

“หนูเตรียมขันกรวดน�้าไว้ให้คุณที่โต๊ะสนามนะคะ เดี๋ยวหนูวิ่งไป 

เก็บของก่อน แล้วจะวิ่งออกไปซื้อปาท่องโก๋กับน�้าเต้าหู้หน้าปากซอย เห็น 

คณุศบ่ินอยูเ่มือ่วานว่าอยากกนิ” ฝ่ายน้ันรายงานเสรจ็ก ็‘วิง่’ ปรูด๊จากไปจรงิๆ 

อย่างที่ปากว่า ให้ผู้อาวุโสได้แต่มองตามอย่างอ่อนระอา

โต๊ะสนาม คือโต๊ะอัลลอยสีขาวครีม ประกอบด้วยเก้าอี้สี่ตัวท่ีตั้งเด่น

อยู่บนสนามกว้างซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกยึดครองไปด้วยพันธุ์ไม ้

หลายชนิดจนท�าให้ดูคับแคบไปถนัดตา

ตวัอยา่ง
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คณุพมิพ์ใจเป็นประเภทชอบเสพกลิน่ เสพรส เสพอาหารตา ทกุอย่าง

ครบถ้วน ดังนั้นต้นไม้ที่เลือกปลูกจึงมีตั้งแต่จ�าพวกไม้หอมหายาก อาทิ มะลิ

ซ้อน ยี่สุ่น ล�าเจียก กรรณิการ์ ราตรี ซึ่งคนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จัก ปลูกติดกัน

เป็นพุ่มยาว แซมด้วยพู่ระหงกับบานบุรีที่เลื้อยระอยู่ตรงมุมรั้วสีตัดกันฉับ นี่

ยังไม่รวมผลหมากรากไม้ อาทิ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่งต้นแกร็น ที่กระจายตัวอยู่

ตามริมรั้ว ให้ทั้งความร่มเย็นและให้ผลห้อยระย้ามองเพลินตา บดบังบ้านไม้

สองชั้นที่ผุดขึ้นมาเบื้องหลัง ให้หลุดจากความพลุกพล่านจอแจของย่าน

ชานเมืองที่ความเจริญรุกล�้าเข้าถึงแล้วโดยสิ้นเชิง

ขนักรวดน�า้ทีเ่ดก็ฝนว่า แท้จรงิแล้วคอืถ้วยเงนิทรงสงู บรรจนุ�้าสะอาด

ไว้เต็มเป่ียม หญิงชราค่อยรนิรดเข้ากบัโคนต้นมะม่วงใหญ่ ปากว่าบทกรวดน�า้ 

ตามด้วยค�าแผ่เมตตา 

ท้ายสุด…สงัขารทีร่่วงโรยลงทกุวนัท�าให้คณุพมิพ์ใจมแีต่จะปลง นกึถงึ

คนอื่นก่อนตนเองทุกครั้ง หล่อนผ่อนลมหายใจเบาบางกับตนเอง ขมุบขมิบ

กล่าวขอพรคณุพระศรรีตันตรยัให้ปกปักรกัษาหลานสาวคนเดยีวให้อยูด่มีสีขุ 

แคล้วคลาดจากภยันตรายและเจ้ากรรมนายเวรที่กล�้ากรายทั้งปวง

กว่าจะเสร็จพธิทีัง้สิน้กก็นิเวลานานหลายนาท ีเดก็ฝนดเูหมอืนจะผ่าน

ร้ัวบ้านเข้ามาอกีครัง้ พร้อมกบัถงุพลาสตกิหหูิว้หลายถงุ หล่อนปรีเ่ข้ามาช่วย

รบัภาชนะในมอืของผู้แก่วยั เดินตามทางโรยกรวดทีน่�าเข้าบ้าน ปากกว่็าแจ๋วๆ

“เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงจากห้องคุณศิอีกแล้วล่ะค่ะคุณ แต่เผอิญหนูรีบ

ลงมาช่วยคุณเก็บของเลยไม่ได้เข้าไปปลุกเธอ ไม่รู้ว่าคุณศิฝันร้ายอีกรึเปล่า 

คุณจะขึ้นไปดูไหมคะ”

ใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยริว้รอยแห่งวยัปรากฏความเคร่งเครยีดข้ึนมาทนัที 

“อืม เดี๋ยวฉันขึ้นไปดูเอง ฝนจะไปท�าอะไรก็ไปเถอะ ขอบใจมากนะ”

ลับร่างอีกฝ่าย หญิงชราก็สาวเท้าเร็วขึ้นเมื่อย่างเข้าตัวบ้าน บันไดไม้

ทีด่รูู้ว่าเป็นของเก่าแก่แต่เดิมไม่ได้ส่งเสยีงเอีย๊ดอ๊าดอย่างทีค่วรจะเป็น ทว่ายงั

คงแข็งแรง วิจิตรด้วยลวดลายที่แกะไว้ตามซี่ไม้เลยไปจนถึงราวจับเป็นมัน

ตวัอยา่ง
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ปลาบ คณุพมิพ์ใจเลีย้วไปทางทศิตะวนัออกอนัเป็นห้องนอนของศศิริา กระทัง่

หยุดอยู่ด้านหน้า หล่อนจึงเคาะประตูโดยไม่ลังเล

“ศิ…ศิ ตื่นรึยังลูก นี่ยายเอง”

ภายในเงยีบเชยีบ ไม่มเีสยีงเอะอะอย่างทีเ่ดก็ฝนรายงาน หากคณุพมิพ์ใจ 

ก็ยังไม่นอนใจ “ศิ ยายมาตามลงไปทานของเช้า ให้ยายเข้าไปได้ไหมลูก”

น�้าหนักตัวที่กดลงบนพื้นไม้ท�าให้หญิงชรารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวจาก

ภายในรออยู่ไม่ถึงชั่วอึดใจดี ประตูก็แง้มออก ใครคนหนึ่งเยี่ยมหน้าออกมา 

พยายามปั้นยิ้มแม้ใบหน้าจะค่อนข้างอิดโรย

“ตื่นนานแล้วค่ะ ก�าลังว่าจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วลงไปข้างล่างอยู่

พอดี ศิขอโทษนะคะยาย วันนี้เหนื่อยจนไม่ได้ลงไปใส่บาตรด้วยเลย”

คนพดูยกมอืขึน้เสยผมทีล่งมาปรกหน้า ท�าให้สายตาห่วงใยของผูแ้ก่วยั

ได้มีโอกาสพิจารณาอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้ง 

ภายใต้ใบหน้ารปูไข่คอืดวงตากลมโตราวกบัจะมองทะลทุกุสิง่ ล้อมรอบ

ด้วยแพขนตายาวแทบจะทาบทับกับแก้มใส ซึ่งบัดนี้แดงก�่าเหมือนเพิ่งผ่าน

การออกแรงมาหมาดๆ จมูกเล็กๆ โด่งรั้นอยู่เหนือริมฝีปากบางเฉียบบ่งบอก

ความเชื่อมั่น ด้ือรั้น อันเป็นลักษณะนิสัยที่คนใกล้ชิดเท่านั้นจะได้สัมผัส  

รับกันดีกับผมซอยทรงสั้นระต้นคออวดศีรษะทุยได้รูปและล�าคอระหง ท่ี 

เจ้าตัวชื่นชอบว่าดูแลง่ายเหมาะกับวิชาชีพนักหนา 

คนเป็นยายมองแล้วกไ็ด้แต่สะท้อนใจ หลานสาวของหล่อนจดัเป็นคน

สวยคนหนึ่ง แต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าดวงตาคู่งามนั้นจะไม่ประดับประกายโศก

อยู่เป็นนิจ

“เห็นฝนบอกว่าได้ยินเสียงมาจากห้องของหนู…ฝันร้ายอีกแล้วเหรอ

ลูก”

ฝ่ายนั้นเงียบไป ศิศิราก้มมองเพียงปลายเท้าตนเอง ตอบเสียงเบา 

“เป็นปกตินั่นล่ะค่ะ ช่วงนี้ศิท�างานหนัก พักผ่อนไม่พอก็เลยเก็บเรื่องไร้สาระ

มาฝันเป็นตุเป็นตะ…” หญิงสาวเปลี่ยนสีหน้าเพื่อให้คู่สนทนาสบายใจ หาก

ตวัอยา่ง
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ไม่ว่ายงัไงรอยยิม้น้ันกฝื็ดเฝือ “แต่ยายไม่ต้องห่วงนะคะ อกีสกัพกักค็งหายไป

เอง ศิว่าอาจจะขอลาพักร้อนสักที”

“มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิลูก ศิก็รู้ว่าฝันของเรามันไม่เหมือนของคนอื่น

เขา…” คณุพิมพ์ใจสะดุดไปนดิอย่างชัง่ใจ ก่อนเอ่ยต่อ “อกีอย่างหนกูเ็คยบอก

ยายเองว่าพักนี้ฝันซ�า้ๆ กันหลายครั้ง แถมมันก็สมจริง ทรมานขึ้นเรื่อยๆ เชื่อ

ยายเถอะนะลกู ไปหาหลวงพ่อกบัยาย เผือ่ท่านจะให้ค�าแนะน�าอะไรได้บ้าง”

“อย่าเลยค่ะ” ร่างบางเอ่ยทันควัน “ศิไม่อยากเอาเรื่องไร้สาระไป

รบกวนท่าน มันจะท�าให้หลวงพ่อต้องร�าคาญใจ แทนที่จะได้อยู่อย่างสงบ”

“ศิ” คุณพิมพ์ใจปราม หากหญิงสาวไม่ใส่ใจ

“ศิว่าเราพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วนะคะยาย และไม่ว่าจะเป็น 

ยังไงศิก็ยังยืนยันเหมือนเดิม เพราะเราก็ต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อคงไม่อยากเห็น 

หน้าศิสักเท่าไหร่หรอกค่ะ”

น�้าเสียงในตอนท้ายฟังขมขื่น กระทั่งคุณพิมพ์ใจมองหลานสาวอย่าง

เวทนา นึกรู้ว่าประโยคที่ตนเองจะพูดต่อไปนี้ คงเปรียบเสมือนแผ่นเสียงตก

ร่องที่คนตรงหน้าไม่อยากจะฟัง

“ยายบอกหนูแล้ว ว่าหลวงพ่อท่านมีเหตุผลของท่าน และทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่ท่านท�าไปก็เพื่อหนู สักวันหนึ่งหนูจะเข้าใจ”

“สักวันหนึ่งคือเมื่อไหร่เหรอคะยาย จากตอนนั้นจนบัดนี้ก็เกือบจะ

ยี่สิบปีเข้าไปแล้ว ถ้าสักวันหนึ่งของหลวงพ่อไม่มีวันมาถึง มันก็ไม่ยากอะไรที่

จะท�าให้ศิเดาเหตุผลนั้นออก” รอยยิ้มนั้นแย้มออกเหมือนหยัน “เหตุผลของ

ท่านเพราะความรังเกียจที่ไม่อยากอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับศิ เหตุผลเพราะ

ชงิชงัลูกมารทีเ่ป็นสาเหตทุีท่�าให้แม่ต้องตาย เหตผุลเพราะไม่อยากให้ใครรูว่้า

รู้จักยัยเด็กผิดมนุษย์มนาที่ดีแต่น�าความโชคร้ายมาให้…ไม่เห็นแปลกเลยค่ะ

ยาย ศิรู้อยู่แล้ว เพราะมันไม่ได้ต่างอะไรกับเหตุผลที่ใครๆ พากันกลัวเกรง 

ถอยห่างไปจากศติัง้แต่วนัทีไ่ด้รูว่้าคนอย่างศมินัพกิลพกิารไม่เหมอืนใครเขา!”

“ศิศิรา!” ผู้อาวุโสอุทานอย่างตกใจมากกว่าจะโกรธ เป็นครั้งแรกที่

ตวัอยา่ง
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หญงิสาวซึง่เงยีบขรมึและเกบ็ง�าความรูส้กึมาเสมอระเบดิความอดัอัน้ออกมา 

มือเหี่ยวย่นเอื้อมไปหวังจะปลุกปลอบ หากอีกฝ่ายถอยหนี แม้จะไม่มีน�้าสัก

หยดไหลออกมา หากดวงตาแดงช�า้

“อย่าแตะศิเลยค่ะยาย ศิไม่อยากท�าให้ยายโชคร้ายไปด้วย ยายเป็น

คนเดียวในตอนนี้ที่ศิมีและศิรัก ศิไม่อยากเสียคนที่ศิรักไปอย่างที่เคยท�ามา

เสมอ”

น�้าตาอุ่นร้อนไหลผ่านใบหน้าเหี่ยวย่น คุณพิมพ์ใจไม่สนอีกต่อไปว่า

หลานสาวจะขืนตัว เมื่อรั้งฝ่ายนั้นเข้ามากอด

“ศิของยายไม่เคยท�าร้ายใครนะลูก และหนูก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ท�าให้

แม่จากไป หนูไม่ได้ผิดปกติอะไรเลย หนูเป็นที่รักของยาย ของเพื่อนๆ อีกตั้ง

หลายคน ไม่มีใครเกลียดศิหรอกนะลูก พวกเขาเพียงแต่ไม่เข้าใจและยาย 

ก็เชื่อว่าไม่มีอะไรส�าคัญเท่าเวลาที่จะท�าให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งท่ีหนูมีไม่ใช่ความ 

ผิดปกติน่ารังเกียจอะไรทั้งนั้น!”

อ้อมกอดเล็กๆ ทว่าอบอุ่นเป็นเหมือนที่พ�านักใจให้หล่อนมาเสมอ  

ศิศิรากลายเป็นเด็กน้อยอายุแปดขวบอีกครั้งเมื่อซุกหน้าเข้ากับอกอุ่นคุ้นเคย

ของผู้เป็นยาย

“ศิไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยค่ะยาย ท�าอย่างไรมันถึงจะหายไปเสียที  

ทุกวันน้ีทุกส่ิงที่ศิรู้ ทุกอย่างที่ศิเห็นมันท�าให้ศิเกลียดตัวเอง เกลียดเวลาที ่

ใครๆ มองมาด้วยสายตาอยากรูอ้ยากเหน็ เกลยีดเวลาทีพ่วกเขาเข้ามาคยุกบั 

ศิเพราะต้องการผลประโยชน์ ศิไม่อยากเป็นตัวประหลาดในสายตาใครๆ  

ศิไม่อยากเป็นแบบนี้ เมื่อไหร่มันถึงจะจบสิ้นลงสักทีคะ เมื่อไหร่”

“ถ้าศิจะไม่หาว่ายายแก่เฒ่าจนเกินไปก็ฟังยายสักหน่อยได้ไหมลูก”

น�้าเสียงอ่อนโยนนั้นท�าให้ศิศิราไม่ใจร้ายพอที่จะส่ายหน้าปฏิเสธ

“ยายเชื่อว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา คนเราทุกคนเกิดมาเป็นเช่นไรก็

เพราะกรรมส่งเรามาด้วยสาเหตุนั้น บางคนอาจเกิดมาบนกองเงินกองทอง  

ใช้ชวิีตหรูหราร�า่รวย มบีารมแีละอ�านาจเพราะเขากนิกรรมดจีากปางเก่า เมือ่

ตวัอยา่ง
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วนัหน่ึงกรรมน้ันหมดและเขาไม่ได้คดิจะสร้างกศุลผลบญุเพิม่ มแีต่เบยีดเบยีน

คนอื่นด้วยความมีอ�านาจของตนเอง กรรมเลวนี่เองจ�าให้เขาต้องกลายเป็น 

ผู้ชดใช้…ในทางตรงกันข้าม คนบางคนอาจเกิดมาอัตคัดขัดสน อดมื้อกินมื้อ

เพราะเขาก็เกิดมาชดใช้กรรมที่เขาก่อนั้น ต่างกันเพียงถ้าเขาขยันหมั่นเพียร

มุมานะพยายาม รวมถึงท�ากรรมดีช่วยเหลือผู้อื่นในปางนี้ เขาก็จะได้เสวยสุข

ในปลายทาง” หญิงชราลูบผมนุ่มอย่างอ่อนโยน “ส�าหรับหนูก็เช่นเดียวกัน 

บ่วงกรรมอาจส่งหนมูาชดใช้อะไรบางอย่าง หนตู้องเป็น หนตู้องท�า เพราะว่า

หนูเลือกแล้วด้วยผลกรรมที่เคยก่อในอดีต และวันหนึ่งเมื่อหนูได้ชดใช้ภาระ

เหล่านั้นจนหมดสิ้น ยายก็เชื่อว่าโซ่ตรวนเหล่านั้นมันจะถูกปลดด้วยตัวของ

มันเอง โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรสักนิดเดียว”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสมเพชนะคะยาย สิ่งเดียวที่ศิท�าได้คือต้องรอ 

โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะปลดเปลื้องมันได้เมื่อไหร่งั้นเหรอคะ ในความคิดของศิ 

บางทีมันอาจจะไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้”

คณุพิมพ์ใจมสีหีน้าหนกัใจ คนตรงหน้าด้ือดึงเกนิไปเหมอืนไม้เนือ้หนา

ที่ยากต่อการดัด “ศิไม่รู้ ยายไม่รู้ ไม่มีใครรู้หรอกลูก แต่ลางสังหรณ์ลึกๆ ของ

ยายบอกว่าสิ่งที่หนูต้องอดทนกับมันมานานคงจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้”

“น่าแปลกนะคะยาย…” รอยยิ้มหยามหยันบนใบหน้าคมไม่น่าดูเลย

ยามเอ่ย “ลางสังหรณ์ของศิกลับบอกว่าเรื่องราวมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น 

และยายก็รู้ ว่ามันมักจะถูกเสมอเสียด้วย!”

ศิศิราอาบน�้าแต่งตัวรัดกุมลงมารับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นน�้า

เต้าหู้หนึ่งถ้วยกับปาท่องโก๋เพียงครึ่งชิ้น ก่อนจะคว้ากระเป๋าลุกพรึ่บเตรียม

พร้อมจะออกข้างนอกให้เด็กฝนโอดครวญ หน้างอ

“อะไรกนัคะคณุศ ิเหน็ว่าอยากทานปาท่องโก๋ ฝนกอ็ตุส่าห์วิง่ไปซือ้มา

ให้ตั้งไกล แล้วไหงทานเท่าแมวดม อย่างนี้คนซื้อน้อยใจนะคะ”

เป็นคร้ังแรกของวนัทีห่ญงิสาวเปิดยิม้ซึง่ท�าให้ใบหน้าสวยอมโศกสดใส

ตวัอยา่ง
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ขึ้นเป็นกอง 

“โธ่ แม่คณุทนูหวั วิง่ซะบ้างกถ็อืว่าได้ออกก�าลงักายไงจ๊ะ นัง่แช่อยูก่บั

คณุยายทัง้วนัจนจะเดนิไม่เป็นอยูแ่ล้ว…เอางี ้เอาเป็นว่าทีเ่หลอืฝนเอาไปทาน

เถอะนะ ถือเป็นรางวัลที่อุตส่าห์จ�าได้ กระเพาะฉันก็เท่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร

แล้ว กินเยอะไปท้องจะอืดเสียเท่านั้น”

เดก็รบัใช้คนสนทิยงับ่นกระปอดกระแปดอกีหลายค�า แต่กค่็อยทยอย

ล�าเลยีงของลงจากโต๊ะแต่โดยดี ร่างบางทีว่นันีก้ระฉบักระเฉงในชดุกางเกงยนี 

เสื้อเชิ้ต จึงเดินไปหาผู้เป็นยาย ยอบตัวเกาะเก้าอี้ พนมมือไหว้ เป็นกิริยา 

น่ารักที่หล่อนท�าจนเคยชินมานานนักหนา

“ช่วงเที่ยงนี้ศิจะออกไปเดินซื้อของเสียหน่อย ยายอยากได้อะไรเป็น

พิเศษไหมคะ ศิจะซื้อมาฝาก”

คุณพิมพ์ใจมองใบหน้าอ่อนเยาว์ด้วยความเอ็นดู “ไม่เป็นไรหรอกลูก 

คนแก่อย่างยายจะไปอยากได้อะไรนอกจากของจ�าเป็น ซึ่งให้ฝนไปซื้อหาเอา

แถวร้านสะดวกซือ้หน้าปากซอยกไ็ด้ เทีย่วให้สนกุเถอะ ว่าแต่วนันีไ้ม่มเีข้าเวร

เหรอศิ”

“มีค่ะ แต่กว่าจะถึงเวลาก็หัวค�่านู่น…”

หญิงสูงวัยพยักหน้ารับรู้ ขยับจะถามตามความเคยชินว่า ‘ไปกับใคร’ 

ทว่าหญิงชรายั้งใจพอที่จะกลืนค�าพูดลงคอได้ทัน 

หลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มต�ารวจที่คบกันได้เพียงหนึ่งปี ศิศิราก็ 

