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 นานมาแล้ว เขาเคยฝันถึงคืนที่เสียงพลุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
แผ่บานบนผืนฟ้ายามเท่ียงคืน ผู้คนก�ำลังโห่ร้องเฉลิมฉลองให้กับ                        
คืนปีใหม่ ในควำมฝัน เขำก�ำลังลิ้มลองรสชำติของคมมีดเป็นครั้งแรก 
 ใครบำงคนเคยบอกกับเขำว่ำ หำกอยำกพิสูจน์ควำมคมของ   
มีดให้ลองลิ้มรสชำติของมันดูด้วยปลำยลิ้นของตนเอง มีดท่ือจะมี
รสชำติเหมือนโลหะ ส่วนมีดคมจะมีรสชำติเหมือนคำวเลือด
 แต่เขำก็ยังไม่เคยคิดจะลิ้มรสชำติของมีดจริง ๆ เสียที ถึง                                                                                                                         
อย่ำงไร เขำก็ยังนึกหวงแหนลิ้นของตนเอง ลิ้นของมนุษย์เป็นอวัยวะ
ท่ีมหัศจรรย์ มนัเป็นกล้ำมเนือ้ท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุ ขยับเคลือ่นไหวได้แทบ
จะทุกทิศทำง พ้ืนผวิชุ่มช้ืนสชีมพอู่อนนุม่ ปกคลมุไปด้วยปุ่มรับรสเป็น
ตะปุ่มตะป�่ำเหมือนฟองน�้ำ อัดแน่นด้วยหลอดเลือดและเส้นประสำท
จ�ำนวนมหำศำล 
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 ด้วยลิ้นนี้เขำจึงเปล่งถ้อยค�ำได้อย่ำงไม่รู้จบ ท้ังค�ำสรรเสริญ
เยินยอเพื่อหวังผลตอบแทน และค�ำไพเรำะอ่อนหวำนจนคนหลงใหล
ได้ปลื้ม รวมท้ังค�ำโน้มน้ำวชักจูงจนคนหลงเช่ือ หลำยถ้อยค�ำช่วยให้
เขำเอำตัวรอดพ้นปัญหำนำนัปกำรได้อย่ำงง่ำยดำย และหลำยถ้อยค�ำ
ก็น�ำผลประโยชน์ล�้ำค่ำมำปรนเปรอเขำ
 อย่ำงเช่นในค�่ำคืนเฉลิมฉลองปีใหม่คร้ังนี้ จัดข้ึนท่ีคฤหำสน์            
เก่ำแก่ห่ำงไกลในขุนเขำ อำกำศท้ำยปีเย็นเยือก เขำแต่งตัวอย่ำงดี
ปกปิดร่ำงอ้วนท้วนสมบูรณ์ เส้นผมบำง ๆ บนกระหม่อมถูกลูบด้วย
น�้ำมันจนเรียบแปล้ สวมหน้ำกำกหรูหรำสีด�ำเข้ำกับสูทเนื้อดีสีเดียวกัน
ก�ำลังถือแก้วไวน์แกว่งไกวไปมำ ยืนย�่ำบนพื้นหญ้ำชื้นน�้ำค้ำง รอบกำย
เตม็ไปด้วยแขกเหรือ่ผูม้ัง่คัง่ บ้ำงสวมหน้ำกำกประดบักำกเพชรวบูวำบ 
บ้ำงสวมหน้ำกำกลูกไม้ดูลี้ลับเย้ำยวน บ้ำงสวมหน้ำกำกประดับขนนก 
อย่ำงฟู่ฟ่ำจนต้องเหลียวหลังมอง ทุกคนต่ำงถูกเชิญให้มำร่วมสังสรรค์
เป็นประจ�ำทุกปี
 เขำลอบแลบลิ้นเลียริมฝีปำกตนเองอย่ำงโลภโมโทสันอยู่            
หลำยหน หญิงสำวในชุดและหน้ำกำกสีแดงเพลิงเจ้ำของคนใหม่ท่ีได้
ครอบครองเคหำสน์หลังใหญ่ก�ำลังโอ้อวดอ�ำนำจเงินทองและธุรกิจท่ี
ก�ำลังมั่งคั่งของตนเอง เขำจ�ำรสชำติของเงินทองได้ดี มันหอมหวำน
ย่ิงกว่ำขนมช้ันเลิศในภัตตำคำรหรูด้วยซ�้ำ แต่ไม่นำนหรอก เขำจะใช้
ลิ้นของตนเองเรียกร้องจูงใจให้พวกน้ันหลงคำรม จนต้องยอมควัก                    
เงินทองให้แก่เขำอย่ำงง่ำยดำย
 อีกหนึ่งช่ัวโมงสำมสิบนำทีจะถึงเวลำเท่ียงคืน เขำแอบอมย้ิม 
แล้วหันไปจิบรสชำติฝำดแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนจะชิม
ขนมปังนุ่มนิ่มชิ้นเล็ก ๆ ที่ละลำยในปำกอย่ำงรวดเร็วเพียงแค่แตะลิ้น 
ท้ิงรสและกลิ่นวำนิลลำอบอวลซำบซ่ำนอยู่บนผิวลิ้น เขำคว้ำไวน์อีก  
แก้วหนึ่งส�ำหรับหญิงสำวในชุดและหน้ำกำกสีแดงเพลิง แล้วมุ่งตรง
ไปหำเธอเพื่อหมำยทักทำยด้วยใจโลภโมโทสัน...โดยมิทันได้คำดคิด                   
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ถึงหำยนะที่จะบังเกิดแก่ตนเอง!

