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บทนำ�

เสียงเจื้อยแจ้วบรรยายความพรั่งพร้อมและดีงามของคอนโดมิเนียม
เป็นน�ำ้ ไหลไฟดับ ไล่ตงั้ แต่การตกแต่งภายในห้องพัก สภาพแวดล้อม ระบบ
รักษาความปลอดภัย ไปถึงร้านค้าสารพัดสารพันทีต่ งั้ อยูร่ ายรอบ เพือ่ โน้มน้าว
และชักจูงใจผูท้ เี่ ดินตามมาไม่หา่ งให้เห็นดีเห็นงามกระทัง่ ตกลงใจจ่ายเงินซือ้
เสียงเงียบลงเหมือนปิดสวิตช์เมือ่ เจ้าตัวมาหยุดอยูห่ น้าห้องเป้าหมาย
ไม่เพียงเท่านัน้ สาวใหญ่ผนู้ ำ� ทางยังออกอาการละล้าละลังทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป
อย่างเห็นได้ชัด
หญิงสาวยกมือลูบอกก่อนจะยกจบเหนือหัวดั่งปลุกปลอบใจตัวเอง
ก่อนออกรบก็ไม่ปาน ทัง้ ทีเ่ ป็นเพียงการน�ำชมด้านในห้องพักเท่านัน้ ผูอ้ อ่ นวัย
กว่าเดินตามมาด้านหลังเขม้นตามองด้วยความประหลาดใจ
วิธีเอาเคล็ดแบบโบราณเพื่อให้ห้องขายออก?
มือสั่นระริกประหนึ่งไข้จับสั่นคุกคามค่อยๆ หมุนลูกบิดประตู แล้ว
ผลักประตูออกกว้างจนสุด
"เชิญชมห้องตามสะดวกเลยค่ะ สงสัยอะไรถามพี่ได้ตลอด"
"ไม่เข้ามาข้างในด้วยกันเหรอคะ"
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เพราะผู้น�ำชมรั้งตัวเองอยู่แค่หน้าประตู ปล่อยให้เธอเดินเข้ามาแต่
เพียงผู้เดียว
"อากาศมันร้อนๆ อบอ้าวๆ ว่าไหมคะ" แทนทีจ่ ะตอบอีกฝ่ายกลับถาม
ไปอีกทางเสียอย่างนั้น
จารุเนตรขมวดคิ้ว แม้ห้องจะปิดทึบ แต่เธอยังไม่มีเหงื่อผุดสักเม็ด
ทั้งที่เดินเข้ามาจนถึงกึ่งกลางห้องแล้ว แต่ฝ่ายที่ยืนปักหลักหน้าประตูกลับ
เหงื่อไหลโซมราวกับเพิ่งเดินกร�ำฝนมากระนั้น
"พี่ขี้ร้อนค่ะ" เธอบอกพลางก้มลงค้นกระเป๋าสะพายกุกกัก
"ตายล่ะ พี่ลืมพัดไว้ข้างล่าง พี่ขอเสียมารยาทให้น้องแนตดูห้องพัก
ตามล�ำพังสักครูน่ ะคะ พีข่ อลงไปหยิบพัดแล้วออกไปซือ้ น�ำ้ ดืม่ และผ้าเย็นที่
ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆ อย่างที่บอกไปไงคะ แป๊บเดียวค่ะ"
บอกไม่ทันจบประโยคดีด้วยซ�้ำเธอก็หันหลังเดินลิ่วๆ จากไป
จารุเนตรแค่เพียงเผยอปากยังไม่ทนั เอ่ยท้วงสักครึง่ ค�ำก็จำ� ต้องหุบปาก
ลงตามเดิม เพราะพูดไปอีกฝ่ายคงไม่ได้ยนิ เล่นจ�ำ้ พรวดๆ ราวกับลงวิง่ แข่ง
ร้อยเมตรชิงเหรียญทองโอลิมปิกแถมมีกระทิงบ้าคลัง่ วิง่ หนีชา้ งตกมันไล่ตาม
อีกทอด ไม่ถึงห้าวินาทีก็ทิ้งห่างไปไกลลิบโลด
คนถูกทิง้ กลอกตาขึน้ มองฟ้าอย่างจนใจก่อนก้าวเดินลึกเข้าไปในห้องต่อ
"ขออนุญาตนะคะ"
จารุเนตรเอ่ยออกเสียงหลังจากที่พูดในใจไปแล้วตั้งแต่เดินเข้าห้อง
มาครัง้ แรก เพราะตงิดใจกับท่าทีแผกไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือของคนขาย
รวมถึงราคาห้องพักที่ชวนให้คิดว่าห้องน่าจะมีปัจจัย 'ภายใน' บางอย่างที่
ท�ำให้ราคาห้องถูกมากขนาดนี้
หญิงสาวส�ำรวจห้องทีละจุดอย่างละเอียดไม่ปล่อยเวลาล่วงเลยไป
โดยเปล่าประโยชน์ เพือ่ ประเมินคุณภาพของห้องว่าเหมาะสมกับราคาขาย
หรือไม่ แม้ราคาที่ตั้งเอาไว้จะต�่ำกว่าราคาประเมินมากโขแล้วก็ตาม
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"จะมาอยู่กันกี่คน"
เสียงถามค่อนข้างห้วนมาจากหญิงสาวแปลกหน้าอายุน่าจะอ่อนกว่า
เธอไม่กี่ปีที่มายืนอยู่ร่วมห้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สุดรู้
ผู้มาใหม่ยืนกอดอกจังก้าสีหน้าสีตาบึ้งตึง แสดงความเป็นเจ้าข้าว
เจ้าของและหวงแหนถิน่ อย่างชัดเจน ไม่ตอ้ งรอถามใคร จารุเนตรก็อนุมานได้
ว่าคนนีแ้ หละ เจ้าของที่ 'ตัวจริง' หาใช่คนทีน่ ำ� พาเธอมาดูสถานทีแ่ ต่อย่างใด
"หนึ่งคน กับแมวอีกหนึ่งตัวค่ะ"
คนถามชะงักไปครูห่ นึง่ บ้าง เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้รบั ค�ำตอบกลับมา
ดีๆ หรือจะพูดให้ถูก ไม่มีใครเห็นเธอแล้วไม่กลัวลนลานสักคนเดียว เรื่อง
ตอบแบบชัดถ้อยชัดค�ำและสุภาพแบบนีย้ งิ่ ไม่เคยมี ในเมือ่ ไม่กลัว เธอก็ตอ้ ง
คัดกรองหนักหน่อยล่ะ เกิดได้คนนิสยั ไม่ตอ้ งจริตกันมาอยู่ เธอเองนัน่ แหละ
จะต้องเหนื่อยมาออกฤทธิ์ออกเดชขับไล่
"แฟนล่ะ"
เรื่องส่วนตัวถูกถามออกมาเพิ่มเติมอย่างไม่รั้งค�ำนึงถึงความเหมาะ
ความควรใดๆ
จารุเนตรอึ้งไปครู่ใหญ่ ขนาดว่าจ่ายเงินซื้อห้องไม่ใช่เช่าหรือพักฟรี
ยังต้องถูกซักประวัติส่วนตัวด้วยแฮะ
"ยังไม่มแี ฟนค่ะ" เธอตอบด้วยน�ำ้ เสียงปกติ ไม่ถอื สากับค�ำถามละลาบ
ละล้วงเกินงามของอีกฝ่าย
"แล้วเพื่อนล่ะ"
"มี"
เมือ่ อีกฝ่ายยังคงถามมาแบบไร้หางเสียง จารุเนตรก็ตอบกลับในระดับ
เดียวกันบ้าง ทว่าคงทอดเสียงอ่อนเอาไว้ไม่ห้วนจนฟังขัดหู
"ชอบพาเพื่อนมาสังสรรค์ที่ห้องไหม"
เพื่อนทีค่ บหาสนิทใจมากจนพามาห้องพักมีน้อยแบบใช้มือข้างเดียว
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นับก็เหลือเฟือ แถมจ�ำนวนน้อยแสนน้อยนั้นก็ไม่ชอบสังสรรค์เสียด้วย
"ไม่ค่อยพาใครมาที่ห้องหรอก"
"แน่นะ"
"อยู่ๆ ไปเดี๋ยวก็รู้กัน"
จารุเนตรไม่ตอบรับ ขอใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่า ทว่า...
"ขออยู่ที่นี่ได้ไหม"
มีเงินซื้อบ้านได้ แต่ใช่ว่าเงินจะซื้อความสงบสุขในการอยู่อาศัยได้
ถ้าหากเจ้าของที่เขาไม่เต็มใจ ต่อให้ห้องสภาพดี พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกมากแค่ไหน ยังไงก็ไม่มีทางอยู่อย่างเป็นสุขทั้งกายและใจ
คนถูกถามเป็นครั้งแรกลดท่าทีแข็งกร้าวลงเมื่อเห็นความอ่อนน้อม
ของคูส่ นทนาอย่างต่อเนือ่ ง เธอไม่เคยเจอใครทีพ่ ดู คุยดีๆ ตอบกลับมานาน
แสนนานมากแล้ว และยังค�ำขออนุญาตนัน่ อีก สองอย่างผนึกก�ำลังกันท�ำลาย
ปราการอคติของเธอให้ปริร้าว
หากคนที่หาข้ออ้างไม่เข้าท่าเพื่อเปิดแน่บไปเมื่อกี้นี้ขายห้องให้
คนตรงหน้าก็มีสิทธิ์เต็มตัว จะขับไล่ไสส่งเธอยังไงก็ได้ แต่นี่กลับไต่ถาม
ดังว่าถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเธอ การซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นกระนั้น
ทั้งที่เห็นชัดๆ ว่าจารุเนตรพึงพอใจห้องพักนี้มากเพียงไร
"ไปตาม 'ยายขีร้ อ้ น' นัน่ ขึน้ มาเถอะ เดีย๋ วจะช่วยต่อราคาให้ลดลงอีก"
หลังจากตามคนขายเข้ามาอยู่ในห้องด้วยกันแล้ว ลมไร้ที่มาก็หอบ
ประตูหน้าปิดดังปังขังทุกคนเอาไว้ หญิงสาวทีย่ นื เงียบราวกับไร้ตวั ตนริมประตู
กระจกหลังห้องก็เปลี่ยนรูปกายจากพอดูได้เป็นตัวซีดราวกระดาษ ใบหน้า
เขียวอมม่วง ตาพองแทบถลนออกจากเบ้า พริบตาเดียวก็ไถลตัวดังประหนึง่
ใต้เท้าเป็นลานน�้ำแข็งเข้าประชิดตัวสาวใหญ่ขี้ร้อนแบบไม่ให้ตั้งตัว
จารุเนตรอ้าปากค้าง ไม่ใช่ตกใจในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่าย
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แต่เป็นเพราะคิดว่าการต่อรองราคาจะเป็นการกระท�ำอย่างละมุนละม่อมไม่
ข่มขู่แบบนี้ ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เธอคงเปิดแน่บไม่ตามคนขายขึ้นมาหรอก
ผูท้ พี่ ยายามหลบเลีย่ งและคิดว่ารอดพ้นการเผชิญหน้ากับเจ้าของห้อง
คนเก่าถึงกับเหงื่อกาฬแตกซิก แข้งขาสั่นพั่บๆ จะล้มแหล่มิล้มแหล่
"ขายห้องนี้ซะ"
"กะ...กะ...ก�ำลังขายยะ...อยู่นะ...นะ...นี่...ไง...นะ...นะ...นั่นไง
คะ...คนซื้อ" สาวใหญ่ชี้มือไปยังจารุเนตรที่ยืนอยู่ไม่ห่าง แถมก�ำลังท�ำท่า
จะเดินหนีไปห่างๆ ด้วย
"ขายเท่าไหร่"
"ละ...ล้าน..."
สาวใหญ่บอกราคาผิดๆ ถูกๆ เสียงตะกุกตะกักแทบฟังไม่รู้เรื่อง หาก
ถูกตะคอกกลับด้วยราคาขาดตัว ชนิดคนฟังต้องตาโตแทบถลนออกจากเบ้า
ไม่ต่างกับคนพูดกันถ้วนหน้า
ราคาลดฮวบฮาบขนาดนั้นไม่เรียกว่าต่อรองราคาแล้ว ต้องเรียกว่า
กดราคากันหัวทิม่ อย่าว่าแต่กำ� ไรน้อยนิดจะไม่ได้เลย ทุนยังหดหายวายวอด
ถ้าจะต่อราคาเข้าเนือ้ ทะลุถงึ ไขกระดูกมหาโหดขนาดนี้ ท�ำไมไม่บอกให้เขา
ยกให้เธอฟรีๆ เสียเลยล่ะ
จารุเนตรก�ำลังจะเอ่ยแย้ง เพียงตาเขียวปัด้ ตวัดมา ปากก็อา้ ค้างไร้เสียง
ทันที สาวใหญ่หนั มาเห็นพอดีคงไพล่คดิ ไปว่าเธอจะเปิดปากยกเลิกการซือ้
จึงรีบบอกราคาลดลงมาอีก
"ดี!!!...อย่าลืมล่ะว่าพูดอะไรไว้"
นัยน์ตาโปนสีแดงฉานตวัดมาทางจารุเนตรอีกครั้ง ดังหนึ่งคาดคั้น
เอาค�ำสัญญาว่าเมื่อฝ่ายนั้นขายราคานี้แล้วเธอห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาด ท�ำ
ราวกับอ่านใจเธอออกว่าเธอจะชิ่งหนี
อย่าว่าแต่ราคาขนาดนี้เลย ต่อให้ได้ฟรีจารุเนตรก็ไม่เอา เพราะผลที่
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จะตามมานับจากวันนี้เป็นเรื่องที่เธอไม่ชอบเอาเสียเลย เลี่ยงได้เป็นเลี่ยง
ครั้นเห็นหญิงสาวท�ำท่าเหมือนจะถลามากดดันเธอระยะประชิดบ้าง
จารุเนตรจึงจ�ำต้องกล�้ำกลืนยอมรับปาก
เมื่อทั้งสองคนพยักหน้ารับเป็นมั่นเหมาะว่าไม่คิดบิดพลิ้วแน่ๆ ร่าง
ขาวซีดก็หายวับไปทันที
พลันทีส่ าวใหญ่เรียกสติและความเข้มแข็งตัวเองกลับมาได้ ก็ตะลีตะลาน
เปิดประตูโกยอ้าวพร้อมแหกปากร้องลั่นคอนโดมิเนียม
"ผะ...ผะ...ผะ...ผีหลอกกก!!!"
