
บทน�ำ

เมื่อปีกสยำย...ควำมตำยจะมำเยือน
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 มันน่าจะเป็นค�่าคืนหนึ่งที่เหมือนทุก ๆ คืนที่ผ่านมาในชีวิต...
	 แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่	 เม่ือร่างของนักเรียนมัธยมปลาย						
คนหนึ่ง	 ใส่หูฟังฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือขณะเดินเข้าซอยบ้าน				
ของตนอย่างท่ีเคยท�าทุกวนั	หากวนันีก้ลบัรูส้กึแปลกอย่างท่ีไม่เคยเป็น
มาก่อน	อากาศรอบข้างดเูย็นยะเยือกอย่างท่ีไม่น่าจะเป็นในช่วงฤดรู้อน																																																																										
บ้านท่ีอยู่รอบ	 ๆ	 ต่างปิดเงียบ	 ซ�้ายังเหมือนมีสายตาลึกลับแอบมอง
เธอจากซอกหลืบใดซอกหลืบหนึ่ง	 แต่กระนั้นพลอยก็เลือกท่ีจะโยน					
ความกังวลนั้นทิ้งไป	 แล้วตั้งใจฮัมเพลงเบา	 ๆ	 ข่มความระแวงเรื่องที่
อยู่	ๆ	ช่วงนี้มีคนท่ีโรงเรียนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา	แม้เธอจะไม่ได้																																																																					
สนิทกันกับคนเหล่านั้น	 แต่ก็น่ากลัวอยู่ดีเพราะถือว่าเรื่องท่ีเกิดข้ึน																									
ใกล้ตวัมาก	ต�ารวจเข้ามาสบืคดด้ีวยการสอบถามกบันกัเรยีนหลาย	ๆ 	คน																																																																												
ที่ต่างก็ให้ความตรงกันว่าไม่รู้	ไม่เห็น	ไม่ได้มีเรื่องระหองระแหงกัน	ถึง
จะมปัีญหากนัอยู่บ้างตามประสาเดก็	ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลกัพาตวั														
คนคนหนึง่ไปได้ง่าย	ๆ 	นีค่อืชีวติจรงิไม่ใช่ละคร	ท่ีส�าคญัแม้จะโกรธเกลยีด																																																																														
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หรือมีเรื่องกันอย่างไร	 อย่างมากก็คงแค่ตบตีทะเลาะกัน	 ไม่ถึงกับ
อาฆาตและท�าให้ตายหรอก
	 อย่างที่เธอเพิ่งท�าไปเมื่อวันนี้!	
	 แม้จะพยายามอินกับซิงเกิ้ลใหม่ของศิลปินคนโปรด	แต่พลอย
ก็อดที่จะหยุดเดินแล้วกดหยุดเล่นเพลงเป็นระยะไม่ได้	เมื่อรู้สึกเหมือน
มีใครบางคนเดนิตามอยูห่่าง	ๆ 	ซ�า้ยังเหมอืนได้ยินเสยีงใครเรียกชือ่เธอ
ดังแทรกเข้ามาในหูฟังที่ก�าลังฟังเพลงอยู่	เด็กสาวหันมองไปยังถนนที่
เปลีย่วร้างในคนืค�า่ท่ีรถราไม่รูห้ายไปไหนหมด	ทว่าไม่มีใครเดนิตามเธอ	
ไม่มีใครคอยมองเธอ	ไม่มีใครเรยีกช่ือเธอ	ไม่มี	ไม่ม.ี..และไม่มี	ทุกอย่าง																																																																																		
มาจากความคิดระแวงของตัวเธอเท่านั้น	เด็กสาวก�าลังจะกดเล่นเพลง