 เสียงพลุระเบิด ดอกไม้เพลิงแผ่บานบนผืนฟ้ายามเท่ียงคืน 
ผูค้นก�าลงัโห่ร้องเฉลมิฉลองให้กบัคนืปีใหม่ ในคนืนัน้ บุรษุร่ำงอ้วนท้วน                                                                        
ในชุดสูทสีด�ำผู้หนึ่งก�ำลังลิ้มลองรสชำติขมคำวเลือดบนคมมีดเป็น               
ครั้งแรก
 คมมีดบำงเฉียบเชือดตวดัตรงโคนลิน้จนแหว่งว่ิน น�ำ้ตกสแีดง                                                                                                             
ล้นทะลักออกมำจนชุ่มมือเหย่ือของ ‘เธอ’ ร้องเสียงแหลมปนค�ำรำม                                                                                     
อยู่ในล�ำคออย่ำงทรมำน ใบหน้ำของเขำซีดจัด เส้นผมบำง ๆ บน
กระหม่อมหลดุลุย่ไม่เป็นทรง กล้ำมเนือ้ทุกส่วนเกรง็แน่น ร่ำงอ้วนท้วน                                                                           
สมบูรณ์ท่ีถูกมัดตรึงไว้ถึงกับสะท้ำนสั่น เส้นประสำทก�ำลังเต้นเร่ำ 
รำวกับจะระเบิดออกเป็นเสี่ยง ๆ ดวงตำสั่นระริกเบิกกว้ำงแทบถลนจน
เห็นเส้นเลือดฝอยสีแดงปรำกฏบนลูกตำ
 หญิงสำวในชุดและหน้ำกำกสีแดงเพลิงสบถเบำ ๆ อย่ำง   
ร�ำคำญใจ ไม่สนใจเสียงแผดร้องของเหย่ือท่ีก�ำลังดิ้นเร่ำด้วยควำม
ทรมำนแสนสำหัส มีดเล่มนี้ยังคมไม่พอ ลิ้นท่ีควรจะขำดแยกจำกกัน
อย่ำงสวยงำม จึงห้อยแกว่งไม่ขำดออกจำกกัน เธอจ�ำเป็นต้องใช้มีด              
กรีดย�ำ้อกีหลำยคร้ังซ�ำ้ ๆ  พร้อมออกแรงกระชำกดงึให้มันขำดออกเสยีที
 เธอบรรจงวำงช้ินเนือ้สชีมพูลงบนจำน ก่อนจะหันไปมองใบหน้ำ
ชุ่มเลอืดของเหย่ือวยัหนุ่ม เลอืดสแีดงไหลทะลกัจำกบำดแผลในช่องปำก                                                                                    
จนท่วมตัวของเขำ ท�ำให้ดูเหมือนงำนศิลปะแปลกตำ ดวงตำของ                                                                                               
เขำเบิกถลนจ้องเธอรำวกับจะจดจ�ำทุกอณูบนใบหน้ำของฆำตกร                           
สวมหน้ำกำก
 เธอถอนหำยใจอย่ำงเยือกเย็น เขำเปรำะบำงและน่ำสงสำร            
เกินกว่ำจะมีชีวิตอยู่ต่อไป...เห็นที เธอคงจะต้องมอบควำมปรำนี                
ครั้งสุดท้ำยให้แก่เขำเสียแล้วละ
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 ท่ามกลางบทเพลงเฉลมิฉลองในราตรสีงัสรรค์ ดนตรีคร้ืนเครง
บรรเลงสน่ัน กลบเสียงแผดร้องทรมำนของคนผู้หนึ่งจนมิด มัจจุรำช
อัปลักษณ์ค�ำรำมกึกก้องอย่ำงหิวกระหำย ฉีกกระชำกชีวิตของเหย่ือ 
ผู้เครำะห์ร้ำยจนดับดิ้น และแม้เสียงของควำมตำยอันน่ำสยดสยอง                   
จะสั่นสะเทือนไปจนถึงยอดไม้ จนกระท่ังฝูงนกยังตระหนกโผบินหนี    
แต่ทว่ำ...กลับไม่มีมนุษย์ผู้ใดสักคนได้ยินได้ยล



องก์ 1 อนุโลมมุสา
แม้ไม่มีเจตนาจะกล่าวเท็จให้ใครหลงเชื่อ

แต่ได้พูดเรื่องไม่จริงออกไป เพื่อเจตนาให้เขาเจ็บใจหรือแตกร้าว
ย่อมท�าให้ศีลด่างพร้อย

ทางโลกจัดว่าเป็นกิริยาที่หยาบช้าเลวทรามไม่สมควรประพฤติ 
ส่วนในทางธรรมก็จัดว่าเป็นบาป



บทที่ 1 ขุนน�้าโหงผา
‘พูดหยาบคาย’

พูดเรื่องไม่จริง ด่าว่าด้วยค�าสบถ ต�่าทราม                           
หวังให้ผู้ฟังเจ็บช�้าใจ

นับเป็นอนุโลมมุสา ท�าให้ศีลด่างพร้อย
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 ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและแสงสีย�่าค�่า นักดนตรีโดดเดี่ยว  
นัง่เปิดหมวกสไีวโอลนิขับกล่อมผูค้นท่ีผ่ำนไปมำ ณ กลำงตรอกซอกซอย                                                                                         
ในย่ำนเก่ำแก่ของเมืองบำร์เซโลน่ำ รอบข้ำงเป็นอำคำรทรงคร�ำ่ครึประดบั                                                                                 
ประติมำกรรมนูนสูงนูนต�่ำอันละเอียดลออท้ังเส้นสำยลำยวำดและ                    
เหล็กดัดท่ีเกี่ยวกระหวัดล้วนอ่อนช้อยรำวกับมีชีวิต ตึกแถวส่วนใหญ่                                                                                                    
ก่อด้วยอิฐสีส้มน�้ำตำลสลับกับสีควันบุหรี่ดูแห้งแล้ง ชวนให้นึกถึงฝุ่น                  
ทรำยคลุ้งตลบในกำรสู้รบดุเดือดระหว่ำงวัวกระทิงและเหล่ำมำทำดอร์
 ตึกเล็ก ๆ หลังหนึ่งซ่อนแอบอยู่ในซอยแคบ ตัวอักษรป้ำยไฟ
ตวัโตสเีหลอืงทองส่องสว่ำงบอกช่ือโรงเรียนสอนเต้นบอลรูม เสยีงเพลง
จงัหวะแทงโก้ดงัเร้ำอำรมณ์มำจำกช้ันสองของอำคำรซ่ึงเป็นห้องฝึกสอน