ด�ารงตนเป็นหญิงโสดอย่างแท้จริง ไปไหนมาไหนคนเดียว ไม่เหลือบแลใคร

อกี…ยิง่ไม่ต้องถามถงึเพือ่นสนทิ แม้จะจบจากมหาวทิยาลยัแพทย์อนัดบัหนึง่

ของประเทศ มีเพื่อนร่วมภาค ร่วมสถาบันมากมาย แต่ด้วยเหตุผลส่วนตัว 

บางประการท�าให้หลานสาวของหล่อนไม่อาจคบใครได้นานจนถงึขัน้สนทิสนม

เป็นเพื่อนตายแม้สักคน

“งัน้ก็ไปดีมาดีเถอะลกู ยายจะเกบ็แกงเทโพของโปรดหนเูอาไว้ให้ เมือ่

เช้าท�าใส่บาตรแล้วมีเหลืออีกเยอะแยะ พรุ่งนี้ค่อยทานจะยิ่งเข้าเนื้อขึ้น”

ตวัอยา่ง
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“ขอบคุณมากค่ะ มียายคนเดียวนี่แหละ ที่รู้ใจศิที่สุด”

ติดกับตัวบ้านคือโรงจอดรถที่เพียงมุงหลังคากันแดดฝน ตรงนั้นรถ

ยุโรปคู่ใจสีด�าสนิทที่หญิงสาวซื้อมือสองมาในราคาถูกแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อ

จากคนไข้รายหนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องการเงิน เป็นยานพาหนะโก้หรูท่ีช่วงเวลา

นั้นคุณพิมพ์ใจได้แต่มองอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย 

‘ท�าไมต้องไปเอารถมือสองด้วยลูก ผ่านอะไรมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้า  

รถยุโรปราคาถูกเหมือนได้เปล่าอย่างนี้ เขาเอามาย้อมแมวขายรึเปล่าก็ไม่รู้  

สีก็ออกด�าตื๋อ มองแล้วไม่เห็นจะเป็นมงคล ถ้าหนูอยากซ้ือรถ ยายออกเงิน

ดาวน์คันใหม่ให้ดีกว่า เลือกเอาเลยว่าจะเอาสีไหนเฉดอะไร รถใหม่นิ่มๆ ขับ

สบาย ไม่ต้องหวั่นใจว่าจะเสียขึ้นมากลางทางด้วย’

จ�าได้ว่าในตอนนั้นหญิงสาวชักแม่น�้าทั้งห้ามาอธิบายเพื่อให้ผู้อาวุโส

เบาใจ ทั้งที่ใจจริงบอกกับตัวเองเพียงว่าที่อยากได้ก็เพราะ ‘ชอบ’ รถคันนี้ 

ไม่ใช่ความหัวดื้อ แต่ศิศิราค่อนข้างเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองว่า

มองอะไรไม่ค่อยพลาด และตลอดระยะเวลากว่าสามปีทีห่ล่อนตดัสนิใจซือ้มา

ไว้ในครอบครอง ภายหลังโยกย้ายประจ�าการจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด 

กลับมาท�างานในเมืองหลวง ยานพาหนะคู่ใจก็ไม่เคยสร้างปัญหาปวดหัวให้

เลยสักครั้ง

รมิฝีปากบางแย้มออกเป็นรอยยิม้หงอยเหงาระคนสมเพช ขณะเคลือ่น

รถผ่านรัว้บ้านทีม่เีดก็ฝนกลุกีจุอออกมาเปิด หล่อนโบกมอืให้อย่างร่าเรงิทัง้ที่

ในใจหม่นเศร้า…สิง่เดยีวทีห่ล่อนดูไม่เคยออก อ่านไม่เคยทะล ุคงจะเป็นจติใจ

ของคน โดยเฉพาะบุคคลที่หล่อนเคยคิดว่าหล่อนรู้จักดี!

จดุหมายของศิศิราคือห้างสรรพสนิค้าใหญ่ วนัเสาร์บ่ายท�าให้หญงิสาว

ต้องวนรถอยู่หลายรอบ กว่าจะได้ที่เหมาะเจาะใกล้ประตูทางเข้าออก 

เสยีงเดก็เลก็ท่ีออเซาะพ่อแม่ในบรเิวณน้ันท�าให้อดไม่ได้ท่ีจะหนัไปมอง 

ภาพความไร้เดยีงสาท�าให้จติใจหดหูก่ระเต้ือง จนสามารถคว้ากระเป๋าสะพาย

เดินเข้าห้างอย่างปลอดโปร่งขึ้น

ตวัอยา่ง
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ในอาคารขนาดยักษ์เต็มไปด้วยร้านรวงมีผู้คนค่อนข้างหนาตา ความ

พลุกพล่านกับเสียงสนทนาอันจอแจอาจท�าให้ใครหลายคนเวียนหัว แต่ไม่ใช่

ส�าหรับศิศิรา บางครั้งยามไม่มีที่ไป แทนที่จะออกไปสวนสาธารณะปล่อยใจ

ไหลลืน่ตามสบายอย่างใครเขา หญงิสาวกเ็ลอืกจะเข้ามานัง่ละเอยีดเครือ่งดืม่

เย็นๆ ยังร้านน่ารักที่ตั้งอยู่กลางลานของห้าง 

หล่อนชอบความคึกคักเป็นชีวิตจิตใจ ยิ่งวุ่นวาย ยุ่งเหยิงในฝูงชน 

เท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะมันหมายถึงการท�าให้หล่อนหลุดพ้นจากความวังเวง 

เปลี่ยวเหงา เย็นเยียบที่คอยแต่จะเตือนใจท�าให้นึกถึงทางเดินว่างเปล่าของ

โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่ง…ความเงียบ มืดด�า ไร้สรรพส�าเนียง เต็มไปด้วย

เสียงพึมพ�าและภาพแปลกประหลาดที่หล่อนต้องเจออยู่บ่อยครั้ง จนเกลียด

มันเข้าไส้!

ร่างระหงเดนิเล่นเรือ่ยเป่ือย ลองนัน่ลองนีต่ามประสาผูห้ญงิแต่กไ็ม่ได้

อะไรติดมือเป็นชิ้นเป็นอัน อาชีพของหล่อนผูกติดอยู่กับสถานที่เดิมๆ ที่มี 

กฎและเคร่ืองแบบเคร่งครัดอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องแต่งหน้าให้เฉิดฉายหรือ 

แต่งตวัล�า้ยคุตามสมยัไปอวดใคร ดังนัน้ศิศิราจึงถอืเป็นข้อดท่ีีไม่ต้องสิน้เปลอืง

ไปกับความอยากได้ตามนิสัยของผู้หญิงทั่วไป นานๆ ครั้งหรอก หล่อนถึงนึก

อยากจะเปลี่ยนตัวเองซื้อลิปสติกอย่างดีสักแท่ง หรือชุดกระโปรงหวานๆ  

สักตัวเพื่อให้ชีวิตสาวโสดไม่จืดชืดเกินไปนัก

ทอดน่องอย่างไร้จดุหมายอยูน่านแพทย์สาวจงึวกเข้าร้านหนงัสอืใหญ่ 

ซึ่งมีถึงสองชั้น แบ่งหมวดหมู่อย่างรอบคอบเพื่อให้ง่ายดายต่อการค้นหา 

อันที่จริงถ้าไม่นับหนังสือเรียนหรือต�าราวิชาการต่างๆ ที่จ�าเป็นต้อง

อ่านกันอย่างหน้าด�าคร�า่เครียดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้ว ก็ถือได้ว่าหญิงสาว

เป็นคนทีอ่่านหนังสอืประเภทอืน่ๆ เพือ่ความบนัเทงิน้อยมาก สิง่ท่ีหล่อนสนใจ

ใคร่รู้จริงๆ คือข่าวสารบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไม่เว้นแต่ละวันซึ่งสามารถน�า

มาโยงใช้เป็นประโยชน์ในอาชีพหล่อนมากกว่า

หนงัสอืพมิพ์เกอืบทกุหวัรวมกนัเป็นระเบยีบอยูใ่นมมุของนติยสารสสีนั

ตวัอยา่ง
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จัดจ้านชวนให้ก้าวเท้าเข้าไปหา  ดวงตาคมโตกวาดผ่านนิตยสารผู้หญิงราคา

แพงที่อวดตัวแข่งขันกันอยู่เต็มพื้นที่ไปยังกระดาษปรู๊ฟของหนังสือพิมพ์ 

อย่างเคยคุ้น 

ข่าวการเมอืง เศรษฐกจิ หุน้ตก คนล้มละลาย ธนาคารไม่ยอมออกเงนิ

กู ้ซึง่พาดหวักนัครึด่เป็นเรือ่งน่าเบือ่ทีเ่พยีงแต่ ‘อ่านได้’ ทว่าไม่ได้อยูใ่นความ

สนใจของศิศิรา 

หญิงสาวไล่สายตากระทั่งไปสะดุดตาหนึ่งฉบับ ที่ลงรูปสีใหญ่คับหน้า

ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์ระเบิดในตึกน่าสยองขวัญ มือบางหยิบ

มาพลิกดูความคืบหน้าของคดีที่ซ่อนอยู่ในไส้ในหนังสือ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ

ต�ารวจที่เป็นผู้กระจายข้อมูลต่อสื่อ กวาดตาปราดๆ เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไร 

แปลกใหม่ หรือผิดเพี้ยนไปจากที่หล่อน ‘รู้อยู่’ จากแฟ้มรายงานแพทย์ที่

หล่อนต้องคร�่าเคร่งเขียนมันด้วยตนเอง ก็หมดความสนใจลงเพียงเท่านั้น 

ก�าลงัตัง้ใจจะวางกลบัทีเ่ดิม ใครคนหนึง่ทีย่นือยู่ข้างๆ กระแทกไหล่มา

ชนหล่อนเตม็แรง ท�าให้หนงัสอืพมิพ์ฉบบัหนาตกลงไปอยูท่ี่พืน้ หญงิสาวได้ยนิ

เสียงพึมพ�าขอโทษแผ่วเบาของผู้ชาย ก่อนจะเดินจากไป ก็ยักไหล่กับตนเอง 

ไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์ ตั้งใจจะเก็บของกลับมาวางคืนชั้น หากนาทีที่ย่อตัว

ลงนั้น บังเอิญเหลือเกิน เมื่อหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเปลี่ยนหน้าไปยังข่าว

สงัคม อันเรียงรายไปด้วยภาพบคุคลอาภรณ์หรหูราละลานตาอดัแน่น ท่ีศศิริา

ไม่เคยแม้แต่เปิดผ่าน

มุมบนซ้ายเด่นสุดคือรูปครึ่งตัว อิริยาบถเป็นธรรมชาติของหนุ่มใหญ่ 

ผิวขาวสะอาด ในงานราตรีสโมสรที่ไหนสักแห่ง…แม้จะไม่ได้ตั้งใจมองกล้อง 

ทว่าใบหน้าคมคายทีย่ิม้เก๋ไก๋จนเหน็ลกัยิม้สองข้างแก้มกย็งัสะดดุตา ต�่าลงมา

คอืเน้ือข่าวยาวยืดในกรอบ ซึง่คงจะเขยีนแนวหยกิแกมหยอกหรอืเทิดทูนบูชา

สุดแต่สถานการณ์จะอ�านวยตามสไตล์ข่าวประเภทนี้ 

ศิศิรามองผ่านอย่างไร้ความสนใจ หล่อนก้มลงเก็บ ทว่านาทีต่อมาท่ี

หล่อนก�าลังจะยืดตัวขึ้น ก็เหมือนกระแสไฟฟ้าแรงสูงแล่นปราดจากนิ้วมือถึง
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สมองจนร่างกระตุก ฉบัพลนัความเคลือ่นไหวรอบกายกห็ยดุนิง่ ม่านสดี�าสนทิ

คลีเ่ข้าครอบง�าดวงตาเสมอืนมดืบอด หญิงสาวหายใจไม่ออก รูส้กึปวดในสมอง

จี๊ดราวจะระเบิดเป็นเสี่ยงๆ ในหูอื้ออึงสับสนด้วยเสียงฟังไม่ได้สรรพ พร้อมๆ 

กับภาพบางอย่างวาบขึ้นในหัว

…ใครคนหนึง่ทอดร่างอย่างน่าอนาถล้อมรอบด้วยเงาด�าตะคุม่ ใจของ

หล่อนส่งเสยีงถามไปโดยอตัโนมติัว่าใคร? และเหมือนปาฏหิารย์ิ เมือ่ดวงหน้า

หงายแหงะนั่นถูกซูมเข้ามาอย่างรวดเร็วราวติดกล้องส่องทางไกล เสี้ยวหน้า

นั้นยังคงหล่อเหลาคมคายเหมือนในภาพที่หล่อนเพิ่งเห็น ที่ต่างกันคือดวงตา

เหลือกลาน ลิ้นที่จุกริมฝีปากในร่างที่ไร้ลมหายใจ!!

แสงสว่างวาบขึ้นทันควันเหมือนมีใครบางคนเปิดสวิตช์กะทันหันจน 

ศศิริาตาพร่า หญงิสาวแทบไม่รูส้กึตวัเมือ่ปล่อยกระดาษหนงัสอืพมิพ์ในมอืให้

ร่วงหล่นราวถกูนาบด้วยของร้อนๆ ร่างแบบบางซวนเซใกล้จะล้ม หอบหายใจ

กระชั้นอย่างเหน็ดเหน่ือยแสนสาหัส กระทั่งใครบางคนแถวนั้นต้องใช้มือ 

ยันไว้อย่างตกใจ

“เป็นอะไรมากรึเปล่าคะคุณ” หญิงสาวท่ีดูแล้วคงอายุรุ่นราวคราว

เดียวกับหล่อนถามอย่างมีน�้าใจ “เป็นลมเหรอคะ ให้ฉันพาไปนั่งพักเอาไหม 

ไหวรึเปล่าคะ”

“หน้ามืดน่ะค่ะ ไม่เป็นไรมากหรอก ดิฉันดีขึ้นแล้ว ขอบคุณมาก 

นะคะ” ศิศิรายิ้มเซียว ตอบกลับไปด้วยน�า้เสียงแหบแห้ง มือหนึ่งของหล่อน

เลื่อนกุมหัวใจที่เหมือนจะปะทุออกมานอกอก

“วันนี้คงจะคนเยอะไปหน่อย” ฝ่ายนั้นหาเหตุผลเองเสร็จสรรพ “ก็

อย่างนี้ล่ะค่ะ วันเสาร์อากาศร้อนๆ ใครๆ ก็พากันมาตากแอร์ห้าง ประหยัด

ไฟทีบ้่านไปอกี ไม่เป็นอะไรกดี็แล้วค่ะ ถ้าไม่ไหวจรงิๆ กน็ัง่พกัหาอะไรรองท้อง

สักหน่อยนะคะ บางทีคุณอาจจะเป็นลมเพราะท้องว่างก็ได้”

ศศิริาพึมพ�าขอบคณุ อกีฝ่ายเอ่ยถงึวธิกีารปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นข้ึนมา

อีกยาวเหยียด ซึ่งหญิงสาวก็อือๆ ออๆ ไปตามเรื่อง คร้านจะบอกขยายว่า
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ตนเองประกอบอาชีพอะไรให้มากความ ดังนั้นเพียงไม่ก่ีนาทีให้หลังผู้หวังดี

รายนั้นก็แยกจากไป

ร่างบางหมดอารมณ์จะจับจ่ายซือ้ของ หญิงสาวเดนิโผเผมายงัลานจอด

รถด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากขามาลิบลับ ขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยได้ หล่อนก็

เอนตัวพิงอย่างคนที่หมดเรี่ยวแรง ดวงตาเบิกกว้างมองตรงไปข้างหน้า หาก

ไร้จุดหมาย

หล่อนเกลียดความรู้สึกแบบนี้ เกลียดสถานการณ์เช่นนี้ เกลียดที่ต้อง

ทนเหน็ภาพอุบาทว์ตาอย่างทีไ่ม่เคยปรารถนาจะเหน็ เกลยีดท่ีแม้จะฝืนตวัเอง

ไม่ให้มองก็ยังท�าไม่ได้…

สิ่งที่เกิดขึ้นกับหล่อน ใครบางคนอาจเรียกมันอย่างชื่นชมว่าการ 

เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า การพยากรณ์ พรสวรรค์ที่ฟ้าให้มา อะไรก็ตามแต่  

แม้กระทั่งอีกหลายคนที่กร่ิงกลัวจะเอ่ยถึงอย่างเดียดฉันท์ว่าหล่อนเป็นตัว 

โชคร้าย ตัวมาร…

แต่ไม่มีใครเคยรู้ ไม่มีใครเคยเข้าใจสักคน ว่าสิ่งนี้หล่อนไม่เคยเลือกที่

จะเป็น ส�าหรบัหล่อนมนักไ็ม่ต่างอะไรกบัการถกูบงัคบั บบีปากให้เจบ็จนต้อง

อ้ากลืนยาพิษอันขมขื่นที่บาดตั้งแต่ล�าคอ กระเพาะ ล�าไส้ ให้ทรมานเหมือน

ดั่งจะแดดิ้นตาย!

หญิงสาวสะบัดศีรษะไล่ความทรงจ�าจากอดีตที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา

อย่างจู่โจม หากภาพตนเองเมื่อครั้งอายุเพียงแปดขวบ ล้อมรอบไปด้วยเหล่า

ญาติมิตรที่มองมาด้วยสายตารังเกียจ เกรงกลัว ระคนผวา พยายามจะ 

หลีกหนีให้ไกลจากหล่อนที่สุดในงานศพของมารดาก็ยังคงสั่นสะเทือนจิตใจ

ไม่สร่างซา…อะไรกไ็ม่ร้ายเท่าบดิาแท้ๆ ทีเ่มนิเฉยไม่ใส่ใจ สายตาเยน็ชาทีม่อง

นั้นราวกับหล่อนคือฆาตกร!

‘พ่อขา ศิไม่ได้ท�าอะไรนะคะ ศิไม่ได้ท�าให้แม่เป็นอย่างนั้น พ่อขา  

อุ้มศิหน่อย ศิกลัว’

ประโยคนั้นเหมือนจะติดอยู่ในหัว หญิงสาวจ�าได้ดีว่าตนเองฟูมฟาย 

ตวัอยา่ง
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ไม่หยดุ ร�า่ร้องเพยีงอกอุน่ทีจ่ะปกป้องจากความรูส้กึโหดร้ายทีเ่ผชญิรอบข้าง 

ทว่าคุณอนันต์ก็ไม่แม้แต่จะเหลือบแลมา มีเพียงอ้อมกอดของคุณยายแท้ๆ 

อย่างคุณพิมพ์ใจเท่านั้นที่โอบรัดภายใต้เสียงสะอื้นไห้

เหตุการณ์ฝันร้ายในชีวิตหล่อนเริ่มต้นไม่ได้ต่างจากวันนี้ เพียงแต่ใน

วนัวานหล่อนควบคมุสตไิม่ได้ เดก็หญงิวยัเยาว์กรดีร้องปริม่จะขาดใจกบัภาพ

น่าสยดสยองที่จู่ๆ ก็เกิดขึ้นในสมอง บอกเล่าทุกสิ่งออกมาตามท่ีตนเองเห็น

ให้ใครต่อใครพลอยกนัวพิากษ์วจิารณ์ว่าหล่อนเป็นเดก็เลีย้งแกะ สตฟ่ัินเฟือน 

เพียงไม่กี่วันให้หลัง เด็กหญิงถึงเพิ่งรู้ว่า ถ้าเพียงแต่หล่อนเก็บเงียบ 

สายตาทกุคูค่งจะไม่แปลกเปลีย่น ถ้าหล่อนไม่พดู ใครๆ กค็งจะไม่ชงิชงั ทกึทกั

ว่าหล่อนคือสาเหตุของอุบัติเหตุน่าเศร้าที่เกิดขึ้น แต่ท้ังหมดมันก็เพียงแค่ค�า

ว่า ‘ถ้า’ เพราะหล่อนไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้ และยิ่งไร้อ�านาจจะหยุดยั้ง 

ให้การจากไปของมารดาไม่เกิดขึ้นจริง!

ตั้งแต่นั้นมาหล่อนก็ถูกทิ้งให้อยู่นอกวงของใครๆ หล่อนกลายเป็น

บคุคลไม่พึงปรารถนาในเกอืบทกุสงัคม คบเพือ่นคนไหนนานไม่ได้ ใกล้ชดิใคร

เกินไปไม่ได้ ถ้าไม่อยากถูกเรียกลับหลังว่า ‘ยัยแม่มด’ ต้องจ�ากัดตัวเองให ้

รู้จักกับความโดดเดี่ยว อ้างว้าง เป็นเพื่อนกับความเหงา 

ยามที่หล่อน ‘รู้’ หญิงสาวต้องเรียนรู้ที่จะ ‘เงียบ’ ถ้าไม่อยากถูก 

ขุดคุ้ยกลายเป็นจุดสนใจในเชิงลบ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายดายเลย ในเมื่อโลกของ

หล่อนมันก็คับแคบนิดเดียว ท้ายสุดในเมื่อไม่สามารถท�าอะไรได้ หญิงสาวก็

ต้องจ�าใจยอมรับชะตากรรมว่าหล่อนไม่มีทางหนีสิ่งนี้พ้น!

