
บทน�ำ

เปิดฉำกจำกนำงแค้น!
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 ภายในโรงละครของ ‘คณะคาบาเรต์เพลินพิมาน’ เงียบกริบ 
หลังจากปิดฉากการแสดงไปเมื่อสองชั่วโมงก่อน ผ้าม่านก�ามะหยี ่                 
สีแดงถูกรูดปิดฉากทางด้านหลังเวทีไว้อย่างที่เคยท�าทุกครั้ง แสงไฟ
สีส้มนวลถูกเปิดท้ิงไว้เพียงไม่กี่ดวงส�าหรับให้แม่บ้านเข้ามาท�าความ
สะอาด ตั้งแต่เกิดเหตุฆาตกรรมเม่ือหลายวันก่อน แม่บ้านต่างพากัน
กลัววิญญาณของดาวคณะคาบาเรต์ที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรม เสียงลือ
เสยีงเล่าอ้างของแม่บ้านหลายคนถกูถ่ายทอดจากปากต่อปาก เรือ่งราว                                                                    
ถูกแต่งเติมเสียมากมายจนท�าให้ชาวคณะเพลินพิมานต่างพากัน                   
หวาดกลวั ในยามค�า่คนืหากไม่มคีวามจ�าเป็นจะไม่มีใครย่างกรายเข้ามา
ในโรงละครเลยนอกเสียจากแม่บ้านที่ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อย 
แต่ถงึจะต้องเข้ามาพวกเธอก็ไม่ยอมมาเยือนแต่เพียงล�าพงั หากแต่น�า
เพือ่นร่วมอาชพีเข้ามาอยูเ่ป็นเพือ่นด้วยแม้ว่ารายได้จะต้องถกูหารสอง
ก็ตาม
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 “เสรจ็หรอืยงั จะไดร้บีกลบั ฉนัขนลกุจะแยแ่ลว้” แมบ่า้นรา่งอว้น                                                                                     
คนหนึง่ยืนกอดรา่งของตวัเองแลว้มองรอบดา้นอยา่งหวาดกลัว อกีคน
ที่ก�าลังเก็บขยะใส่ถุงด�าจึงเงยหน้าขึ้นมาแผดเสียงใส่อย่างไม่พอใจ
 “โอย๊...ถา้แกมาชว่ยฉนัเก็บขยะมนักค็งเสรจ็ไปนานแลว้ มวัแต่
ยืนท�าอะไรอยู่ มาช่วยกันสิ นี่มันเวรแกนะนังอ้วน ฉันเป็นคนมาช่วย                                                               
ท�าไมฉันถึงต้องท�างานหนักกว่าแก เด๋ียวก็ไม่ช่วยซะเลย” อารมณ์                      
ขุ่นมัวท�าให้แม่บ้านคนนั้นลืมเร่ืองราวน่ากลัวในโรงละครของคณะ                 
คาบาเรต์เพลินพิมานไปเสียสนิท อันที่จริงเธอไม่ได้กลัวเท่าไหร่
หรอกเพราะคิดว่าเรื่องที่แม่บ้านคนอื่นๆ เล่าต่อกันมานั้นถูกใส่สีตีไข่                   
เสียจนเหมือนหนังผีเกินไปและไม่สมจริง เธอจึงใช้โอกาสนี้รับจ็อบ                                                                              
ช่วยพวกแม่บ้านขี้ขลาดตาขาวเข้ามาท�าความสะอาดโดยขอหักค่าตัว
ครึ่งหนึ่ง
 ไอโฟนจ๋า...รอแม่ก่อนนะ! 