สลับกับเสียงดุของครูสอนเต้นชำวเอเชียวัยยี่สิบแปดปี
 “ถอยเท้ำซ้ำยไปตรง ๆ ไม่! อย่ำทรงตัวอย่ำงนั้น! ล�ำตัวและ
ปลำยเท้ำบิดตำมไปทำงซ้ำยด้วย อย่ำลืมงอเข่ำ”



14

 ในห้องเรียนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสำวทั้งสิ้น ต่ำงฝึกเดินเท้ำ
ตำมจังหวะอย่ำงยำกเข็ญ แต่ละคนเพียรพยำยำมยกแขนท้ังสองข้ำง
ข้ึนสูงค้ำงกลำงอำกำศ เสมือนหนึ่งประคองคู่เต้นร�ำ แต่เนื่องจำกยัง                                                                  
ไม่ถึงเวลำจับคู่เต้นร�ำ พวกเขำจึงต้องฝืนทนวำงไม้พลองท่อนยำว
เหยียดลงบนท่อนแขนทั้งสองข้ำงแทน และฝึกฝนประคองไม้พลองให้
สมดุล แต่คงจะเป็นงำนยำกเอำกำร บำงคนฝืนท�ำตัวแข็งทื่อ ยกแขน
สูงจนเกร็งเมื่อย บำงคนทรงตัวไม่อยู่ ไม้พลองสีเขียวเอียงกระเท่เร่ไป
มำ ก่อนจะร่วงลงพื้นเป็นที่ตลกขบขัน
 “ยำกกว่ำท่ีคิดใช่ไหมล่ะ แต่ก็ถือว่ำทุกคนท�ำได้ดีในครั้งแรก”  
นรีนารา ครูสำวชำวเอเชียในชุดกระโปรงสีแดงเพลิงส่งย้ิมให้ทุกคน 
ท่ำทำงของเธอในยำมปกติอ่อนหวำนน่ำรัก ผิดกับเสียงดุในยำมสอน
เมื่อครู่นี้ เธอเอ่ยข้ึนว่ำ “ก่อนกลับกันวันนี้ ขอให้ทุกคนดูกำรสำธิต                
ของฉันอีกครั้ง จะได้มีก�ำลังใจไม่ล้มเลิกไปเสียก่อน”
 เหล่ำผูเ้รียนนบัสบิพำกนัเงยีบเสยีงและเฝ้ำดอูย่ำงกระตอืรือร้น 
ท�ำนองเพลงค่อย ๆ กระพือขึ้นเป็นจังหวะเนิบช้ำ ครูสำวร่ำงผอมบำง
เย้ืองย่ำงเข้ำหำคู่เต้นร�ำ ดวงตำสอดประสำนถึงกันอย่ำงม่ันคงแน่นิ่ง 
รำวกับมแีรงดงึดดูอนัเร่งเร้ำรนุแรงกระชำกทัง้สองเข้ำหำกัน ชำยหนุม่
ตระกองหญิงสำวในอ้อมแขนด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม ดนตรีเร่ิมทวีควำม
ดดุนั เคร่ืองสำยเสยีดสส่ีงจังหวะรุม่ร้อน ชำยหนุ่มพำหญิงสำวเย้ืองย่ำง                                                                              
สลับเท้ำอย่ำงนุ่มนวลทว่ำหยิ่งยโสรำวกับแมว กระนั้นกลับม่ันคงและ
เฉียบขำด รำวกับมำทำดอร์หนุ่มฉวัดเฉวียนผืนผ้ำสีแดงเพื่อโบกล่อ
กระทิงดุ
 ดนตรีเร่ำร้อนไม่ต่ำงจำกเพลงิไฟลำมไหม้ นรนีำรำปล่อยร่ำงกำย                                                                                           
ให้เคลือ่นไหวอย่ำงอสิระตำมจังหวะเปลวไฟอันเร่งเร้ำ ชำยกระโปรงสแีดง                                                                             
ของเธอพลิ้วสะบัดรำวกับประกำยเพลิงแลบเลีย วูบหนึ่งนั้น หญิงสำว                                                                        
กระตุกเสียสมำธิ ดวงตำของเธอปะทะเข้ำกับดวงตำด�ำมืดของ                        
สตรีลึกลับผู้หนึ่งซึ่งยืนแฝงกำยอยู่ในกลุ่มผู้เรียน 
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นรีนำรำกะพริบตำแรง ๆ พยำยำมคืนสติให้คงมั่น เมื่อหันไปมองซ�้ำ          
ก็ไม่พบสตรีผู้นั้นอีกแล้ว 

 “มีคนพยายามติดต่อหล่อนน่ะ ดูจะเป็นเรื่องด่วนเอามาก                  
ครูสอนเต้นวยัหนุม่แต่หัวใจสำวร้องเอ่ยกบันรีนำรำ เขำเกบ็กวำดเศษขยะ                                                                                
บนโต๊ะท�ำงำนจนสะอำด ก่อนจะชี้ไปยังโต๊ะท�ำงำนสีเทำเล็ก ๆ ท่ีตั้ง  
ตรงมมุห้อง เอกสำรมำกมำยกองรวมกบัต�ำรำสอนเต้น โทรศพัท์มือถอื                                                                                
เครื่องสีด�ำวำงอยู่บนนั้น
 “คงเป็นเจ้ำหนุม่สกัคนท่ีพยำยำมเว้ำวอนขอควำมรกัจำกหล่อน
สินะ” เขำส่งยิ้มยั่วมำให้ ก่อนจะดึงเสื้อโค้ทสีเทำมำห่มตัว “ไม่รู้ว่ำเป็น
ใคร แต่น่ำสงสำรเขำชะมัดที่หลงกลกระทิงดุอย่ำงหล่อน” พูดจบ เขำ
ก็ยักคิ้วให้เธอแล้วรีบชิงวิ่งหนีออกจำกห้องไป ไม่ทันให้หญิงสำวได้                 
ร้องโวยที่ถูกกล่ำวหำ
 “เดีย๋วเถอะ!” นรนีำรำได้แต่คำดโทษคนข้ีเล่นไว้ล่วงหน้ำ วันพรุง่นี้                                                                                                   
เธอจะแกล้งเต้นร�ำพลำด แล้วเหยียบเท้ำของเขำให้สุดแรงเลยคอยดู
 แต่เมื่อเจ้ำตัวไม่อยู่แล้วเธอจึงได้แต่กระเง้ำกระงอดบ่นพึมพ�ำ
ในใจคนเดยีว พลำงเดนิไปท่ีโต๊ะท�ำงำนของตนเอง หญิงสำวดงึเสือ้โค้ท                                                                            
ท่ีพำดเก้ำอ้ีมำสวมทับตัว แล้วคว้ำกระเป๋ำมำคล้องไหล่ก่อนจะฉวย
โทรศัพท์มือถือบนโต๊ะเห็นข้อควำมแจ้งเตือนว่ำมีสำยเรียกเข้ำท่ี                    