ใหม่อีกรอบ	 แต่แล้วกลับต้องหยุดชะงักเมื่อจู่	 ๆ	 มีผีเสื้อสีสวยบินมา
เกาะท่ีมอืของเธอแล้วสยายปีกไปมาราวกบัต้องการจะผกูมติร	ครัน้เม่ือ
เธอจะใช้มืออีกข้างหนึ่งจับมันมาเชยชม	ผีเสื้อปีกบางก็บินจากหายไป									
เสียแล้ว
	 แต่เป็นการหายไป...เพื่อกลับมา
	 หากแต่การกลับมาครั้งนี้	ผีเสื้อสีสวยกลับไม่ได้บินมาแต่เพียง
ล�าพัง	 มันมากันนับร้อย	 นับพัน	 นับล้าน...บินตรงเข้ามาหาเด็กสาว
ท่ีก�าลังมองด้วยความตื่นตะลึง	 ผีเสื้อท่ีเคยสวยงามบัดนี้กลับเหมือน			
อสูรร้ายที่ตรงเข้ามาจู่โจมมนุษย์ที่ไม่มีทางสู้	พลอยหวีดร้องด้วยความ
เจ็บปวดเม่ือรู้สึกถึงเข้ียวอันแหลมคมของบรรดาผีเสื้อท่ีจงใจฝังความ
เจ็บปวดลงบนผิวหนัง	 เธอพยายามใช้มือปัดป้องแต่ไม่ส�าเร็จ	 ท�าได้
เพียงฟุบตัวลงกับพื้น	ใช้มือทั้งสองข้างบังหน้าของตัวเองเพราะกลัวจะ
เสียโฉม	 แต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเหล่าผีเสื้อร้ายก�าลังพยายามกัดกินผิวหนัง	
อันบอบบางของเธอราวกับปีศาจที่หิวกระหาย
	 “ช่วยด้วย!	ใครก็ได้ช่วยฉันที!”
	 อยู่	ๆ 	เหล่า	ผเีสือ้นรก นัน้กบิ็นจากไปเสยีเฉย	ๆ 	เม่ือมีเสยีงร้อง																																																																											
ของ	‘ใครบางคน’	ดังขึ้นในยามราตรี
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 ผีเสื้อปีกบาง...เจ้ากางปีกสวย
	 ฝากบอกเขาด้วย...ก�าลังจะตาย!
	 พลอยค่อย	 ๆ	 เปิดฝ่ามือของตัวเองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของ
การถูกผีเสื้อท�าร้ายออกอย่างช้า	ๆ	แล้วมองไปที่เจ้าของเสียง	เธอเห็น
อีกฝ่ายได้ไม่ชัดนัก	 รู้แต่ว่า	 ‘มัน’	 นั่งขดตัวอยู่ท่ีพื้นถนนโดยมีผีเสื้อ				
นบัล้านนัน้บินอยู่รอบ	ๆ 	เพยีงอึดใจอีกฝ่ายกค่็อย	ๆ 	เงยหน้าแล้วยดืตวั																																																																													
ให้ลุกข้ึนยืน	 ดวงตาสีแดงก�่าส่องสว่างในความมืด	 นั่นคงไม่น่าตกใจ
เท่ากับการที่จู่	ๆ	แผ่นหลังของบุคคลนิรนามกลับค่อย	ๆ	งอกปีกผีเสื้อ		
สเีทอร์คอยซ์1	ออกมาช้า	ๆ 	แล้วสยายปีกพึบ่พับ่	พลอยเห็นอย่างนัน้แล้ว																																																																																			
ก็ต้องเบิกตาโพลงแล้วหวีดร้อง
	 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!”
	 เด็กสาวจะวิ่งหนีแต่สายไปเสียแล้ว	 ร่างคนในคราบผีเสื้อบิน		
เข้ามาโฉบร่างของเด็กสาวไปด้วยกรงเล็บอันแข็งแกร่ง	 โดยท่ีเหย่ือ				
ไม่อาจขัดขืนผีเสื้อยักษ์ตัวนั้นได้	 จากนั้นผีเสื้อนับล้านก็ต่างมาบินวน
รอบ	 ๆ	 ราวกับเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้กับเหยื่อท่ีเพิ่งจากไป				
เมื่อสักครู่...ด้วยความรื่นเริง!