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บทที่ 1

อาคารส�ำนักงานสูงสิบกว่าชั้น ด้านในมีเพียงคนไม่กี่คนเดินไปมา
ความเงียบงันในพื้นที่แปลกใหม่และโอ่โถงชวนให้หญิงสาวที่นั่งอยู่บริเวณ
ส่วนรับรองเพียงล�ำพังวังเวงใจเหลือเกิน จารุเนตรจ�ำใจหยิบหนังสือที่วาง
อยูบ่ นโต๊ะใกล้ตวั ขึน้ มาเปิดอ่านเพือ่ ดึงความสนใจของเธอไม่ให้จดจ่อกับการ
รอคอยและความเงียบเชียบจนเกินไป
"พนักงานใหม่เหรอจ๊ะ"
จารุเนตรสะดุง้ เล็กน้อยทีจ่ ๆู่ มีคนเข้ามาทักทายแบบไม่ให้รเู้ นือ้ รูต้ วั พอ
หันไปตามเสียงก็เห็นหญิงสาวมากวัยกว่าเธอไม่กปี่ ใี นชุดเครือ่ งแบบสีฟา้ อ่อน
ใบหน้ากระจ่างรอยยิม้ สดใสท�ำให้เธอคลายความเกร็งและกังวลไม่นอ้ ย
"ค่ะ เพิ่งมาเป็นวันแรก"
"พี่ชื่ออร อ อ่าง-ร เรือ-อร ไม่ใช่อ่อนนะ จ�ำชื่อผิดนี่ผิดคนกันเลยนะ
พี่เป็นแม่บ้านจ้ะ"
"แนตค่ะ มาท�ำงานแผนกไอที" เธอแนะน�ำตัวกลับบ้างพลางนึกชืน่ ชม
ความช่างโอภาปราศรัยของแม่บ้านอยู่ในใจ
"ตื่นเต้นล่ะสิ ถึงได้รีบมาแต่ไก่โห่ขนาดนี้"
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จารุเนตรยิ้มแหยแทนการตอบรับ จะว่าตื่นเต้นก็ไม่ใช่ทั้งหมด ด้วย
ไม่ใช่การเริม่ ท�ำงานครัง้ แรกในชีวติ เธอแค่เปลีย่ นงานใหม่เท่านัน้ ทีม่ าเช้า
เพราะอยากสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี นวันเริม่ งาน อีกทัง้ การจราจรวันนีด้ เี กินคาด
ท�ำให้มาถึงที่ท�ำงานเร็วจากที่คาดหมายเอาไว้มากโข
"กว่าจะถึงเวลาเริ่มงานรอกันเบื่อตายเลย เอางี้ดีกว่า เดี๋ยวพี่พาชม
ออฟฟิศฆ่าเวลา"
ไม่รอค�ำตอบรับจากคูส่ นทนา อรออกเดินน�ำไปสองก้าวแล้วหันกลับมา
กวักมือเร่งเมื่อเห็นว่าพนักงานใหม่ยังคงอิริยาบถเดิม
"ลุกเร็ว ดูแค่คร่าวๆ ให้พอรูว้ า่ อะไรอยูต่ รงไหน เวลาท�ำงานจะได้ไม่ตอ้ ง
รอถามใครให้เสียเวลาไง"
"แต่ว่าแนตต้องรอรายงานตัวกับแผนกบุคคล"
"โอ๊ย แผนกนัน้ นะ คนมาเช้าทีส่ ดุ ก็เวลาเข้างานตรงเผง เราได้ทำ� งาน
แล้วนะไม่ใช่มาสอบสัมภาษณ์ จะมานัง่ รอเฉยๆ ท�ำไมให้เสียเวลาไปเปล่าๆ"
ถ้าเป็นอย่างอรว่า เธอก็มีเวลาเหลือเฟือ แล้วจะนั่งแกร่วจ้องหน้าปัด
นาฬิกาหรือหนังสือการค้าการลงทุนที่อ่านยังไงก็ไม่ซึมซับเข้าหัวไปท�ำไม
การแนะน�ำสถานที่ที่คิดว่าไม่น่าใช้เวลานานแต่กลับกินเวลาไปพอ
สมควร เพราะนอกจากแนะน�ำสถานทีแ่ ล้ว อรยังบอกเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เกีย่ วกับผูค้ นในบริษทั ให้ฟงั ด้วย จารุเนตรก็ไม่เอ่ยปากขัด อันไหนเป็นข้อมูล
ได้ก็เก็บเอาไว้ อันไหนดูเป็นการนินทาเธอก็ลบออกไปจากสมอง
พอกลับมานั่งรออยู่ที่เดิมไม่นานนักคนที่จารุเนตรรอคอยก็มาถึง
หลังจากรายงานตัวกับแผนกบุคคลต่อด้วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศเสร็จสิ้น พิเศษผู้เป็นหัวหน้าแผนกที่จารุเนตรสังกัดก็บอกด้วย
ความอารีอารอบว่าจะแนะน�ำสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารด้วยตัวเองขณะ
พาเธอขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นห้าซึ่งเป็นที่ตั้งของแผนก
"พี่อรที่เป็นแม่บ้านพาชมคร่าวๆ ไปแล้วค่ะ"
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"อ่อน?"
"พีอ่ รค่ะ" จารุเนตรจ�ำได้แม่น เพราะอรย�ำ้ นักย�ำ้ หนาว่าอย่าเรียกชือ่ ผิด
เดี๋ยวผิดคน
สีหน้าเคลือบแคลงของอีกฝ่าย กระตุน้ หางตาของพนักงานใหม่เอีย่ ม
ให้กระตุกส่งสัญญาณเตือนว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเป็นแน่
"คนนั้นน่ะเหรอ"
พิเศษชี้ไปยังผู้ที่ก�ำลังประคองถาดมาเก็บแก้วกาแฟคงค้างบนโต๊ะ
ท�ำงาน
"ไม่ใช่ค่ะ พี่อรอายุน้อยกว่านี้"
เธอส่ายหน้าพลางบอกรูปพรรณสัณฐานของอรว่าเป็นอย่างไร
ลางสังหรณ์ของจารุเนตรเริ่มเข้าเค้าเป็นจริงมากขึ้น พิเศษรีบรุดพา
เธอกลับไปยังห้องผูจ้ ดั การแผนกบุคคลอีกครัง้ เมือ่ เล่าเรือ่ งราวจบผูจ้ ดั การ
แผนกบุคคลก็สั่งการให้ดึงภาพพนักงานมาให้ชี้ตัว พอชี้ว่าอรเป็นคนไหน
ความตึงเครียดก็ก่อตัวขึ้นทันที
หากเห็นคนอื่นคงไม่เป็นเรื่องใหญ่ แต่เป็น 'อร' พนักงานผู้มีประวัติ
ขโมยทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท แม้ถูกจับได้และให้โอกาสแก้ตัวก็
ไม่ปรับปรุงตัว ยังคงพฤติกรรมเช่นเดิมก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
เป็นอย่างมาก ในที่สุดก็ถูกไล่ออกพร้อมด�ำเนินคดี
หลังจากนัน้ ก็ไม่มีใครได้ขา่ วคราวของอรเลย กระทัง่ จารุเนตรบอกว่า
เห็นและสามารถชี้ภาพของอรถูกต้อง ประเด็นน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือกล้อง
วงจรปิดจับภาพของอรไม่ได้สักภาพ มีเพียงจารุเนตรยืนพูดคนเดียวที่
ปรากฏอยู่ในนั้น
หนึ่งชั่วโมงหลังจากเคลียร์เรื่องของอรกับแผนกบุคคลจนเข้าใจตรง
กันแล้วว่าเธอไม่มคี วามเกีย่ วพันใดๆ กับอร วีรกรรมของพนักงานใหม่เอีย่ ม
ก็ถูกน�ำไปพูดกันปากต่อปากจนรู้อย่างกว้างขวางไม่ใช่แค่ในแผนกบุคคล
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ช่วงบ่ายประเด็นพูดคุยยิ่งร้อนแรงมากขึ้น เมื่อมีคนไปสืบข่าวของอรแล้ว
พบว่าอรเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เอง
ดีจริง!!! เห็นใครไม่เห็นดันเห็นอร แค่เห็นผีก็ชวนแตกตื่นพอแล้ว ซ�้ำ
ยังเป็นผีที่ตอนมีชีวิตอยู่มีคดีความกับผู้คนไปทั่วเสียอีก
จารุเนตรพาตัวเบียดแทรกออกจากรถโดยสารประจ�ำทางซึ่งมีคนยืน
เบียดอัดกันแน่นราวกับปลากระป๋องในท้องมีลกู แฝดหกด้วยความทุลกั ทุเล
กว่าจะหลุดออกมาได้ร่างกายก็กะปลกกะเปลี้ยเต็มที ก้าวขาลงจากรถปุ๊บ
แทบอยากทรุดลงนั่งกับพื้นเสียเดี๋ยวนั้น เธอยืนมาตลอดเกือบสองชั่วโมง
ทั้งที่จากบ้านไปท�ำงานใช้เวลาอย่างมากสุดไม่เกินชั่วโมง
หญิงสาวหวังอย่างยิ่งว่าความล่าช้าในวันนี้จะเป็นกรณีพิเศษ
อย่าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลย เปลี่ยนงานใหม่ทั้งที ขอให้เดินทางไป
ท�ำงานสะดวกต่างจากเดิมทีเถอะ
นึกถึงงานทีเ่ พิง่ ไปท�ำวันแรก จารุเนตรก็พน่ ลมหายใจหนักหน่วงอย่าง
หนักใจไม่แพ้เรื่องการเดินทาง ส�ำหรับตัวงานจารุเนตรคิดว่าไม่น่ามีปัญหา
อะไร แต่กับตัวคน เธอไม่แน่ใจเท่าไหร่นัก
เพราะวันแรกเธอก็เป็นทีก่ ล่าวขวัญถึงและตกเป็นเป้าสายตาของผูค้ น
ครึง่ ค่อนบริษทั อย่างที่ไม่เคยมีใครท�ำได้โดยทีย่ งั ไม่ลงมือท�ำงานสักนิด ทว่า
ผู้ที่เข้ามาพูดคุยด้วยล้วนแล้วแต่มุ่งสนใจในเรื่องการเห็นวิญญาณของอร
และยังถามเท้าความไปถึงครัง้ อืน่ ๆ ว่าเคยเห็นอะไรอีกไหม ไม่มีใครซักถาม
เกีย่ วกับตัวตนของเธอเลยสักคนเดียว ส่วนคนทีม่ องอยูห่ า่ งๆ บางคนก็ทำ�
ปากเบ้ สะบัดหน้าใส่ละม้ายว่ารังเกียจ แสดงออกชัดเจนว่าไม่เชือ่ ว่าเห็นอรจริง
มีเสียงซุบซิบให้ได้ยินว่าเธอต้องมีสายสัมพันธ์กับอรไม่ทางใดก็
ทางหนึง่ แน่ๆ แต่ปกปิดเอาไว้ แล้วมาท�ำทีวา่ เห็นเพือ่ จะได้เป็นข่าวมากกว่า
ก็ช่างคิดกันไปได้นะ มีคนสติดีๆ ที่ไหนอยากเป็นข่าวในเรื่องทางลบ
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นึกถึงต้นเหตุของเรือ่ ง หญิงสาวก็ถอนหายใจออกมาอีกเฮือกใหญ่ ถ้า
เลือกได้เธอก็ไม่อยากได้หรอกความสามารถเห็น ได้ยิน และสัมผัสในสิ่งที่
คนปกติทวั่ ไปท�ำไม่ได้ ทว่านอกจากเลือกไม่ได้แล้ว เธอยังก�ำหนดไม่ได้ดว้ ย