ไม่ได้รับจ�ำนวนมำก และมีอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เปิดอ่ำน นรีนำรำ                      
ก�ำลังจะคลิกเปิดกล่องจดหมำย แม่บ้ำนเจ้ำระเบียบก็เดินเข้ำมำดับไฟ
จนมืดเสียอย่ำงนั้นแถมยังส่งรอยยิ้มพิฆำตมำให้พร้อมพูดว่ำ
 “หมดเวลำใช้น�้ำใช้ไฟแล้ว รีบกลับบ้ำนได้ละค่ะมิสนรี”

 หญิงสาวผลักประตูไม้กรุกระจกออกจากตึก สายลมเย็นฉ�่า               
โชยมาปะทะผวิหน้า เป็นกลิน่ดอกมะลหิอมซ่ำนกระตกุเตอืนควำมทรง
จ�ำบำงอย่ำงท่ีเว้ำแหว่งขำดหำย เม่ือเหลยีวไปจงึเห็นเจ้ำของร้ำนดอกไม้
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เพิ่งเข็นรถบรรทุกดอกไม้ผ่ำนหน้ำเธอไป 
 นรีนำรำยักไหล่น้อย ๆ  แล้วเร่งฝีเท้ำเลีย้วออกจำกตรอกมุ่งหน้ำ                                                                                     
ไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน ระหว่ำงสำวเท้ำเดินอย่ำงเร่งรีบผ่ำนบำทวิถี
โล่ง ๆ ซ่ึงมีแสงไฟกิ่งขำ้งทำงส่องสลัว นรีนำรำก็คว้ำโทรศัพท์มือถือ             
ข้ึนมำอ่ำนอีเมล เธอเห็นรำยช่ือผู้ส่งแล้วนึกแปลกใจ พบว่ำมำจำก       
ทนำยวัยกลำงคนท่ีท�ำงำนดูแลครอบครัวของเธอท่ีประเทศไทย                                                                             
หญิงสำวรีบเปิดอ่ำนข้อควำมทันที

	 คุณนรีนารา
	 ผมมีเรื่องส�าคัญต้องแจ้งให้ทราบไว้	 คุณพ่อและคุณปู่ของคุณ
ล้มป่วยท้ังคู่	 อาการค่อนข้างหนัก	 และไม่ดีข้ึนเลย	 ผมขอให้คุณรีบ																			
กลับบ้านที่ประเทศไทย	โปรดกลับมาโดยด่วนตามวันที่ก�าหนด	ผมได้
แนบตั๋วเครื่องบินไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว
	 ขอแสดงความนับถือ

 สังหรณ์ไม่ดีนักพุ ่งวำบจับหัวใจหญิงสำว เธออำศัยอยู่ท่ี                                                                   
บำร์เซโลน่ำเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำตั้งแต่สิบสองขวบ ใช้ชวีิต
อยู่ท่ีนี่นับได้กว่ำสิบหกปีแล้ว ท่ีผ่ำนมำนรีนำรำแทบไม่ได้ติดต่อกับ
ครอบครัวตัวเองเลย ทุกครั้งท่ีนึกย้อนถึงช่วงวัยท่ียังอยู่กับครอบครัว 
เธอมองเห็นแต่ควำมเหินห่ำงหมำงเมิน ทุกคนจะพำกันสวมหน้ำกำก
ของครอบครัวแสนอบอุ่นออกไปอวดใคร ๆ ก็ต่อเม่ือมีงำนออกหน้ำ
ออกตำต้องพบปะสังคมเท่ำนั้น
 ย่ิงนรีนำรำเติบโตและย้ำยมำอยู่ต่ำงประเทศ เธอก็ย่ิงรู้สึกว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเธอกับครอบครัวแปลกแยกออกห่ำงจำกกันมำก
ข้ึนเรือ่ย ๆ  หญิงสำวไม่เคยรู้สกึสนทิสนมหรอือบอุน่เลยสกัคร้ังท่ีกลบัไป                                                                  
ประเทศไทย เธอติดต่อกับคนท่ีนั่นเทำ่ท่ีจ�ำเป็น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่ำ                
เล่ำเรยีน ท่ีครอบครัวของเธอต้องรบัผดิชอบตำมหน้ำท่ี จนเมือ่นรีนำรำ     
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สำมำรถดิ้นรนจนหำทุนกำรศึกษำและเลี้ยงชีพด้วยล�ำแข้งตนเองได้  
สำยสมัพันธ์อันบำงเบำกร็ำงเลอืนหำยไปในท่ีสดุ ไม่มีควำมห่วงหำอำทร                                                                                    
ไม่มข้ีอควำมอำลยัคดิถงึ รำวกบัว่ำเธอเป็นเพยีงช้ินเนือ้ไร้ค่ำท่ีกระเดน็
หลุดออกมำ...ไม่มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับคนที่นั่น 
 กระนั้น นรีนำรำก็เห็นข่ำวครำวคนในครอบครัวผ่ำนตำอยู่
บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่มำจำกข่ำวสำรในหน้ำอินเทอร์เน็ต คุณปู่ของเธอ
เป็นข้ำรำชกำรต�ำรวจช้ันผู้ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงกำรเมือง และ
เพิ่งถอนตัวจำกวงกำรมำได้เกือบหนึ่งปีแล้วเพรำะล้มป่วย ส่วนคุณพ่อ
ของเธอท�ำธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรก่อนจะประกำศวำงมือ                             
ในเวลำไล่เลี่ยกันกับคุณปู่แล้วหลบหำยออกจำกวงสังคม เก็บตัวอยู่แต่
ในคฤหำสน์ แทบไม่พบปะผู้ใดอีกเลย ด้วยข้ออ้ำงว่ำต้องกำรใช้ชีวิต
อย่ำงสงบกับครอบครัว 
 หญิงสำวตดัสนิใจกดโทรศพัท์เพ่ือตดิต่อทนำยควำมวัยกลำงคน                                                                              
หวังจะซักถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ทว่ำได้ยินเพียงสัญญำณรับฝำก
ข้อควำม ไม่มีผู้รับสำย ไม่ว่ำเธอพยำยำมติดต่อกลับไปอีกกี่ครั้งก็ตำม
 “ตำย!”