 แม่บ้านร่างอ้วนได้ยินดังนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยอีกฝ่ายเก็บขยะ
อย่างรวดเร็ว ยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งน่ากลัว นี่ถ้ามีหนทางอื่นที่ไม่ต้อง
อยูท่ี่นีล่ะ่ก ็เธอจะลาออก ไมย่อมทนอยู่ในสภาพทีต่อ้งคอยหวาดระแวง
แบบนี้ทุกวี่วันหรอก
 “เสรจ็หรอืยงั รบีไปกนัเถอะ” แมบ่า้นรา่งอว้นเร่ง ขณะทีอ่กีฝา่ย                                                                             
ก�าลังก้มลงเก็บแก้วพลาสติก
 “นี่...แกจะกลัวอะไรนักหนา! ซินดี้เค้าไม่มาหลอกพวกเรา 
หรอก พวกเราไมไ่ดไ้ปท�าอะไรเคา้สกัหนอ่ย ถา้จะหลอกก็ตอ้งไปหลอก
คนทีฆ่่าเคา้สิ จะมาหลอกพวกเราท�าไม...ประสาท! แตถ่า้ออกมาจริงๆ 
ล่ะก็ ฉันจะขอหวยสามตัวตรงๆ สักงวดสองงวด” แม่บ้านร่างผอม                                                                                  
สบถออกมาอย่างอารมณ์เสียเมื่อเห็นท่าทีของอีกฝ่ายหวาดกลัวจน
ลนลาน
 “จะบ้าเหรอ! พูดแบบนั้นท�าไม เดี๋ยวนังซินดี้ก็มาจริงๆ หรอก” 
คนร่วมชะตากรรมเบิกตาโพลง รู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบข้างเริ่ม                      
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เย็นยะเยือกทั้งๆ ที่ภายในห้องแสดงปิดเครื่องปรับอากาศไปนานแล้ว
 “แล้วเรื่องของคุณภาวัชล่ะ ?”
 “ก็ว่ากันไป ฉันว่าคุณภาวัชเดินไม่ระวังเองมากกว่า แล้ว                
คนนั้นคนนี้ก็เอาไปผูกกับเรื่องวิญญาณของพี่ซินดี้...เพ้อเจ้อ” อีกฝ่าย
หัวเราะแล้วก้มลงเก็บเศษขวดพลาสติกท่ีร่วงหล่นอยู่ตามพื้นข้ึนมา                 
ใส่ถุงด�าพลางบ่นกระปอดกระแปดตามภาษา “คนไทยนี่นะ กินที่ไหน 
ทิ้งที่นั่น หน้าโรงละครก็มีป้ายเขียนบอกไว้แท้ๆ ว่าอย่าทิ้งขยะด้านใน
ก็ยังทิ้ง สันดานเสียจริงๆ” สิ้นเสียงของแม่บ้านร่างผอม อยู่ๆ ไฟใน                  
โรงละครก็ดับพรึ่บ อีกฝ่ายที่จิตตกอยู่แล้วร้องขึ้นเสียงหลง รีบตรง                                                                  
เขา้มาประชดิเพือ่นรว่มชะตากรรมทีต่กใจเลก็ๆ แตแ่สร้งท�าเปน็ไม่รู้สึก
รู้สาอะไร
 “ว้าย...ไฟดับ!”
 “อะไรของแกเนี่ย...ก็แค่ไฟดับ สงสัยข้างนอกคงท�าไฟช็อต                
อีกแหงๆ ไฟก็ดับออกจะบ่อย แกยังไม่ชินอีกหรือไง” แม่บ้านสาว                     
เอ่ยถาม ขณะท่ีอีกฝ่ายตัวสั่นงันงก ใช่...แม้ไฟจะดับบ่อย แต่มันก็               
ไม่สมควรมาดับในช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุมีคนตายในโรงละครเมื่อไม่กี่วัน                            