ว่าอยากพบเจอร่างไร้วญิ ญาณเหล่านัน้ ที่ไหน เวลาอะไร และสภาพอย่างไร
มาสภาพไม่ดีก็ท�ำขนหัวลุก นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ลงไปหลายวัน
สภาพดีๆ มาผิดที่ผิดเวลาก็เป็นเรื่องอีก
ขาก้าวเดิน สมองใต้กลุ่มผมสีน�้ำตาลเข้มมัดรวบเป็นหางม้าขบคิด
ทบทวนเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาในรอบวัน แต่กระนัน้ ตากลมโตใต้แพขนตายาวงอน
มิได้เลื่อนลอยไปตามความคิด สายตายังท�ำหน้าที่เต็มประสิทธิภาพ เพียง
ชั่วแวบที่จับภาพด้านหน้าชัด
หญิงสาวไม่เสียเวลารัง้ คิดแม้เสีย้ ววินาที เธอเบีย่ งตัวหลบไปด้านข้าง
อย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนก้าวเดินต่อไปอย่างมัน่ คง ไม่หนั กลับไปมองด้านหลัง
ซ�้ำอีกครั้ง ท�ำดังหนึ่งว่าร่างมีเลือดอาบทั้งเนื้อทั้งตัว เหลือกะโหลกศีรษะ
เพียงครึ่งนั้นเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งตั้งขวางบนทางเดินเท่านั้น
"คุณแนตมาแล้ว" ผูด้ แู ลคอนโดมิเนียมหิว้ ตะกร้าหวายจากชัน้ ด้านหลัง
มาวางบนเคาน์เตอร์ทนั ทีทเี่ ห็นผูท้ รี่ อคอยอยูก่ า้ วผ่านประตูเข้ามาในอาคาร
"ปิ่นโตของคุณแนตครับ"
"ขอบคุณค่ะ"
หญิงสาวเอ่ยตอบสัน้ ๆ ขณะก้มลงมองของในตะกร้า ไม่มกี ารพูดหรือ
ซักถามเพื่อหาหัวข้อสนทนาให้ยืดยาวเช่นคนอื่นๆ หรือแม้กระทั่งของนี้มา
ส่งเมื่อไหร่ โดยใคร มีข้อความพิเศษอย่างไรไหม เธอไม่เคยถาม
ตากวาดดูของคร่าวๆ พลันรอยหยันก็ผุดขึ้นชั่วแวบใส่กล่องใบหนึ่ง
ก่อนจะหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาและยื่นให้คนตรงหน้า
แม้ไม่มีค�ำบอกส�ำทับตามมา ผู้ที่พอคุ้นเคยกับหญิงสาวผู้พูดน้อยอยู่
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บ้างก็เข้าใจว่านีเ่ ป็นการให้รบั มิใช่เพียงแค่ให้ดู เพราะเธอมักแบ่งกับข้าวบ้าง
ผลไม้บ้างจากตะกร้าเสบียงให้เขา รวมถึงยามและแม่บ้านอยู่เสมอ แล้วแต่
ว่าจะเจอใครอยู่ในขณะนั้น
"แกงไตปลาของโปรดผมเลยนะเนีย่ ว่าแต่คณุ แนตไม่แบ่งไว้ทานสักหน่อย
เหรอครับ"
เขาคิดว่าคนให้นา่ จะส่งความนัยพิเศษมากับอาหารชนิดนี้ อย่างเช่น
เธอชอบอาหารนีเ้ ป็นพิเศษ ปริมาณเลยมีมากเกินกว่าคนเดียวกินมือ้ เดียวหมด
"แค่ในตะกร้านี้ก็เยอะแล้วค่ะ"
คนถามลอบผ่อนลมหายใจกับค�ำตอบ ยามหรือแม่บ้านคนอื่นที่เคย
ได้รบั ความเอือ้ เฟือ้ จากลูกบ้านคนนีบ้ อกเป็นเสียงเดียวกัน เธอไม่เคยแสดง
ท่าทียนิ ดียามรับของเหล่านีเ้ ลย การแบ่งปันของให้ไม่ใช่แค่แบ่งของบางชิน้
บางทียกให้ทั้งตะกร้าแบบไม่มองสักนิดก็ยังมี
ความแปลกของลูกบ้านคนนีถ้ กู บอกเล่าต่อกันในหมูย่ ามและแม่บา้ น
เป็นทอดๆ เขาเพิ่งมาท�ำงานไม่นาน นอกเหนือจากเรื่องนี้บวกกับพูดน้อย
และไม่ค่อยสุงสิงกับใคร เขาไม่เห็นว่าหญิงสาวจะเป็นอย่างคนเก่าๆ ว่ากัน
สักนิด แต่กระนั้นเขาก็ไม่คิดอยากเห็นเธอแบบแปลกๆ อย่างใครๆ พูดกัน
หรอกนะ
"กลับมาแล้ว"
น�้ำเสียงอ่อนระโหยดังขึ้นหลังจากเจ้าตัวแน่ใจว่าประตูห้องปิดสนิท
รองเท้าถูกสะบัดทิ้งไม่ดูด�ำดูดีว่าจะกระเด็นไปทิศทางไหนเป็นล�ำดับ
ต่อมา กระเป๋าสะพายบนไหล่ถูกปล่อยลงพื้นแล้วลากไปเรื่อยจนหลุดร่วง
ตรงกลางห้องพร้อมกับตะกร้าในอีกมือ ครัน้ เห็นโซฟาตัวโปรดก็เหมือนกับ
ลานในร่างกายหมดเอาเดีย๋ วนัน้ หญิงสาวทิง้ ตัวล้มคว�ำ่ ลงบนโซฟา เหยียด
แขนขาจนสุด คลายความเมื่อยล้าที่ร่างกายแบกรับมา
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ไม่ถงึ สามนาทีความอ่อนล้าก็ดงึ จารุเนตรด�ำดิง่ สูห่ ว้ งนิทรา ทว่าความ
นึกคิดกลับไม่หยุดพักอย่างที่ต้องการ ภาพในอดีตโลดแล่นมาทีละภาพ
เด็กผู้หญิงตัวเล็กถูกชี้หน้าว่าเป็นตัวประหลาด ถูกล้อเลียน ถูกเพื่อน
รังแกเพียงเพราะความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใคร แต่อะไรก็ไม่ทำ� ให้เธอ
เจ็บช�้ำเท่ากับผู้ชายคนที่ท�ำให้เธอเกิดมาก่นว่าเธอเป็นตัวน�ำพาโชคร้ายมา
สู่ครอบครัว
'ตอนอยู่ในท้อง บริษทั ทีฉ่ นั ท�ำงานอยูก่ เ็ จ๊ง พอแกคลอดฉันก็ถกู ปลด
ออกจากงาน แกเริ่มคลานฉันก็ถูกไล่ออก พอแกเริ่มพูด ร้านฉันก็ไฟไหม้
พอแกหัดเดิน ร้านก็ถูกธนาคารยึด บ้านก็เกือบถูกยึด แกมันตัวอับโชค
อัปมงคล กาลกิณี'
'เห็นภูตเห็นผีแล้วใครว่าดี มีแต่คนซวยๆ เท่านัน้ แหละจะเห็น ถามหน่อย
ไอ้ที่เห็นๆ เนี่ยมันท�ำให้ฉันมีกินมีใช้ไหม มาบอกโชคให้ลาภสักนิดก็ไม่มี
มีแก ชีวิตฉันมีแต่ตกต�่ำ หาความเจริญไม่ได้ทั้งทางสายตาและชีวิต'
เพราะความไร้เดียงสา จารุเนตรฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่สงิ่ หนึง่
ทีร่ แู้ ละจ�ำขึน้ ใจคือเธอจะไม่มวี งแขนแข็งแรงมาโอบกอดเหมือนเช่นทีพ่ ส่ี าว
ได้ แต่กระนัน้ จารุเนตรก็หวังอยูล่ กึ ๆ ว่าสักวันหนึง่ พ่อจะเข้าใจว่าไม่ใช่ความ
ผิดของเธอ เธอเลือกเกิดไม่ได้
เด็กสาวตัวน้อยพยายามท�ำตัวดี ช่วยงานบ้านทุกอย่าง เรือ่ งเรียนก็
ไม่ให้บกพร่อง ตัง้ ใจเรียนให้มากทีส่ ดุ แม้รตู้ วั ดีวา่ หัวสมองไม่เก่งกาจเลิศเลอ
ก็เพียรพยายามไขว่คว้าเหรียญรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคณุ
ต่างๆ แม้สง่ิ ทีท่ ำ� ลงไปเหล่านัน้ ไม่สามารถเปลีย่ นความคิดของพ่อได้ แต่เธอ
ก็หวังว่าอย่างน้อยขอเห็นรอยยิม้ หรือได้ยนิ ค�ำชมสักนิดก็ยงั ดี
ทว่า...
ภาพความพยายามอันสูญเปล่าปีแล้วปีเล่าเลือ่ นไหลไปเรือ่ ย ความเจ็บ
ช�ำ้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าส่งผลให้ปลายหางตามีหยาดน�ำ้ ขังคลอ กระทัง่ ภาพสุดท้าย
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จอม ผู้เป็นพ่อนอนอยู่บนเตียง ใบหน้ายู่ยี่ด้วยความเจ็บปวดจาก
อุบัติเหตุทางรถขณะเดินทางมาร่วมงานวันพ่อที่โรงเรียนของเธอ
'เพราะแกคนเดียว ความกาลกิณขี องแก ฉันถึงเป็นแบบนี้ คราวนีข้ าหัก
คราวต่อไปคงเป็นคอฉันล่ะมังที่จะหัก เงินกินเงินใช้แทบไม่มี ยังต้องมา
รักษาตัวอีก'
ซองสีขาวบรรจุเงินรางวัลจากการสอบแข่งขันทีช่ ว่ งชิงมาอย่างยากเย็น
ยืน่ ไปตรงหน้าผูใ้ ห้กำ� เนิด หวังใช้ความน่ายินดีนดี้ งึ จอมออกจากความเจ็บปวด
ที่เป็นอยู่และอย่างน้อยเงินนี้คงช่วยบรรเทาทุกข์ได้สักนิด
'พ่อจ๋า อย่าเพิ่งโมโห เดี๋ยวยิ่งเจ็บแผลนะ อันนี้แนตให้พ่อจ้ะ'
จอมรับซองนั้นไปทว่าไม่แม้แต่จะเปิดดู
'แค่นี้นี่นะ มีหน้ามาบอกฉันว่าอย่าโมโห'
ซองกระดาษพร้อมกับมือสะบัดลงบนใบหน้าเล็ก
เพียะ!!!
ร่างที่นอนคว�่ำหน้าอยู่กระตุกเฮือก ใบหน้าซีกซ้ายชาหนึบราวกับ
แรงฟาดเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝัน ตากะพริบถี่ๆ เรียกสติให้กลับคืนมาจนแยก
ออกว่าแก้มชาเพราะการนอนทาบทับผิดท่าเท่านั้น
มือยกขึน้ มาลูบข้างแก้มฉ�ำ่ ชืน้ ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดทางน�ำ้ มาจากปลายหางตา
อย่างเลื่อนลอย กระทั่งเสียงกริ่งโทรศัพท์ภายในห้องพักดังขึ้น หญิงสาวยัง
คงนั่งอยู่เช่นนั้น ปล่อยให้โทรศัพท์กรีดร้องต่อไป จนกระทั่งเข้าระบบฝาก
ข้อความ
เสียงนุ่มละไมจากปลายสายดังสะท้อนในความเงียบ
"แนตยังกลับไม่ถงึ บ้านอีกเหรอ แม่ให้เด็กหิว้ ปิน่ โตไปฝากไว้ทเี่ คาน์เตอร์
เหมือนเดิมนะ วันนี้มีแกงไตปลา จ�ำได้ว่าแนตบอกอยากกิน..."