เกอืบชัว่โมงศิศิราจึงสามารถพายานพาหนะคูใ่จเคลือ่นตวัออกได้โดยที่

มือไม้ไม่สัน่ หญงิสาวไม่มทีีไ่ป แต่กไ็ม่อยากกลบับ้านไปให้ผูเ้ป็นยายเหน็สหีน้า

ซีดเซียวไร้สีเลือด แล้วเดาถูกว่าหล่อน ‘รู้’ อะไรมาอีก จึงตัดสินใจขับรถไป

เรื่อยๆ 

การจราจรคับคั่งตรงหน้าช่วยหล่อนได้มากตรงที่ท�าให้ต้องตั้งสมาธิ

จดจ่ออยู่บนถนน จนเลือนภาพที่คอยแต่วนเวียนป่วนสมอง กระทั่งรู้สึกตัว 
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อีกครั้ง หญิงสาวก็พาตนเองมาจบลงยังที่ท�างานอันคุ้นเคยจนได้

ตึกส�านักงานของศิศิราเป็นอาคารสี่ชั้นทรงเก่าท่ีก่อสร้างเมื่อหลาย 

สิบปีมาแล้ว อันที่จริงก็ไม่ถึงกับเก่าคร�่าคร่า หากความท่ีตั้งอยู่กลางเมือง  

รายล้อมด้วยแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นและห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่อง 

ความหรูหราราคาแพง กย็ิง่ท�าให้สถาบนัแห่งนีม้องคร�า่คร่าเลก็กระจิว๋หลวิไป

กันใหญ่ จนใครหลายคนอาจมองผ่านโดยไม่รู้ว่าสถาบันแห่งนี้มีความส�าคัญ

อย่างไรด้วยซ�า้

ทว่าศิศิราไม่เคยเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจ แม้บางทีจะมีเสียงถามกันหนาหู 

ในเชงิไม่เหน็ด้วยว่าเพราะอะไรถงึหนัเหชวีติมาทางนี ้ทัง้ทีค่ณะแพทยศาสตร์ 

มีสาขาให้เลือกมากมาย และทางเลือกเหล่านั้นอาจท�าให้หล่อนสามารถ

กอบโกยทั้งเงิน และชื่อเสียงได้มากกว่า 

หญิงสาวก็จะยิ้มอ่อนๆ แล้วบอกว่า เพราะหล่อนชอบ รักที่จะท�างาน

เก่ียวกบัด้านน้ี เพยีงเท่านัน้หลายคนกจ็ะหมดความสนใจ คดิว่าหล่อนคงเป็น

บุคคลไฟแรงประเภทกินอุดมการณ์แทนข้าว 

ทว่าไม่มใีครรูเ้หตผุลทีล่กึซึง้ไปกว่านัน้ ส�าหรบัศศิริา ทีห่ญงิสาวศกึษา

ต่อทางสายแพทย์ เลือกภาคนิติเวชศาสตร์ ก่อนจะก้าวเข้ามายังสถาบันนิติ

วิทยาก็เพราะเหตุผลเดียว คือหล่อนอยากใช้ตราบาปท่ีติดตัวมาให้เกิด

ประโยชน์ต่อใครๆ บ้างเท่านั้นเอง

คิดมาถึงตรงนี้ ดวงตาคู่งามจึงปรากฏริ้วรอยทะเล้น ขบขันอะไร 

บางอย่างที่นานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง…ความที่หล่อนปกปิดมันมาเสมอ ท�าให้

เพือ่นร่วมภาคหลายคนรบัรูเ้พยีงผวิเผนิว่าหล่อนเป็นคนม ี‘ซกิซ์เซนส์’ เปรย

อะไรก็มักจะถูกอยู่เสมอ แต่ไม่มีใครเคยรู้ว่าลางสังหรณ์นี้…คือเพียงนิ้วมือ 

แตะเบาๆ ยังร่างของ ‘อาจารย์ใหญ่’ ที่ตั้งใจจะผ่าพิสูจน์หลักฐาน เงื่อนง�าที่

เปรยีบเสมอืนจิก๊ซอว์ชิน้เลก็ชิน้น้อยทีต่�ารวจคล�าข้อมลูให้ควัก่มาหลายเดอืน

ก็แวบผ่านในสมองให้รู ้ง่ายๆ กระทั่งหญิงสาวสามารถปะติดปะต่อเขียน

รายงานส่งอาจารย์ได้อย่างหนักแน่นเข้มข้นเกินกว่านักศึกษาแพทย์คนไหน 
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และจบจากภาควิชานี้มาด้วยคะแนนที่สูงลิ่ว

แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกนะที่การ ‘รู้’ ของหล่อนจะถูกต้องไปเสียทุก

ครั้ง…หญิงสาวยักไหล่กับตนเอง จริงอยู่ที่ภาพล่วงหน้าชนิดปัจจุบันทันด่วน

หลายภาพปรากฏให้เหน็ชดัเจนแม้กระทัง่รอยเลอืดทีย่งัหมาดชืน้ แต่กไ็ม่เคย

บอกสาเหตขุองการเกดิ หรอืถ้าเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้า มนักไ็ม่เคยเปิดโอกาส

ให้หาทางป้องกันได้เลยสักหน

ยิง่ไปกว่าน้ัน หลายครัง้ทีแ่ม้ปลายน้ิวสมัผสักบัร่างเยน็เฉยีบไร้วญิญาณ

เข้าจังๆ เพราะ ‘ตั้งใจ’ อยากรู้ …เพ่งแน่วแน่เสียจนรู้สึกปวดหัว ทว่าสมอง

กลับกลวงโบ๋ ว่างเปล่า เหมือนใครจงใจเล่นตลก 

ในขณะท่ีอกีหลายหน ภาพนัน้กลบัให้ข้อมูลบิดเบือน แหว่งวิน่ กระท่ัง

หล่อนต้องท�างานหนักขึ้นกว่าเก่า ลงพื้นที่มากขึ้นกว่าเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงการ

วินิจฉัยที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง

จอดรถในพืน้ทีส่�าหรบัแพทย์เวรของสถาบนัเรยีบร้อย หญงิสาวกม็อง

นาฬิกา อีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเริ่มงาน ยังทันถมเถหากจะข้ามถนน

อังรีดูนังต์ไปยังย่านการค้าฝั่งตรงข้ามเพื่อหาอะไรใส่ท้อง ก่อนท่ีจะต้องนั่ง 

ฝืนตาแข็งเข้าเวรจนถึงเช้า

ไม่ปล่อยให้เสยีเวลา ร่างบางท�าอย่างทีค่ดิ ใช้เวลาเดนิเลอืกอยูไ่ม่นาน

หล่อนก็ได้ร้านเล็กๆ ตกแต่งน่ารักที่พอมีผู้คนแต่ไม่พลุกพล่านเกินไป

ความที่ร้านนี้ออกสไตล์ให้ลูกค้าได้นั่งเล่น ดื่มเครื่องดื่มเย็นร้อน 

หย่อนใจเสยีมากกว่าตัง้หน้าตัง้ตามากนิเพือ่อิม่ท้อง รายการอาหารในเมนจูงึ

มีไม่มากนัก 

แต่ศศิริากไ็ม่เดือดร้อน หล่อนไม่อยากได้อะไรทีห่นกัท้องอยูแ่ล้ว เวลา

ทีห่ล่อนจกุมากๆ มนัพาลจะหนงัตาหนกั ขีเ้กยีจ จนไม่มแีก่ใจท�างาน สดุท้าย

หญิงสาวเลือกตับบดกับขนมปังบาแก็ต ที่เสิร์ฟอย่างน่าเอ็นดูมาในตะกร้ารูป

เป็ด ตามด้วยสลัดไก่อบพอให้อยู่ท้อง

ร่างบางนัง่ละเลยีดอย่างมคีวามสขุบนโซฟาตวันุม่ ครึม้ใจไปกบัดนตรี
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เบาๆ ทีท่างร้านเปิดสร้างบรรยากาศ เกอืบจะเอนตวัเขลงลงไปเหมอืนคนอืน่

ด้วยซ�้า ถ้าประตกูระจกของร้านจะไม่เปิดออก และใครคนหนึง่ทีเ่ดนิผ่านเข้า

มาจะท�าให้ศิศิรารู้สึกเหมือนเก้าอี้ตัวเดิมกลับมีเข็มเป็นพันเล่มทิ่มแทง 

หญิงสาวแทบไม่รู ้ตัวเลย ว่าตนเองเด้งตัวขึ้นนั่งหลังตรง คอเชิด 

เป็นนางพญา เปล่ียนเป็นคนละคนตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ใช่สมอง หากเป็นกริ่ง

สัญชาตญาณต่างหากที่เตือนให้หล่อนระวังตัว

แพทย์สาวภาวนาให้ฝ่ายนั้นไม่เห็นหล่อน แต่ก็รู้ๆ กันอยู่ว่ากรรมของ

หล่อนมันหนา ในที่สุด เมื่อเหลียวหาที่นั่งอยู่ไม่ถึงอึดใจ ผู้มาใหม่ก็มาสะดุด

ตาที่หล่อนเข้าจังเบ้อเริ่ม และดูจะไม่มีความลังเลอะไรท้ังสิ้นเมื่อเดินตรงมา

หาเหมือนลูกธนูพุ่งสู่เป้า!

“บงัเอญิจงัเลยนะคะ ไม่คดิเลยว่าจะได้เจอกนัทีน่ี ่สบายดไีหมคะพีศ่”ิ 

‘พีศ่’ิ ยิม้มมุปากเพียงนิดเดียว แทบไม่สงัเกตเหน็ “สบายดค่ีะ…” เงยีบ

ไปเหมือนชั่งใจจึงเอ่ยถามตามมารยาท “คุณแป้งล่ะคะ สบายดีไหม”

“สบายดสีคิะ ดีมากทเีดียว วนัน้ีแป้งเลกิงานกนั็ดกบัเพือ่นมาเดนิเท่ียว

ช็อปปิ้งตามประสาสาวๆ น่ะค่ะ พอเสร็จแล้วเลยนัดกับคุณแฟนว่าจะหาข้าว

ทานแถวนี้ พี่ศิล่ะคะ ไปยังไงมายังไง”

“คุณแป้งคงจะลืมไป ว่าที่ท�างานของดิฉันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง…”

ฝ่ายนั้นห่อปาก ตาโต ดูจะไม่ได้รู้สึกถึงสรรพนามที่ห่างเหิน “อุ๊ยตาย 

จริงๆ ด้วยค่ะ ความจ�าแป้งก็ไม่ดีอย่างนี้ล่ะ พี่ศิอย่าถือสาเลยนะคะ”

ศิศิราพยักหน้าไม่รู้จะพูดอะไรต่อ หล่อนคิดว่าคู่สนทนาจะคิดไม่ต่าง

กัน อีกไม่กี่วินาทีคงจะแยกไป และหล่อนจะเป็นฝ่ายย้ายร้านหนีเอง 

แต่เปล่าเลย…แพทย์สาวแทบจะกลั้นความประหลาดใจไว้ไม่อยู่เมื่อ

ร่างเล็กที่เตี้ยกว่าหล่อนเกือบคืบถือวิสาสะปักหลักลงที่โต๊ะหน้าตาเฉย

“ขอแป้งนั่งด้วยคนได้ไหมคะ เผอิญถูกค�าสั่งให้มารอท่ีนี่…” ปาจรีย์

ท�าท่ากระซิบกระซาบ หน้าทะเล้น คงจะน่ารักน่าใคร่ส�าหรับคนอื่นหากไม่ใช่

กับหล่อน “จอมเผด็จการน่ะค่ะ เบื่อจริงๆ”

ตวัอยา่ง
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ปากว่าเบื่อแต่ดวงตาพราวระยับ ศิศิรารู้สึกเหมือนถูกเข็มจ้ิมอีกครั้ง 

คราวนีแ้ทงลกึให้แปลบอยูฝ่ั่งหวัใจ ทว่าแต่ไหนแต่ไรมาหล่อนเป็นคนเกบ็ความ

รู้สึกเก่ง ดังนั้นคนที่น่ังตรงข้ามจึงผิดคาดไปหน่อย เมื่อคุณหมอสาวเพียง 

เลิกคิ้ว เอ่ยว่า

“อ้อ เหรอคะ”

“ใช่น่ะสิคะ มีแฟนก็น่าเบื่อแบบนี้ ต้องท�านั่นท�านี่ตามใจเขาไปหมด 

ชักจะเห็นใจพี่ศิเมื่อก่อนเสียแล้ว” หล่อนท�าท่าตกใจ เหมือนเพิ่งนึกข้ึนได้ 

เสียงอ่อย “...ขอโทษนะคะ พี่ศิคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่แป้งพูดแบบนี้”

ศิศิราไม่ได้ตอบ เพราะอีกฝ่ายหันไปวุ่นวายกับการสั่งออเดอร์กับ

พนักงานที่ปรี่เข้ามา หญิงสาวเลยถือโอกาสพิจารณาคนที่นั่งตรงข้ามที่ไม่ได้

พบหน้ากันมานาน

ปาจรย์ีเป็นหญิงสาวร่างเลก็กะทดัรดัตามสมยันยิม ความทีผ่วิขาว และ

เครื่องหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มราวตุ๊กตาท�าให้ฝ่ายนั้นแลดูอ่อนกว่าวัย เป็นจุดเด่น

ที่ท�าให้เพศตรงข้ามพร้อมจะสะดุดตาทันทีทีพ่บเหน็ และก็เหมือนเจ้าตวัจะรู้

ดี เพราะหล่อนรู้จักใช้ข้อเด่นของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อหน้าท่ีการงาน 

ก่อนหน้าที่จะมีเจ้าของเป็นตัวเป็นตน หญิงสาวก็มีหนุ่มๆ ในสต๊อกคอยช่วย

เหลอืกรยุทางในเส้นทางสายกฎหมายมามากต่อมาก จนทกุวนันีป้ระสบความ

ส�าเร็จเป็นหัวหน้าใหญ่ในส�านักงานกฎหมายทั้งที่อายุไม่ถึงสามสิบดี

หล่อนพูดไม่ผิดหรอก…สามสิบ ศิศิรานึกขันในใจ ทั้งที่ปาจรีย์ก็รู้ทั้งรู้

ว่าแก่กว่าหล่อนเกือบสองปี แต่ยังอาศัยความล่ืน คล่อง ทึกทักว่าตนเอง 

อ่อนวัยกว่า โดยไม่กระดากใจอยู่เสมอ

ศิศิรารู้จักนักกฎหมายสาวเมื่อครึ่งปีก่อนเพราะอดีตคนรักแนะน�าให้

รู้จักในคดีหนึ่งซึ่งทั้งสามคนจับพลัดจับผลูต้องมาท�างานร่วมกัน 

ถ้าไม่มองด้วยอคต ิแพทย์สาวกน็กึชืน่ชมอกีฝ่ายอยูล่กึๆ เพราะปาจรย์ี 

เป็นคนคล่อง ฉลาด ทันคน เหมาะกับวิชาชีพของหล่อนอย่างไม่อาจเถียง 

แรกๆ ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะด�าเนินไปอย่างปกติสุข  คดีที่ท�าร่วมกัน

ตวัอยา่ง
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คบืหน้า สามารถปิดส�านวนลงได้อย่างรวดเรว็ด้วยข้อมูลทีท่กุฝ่ายร่วมแรงกนั 

แต่ที่ศิศิราไม่รู้ คือความสัมพันธ์ของคนที่หัวเราะต่อกระซิกท�าทีบริสุทธิ์ใจ 

แสดงละครต่อหน้าหล่อนทั้งสองคน จะก้าวกระโดดชนิดรุกคืบไปด้วย…

เงียบเชียบ รวดเร็วปานสายฟ้าแลบจนหล่อนคาดไม่ถึง!

มันน่าเจ็บใจไหมล่ะ คนอย่างหล่อนแม้จะรู้เหตุการณ์หลายอย่างล่วง

หน้า หากในเรือ่งน้ี กลบัไม่เคยระแคะระคาย ไม่รูว่้าความรกัของตนเองก�าลงั

ถูกบ่อนท�าลาย ท�าลายด้วยความไม่สัตย์ซื่อของผู้ชาย และหน้าซื่อตาใสของ

ผู้หญิงสับปลับหลอกลวง!

“ตายแล้ว เงียบไปเลย โกรธแป้งรึเปล่าคะพี่ศิ”

“ไม่นี่คะ คุณแป้งคิดว่าดิฉันจะโกรธเรื่องอะไรล่ะ”

เจอไม้นี้เข้าไปปาจรีย์ก็หน้าม้าน อึกอักไปนาน “ก็เรื่องเมื่อก่อน…”

“อ้อ…” ศิศิราลากเสียงยาว ให้คู่สนทนารู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ ชอบกล 

“เรื่องนั้นน่ะเอง ไม่เห็นจะต้องโกรธนี่คะ ดิฉันเองก็ลืมไปหมดแล้ว มันไม่ได้

ส�าคัญอะไรกับชีวิต”

เหน็สายตารูท้นันัน่แล้วปาจรีย์กห็น้าเสยี หล่อนรูม้าเลาๆ จากแฟนหนุม่

คนใหม่ หรืออีกทีก็ ‘แฟนเก่า’ ของคนตรงหน้านั่นล่ะ ว่าศิศิรามี ‘ซิกซ์เซนส์’ 

ประเภทจับอะไรรู้ ดูอะไรเห็น ดังนั้นจะใช้อะไรเป็นหลักประกันว่ายัยหมอผี

หน้าสวยจะไม่ได้ก�าลังอ่านใจของหล่อนอยู่

กลัวอยู่สองวินาที ปาจรีย์ก็ปัดความคิดไร้สาระท้ิงไปตามประสาสาว

มั่น…ช่างปะไร รู้ก็รู้ หล่อนไม่เคยหวาดหวั่นกับเร่ืองเหนือธรรมชาติเช่นนี้  

หญิงสาวรู้ดีว่าหมากเกมนี้ถึงอย่างไรหล่อนก็ชนะ!

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกระเป๋าที่สั่นขึ้นมาตอบรับความมั่นใจของหญิง

สาวได้เป็นอย่างดี โชคดีที่หล่อนปิดเสียง จึงไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องตะลีตะลาน 

รีบรับให้ไก่ตื่นเมื่อรู้ดีอยู่แล้วว่าใครโทรมา...ดีเหมือนกัน ท�าท่าเก่งกล้านัก 

หล่อนก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนตรงหน้าจะใจแข็งได้สักแค่ไหน

“จ�าได้เพราะพี่ศิเก่งนี่คะ แป้งนับถือเลย ใจแข็งเป็นท่ีหนึ่ง ตัดแล้ว 
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ตัดเลยก็อีกอย่าง ถ้าเป็นแป้งคงร้องไห้แทบตาย เฮิร์ตไปเป็นปีๆ”

การพูดที่เหมือนผลักตนเองออกไปจากการเป็นต้นตอปัญหาท�าให้ 

ศิศิรานึกทึ่ง ถ้าหล่อนไม่ใช่เจ้าทุกข์ ก็คงจะนึกว่าอีกฝ่ายเป็นศิราณีคอยให ้

ค�าปรึกษาอย่างจริงใจเป็นแน่แท้

“ชีวิตคนเรามีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่านั้นไม่ใช่เหรอคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่า

ดิฉันจะไม่รู ้สึกอะไรเลย ซึ่งหนึ่งในความรู ้สึกที่ว่าคือ…ขอบคุณ ท่ีความ 

ไม่ซื่อตรงของคน สอนให้ดิฉันได้รู้ก่อนที่จะถล�าลึกไปกว่านี้”

ปาจรีย์หัวเราะกลบเกลื่อนทั้งที่ในใจนึกแค้นเคืองแทบกระอัก

“ก็ดีค่ะที่พี่ศิคิดได้อย่างนั้น ตัวเองจะได้ไม่ต้องเจ็บมาก คนเราเกิดมา

ชีวิตหนึ่งก็ต้องปลงจริงไหมคะ ยิ่งเรื่องความรักแล้วด้วย ต้องพร้อมจะท�าใจ

ว่าอีกฝ่ายเขาอาจจะไปเจอใครคนใหม่ที่ดีกว่า และรักมากกว่าได้ตลอด”

“ก็คงอย่างนั้นล่ะค่ะ แต่ดิฉันถือว่านั่นเป็นโชคดีของดิฉันมากกว่า 

โชคร้าย ห่วงก็แค่คุณแป้ง อะไรๆ เวลาเริ่มต้นก็ดูสวยงาม แต่อย่าเพิ่งนอนใจ

นะคะ เพราะใจคนแท้จรงิยากแท้หยัง่ถงึ ดฉินักห็วงัว่าในวนัต่อๆ ไปคณุคงจะ

ดูแลความรักของตัวเองได้ดีนะคะ”

นักกฎหมายสาวมัวกัดฟันกรอดข่มอารมณ์พลุ่งพล่านท่ีถูกเชือดนิ่มๆ 

ไม่ไว้หน้า จนไม่ทนัรูส้กึถงึกริยิาทีเ่ปลีย่นไปของคูส่นทนาและฝีเท้าหนกัทีเ่ดนิ

มาเบื้องหลัง ก่อนจะหยุดนิ่ง…เงียบอย่างคนที่คาดไม่ถึง 

ศิศิรายิ้ม…หวานกว่าหวาน เหมือนจะต้ังใจท้าทายคนท้ังสอง เอ่ย

ทักทายอย่างสุภาพราวกับไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจใดๆ ทั้งสิ้น

“สวัสดีค่ะผู้กองชวิศ สบายดีไหมคะ!”