	 ร่างผเีสือ้ยักษ์บินหายไปในความมดืพร้อมกบัเดก็สาวผูโ้ชคร้าย
	 ทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่า...
	 เมื่อปีกสยาย...ความตายจะมาเยือน!
 

	 1	สีเทอร์คอยซ์	หรือ	พลอยสีขี้นกการเวก	จัดเป็นอัญมณีประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จัก	และมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายนับตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ	(3,000	ปีก่อนคริสตกาล)	โดยเฉพาะในแถบอเมริกาใต้	เป็นอัญมณีที่มี
สฟ้ีาถงึสฟ้ีาอมเขียว	แหล่งเทอร์คอยซ์ท่ีส�าคญัในปัจจบัุน	ได้แก่	ประเทศอิหร่าน	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	และประเทศจนี



ตอนที่ 1

เด็กสำวที่ไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้ำ
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 โชโช ไม่ใช่เด็กพิการ เธอพูดได้ เธอได้ยิน เธอรับรู้
	 เพียงแต่เธอเลือกที่จะ	‘ไม่พูดมาก’	เสียมากกว่า
	 หลงัจากลมืตาดูโลกมาสบิเจ็ดปี	หากจะนบัค�าพดูท่ีหลดุออกมา
จากปาก	คงจะน้อยมากถ้าเทียบกับคนปกติทั่วไป	วันวันหนึ่งหากไม่มี
เหตุจ�าเป็นต้องพูด	 โชโชเลือกท่ีจะเงียบ	 ย้ิมแล้วฟัง	 เธอมีความสุขท่ี																																																																												
ตัวเองเป็นอย่างนี้	 และคิดว่าถ้าคนเราพูดน้อยลง	 โลกนี้อาจจะสงบสุข
ขึ้นก็ได้
	 ด้วยความท่ีไม่ค่อยพูด	 ท�าให้โชโชมีปัญหาตั้งแต่เด็ก	 ปัญหา
ไม่ใช่อยู่ท่ีตวัของโชโชหรอก	แต่คนท่ีอยู่รอบข้างเสยีมากกว่าท่ีมกัหาว่า																																																																											
โชโชเป็นใบ้	 เธอมักถูกล้อเสมอว่าเป็นใบ้	 แต่ก็นั่นแหละ	 ในเม่ือเลือก				
ท่ีจะไม่พูดได้	 ก็ต้องเลือกท่ีจะไม่ฟังได้เหมือนกัน	 โชโชมักจะยิ้มกลับ	
จนบางทีเธอก็ถูกหาว่าเป็นบ้าเพิ่มขึ้นไปอีก	มนุษย์หนอมนุษย์...
	 โชโชเข้ามาเรียนมัธยมปลายท่ีโรงเรียนแห่งนี้ได้สองอาทิตย์
แล้ว	เธอยังไม่มีเพื่อน	เพื่อนที่หมายถึงเพื่อนจริง	ๆ	ไม่ใช่เพื่อนที่เรียก
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เวลาร่วมห้อง	 แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไร	 ตลอดชีวิตท่ีผ่านมา	
เธอก็แทบไม่เคยมีเพื่อนเลย	ถ้าเคยมีก็มีแค่ไม่กี่คน	และคนเหล่านั้นก็
มักหายไปในท่ีสดุ	ดงันัน้เธอจงึไม่พยายามเอาชีวติไปสนทิกบัใคร	เพราะ
เมื่อพวกเขาหายไป	คนที่เจ็บปวดก็คือเธอเอง
	 ข้าวกับไข่พะโล้ไม่เอาหมูสามชั้น	 มักเป็นอาหารประจ�าของ
โชโชในเวลาเท่ียง	 จะว่าไปแม่ค้าน่าจะเป็นคนท่ีโชโชพูดด้วยมากท่ีสุด	
รองจากอาจารย์ท่ีเรียกเธอตอบค�าถามภายในห้อง	 อย่างท่ีบอก	 เธอ		
ไม่อยากจะพูดมาก	ไม่อยากให้ใครรูค้วามคดิของเธอนกั	เรือ่งบางเรือ่ง
รู้แต่ตัวเองก็พอแล้ว
	 “เพือ่นแกมาแล้ว	ยายเอมี”่	นกัเรยีนมธัยมปลายท่ีอยู่ห้องเดยีว																																																																														
กับโชโชนามว่า	 เมย์	 สะกิดเพื่อนข้างกายท่ีก�าลังส่องกระจกเสริม				
ความงามของตัวเองอยู่ในโรงอาหาร	 เอมี่	 เงยหน้าขึ้นมองเห็นว่าเป็น
โชโชแล้วจึงเบ้ปาก
	 “ยายใบ้นี่นา	ไม่ใช่เพื่อนฉัน	อย่ายัดเยียด	ขอร้อง”	เธอท�าท่า
รังเกียจราวกับโชโชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าเข้าใกล้	เพื่อนข้างกายหัวเราะ
ก่อนจะนึกอะไรดี	ๆ	ออก
	 “อยากกินบิงซูไหม	?”