ข้อความอีกยาวเหยียดตามมา หากไม่แทรกเข้าโสตประสาทของผูฟ้ งั
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สักนิด จิตใจของเธอลอยล่องสู่ห้วงอดีตอีกครา อดีตของการเป็นคนที่ถูก
ใครต่อใครผลักไสด้วยความรังเกียจ คนที่ไม่มีใครต้องการแม้กระทัง่ 'ทุก-คน'
ในครอบครัว
คราวนี้ไม่ต้องหลับฝัน ภาพเก่าก่อนผุดวาบในห้วงความคิดแจ่มชัด
ราวกับเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า
เนิ่นนานกว่าจารุเนตรจะดึงตัวเองจากภาพอดีตที่นึกถึงคราใดหัวใจก็
บีบรัดแทบอยากปลิดออกจากขั้วกลับสู่ปัจจุบันอีกครั้ง เสียงจากโทรศัพท์
เงียบไปเมื่อใดก็สุดรู้ สายตาตวัดไปที่โทรศัพท์ก่อนเปลือกตาจะปิดลงแน่น
ข่มกลั้นความรู้สึกหลากหลายเอาไว้ไม่ให้สะท้อนออกมา หญิงสาวลุกจาก
โซฟาหันหลังให้โทรศัพท์ ปล่อยสัญญาณเตือนข้อความเข้ากะพริบค้างอยู่
อย่างนั้น
ข้อความที่พลาดไป ฟังวันนี้หรือวันไหนก็ไม่ต่างกัน
หญิงสาวเดินเข้าครัวเพื่อหุงข้าว ก่อนจะเดินกลับมาคว้าตะกร้าจาก
พื้นกลางห้องไปวางในที่ที่ควรเป็น จากนั้นค่อยๆ หยิบของแต่ละกล่องใน
ตะกร้าออกมาพิศดูอย่างละเอียดว่ามีอะไรบ้าง
กว่าปีมาแล้ว เนตรนรีทำ� อาหารใส่ปน่ิ โตมาส่ง รวมถึงโทรศัพท์มาหา
บ่อยๆ ชวนคุยเรื่องอาหารบ้าง เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งหัดใช้งานบ้าง
นับเป็นการติดต่อสื่อสารกันมากกว่าเคยๆ หลังจากไม่ได้พูดคุยกันยาวๆ
เป็นกิจจะลักษณะเกินกว่าการทักทายและพูดกันสองสามประโยคตั้งแต่
เนตรนรีหย่ากับจอม
จารุเนตรรูเ้ สียยิง่ กว่ารูว้ า่ การกระท�ำทุกอย่างของเนตรนรีหมายความ
ว่าอะไร
มุมปากบิดขึ้นเยาะหยัน จะพยายามดึงเธอที่ถอยห่างออกมาให้กลับ
เข้าไปใกล้ท�ำไม ในเมื่อแม่เป็นคนผลักไสเธอออกมาแท้ๆ อยากดึงเธอให้
ไปเห็นรอยร้าวของความสัมพันธ์ชดั ๆ หรือยังไง ทีส่ ำ� คัญเพิง่ มานึกได้อะไร
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เอาป่านนี้
อาหารส่วนใหญ่ที่เนตรนรีส่งมาเป็นของชอบหรืออาหารที่จารุเนตร
เปรยว่าอยากกิน ทว่าสิง่ เหล่านี้ไม่อาจเรียกความยินดีปรีดาแม้สกั นิดให้แต่ง
แต้มบนใบหน้าของผู้รับ
ทว่าเนือ้ ปลาสีชมพูมลี ายสีนำ�้ ตาลพาดสลับไปมาบรรจุเต็มกล่องอาหาร
ใบล่างสุดกลับดึงมุมปากจารุเนตรให้ยกขึน้ อีกครัง้ หากอารมณ์คราวนีแ้ ตกต่าง
กับคราแรกลิบลับ มือเปิดฝากล่องและบิเนื้อออกมาชิมเพียงเล็กน้อยเพื่อ
พิสูจน์ให้แน่ใจ รสและกลิ่นตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ แน่นอนว่า
อาหารกล่องนี้ไม่ใช่เพื่อเธอ
สายตาเธอหลุบลงต�่ำระดับพื้น กวาดหาผู้รับผิดชอบอาหารกล่องนี้
"โหย มีปลาย่างของโปรดแกด้วย"
'โหย' หรือชื่อเต็มว่า 'เสือโหย' แมวขนฟูสีน�้ำตาลอ่อนแซมเทามีลาย
สีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำพาดขวางตลอดตัว ขนาดตัวใหญ่กว่าแมวปกติทั่วไป
ระบุสายพันธุ์ชัดเจนไม่ได้ มองผาดๆ นึกว่าเป็นลูกเสือมากกว่าแมว
เสือโหยหลงมาจากไหนไม่รู้ มาร้องโหยหวนตรงระเบียงด้านหลังห้อง
ในสภาพผอมโซและบาดเจ็บทั้งตัว ความสงสารระคนกลัวมันตายเป็น
ซากศพอยู่หลังห้อง จารุเนตรจึงจ�ำต้องหอบหิ้วมันไปหาหมอ รักษาจน
หายดีก็ยังหาเจ้าของของมันไม่พบ เอามาปล่อยคืนที่ระเบียงให้มันหาทาง
กลับบ้านเอง มันก็ไม่ยอมไปไหน จากอยู่แค่ระเบียงด้านหลังห้อง นานวัน
ค่อยขยับเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมห้องและติดสอยห้อยตามกันมาเรื่อย
แม้เสือโหยจะไม่คอ่ ยสุงสิงกับเธอ ไม่คลอเคลีย ค่อนข้างถือเนือ้ ถือตัว
ทว่ามันท�ำหน้าทีเ่ ป็นองครักษ์พทิ กั ษ์เธอและเฝ้าทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เคยมี
โจรงัดแงะเข้าห้องระหว่างเธอไม่อยู่ เสือโหยทั้งกัดและข่วนโจรเสียหน้าตา
ยับเยินจนหนีไม่ทันและถูกจับได้คาห้อง
"โหย"
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ทั้งห้องยังคงเงียบงันไร้เสียงตอบกลับ
หญิงสาวเดินส่องตามใต้โต๊ะ ตู้ โซฟา ห้องน�้ำ กระทั่งห้องนอนที่
ปิดประตูสนิทก่อนออกไปท�ำงานเพื่อจ�ำกัดอาณาเขตการท�ำลายล้างของ
เสือโหยไว้แค่ห้องโถงเท่านั้น หาจนทั่วทุกซอกมุมยังไร้เงาของมัน กระทั่ง
เสียงร้องสักนิดยังไม่มี
ความหวังสุดท้าย จารุเนตรหันไปหาเงาตะคุ่มที่นั่งกอดเข่าเจ่าจุกอยู่
หน้าประตูกระจกทางออกไประเบียง
น�ำ้ หวานเป็นสมาชิกร่วมห้องอีกราย เธอเป็นของแถมที่ได้มาตอนซือ้
ห้องขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงแห่งนี้ แต่จะว่าเป็นของแถมคงไม่
ถูกต้องเสียทีเดียวนัก ถ้าไม่เป็นเพราะน�ำ้ หวาน ด้วยก�ำลังทรัพย์ของคนเพิง่
ท�ำงานก่อร่างสร้างตัวไม่กี่ปี จารุเนตรคงไม่มีปัญญาซื้อห้องขนาดสี่สิบกว่า
ตารางเมตร และถ้าไม่ใช่เพราะเธอช่วยต่อรองราคาอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช
เจ้าของห้องคงไม่ลดราคาที่ต�่ำเตี้ยอยู่แล้วให้ลงมาจนเหมือนให้ฟรี
"น�้ำหวานเห็นเสือโหยไหม"
หากค�ำตอบที่ได้คือความเงียบจากน�้ำหวานเหมือนเช่นเคยๆ หากว่า
เธอไม่อยู่ในอารมณ์อยากพูดคุย
จารุเนตรกวาดตามองไปนอกระเบียง ชั่งใจว่าเสือโหยจะออกไป
ด้านนอกไหม เพราะมันสามารถตะกุยประตูเปิดและปิดได้สนิทละม้ายคน
เลยทีเดียว เพือ่ ความมัน่ ใจจึงหมายจะเดินออกไปส�ำรวจระเบียง เผือ่ ว่าเสือโหย
จะติดอยู่ข้างนอก
"ม่ายยย...อยู่..."
น�้ำเสียงเบาลากยานเกินกว่าคนธรรมดาสามารถท�ำได้มาพร้อมกับ
ความเย็นยะเยียบชวนขนอ่อนลุกจากผู้ที่นั่งขวางประตู ในอิริยาบถเดิม
ไม่เปลี่ยน แม้มีเท้าของจารุเนตรยื่นเข้าไปในตัวหล่อนครึ่งหนึ่ง
"แล้วรู้ไหมว่าโหยไปไหน"
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ตาอับแสงของน�้ำหวานเริ่มมีหยาดน�้ำคลอเบ้า
คนถามรีบถอยห่างอย่างรูเ้ ท่าทันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป วินาที
ถัดมาร่างที่นั่งอยู่ก็สั่นเทิ้มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแรงสะอื้น แล้วค่อยๆ ทิ้งตัวลง
ราบกับพืน้ ทว่าความทีน่ งั่ ติดกับประตู ล�ำตัวท่อนบนจึงพุง่ ทะลุกระจกออกไป
ด้านนอก ส่วนท่อนล่างอยูด่ า้ นในห้อง แต่กระนัน้ น�ำ้ หวานก็ไม่ทำ� ความเสียหาย
ให้เกิดขึ้นกับกระจกหรือตัวเองแม้แต่นิด
เสียงร�่ำไห้พร้อมค�ำคร�่ำครวญดังแว่วๆ พอให้จับใจความได้บ้าง
"พี่ต๊ะ....หวาน...รอ...อยู่...นะ..."
จารุเนตรส่ายหน้าอ่อนใจกับค�ำตอบจากน�ำ้ หวานซึง่ ไม่เกีย่ วกับค�ำถาม
เลยสักนิด หาได้หวาดกลัวกับภาพกระจกทั้งบานเสียบผ่านร่างหรือเสียง
ละห้อยโหยหวนชวนวังเวงใจแต่อย่างใด เพราะน�้ำหวานร้องไห้คร�่ำครวญ
หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่อารมณ์ของเธอเป็นที่ตั้งอยู่เสมอ เรียกว่าเห็นจน
ชินตา ฟังจนชินหู
เพื่อนบ้านทางฝั่งซ้ายแง้มประตูออกมามองอย่างหวาดๆ แบบไม่คิด
ปิดบังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา และครั้งนี้เป็นยามวิกาล กอปรกับสีหน้า
ร้อนอกร้อนใจของจารุเนตร ความหวาดหวัน่ บนสีหน้าจึงเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว
"ขอโทษทีม่ ารบกวนเวลานีค้ ะ่ พอจะเห็นแมวลายเสือตัวโตๆ บ้างไหมคะ"
สีหน้าคนฟังแปรเปลี่ยนเป็นโล่งอกระคนเสียดายในทันที
"ไม่เห็น" นานๆ จะมีโอกาสได้คุยสักที เพื่อนบ้านก็ไม่พลาดที่จะ
ฉกฉวยเอาไว้ "แล้ว..."
ทว่าจารุเนตรเอ่ยปากขอบคุณเมือ่ ได้รบั ค�ำตอบและขอตัวจากมาแบบ
ไม่รอให้อีกฝ่ายพูดมากกว่านั้น
เธอรู้เสียยิ่งกว่ารู้ว่าลึกไปกว่าความกลัวของเพื่อนบ้านคนนี้คือความ
คาดหวัง หวังให้เธอเปิดปากเล่าประสบการณ์ที่พบพานในห้องให้ฟังสักนิด
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เพราะการปรากฏกายออกมาช่วยต่อรองราคาซื้อขายของน�้ำหวาน ปลุก
ความอยากรู้ของทุกผู้ทุกคน
แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ไม่เคยปริปากพูดเกีย่ วกับน�ำ้ หวานเลยแม้ถกู ถาม
ตรงๆ เธอปล่อยให้คดิ และจินตนาการกันไปตามสะดวก ไม่ใส่ใจว่าเรือ่ งราว
จะถูกใส่สตี ไี ข่จนเกินเลยไปขนาดไหน ไม่สนใจว่าใครต่อใครจะคิดเห็นเช่นไร
กับเธอ เธอถือคติทวี่ า่ หากไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติมเข้าไป เมือ่ เวลาผ่านไปความสนใจ
ในตัวเธอและน�้ำหวานจะค่อยๆ เลือนหายไปเอง
หญิงสาวตวัดสายตาไปยังห้องมุมสุดทางขวามือ เจ้าของห้องเป็น
ผู้ชายอยู่คนเดียว ไม่ค่อยอยู่ติดห้องสักเท่าไหร่นัก ล่าสุดเธอไม่เห็นเขาน่า
จะร่วมเดือนล่ะมัง
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บทที่ 2

เดโชที่ก�ำลังพาตัวก้าวพ้นกรอบประตูห้องต้องนิ่งค้างอยู่กับที่อย่าง
ฉับพลัน เมือ่ ความว่างเปล่าตรงหน้าประตูทคี่ นุ้ ชินกลับมีใครบางคนมาเติมเต็ม
ซ�้ำมือของเธอยังลอยคว้างกลางอากาศ หากเขารั้งตัวเองไม่เร็วพอ คาดว่า
เป้าหมายทีม่ อื เธอจะลงจอดคงเป็นแผงอกของตนแทนประตูอย่างทีเ่ จ้าหล่อน
ตั้งเป้าเอาไว้เป็นแม่นมั่น
ตากลมเบิกกว้างไม่ใช่เพราะความตกใจทีเ่ จ้าของห้องโผล่ออกมาแบบ
ปุบปับไม่ทนั ตัง้ ตัว หากแต่เป็นสภาพของเขา ชายหนุม่ ร่างสูงใหญ่สขุ ภาพดี
เปลี่ยนไปมากจนจ�ำแทบไม่ได้
แม้รวู้ า่ เสียมารยาท ทว่าผูม้ าเยือนอดกวาดสายตาพินจิ พิจารณาเนือ้ ตัว
เจ้าบ้านตัง้ แต่หวั จรดเท้าช้าๆ อย่างละเอียดลออไม่ได้ รูปร่างสูงทีเ่ คยก�ำย�ำ
ล�่ำสันบัดนี้ซูบผอมจนโปร่งบางอย่างเห็นได้ชัด
สิ่งที่ท�ำให้ใจคนมองวูบหายคือรอยแผลบนใบหน้า ผ้าพันรอบแขน
เฝือกพอกตั้งแต่หัวเข่าไปถึงเท้า บาดแผลรวมถึงรอยฟกช�้ำบนเนื้อตัวแม้
ตกสะเก็ดและสีจางไปไม่น้อย แต่ร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ก็มากพอให้คิดถึง
สภาพเมื่อมันสดใหม่จะท�ำให้เจ้าตัวเจ็บปวดปานใด นี่คงเป็นค�ำตอบว่าเขา
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หายไปไหนเสียนาน
ระหว่างเกิดสุญญากาศทางการพูดคุย เดโชไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ ชายหนุ่มพิศอาคันตุกะที่โผล่มายืนหน้าห้องยามดึกอย่าง
ละเอียดไม่ต่างกัน หญิงสาวตัวผอมบาง ความสูงพ้นระดับไหล่ของตนมา
นิดเดียวเท่านั้น ผมสีเข้มมัดรวบลวกๆ ผมบางส่วนหลุดลุ่ยลงมาปรกหน้า
ไปบ้าง แต่ยงั เห็นวงหน้ารับกับปากและจมูก โครงแก้มตอบเพราะความผอม
ขับเน้นดวงตาให้ดูกลมโตยิ่งขึ้น
เธอ...เพื่อนข้างห้องผู้เงียบขรึม
เธอมักเดินก้มหน้างุด ไม่มองหรือสบตากับใครละม้ายคนไม่มั่นใจใน
ตัวเอง ไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดคุยหรือกระทั่งทักทายสักค�ำแม้ว่าจะอยู่ห้อง
ติดกันมาระยะหนึง่ แล้วก็ตาม ทว่าเพียงสบตากันจริงๆ จังๆ ครัง้ แรกเมือ่ ครู่
แววตานิ่งเหมือนสายน�้ำไหลลึกล�้ำ กลับไม่แสดงออกถึงท่าทีประหม่าหรือ
หวาดหวั่นคนแปลกหน้าสักนิด
ชายหนุม่ จึงเปลีย่ นความคิดเสียใหม่ หญิงสาวใช้การก้มหน้าก้มตามา
ก่อก�ำแพงปิดกัน้ ตัวเองเพือ่ ไม่ตอ้ งเสวนากับใครมากกว่าความขลาดอายอย่าง
ที่คิดไว้แต่แรก
"มีอะไรหรือเปล่าครับ"
บทสนทนาเริ่มต้นขึ้นหลังจากเขาให้ความร่วมมือยืนนิ่งให้ผู้มาเยือน
มองและส�ำรวจจนคิดว่าเธอน่าจะพอใจแล้ว
ตาวาวใสกะพริบปริบๆ เรียกสติกลับคืนมาว่าตนมายืนอยู่ตรงนี้ด้วย
วัตถุประสงค์อันใด
"มีแมวหลงมาที่ห้องของคุณบ้างไหมคะ"
เธอบอกลักษณะพิเศษของเสือโหยอย่างละเอียด
แทนค�ำตอบ ชายหนุม่ เปิดประตูหน้าออกกว้างจนสุด แล้วเดินโขยกเขยก
ไปยังประตูอีกบานด้านในและท�ำเช่นเดียวกัน
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"น่าจะใช่ตัวนี้มั้ง"
หญิงสาวลังเลและรั้งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนก้าวเข้าไปในห้อง พยายาม
หามุมให้มองเห็นสิง่ ทีเ่ ขาบอก ซึง่ จะต้องไม่ไกลจากทางออก เผือ่ ว่ามีอะไร
ไม่ชอบมาพากลจะได้วิ่งออกไปได้ทันท่วงที
แม้จะท่องจนขึน้ ใจว่าเพือ่ ตามหาแมวเท่านัน้ แต่สายตาก็อดเขวส�ำรวจ
ห้องทีเ่ พิง่ เปิดเผยสูส่ ายตาไม่ได้ การตกแต่งเป็นแบบเรียบง่าย เฟอร์นเิ จอร์
และของต่างๆ เน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าอวดหรือประดับประดา โทนสี
เครื่องใช้เน้นหนักทางสีเข้มมากกว่าอ่อน
และแมวที่เธอตามหาด้วยความห่วงแสนห่วงก็ก�ำลังนอนหงายท้อง
เอกเขนกแทบจะกลมกลืนไปกับผ้าปูทนี่ อนสีนำ�้ ตาลไหม้ เสียงกรนครอกดังสนัน่
ไม่รับรู้ความเป็นไปของโลก ท�ำตัวตามสบายราวกับเป็นบ้านของตัวเองก็
ไม่ปาน
ความระแวดระวังเรื่องความปลอดภัยของตัวเองหายวับ จารุเนตร
จ�้ำพรวดไปหามันทันที
"เสือโหย ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ"
สิ้นเสียงพูดก็ตามด้วยเสียงร้องโอยพร้อมกับมือสะบัดเร่าๆ รอยแดง
พาดยาวบนหลังมือทันตา
ตัวต้นเหตุหาส�ำนึกไม่ มันสะบัดตัวจนหลุดและย้ายตัวไปนอนบน
หัวเตียงต่อ
"โหย แกจะท�ำตัวแบบนี้ไม่ได้นะ นี่ไม่ใช่บ้านของแกนะ"
เสือโหยเพียงแค่ปรายหางตามามองก่อนจะก้มหัวซุกเท้าหน้าหลับต่อ
หญิงสาวพยายามคว้าตัวมันอีกครัง้ และก็เป็นเช่นเดิม มันตวัดกรงเล็บ
ใส่ดุเดือดกว่าคราแรกเสียอีก ทว่าความเกรงใจเพื่อนบ้านท�ำให้จารุเนตร
ทนเจ็บ ไล่ตามยื้อยุดตัวมันไม่เลิก
ร่างสูงเอนตัวอิงกรอบประตูมองเพื่อนบ้านเดินวนไปรอบเตียงกว้าง
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ไล่ตามจับเจ้าสี่ขาที่กระโดดแผล็วไปมา เรื่องเหนื่อยเขาคงไม่ห่วงเธอสัก
เท่าไหร่นัก ห่วงแต่แผลบนมือมากกว่า เพราะเขาเคยโดนแมวข่วนและกัด
ตอนไปช่วยงานร้านอาบน�ำ้ ตัดขนสัตว์เลีย้ งข้างบริษทั เพือ่ เรียนรูน้ สิ ยั สัตว์เลีย้ ง
เพราะจะน�ำมาปรับใช้ในการถ่ายภาพ ทุกวันนีย้ งั จ�ำความเจ็บปวดนัน้ ได้เป็น
อย่างดี
"ถ้ามันไม่ยอมไปก็ปล่อยมันอยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้ ผมไม่มีปัญหาอะไร
หรอก"
"แต่..."