ที่ผ่านมา
 “ออกไปข้างนอกกันเถอะ รอไฟมาแล้วค่อยกลับมาเก็บของ
ใหม่”
 “โอ๊ย...ว่ิงเขา้ว่ิงออกมนัสนกุหรอืยงัไง แกอยากไปก็ไปคนเดยีว
เถอะ เดี๋ยวฉันนั่งรออยู่ในนี้แหละ ไฟมาจะได้รีบเก็บขยะต่อให้เสร็จ                 
ง่วงจะตายอยู่แล้ว” แม่บ้านร่างผอมว่าแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งในห้อง
แสดงโชว์ ขณะที่อีกฝ่ายเหงื่อแตก มองรอบตัวด้วยความหวาดระแวง
อย่างเป็นที่สุด ลางสังหรณ์บางอย่างบอกให้เธอรู้ว่าควรจะรีบออกไป
จากที่นี่
 “งั้นฉันออกไปดูก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอก จะได้บอก
ให้ช่างรีบมาซ่อมไฟ” ไม่รอให้อีกฝ่ายตอบรับ แม่บ้านร่างอ้วนรีบเดิน
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กึ่งว่ิงออกจากโรงละครทันที ทิ้งให้อีกฝ่ายนั่งไขว่ห้างอยู่ที่เก้าอ้ีนวม                       
ตัวนุ่ม แม้ทางเดินนั้นจะดูสลัวรางด้วยมีแสงไฟอยู่เพียงริบหรี่ แต่มัน                 
ก็ไม่ได้มืดเสียจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลย แม่บ้านร้องเพลงขึ้นมาเบาๆ 
อยา่งอารมณด์ ีกอ่นทีจ่ะล้วงโทรศพัทม์อืถอืขึน้มากดอพัสเตตสัเฟซบุค๊
ตามประสาคนติดโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 ‘ไฟดบั ยายอว้นวิง่หางจกุตดูหนไีปแล้ว สงสัยตอ้งเชญิคณุเจน 
ญาณสัมผัสแล้วมั้ง’
 ทันทีที่กดโพสต์สเตตัสของตัวเองเสร็จ แสงไฟก็สว่างขึ้นมา               
ทันที แม่บ้านสาวที่นั่งอยู่เงยหน้าขึ้นมอง ไฟในโรงละครไม่ได้ถูก                                                          
เปิดขึ้นแต่อย่างใด แสงไฟที่สว่างจ้านั้นมันมาจากบนเวทีการแสดง                  
ต่างหาก ผ้าม่านก�ามะหยี่สีแดงค่อยๆ ถูกรูดออกอย่างช้าๆ พร้อมกับ
ควันสีขาวท่ีพวยพุ่งออกมาราวกับม่านหมอกที่ลอยเคว้งอยู่เหนือพื้น
เวท ีเสยีงดนตรดีงัขึน้มาอย่างไมอ่าจทราบไดว้า่ใครเปน็คนเปดิ แมบ่า้น                                                                                 
ร่างผอมถึงกับนั่งตัวแข็งทื่อ สายตามองตรงไปยังเวทีการแสดงอย่าง                  
ไม่อาจบังคับร่างกายให้เป็นอย่างใจได้
 สแตนด์ที่อยู่บนเวทีค่อยๆ เลื่อนขึ้นมาข้างบนอย่างช้าๆ ตาม
จังหวะเพลง ร่างของใครสักคนในชุดราตรีสีแดงสดยืนอยู่บนนั้นอย่าง
สง่างาม ครั้นเมื่อสแตนด์หันมาทางผู้ชม แม่บ้านสาวก็ถึงกับตาค้าง 
ปลอ่ยโทรศพัทม์อืถอืของตวัเองลงพืน้ดว้ยความตืน่ตระหนกอยา่งทีส่ดุ!
 นั่นมันนางโชว์ที่ชื่อซินดี้...ซินดี้ที่ตายไปแล้ว!