	 “หูย...อยากสแิก	เอาแบบใส่สตรอเบอร์รีแ่ล้วราดนมข้นฉ�า่	ๆ 	นะ																																																																														
สวรรค์เลยแหละ”	 เอมี่เลิกที่จะสนใจเงาของตัวเองในกระจกแล้วหันมา
สนใจในสิ่งที่เพื่อนถาม	เมย์ยิ้มกริ่มอย่างมีแผนการสนุก	ๆ	เล่นแก้เบื่อ
ในเวลาพักเที่ยง
	 “เอาอย่างนี้	 แกลองไปคุยกับยายใบ้นั่น	 ถ้ามันยอมพูดกับแก	
เย็นนี้ฉันจะเลี้ยงบิงซูแก	เอาไหม	?”	เมย์เอ่ยท้า	คนถูกท้านิ่งไปชั่วครู่	
ก่อนจะพยักหน้ารับ	ของฟรีแลกกับการท�าเรื่องง่าย	ๆ	ใครจะไม่ท�า
	 “โอเค	 แกรอดูจากตรงนี้แล้วกัน	 รับรองว่ายายใบ้โชโชต้อง				
พูดกับฉันแน่”	พูดจบเอมี่ก็วางตลับแป้งพัฟฟ์แล้วหยิบแก้วน�้าแดงของ
ตัวเองเดินตรงไปหาโชโชที่ก�าลังกินข้าวอย่างเงียบ	ๆ	เพียงล�าพัง	
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	 แขกไม่ได้รับเชิญถือวิสาสะนั่งลงตรงข้ามกับโชโช	 อีกฝ่าย				
เงยหน้าขึ้นมองเอมี่แล้วยิ้มให้แต่ไม่ได้พูดอะไร
	 “กนิข้าวกบัอะไรเหรอ	?”	เอม่ีเริม่ถามด้วยค�าถามง่าย	ๆ 	อีกฝ่าย																																																																													
ยิ้มแล้วชี้ไปที่ไข่พะโล้ในจาน
	 “ไข่พะโล้เหรอ	อร่อยไหม	?”
	 โชโชย้ิมแล้วพยักหน้ารับ	 นั่นท�าให้เอมี่เริ่มหงุดหงิดท่ีอีกฝ่าย	
ไม่ตอบค�าถามของเธอ	 เด็กสาวหันไปหาเพื่อนท่ีนั่งอยู่ไม่ไกลกันนัก	
เมย์รีบท�าปากบอกให้รู้ว่าถ้าท�าให้โชโชพูดไม่ได้ก็อดบิงซูนะ	 เอม่ีจึง							
หันไปหาทางชวนโชโชคุยต่อ
	 “เออนี่	โชโช	ถามอะไรหน่อยสิ”
	 โชโชมองหน้าอีกฝ่ายแล้วพยักหน้ารับ
	 “เธอไม่ได้เป็นใบ้นี่นา	 ท�าไมถึงไม่ค่อยพูดกับคนอ่ืนล่ะ	 ?”					