ไม่ใช่แค่เรือ่ งความอับอายทีเ่ สือโหยมาท�ำตัวตามสบายราวกับอยูบ่ า้ น
ของตัวเอง ยังมีเรือ่ งของความสกปรกทีเ่ กิดขึน้ จากตัวของมัน อาทิ ขนร่วง
การขับถ่าย และสิง่ ส�ำคัญคือเขาแพ้ขนแมวหรือเปล่า อยูด่ ว้ ยกันประเดีย๋ วประด๋าว
อาจจะได้ แต่ถา้ กินระยะนานกว่านี้ใครจะรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้
"มันไม่ได้มาเป็นครั้งแรก" เขาบอกอย่างเดาออกว่าอีกฝ่ายคิดกังวล
ถึงสิ่งใดอยู่
อาคันตุกะสี่ขาตัวนี้มักแวะเวียนมาเกาประตูระเบียงขอเข้ามาข้างใน
ยามที่เดโชไม่ได้ไปท�ำงานอยู่เนืองๆ แต่ละครั้งเหมือนมันแค่มาทักทาย
กึ่งเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้น อยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็จากไป มีวันนี้
มันอยู่ด้วยนานจนกระทั่งเจ้าของมาตาม
แทนที่คนฟังจะสบายใจยิ้มออก สีหน้ากลับดูวิตกยิ่งกว่าเดิม
"แล้วมันท�ำความเสียหายอะไรให้คุณหรือเปล่า"
ถามออกไป ใจก็ภาวนาตามไปด้วย เสือโหยเอ๋ย อย่าท�ำลายล้างห้อง
คนอื่นเลยนะ แค่ในห้องตัวเองก็มากเกินพอแล้ว
ก่อนย้ายมาอยูน่ เี่ สือโหยไม่เคยมีประวัตไิ ปรบกวนเพือ่ นบ้านถึงในห้อง
มาก่อนเลย อย่างมากมันแค่ใช้ระเบียงเป็นทางผ่าน แต่คราวนี้มันถึงกับ
เข้ามานอนแผ่ราวกับอยู่ในห้องของตัวเอง แสดงว่ามันต้องคุน้ เคยและไว้ใจ
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เขามากทีเดียว ทว่าสิ่งนี้กลับเป็นข้อเสียอย่างมหันต์ของเสือโหย เพราะถ้า
มันคุ้นเคยมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งแสดงความเป็นเจ้าถิ่นและออกนิสัยตาม
อ�ำเภอใจมากขึ้นเท่านั้น
เห็นทีหลังจากนี้เธอคงต้องล็อกกลอนประตู จ�ำกัดขอบเขตของมัน
เสียแล้ว
คิดถึงการกักบริเวณของเสือโหยให้อยู่แต่ ในห้อง จารุเนตรก็เห็น
เค้าลางหายนะร�ำไร โซฟาหนัง เบาะผ้า คงต้องสังเวยแก่กรงเล็บเสือโหยที่
อาละวาดระบายอารมณ์เพราะไม่ได้ออกเทีย่ วข้างนอกเป็นแม่นมัน่ แต่กย็ งั
ดีกว่าปล่อยมันสร้างความวุ่นวายกับเพื่อนบ้านล่ะน่า
ถ้าเกิดเพื่อนบ้านทนไม่ไหวไปร้องเรียน งานนี้ต่อให้มีสิบน�้ำหวานก็
คงช่วยอะไรเธอไม่ได้
"แค่นั้นไม่เรียกว่าเสียหายหรอกมั้ง" เขาชี้นิ้วไปที่ระเบียง
ปกติเสือโหยมาเยือนจะไม่เคยปลดทุกข์ให้ตอ้ งท�ำความสะอาด เว้นแต่
ยามที่เขาไม่อยู่ มันถึงถ่ายหนักบ้าง เบาบ้างทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าดังหนึ่งจะ
ทดแทนข้อความว่า 'มาหานะ' มีคราวนีแ้ หละมาอยูด่ ว้ ยเสียนานจนปวดหนัก
ขึ้นมา
เจ้าของห้องไม่อินังขังขอบแม้แต่น้อยกับประติมากรรมของเสีย
ริมระเบียง ผูเ้ ป็นเจ้าของเสือโหยเสียอีกทีแ่ ทบอยากถลันไปจับไอ้ตวั แสบมา
เขย่าให้หวั สัน่ หัวคลอนและสัง่ สอนความรูค้ ณ
ุ คนนัก มีอย่างที่ไหน นอนบน
เตียงเขาแล้วยังมีหน้ามาขี้รดห้องเขาอีก แม้จะเป็นที่ระเบียงก็เถอะ
"ขอโทษค่ะ ฉันจะท�ำความสะอาดให้เดี๋ยวนี้เลย"
หน้าซีดสลับแดงของหญิงสาวแสดงถึงความอับอายระคนอ่อนอก
อ่อนใจ หาได้มคี วามขุน่ แค้นตัวต้นเหตุถงึ ขนาดอยากท�ำร้ายแต่อย่างใด ผูท้ ี่
แวดวงล้อมรอบด้วยคนรักสัตว์คลี่ยิ้มเอ็นดูระคนเข้าอกเข้าใจส่งให้
นี่แหละหนาชีวิตทาสแมว
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เดโชพยายามอย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ะเก็บง�ำเสียงหัวเราะให้อยูแ่ ค่ในล�ำคอ เมือ่
เห็นหญิงสาวท�ำท่าจะก้มลงไปดมพื้นเพื่อพิสูจน์ความสะอาด
แม่คุณเอ๊ย ขี้แมวก้อนเท่าแม่โป้งไม่กี่ก้อน เก็บออกแล้วล้างขัด
ท�ำความสะอาดเฉพาะจุดรอบเดียวก็พอ นี่เล่นล้างไปซะครึ่งระเบียงแถม
ไม่ใช่ลา้ งแค่รอบเดียว แต่ลา้ งถึงสามรอบ!!! ท�ำยังกะไอ้ทเี่ ลอะเทอะมันเป็น
ขี้จากช้างที่กินกาวเข้าไปยังไงยังงั้น
"ไม่ต้องท�ำถึงขนาดนั้นหรอก"
จารุเนตรอยากท�ำมากกว่านี้ด้วยซ�้ำไป เพื่อลบล้างความผิดที่แมว
จอมป่วนท�ำเอาไว้ ไม่รู้ว่ามันมาอึมาฉี่ให้เขาต้องเก็บไปกี่ครั้งกี่หนกันแล้ว
โอ๊ย อยากเอาถังน�้ำคลุมหัวเดินกลับออกไปจริงๆ ชีวิตฉันไม่เคย
อับอายขายขี้หน้าขนาดนี้มาก่อนเลย
ขัดพืน้ ไปสายตาขุน่ เคืองก็ตวัดไปหาตัวต้นเหตุทยี่ งั คงนอนเฉยท�ำทอง
ไม่รู้ร้อนดังเดิม
ตัง้ แต่ยา้ ยมาจารุเนตรยังไม่เคยพูดคุยกับเพือ่ นบ้านคนนีส้ กั ครัง้ เดียว
เพราะเธอไม่คอ่ ยชอบพูดคุยกับใครก่อน บวกกับเขาห่างไกลกับค�ำว่าน่าเข้าใกล้
และเชือ้ เชิญให้ทำ� ความรูจ้ กั ทัง้ ตัวโตเป็นยักษ์ปกั หลัน่ หน้าครึม้ ด้วยหนวดเครา
แถมสีหน้าบึ้งตึงเหมือนหมีโมโหหิวเพิ่งออกจากการจ�ำศีลก็ไม่ปาน เวลา
เข้าออกคอนโดฯ ของเขาและเธอต่างคนต่างไม่แน่นอน
นานครัง้ กว่าจะหมุนวนมาเจอกันก็ดนั เป็นตอนเขาก�ำลังจะออกจากห้อง
เธอเปิดประตูจะเข้าห้อง เจอหน้ากันทีกเ็ ลยเป็นแบบเธอมองฉันฉันมองเธอ
คนละแวบพอรับรู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
พอมีโอกาสพูดคุยกันสักที สวรรค์ก็ช่างเลือกสถานการณ์ที่ไม่น่า
ประทับใจเอาเสียเลยมาให้
หญิงสาวหอบหิ้วอุปกรณ์ท�ำความสะอาดไปเก็บและกลับมาอีกครั้ง
พร้อมไม้เด็ดเรียกเสือโหย
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เจ้าของห้องช่างใจดีเหลือแสน ประตูหน้าเปิดไว้กว้างแต่แรกอย่างไร
ก็เปิดค้างไว้อย่างนัน้ ไม่คดิ ปิด ส่วนตัวเองไปยืนอิงเคาน์เตอร์อยูห่ า่ งๆ คอย
ดูเงียบๆ ไม่เข้ามายุม่ ย่ามกดดันให้หวาดระแวงหรือกระทัง่ ชักสีหน้าร�ำคาญ
สักนิดยังไม่มีให้เห็น
คุย ทักทายกัน หรือกระทัง่ ยิม้ ให้เขา เธอไม่เคยท�ำยังไม่เท่าไหร่ บางครัง้
บางคราเธอยังแอบค่อนแอบแขวะเกี่ยวกับรูปร่างที่ดูน่ากลัวของเขานี่สิ
คิดย้อนไปแล้วความละอายแก่ใจก็กระหน�่ำในอกซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
นีแ่ หละนะ เขาถึงได้พร�ำ่ สอนกันมาว่าไม่ควรตัดสินคนจากแค่รปู ลักษณ์
ภายนอก
"โหย นี่แซลมอนย่างของโปรดแกเลยนะ สนไหม"
กล่องอาหารถูกโบกไปมาในอากาศให้กลิน่ หอมก�ำจายออกไปแตะจมูก
เป้าหมาย
โครกกก!!!