 Listen to the song here in my heart
 A melody I start but can’t complete
 Listen to the sound from deep within
 It’s only beginning
 To find release
 Oh,
 The time has come
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 For my dreams to be heard
 They will not be pushed aside and turned
 Into your own
 All cause you won’t
 Listen...1

 รา่งของสาวประเภทสองหุ่นสะโอดสะองยืนดว้ยทว่งทา่สงา่งาม                                                                                
อยู่กลางเวที ชุดสีแดงสดช่วยขับให้ผิวของเธอยิ่งทวีความขาวผ่อง                  
นวลเนียนชวนมองไม่อาจวางตาได้ ใบหน้าที่ผ่านการศัลยกรรมมานับ 
ไม่ถ้วนนั้น ดูสวยงามคุ้มค่ากับราคาและความเจ็บปวดที่ต้องแลกมา 
ดวงตากลมโตนั้นหากเพ่งพินิจพิจารณาดีๆ มันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความโศกเศร้าและเรื่องราวมากมายอยู่ในนั้น ไมโครโฟนคู่กายของ
ซินดี้ถูกจับไว้อย่างมาดมั่นขณะที่เธอก�าลังขยับริมฝีปากที่ทาลิปสติก               
สีแดงเลอืดนกไปตามเนือ้รอ้ง มอือกีขา้งผายออกไปยังเบือ้งหนา้ราวกบั
ต้องการจะเผื่อแผ่ความเจ็บปวดของตนให้ผู้ชมได้รับรู้
 ร่างของซินดี้ค่อยๆ เดินลงมาจากเวทีการแสดงอย่างช้าๆ               
ตรงมายังเก้าอี้ที่แม่บ้านนั่งตัวแข็งทื่ออยู ่ แม้จิตใจจะสั่งให้วิ่งหนี                       
ออกไปจากที่ตรงนั้น ทว่าร่างกายกลับยังคงนั่งอยู่ตรงที่เดิม ดวงตา                 
ทั้งสองข้างเอ่อล้นไปด้วยน�้าตาแห่งความหวาดกลัว ตัวสั่นยิ่งกว่า                                                          
ลูกนกท่ีตกน�้าเสียอีก ครั้นเมื่อร่างของซินดี้เดินมาหยุดตรงหน้าของ 
แม่บ้านแล้ว ระยะห่างระหว่าง ‘คน’ กับ ‘ผี’ จึงใกล้กันเพียงแคเ่อื้อมมือ                                                                                  
สาวประเภทสองร้องลิปซิงก์เพลงท่อนฮุคต่อด้วยสีหน้าเจ็บปวด                         
รวดร้าว มือข้างหนึ่งเอื้อมมาหาอีกฝ่าย มันใกล้...ราวกับจะสามารถ
ควักเอาหัวใจของแม่บ้านตรงหน้าออกมาได้อย่างง่ายดาย
 Listen,
 I am alone at a crossroads
 1 เพลง LISTEN ขับร้องโดย BEYONCE KNOWLES Lyrics Universal Music Publishing Group, 
IMAGEM U.S. LLC, EMI Music Publishing, Warner/Chappell Music, Inc., Sony/ATV Music Publishing                 
LLC – Writer: SMITH, SHAFFER / HERMANSEN, TOR ERIK / KNOWLES, BEYONCE GISSELLE / 
ERIKSEN, MIKKEL / LIND, ESPEN / BJORKLUND, AMUND
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 I’m not at home in my own home
 And I’ve tried and tried
 To say what’s on my mind
 You should have known
 Oh,
 Now I’m done believing you
 You don’t know what I’m feeling
 I’m more than what you made of me
 I followed the voice you gave to me
 But now I gotta find, my own...
 จบเพลงท่อนนัน้ ซนิดีก้ป็ล่อยไมโครโฟนลงพืน้ มอืทัง้สองข้าง                                                                  
จับท่ีล�าคอของตัวเอง ริมฝีปากสีแดงสดเริ่มเขียวคล�้า น�้าลายไหล                  
ออกมาจากปากทรงกระจับแสนสวยของนางโชว์ผู้เคราะห์ร้าย ดวงตา
เบิกโพลงจนแทบจะหลุดออกจากเบ้า ก่อนที่จะทิ้งร่างของตัวเองลง                  
กับพื้น ดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานและขาดใจตายตรงนั้นเอง
 แค่เพียงอึดใจเดียว...ซินดี้ก็เบิกตาโพลงขึ้น 
 หญิงสาวหันมามองร่างของอีกฝ่ายแล้วแสยะยิ้มให้
 “ฉันยังอยู่ที่นี่...ทีนี้เชื่อหรือยัง!”
 แม่บ้านสาวมือเท้าหงิกงอ ปากท่ีตอนแรกแข็งทื่อไม่สามารถ
ขยับได้เริ่มเป็นอิสระ เธอกรีดร้องลั่นออกมาราวกับคนเสียสติก่อนจะ
เป็นลมไป
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
 ทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบ ไม่มีแสงไฟ ไม่มีเสียงเพลง ไม่มี
การแสดง ไม่มีอะไรทั้งนั้น!
 