เป็นค�าถามท่ีท�าให้โชโชถงึกบัหุบยิม้	แต่กระนัน้เดก็สาวกก็ลบัมาย้ิมใหม่
แทนค�าตอบ	ค�าตอบที่ไม่มีเสียงพูดออกมาจากปาก
	 “เอ้า...ถามก็ไม่ตอบ	เอาแต่ย้ิม	เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย	?!”	เอมี่																																																																												
เริ่มข้ึนเสียงใส่	 ซ่ึงไม่ได้ท�าให้โชโชโกรธแต่อย่างใด	 เธอยังคงย้ิมแล้ว		
ตักข้าวไข่พะโล้เข้าปาก	 นั่นยิ่งท�าให้เอม่ีไม่พอใจ	 เจ้าหล่อนลุกผึงข้ึน
จากเก้าอ้ี	 ใช้แผนสุดท้ายท่ีไม่ว่ายังไงเป็นใครก็ต้องเปล่งเสียงออกมา
แน่	ๆ	นั่นคือการ...แกล้งท�าน�้าแดงหกใส่!
	 “อุ๊ย...ขอโทษนะโชโช	ฉันนี่ซุ่มซ่ามจัง”	แรกทีเดียวเอมี่คิดว่า
คงได้ยินเสยีงโวยวายของโชโช	หรอือย่างน้อยกค็งได้ยินเสยีงร้องเอะอะ
บ้างตามสัญชาตญาณของมนุษย์
		 	แต่ผดิคาด...แม้น�า้แดงจะหกใส่กระโปรงของโชโช	แต่เดก็สาว											
ก็ไม่ได้ร้องโวยวาย	ท�าเพยีงแค่ลกุข้ึนจากเก้าอ้ีแล้วสะบัดเอาเศษน�า้แข็ง
ออกจากกระโปรงของตน	 ก่อนจะหันมาย้ิมให้กับเอมี่เป็นเชิงบอกว่า			
ไม่เป็นไร	แต่สิง่ท่ีโชโชท�านัน้ย่ิงท�าให้เอม่ีโมโห	เธอเดนิตรงไปเขย่าเเขน																																																																												
ของโชโชแล้วแผดเสียงใส่
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	 “พูดสิ!	พูด!	ไม่ได้เป็นใบ้ก็พูด!	ฉันบอกให้พูด!	เอ๊ะ	บอกให้พูด
ไง!”
	 “โชโชไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูด	 เธอมีสิทธิ์อะไรไปบังคับคนอ่ืน																																																																											
ยายเอมี่!”	 เสียงของ	 บัว	 ดังแทรกเข้ามาโดยมีนักเรียนคนอ่ืนต่าง
มองตามด้วยความสนใจ	 เอมี่หันไปมองบัวด้วยความไม่พอใจทันที...
นางเอกมาแล้วสินะ
	 “อย่ามายุ่ง	ฉันคุยกับโชโช	ไม่ได้คุยกับเธอ	ยายบัว!”