 ฉับพลัน! มือเย็นเฉียบก็กระตุกคว้ำข้อมือนรีนำรำไว้แน่นแล้ว
บีบแรง หญิงสำวสะดุ้งเกือบกรีดร้องออกมำ เธอรีบหันไปมองผู้รุกล�้ำ                                
ก็พบว่ำเป็นหญิงชรำหลังงองุ้ม เนื้อตัวมอมแมมสกปรกและเหม็นสำบ                                                                             
เส้นผมสีเทำหยิกยุ่งจับเป็นก้อนแข็ง ๆ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้ำรกรุงรัง                  
คล้องสร้อยคอลูกปัดหลำยเส้นหลำกสีอย่ำงยิปซีเร่ร่อน ดวงตำฝ้ำฟำง 
ท่ีเพ่งมองนรีนำรำส่อแววตื่นกลัว ปำกพึมพ�ำเป็นภำษำกำตำลำด้วย
เสียงแหบสั่นอย่ำงคนที่ตกอยู่ในอำกำรหวำดผวำ
 “ฉันมองเห็นหำยนะ ครอบครัวของคุณจะพินำศ ส่วนคุณก็
ก�ำลังจะตำย!”
 นรีนำรำยืนตะลึงแข็งท่ือเหมือนถูกค้อนกระหน�่ำทุบหัว พอ 
ได้สติหญิงสำวก็พลันหัวเสีย เธอรีบสะบัดมือแล้วเร่งฝีเท้ำไปข้ำงหน้ำ                                                                               
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เพื่อเดินหนี หญิงชรำคงเป็นคนเร่ร่อนท่ีหำกินแถบนี้ และคงปั้นเร่ือง                                                                                          
พิลึกข้ึนมำเพ่ือเรียกเอำเงินจำกคนท่ีสัญจรผ่ำนไปมำ หญิงสำว                         
ไม่หลงกลหรอก
 เธอรีบว่ิงข้ำมทำงม้ำลำยอย่ำงรวดเร็ว แต่กระนั้นก็อดไม่ได้                                 
ท่ีจะเหลียวหลังกลับไป หญิงชรำยังคงยืนจ้องเธออยู่อย่ำงนั้นด้วย                                  
สำยตำหวำดผวำ ปำกสั่น ๆ พึมพ�ำพรั่งพรูภำษำที่ไม่มีใครเข้ำใจ
 จังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของนรีนำรำก็ดังข้ึน เป็นสำย                
เรียกเข้ำจำกทนำยวัยกลำงคนนั่นเอง ยังไม่ทันท่ีเธอจะเอ่ยอะไร                  
ปลำยสำยก็พูดด้วยเสียงกระหืดกระหอบร้อนใจว่ำ
 “ขอโทษด้วยนะครับ คุณเป็นญำติกับเจ้ำของโทรศัพท์เครื่องนี้
หรือเปล่ำครับ ? เขำเสียชีวิตอยู่ในป่ำละเมำะหลังบ้ำนของผม”

 รถกระบะสองแถวสีแดงแล่นฝ่าม่านฝนหนาหนัก ฝนเม็ดใหญ่
กระหน�่ำซัดกระจกหน้ำรถไม่ยั้งรำวห่ำกระสุน จนที่ปัดน�้ำฝนแทบต้ำน
ไม่ไหว ละอองน�้ำกระเซ็นซ่ำนลงปกคลุมทุกหนแห่งเหมือนหมอก                                                                      
สีเทำบดบังทัศนวิสัย เสียงฟ้ำร้องครืนครำงดังข่มขู่สลับกับเสียง                  
ฟ้ำผ่ำดังเปรี้ยงสะเทือนแก้วหู 
 ไม้ฉ�ำฉำกิง่ใหญ่หักร่วงลงขวำงทำงถนน คนขับรถสบถเสยีงลัน่                                                               
ก่อนจะหักพวงมำลัยหลบได้หวุดหวิด นรีนำรำในชุดสีแดงเพลิงซ่ึง                 
นั่งกระดอนกระเด็นอยู่บนเบำะข้ำงคนขับเกือบหลุดเสียงหวีดร้องออก
มำ แว่นกันแดดสีชำกระเด็นหลุดจำกใบหน้ำ พร้อมกับกระเป๋ำถือใบ
เล็กท่ีหล่นลง เธอรีบลนลำนคว้ำแว่นกันแดดมำสวมกลับเข้ำไปใหม่ 
แล้วเก็บกระเป๋ำบนพื้นรถอย่ำงใจหำยวำบ
 นรีนำรำลูบแขนไปมำอย่ำงหนำวสั่น เบ้ืองหน้ำเต็มไปด้วย
หมอกฝนจนมองไม่เห็นพื้นถนน ส่วนสองข้ำงทำงเป็นเหวลึกลงไป                
แลเห็นยอดไม้หนำทึบสีเทำโอนเอนยวบไหวเพรำะแรงพำยุฝน 
 “อีกไกลไหมจ๊ะลุง ?” หญิงสำวเอ่ยถำมอย่ำงไม่คุ้นชิน ถนน