ตวัอยา่ง



แพทย์สาวตื่นนอนด้วยจิตใจอันไม่ปลอดโปร่งเท่าใดนัก ค่าของ 

ฝันร้ายซึ่งยุ่งเหยิงสับสน จนจับต้นชนปลายไม่ถูกที่คอยย�า้เตือนหลอกหลอน 

ท�าให้หล่อนต้องทนทรมาน กระเสือกกระสน ดิ้นรนแม้แต่ในนิทรารมณ์ของ

ตนเอง 

มิหน�าซ�้าภาพของชวิศและปาจรีย์ที่หล่อนเพ่ิงได้พบเมื่อวันก่อนยัง 

วนเวียนเข้ามาร่วมซ�้าเติมเหมือนจงใจ ยิ่งท�าให้ศิศิรารู้สึกเหมือนจะหายใจ 

ไม่ออก แม้จะพยายามย�้ากับตนเองว่าหล่อนท�าใจได้นานแล้วก็ตาม

ไอแดดร้อนท่ีส่องลอดม่านลกูไม้สขีาวสะอาดตาเข้ามาท�าให้รูว่้าคงเลย

เที่ยงวันไปมากแล้ว ตามปกติหญิงสาวไม่ใช่คนตื่นสาย แต่ด้วยอาชีพที่ต้อง

สลับผลัดเปลี่ยนเข้าเวรดึกดื่น ท�าให้ในบางครั้งกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนของ

หล่อน พนักงานบริษัทหลายคนอาจจะก�าลังตั้งหน้าตั้งตาเริ่มงานในออฟฟิศ

แล้วด้วยซ�้าไป

วันนี้เป็นวันหยุดวันแรกในรอบอาทิตย์ ศิศิราจึงอาบน�้าแต่งตัวอย่าง

อ้อยอิ่งเป็นพิเศษ ก่อนจะลงมาชั้นล่างด้วยกางเกงขาสั้นนิ่มย้วยกับเสื้อยืด 

ตัวเก่งที่ใส่บ่อยจนมีรูผ้ากินตัวบางจุด 

 2
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จากบันไดที่ตั้งอยู่กึ่งกลาง จะสามารถมองเห็นโถงใหญ่ของบ้านซ่ึงใช้

เป็นห้องรับแขก วางชุดเก้าอี้หวายบุนวมสีหวานที่หญิงชราเจ้าของบ้านเย็บ

ขึ้นเอง เหมาะเจาะกับตู้โต๊ะท�าจากไม้สีธรรมชาติ มองสบายตาลงตัวไปหมด 

เลยไปหน่อยคือส่วนที่ถูกต่อเติมขึ้นมาภายหลัง กรุหน้าต่างไม้บานยาวท�า

ระบายตามลักษณะบ้านแบบเรือนขนมปังขิงหันหน้าออกหาสวนดอกไม้ไทย

ที่คุณพิมพ์ใจลงดินเองเมื่อหลายสิบปีก่อนจนงอกงาม ฝีมือประณีตของช่าง

ท�าให้ดคู่อนข้างกลมกลนืเมือ่วางโต๊ะเตีย้เข้าคูก่บัฟกูนัง่พืน้อกีหลายใบ กลาย

เป็นที่โปรดซึ่งศิศิราชอบไปขดตัวนั่งเล่นยามว่าง 

หญิงสาวกวาดตามองไม่เห็นใคร ทว่าเสียงสนทนาที่แว่วมาจากห้อง

ครัวด้านหลังของตัวบ้านท�าให้ร่างบางก้าวตรงไปทางนั้นอย่างไม่ลังเล 

คุณพิมพ์ใจยืนอยู่หน้าเตา ก�าลังรวนเนื้อสัตว์ปนเครื่องเทศในกระทะ

ควันคลุ้ง ส่งกลิ่นยั่วน�้าลาย มีเด็กฝนเป็นลูกมือคอยจัดผักลงในตะกร้าสาน

อย่างตั้งอกตั้งใจ

“ท�าอะไรทานกันเอ่ย หอมฟุ้งไปถึงบนห้องจนศิต้องลอยตามกลิ่น 

ลงมาแน่ะค่ะ”

ร่างเลก็หนักลบัมา ใบหน้าเหีย่วย่นด้วยวยัเป็นมนัย่อง หากริว้รอยแห่ง

ความสุขฉายชัด 

“ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนลูก ผักเยอะหน่อยเพื่อสุขภาพ ช่วงนี้ยายรู้สึก 

ท้องไม่ดีมาหลายวันแล้ว ศิล่ะ เบื่อข้าวก็ทานก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยเป็นไร จัด

เสร็จแล้วยายก�าลังจะให้ฝนขึ้นเรียกอยู่พอดี”

“ดีเหมือนกันค่ะ ศินึกอยากทานอยู่พอดี ไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่า

ฝีมือคุณนายพิมพ์ใจ…” หญิงสาวว่าทะเล้น เดินเข้ามาในครัว เหลียวหาควั่ก 

“อย่าบอกนะคะว่าลืมน�้าจิ้มสูตรเด็ดขวัญใจศิ ไม่งั้นศิไม่ยอมจริงๆ ด้วย”

“ใครว่าล่ะ เสร็จเป็นอย่างแรกเลยต่างหาก ยายให้ฝนเอาไปเตรียมไว้

ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้ว ศิไปชิมก่อนสิ ถ้าขาดเหลืออะไรอีกจะได้แก้ได้ทัน”

จากห้องครัวคือเฉลียงรับลมซึ่งมีโต๊ะรับประทานส�าหรับสี่คนตั้งอยู่  

ตวัอยา่ง
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ศศิริาชะโงกไปมองเหน็สิง่ละอนัพนัละน้อยจัดเตรยีมอยู่แล้วอย่างเป็นระเบียบ 

หันกลับมาอีกครั้งคุณพิมพ์ใจก�าลังตักเนื้อหมูสับรวนใส่ชามเปลใบมหึมาท่ีมี

เด็กฝนประคองอยู่

“มีอะไรให้ศิช่วยบ้างไหมคะ”

“ไม่มีแล้วลูก เสร็จพอดี” ผู ้แก่วัยถอดผ้ากันเปื้อน ส�ารวจความ

เรียบร้อย “อ้อ ยกกระเช้าผักตามมาละกันศิ แม่ฝนเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งหลาย

รอบให้ยายเวียนหัว”

บ่ายครึ่งทุกอย่างจึงพร้อมสรรพ คุณพิมพ์ใจและศิศิรานั่งประจ�าที่  

ในขณะที่เด็กฝนมีโต๊ะประจ�าต�าแหน่งอยู่ที่มุมเต้ียๆ ถือชามใบโตแบ่งของ 

จากส�ารับ อันได้แก่เส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่นกว้างที่เจ้าตัวหั่นเสียเป็นฝอย ผักคละ

กันหลายชนิด โปะหน้าด้วยหมูสับรวนเครื่องเทศ เหยาะด้วยน�้าจิ้มรสชาติ

เปรี้ยวๆ เผ็ดๆ เป็นอันเสร็จสรรพ

“กินอย่างนั้นอร่อยไหมน่ะฝน”

แพทย์สาวช�าเลืองดูอย่างสนใจขึ้นมาบ้าง กรรมวิธีของหล่อนตาม 

อย่างผู้เป็นยายดูจะซับซ้อนยิ่งกว่า เริ่มตั้งแต่เลือกผักกาดหอมใบใหญ่ วาง

แผ่นก๋วยเตี๋ยวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อน ตักเนื้อหมูค่อยวางให้พอดีค�า ส�าคัญ 

ท่ีน�้าจิ้มสูตรเด็ดที่หยอดใส่ตอนท้าย ก่อนจะค่อยบรรจงห่อให้สวยงามแล้ว 

รับประทานเคียงกับผักทั้งตะกร้าตามชอบ

“อร่อยค่ะ” ฝ่ายนั้นตอบพร้อมเคี้ยวตุ้ยๆ “อันท่ีจริงแล้วหนูว่ากินยัง

ไงกอ็ร่อย เพราะคณุท่านท�าอร่อย แต่ไม่ใช่ว่าหนไูม่อยากกนิแบบคณุๆ นะคะ 

เพียงแต่เวลาหนูพยายามจะห่อทีไร ทุกอย่างมันร่วงกราวลงมาหมดทุกที  

อย่างนี้ล่ะค่ะง่ายดี เหมาะกับหนู”

ศิศิรายิ้มขันๆ ในความซื่อตรงของอีกฝ่าย ส่วนคุณพิมพ์ใจเพียงส่าย

ศีรษะ มือประณีตห่อก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมสวย ปากถาม 

“วันนี้หยุดเหรอศิ”

“หยุดค่ะ หยุดเต็มวันเสียด้วย ศิค่อยหายใจโล่งหน่อย อาทิตย์ก่อน
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ท�างานมือเป็นระวิงจนแทบไม่ได้พักมาหลายวัน…”

“ดลูีก พกัเสยีบ้าง ถ้าเกดิล้มหมอนนอนเสือ่ไปมนัจะไม่คุม้กนั” น�า้เสยีง 

คุณพิมพ์ใจดูจะไม่ค่อยชอบใจนักเมื่อเปรย “ไม่รู้ท�าไมทางนั้นเขาถึงใช้งาน 

ศิหัวไม่วางหางไม่เว้นนัก หมอคนอื่นไม่มีแล้วเหรอยังไงกัน น่าจะเห็นใจกัน

บ้าง ผู้หญิงตัวเล็กๆ”

“ช่วงนีท้รพัยากรบคุคลก�าลงัเป็นทีต้่องการน่ะค่ะยาย เดีย๋วนีไ้ม่มใีคร

เขาอยากท�างานทางด้านนิติวิทยากันแล้ว ค่าตอบแทนมันไม่คุ้มค่าเหนื่อย  

สู้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลรักษาคนไข้อย่างเดียวสบายกว่า อีกอย่างทาง

สถาบันเราก็มีแพทย์ประจ�าหลักๆ แค่ไม่กี่คน นอกนั้นเขาจะประจ�าอยู่ตาม

โรงพยาบาลอื่นๆ หมด ถึงพอช่วยเหลือกันได้ แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานกันโดยตรง 

เวลามีคดีเข้ามาทีพร้อมกันเยอะๆ พวกเราเลยหัวปั่นกันหน่อย”

ผู้แก่วัยพยักหน้ารับรู้ “ยายจ�าได้ อย่างคราวที่เกิดเหตุไฟไหม้ผับใหญ่

ทีอ่ยูแ่ถวถนนเอกมยั หนกูแ็ทบไม่ได้หลบัไม่ได้นอน ยายแทบไม่เหน็หน้าค่าตา 

เป็นอาทิตย์ด้วยซ�้าไป”

“นั่นล่ะค่ะ” ศิศิรายอมรับ “แต่ถ้าเลือกได้ศิก็อยากท�างานให้ได้มาก

ทีสุ่ดนะคะ เพราะมนัไม่ใช่แค่หน้าที ่แต่ทกุครัง้ศจิะนกึถงึเจ้าทกุข์ตาด�าๆ ทีม่า

รอรับศพญาติ มันท�าให้ศิคิดว่าศิต้องช่วยเขา…ช่วยท้ังคนท่ีนอนอยู่ตรงหน้า

รอศิผ่า และช่วยทั้งคนที่รอคอยอยู่ข้างนอก”

 ความที่คุ้นเคยกับสายอาชีพของหลานสาวมานาน ท�าให้คุณพิมพ์ใจ

รับฟังเร่ืองน้ีด้วยความรูส้กึ ‘เฉย’ ราวกบัอกีฝ่ายก�าลงัเล่าเรือ่งผลคะแนนสอบ

ให้ฟัง แต่ผู้ร่วมวงสนทนาอีกคนที่นั่งตาแป๋วมาแต่แรก คอย่น กระถดตัวหนี

ไปติดซี่ลูกกรงของระเบียง

“พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วเหรอคะ โธ่ คุณศิ หนูขนลุกออก”

“ขนลกุอะไรกนัแม่คณุ กลางวนัแสกๆ” คณุพมิพ์ใจปราม ทว่าสายตา

เอ็นดู

“ก็เรื่องศพเรื่องเศิพนี่ล่ะค่ะ ไม่เห็นจะชอบเลย น่ากลัวจะตาย เวลา
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คุณศิเล่าให้ฟังทีไรหนูเก็บไปฝันร้ายทุกที” เด็กสาวท�าท่าขนลุกขนพองอย่าง

ที่ปากว่า กระทั่งหมอนิติเวชหัวเราะขัน

“ศพเขากแ็ค่ร่างทีไ่ร้ชวีติ ลกุขึน้มาท�าอะไรเราไม่ได้หรอก ท�าไมจะต้อง

กลัวด้วยล่ะฝน”

“ศพน่ะลุกไม่ได้ แต่ผทีีอ่ยูใ่นศพน่ะไม่แน่หรอกค่ะ” เจ้าตวัยนืยนัความ

คิดตัวเองแน่วแน่ แถมยังว่าให้เสียอีก “คุณศิไม่กลัวเพราะคุณศิมีองค์เทพ

คุ้มครอง รู้นั่นรู้นี่ก่อนเสมอ คุณศิเลยหลบผีได้ แต่หนูไม่มีนี่คะ ก็เลยต้องกัน

ไว้ก่อนแก้ ไม่อยากหัวโกร๋นทีหลัง”

น่ีก็เหมือนกันที่ท�าให้ศิศิรานึกแปลกใจ ส�าหรับเด็กฝน ฝ่ายนั้นเชื่อ 

เอาจริงๆ จังๆ ว่า ‘การรู้’ ของหล่อนเปรียบเสมือนพรพิเศษท่ีได้รับจาก 

ฟากฟ้ามีเทพยดาคอยดูแล แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่โยนบทนางมารให้โดย 

ไม่ต้องเสียเวลาคิด…น่าข�านัก ในเมื่อฟ้าส่งสมองมาให้มนุษย์รู้จักคิด แต่ไยจึง

ใส่อคติและความก้าวร้าวในจิตใจมาให้ไม่เท่ากัน!

เหน็ทท่ีาน้ันแล้วคณุพมิพ์ใจอดไม่ได้ เหนบ็ไปอย่างหมัน่ไส้ “ฉนัอยาก

รู้นักแม่ฝน เคยเจอผีเหรอจ๊ะ ถึงได้รู้จักกลัวจักเกรงดีนัก”

“ไม่เคยหรอกค่ะคุณท่าน” ใบหน้าอ่อนเยาว์ลอยตอบฉาดฉาน “แต่

หนูว่าไม่เจอจะดีกว่า ถ้าเป็นหนูนะ หนูไม่เลือกท�างานเป็นหมอเหมือนคุณศิ

หรอกค่ะ หนูจ�าได้ทีค่ณุเคยเล่าเรือ่งผ่าอาจารย์ใหญ่ อะไรต่อมอิะไรเยอะแยะ 

แค่คดิหนูกเ็ข่าอ่อนแล้ว หนขูอเลอืกเป็นคณุครดูกีว่า อยูก่บัเดก็ๆ น่ารกัทัง้วนั 

ไม่เส่ียงภยัอะไรด้วย…ถามจรงิๆ ดกึๆ เวลาคณุศเิข้าเวรดกึๆ ดืน่ๆ ไม่เคยกลวั

บ้างเหรอคะ”

ถามแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นกอดอก ต้ังใจฟัง หญิงสาวจึงต้องตอบไป 

โดยปริยาย 

“ไม่เคยมีความรู้สึกนั้นเลย” เห็นคนที่นั่งราบกับพื้น ห่อปาก ตาเบิ่ง

มองอย่างเล่ือมใส ศศิริาเลยต้องรบีอธบิายต่อ “ไม่ใช่ว่าฉนัเก่งกล้าสามารถมา

จากไหน หรือเพราะฉันมีลางสังหรณ์อะไรนั่นหรอกนะฝน แต่เพราะฉันเรียน

ตวัอยา่ง
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ด้านน้ีมานาน พอจบก็ยังต้องคลุกคลีอยู่กับเรื่องเดิม มันเลยเป็นความรู้สึก 

คุ้นเคยจนไม่กลัวมากกว่า…ฝนรู้ไหมว่าแต่ละคดีที่ฉันท�า บางทีสภาพร่างกาย

ทีฉ่นัต้องดมูนัน่ากลวั มนัติดตายิง่กว่าภาพในหนังผีเป็นไหนๆ ยิง่เวลาท่ีเหนือ่ย

มากๆ มีช่วงเวลาที่ได้พักคือจิบกาแฟขมๆ แก้วเดียว เผลองีบในห้องชันสูตร

ฉันก็เคยมาแล้ว ดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะติดอยู่กับความกลัว…ท่ีจริง

แล้วกลับต้องขอบคณุเสยีมากกว่าเพราะร่างทีใ่ครๆ ไม่อยากมอง พากนัหวาด

กลัวเมินหน้า เป็นกุญแจไขปริศนา บอกสิ่งที่มีประโยชน์แก่ฉันได้มากกว่าที่

ใครๆ จะคิด”

อาหารกลางวนัมือ้นัน้จบอย่างยดืเย้อเลก็น้อย เพราะไปๆ มาๆ คน

ทีร่�า่ๆ ว่ากลัว ‘ผ’ี นกัหนา ชวนจ้อเรือ่งวญิญาณหลงัความตายไม่รูจ้บ กระทัง่

ท้ายสุดคุณพิมพ์ใจต้องยกหลักพระธรรม ทุกขัง อนิจจัง อนัตตาขึ้นมาสอน 

ให้คนฝอยน�้าไหลไฟดับหาวหวอดๆ ออกตัวอุบอิบรีบเก็บจานชามสกปรก 

ไปล้าง

บ่ายแก่ๆ เรือนไม้สีเบจก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง เมื่อคุณพิมพ์ใจ

ถอยฉากไปเอนหลังตามประสาวัยชรา ส่วนเด็กฝนก็จับเจ่าดูโทรทัศน์อยู่ใน

ห้องรับแขก ไม่มากวนศิศิราที่เสียบหูฟังนั่งฟังเพลง ในมือพลิกอ่านนิตยสาร

ท่องเที่ยวปกสวยสดในมุมประจ�า

เหน็น�า้ทะเลสฟ้ีาสด เป็นประกายระยบิตดักบัแสงแดดในภาพกท็�าให้

ศศิริาได้แต่ถอนใจ นานเท่าไหร่แล้วตัง้แต่เริม่อาชพีนีท้ีห่ล่อนไม่ได้มโีอกาสไป

พักผ่อนตากอากาศอย่างใครเขา ทั้งที่บางทีเหนื่อยล้าท้ังกายและใจจนนึก

เพียงอยากทอดร่างลงบนพ้ืนทรายให้คลื่นกระเซ็นซัดโดยไม่ต้องสนใจใคร

เหมือนยามเป็นเด็ก

…ไม่แน่หรอก ในเวลาอนัใกล้นีถ้้าหากงานไม่รดัตวันกั และทางสถาบนั

สามารถหาแพทย์เสริมมาช่วยแบ่งเบาได้ หญิงสาวก็อาจหาช่องทางที่จะพา

คุณพิมพ์ใจกับเด็กฝนไปเปิดหูเปิดตาเหมือนกัน

ตวัอยา่ง
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เอกเขนกปล่อยเวลาล่วงเลยไปนานแค่ไหนหญิงสาวไม่ได้นับ ศิศิรา 

มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อใจเหมือนกระตุกวูบ กริ่งพิเศษในสมองกรีดดัง เป็นลาง

สงัหรณ์ ‘เลก็ๆ’ ทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้จนกลายเป็นความเคยชนิมากกว่าแปลกใจ 

ร่างบางพรวดขึ้นน่ังขัดสมาธิตาปริบๆ รอเพียงไม่กี่อึดใจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

เครื่องจิ๋วที่วางอยู่บนโต๊ะเตี้ยก็ดังขึ้น!