ถ้าเป็นเสียงจากเสือโหย จารุเนตรคงยิม้ ร่า ทว่าต้นเสียงกลับดังมาจาก
ผูเ้ ป็นเจ้าของห้อง เพียงครูเ่ ดียวเธอก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ตอนมาเคาะห้อง เขาน่าจะ
ก�ำลังจะออกไปข้างนอกและถ้าให้เดาเขาคงจะออกไปรับประทานอาหาร แต่
เธอกลับท�ำให้เขาเสียเวลาไปร่วมหลายสิบนาที
"คุณยังไม่ได้ทานอาหารค�ำ่ ใช่ไหมคะ" เธอถามเพือ่ ยืนยันความถูกต้อง
ในสิ่งที่คิด
เดโชลูบท้องและส่งยิ้มเจื่อนแทนค�ำตอบ
ท้องเอ๊ย รักษาหน้าให้กนั หน่อยก็ไม่ได้ มาเจาะจงร้องอะไรตอนนี้ แต่
ก็นะ ถ้าปลาย่างของแมวมันไม่หอมชวนน�ำ้ ลายหยดขนาดนีท้ อ้ งคงไม่โอดครวญ
ขึ้นมา
ตั้งแต่ป่วยแล้วต้องกินยาให้ครบทุกมื้อ เดโชก็ติดกินอาหารตรงเวลา
ไปเสียแล้ว ผิดเวลานิดหน่อยท้องก็ร้องระงมเหมือนอดข้าวมาสักสามวัน
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ยังไงยังงั้น
"คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะแบ่งอาหารมาให้คณุ " ค�ำถามเอ่ยออกไป
แบบไม่พักคิด
แม้เธอไม่ค่อยสุงสิงกับใครและหย่อนมนุษยสัมพันธ์ ไปบ้าง แต่ทั้งนี้
ทัง้ นัน้ ไม่ได้หมายความว่าน�ำ้ ใจและความเอือ้ เฟือ้ ทีพ่ งึ มีจะย่อหย่อนตามไปด้วย
ต่อให้เธอไม่เคยมีปฏิสมั พันธ์กบั เขามาก่อน แต่การทีเ่ ห็นต�ำตาว่าเขา
ไม่สบาย ต้องใช้ไม้คำ�้ ช่วยเดินเขยกลงไปซือ้ อาหารรับประทาน หน�ำซ�ำ้ เวลา
ดึกดื่นป่านนี้ ร้านค้าละแวกใกล้ๆ น่าจะปิดไปจนหมด ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้
ทีส่ ดุ ก็ยงั ไกลเกินไปส�ำหรับคนเดินเหินไม่ปกติ ถ้าเธอยังปล่อยให้เขาท�ำแบบนัน้
ก็ดูจะใจจืดใจด�ำเกินไป
หน�ำซ�ำ้ เธอมีอาหารเหลือเฟือพอกินไปทัง้ อาทิตย์ ถ้าไม่แบ่งปันให้เขา
นอกจากเธอจะใจด�ำแล้วยังตระหนีอ่ กี ต่างหาก อีกอย่างเสือโหยมารบกวนเขา
บ่อยครัง้ ถือว่าเป็นการไถ่โทษและตอบแทนน�ำ้ ใจทีเ่ ขาช่วยดูแลมันก็แล้วกัน
"ไม่รังเกียจครับ แต่ผมกินเยอะ ไม่รบกวนคุณหรอก"
เห็นชัดว่านอกจากความเอื้อเฟื้อ ยังมีสาเหตุอื่นที่ท�ำให้เธอหยิบยื่น
น�้ำใจมาให้
ถึงเขาท�ำอะไรไม่ใคร่สะดวก แต่ไม่คิดผลักภาระไปให้คนอื่นเพื่อให้
ตัวเองสะดวกสบายขึน้ อีกทัง้ ค�ำว่า 'แบ่ง' เดโชไม่แน่ใจว่าจะแค่แบ่ง เธออาจ
จะยกมาให้ทั้งหมดที่มี หากเป็นเช่นนั้นแล้วเธอจะรับประทานอะไร มิต้อง
ออกไปหาซื้อหรือท�ำขึ้นใหม่หรอกหรือ
ค�ำปฏิเสธและสีหน้าสีตาบอกชัดถึงความเกรงใจหาใช่เหตุอนื่ คนถาม
จึงกล้าดึงดันท�ำตามความต้องการของตน "ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งปริมาณ รับรอง
ว่ามีพอให้คุณกินอิ่มแน่นอน คุณรอสักครู่นะ"
ไม่รอฟังค�ำตอบรับ จารุเนตรกลับมาทีห่ อ้ งตนเองอีกครัง้ และระหว่าง
รออุ่นอาหารให้ร้อนสักนิด พลันนึกบางอย่างขึ้นมาได้ มือรีบกดโทรศัพท์
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ลงไปเคาน์เตอร์ด้านล่าง
"คุณโชค แนตห้องเก้าศูนย์สองนะคะ อยากทราบว่าเพือ่ นบ้านของแนต
ห้องเก้าศูนย์หนึ่งเขากลับมาอยู่ห้องหรือยังคะ เอ่อ...แมวของแนตยังไม่
กลับห้องค่ะ แนตจะไปถามว่าเห็นมันหรือเปล่า"
ถึงจะมั่นใจว่ามองไม่พลาด แต่ความผิดพลาดในวันนี้ก็ท�ำเธอเสีย
ความมั่นใจพอควร เธอขอตรวจสอบอีกทีดีกว่าเกิดเหตุการณ์ซ�้ำรอยอร
เสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกดังขึ้นหลังพูดคุยกับผู้ดูแลอาคารจบ
เป็นอันว่าเพือ่ นบ้านของเธอมีตวั ตนจริงๆ ไม่ใช่แค่รา่ งเงาทีย่ อ้ นกลับมาอยู่
ในทีท่ คี่ นุ้ เคย นอกจากนีโ้ ชคยังบอกข้อมูลเพิม่ เติมอีกนิดว่าการบาดเจ็บของเขา
เกิดจากอุบตั เิ หตุทางรถ เพิง่ กลับมาวันนีแ้ ละให้คำ� รับรองอย่างหนักแน่นว่า
เพื่อนบ้านคนนี้นิสัยดีและรักสัตว์
กับข้าวสองจานพร้อมข้าวถูกวางลงบนโต๊ะในเวลาไม่นาน อาหาร
ทุกจานแม้ไม่ได้จดั ตกแต่งให้สวยน่ากิน แต่กเ็ ห็นชัดถึงความพิถพี ถิ นั ในการ
จัดเรียงและความสะอาด ส่วนปริมาณไม่ตอ้ งห่วงอย่างทีเ่ จ้าตัวรับรองเอาไว้
ทว่าทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ ความงดงามและไม่อาจวัดปริมาณได้คอื น�ำ้ ใจและการ
แบ่งปัน
ชายหนุม่ ละสายตาจากอาหารตรงหน้ากลับไปยังผูเ้ ป็นเจ้าของอาหาร
หากครานีน้ ยั น์ตามีความรูส้ กึ อืน่ เพิม่ ขึน้ มา ไม่ใช่แค่มองและรับรูว้ า่ เป็นคน
เคยๆ เห็นหน้าค่าตากันเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป
ผูท้ กี่ ำ� ลังจะเดินออกจากห้องขมวดคิว้ ด้วยความสงสัยใส่ถงุ ทีแ่ ขวนอยู่
บนลูกบิดประตูหน้าห้อง กระดาษโน้ตใบเล็กทีแ่ ปะหน้าถุงว่า 'แทนค�ำขอบคุณ
จากเจ้าของเสือโหย' ช่วยคลายหัวคิว้ และความกังขาให้เขาในทันที ทว่าความ
รู้สึกหลากหลายจนยากที่จะระบุชื่อได้ก็พัดพลิ้วเข้ามาแทนที่
ภายในถุงมีกล่องสามกล่องบรรจุขา้ วและกับข้าวเพียงพอส�ำหรับคนหนึง่
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คนกินสองมื้อ
ความรูส้ กึ หลากหลายก่อนหน้านีก้ ก็ อปรรวมเข้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
เมือ่ วานไมตรีจติ ทีเ่ ธอมอบให้เป็นการสะกิดประตูใจของเขาให้แง้มออก
วันนี้สายธารความเอื้อเฟื้ออย่างต่อเนื่องของเธอก็เป็นแรงผลักประตูบาน
นัน้ ให้เปิดออกกว้างจนสุด แรกเริม่ คือความรูส้ กึ ดีๆ วันนีค้ วามรูส้ กึ นัน้ ก็ประทับ
ลึกลงในเนื้อหัวใจ
"ชาติที่แล้วแกท�ำบุญมาด้วยอะไรฮึ ถึงได้ทาสนิสัยดีแบบนี้" เดโช
หันไปคุยกับอาคันตุกะสี่ขาที่แวะเวียนมาหาเขาตั้งแต่เช้าตรู่
คาดว่าพอคล้อยหลังผู้เป็นเจ้าของมันก็คงเผ่นแผล็วมาที่นี่ เขาก็ไม่รู้
ว่ามันติดใจอะไรเขานักหนา ทัง้ ทีเ่ ขาก็ไม่ได้เอาอกเอาใจอะไรมันสักเท่าไหร่
อาหารก็ไม่เคยให้ เพราะไม่รวู้ า่ มันกินอะไรได้หรือไม่ได้บา้ ง ครัน้ หันไปเห็น
ขนนุ่มฟูของมันปลิวเพราะแรงลมเครื่องปรับอากาศ ชายหนุ่มก็พลันได้
ข้อสรุป
มันไม่ได้ตดิ ใจเขา แต่ตดิ เครือ่ งปรับอากาศ เพราะเขาอยูห่ อ้ งเป็นต้อง
เปิดแอร์ตลอดเวลา
ผู้ที่ก�ำลังเดินตรงดิ่งกลับเข้าห้องย่นหัวคิ้วด้วยความสงสัยกับถุงผ้าที่
แขวนกับลูกบิดประตู เมือ่ เห็นกระดาษโน้ต คิว้ ของเธอก็ยงิ่ ยูเ่ ข้าหากันมากขึน้
ผลไม้และขนมเป็นของก�ำนัลจากเพื่อนบ้านที่เสือโหยไปรบกวน
หลังจากมอบอาหารค�ำ่ ให้กบั มือเขาแล้ว วันต่อมาเธอก็เอาอาหารส�ำหรับ
มือ้ เช้าและกลางวันไปแขวนไว้ทหี่ น้าประตูหอ้ งเขา เพราะคิดว่าเขาคงไม่สะดวก
ในการออกไปซือ้ หาอาหารรับประทาน และอาศัยว่าคอนโดมิเนียมแห่งนีไ้ ม่เคย
มีประวัตกิ ารขโมยของ แม้จะเป็นของทีว่ างไว้หน้าห้องก็ตาม เธอจึงไม่หวัน่
ว่าของที่แขวนเอาไว้จะไม่ถึงมือผู้รับ ไม่คิดเลยว่าตกเย็นหน้าห้องเธอกลับ
มีผลไม้และขนมมาแขวน พร้อมโน้ตขอบคุณไม่ต่างกับที่เธอเขียนให้เขา
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ครั้นเห็นว่าเขาสามารถออกไปไหนมาไหนได้ไม่ล�ำบากเรื่องกินอยู่
เธอก็เลยไม่ได้เอาอาหารไปฝากเขาอีก และคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือ่ นบ้านก็คงหยุดแค่นนั้ ทว่าตอนเย็นวันถัดมาหน้าห้องของเธอก็ยงั มีขนม
และผลไม้พร้อมแนบกระดาษโน้ตมาแขวนไว้เช่นเดิม ทั้งที่เธอไม่มีสิ่งของ
หรือกระทั่งค�ำขอบคุณตอบกลับไป
การสื่อสารแบบเงียบๆ มีเพียงของมาแขวนไว้ ไร้ตัวผู้เป็นเจ้าของ
ไม่มีการส่งเสียงหรือสัญญาณแจ้งใดๆ หรือเรียกร้องการตอบรับจากเธอ
จารุเนตรถอนหายใจด้วยความรูส้ กึ บอกไม่ถกู ไม่รวู้ า่ ควรท�ำอย่างไรดี
กับน�ำ้ จิตน�ำ้ ใจอย่างต่อเนือ่ งของเขา จะมองเมินก็รสู้ กึ ละอายใจ จะสานต่อก็
กลัวในหลายๆ สิง่ หลายๆ อย่าง
"โหย" เธอส่งเสียงเรียกเจ้าตัวป่วนอย่างนึกขึ้นมาได้ว่าไม่เห็นมัน
แม้แต่น้อย
เรียกครัง้ ทีส่ ามก็ยงั เงียบกริบ หญิงสาวรีบก้าวไปยังประตูระเบียงก็เห็น
ว่าสลักกลอนประตูที่เธอลั่นเอาไว้เพื่อขังเสือโหยไว้ในห้องถูกเลื่อนออก
"มันจะเก่งเกินแมวไปแล้วนะ หรือว่า..." เธอหันไปยังเพื่อนร่วมห้อง
ที่นั่งกอดเข่าเจ่าจุกอยู่เงียบๆ ท�ำตัวประหนึ่งเป็นต้นไม้ก็ไม่ปาน
"มันส่งเสียงน่าร�ำคาญ" เสียงเย็นยะเยียบบอกเบาๆ
จารุเนตรแทบอยากจะทึ้งผมให้หลุดสักกระจุกด้วยความโมโห "มัน
ส่งเสียงน่าร�ำคาญ หวานก็ไม่ควรปล่อยมันไปก่อความร�ำคาญให้เพือ่ นบ้าน"
หญิงสาวพรวดพราดออกจากห้องและไปยืนอยู่หน้าห้องเป้าหมาย
ภายในอึดใจเดียว
"เสือโหยอยู่ที่ห้องคุณหรือเปล่าคะ"
ราวกับเหตุการณ์เมือ่ หลายวันก่อนย้อนกลับมาอีกครัง้ เมือ่ เขาเปิดประตู
ห้องออกจนสุด ตามด้วยประตูหอ้ งนอน และเสือโหยก็นอนเอ้เตอยูบ่ นเตียงนอน
ของเขาอย่างสบายอารมณ์ดว้ ยท่าเดิมเป๊ะ และไม่วา่ เธอจะคว้าจับมันอย่างไร
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ก็ไม่ส�ำเร็จ แถมได้แผลถลอกจนลายพร้อยไปทั้งมือ
"ปล่อยมันไว้อย่างนี้ก็ได้ ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอก" เขาบอกอย่าง