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สำยเปลี่ยวเต็มไปด้วยแนวโค้งหักศอกและทำงลำดชัน ไม่มีรถรำ                        
แล่นสวนเป็นเพื่อนร่วมทำงเลยสักคัน
 “อีกไม่ไกลหรอกครับ” คนขับตอบค�ำถำมพลำงท�ำหน้ำเหยเก 
“แต่สภำพอย่ำงนี้ หำกฝนไม่ซำลงสักหน่อย คงอีกนำนแน่ครับกว่ำ                
จะถึง”
 “น่ีถ้ำไม่ได้ลงุ ฉันคงแย่” หญิงสำวร�ำพงึ ตอนท่ีเธอเดนิทำงจำก
สนำมบินถงึตวัอ�ำเภอ มีคนขับรถรับจ้ำงมำกมำยดำหน้ำเข้ำมำเสนอตวั
พำเธอไปส่งปลำยทำง ทว่ำเพียงแค่เธอบอกจุดหมำย คนขับรถรับจ้ำง
ท้ังหลำยต่ำงตีสีหน้ำกระอักกระอ่วนเกี่ยงกันไปมำ ไม่มีสำรถีคนไหน
ยอมตอบตกลงรับเหมำไปส่งเธอเลยสักคน เว้นแต่เจ้ำของรถสองแถว
สีแดงคันนี้เท่ำนั้น
 “ไม่มีใครอยำกมำที่นี่หรอกครับ” สำรถีบอก
 “ท�ำไมหรือจ๊ะ ?”
 “เดี๋ยวคุณอยู่ไปนำน ๆ คุณก็รู้เอง”
 นรีนำรำฝืนย้ิม นับแต่เธอออกจำกอ�ำเภอมำ เธอก็ได้ยิน
ประโยคอย่ำงนี้ไม่รู้กี่คร้ังแล้วจำกชำวบ้ำนร้ำนตลำด เธอชักจะอยำกรู้                                   
เสียเต็มทีแล้วว่ำจุดหมำยปลำยทำงของเธอน่ำสะพรึงกลัวนักหรือไร 
หรือมีเรื่องเร้นลับอะไรอยู่ ผู้คนถึงได้ท�ำท่ำประหวั่นพรั่นพรึงนัก
 หญิงสำวหันไปมองสองข้ำงทำง เธอไม่คุ้นชินกับที่ทำงแถวนี้
สกันดิ อนัท่ีจรงิเธอไม่คุน้กบัท่ีทำงใด ๆ  ในประเทศไทยเลยด้วยซ�ำ้ เธอ
จำกที่นี่ไปตั้งแต่อำยุ 12 ขวบ ส�ำหรับเธอมันช่ำงยำวนำนมำกเสียจน
แทบไม่อำจรื้อฟื้นควำมทรงจ�ำเก่ำ ๆ ให้กลับมำได้อีก 
 ฝนซำลงบ้ำงแล้ว รถสองแถวสแีดงแล่นเข้ำสูเ่ขตหมูบ้่ำนเลก็ ๆ                                                                           
หญิงชรำคนหนึ่งก�ำลังไกวเปลกล่อมเด็กทำรกท่ีชำนเรือน ชำวบ้ำน                 
สองสำมคนแบกกระบุงใส่ผักใส่ผลไม้ บ้ำงจูงวัวจูงควำยเดินเท้ำกลำง
ละอองฝนพร�ำ
 ตะวันโพล้เพล้ลับขอบฟ้ำ สำยฝนหล่นกะปริบกะปรอยสร้ำง
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บรรยำกำศขมุกขมัวชวนให้รู้สึกวังเวง คนขับรถชะลอควำมเร็วและ              
แวะเข้ำจอดข้ำงทำงหน้ำเพิงหมำแหงนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้ำนก๋วยเตี๋ยว
 “ผมขอแวะเข้ำห้องน�้ำเสียหน่อยนะครับ คุณจะลงไปไหม ?” 
คนขับรถหันมำบอกกับเธอ
 “ไม่ละ ลุงไปเถอะ ฉันจะคอยอยู่ในรถนี่แหละ” นรีนำรำตอบ 
พลำงช�ำเลืองผ่ำนกระจกรถมองออกไปยังร้ำนก๋วยเตี๋ยว มีม้ำหินอ่อน
เตี้ย ๆ ตั้งอยู่หน้ำร้ำน ลูกค้ำสองสำมรำยก�ำลังน่ังจิบน�้ำชำกำแฟ
พลำงซดน�้ำซุปในชำมพูดคุยกันอยู่ ทุกคนในนั้นต่ำงเหลียวมองมำยัง                                  
รถสองแถวเป็นสำยตำเดยีวกนั ลกูค้ำชำยคนหนึง่ส่งย้ิมให้เธอ หญิงสำว                                                                                         
รีบขยับหลบไม่ต้องกำรสบสำยตำใคร
 ดูท่ำแล้ว ชำยสูงวัยที่เธอจ้ำงให้มำเป็นคนขับรถจะรู้จักมักคุ้น
กับคนละแวกนี้เป็นอย่ำงดี เมื่อเขำลงจำกรถ จึงมีเสียงทักทำยจำก
เจ้ำของร้ำนก๋วยเตี๋ยวดังขึ้น
 “ว่ำไง! ไม่เจอเสียนำน จะไปที่ไหนล่ะรอบนี้ ?”
 คนขับรถเหลยีวกลบัมำมองนรีนำรำแวบหนึง่ ตอบไม่เตม็เสยีง
นักว่ำ
 “จะพำคุณเขำไปส่งบ้ำนหลังใหญ่บน ขุนน�้าโหงผา โน่นน่ะ”
 “หำ ?” อำกำรตระหนกปนสยดสยองปรำกฏขึน้บนใบหน้ำของ
ผู้ฟัง “ท�ำไมแกไม่เตือนล่ะ! ว่ำแต่เขำจะไปท�ำอะไรที่นั่นรึ ?”