เบอร์สถาบันที่ปรากฏท�าให้หญิงสาวกรอกเสียงลงไปโดยไม่ลังเล  

“ศิศิราค่ะ”

“ดีใจที่ศิรับนะครับ” น�้าเสียงยินดีบอกเจตนาของผู้พูดท�าให้ศิศิรา 

ตัวชาวาบ “ตอนแรกจะใช้เบอร์ตัวเองโทรไปแต่คิดว่าคงไม่ได้ผลแน่”

หญิงสาวน่ิงไปนิดอย่างควบคุมสติ ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงห่างเหิน  

ไร้เยื่อใย 

“ต้องการอะไรจากดิฉันคะ” 

“ท�าไมถึงพูดกับผมด้วยน�้าเสียงอย่างน้ันล่ะครับศิ” อีกฝ่ายตัดพ้อ 

เสียงอ่อน “เราไม่ได้คุยกันตั้งนาน ใจคอคุณจะไม่…”

“น�้าเสียงของดิฉันส�าหรับคนรู้จักมีแบบเดียวล่ะค่ะผู้กอง มีธุระอะไร 

ก็รีบพูดมาดีกว่า ดิฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นไร้สาระมากนัก”

ปลายสายดูจะอึ้งไปนานเช่นกัน เมื่อบทสนทนาเริ่มอีกครั้งศิศิราก็จับ

ได้ถึงความประชดประชัน หากขณะเดียวกันก็จริงจังยิ่งขึ้น

“ตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันของศิ มีคดีด่วนที่ผมต้องประสานงานกับทาง

สถาบัน ขอแพทย์นิติเวชไปตรวจคดีในที่เกิดเหตุ แต่ประเด็นก็คือตอนนี้ทาง

สถาบันของคุณเหลืออยู่แต่แพทย์ฝึกหัด ไม่มีแพทย์เวรไปกับผมได้สักคน”

“เป็นไปไม่ได้”

“เป็นไปแล้วครับศิ” ผู้กองหนุ่มตอบทันควัน “คุณคงไม่ได้ดูข่าวเมื่อ

เทีย่งวัน แต่วันน้ีมเีหตรุะเบดิทีโ่รงงานพลาสติกชานเมอืง คนงานตายเป็นร้อย 

ซึ่งคดีนั้นก็ใหญ่มากจนต้องขนทั้งเจ้าพนักงานและหมอไปรวมตัวกันหมด ไม่

เว้นแม้แต่ที่สถาบันของคุณที่จ�าเป็นที่สุด”

ตวัอยา่ง
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เห็นศิศิราน่ิงไปนาน ชวิศเลยเสริมด้วยน�้าเสียงท่ีเริ่มน้อยใจ “…ถ้า 

ไม่เชื่อผม ศิลองเปิดโทรทัศน์ดูข่าวพิเศษรอบบ่ายของวันนี้ก็ยังทัน ผมว่าเขา

คงแทรกรายงานไว้ตามรายการโทรทัศน์ตลอด”

ศิศิราไม่ได้โผไปท�าตามที่ฝ่ายนั้นแนะ หญิงสาวเพียงกล่าวสั้นๆ “ไม่

เป็นไร ขอดิฉันพูดกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นดีกว่า ขอบคุณ”

ไม่นานโทรศัพท์กถ็กูเปลีย่นมอื นกันติิเวชสาวไม่รัง้รอท่ีจะเข้าประเดน็

ทันที 

“ทางต�ารวจมีเอกสารยืนยันไหม”

“มีค่ะ คุณหมอ” แพทย์สาวฝึกหัดตอบ ดูค่อนข้างจะตื่นเต้น “เขา

ก�าลังปิดข่าวกันอยู่ให้แซด ตอนนี้นักข่าวตามผู้กองชวิศมาที่สถาบันเป็นหาง

ว่าวเลยนะคะ หนูคิดว่าคงเป็นข่าวใหญ่แน่พรุง่นี ้บางทอีาจจะกลบข่าวโรงงาน

ระเบิดก็ได้”

หญงิสาวขมวดค้ิว พมึพ�าขอบคุณเบาๆ รูส้กึว่าใครบางคนคว้าโทรศพัท์

ไป และน�้าเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งอย่างมั่นอกมั่นใจ

“จะให้ผมไปรับที่บ้านไหมศิ จะได้ไปที่เกิดเหตุพร้อมกันเลย”

“ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันไปเองได้” ศิศิราว่าเสียงห้วน ก่อนจะรู้ตัว เปลี่ยน

วธิพีดูไปเลก็น้อยในประโยคต่อมา “บอกแผนทีม่าให้คร่าวๆ กพ็อ คณุล่วงหน้า 

ไปดูแลสถานที่ไว้ก่อนจะดีกว่า ดิฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด ขอเข้าไปเอา

ของที่สถาบันก่อนแล้วจะตามไป…ไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรคะ”

“จากข้อมูลที่ผมมีตอนน้ีสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่จากท่ี 

สอบปากค�า ญาติผู้ตายบางคนยังยืนยันแน่นหนักว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะคุณ

ผ่านภพไม่มเีร่ืองเครยีด ไม่มแีรงจงูใจ…ธรุกจิก�าลงัไปได้สวย เพิง่จะเทขายหุน้

ได้ก�าไร แถมเพิ่งขยายกิจการแท้ๆ”

“เดี๋ยวค่ะ ที่ผู้กองบอกว่าผ่านภพ…ผ่านภพไหนคะ”

“ก็ผ่านภพ เลิศด�ารงกุล นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ไฟแรงเจ้าของแอลจีเทรด

เซ็นเตอร์ เจ้าพ่อตลาดการค้าส่งออกยังไงล่ะศิ”

ตวัอยา่ง
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คฤหาสน์หลังงามซึ่งกะพื้นที่คร่าวๆ ด้วยสายตาประมาณกว่าแปด

ไร่ คลาคล�่าไปด้วยสีกากีของชุดเจ้าพนักงาน รถต�ารวจเปิดไฟสัญญาณ

สว่างไสวแม้ยามกลางวัน ภายนอกคือสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่ที่ตามกลิ่นข่าวมา

ได้เร็วเหมือนมด เกาะขอบรั้วโปร่งสูงเกือบสองเมตรสีหน้าหงุดหงิดงุ่นง่าน 

เพราะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปเก็บข่าวภายในบ้าน 

ศิศิราขับรถผ่าน เป็นไปไม่ได้เลยที่หล่อนจะเข้าไปทางด้านหน้าโดย 

ไม่ต้องฝ่าฝูงชนเข้าไปให้เป็นจุดสนใจ ทว่าหญิงสาวไม่เดือดร้อน ชวิศบอกว่า

บ้านหลงัน้ีมปีระตเูล็กอยูท่างด้านหลงั เพยีงหล่อนขบัรถอ้อมมาจอดด้านหลงั

จะสังเกตเห็น ซึ่งเขาจะสั่งให้เจ้าหน้าที่มายืนรอรับ

ร้ัวด้านข้างเป็นก�าแพงทัง้สงูทัง้หนา พรางตาด้วยพชืประเภทตนีตุก๊แก

เกาะกนัเขยีวพรดืจนนักนิติเวชสาวแทบจะหาช่องประตเูลก็ท่ีว่าไม่เจอ กระท่ัง

บานประตูแง้มออก บังคับให้หล่อนสอดตัวเข้าไปรวดเร็ว ใครคนหนึ่งก็เอื้อม

มือมาคว้ากระเป๋าเครื่องมือหนักอึ้งไปถือให้ทันที

“หายากไหม” ประโยคน้ันอาทร ให้อย่างไรศิศิราก็ยังรู้สึกฝืดเผือ 

ในล�าคอ

“ไม่ยากค่ะ บ้านเศรษฐีใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก…ถ้าจะไม่รบกวน

เกินไปนัก ดิฉันขอข้อมูลคร่าวๆ ก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ”

“ศิครับ คุณจะโกรธผมไปถึงไหน วันนั้นที่เจอกันเรายังไม่ค่อยได้คุย

กันเท่าไหร่เลยนะ คุณไม่อยากรู้ทุกข์สุขของผมจริงๆ บ้างเลยเหรอ”

ศิศิราหยุดเดิน หันขวับ ดวงตาวาววับเหมือนพญานาคถูกตีขนดหาง 

หากใบหน้าเย็นชา 

“ขอโทษนะคะผูก้อง ดิฉนัคดิว่าตอนนีเ้ราก�าลงัอยูใ่นเวลางาน และขอ

ให้รู้ด้วยว่าที่ดิฉันยอมมาทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดก็เพราะมันคืองานไม่ใช่อยาก

มาพบใคร เพราะฉะน้ันอย่าท�าให้ดิฉันหมดความอดทน ไม่อย่างนั้นคุณก็

เตรียมส�ารองแพทย์นิติเวชจากที่อื่นได้เลย”

“ผมขอโทษ…” ผู้กองชวิศเสียงอ่อย เขาท�าท่าจะพูดอะไรต่อ หากคู่
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“ข้อมูลค่ะ”

หญิงสาวได้ยนิอกีฝ่ายถอนหายใจ แต่หล่อนไม่สนใจจะไถ่ถาม พอกนัที

กับลูกไม้ที่เสแสร้งว่าน่ารัก อ่อนโยน ห่วงใยจากผู้ชายตรงหน้า หล่อนฉลาด

พอที่จะไม่หลงกลอีกแล้ว!

“ผู้ตายช่ือผ่านภพ เลศิด�ารงกลุ เพิง่ฉลองครบรอบวนัเกดิเป็นข่าวใหญ่

โตเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สมรสแล้วเมื่อสามปีก่อนกับนางชาริณี สาวสังคมชื่อดัง 

แต่ไม่มีบุตร…แต่ก่อนบ้านนี้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ พ่อของนายผ่านภพมี

ภรรยาถึงสองคนอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน นี่ยังไม่นับลุงกับป้าของนายผ่านภพท่ี

อาศัยอยู่บ้านน้ีด้วยก่อนประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตหกปีมาแล้ว ตอนนี้เลย 

กลายเป็นว่านายผ่านภพเหลือน้องชายต่างมารดาเป็นทายาททางสายเลือด

เพียงคนเดยีว อายอุ่อนกว่ากนัเกอืบสบิปีชือ่ อลนั เลศิด�ารงกลุ ซึง่รบัต�าแหน่ง 

รองประธานบริหารในกิจการของครอบครัว ซึ่งนั่นก็คือบริษัทแอลจีเทรด

เซ็นเตอร์”

ข้อมลูของชวศิแน่นป๊ึก ราวกบัเขาผ่านตาและได้ท่องจ�ามาเป็นอย่างดี 

“…นอกจากน้ีนายผ่านภพมีลูกพ่ีลูกน้องอีกสองคนท่ีรับอุปการะไว้  

เท่าที่ผมสอบถามจากคนในบ้านดู คนหนึ่งเป็นลูกสาวของลุงกับป้าของนาย

ผ่านภพ อายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับคุณ ชื่อไอริณ กับน้องชายอีกคนซึ่ง

เป็นญาติทางป้า ชื่อกรุณ…ตอนนี้ผมพบแต่คนหลังเท่านั้น และนายกรุณ 

เนี่ยล่ะที่ท�าให้ทางต�ารวจต้องปวดหัว เพราะถึงยังไงก็ยืนยันว่าไม่เชื่อพัน

เปอร์เซ็นต์ว่าพี่ชายของเขาฆ่าตัวตาย!”

“…ซึง่สาเหตทุีว่่า เพราะอะไรจงึไม่เชือ่ ผมกไ็ด้บอกคณุไปแล้ว มอีะไร

ที่ติดใจสงสัยอีกไหม ศิ” 

“สภาพศพเป็นอย่างไรคะ…” ศิศิราใช้สมอง เรียบเรียงข้อมูลอย่าง 

หนักหน่วง ภาพตดิตาครัง้ล่าสดุทีห่ล่อนเหน็กระชากอารมณ์จนสะท้าน คราว

น้ีส่ิงทีห่ล่อน ‘รู’้ มนัเป็นเรือ่งไกลตวัจนน่าตกใจ ใครจะคดิว่าเพยีงเหน็รปูของ

ตวัอยา่ง
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ผ่านภพแวบเดียวในหนังสือพิมพ์จะโยงใยหล่อนสู่การตายอย่างมีเงื่อนง�า 

ของนักธุรกิจคนหนึ่งได้อย่างไม่คาดฝัน

“ผูกคอตาย!” ค�าตอบนั้น สั้น ง่าย ได้ใจความ “แต่ผมว่าให้คุณไปดู

สภาพเองดกีว่า ผมยังไม่สัง่ให้ใครเคลือ่นย้ายของในทีเ่กดิเหต ุและป้องกนัให้

มีการสัมผัสน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ทางนิติเวช เผื่อศิจะอยากลองจับ…เอ่อ 

ผมหมายถึง…”

ศิศิรายิ้มสมเพช ดวงตาฉายแววรู้ทันที่ท�าเอาอีกฝ่ายหน้าร้อน “ลอง

จับดู อ่านให้รู้เหมือนหมอดูเพ่งกระแสจิตสินะ…ได้สิคะผู้กอง ดิฉันจะลอง

พยายามดู น�าไปเลยค่ะ!”

ผ่านชั้นล่างของอาคารทรงโรมันคือห้องโถงกว้างปูหินอ่อนขัดมัน 

สีขาว ศิศิราเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งก�าลังถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยสอบสวนพิเศษ

สอบปากค�าอย่างเคร่งเครียด 

หนึง่ในนัน้คอืร่างแบบบางทีข่นาดมองไกลๆ ยงัรบัรูไ้ด้ถงึรศัมคีวามงาม 

ปากคอคิ้วคางบนใบหน้าที่ก้มต�่าจิ้มลิ้มเสมือนวาด ยิ่งเมื่อรวมกับปลายจมูก

แดง ตาบวมเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนัก ก็ท�าให้สายตาของเจ้าหน้าที่

หลายคนเอนเอียงไปทางสงสาร มากกว่าจะหักหาญน�า้ใจกล้ายิงค�าถามใส่

สดุบนัไดกว้างโอ่อ่าราวราชวงัทีช่วศิน�ามา คอืทางแยกของปีกตะวันออก

และตะวันตก ร่างสูงใหญ่พาหล่อนเลี้ยวไปทางปีกตะวันออกที่ถูกกั้นด้วย 

แถบกั้นบริเวณป้องกันบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่มย่าม มีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

กระจายตัวเป็นจุดๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย

ทางเดินยาวทอดพาไปสู่ห้องใหญ่สุดของปีกตะวันออก ประตูเปิดอ้า

คล้ายท้าทายท�าเอาหัวใจของศิศิราเต้นผิดจังหวะ กลิ่นอายของความตายอัน

คุ้นเคย ความสูญเสียที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิท เศร้าสร้อยอบอวลจนหญิงสาว

สัมผัสได้

ห้องกว้างค่อนข้างมืดเพราะม่านหนาหนักถูกชักปิดสนิท ตอกย�้า
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บรรยากาศอึมครึม วังเวงราวสุสานได้เป็นอย่างดี ในนั้นมีเจ้าหน้าที่หลายคน

ปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้ว ส่วนมากเป็นฝ่ายเก็บหลักฐานท่ีค้นหาร่องรอยในท่ี 

เกิดเหตุ พนักงานถ่ายภาพเก็บรายละเอียดที่ต้องประสานงานกับฝ่ายนิติเวช

โดยตรง ซึ่งก�าลังมุ่งมั่นกับงานตรงหน้ากันคร�า่เคร่ง 

จวบจนผู้มาใหม่อย่างหล่อนกับนายต�ารวจยศใหญ่ก้าวเข้าไป จึงเกิด

ความเคลื่อนไหว หลายคนหันมามองพร้อมกับท�าความเคารพ ก่อนท่ีใคร 

คนหนึ่งเข้ามาส่งแฟ้มหนาปึกให้กับชวิศ ซึ่งรับมาพลิกดู ก่อนเอ่ย

“ในแฟ้มมีรูปลักษณะการตายเก็บไว้ส่วนหนึ่ง รวมถึงข้อมูลโดยสรุป

ย่อ ถ้าคุณไม่อยากดูในที่เกิดเหตุจริงก็ได้ ผมจะให้เขาท�าเอกสารก๊อบปี้ไว้ให้

หนึ่งฉบับ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันอยากเห็นเอง คงง่ายและเป็นผลดีต่อการท�างาน

มากกว่า”

ผู้กองชวิศพยักหน้ารับขรึม ในยามนี้ชายหนุ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 

จนท�าให้ศิศิรารู้สึกสบายใจมากขึ้น เดินตามไหล่หนาไปอย่างไม่พูดอะไรอีก

เคร่ืองเรอืนสไีม้มะค่านบัต้ังแต่โต๊ะท�างาน ตูห้นงัสอืรวมอยูก่บัเอกสาร

หลังใหญ่ถูกต่อเป็นชั้นช่อง เลยไปถึงส่วนรับแขกเล็กๆ ท�าให้ห้องท�างานใหญ่

ที่แบ่งเป็นสองส่วนดูทะมึนและข่มขวัญมากกว่าความเป็นจริง ผู้กองหนุ่ม

อธิบายให้หล่อนฟังคร่าวๆ เหมือนโฆษก

“ห้องนีน้ายผ่านภพใช้เป็นออฟฟิศส่วนตวั จากการสอบปากค�าพบว่า

เขาใช้เวลาอยู่ที่ห้องนี้มากกว่าส่วนอื่นๆ ในบ้าน เพราะอย่างที่คุณก็รู้ เศรษฐี

ระดับน้ีคงมีงานรัดตัวตลอดเวลา ดังนั้นนายผ่านภพจึงถือโอกาสต่อเติมท่ีนี่

เป็นส่วนพักผ่อน หรือพูดง่ายๆ ก็คือห้องนอนด้วย นั่นคือส่วนที่ผมจะพา 

เดินไป และเป็นส่วนที่เราพบศพนั่นเอง”

“หมายความว่านี่คือห้องนอนของภรรยาของผู้ตายด้วยเหรอคะ”

“คิดว่าไม่…” ชวิศยิ้มในหน้า แววตามีเลศนัย “เท่าที่รู้สองคนนี้แยก

ห้องนอนกัน อันที่จริงผมก็ไม่ได้หมายถึงแยกโดยเด็ดขาดหรอกนะ แต่เพียง

ตวัอยา่ง
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ต่างคนต่างมีห้องส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นเอง”

ศิศิราปรารภในใจว่า ‘แปลก’ เพิ่งแต่งงานกันแท้ๆ ในความรู้สึก

หล่อน…3 ปี เรียกว่าก้นหม้อข้าวยังไม่ทันด�าด้วยซ�้า มีเหตุผลส�าคัญอะไรให้คู่

แต่งงานที่ยังไม่น่าผ่านพ้นช่วงน�า้ผึ้งหวานมีอันต้องแยกห้อง 

หากมาคิดอีกทีแพทย์สาวก็สลัดความคิดนั้นทิ้ง ข้ึนช่ือว่า ‘คนรวย’ 

บางทก็ีมีข้อตกลงแปลกๆ ทีค่นอืน่ไม่มทีางเข้าใจ หล่อนเคยรูจ้กัคูแ่ต่งงานสอง

สามคู่ ที่ให้เหตุผลว่าต่างฝ่ายต่างต้องการช่องว่างในพื้นท่ีส่วนตัวเพราะทาง

ฝ่ายสามหีรือภรรยามลีกัษณะนสิยัประหลาด อาท ิกรนดงัสนัน่ นอนดิน้พราด 

เลยแก้ไขปัญหาด้วยการแยกห้องเสียเพื่อเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายไม่ต้องอึดอัด

เกินไปนัก เป็นการตัดปัญหาบนเตียงที่อาจบานปลายใหญ่โตในอนาคต 

ทนัททีีเ่ท้าก้าวผ่านประตบูานเฟ้ียมซึง่ใช้กัน้อาณาเขตแบ่งทัง้สองห้อง

เป็นสัดส่วน หญิงสาวรู้สึกคล้ายปะทะกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นจนผงะขึ้น 

ทั้งตัว ต้องถอยเท้าหนึ่งก้าวเพื่อพยุงสมดุลไว้ทั้งที่ยังรู้สึกชาหนึบตลอดร่าง 

จากหางตามีคนเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนสังเกตเห็นอากัปกิริยาแปลก

ประหลาดของหล่อน ร่างสูงนั้นยืนพิงก�าแพงหลบอยู่ในหลืบมืดเคียงข้างกับ

ไม้ประดับต้นสูงจนเกือบจะกลมกลืนไปด้วยกัน เขาขยับตัวเล็กน้อย จ้องตรง

มา แต่สุดท้ายก็ยักไหล่ ผินหน้าออกทางหน้าต่างที่แง้มเอาไว้พอให้เส้นแสง

ยามโพล้เพล้ลอดผ่าน

บางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลในความรู้สึก แม้จะเจอคดีหนักหนา

สาหัสมามาก บางคดีร้ายแรงขนาดพ่อปลิดชีวิตลูก หรือฆ่าหั่นศพ แต่หญิง

สาวไม่เคยสัมผัสกับแรงปะทะที่แปลกประหลาดขนาดนี้มาก่อน…หรือบางที

การตายของไฮโซหนุ่มจะมีเงื่อนง�าจริงๆ?

ศิศิราสะบัดศีรษะ ขับไล่ความคิดนั้นทิ้ง บอกตัวเองแข็งขันว่าหล่อน

จะไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกมาแทนที่ความจริงที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ 

เพราะบ่อยครั้ง การตัดสินด้วยหัวใจที่คิดว่า ‘รู้ดี’ ก็ผิดพลาดได้เหมือนกัน!