นึกสงสารเธอชะมัด
คุณไม่มีปัญหา แต่ฉันมีความละอาย จารุเนตรเอ็ดตะโรในใจ พร้อม
ก่นด่าเจ้าตัวป่วนอีกหลายประโยค
"เดี๋ยวมันจะท�ำห้องของคุณสกปรกอีก" เธอบอกเสียงอ่อย
"ผมท�ำความสะอาดได้ ไม่มปี ญั หา" เขาไหวไหล่อย่างไม่เห็นเป็นเรือ่ ง
สลักส�ำคัญในการทีจ่ ะต้องเก็บกวาดของเสียจากสัตว์ทตี่ นเองไม่ได้เป็นเจ้าของ
เขาพูดแบบนีห้ มายความว่าเสือโหยอึฉใี่ ห้เขาต้องเก็บกวาดไปแล้วใช่ไหม
จารุเนตรหน้าแดงแปร๊ดด้วยความละอายแก่ใจ
พระแม่ธรณีจ๋า สูบลูกลงไปเถอะ
เห็นเขาไม่วา่ กล่าวเธอสักค�ำทีค่ วบคุมดูแลสัตว์เลีย้ งไม่ได้ และไม่ถอื โทษ
โกรธเคืองที่เสือโหยท�ำห้องเขาสกปรกให้ต้องเก็บกวาด ความรู้สึกกลัวๆ ที่
จะสานต่อมิตรภาพก็ลดน้อยถอยลง แถมมีโอกาสดีๆ ให้สานต่อได้อย่าง
เหมาะสมและไม่ต้องเปลืองสมองคิด หญิงสาวก็ไม่รอช้าที่จะคว้าจับเอาไว้
อีกครั้ง
"คุณกินข้าวเย็นหรือยังคะ"
พลันเสียงท้องใครสักคนก็รอ้ งประท้วงขึน้ มาทันทีราวกับมันมีหกู ไ็ ม่ปาน
"ยังครับ" เขาลูบท้องปลอบประโลมไม่ให้มนั ส่งเสียงโครกครากประจาน
เขาไปมากกว่านี้
"ถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งค่ะ"
จารุเนตรเดินกลับห้องอย่างรวดเร็วไม่ตา่ งจากตอนมา และคว้าปิน่ โต
ที่แม่เพิ่งส่งมาให้ถือไปที่ห้องของเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่ง
"แล้วคุณกินข้าวหรือยัง" เขาถามกลับบ้าง หากแต่นำ�้ เสียงทอดอ่อนโยน
ยิ่งกว่าเธอและสายตาทอแสงอ่อนยิ่งกว่า

Page_�������������.indd 37

11/1/2559 BE 15:33

แรร้ายใต้รัก
38

"กินแล้วค่ะ"
เห็นสายตาพินจิ นิง่ นานเจือความคลางแคลงใจของอีกฝ่าย ความขุน่ ข้อง
ก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาในอกจารุเนตรอย่างห้ามไม่อยู่
"คุณโกหก"
ละม้ายไม่ใช่คำ� พูดทีเ่ ขาโยนมา แต่เป็นระเบิดลูกโต ท�ำลายความรูส้ กึ
ดีๆ ที่ก�ำลังก่อตัวจนทลายราบเป็นหน้ากลอง
มีสทิ ธิอ์ ะไรมาว่ากัน ปากหาเรือ่ งแบบนีก้ ต็ า่ งคนต่างอยูแ่ บบเดิมไปเถอะ
ปลายนิ้วสากแตะลงบนหลังมือเล็กเพียงแผ่วเบา กันไม่ให้คนขี้โมโห
หยิบปิ่นโตกลับคืนไป
"เอ๊ะ!" ตาวาววับจับจ้องเอาเรื่องเอาราว
"คุณโกหกเรื่องกินข้าวแล้ว"
เดโชขยายความด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ ดุจสายน�ำ้ ริน หวังรดใจร้อนรุม่ ของเธอ
ให้เย็นลงสักหน่อยและหยุดฟังกันสักนิด
คนโมโหชะงักกึก ความขุน่ ข้องทีฟ่ งุ้ กระจัดกระจายจนท่วมท้นออกมา
ทางสีหน้าและท่าทางม้วนตลบลงไปนอนนิง่ ด้วยความรวดเร็วไม่ตา่ งกับตอน
ก่อตัว ความกระดากใจที่ถูกจับได้ตีตื้นขึ้นมาแทน ทว่าก็ถูกความสงสัยเข้า
กลบทับอีกชั้น
สายตาจับจ้องเขาด้วยแววพินิจพิเคราะห์ลึกล�้ำมากกว่าเคย
จารุเนตรมัน่ ใจว่าท้องไม่รอ้ งครวญครางขีฟ้ อ้ งเหมือนใครบางคน และ
เธอไม่ได้รจู้ กั มักคุน้ กับเขามาก่อน เขามารูด้ ไี ด้อย่างไรว่าเธอพูดค�ำไหนจริง
ไม่จริง
"คุณหยุดคิดและหลบตาตอนบอกว่ากินข้าวแล้ว" ละม้ายเดาออกว่า
อีกฝ่ายก�ำลังคิดสิ่งใดอยู่
"ไหนๆ คุณก็ยังไม่ได้กินข้าว ก็มากินด้วยกันเถอะ"
ถ้อยประโยคทัง้ สุภาพและบริสทุ ธิใ์ จอย่างยิง่ ท่าทางและสายตาแสดงออก
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ให้เห็นชัดๆ ว่าเขาเพียงต้องการสานต่อมิตรภาพที่เธอเป็นฝ่ายหยิบยื่นมา
ก่อนให้เติบโตและทอดยาวออกไป ไม่มีเล่ห์กลใดๆ แอบแฝง
"มีเพื่อนนั่งกินด้วยกันอร่อยกว่ากินคนเดียวนะ"
เขาเชิญชวนอย่างมั่นใจว่าเธอพักอาศัยอยู่เพียงล�ำพัง
"ใครบอกว่าฉันกินข้าวคนเดียว"
หญิงสาวพยักพเยิดไปยังแมวจอมเกียจคร้านทีก่ ำ� ลังเยือ้ งย่างออกมา
จากห้องนอน
เสือโหยเดินมาหยุดหน้าจารุเนตร มันจ้องหน้าเธอเขม็งพลางร้องหง่าว
ตบเท้าที่พื้นปุกๆ หาได้สนใจสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ใดๆ ไม่ เธอ
ซึ่งเลี้ยงมันมาหลายปีรู้ดีว่านี่เป็นสัญญาณขออาหาร
ชายหนุ่มส่ายหน้าน้อยๆ กับความช่างดื้อดึงของเธอ
"มันไม่ใช่คน และที่ส�ำคัญถามมันหรือยังว่ามันอยากลดตัวมาเป็น
เพื่อนกับคุณไหม"
ไม่ใช่แค่ไม่เชื่อฟัง แต่สายตาของเสือโหยขณะนี้หาใช่แววตาของการ
อ้อนขออาหาร แต่เป็นสั่งให้เอาอาหารมาให้มันกินเดี๋ยวนี้
จารุเนตรรู้เสียยิ่งกว่ารู้ว่าตนนั้นไม่อาจเทียบชั้นเป็นเพื่อนกับเสือโหย
ตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูร่ ว่ มกันมาแม้เป็นคนให้ขา้ วให้นำ�้ และทีพ่ กั อาศัยแก่มนั
แต่เธอกลับมีสภาพเหมือนเป็นทาสในเรือนเบีย้ ของมันก็ไม่ปาน ถูกมันกดขี่
สารพัด ไม่วา่ จะเป็นความเรือ่ งมากของอาหารการกิน ทีน่ อน ทีข่ บั ถ่าย จะเข้าหา
หรือเล่นด้วยต้องดูอารมณ์ของมันเป็นหลักมิใช่ของเธอ
หญิงสาวถอนหายใจพรืด ยกมือที่ว่างขึ้นเป็นสัญญาณยอมจ�ำนน
ต่อข้อสังเกตของเดโช รีบหิว้ เสือโหยกลับห้องไปกินข้าวก่อนทีม่ นั จะอาละวาด
ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อเธอและเพื่อนบ้านแน่
หญิงสาวเดินวนเป็นวงกลมรอบเสือโหยทีก่ ำ� ลังก้มหน้าก้มตากินอาหาร
อย่างคิดไม่ตกว่าจะท�ำอย่างไรกับค�ำเชิญของเพื่อนบ้านดี จะไปหรือไม่ไป
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ความเหมาะควรต่างๆ ประดังประเดเข้ามา ในเมื่อเธอไม่ได้ตกปากรับค�ำ
ถ้าเธอไม่โผล่ไปก็คงไม่เสียหายอะไร แต่พอหันไปเห็นถุงผลไม้ทเี่ ขามอบให้
รวมถึงการถามไถ่กลับด้วยน�ำ้ เสียงและแววตาทีแ่ สดงถึงความใส่ใจหาใช่ตาม
มารยาทก็ทำ� ให้หวั ใจเธอไหวคลอน
ไม่กนี่ าทีตอ่ มาจารุเนตรก็กลับมาเยือนห้องข้างๆ อีกครัง้ ทีเ่ ธอมาไม่ใช่
เพราะเบือ่ การกินข้าวคนเดียวซึง่ ท�ำมาหลายปีดดี กั และไม่คดิ ว่าการกินข้าว
โดยมีคนอืน่ ร่วมโต๊ะด้วยจะท�ำให้อาหารอร่อยเพิม่ ขึน้ กว่าเดิม แต่เป็นเพราะ
อยากผูกมิตรกับเพือ่ นบ้านไว้บา้ งสักคน และคนคนนีก้ ผ็ า่ นการประเมินของ
เสือโหยมาแล้ว ก็พอจะเชือ่ มัน่ ในระดับหนึง่ ว่าไม่เป็นบุคคลอันตราย
เพราะเสือโหยค่อนข้างรักสันโดษ น้อยครั้งที่มันจะเข้าหาคนก่อน
อย่าคิดเชียวว่าเสือโหยจะไยดีใครต่อใครเพียงได้รบั อามิสสินจ้าง ต่อให้เป็น
อาหารที่มันชอบมากที่สุดก็ตาม การเข้าหาท�ำความรู้จักกับใครสักคน มัน
เลือกได้ดีทุกครั้ง พิสูจน์จากเธอยังคบหาคนจ�ำนวนไม่กี่คนที่เสือโหยเลือก
เข้าหาอย่างสนิทใจมาจนทุกวันนี้
รวมถึงแต่ละครัง้ ทีพ่ บเจอกันเขาก็ไม่มที า่ ทางก้อร่อก้อติกหรือชวนให้
อึดอัดใจ มีแต่ความสุภาพและรักษาระยะห่างอย่างเหมาะควร
แต่ถงึ อย่างนัน้ จารุเนตรก็ยงั หิว้ เสือโหยติดมาด้วย เผือ่ ว่าถ้าเขาเปลีย่ น
ท่าทีหรือท�ำอันตรายกับเธอแม้แต่น้อย เธอเชื่อว่าเสือโหยจะปกป้องเธอได้
และหวังว่าน�้ำหวานที่อยู่ข้างๆ คงไม่อยู่เฉย
จารุเนตรระบายลมหายใจออกมาเบาๆ ด้วยความอ่อนใจ ต้นเหตุมิใช่
ตัวเองหรือเสือโหย หากแต่เป็น 'เขา'
เธอมิได้เอ่ยปากหรือแสดงท่าทีใดๆ ว่าตอบรับค�ำเชิญ ทว่าเมื่อหวน
กลับมาอีกครัง้ ประตูหอ้ งยังคงเปิดค้างไว้เหมือนเก่า กับข้าวในปิน่ โตถูกอุน่
และเทใส่จาน พร้อมจานข้าวอีกสองจานวางอยู่ตรงข้ามกัน ราวกับมั่นใจ

Page_�������������.indd 40

11/1/2559 BE 15:33

เพลงพรรษ
41

เสียนักหนาว่าเธอจะต้องมา
"คงไม่สายเกินไปที่จะแนะน�ำตัวกันนะ ผมเดโช เรียกสั้นๆ ว่าแดน"
ไม่น่าเชื่อว่าส่งข้าวส่งขนมกันมาก็หลายวัน แต่พวกเขายังไม่เคย
แนะน�ำตัวกันเลย
สายตากังขาอย่างไม่ปดิ บังของหญิงสาว ท�ำคนมองต้องโคลงศีรษะไปมา
เธอจะรู้ตัวบ้างไหมว่าดวงตาของเธอแสดงออกทั้งความคิดและอารมณ์
ชัดเจนกว่าการพูดออกมาเสียอีก
"ผมไม่อยากแก่นนี่ า คุณก็หยวนๆ เรียกชือ่ ผมอย่างเดียว อย่ามีสถานะ
น�ำหน้าให้หน่อยเถอะ"
หญิงสาวยูจ่ มูกอย่างอดใจไม่อยู่ เขาเดาความคิดเธอถูกกีค่ รัง้ กันแล้วนะ
ถ้าหากว่าไม่สอบถามผูด้ แู ลคอนโดฯ จนมัน่ ใจว่าเขาเป็นคนปกติ เธอคงคิด
ว่าพูดอยู่กับวิญญาณไปแล้ว
"จารุเนตร แนตค่ะ"
ชื่อสมตัวจริงๆ 'ตาสวย'
ดวงตากลมโตใสแวววาวดุจนัยน์ตากวางใต้แพขนตาหนาที่ไม่ถูก
แต่งเติมใดๆ โดดเด่นทีส่ ดุ แม้ยามเจ้าตัวทอดสายตานิง่ อดนึกต่อไม่ได้หาก
ปัดเป่าความเย็นชาที่เห็นอยู่เป็นนิตย์ออก ดวงตาคู่นี้คงวับวาวพร่างพราย
ยวนใจยิ่งกว่านี้
"อยูท่ นี่ เี่ ป็นยังไงบ้าง" เดโชเลือกหัวข้อสนทนากลางๆ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ าร
พูดคุยเรื่องอื่นง่ายขึ้น
อาการชะงักของคนฝั่งตรงกันข้าม มือก�ำช้อนแน่น ปากเม้มจนเป็น
เส้นตรงไม่หลุดพ้นไปจากการจับสังเกตของเดโช
คิ้วเข้มย่นเข้าหากันเมื่อเห็นปราการทะมึนผุดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
ก�ำแพงสูงก่อล้อมตัวเองกันไม่ให้ผคู้ นเข้ามาใกล้ตวั เธออย่างทีเ่ คยเห็นจนชินตา
กลับมาอีกครั้ง
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"มีปัญหาอะไรไหม" ชายหนุ่มรุกต่อ อยากรู้ว่าท่าทีตึงเครียดของเธอ
มาจากสาเหตุอะไรกันแน่