	 “ฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะ	 แต่สิ่งท่ีเธอท�า	 เขาเรียกว่าเป็น	
การคุกคามสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน	 โชโชเขาเลือกท่ีจะพูดไม่พูดกับใคร
ก็เรื่องของเขา	เธอไม่มีสิทธิ์ไปบังคับโชโช”	บัวเผชิญหน้ากับเอมี่อย่าง
ไม่กลัวเกรง	ซึ่งเอมี่เองก็ไม่ใช่คนกลัวใครอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะกับบัวซึ่ง
เป็นหัวหน้าห้องท่ีเธอมกัคดิว่าบัวชอบแสดงบทนางเอก	เป็นผูน้�าซ่ึงน่า
หมัน่ไส้	เอมีเ่รยีนโรงเรยีนนีม้าตัง้แต่มธัยมต้น	รูจ้กับัวมาตัง้แต่ตอนนัน้	
และก็ไม่เคยชอบขี้หน้าอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย
	 “แหม...แสดงบทแม่พระเรียกเรตติ้งใหญ่เลยนะยะ”
	 “อยากเห็นฉันแสดงบทนางร้ายไหมล่ะ	?	ฉันท�าได้ดีไม่แพ้บท
แม่พระเลยนะ”	บัวเดนิตรงเข้าหาเอม่ีพลางไหวไหล่เลก็	ๆ 	อย่างท้าทาย	
ในมือถือชามก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่งซื้อมาและยังมีควันร้อน	ๆ	ให้เห็นอยู่
	 “เธอจะท�าอะไรน่ะ	ยายบัว	?”	เอมี่ถามพลางก้าวถอยหลังด้วย
ลางสังหรณ์ไม่สู้ด	ีแล้วก็เป็นจริงดังปากว่า	บัวแกล้งท�าก๋วยเตี๋ยวในมือ																																																																									
หกใส่กระโปรงของเอมี่จนอีกฝ่ายหวีดร้องราวกับโดนน�า้ร้อนลวก	ท้ังท่ี																																																																										
ก๋วยเตี๋ยวในชามของบัวนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งท่ีไม่ได้มีความร้อน
มากมายนัก
	 “กรี๊ดดดดดดด...!!!	 กระโปรงฉันเปื้อนหมดแล้ว	 ยายบัว	 เธอ			
ท�าอะไรของเธอ!”	เอมีโ่วยวายลัน่	นกัเรยีนคนอืน่	ๆ 	เห็นเหตกุารณ์แทนท่ี																																																																																		
จะเข้ามาช่วยต่างพากันข�า	เวรกรรมบางทีก็ตามสนองไวเหลือเกิน
	 “เอ้า	 ก็อยากเห็นฉันแสดงบทนางร้าย	 ฉันก็ท�าให้เห็นไง							
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เธอจะได้รู ้ว่าเวลาเธอท�าแบบนี้กับคนอ่ืน	 คนอื่นเขารู้สึกยังไง”	 บัว																						
พูดจบก็หันไปคว้ามือของโชโชท่ียืนนิ่งให้เดินออกจากตรงนั้น	 “โชโช	
ไปล้างกระโปรงกัน	 อยู่แถวนี้เดี๋ยวเจอพวกโรคจิตชอบยุ่งกับชาวบ้าน
อีก”	 แม้จะไม่ได้บอกว่าพวกโรคจิตเป็นใคร	 แต่สายตาท่ีบัวมองเอม่ีก็
บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอหมายถึงเอมี่นั่นแหละ	อีกฝ่ายได้ยินดังนั้น							
ก็ท�าท่าจะร้องกรี๊ด	 แต่อาจารย์เวรเดินผ่านมาพอดี	 จึงท�าได้แค่กรี๊ด																				
ในใจ	แล้วรีบเดินกลับไปที่โต๊ะของตัวเองทันที
	 ฝากไว้ก่อนเถอะยายบัว!	