 “ฉันจะไปรู้กับเขำหรือ” คนขับรถรีบตัดบท “ฉันขอเข้ำห้องน�้ำ
หน่อยนะ ทนมำตลอดทำงแล้ว”
 ชำวบ้ำนในร้ำนก๋วยเตีย๋วต่ำงเหลยีวมำมองหญิงสำวในรถด้วย
แววตำเคลือบแคลงสงสัย อะไรบำงอย่ำงชวนให้เธอไม่สบำยใจนัก
 นรีนำรำอดรนทนห้ำมควำมสงสัยไม ่ไหว จึงตัดสินใจ                       
ผลักประตูเดินลงจำกรถตรงเข้ำไปหำกลุ่มชำวบ้ำน แล้วถำมอย่ำงไม่
อ้อมค้อม
 “ที่นั่นเป็นยังไงหรือคะ ? ท�ำไมใคร ๆ ถึงได้ท�ำท่ำขยำดนัก ?”
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 ทันทีท่ีหญิงสำวในชุดสีแดงเพลิงลงจำกรถ เสียงพูดคุยใน                                                                                        
ร้ำนก๋วยเตี๋ยวก็เงียบลงฉับพลัน ต่ำงสบตำกันเลิ่กลั่กท่ำทำงกระอัก                       
กระอ่วน หญิงชรำคนหนึ่งซึ่งก�ำลังลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยท่ำทำงงกเงิ่น
เงยหน้ำข้ึน นำงเหลือบตำมองนรีนำรำ แล้วตอบด้วยเสียงดังชัดเจน
เป็นส�ำเนียงท้องถิ่น
 “โธ่! อีหนู แค่ฉันได้ยินชื่อก็ขนลุกเยือกไปทั้งตัวแล้ว อย่ำให้     
ต้องไปเห็นกับตำเลย ท่ีทำงแถวน้ันน่ะน่ำกลัวมำกนะ แล้วอีหนูล่ะ                                                                           
ท�ำไมถึงคิดสั้นนัก ? จะไปท�ำอะไรที่นั่นรึ ?”
 นรีนำรำไม่ตอบค�ำถำม หำกแต่เอ่ยขึ้นอย่ำงข้องใจเต็มที
 “น่ำกลัว ? มีอะไรต้องกลัวหรือคะ ?”
 หญิงชรำคนขำยก๋วยเตี๋ยวท�ำท่ำตัวสั่นขนลุกเยือกไปทั้งตัว
 “ก็มีผีป่ำผีเขำ มีสัตว์ร้ำย แล้วก็มีคนหำยตัวไป!”
 “อะไรนะคะ ?” นรีนำรำหลุดหัวเรำะออกมำเมื่อได้ยินเรื่องเล่ำ
เกินจริงของหญิงชรำ
 “เก็บเสียงหัวเรำะไว้เถอะ คุณไปถึงท่ีนั่นเดี๋ยวก็จะหัวเรำะไม่
ออกเอง” เสียงแหลมขัดข้ึนด้วยส�ำเนียงกระแทกกระท้ันหม่ันไส้ เป็น
เสียงของสำววัยรุ่นนุ่งกำงเกงขำสั้นท่ีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ท่ีโต๊ะหินอ่อน                                                                          
“ชำวบ้ำนท่ีนี่กลัวผีสำงนำงไม้ ไม่กล้ำข้ึนไปอยู่อำศัยหรือรุกล�้ำท่ีทำง 
ข้ำงบนนั่นหรอก มีแต่คนใหญ่คนโตกระมัง ท่ีกล้ำสร้ำงคฤหำสน์                   
หลังใหญ่บนป่ำบนดอยให้คนเขำสำปแช่งกันท้ังเมือง” ปลำยเสียงมี                
ส�ำเนยีงหยำมเหยยีดเลก็น้อย สำววยัรุ่นเหลอืบตำมองเธออย่ำงประเมินค่ำ                                                                         
ตั้งแต่หัวจรดปลำยเท้ำ “คุณคงจะไปร่วมงำนเลี้ยงล่ะซี บ้ำนใหญ่นั่น               
จัดงำนเลี้ยงทุกสิ้นเดือนนี่นำ ฉันเห็นรถคนรวย ๆ แต่งตัวสวย ๆ ผ่ำน
ไปมำทุกเดือน พวกนี้คงไม่กลัวผีสำงนำงไม้อย่ำงพวกเรำหรอก”
 นรีนำรำพยักหน้ำอย่ำงครุ่นคิด เธอพอได้ยินเร่ืองงำนเลี้ยงนี้                      
มำบ้ำง แม้คุณปู่และคุณพ่อของเธอวำงมือจำกแวดวงกำรเมืองและ
วงกำรธุรกิจแล้ว แต่ก็ยังคงจัดงำนเลี้ยงต้อนรับแขกเหรื่อผู้มีอันจะกิน
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ทุกสิน้เดอืนท่ีคฤหำสน์หลงัใหญ่อยู่เสมอตำมประสำคนท่ีขำดสงัคมไม่ได้
 “ฉันไม่ได้มำงำนเลีย้งหรอก ฉันจะย้ำยมำอยู่แถวนีน่้ะ” นรีนำรำ
ยิ้มให้อย่ำงผูกมิตร
 “ย้ำยมำหรือ ?” เด็กสำวท่ำทำงจัดจ้ำนคนเดิมขมวดคิ้ว ถำม
เสียงซื่อ “มำท�ำวิจัยเหมือนอำจำรย์เขำน่ะหรือ ?