"ไม่มี"
ช้อนและส้อมถูกรวบวางกลางจานเป็นสัญญาณแสดงว่ามื้ออาหาร
จบลงทั้งที่เพิ่งกินไปได้ไม่กี่ค�ำ
"แสดงว่ามี"
"ไม่-มี"
หญิงสาวลุกขึ้นอย่างไม่สนมารยาทใดๆ ทั้งสิ้น
เธอไม่นึกเลยว่าเขาก็เหมือนกับคนอืน่ ๆ ท�ำทีถามสารทุกข์สุกดิบ แต่
เหตุผลแท้จริงคืออยากรูค้ วามเป็นไปภายในห้อง อยากรูว้ า่ ของแถมติดห้อง
อย่างน�้ำหวานออกฤทธิ์ออกเดชอะไรบ้าง
ถึงกระนั้นชายหนุ่มก็ไม่ยี่หระต่อท่าทีแข็งกระด้างของเธอ ยังคงทู่ซี้
ถามต่อเพื่อน�ำบทสนทนาเข้าสู่จุดประสงค์แท้จริง
"แนตรู้ประวัติของห้องก่อนซื้อแล้วใช่ไหม"
ถึงเขากับเธอไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาปิดการ
รับรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับเธอ เพราะจารุเนตรนับว่าเป็นคนดังของคอนโดมิเนียม
ดังเพราะมาอยู่ห้องนั้น ห้องที่เปลี่ยนผ่านมาหลายมือทั้งคนซื้อและคนเช่า
ห้องที่ไม่มีใครพักอยู่ได้นานหรืออยู่อย่างเป็นสุขสักรายเดียว
พวกทีเ่ ต็มใจซือ้ หรือเช่านัน่ ไม่เท่าไหร่ แต่คนทีเ่ ห็นแก่ราคาถูกแสนถูก
นี่สิ มีหลายคนต้องทนอยู่เพราะเสียดายเงินที่จ่ายไป สุดท้ายก็ทนไม่ไหว
เดโชไม่รู้ว่าเธออยู่ในประเภทไหน
"มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ ขอตัว"
พอกันทีกบั ความพยายามสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นบ้าน หลังจากเคยล้มเหลว
กับเพื่อนบ้านฝั่งหนึ่งไปแล้ว ไม่คิดว่าอีกฝั่งก็จะลงเอยอีหรอบเดียวกัน
"แนต...เดี๋ยวก่อนสิ"
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เดโชถือวิสาสะรวบข้อมืออีกฝ่ายไม่ให้สะบัดหน้าเดินหนี ด้วยสภาพ
ไม่สมบูรณ์ของร่างกาย อย่าว่าแต่เธอวิง่ เลย แค่เธอเดินธรรมดาเขาคงไล่ตาม
เธอไม่ทัน เขารู้ดีหากปล่อยเธอปึงปังจากไปแล้ว หลังจากนี้เธอคงไม่เปิด
โอกาสเขาอธิบายความหรือปรับความเข้าใจให้ตรงกันอย่างแน่นอน
"ผมแค่อยากรู้ว่าแนตอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายดีไหมแค่นั้นเอง"
"เหอะ"
เสียงแค่นหยันปล่อยมาอย่างไม่ปิดบัง
"ท�ำไมไม่ถามมาตรงๆ เลยล่ะว่าฉันเคยเห็นผีในห้องนั้นไหม มาให้
เห็นสภาพยังไง ให้เลขเด็ดอะไรบ้าง" ต่อให้แรกเริ่มถามเรื่องอื่น สุดท้ายก็
วนมาจบที่หนึ่งในสามค�ำถามยอดนิยมนี้อยู่ดี
ความไม่พอใจทวีขนึ้ เมือ่ ไม่สามารถพาตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการ
ได้งา่ ยๆ ครัน้ หันไปขอความช่วยเหลือจากบอดีก้ าร์ดสีข่ า มันเพียงเคลือ่ นตัว
เข้ามาใกล้กว่าเดิมและจับจ้องไม่วางตา แต่ไม่ได้ทำ� ตัวพองหรือส่งเสียงขูเ่ ตือน
ผู้มาแตะต้องตัวเธอเหมือนเช่นเคยๆ
ตาวาววับเปลีย่ นเป็นกลอกขึน้ ด้านบนอย่างอ่อนใจเมือ่ เพือ่ นยามยาก
หวังพึง่ อะไรไม่ได้ คงต้องพึง่ ตัวเองอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มอื คนเจ็บท�ำไมถึง
มีแรงยึดมหาศาลขนาดนี้ บิดก็แล้ว สะบัดก็แล้วยังไม่หลุดจากการเกาะกุม
"ผมจะอยากรู้เรื่องผีไปท�ำไมกัน"
คิ้วเข้มขมวดมุ่นจนหัวคิ้วแทบชนกัน เพราะสงสัยและไม่เข้าใจว่า
สื่อสารคลาดเคลื่อนประเด็นไหน เธอถึงตีความไปคนละทาง
"โอ๊ย ใครๆ เขาก็อยากรู้กันทั้งนั้น เริ่มแรกท�ำทีถามทุกข์สุข สุดท้าย
ก็ลงเอยที่อยากรู้ความเป็นไปในห้องว่าเป็นยังไง ไม่เห็นมีใครอยากรู้จริงๆ
จังๆ สักคนว่าฉันจะเป็นจะอยู่ยังไง"
ทุกคนทีถ่ าม แต่ละค�ำถามไม่ได้สร้างสรรค์หรือสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
กันให้เกิดขึน้ หน�ำซ�ำ้ ยังเอาเรือ่ งราวไปใส่สตี ไี ข่เพิม่ เติมตามใจตัวเอง ฉะนัน้
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เธอจะเสียเวลาและอารมณ์พูดคุยไปท�ำไม
ก�ำแพงความไว้ตัว ไม่ค่อยพูด และสันโดษจึงถูกก่อขึ้น พูดคุยถาม
ตอบใครๆ เท่าที่จ�ำเป็น ไม่เปิดโอกาสให้ถามซอกแซก แต่กระนั้นยังมีคน
หลายคนตีมึนไม่รับไม่รู้ ทุกครั้งที่เจอหน้าก็ต้ังหน้าตั้งตาถามจี้เอาค�ำตอบ
เพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเอง
พักหลังเธอจึงเดินก้มหน้าก้มตา ท�ำท่ายุ่งไม่พร้อมจะพูดคุยกับใคร
วิธนี กี้ นั คนช่างซักและสอดรูส้ อดเห็นได้เป็นอย่างดี แม้ตอ้ งแลกกับภาพลักษณ์
ติดลบว่าไร้มนุษยสัมพันธ์ก็ถือว่าคุ้มค่า
"ก็ผมนี่ไง ผมถามแนตอยู่"
"ฉันสุขสบายดี มีอะไรอีกไหม"
เถอะ อยากรูอ้ ะไรก็พดู ให้รไู้ ส้รพู้ งุ กันไปวันนีเ้ ลย วันอืน่ ๆ จะได้ลาขาด
ปิดประตูบ้านไม่ต้อนรับ เจอหน้าไม่ทักทาย ไม่ต้องพูดต้องคุยกันอีกต่อไป
น�้ำเสียงห้วนและประชดประชันเสียขนาดนี้ เสียงทอดถอนหายใจ
ตอนท้ายเจือความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังก็ท�ำให้เดโชเดาได้เลาๆ ว่าที่เธอ
ปุบปับเปลี่ยนไปและมีท่าทางปึงปังเกิดจากสาเหตุอะไร
"ผมมีอีกหลายค�ำถามอยากถาม แต่เรานั่งคุยกันดีๆ ได้ไหม"
เดโชคลายมือปล่อยเธอเป็นอิสระเมือ่ ประเมินแล้วว่าเธอไม่คดิ หนีหน้า
กันแน่ๆ
จารุเนตรกระแทกตัวลงนัง่ ตามเดิมอย่างไม่ออมแรง สายตาทีต่ วัดไป
มองเขามีความหมายว่า 'อยากรู้อะไรก็รีบๆ ถามมา จะได้จบเรื่องกันไป'
หากปากเม้มแน่นไม่คิดเอื้อนเอ่ยออกไป
"ห้องนั้นก็รู้ๆ กันอยู่นะว่ามีประวัติยังไง"
เขารูค้ วามเป็นไปของห้องนัน้ พอสมควร และข่าวการซือ้ ขายต่อรอง
ราคาสุดพิเศษทีพ่ ดู ต่อๆ กันมาหลายทอด จนไม่รวู้ า่ ต้นเรือ่ งแท้จริงเป็นอย่างไร
"หลายคนเห็นราคาถูกก็ซื้อก็เช่า สุดท้ายอยู่ไม่ได้ บางคนเจอปัญหา
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ปุ๊บก็ย้ายออกทันทีเลย แต่บางคนเสียดายเงินหรือไม่มีทุนรอนเหลือพอไป
หาที่อยู่ใหม่ก็ทนอยู่กันไป"
จ�ำทนอยู่ทั้งที่จิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอันเกิดจากความ
หวาดระแวงต่อข่าวและการพูดปากต่อปากใส่สตี ไี ข่ของคนในคอนโดมิเนียม
กันมาเนิน่ นาน นานวันเข้าก็กอ่ เกิดเป็นความเครียดและสะสมมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เมื่อหาความสุขไม่ได้แม้กระทั่งในห้องพักของตัวเองแล้วจะด�ำเนินชีวิต
เป็นสุขได้อย่างไร
มีหนึ่งรายพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา โชคดีช่วยชีวิตทัน
หลังจากนัน้ ข่าวลือเรือ่ งอาถรรพ์และความเฮีย้ นก็ยงิ่ โหมกระพือ หาว่า
วิญญาณทีส่ งิ สถิตในห้องนัน้ ต้องการตัวตายตัวแทนแล้วก็แตกแขนงไปต่างๆ
นานาเกินความเป็นจริงไปอักโขจนไม่มใี ครกล้าซือ้ หรือเช่าต่อเป็นนานกระทัง่
เป็นเธอ
"ถ้าแนตเต็มใจซื้อและอยู่ห้องนั้นได้อย่างสบายกายและใจก็ดี ผม
ต้องการรู้แค่นี้จริงๆ ไม่มีเจตนาอื่น"
น�้ำเสียงทุม้ บอกเล่าทีม่ าที่ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลช่วยลดระดับความ
ขุน่ เคือง ทว่าความระแวงยังไม่คลายตัวลงง่ายๆ และสะท้อนออกไปทางดวงตา
อย่างไม่ปิดบัง
"ผมเคยเป็นนักข่าวมาก่อน เรื่องในห้องนั้นน่ะเป็นแค่หนึ่งในร้อยใน
พันเรื่องที่ผมเคยเจอกับตัว เห็นกับตา และฟังกับหูมา"
อีกทัง้ เรือ่ งราวเก่าก่อนในห้องนัน้ มันจบลงไปนานแล้ว ไม่มสี าระส�ำคัญ
อะไรให้อยากรูห้ รือขุดคุย้ ขึน้ มากล่าวถึงอีก 'คน' ทีอ่ ยู่ในห้องนัน้ ต่างหากทีค่ วร
ให้ความสนใจ
ประกายไหวเพียงเล็กน้อยจากนัยน์ตาทีจ่ บั จ้องมากระตุน้ ชายหนุม่ ให้
พูดต่อ
"เชื่อเถอะ บางศพน่ากลัวยิ่งกว่าผีเสียอีก"
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คนฟังอย่างเดียวคลี่ยิ้มน้อยๆ ออกมาอย่างอดใจไม่ไหว
เธอไม่ได้พูดอะไรสักค�ำ แต่เขาสามารถพูดโต้ตอบกลับมาเป็นเรื่อง
เป็นราว แถมเดาถูกเสียด้วยว่าเธอก�ำลังคิดและสงสัยอะไร หายากเหลือเกิน
ที่จะเจอใครสามารถสื่อสารกันเข้าใจโดยเธอไม่ต้องพูดอะไรเลย
ความใจเย็นกอปรกับค�ำอธิบายอย่างมีเหตุมผี ลก็สลายความขัดเคืองใจ
ของเธอจนหมด ความกังขาและปราการป้องกันตัวค่อยๆ ลดน้อยถอยลง
แม้ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจจะเพิง่ เริม่ ต้นให้คะแนน ทว่าก็มนี ำ�้ หนักมากพอ
ให้หัวใจของเธอยอมรับฟัง เพื่อก้าวเดินต่อไปในเส้นทางมิตรภาพที่ได้เริ่ม
ไว้ก่อนหน้าต่อไป
เห็นท่าทีผ่อนคลาย ดวงหน้าเล็กไม่บึ้งตึงและดวงตาวาวทอประกาย
สุกใสดุจเดิม ชายหนุ่มก็เบาใจ "ทีนี้เรากลับมากินข้าวกันต่อได้แล้วสินะ"
ค�ำว่า 'เรา' เน้นชัด ไม่ต้องเอ่ยค�ำพูดชัดเจนกว่านี้จารุเนตรก็อ่านใจ
เขาออกว่า 'เรา' ไม่ใช่ค�ำแทนตัวเขาเพียงคนเดียว แต่เป็นการรวมเขาและ
เธอเข้าด้วยกัน
หญิงสาวหยิบช้อนขึ้นมากินอาหารต่ออย่างไม่อิดเอื้อน
ไม่มีเสียงการพูดคุยต่อจากนั้น มีเพียงเสียงช้อนและส้อมกระทบจาน
กระเบือ้ งเบาๆ ทว่าบรรยากาศไม่หา่ งเหินหรือเย็นชาอย่างคราแรก มิตรภาพ
ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นค่อยๆ คลี่ตัวโอบล้อมคนทั้งคู่เอาไว้
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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