 
	 ท่ีอ่างล้างหน้าในห้องน�้าหญิง	 บัวบ่นกระปอดกระแปดถึงสิ่งท่ี
เอมี่ท�าราวกับตัวเธอโดนเสียเอง	 พลางพยายามใช้ผ้าเช็ดหน้าของเธอ
เช็ดคราบน�้าแดงท่ีกระโปรงของเพื่อนร่วมช้ัน	 แม้จะช่วยไม่ได้มากแต่
อย่างน้อยให้มันเหนียวน้อยลงบ้างก็คงจะดี	 ไม่อย่างนั้นการนั่งเรียน
ตลอดคาบบ่ายของโชโชคงไม่สงบสุขแน่
	 “เธอก็นะโชโช	 ไปยอมยายนั่นท�าไมกัน	 เพราะเธอไม่ยอมพูด																																																																														
ยายนั่นถึงหาเรื่องใช่ไหมล่ะ	 ก็ดีแล้ว	 ไม่ต้องไปเสวนากับคนแบบนั้น
หรอก	 คราวหลังถ้ายายเอม่ีมาหาเรื่องอะไรก็เดินหนีไปซะ	 จะได้จบ	
อะ...ดีข้ึนแล้ว”	 บัวบอกแล้วย้ิมให้กับโชโช	 ไม่หวังจะได้ยินอีกฝ่าย
ขอบคุณหรอก	เธอไม่ได้ท�าเพื่อหวังผลตอบแทน
	 “ขอบคุณนะบัว”	 อยู่	 ๆ	 โชโชก็เอ่ยข้ึนมาโดยท่ีบัวไม่คาดคิด	
ตั้งแต่เรียนร่วมช้ันกันมา	 นอกจากเสียงท่ีอาจารย์ให้นักเรียนขานหรือ
ตอบค�าถาม	 บัวก็แทบไม่เคยได้ยินโชโชพูดกับใคร	 นี่เป็นครั้งแรกท่ี			
เด็กสาวพูดกับเธอ...พูดเจาะจงให้กับเธอ
	 “ขอบคุณเหมือนกันนะที่พูดกับฉัน	ฉันไม่รู้หรอกว่าโชโชท�าไม
ไม่อยากพูดคุยกับคนอ่ืน	 แต่นั่นแหละ	 ทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเอง				
ฉันจะไม่ถามหรอกว่าท�าไม	 เพียงแต่อยากจะบอกโชโชให้รู้ว่า	 หาก
อยากคุยกับใครท่ีไว้ใจได้	 โชโชมาแอบคุยกับฉันได้นะ”	 บัวบอกอย่าง
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จริงใจและไม่มีอะไรแอบแฝง	โชโชยิ้มแล้วพยักหน้ารับ	จังหวะเดียวกับ		
เสยีงออดเรยีนภาคบ่ายดงัข้ึน	บัวจงึจงูมือเพือ่นให้ออกจากห้องน�า้เพือ่
ขึ้นตึกเรียน
	 “ไป...รบีข้ึนเรยีนเถอะ	คาบแรกวชิาอังกฤษด้วย	อาจารย์ดมุาก	
ถ้าเข้าสายโดนด่าหูชาแน่”	
	 โชโชพยักหน้ารับก่อนจะเดินไปตามแรงจูงมือของบัว	 แต่พอ
หันไปเจอ	 ‘ใครบางคน’	 ก็ท�าให้โชโชถึงกับต้องสะบัดมือตัวเองออก
จากมือของของบัว	ก่อนจะเดินหนีไปอีกทาง	ท่ามกลางความแปลกใจ
ของบัวท่ีร้องเรยีกผูเ้ป็นเพือ่น	ทว่าโชโชกลบัเดนิหนหีายไปอกีทางหนึง่								
เสียแล้ว
	 “โชโช...โชโช	นัน่จะไปไหนน่ะ	?	อ้าว...เป็นอะไรไปอีกล่ะเนีย่	?																																																																										
อยู่	ๆ	ก็เดินหนีไปซะอย่างนั้น”
	 บัวมองตามด้วยความฉงน	โดยไม่เคยรูเ้ลยว่าอกีฝ่ายก�าลงัช่วย
เซฟชวิีตของบัวให้อยู่รอดปลอดภยั	ไม่ต้องหายตวัไปแบบเดก็นกัเรยีน
คนอื่น	ๆ	ที่ผ่านมา...
 
	 หากเป็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับโชโช	 ภายในห้องนอน	
อาจจะถูกตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์สีชมพูหวาน	 รูปภาพดาราหนุ่ม	 ๆ	
ที่สาว	ๆ	กรี๊ด	หรือตุ๊กตาหมีตัวใหญ่	แต่กับห้องนอนของโชโชไม่เป็น		
เช่นนั้น	ห้องนอนของเธอเป็นห้องมืด	ๆ 	ที่ปิดหน้าต่างเงียบ	จะเปิดมัน
ก็ต่อเมื่อเธออยากจะพบเจอกับเพื่อนที่ยังมีชีวิต	และหากเพื่อนตัวไหน
ไม่มีชีวิตแล้ว	เธอจะน�ามาเก็บไว้ในห้อง
	 สงสัยใช่ไหมว่า	‘เพื่อน’	ของเธอเป็นใคร	?