หญิงสาวกวาดสายตาไปรอบๆ มองประเมิน กึ่งกลางห้องคือเตียง
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ขนาดคิงไซส์ปูเรียบตึงราวเตียงในโรงแรมไม่มีร่องรอยการนอน เหนือขึ้นไป

คอืกระจกสะท้อนวงโค้งบานใหญ่หรหูราราคาแพง รอบด้านในขณะนีแ้วดล้อม

ด้วยเจ้าหน้าที่สองสามคนมุดซ้ายป่ายขวาหาข้อมูลดูน่าขัน 

ขวาสุดคือตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่…ใหญ่มากชนิดเต็มผนังห้องด้านหนึ่ง  

กระทัง่ศศิริาคดิว่าความสงูของมนัเผลอๆ อาจจะเกนิสองเมตร นอกนัน้กไ็ม่มี

เฟอร์นิเจอร์อะไรอีก บ่งบอกความเป็นห้องของชายหนุ่มแท้ๆ

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่เกิดเหตุอย่างท่ีไม่ควรจะเป็นท�าให้

หญิงสาวอดถามไม่ได้ 

“ศพอยู่ที่ไหนคะ ผู้กอง”

ผู้กองชวิศไม่ตอบ เขาหันไปส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่หน้าตู้

เสือ้ผ้ายกัษ์ ซึง่ฝ่ายน้ันค่อยเปิดออก เนิบช้า เหมอืนหุน่ละครโรงเลก็จะออกโรง 

ศิศิราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าหล่อนลืมหายใจไปช่ัวขณะ และเมื่อภาพตรง

หน้าปรากฏชัด มือบางก็ยกขึ้นปิดปากกลั้นเสียงอุทานอย่างคุมไม่อยู่ 

ร่างสูงใหญ่ของบุรุษอ่อนปวกเปียกเหมือนตุ๊กตายัดนุ่น แขวนอยู่กับ

ราวตูเ้หมอืนเป็นเสือ้เก่าๆ ไร้ความหมาย ล�าคอขาว ทีบ่ดันีเ้ป็นรอยสชี�า้เลอืด

ช�า้หนองเร่ิมบวมอดืเพราะถกูรดัคอแน่นด้วยเชอืกเส้นใหญ่ แพทย์สาวไม่ยอม

มองเลยขึ้นไปถึงใบหน้าที่เริ่มเปลี่ยนสีให้ต้องรู้สึกหดหู่ เพราะหล่อนรู้ดีว่ามัน

คงไม่แผกเพี้ยนไปจากลางบอกเหตุก่อนหน้านี้!

“เราพบศพช่วงเที่ยง เพราะแม่บ้านเอะใจว่าผ่านมาเกือบครึ่งวัน โดย

ปกตแิล้วผูต้ายจะกดอนิเตอร์คอมเรยีกเดก็ในบ้านให้ยกอาหารหรอืเครือ่งดืม่

ของว่างมาเสร์ิฟ แต่นีเ่งยีบไป แม่บ้านเลยเข้ามาเชก็ทีน่ีเ่ป็นแห่งแรก ตอนแรก

ก็ไม่เจอหรอกเลยคิดว่านายผ่านภพคงจะออกไปข้างนอกแล้วโดยไม่มีใครรู้

เห็น มารู้อีกทีตอนถือเสื้อผ้าที่ซักรีดเรียบร้อยแล้วจะมาเก็บในตู้เสื้อผ้า ถึงได้

ร้องไห้สตแิตก กร๊ีดๆ จนคนอืน่ๆ มาเจอ แล้วโทรแจ้งมาทางเรา กระทัง่ตอนนี้

ก็ยังช็อกพูดไม่รู้ภาษา ผมให้พยาบาลดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด”

“เหรอคะ” ศิศิราพมึพ�าเสยีงแหบแห้ง…เวทนา หญงิสาวไม่ได้รูส้กึกลวั

ตวัอยา่ง
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สักนิดเมื่อก้าวเข้าไปหาร่างที่ห้อยโตงเตงราวศพอนาถา แตกต่างจากนาย

ต�ารวจหลายรายที่มีสีหน้าสยดสยองหรือแม้แต่ผู้กองหนุ่มท่ีพยายามเมิน 

หน้าหนี

“พอจะประมาณจากสายตาได้ไหมศิ ว่าตายมานานแค่ไหนแล้ว”

“จากสภาพศพคร่าวๆ ดิฉันคิดว่าคงไม่เกินสิบสองชั่วโมงดี คงต้องรีบ

เคล่ือนย้ายร่างก่อนที่จะมีเลือดออกมาจากทวารทั้งหมดจนเลอะเทอะกลบ

หลักฐานอื่นๆ แต่ดิฉันอยากตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะให้ข้อมูลอะไรไป

มากกว่านี้ค่ะ” 

ชวิศรับรู้สั้นๆ เขาหันกลับไปสนใจการท�างานของลูกน้อง แพทย์ 

นิติเวชจึงถือโอกาสนี้ขยับเข้าไปใกล้อีกนิด…ขอบตู้ เนื้อไม้ขัดมันลงน�้ายาจน

เงาวับ อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือแตะเพียงแผ่วเบาอย่างเผลอไผล 

ศศิริาแทบไม่ได้เตรยีมใจเมือ่โลกทีอ่ยูต่รงหน้าดบัวบู…ภายใต้ความมดื

สนิทอันหาที่สุดมิได้ ประสาทของหล่อนเกร็งเครียดเหมือนถูกแรงดันบีบอัด

เข้ามาจากทุกทิศทุกทาง ร่างทั้งร่างคล้ายหมุนคว้างอยู่ในเขาวงกตอย่างคน

ตาบอด ก่อนที่อากาศรอบตัวจะปลาสหาย 

แพทย์สาวอ้าปากงับลมหายใจแต่ไม่มีผล ผ่าวร้อนเหมือนถูกน�้ากรด

ราดรดตัง้แต่ล�าคอไปจนถงึกระเพาะ ล�าไส้บดิเป็นเกลยีวเขมง็…ก่อนความรูส้กึ

สุดท้ายคือ เจ็บปวด เจ็บทั้งกาย แปลบทั้งในหัวใจจนน�้าตาไหลรินออกมา 

ความสว่างจ้าเกิดขึ้นฉับพลันทั้งที่ห้องน้ันทึมทึบ ศิศิราหน้ามืด ไอ 

ค่อกแค่กส�าลกัอากาศทีจู่่ๆ กพ็รัง่พรเูข้ามาในปอด ความเหนือ่ยล้าแทบขาดใจ 

จากการดิ้นรนท�าให้แข้งขาพาลอ่อนเปลี้ยเสียแทบยืนไม่อยู่ หญิงสาวทิ้งตัว

ตามแรงโน้มถ่วงพับลงกับพื้น หากวงแขนแข็งแรงของใครคนหนึ่งจะไม่ช้อน

สอดโอบพยุงไว้ทั้งตัวเสียก่อน!

“เป็นอะไรไปน่ะ ศิ” 

ดวงตาโตอมโศกกะพริบปริบเหมือนคนจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่ชั่ว

อึดใจ “คะ?”

ตวัอยา่ง
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“คุณเหมือนจะเป็นลม” ชวิศที่เพิ่งหันมาเห็น มีสีหน้าเป็นเดือดเป็น

ร้อน ทว่าลึกลงไปมีเพียงเขาคนเดียวที่รู้ว่าหัวใจโลดขึ้นแรง ชายหนุ่มแทบจะ

ละล�า่ละลัก “ศิครับ หรือว่าคุณเห็น…”

“แค่เห็นศพก็เป็นลม…แน่ใจเหรอคุณต�ารวจ ว่าคุณหมอคนนี้พร้อมที่

จะท�าคดีนี้” 

แม้จะเพิ่งตื่นจากฝันร้ายหากศิศิราตัวชาวาบ เสียงห้าวเย้ยหยันดังอยู่

เพยีงรมิหทู�าให้รูว่้าเขานัน่เองเป็นคนรบัร่างของหล่อนไว้ หญงิสาวรบีพลิว้ตวั

ออกจากการเกาะกุม ยืนยันเสียงแข็ง

“ดิฉันไม่ได้เป็นลม!”

ผูช้ายตรงหน้าหล่อนยกัไหล่ รอยยิม้ในหน้านัน้ดเูหยยีดหยามไม่ปิดบัง 

“ผู้หญิงก็อย่างนี้ล่ะคุณ อะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นลมเป็นแล้ง แต่นั่น

ถอืเป็นเร่ืองปกตนิะ มนัจะน่าร�าคาญมากกว่าหากผูห้ญงิคนนัน้ขีข้ลาดแล้วยงั

ดันทุรัง!”

การถูกเลี้ยงอย่างละมุนละม่อมจากคุณพิมพ์ใจท�าให้ศิศิราเป็นคน

ใจเยน็มาเสมอ หากน่ีคือคร้ังแรกทีอ่ณุหภมูใินกายของหล่อนเดอืดพลัก่ ดวงตา

ของหญิงสาวลุกโพลง ประสานสายตากับผู้พูดไม่ยอมแพ้

ผู้กองหนุ่มที่เห็นท่าว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่ยื่นมือมาไกล่เกลี่ย  

“ใจเย็นๆ กันก่อนเถอะครับ ผมเชื่อว่าคุณหมอศิศิราคงไม่ได้เป็นลมแน่ ในนี้

มันมืด บรรยากาศก็ไม่ค่อยดี อยู่กันหลายคนก็แย่งอากาศกันหายใจ บางที

อาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุ…ส�าหรับเรื่องคดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณอลัน ผม

กล้ารบัประกนัว่าคุณหมอเป็นหมอทีฝี่มอืดีทีส่ดุคนหนึง่ในฝ่ายนติเิวชเมอืงไทย

เลยก็ว่าได้”

‘คุณอลัน’ กอดอก มองประเมิน ท่าทางยิ่งยโสจนขัดลูกตา ไม่ได้มี 

ทีว่าเลื่อมใสตามค�ากล่าวของอีกฝ่ายแม้แต่นิด 

“ผมไม่สนว่าคุณจะเอามือดีแค่ไหนมาท�า สิ่งท่ีผมต้องการรู้คือผล

ชนัสตูรการตายของพีช่ายผมโดยเรว็ทีส่ดุ ไม่ว่าจะด้วยวธิใีดกต็าม เรือ่งเงนิค่า

ตวัอยา่ง
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ด�าเนินการไม่ต้องห่วง ถ้าทางคุณมีปัญหาผมยินดีจ่ายเท่าไหร่ไม่อั้น ทุกอย่าง

มันจะได้จบๆ ไป ผมขี้เกียจทนฟังพวกปากหอยปากปูมันพูดท่านั้นท่านี้  

ขุดคุ้ยตั้งแต่โคตรเหง้าเหล่าตระกูลมาละเลงสีกันสนุกปาก ให้ผีบรรพบุรุษผม

สะดุ้งโหยงนอนกันไม่เป็นสุข”

คนฟังคล้ายๆ จะเข้าใจความล�าบากใจของอีกฝ่าย แต่ให้ยังไงศิศิราก็

อดไม่ได้ที่จะระคายหู ดูเหมือนนายคนนี้จะไม่มีศิลปะในการพูด หรืออีกทีก็

จองหอง หยิ่งยโส จนไม่ใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง

“ขอโทษนะคะ ดิฉันไม่อยากขัด แต่เกรงว่าเงินของคุณมันจะใช้ไม่ได้

ในกรณีนี้” รอยยิ้มของนักนิติเวชสาวเยือกเย็น “…การชันสูตรพลิกศพต้อง

อาศยัระยะเวลาในการตรวจสอบ เราท�างานกนัเป็นทมี มกีารประสานงานกนั

หลายฝ่าย กว่าจะได้ผลโดยสรปุทีค่่อนข้างแน่นอนกต้็องพยายามกนัเยอะ ถ้า

โชคดีหน่อยอาจกินเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์ ร้ายหน่อยอาจเป็นปีๆ โดยไม่มี 

ผลสรุป ซึ่งไม่ว่าจะเงินของใครก็เอามาง้างความจริงออกมาไม่ได้ง่ายๆ หรอก

ค่ะ ถ้าหลักฐานทุกอย่างมันไม่พร้อม!”

อลันไม่ได้ตอบ เขาท�าเหมือนหล่อนไม่มีตัวตนเมื่อหันไปเอ่ยกับชวิศ

สั้นๆ 

“ผมจะลงไปรอข้างล่าง อยู่ห้องนี้แล้วอึดอัด ถ้าคนของคุณพร้อมแล้ว

ก็ลงไปเจอที่โถงใหญ่ได้ เมื่อครู่ได้ยินเสียงยัยไอกรี๊ดบ้านแตกแว่วๆ คิดว่าคง

กลับมาแล้ว ยังไงจะได้คุยกันให้รู้เรื่อง”

ร่างสูงลบัไป ทิง้ให้ศศิริายนืก�าหมดัอย่างข่มอารมณ์ จากประสบการณ์

หลายปีดีดัก ผู้เสียหายหลายรายอาจดูไม่น่าคบก็จริง แต่ไม่มีใครจองหอง 

อวดดี น่ารังเกียจ จนท�าให้หญิงสาวรู้สึกใกล้จะหมดความอดทนได้เหมือน

ผู้ชายคนนี้

“คุณโอเคไหมศิ ถ้าอยากพักสักครู่ก็ไม่มีปัญหานะ ผมจะล่วงหน้าไป

สอบปากค�าก่อน แล้วจะสั่งให้คนรีบเขียนใบส่งตัวเคลื่อนย้ายร่างของนาย 

ผ่านภพไปที่สถาบันด้วย”

ตวัอยา่ง
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“ดิฉันไม่เป็นอะไรค่ะ” 

ฝ่ายนั้นอึกอักไปเล็กน้อย ก่อนถามต่อเสียงเบาอย่างเกรงใจ “เอ่อ ศิ 

ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อย ตกลงว่าเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมไหม เมื่อกี้ผม

คิดว่าคุณเห็นอะไรบางอย่าง ใช่ไหมครับ”

ศิศิรายิ้มขม ประโยชน์ของหล่อนมีเพียงเท่านี้เองสินะ…

“ขอโทษนะคะผู้กอง แต่ดิฉันยังไม่สามารถตอบได้ถ้าไม่มีการชันสูตร

ทางวิชาการ ดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ ไม่ใช่หมอดูพยากรณ์อย่างที่หลายคนอาจจะ

เข้าใจ”

ชวิศหน้าเสีย ความผิดในอดีตปิดปากท�าให้เขาไม่กล้าจะเซ้าซี้ต่อ รู้ว่า

อีกฝ่ายไม่ใช่คนโง่พอที่จะตบตาอะไรได้ง่ายๆ 

“ผมขอโทษ ศิน่าจะรู้ว่าผมไม่ตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้น”

“ช่างเถอะค่ะ คนที่รู ้จักดิฉันอย่างผิวเผินก็มักจะเข้าใจกันอย่างนี้

เสมอ” หญิงสาวสูดหายใจลึก ยืดตัว หล่อนไม่อยากกลายเป็นผู้หญิงอ่อนแอ

ในสายตาใครทั้งนั้น “เอาเป็นว่าเรื่องคดี ผู้กองจัดการท�าตามท่ีเห็นสมควร 

ได้เลย ขอเวลาส�ารวจอะไรรอบๆ สักครู่แล้วจะตามลงไปสมทบ”ตวัอยา่ง



ไอริณสะอื้นฮักอยู่ในอ้อมแขนของสาวสวยคนที่ศิศิราเห็นผ่านๆ 

ต้ังแต่ขามา ทท่ีางอตวั ปล่อยเสยีงร้องไห้โฮออกมาโดยไม่แคร์ใคร เหมอืนเดก็

เล็กๆ ชวนให้น่าเวทนา สหีน้าภายใต้กรอบผมดดัสลวยตามสมยันยิมค่อนข้าง

หวาดหวั่น ไม่เชื่อถือ อย่างคนที่รับความจริงไม่ได้

“นี่ หยุดร้องไห้เสียทีเหอะยัยไอ ต่อให้แกนั่งพิรี้พิไรร้องไห้หน้าศพ 

สามวนัสามคนืพีภ่พกไ็ม่ฟ้ืนขึน้มาหรอก หดัดตูวัอย่างเสยีบ้างส ิแม้แต่คนเป็น

เมียเขายังไม่เห็นน�้าตาสักแอะ แกเป็นแค่น้องนอกไส้แท้ๆ บีบน�า้ตาไปก็ไม่ได้

ประโยชน์อะไรขึ้นมา”

‘คนเป็นเมีย’ คอแข็ง สายตาที่ปรายมองคนพูด ซึ่งเป็นชายหนุ่มผิว

ขาว ร่างสะโอดสะอง ฉายแววขุน่เคอืงขึน้วบู หากเป็นผูใ้หญ่พอทีจ่ะไม่โต้ตอบ

“ท�าไมจะไม่ร้อง” น้องสามแีก้ต่างแทนเสยีงเครอื “ตาบอดเหรอพีก่รณุ 

ถงึไม่เหน็ว่าพ่ีเชยีร์หตูาบวมไปหมดแล้ว เมือ่ไหร่จะเลกิสกัทนีะไอ้นสิยัชอบจกิ

กัดคนอื่นเนี่ย พี่ภพตายไปทั้งคนแล้วยังมานั่งแขวะเมียเขา ไม่กลัวผีพี่ภพจะ

มาหักคอเหรอไง!”

แทนที่จะโกรธ กรุณกลับยิ้ม…หยัน “เรื่องอะไรผีพี่ภพจะมาหักคอฉัน 

 3
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ฉันไม่ได้ท�าอะไรให้เขาสักหน่อย สู้หักคอฆาตกรท่ีเป็นคนใกล้ตัว ใกล้เตียง  

ไม่ดีกว่าเหรอ”

“นายกรุณ!!”

น�า้เสยีงแขง็ เฉยีบขาดดงัขึน้พร้อมกบัร่างสงูทีเ่พิง่ก้าวลงมาจากบนัได 

เดินตรงเข้าไปหา ใบหน้าของอลันเย็นชาประดุจใส่หน้ากาก ขัดกับดวงตา 

สีด�าสนิทซึ่งวาวโรจน์

“โตๆ กันแล้วยังพูดจาไม่รู้จักใช้สมอง ในภาวะแบบนี้ถ้าไม่คิดจะช่วย

ให้ก�าลงัใจกัน นายกก็ลบัไปนัง่เฉยๆ ในห้องตัวเองฉนัว่าจะสวยกว่า อย่างน้อย

ก็จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงชาวบ้านเขา!”

“ไม่ใช้สมองตรงไหน ผมก็แค่พูดความจริง…” 

“ความจริงอะไร…ความจริงที่แกคิดเพ้อเจ้อเอาเอง แล้วท�าให้เรา 

ทั้งบ้านตกเป็นผู้ต้องสงสัยกัน แกคิดว่านั่นเป็นความจริงที่ฉลาดแล้วงั้นสิ”

ไอริณขยับตัว หล่อนเป็นคนเดียวที่เพ่ิงกลับมาจากงานรื่นเริง ไม่รู้ 

รายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น หันมองพี่ชายสองคนประจันหน้ากัน ถามขึ้นมาทันที

“หมายความว่าที่ต�ารวจมาสอบปากค�าเราทั้งหมด เป็นความคิด 

ของพี่กรุณเหรอคะพี่ลัน พี่กรุณเองเหรอที่บอกต�ารวจว่า ไม่เช่ือท่ีพี่ภพ 

ฆ่าตัวตาย…” 

พ่ีชายคนรองไม่ได้ตอบ ทว่าความเงียบนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้

หญิงสาวหันไปหาตัวต้นเหตุ กรีดร้องออกมาอย่างคนที่เพิ่งได้สติ

“บ้าไปแล้วเหรอพ่ีกรุณ คิดบ้าๆ ประสาทกลับอะไรอยู่ ถึงไปบอก

ต�ารวจแบบนั้น บ้าๆๆ…ถ้าไม่ได้บ้าก็ต้องโง่บรม ไอนึกว่าปากดีอย่างเดียว ไม่

คิดเลยนะว่าพี่กรุณจะปากหมา ปากเสีย พาพวกเราซวยไปกันหมดอย่างนี้!”

“นี่ยัยไอ! แกไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันนะ”

“ท�าไมจะไม่มีสิทธิ์” ไอริณลุกขึ้นโต้หน้าด�าหน้าแดง โมโหเสียจนไม่รู้

จะด่าอีกฝ่ายว่าอย่างไรถึงจะสาแก่ใจ “ท�าอะไรลงไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ 

คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะตัวเองไปหมด ยังมีหน้ามานั่งจิกกัดด่าว่าคนนั้น 
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คนนี้ พี่กรุณคิดจริงๆ เหรอว่าใครในบ้านจะเป็นฆาตกรได้…”

กรุณคอแข็งเมื่อยืนกราน “ไม่ได้คิด แต่ฉันเชื่อ!”

“อ๋อเหรอ” น้องสาวคนเลก็ของบ้านกระแทกเสยีงใส่ เลยีนแบบสายตา

คมกริบ รู้เท่าทันของอลันมองกรุณชนิดหัวจรดเท้า ก่อนบอก “งั้นไอก็เชื่อ

เหมือนกันว่ามันอาจเป็นพี่กรุณ เพราะบ้านนี้ทั้งบ้านก็เห็นจะมีแต่คนโรคจิต

ชอบจับผิดอยู่คนเดียว ก็พี่นั่นล่ะ!”

“ยัยไอ!”