 “วิจัย ?” นรีนำรำย่นคิ้ว
 “ก็อำจำรย์น่ันไงล่ะ” หญิงชรำเจ้ำของร้ำนก๋วยเตี๋ยวพูดข้ึน               
นำงลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลงชำมเสร็จแล้ว จึงใช้กระบวยตักน�้ำซุปชี้ไปทำง
ชำยหนุ่มคนหนึ่งซ่ึงนั่งตรงม้ำหินอ่อนห่ำงออกไป “เขำมีบ้ำนพักอยู่               
แถวขุนน�้ำโหงผำเห็นว่ำมำท�ำวิจงวิจัยอะไรไม่รู้”
 นรีนำรำเหลียวมองตำมสำยตำหญิงชรำไป จึงพบชำยหนุม่                 
สวมเช้ิตสีน�้ำตำลอ่อนและกำงเกงสักหลำดสีด�ำก�ำลังนั่งอ่ำนเอกสำร              
ในมืออย่ำงเงียบ ๆ คนเดียวที่โต๊ะหินอ่อน เธอจ�ำได้ว่ำเขำคือคนที่ส่ง 
ยิ้มผูกมิตรให้เมื่อแรกพบ แต่ตอนนั้นเธอเมินเฉยไม่ยอมสบตำ
 เขำคงจะได้ยินบทสนทนำเมื่อครู่จึงเงยหน้ำข้ึนจำกเอกสำร           
ในมือ แล้วส่งยิ้มให้กับเธออีกครั้ง
 “คุณจะขึ้นไปที่ขุนน�้ำโหงผำนั้นท�ำไมหรือครับ ?”
 “ฉันมีธุระที่นั่น” เธอตอบอย่ำงไว้ตัว ท่ำทำงของเขำดูเป็นมิตร 
ทว่ำดวงตำมีแววเร้นลับซ่อนนัยชอบกล ท�ำให้เธอไม่วำงใจนัก “แล้ว           
คุณล่ะ ขึ้นไปท�ำไม ?”
 “ผมก็มีธุระที่นั่นเหมือนกัน” เขำตอบกลับพร้อมรอยยิ้มบำง ๆ
ท่ำทำงมีลับลมคมในแฝงอยู่
 ก่อนที่นรีนำรำจะถำมอะไรออกมำ สำยตำของเธอก็สะดุดเข้ำ
กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซ่ึงวำงบนเก้ำอ้ีข้ำงตัวเขำ เป็นข่ำวเอิกเกริก
ท่ีเธอได้ยินมำตลอดทำงนับตั้งแต่เดินทำงถึงประเทศไทย ว่ำมีคนพบ
ศพเน่ำอืดในป่ำละเมำะสภำพศพไม่มีบำดแผลอื่น นอกจำกลิ้นท่ีถูก                           
ตัดเฉือนออกไป
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 “ข่ำวน่ำกลัวจริง ๆ นะครับ” เสียงของชำยหนุ่มดึงหญิงสำว                                                                               
ออกจำกภวังค์ เขำคงสังเกตเห็นเธอมองข่ำวน้ันอยู่ จึงพูดข้ึนว่ำ 
“ฆำตกรใจคอโหดเหี้ยมมำก”
 “ข่ำวฆำตกรรมอะไรไม่รู้ น่ำกลวัชะมัด ฉันไม่ค่อยอ่ำนหรอกค่ะ”                                                                                
เธอบอกปัดเสียงรำบเรียบ
 ชำยหนุ่มจ้องเขม็งมองเธอ ก่อนจะยิ้มกว้ำงแล้วพูดว่ำ
 “ปกติคนโกหกจะพยำยำมไม่สบตำ และยืนแข็งขืนเหมือน
เครื่องจักร”
 “ฉันไม่ได้โกหก” เธอหันไปสบตำเขำแล้วเถียงอย่ำงรวดเร็ว 
ใบหน้ำแดงซ่ำนท่ีถูกกล่ำวหำ นึกค่อนขอดในใจว่ำบุรุษคนนี้ช่ำงพิลึก 
ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนำมด้วยซ�้ำก็หำเรื่องกันเสียแล้ว
 เขำเพียงแต่ส่งยิ้มอ่อนโยนมำให้ ไม่ได้โต้ตอบอะไรต่อจำกนั้น 
ดวงตำของเขำคมกริบส่อแววหลักแหลม คงส่องทะลุจนรู้ว่ำเธอโกหก
 ใช่แล้วละ...เธอโกหก เธอไม่ได้บอกเขำไปตำมตรงว่ำข่ำวร้ำย
นั่น เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีเร่งให้เธอต้องเดินทำงกลับมำหำครอบครัวและ
ศพบนหน้ำหนังสือพิมพ์นั่นก็คือทนำยควำมประจ�ำตระกูลของเธอเอง!
โชคดีท่ีคนขับรถของเธอออกมำจำกห้องน�้ำแล้ว หญิงสำวเผลอ                  
ถอนหำยใจโล่งอก เธอเอ่ยลำทุกคนแล้วเดินขึ้นรถ 
 ระหว่ำงน้ันเองเท้ำของเธอหยุดชะงักกลำงคัน หันไปเห็น              
หญิงซอมซ่อนุ่งผ้ำถุงและสวมเสื้อสีเทำหม่นมีรอยขำดปุปะทั้งตัว เดิน
ย�่ำถนนดินโคลนเข้ำมำเมียงมองใกล้ ๆ เส้นผมยุ่งเหยิงเหนียวจับ
เป็นก้อน ปกปิดใบหนำ้มอซอ สำยตำของนรีนำรำสบประสำนเข้ำกับ                      
สำยตำคู่นั้นพอดิบพอดี ควำมทรงจ�ำบำงอย่ำงไหลวูบเข้ำสู่มโนส�ำนึก
ของเธอ ชื่อของใครบำงคนก�ำลังหลุดพ้นจำกริมฝีปำก 
 ทว่ำหญิงซอมซ่อพลนัเบิกตำถลงึ แล้วอ้ำปำกแผดเสยีงกรดีร้อง                                                                         
โหยหวน เนื้อตัวสั่นกลัวเหมือนถูกผีเข้ำ ท�ำเอำทุกคนในนั้นต่ำงสะดุ้ง
ผุดลุกขึ้นอย่ำงตระหนก 