	 เพื่อนของโชโชไม่ใช่มนุษย์หรอก	หากแต่เป็นผีเสื้อหลากพันธุ์	
หลากสสีนั	หลากขนาด	เธอจะไม่ท�าร้ายพวกมัน	และยินดเีปิดหน้าต่าง
ต้อนรับให้เข้ามาบินเริงร่าภายในห้องนอน	 หากยามใดมันสิ้นอายุขัย	
โชโชจะจับมันสตัฟฟ์ไว้เพื่อให้อยู่กับเธอตลอดไป	 ผีเสื้อเป็นเพื่อนท่ี				
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ไม่ท�าร้ายเธอ	 เป็นเพื่อนท่ีเข้าใจและรับฟังเธอ	 เธอชอบพูดกับผีเสื้อ	
ชอบเล่นกับผีเสื้อ	มากกว่าเล่นกับมนุษย์ด้วยกันเสียอีก
	 แต่บางอย่างก็มีข้อยกเว้น...
	 มีผีเสื้อ	 ‘บางตัว’	 ท่ีเธอกลัว	 และหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดจาด้วยมา
ตลอดชีวิตนี้	 เพราะหากเธอพูดไป	 จะเกิดความน่ากลัวขึ้น	 เป็นความ
น่ากลัวแบบที่ประเมินไม่ได้...
	 นั่น...เสียงมันก�าลังมาที่ห้องนอนของโชโชแล้ว!
	 เด็กสาวรีบปล่อยผีเสื้อในมือให้บินออกไปนอกหน้าต่างแล้ว
รีบปิดลงอย่างรวดเร็ว	 ดับโคมไฟท่ีหัวเตียง	 จากนั้นกระโดดข้ึนไปบน
ท่ีนอน	 หยิบผ้าห่มผืนบางข้ึนมาคลุมโปงด้วยความกลัว	 ยามท่ีได้ยิน
เสยีงผเีสือ้ตวันัน้บิดลกูบิดประตอูย่างช้า	ๆ 	แล้วค่อย	ๆ 	เย้ืองย่างเข้ามา																																																																													
ในห้อง	 หัวใจของโชโชเต้นไม่เป็นจังหวะ	 ย่ิงได้ยินเสียงมันกระพือปีก	
พึ่บพั่บยิ่งชวนขวัญผวา	 แม้จะมองไม่เห็นอีกฝ่ายแต่เจ้าของห้องก็รับรู้
ได้ว่ามันมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างเตียงของเธอแล้ว
 อยาก...ได้...ไหม...อยาก...ได้...หรือ...เปล่า	?
	 โชโชไม่ได้ยินประโยคนี้มานาน	 ประโยคท่ีเคยท�าให้เธอได้ใน
สิ่งที่ต้องการ	 แต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอต้องการ	 มันน่ากลัวหากตอบว่า...
อยากได้
	 “ไม่อยากได้!	 ฉันไม่อยากได้!	 ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้น!”	 โชโช
แผดเสยีงบอก	อีกฝ่ายไม่พดูอะไรต่อ	ได้ยินเพยีงเสยีงเปิดหน้าต่างออก
พร้อมกับแรงกระพือปีกบินออกไป...
	 เม่ือแน่ใจแล้วว่า	‘ผเีสือ้ตวันัน้’	ได้บินออกไปจากห้องแล้ว	โชโช
จึงค่อย	ๆ	ยื่นหน้าโผล่ออกมาจากผ้าห่มแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง	
เเลเห็นผีเสื้อนับแสนนับล้านบินอยู่รายล้อมผีเสื้อตัวนั้นออกไปสู่ห้วง	
แห่งราตรีอันมืดมิด
	 ผีเสื้อแห่งความตาย...