“พอกันสักที!” อลันตะคอกอย่างหมดความอดทน ใบหน้าที่แต่เดิม

คงจะคมคายชวนมอง มีร่องรอยความเหน็ดเหนื่อย อิดโรย สถานการณ์

ตึงเครียดที่เจอท�าให้เขารู้สึกเหมือนจะเป็นบ้า “ทะเลาะกันอย่างนี้แล้วได้

ประโยชน์อะไร ยังไงมันก็ไม่ช่วยให้พี่ภพฟื้นขึ้นมาได้หรอก”

ทันทีที่จบประโยคคือความเงียบ…เงียบจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจ

ของสมาชิกในห้องรับแขก ก่อนจะตามด้วยเสียงสะอื้นแผ่วๆ ของชาริณี  

ที่ดังเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ

อลันถอนหายใจ ทรุดตัวลงเคียงกัน หากยังไม่ทันจะปลอบ ชายหนุ่ม

ก็ได้ยินเหมือนพ่นลมหายใจ ก่อนค�าเปรยเบาๆ จะลอยมาเข้าหู

“ส�าออย!”

“นายกรุณ มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอ”

“ตรงไหนที่มาก” ท่าทางคนพูดไม่มีความกริ่งเกรงพี่ชายคนรองของ

บ้านแม้แต่น้อย “บอกไว้ตรงนีเ้ลยนะพีล่นั ให้ยงัไงผมกย็งัยนืยนัความคดิเดมิ 

ผมคนหน่ึงล่ะที่ไม่เชื่อว่าพี่ภพฆ่าตัวตาย ใครๆ ก็รู้ว่าพี่ภพเป็นคนอารมณ์ดี 

ร่าเริง เรียกง่ายๆ ก็สุขภาพจิตดี เพราะฉะน้ันไอ้เรื่องจะเครียดจนเก็บไป 

ฆ่าตัวตายน่ะโกหกทั้งเพ ส่วนเรื่องคนในบ้าน จะต้องกังวลกันไปท�าไม พวก

เราทั้งพี่ลัน ผม ยัยไอ อยู่กันมาตั้งนานไม่เคยมีปัญหา ไอ้คนที่น่าสงสัยก็ไม่ใช่

ใครหรอก พวกมาใหม่…คนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านเลิศด�ารงกุลต่างหาก!”

ถึงฝ่ายนั้นไม่เอ่ยชื่อ หากสมาชิกทั้งหมดดูเหมือนจะรับรู้ตรงกันว่า 
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ชายหนุ่มหมายถงึใคร ชารณิรีูส้กึว่าใบหน้าร้อนผ่าว ท้ังโกรธ ท้ังเกลยีดเจ้าของ

ประโยคจับใจ หญิงสาวอยากจะกางเล็บตะกุยใบหน้าหล่อเหลาของอีกฝ่าย

นัก หากที่ท�าได้คือถามออกไปเสียงสั่น

“คุณกรุณ พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง”

กรุณหัวเราะก้องเหมือนคนคลุ้มคลั่ง สบสายตาคนถามอย่างรู้ทัน  

ก่อนบอก

 “ก็หมายความตามที่พูด ดูนะพี่ลัน พูดถึงขนาดนี้แล้วคนบางคนยัง

แกล้งตหีน้าซือ่ไม่เข้าใจ ผมว่าคนทีไ่ม่มสีมองไม่ใช่ผมแล้วล่ะ แต่เป็น…คนอืน่…

มากกว่า”

ภรรยาผู้ตายใบหน้าเผือดลงกับตา ริมฝีปากของหล่อนสั่นสะท้าน 

เหมือนพร้อมจะปล่อยโฮออกมาได้ทุกเมื่อ ร้อนถึงไอริณที่อดรนทนไม่ได้  

อันที่จริงหล่อนก็ไม่ได้ชอบพอพี่สะใภ้หัวสูงคนสวยเท่าใด ทว่าความหมั่นไส้

กรุณมีมากกว่า

“พี่กรุณ พูดจาทุเรศ รู้ว่าไม่ชอบขี้หน้ากัน แต่ถึงยังไงก็ควรให้เกียรติ

พี่เชียร์บ้าง”

“เกียรติมีส�าหรับคนที่ควรได้รับเท่านั้นแหละยัยไอ แต่ไอ้พวกเล่นชู้ 

สู่ชาย สวมเขาให้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผัวน่ะ เห็นทีฉันจะให้เกียรติด้วยไม่ลง!

“คุณกรุณ!!”

“นายกรุณ!!” 

อย่าว่าแต่ชวิศที่ยั้งฝีเท้าทันควัน ศิศิราที่เดินตามมาเบื้องหลังยังชะงัก

ไปกับเสียงของชายหญิงที่ประสานขึ้นพร้อมเพรียงอย่างหลากความรู้สึก

“ความขดัแย้งในครอบครวั…” หญงิสาวได้ยนิผูก้องหนุม่เปรย เหมอืน

จะบอกให้หล่อนรูด้้วย “รายไหนรายนัน้ ถ้ารวยเข้าหน่อย เป็นมทีกุบ้าน แล้ว

ยิ่งรายนี้รวยระดับอภิมหาเศรษฐีพันล้าน ผมว่าคงซับซ้อนมีเง่ือนง�ามากกว่า

เราคิดแน่”

ร่างสูงในเครื่องแบบเดินน�า แพทย์สาวจึงท�าอะไรไม่ได้นอกจากสาว
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เท้าตามเข้าไปในส่วนรับแขกของบ้าน ด้วยความรู้สึกหนักอึ้งท่ีเกาะกุมจิตใจ

อย่างแปลกประหลาด 

อันที่จริง ตามประสาคนมีอคติในใจ ศิศิราอยากจะค้านข้อสันนิษฐาน

ของชวิศ แล้วตอกกลับว่าหล่อนไม่เห็นด้วย เพราะไม่ชอบมองคนที่ภายนอก 

แต่หลกัฐานทีเ่ผชญิในทีเ่กดิเหต ุท�าให้ต้องยอมรบัว่าสิง่ทีค่นรกัเก่าพดูอาจจะ

มีส่วนจริง

โดยภาพรวมที่คนนอกหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจมองเข้ามา สภาพ

ศพของเจ้าบ้านจะมองเป็นอืน่ไม่ได้เลยนอกจากการฆ่าตวัตาย ทว่าในสายตา

ผูเ้ชีย่วชาญทางนิตเิวช ต่อให้ไม่ใช่หล่อน ต่อให้ไม่ได้เหน็ภาพผ่านสมอง สมัผสั

ไม่ได้ถึงพลังรุนแรงผิดปกติภายในห้องนั้น แต่ศิศิรารับประกันว่าเพียงมอง

ปราดเดียวทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการตายของผ่านภพนั้นมีความ

ผิดธรรมชาติอยู่มาก ที่ชวนให้สงสัย และต้องลงมือชันสูตรพลิกศพเพื่อหา

สาเหตุว่ามันผิดแปลกที่ตรงไหน!

เสียงกระแอมของชวิศแทรกกลางการโต้เถียงอันเผ็ดร้อนของสมาชิก

บ้านเลิศด�ารงกุล พร้อมๆ กับดึงศิศิราให้หลุดออกจากภวังค์ 

อลัน ที่ตอนนี้กลายเป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านลุกยืนขึ้นอย่างให้เกียรต ิ

ผู้มาใหม่ตามมารยาท ในขณะที่ผู้หญิงอีกสองคนดูจะวางหน้าไม่ค่อยถูกเมื่อ

เห็นคนในเครื่องแบบอีกครั้ง 

ส่วนสดุท้าย แพทย์สาวมองเขาอย่างพจิารณามากขึน้ ชายหนุม่ผวิขาว 

รูปร่างเพรียวบางสะโอดสะอง แต่งกายทันสมัยเฉียบ…นี่กระมัง เจ้าของชื่อ 

กรุณผู้ไม่เชื่อว่าประมุขของบ้านนี้ปลิดชีวิตตนเอง

ความตึงเครียดยังลอยอยู่ในบรรยากาศจนสัมผัสได้ ทว่านายต�ารวจ

หนุ่มที่คงจะเคยชินกับสถานการณ์เช่นน้ีมองข้ามอย่างไม่ได้สนใจ พุ่งเข้า

ประเด็นโดยไม่รอช้า

“โชคดจีงัเลยนะครบัทีอ่ยูก่นัพร้อมหน้า ผมจะได้ถอืโอกาสแนะน�าตวั

และผูร่้วมงานทีจ่ะมารบัผดิชอบคดนีีไ้ปพร้อมๆ กนั ผมร้อยเอกชวศิ จะมารบั
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หน้าทีค่วบคมุและดูแลคดี ส่วนนี ่แพทย์หญงิศิศิรา แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน

นิติเวชที่จะสละเวลามาให้ความช่วยเหลือเราชันสูตรพลิกศพเพื่อหาร่องรอย

การตายในคดีคุณผ่านภพ ครับผม” 

การประกาศชื่อ เหมือนการประกาศศึกให้สมาชิกในบ้านรู้สึกเหมือน

ว่าหล่อนอยู่ฝ่ายตรงกันข้าม ศิศิราต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพียงในหน้า เมื่อ

เห็นทุกคนในที่นั้นขยับกาย มองมาด้วยทีท่าระมัดระวังตัวยิ่งข้ึน จะมีเพียง 

ผู้เดียวคือกรุณ ที่ยิ้มรับหล่อนกับชวิศ หากปรายตาอย่างหมายมาดไปยัง 

พี่สะใภ้ น�า้เสียงห้าวมั่นอกมั่นใจเมื่อบอกว่า

“ยินดีนะครับผู้กอง คุณหมอ ถ้ามีอะไรข้องใจ หรือมีปัญหาสงสัย 

ต้องการให้ผมช่วยเหลอืกไ็ม่ต้องเกรงใจ เพราะผมเองกอ็ยากให้ฆาตกรมนัถกู

ลงโทษเร็วๆ เหมือนกัน”

“พอสกัทเีถอะน่าพีก่รณุ” ไอรณิแหวอย่างเหลอือด หล่อนอยากไปให้

พ้นจากความอึดอัดตรงหน้าใจจะขาด “คุณหมอกับคุณต�ารวจเขายังไม่ได้ว่า

อะไรสักค�า ท�าไม…อยากนักใช่ไหมให้มันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านเนี่ย”

“ฉันไม่ได้อยาก เอ๊ะ ยัยไอนี่…แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้อง

พยายามหาตัวคนผิดมาลงโทษ ไม่ปล่อยให้มันลอยนวล”

“ใจเยน็ๆ กนัก่อนเถอะครบั” ประโยคเรือ่ยๆ ของชวศิทีป่รามขึน้ หยดุ

การโต้เถียงของสองพี่น้องลงได้ชะงัด “คดีของคุณผ่านภพยังไม่สามารถสรุป

ได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม ฉะน้ันผมไม่ให้รีบร้อนตัดสินใจให้ 

กลายเป็นปัญหาบานปลายกันเสียเปล่าๆ แต่อยากให้ทุกคนร่วมมือกับทาง

ต�ารวจเต็มที่ ทั้งในการสอบปากค�า การยืนยันที่อยู่ ตลอดจนพยานหลักฐาน

ของแต่ละคน เพื่อด�าเนินงานไปตามขั้นตอน และท่ีผมเข้ามาหาพวกคุณใน 

วันนี้ก็เพื่อขอให้มีการเซ็นรับรองหนังสืออนุญาตชันสูตรพลิกศพผู้ตายอย่าง

เป็นทางการ ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในเรื่องนี้ครับ…คุณชาริณี 

หรือคุณอลัน”

แพทย์สาวเห็นชาริณีกับอลันสบตากันโดยอัตโนมัติ ฝ่ายหญิงมีความ
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ประหวั่นพรั่นพรึง ไม่เชื่อมั่นบางประการ ในขณะที่ฝ่ายหลังปรายตาท่ีไม่ได้

บ่งบอกแววเป็นมติรมาทีห่ล่อน สดุท้าย เขาเลอืกทีจ่ะเอ่ยกบันายต�ารวจหนุม่

มากกว่า

“ผมไม่เข้าใจ เท่าที่ผมรู้ ทางนิติเวชสามารถชันสูตรศพในที่เกิดเหตุ

แล้วสรุปผลได้เลย”

“นัน่คอืกรณทีีผู่ต้าย ตายโดยธรรมชาตคิรับ แต่ในกรณขีองคณุผ่านภพ

ทีญ่าตคินหน่ึง แจ้งกับทางต�ารวจว่าไม่มัน่ใจในสาเหตุการตายของคณุผ่านภพ 

วิธีการด�าเนนิการจงึแตกต่างออกไป…ทางแพทย์จึงจ�าเป็นต้องผ่าเพือ่ชันสตูร”

ความเงียบอันน่าอึดอัดครอบคลุมอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนอลันจะประกาศ

ก้อง

“ผมไม่ให้ผ่า! ไร้สาระน่า คนตายก็คือตายไปแล้ว พวกคุณควรจะให้

ความเคารพพี่ชายผมบ้าง”

“มันไม่ใช่เร่ืองเคารพหรือไม่นะครับคุณอลัน แต่เป็นเรื่องของ

กระบวนการยุติธรรม” ชวิศ พยายามชี้แจงอย่างใจเย็น ในขณะท่ีคู่สนทนา

เสียงเย็นเยียบ ใบหน้ากร้าว เหมือนน�้าแข็งขั้วโลก

“ยุติธรรมอะไรผมไม่สน อยากจะชันสูตรอะไรก็ท�ากันไปสิ แต่ผม 

ไม่อนุญาตให้ผ่า บ้าหรือเปล่า ใครจะยอมให้หมอซี้ซั้วท่ีไหนก็ไม่รู้มาผ่าร่าง 

ของพี่ชายตัวเองเหมือนช�าแหละหมูกลางตลาด…จะบอกอะไรให้อย่างนะ 

คุณต�ารวจ ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าพี่ชายผมตายเพราะอะไร บางทีอาจจะ 

ไม่เกี่ยวกับการผ่าไม่ผ่าหรอก สิ่งที่คุณควรพิจารณา คือฝีมือของแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญที่คุณพามามากกว่า!”

ศิศิราหน้าชาเหมือนถูกตบ ดวงตาคู่สวยของหล่อนวาววับขึ้นด้วยแรง

อารมณ์ และก็เหมือนชวิศจะรับรู้ได้ว่าหล่อนโกรธ ชายหนุ่มรีบแก้ให้ทันควัน

“คุณหมอท�างานร่วมกับหน่วยงานราชการมาหลายปี ถือได้ว่าเป็น

แพทย์มือดีที่สุดที่เรามีนะครับคุณอลัน ถ้าจะกังวลเรื่องฝีมือถือว่ารับประกัน

ได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วง เราปิดได้มาหลายคดีก็เพราะการชันสูตรของคุณหมอ”
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ศศิริาไม่ว่า หากน้องชายของนายผ่านภพจะไม่สรรเสรญิเยนิยอหล่อน

ตามที่ชวิศพูด แต่หล่อนเกลียด…เกลียดสีหน้าเหมือนหยันเย้ยคนทั้งโลก 

ของเขา เกลียดรอยยิ้มมุมปาก กับดวงตาที่ท�าเป็นรู้เท่าทันทุกอย่างที่มองมา 

เหลือเกิน

“ถ้าเก่งจรงิอย่างทีค่ยุ ท�าไมต้องผ่าล่ะครบั…ท�าไมไม่พดูให้มนัจบๆ ไป 

ว่าพ่ีชายผมน่ะฆ่าตัวตาย หรอืทีท่�าเรือ่งให้มนัเยิน่เย้อยอกย้อนกนัอยูน่ี ่เพราะ

ตั้งใจจะยื้อให้คดีมันดังขึ้นมา เพื่อที่คุณหมอและคณะจะได้หน้า ได้ผล

ประโยชน์จากศพของพี่ชายผม!”

คราวน้ีไม่ใช่แต่ศศิริา หากผูก้องหนุม่กห็น้าตงึขึน้มาบ้าง เขาก�าลงัขยบั

ปากจะเอ่ยอะไรออกไป หากเสียงหวานชิงขัดขึ้นเสียก่อน

“ไม่เอาน่าลัน…ท�าไมถึงพูดกับคุณหมออย่างนั้น เธอก็แค่ท�าไปตาม

หน้าที่เท่านั้นเอง”

แพทย์สาวเหน็ว่ามอืบางยดึข้อมอืชายหนุม่ทีอ่ารมณ์ก�าลงัคกุรุน่เอาไว้

ดุจจะทั้งปรามและปลอบประโลม ในขณะที่เขายังคงฮึดฮัด มองมาท่ีหล่อน

ด้วยสายตาบ่งบอกความเป็นศัตรูเปิดเผย

“ก็ไม่ใช่เพราะหน้าที่เหรอเชียร์ ที่คนสมัยนี้ล้วนหาผลประโยชน์จาก

มนั…ในขณะทีพ่วกเราไม่อยากให้เป็นข่าว แต่ทางต�ารวจกลบัอยากให้เรือ่งมนั

ดงั ให้พวกนกัข่าวหวิโซเข้ามาขดุคุ้ย ลากโคตรเหง้าสกัหลาดออกมาประจาน…

ผมไม่เข้าใจ ก็แค่สรุปว่าพี่ภพตายเพราะผูกคอตายมันจะอะไรนักหนา…”

“ยัดเงินปิดปากดิฉันสักก้อนให้ดิฉันโกหก ไม่ต้องชันสูตรพลิกศพ 

ให้ต้องเสียทั้งเวลาทั้งพลังงานดิฉันย่อมท�าอย่างที่คุณต้องการได้ แต่ด้วย 

จรรยาบรรณแพทย์ ดิฉันท�าไม่ได้…” 

ดวงตาสีด�าสนิท ภายใต้คิ้วเข้มของอลันหรี่ลงอย่างไม่วางใจ เมื่อเอ่ย

“คุณหมายความว่ายังไง”

เป็นทีของศิศิราบ้างที่จะเลียนแบบรอยยิ้มเยือกเย็นของเขา แววตาคู่

สวยคุโพลงอย่างสาแก่ใจ

ตวัอยา่ง
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“ก็หมายความว่า ดิฉันไม่สามารถเขียนรายงานได้ว่าการตายของคุณ

ผ่านภพเป็นการฆ่าตวัตาย ในเมือ่…รูอ้ยูแ่ก่ใจว่าเงือ่นทีใ่ช้รดัคอนัน้ ไม่ใช่เงือ่น

ท่ีผู้ตายจะสามารถผกูได้ด้วยตวัเอง ยิง่ไปกว่านัน้ ดฉินัคงบอกสือ่มวลชนไม่ได้

ว่าคณุผ่านภพขาดอากาศหายใจจากการผกูคอตาย ในเมือ่พีช่ายคณุตายก่อน

ที่จะถูกแขวนคอกับตู้เสื้อผ้าเสียอีก!”

หลงัจบประโยคยดืยาว คือเสยีงร้องอทุานของสมาชิกบ้านเลศิด�ารงกลุ

ด้วยความรู้สึกหลากหลาย ชาริณีปิดปากกลั้นเสียงสะอื้น ไอริณตาเบิ่งชะงัก

ค้าง ส่วนกรุณที่เป็นตัวตั้งตัวตีมาตั้งแต่แรกมีสีหน้าซีดเซียวเหมือนเลือดหาย

ไปหมดจากตัว จะมีก็แต่อลันที่ข่มอารมณ์ด้วยการขบกรามจนเป็นสันนูน 

ตะคอกคนพูดอย่างไม่เกรงใจ

“นี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณ คุณหมอ…พวกผมไม่มีเวลาจะมานั่งฟัง 

เรื่องไร้สาระหรอกนะ”

ชวศิทีม่องมาเหมอืนจะปรามอยูใ่นท ีท�าให้แพทย์สาวจ�าต้องเกบ็กลนื

อีกหลายค�าพูดเผ็ดร้อนลงคอไป บอกตามเหตุผล

“ดฉินัไม่เคยล้อเล่น…อนัทีจ่รงิ ไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะ หลกัฐานเท่านีเ้พยีงพอ 

ท่ีจะยืนยันแล้วว่าคุณผ่านภพเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรม ดิฉันไม่แน่ใจว่า 

เจ้าทกุข์ชนดิไหนจะไม่เอาเรือ่ง…อาจจะเป็นคุณ…” หล่อนเลกิคิว้ ท้าทาย “แต่

ในทางกฎหมาย เราไม่สามารถปล่อยผูก้ระท�าผดิลอยนวลได้ ดงันัน้ถงึทางคณุ

จะไม่ยอมให้ผ่า ศาลกค็งสัง่ฟ้อง แล้วมอบหน้าทีใ่ห้ทางนติเิวชด�าเนนิการอยูด่ี 

แต่เอ…มาคิดดูให้ดี ข้อยกเว้นส�าหรับการผ่าชันสูตรศพผู้ต้องสงสัยว่าถูก

ฆาตกรรมมีอย่างหนึ่ง…”

“อะไร!” อลันกระชากเสียงถาม

“ผู้ตายนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งการผ่าชันสูตรจะมีผลขัดต่อหลัก

ศาสนา เอ๊ะ…หรือคุณผ่านภพเป็นอิสลามคะ”

ศิศิราประสานสายตาฝ่ายนั้น…ท้าทาย และหล่อนก็สาแก่ใจนักที่เห็น

แววตาสีด�าสนิทเหมือนถ่านของอลันลุกโพลง!
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“นี่…นี่คุณหมอก�าลังจะบอกว่า คุณภพ…สามีดิฉัน ถูกฆ่า จริงๆ อย่าง

นั้นเหรอคะ” 

เสยีงครางแผ่ว ใบหน้าขาวของชารณีิท�าให้แพทย์สาวถอนหายใจเฮอืก 

ดงึอารมณ์ตนเองให้สงบลง กลบัมาอยูก่บัเหตุการณ์ตรงหน้า มองภรรยาผูเ้สยี

ชีวิตด้วยความเห็นใจ เมื่อบอกว่า

“เสยีใจทีดิ่ฉนัต้องบอกว่าใช่ค่ะ…ผูก้องคะ ดฉินัคดิว่าเราคงต้องรบกวน

ให้คุณชาริณีเซ็นมอบสิทธิ์ในการชันสูตรพลิกศพ เพราะเท่าที่ดิฉันทราบ 

ภรรยาย่อมมีสิทธิ์ในเรื่องนี้มากกว่าน้องชายต่างสายเลือด หรือถ้าไม่ยอม คง

ต้องขอค�าสั่งศาลสั่งฟ้องเพื่อขอรับการผ่าชันสูตร ซ่ึงรับรองได้เลยว่าทางเรา

จะชนะ เพราะหลักฐานที่ดิฉันมี มันก็มากจนเกินพอ!”

ชวิศคล้อยตามความเป็นเหตุเป็นผลง่ายนั้นง่ายดาย นายต�ารวจหนุ่ม

ถอืเอกสารไปจ่อตรงหน้าของภรรยาม่ายคนสวยของนายผ่านภพซ่ึงมทีีท่าลงัเล 

ไร้ซ่ึงความมั่นใจใดๆ ทั้งสิ้น เคียงข้างอลันซึ่งจับจ้องมาด้วยสายตาขึ้งเคียด 

ไม่ปิดบัง 

ศศิริาสบสายตาทีบ่อกความเป็นปฏปัิกษ์ชดัแจ้ง แล้วเมนิ ถอนหายใจ

เฮือก หล่อนก็แค่ท�าทุกอย่างไปตามหน้าที่ ไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้าทุกข์ 

พยายามจะไม่ให้คติมาเป็นเทียนส่องน�าหนทางไขคดี…ทว่ามาจนถึงวินาทีนี้ 

ก็ขอให้ความสงสัยที่เริ่มก่อเค้าขึ้นในใจหล่อน มันไม่เป็นความจริงก็แล้วกัน

แขกหมดบ้าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถาบันที่ค่อยๆ ล�าเลียงร่าง

ไร้ชวีติของผ่านภพตามหลงัร้อยต�ารวจเอกชวศิออกไปอย่างระมดัระวงั สมาชิก

ตระกลูเลศิด�ารงกลุกส็บตากนัอย่างอหิลกัอเิหลือ่เตม็ท ีก่อนทีก่รณุจะเป็นฝ่าย

ขอตัวออกจากบ้านไปเงียบๆ โดยที่ไม่มีใครคิดรั้งไว้ 

ไอริณมองพี่สะใภ้ที่ยังนั่งน�า้ตาไหลเป็นเผาเต่ากับพี่ชายคนรอง ก�าลัง

คดิจะเอาอย่างด้วยการหลบฉากออกไปบ้าง ทว่าช้าไปกว่าเสยีงแข็งๆ ทีด่งัข้ึน

“นั่นจะไปไหนยัยไอ”

ตวัอยา่ง
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“ก็จะไปข้างนอกน่ะสิคะ”

“ไปข้างนอก?” อลนัขมวดคิว้ฉบั “เมือ่คนืกไ็ม่ได้กลบับ้าน พอกลบัมา

ไม่กี่ชั่วโมงก็คิดจะออกนอกบ้านอีกแล้วเหรอ ยัยไอ…หัดส�านึกตัวไว้บ้างว่า 

แกน่ะเป็นผู้หญงิ ถ้าเป็นผูช้ายอย่างนายกรณุ จะเทีย่วหวัหกก้นขวดิยงัไงพีจ่ะ

ไม่ว่าเลย”

“โธ่ พีล่นั ไอโตแล้วนะคะ…” หญิงสาวเถยีงอย่างหงดุหงดิ ใจจรงิอยาก

จะบอกว่าอย่างหล่อนน่ะโตจนควรจะมลีกูมผีวัได้แล้วด้วยซ�้า แต่กเ็กรงใจ “จะ

มานั่งห่วงนั่นนี่อะไรมากมาย ไอไม่สร้างเรื่องเดือดร้อนให้พี่ลันก็พอแล้ว”

ชายหนุ่มแค่นหวัเราะ ดวงตาคมปลาบจ้องมองลกูสาวของญาตผิูใ้หญ่

คนสนิทอย่างต�าหนิ

“ไม่สร้างเร่ืองเดือดร้อน แต่ไม่เคยคิดจะอยู่ช่วยเหลือกันยามมีเรื่อง

เดือดร้อน ข้าวบ้านนี้มันมียางจริงๆ เลี้ยงคนแล้วกตัญญูกันทุกคน!”

“พี่ลัน!”

“โธ่ ลัน อย่าไปว่าน้องเลย ไอคงไม่ได้ตั้งใจ”

“ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ใส่ใจกันแน่เชียร์” อลันโต้เผ็ดร้อน “นี่พี่ภพจะ 

รูไ้หมว่าขนาดตายไปแล้ว น้องนุง่ยงัไม่เคยคดิมาสนใจศพ จะสนใจอกีทกีต็อน

แบ่งมรดกกันล่ะมั้ง”

ชารณิไีด้แต่ส่งกระแสความเหน็ใจไปให้น้องสามทีีไ่ม่ได้มองหล่อน แต่

ยืนหน้าด�าหน้าแดงด้วยความโกรธห่างออกไป

“พูดอย่างนี้เท่ากับว่าพี่ลันดูถูกไอนะ…ถามหน่อยเถอะว่าถึงไอสนใจ

เรือ่งนีไ้ป แล้วช่วยให้อะไรให้มนัดีขึน้มาได้บ้าง ให้พีภ่พฟ้ืนได้กไ็ม่ หาตวัฆาตกร

ได้ก็เปล่า แล้วท�าไมไอจะต้องมาเสียเวลาด้วย”

“เวลาของแกมนัส�าคญัอะไรนกัหนายยัไอ วนัๆ ดแีต่ลอยละล่องไปมา 

ไม่เคยท�าตัวให้เป็นประโยชน์ ที่พี่ภพยังให้เงินแกใช้อยู่ทุกวันนี้ก็บุญเท่าไหร่

แล้ว ถ้าเป็นฉนั…กบัคนทีไ่ม่เคยคดิจะท�างานท�าการอะไรให้มนัเป็นประโยชน์

ต่อวงศ์ตระกูล ฉันจะไม่ให้สักบาท”
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ไอริณเม้มปากเป็นเส้นตรง…ถึงจะเป็นพี่ชายคนรองของบ้าน หาก

หล่อนก็ ‘เกรง’ ความเอาจริงเอาจัง กับสายตาดุๆ ที่เหมือนจะรู้ทันไปเสีย 

ทกุเรือ่งของอลนัมากกว่าพีช่ายคนโตทีใ่จดีกบัน้องๆ เสมออยา่งผ่านภพ และ

ไม่เคยกล้าตีฝีปาก อาละวาดฟาดงวงฟาดงาใส่เหมือนที่ท�ากับกรุณ 

ยิ่งตอนนี้ไม่มีผ่านภพคุ้มกะลาหัวแล้ว หญิงสาวก็รู้ดีว่าอ�านาจทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุดูแลภายในบ้าน รวมไปจนถงึทีบ่รษิทัย่อมถกูถ่ายโอน

ไปสู่มือของอลัน ดังนั้น แม้จะรู้สึกโกรธจนแทบอยากจะกรี๊ดใส่หน้า หล่อนก็

จ�าเป็นต้องนิ่ง คนอย่างไอริณ แม้จะไม่ฉลาดนักแต่ก็ไม่ได้โง่…ไม่ได้ซื่อบื้อจน

ยอมทุบหม้อข้าวตัวเอง!

เห็นฤทธิ์เดชของน้องสาวคนเล็กซา อลันจึงค่อยผ่อนลมหายใจเฮือก 

“พ่ีไม่ได้ห้ามหรอกนะทีจ่ะออกไปเทีย่วเล่นบ้าง แต่สถานการณ์ตอนนี้

มันไม่เหมือนเม่ือก่อน ยิ่งมีเร่ืองอย่างน้ีเกิดขึ้นพวกเราก็ยิ่งต้องระมัดระวัง

ตวั…” ชายหนุม่เลีย่งทีจ่ะพดูถงึเหตุการณ์ฆาตกรรม เพราะเขาเองกย็งัไม่ปักใจ

เชื่อแพทย์สาวหน้าอ่อน ไพล่ไปถามว่า “แล้วที่ออกไปนี่จะออกไปไหน”

ไอริณอึกอัก ภายใต้สายตาใคร่รู้ของพ่ีสะใภ้กับพี่ชายคนรอง ก่อน

ตัดสินใจตอบตามตรง 

“ไอว่าจะไปขอค้างที่คอนโดฯ เพื่อน”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะน้องไอ” คราวนี้ชาริณีเป็นคนเอ่ยปากบ้าง ในขณะ

ที่อลันจับตามองนิ่ง

“คือ…ไอ…ไอกลัวผี ไออยู่ไม่ได้หรอก นอนไม่ไหว บ้านที่มีคนตาย 

ขนาดนี้ กลางวันยังไม่เท่าไหร่ แต่ตกกลางคืนไอต้องประสาทตายแน่ๆ!” 

อลันมองร่างเพรียวบางของน้องสาวคนเล็ก ทั้งเอือม ทั้งระอา จนไม่รู้

จะพูดว่าอะไร

“ยัยไอ ผีหรือคนตายที่แกพูดถึงคือพี่ชายของแกเองนะ”

“ก็เพราะเป็นพี่น่ะสิไอถึงกลัว” สีหน้าของคนพูดสยดสยองจริงจัง  

“พี่ลันก็รู้ว่าพี่ภพเอ็นดูไอ ถ้าเกิดพี่ภพมาหาไอคืนนี้ มาชวนไอไปอยู่ด้วย ไอ 
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ไม่ต้องหัวโกร๋นตายเหรอ แล้วนี่ไม่ใช่ตายธรรมดานะแต่ตายโหง…แล้วผี

ตายโหงใครเขาว่าเฮีย้นนกั ไอไม่เอาด้วยหรอก ใครอยากอยูก่อ็ยูไ่ปคนเดยีวเถอะ  

ไอกลัว”

ไม่รู้จะสมเพชใครดีระหว่างเขาหรือหญิงสาว อลันโบกมือไล่ไอริณ ท่ี

วิ่งพรวดพราดออกไปติดเครื่องรถโดยไม่คิดแม้แต่จะขึ้นไปหยิบข้าวของส่วน

ตัวบนห้อง 

ชายหนุ่มเหนด็เหนือ่ยจนไม่อยากจะพดูกบัใคร เขาพมึพ�าเบาๆ ขอตวั

กับพี่สะใภ้วัยเดียวกัน ก่อนจะขึ้นไปชั้นสอง 

จากปลายตา ทางปีกด้านหนึ่งของตัวตึกติดกับห้องพักของชาริณี  

คือจุดเกิดเหตุสะเทือนขวัญอันเป็นห้องนอนและห้องท�างานของประมุขบ้าน 

เลิศด�ารงกุล 

อลันเห็นนายต�ารวจสองสามคนถูกวางก�าลังเฝ้าประจ�าการอยู่ นัยว่า

เพ่ือกนัร่องรอยการสญูหายของหลกัฐาน ชายหนุ่มโคลงศรีษะอย่างเพลยีหวัใจ 

ก่อนจะเลี้ยวไปทางห้องพักของตนเอง

ปิดประตหู้องนอนได้กเ็หมอืนถกูตดัขาดออกจากโลกภายนอก เครือ่ง

ปรบัอากาศเยน็เฉยีบส่งเสยีงครางฮอืเบาๆ ในความเงยีบ ผ้าม่านสเีข้มทัง้หนา

และหนักบดบังแสงสีส้มยามใกล้สนธยาให้ห้องนั้นมืดมิดไม่ต่างจากถ�้า ความ

วังเวง หดหู่ หม่นหมอง ดูจะซึมแทรกอยู่ทุกอณูของบรรยากาศโดยรอบ

ไหล่หนาที่ตั้งผงาดมาเสมอของเจ้าของห้องค้อมลู่ลงเหมือนคนแก่  

อลันทิ้งตัวลงกับเตียง หัวสมองปวดหนึบและหนักอึ้งจนคิดว่ามันอาจจะแตก

ออกมาได้เป็นเสีย่งๆ ชายหนุม่รูส้กึถงึความตึงเครยีดทีข่ดเป็นเกลยีวเขมง็และ

บิดตัวอยู่ในสมอง…จนเขาอยากจะคลื่นไส้ อาเจียน…

เร็วเท่าความคิด ร่างสูงกระโจนพรวดเดียวกระชากประตูห้องน�้าออก 

ก่อนจะโก่งคอที่อ่างล้างหน้าหมดไส้หมดพุง รู้สึกขมปร่าไปหมดท้ังปากและ

ลิ้น เพราะสิ่งที่ออกมามีเพียงน�า้ย่อยของคนท้องว่างเท่านั้น 

อลันเปิดน�้าแรงๆ วักล้างหน้าตาอีกครั้ง แต่ยากเหลือเกินท่ีจะสัมผัส
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กับความสดชื่นในเวลานี้ 

ชายหนุ่มเงยมองกระจก คนทีม่องตอบกลบัมาเหมอืนคนแปลกหน้าที่

เขาไม่รูจ้กั เวลาเพยีงชัว่วนั สร้างความซดีโทรมให้กบัดวงหน้าอย่างน่าใจหาย 

รอยความสุขที่เคยระริกไหวอยู่ในแววตาละลายวับไปเหมือนน�้าค้างต้องแสง

อาทิตย์…ร่างสูงใหญ่หลับตาลงอีกคร้ัง หมดแรงเสียจนต้องยืนพิงผนังเพื่อ

ทรงตัวเอาไว้ 

จริงอยู่ ตลอดมาเขากับผ่านภพจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องที ่

รักใคร่กลมเกลียวกันนัก ไม่ใช่เพราะอายุที่ต่างกันเป็นสิบปีเท่านั้น ทว่าความ

ต่างมารดาก็เป็นเสมือนก�าแพงกั้นกลางสายเลือดให้ตะขิดตะขวงใจอยู่เสมอ 

โชคดทีีม่เีพยีงอย่างเดยีวกค็อื มารดาของผ่านภพทีเ่ขาเรยีกว่า ‘แม่ใหญ่’ 

ไม่ได้รังเกียจรังงอนลูกชายเมียรองที่แม่เสียตั้งแต่เกิด ดังนั้น นายอลันอย่าง

เขาจงึมโีอกาสได้ทกุอย่างเทยีมหน้าเทยีมตา ได้รบัการอปุถมัภ์ด้านการศกึษา

ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทายาทคนโตของตระกูล

หากมันก็เท่านั้น…อลันยิ้มขม ใครจะรู้บ้างว่าสิ่งท่ีเขาได้มันไม่เคยพอ 

ใครจะเข้าใจบ้างว่าเดก็ผูช้ายตวัเลก็ๆ คนหนึง่ บางทกีต้็องการเพยีงอ้อมกอด

อุ่นๆ ของพ่อและแม่ ไม่ใช่ของเล่นราคาแพงที่พี่เลี้ยงซื้อหามาให้…ทว่า สิ่งที่

ต้องการ เขาไม่เคยได้ 

พ่อ ทีใ่ครๆ เรยีกว่าเจ้าสวั ทุม่เทกบังานเสยีจนไม่เคยมเีวลาแม้จะกลบั

มาร่วมโต๊ะกินข้าว หรือถ้าได้กลับบ้าน พ่อก็จะไปขลุกอยู่กับคุณแม่ใหญ่ กับ

ลูกชายคนโตท่ีนอกจากหัวดี เรียนเก่ง และยังท�าอะไรถูกอกถูกใจไปเสีย 

ทุกอย่าง สิ่งที่อลันจ�าได้แม่นย�าว่าได้รับ คือรอยยิ้มเมื่อถูกเรียกตัวเข้าไปหา 

ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับการเรียนเล็กน้อย ก่อนตบหัวอย่างห่างเหินถ้า

เขาท�าอะไรถูกใจ พร้อมกับเงินอีกก้อนใหญ่เป็นค่าขนม

…มนัเป็นอย่างนัน้มาเสมอ เป็นแบบแผน ไม่เคยเปลีย่น ส่วนเรือ่งทีจ่ะ

หวังให้คุณแม่ใหญ่มาโอ๋เอาใจเท่าเทียมกับลูกชายคนเดียวเป็นอันว่าฝันค้าง 

เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกเมียน้อย แล้วลูกเมียน้อยจะหวังอะไรได้เล่า
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มือหนา หากขาวซีด ยกขึ้นเสยผมทั้งๆ ที่สั่นระริก บางทีอลันยังเคย

คิดเล่นๆ ว่าการที่เขาไม่ถูกคุณแม่ใหญ่เกลียด ไม่ใช่เพราะฝ่ายนั้นใจดี แต่คง

เป็นเพราะทนสมเพชไม่ได้มากกว่า

…แม่ก็ตาย พ่อก็ไม่ได้รักใคร่ดูด�าดูดีสักเท่าไหร่ ถ้าลองสิ…ลองแม่เขา

อยูเ่ป็นหนามยอกใจ แล้วเจ้าสวัรกัใคร่เอน็ดูในตัวเขา บางที เหตกุารณ์มนัอาจ

จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ 

หลายครั้ง อลันนึกอยากให้ผ่านภพหายวับไปจากโลกนี้ หลายหนเขา

คิดอยากแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพี่ชายคนโตมาเป็นของตนเองดูบ้าง 

แต่ดูเหมือนพระเจ้าจะจงเกลียดจงชังเขาเสียนัก เพราะโอกาสนั้นก็ไม่เคยมา

ถึง สุดท้ายไม่ว่าอะไร หรือใคร!…ผ่านภพผู้เกิดมาพร้อมพรั่งไปเสียทุกอย่าง

ก็ได้ครอบครองไปเสียทั้งหมด ไม่เคยเผื่อแผ่มาถึงเขาเลย!

เขาควรจะโทษใครดีนะ ระหว่างความโชคดีของพี่ชายร่วมสายเลือด 

หรือความอาภัพอับโชคของตนเอง 

หรอืบางทกีารทีผ่่านภพจากไปก่อนวยัอนัควรมนัอาจจะเป็นเรือ่งดแีล้ว

หรอืเปล่า…บางคร้ัง นีอ่าจจะเป็นทางทีโ่ชคชะตาเปิดให้เขาได้ก้าวเดนิโดยไม่มี

เงาของพี่ชายคนดีคนเก่งมาบดบังอยู่ข้างหน้าแล้วกระมัง??

น�้าตาหยดแรกต้ังแต่ได้รู ้ข่าวการตายของประมุขบ้านเลิศด�ารงกุล 

ซมึออกมาจากทางหางตา ความคดิดังกล่าวท�าให้ชายหนุม่รูส้กึผดิ รูส้กึเลวจน

ขยะแขยงตัวเองเกินทน 

ตลอดมาผ่านภพไม่เคยแสดงทีท่ารังเกียจเขา ถึงไม่สนิทกันนัก ทว่า

ฝ่ายนั้นก็ยังวางตัวเป็นพี่ชายที่แสนดี อบอุ่น ใจกว้างและยุติธรรมกับเขามา

เสมอ และแม้แต่เรื่องเดียวที่ท�าให้เขาชิงชังและริษยาพี่ชายคนโตจับใจ… 

ผ่านภพล้วนแต่ท�าไปเพราะความไม่รู้ เพราะอลันเชื่อว่า หากพี่ชายคนโตรู้ 

การตัดสินใจทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงทันที!

ความคิดสับสนวนเวียนท�าให้อลันรู้สึกขมับปวดตุบ เพลียจัดจนอยาก

จะล้มตวันอนเสยีในห้องน�า้ ชายหนุ่มต้องจ�าใจลากสงัขารกลบัมาถึงเตยีงอย่าง
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ยากล�าบาก และเพยีงวนิาทสีัน้ๆ ทีห่วัสมัผสัหมอน คนทีน้่อยเนือ้ต�า่ใจว่าเป็น

ลูกชายเมียรองก็นอนหลับสนิท 

อลันไม่ได้ยินเสียงอินเตอร์คอมจากแม่บ้านท่ีเรียกข้ึนมาถามว่าจะ 

รับข้าวเยน็ไหม ไม่ได้ยนิเสยีงเคาะประตเูบาๆ หน้าห้อง เขาไม่รูด้้วยซ�า้ว่าห้อง 

ไม่ได้ล็อก ใครบางคนก็เปิดประตูก้าวเข้ามาอย่างถือวิสาสะ อลันไม่มีทางรู้ได้

เลย ว่าในความมืด ใครคนหนึ่งจะคุกเข่าลงข้างๆ เตียง เฝ้ามองดูเสี้ยวหน้า

คมคายแนบหมอน ด้วยสายตารักใคร่ อาวรณ์ลึกซึ้ง!
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