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ฉันท�ำงำนให้คนตำย...

ผู้ที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ฉนัไม่ได้มชีวีติอยู่แล้ว

เปล่า...มนัไม่ใช่อาชพีที่เสยีสละ สูงส่ง หรอืทรงคณุธรรมอย่าง

หมอชนัสตูร เจ้าหน้าที่มลูนธิ ิหรอืเจ้าหน้าที่แต่งหน้าศพอะไรอย่างนั้น

หรอก...

‘ผู้บรบิาลหลงัความตาย’ คงเป็นค�าที่ใกล้เคยีงที่สดุ

น่าเบื่อ...น่ากลวั แต่ค่าจ้างสูงงง...มว้ากกก!

จะว่าไปมนักง็่ายดายและเป็นงานที่สบายอย่างเหลอืเชื่อ

ที่ส�าคญันายจ้างเพยีงแค่คนเดยีวของฉนักไ็ม่ได้เรื่องมากอะไร

เขานอนอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืน...ก็แหงละ...ถ้าเขาลุกขึ้นมาได้ 

ฉนัคงไม่ท�างานนี้หรอก!

...

ฉันมาท�างานนี้ได้ยังไงน่ะเหรอ เรื่องมันก็เริ่มง่ายๆ แค่ตกงาน

จะเป็นปี จู่ๆ ก็เจอข้อเสนอสุดประหลาดแลกกับค่าตอบแทนสูงลิบ 

หลงัจากหลงไปเล่นแบบสอบถามทางจติวทิยาประหลาดๆ ตอบค�าถาม

แปลกๆ ในหน้าเพจเฟซบุ๊กเข้า มนัเป็นค�าถามประเภท...คณุเป็นแฟน

พนัธุ์แท้ของ...

บทน�ำ
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ค�าถามมีทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา หนังสือ 

ภาพยนตร์ อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์แปลกๆ ซึ่งมันก็คล้ายๆ กับ

แบบสอบถามไร้สาระที่ฮติเล่นกนัเป็นพกัๆ ตามหน้าเฟซบุ๊กนั่นแหละ 

แต่มนัไม่หยดุเพยีงแค่นั้น มนัขยนัส่งค�าถามเข้ามาเรื่อยๆ

เราแชตทางช่องข้อความ คยุกนัหลายเรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่อง

โปรดส�าหรบัคนที่คลั่งประวตัศิาสตร์ศลิปะและเป็นหนอนหนงัสอือย่าง

ฉนั แต่กพ็ลิกึนะ เพราะตอนท้ายๆ มนัไม่ใช่เกมค�าถามแบบควซิแล้ว 

แต่เป็นการคยุสพัเพเหระเสยีเป็นส่วนใหญ่ และกไ็ม่ได้ขอชื่อ ที่อยู ่หรอื

เบอร์โทร. เพื่อเอาไปท�าข้อมูลวจิยั หรอืขโมยข้อมูลเราไปขายให้พวก

บรษิทัน่าร�าคาญโทร. มาตื๊อเหมอืนที่นกัการตลาดดจิทิลัสายมารชอบ

ท�า โดยเอาผลประโยชน์เลก็ๆ น้อยๆ มาหลอกล่อเหยื่อให้เผลอขาย

ข้อมูลส่วนตวั 

แล้วอยู่ดีๆ  กม็คีนตดิต่อเข้ามา เป็นเฟซบุก๊ส่วนตวัที่มชีื่อ อาชพี

การงาน และความเคลื่อนไหวเหมอืนเฟซบุก๊ของคนที่มอียูจ่รงิ...ทแีรก

ฉนัคดิว่าเป็นพวกหลอกลวง หรอืเพจล้อเล่นประเภทขอไลก์ละบาทเพื่อ

ช่วยเหลอื บลาๆๆ

ฉนั...ซึ่งตกงานมาเกอืบครบปีและเงนิในบญัชดีิ่งลงใกล้เลขศนูย์ 

จงึบอกเลขที่บญัชธีนาคาร...(ที่เงนิใกล้เลขศนูย์) นั้นไป เพราะไม่คดิว่า

มจิฉาชพีคนไหนจะมปัีญญาท�าอะไรกบัมลูค่าอนัน้อยนดิกระจริดิของ

เงนินั้นได้

อย่างมากกโ็อนเงนิสกลุ.JPG มาให้ 555 (ในเลขห้ามนี�้าตาซ่อน

อยู่)

วนัรุ่งขึ้นมเีงนิโอนเข้ามาจรงิๆ ไม่ใช่เงนิ.JPG เสยีด้วย แถมยงั

เป็นจ�านวนที่...

ฉนัต้องรบีแจ้นไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร แทบปีนเคาน์เตอร์เข้าไป

เขย่าคอเจ้าหน้าที่ขณะละล�่าละลกับอกให้พวกเขารบีเชก็ดู อาจมกีาร
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โอนผดิเข้ามาแหงๆ ให้รบีๆๆๆ เชก็เข้า

ถ้ารอช้าฉนัจะเบกิไปใช้นะ!

เงนิไม่ได้โอนผดิ! และผู้ว่าจ้าง...เอ่อ...ทนายของผู้ว่าจ้างตดิต่อ

ผ่านแชตของเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเพื่อเสนองานให้ฉัน โดยให้ฉัน

น�าประวัติและเอกสารต่างๆ ไปพบที่ส�านักงานทนายความบนตึกหรู

ท�าเลกลางเมอืง ตดิแนวรถไฟฟ้าที่ค่าเช่าสูงลบิ

แต่...ดนัไม่บอกว่าเป็นงานอะไรเนี่ยส!ิ

ดูทรงแล้ว...

หลอกลวงกนัพนัเปอร์เซน็ต์!

ด้วยอายุที่ใกล้เลขสาม...ตรรกศาสตร์...สัญชาตญาณ และ...

ใครจะเชื่อล่ะว่ามันจะมีใครบ้าให้เงินเดือนขนาดนี้และอีกอย่างฉันจะ

ไปท�าไม ทั้งๆ ที่ยงัไม่รู้ว่ามนัคอืงานอะไร!?

สิ่งที่ถูกต้องคือ...ฉันควรจะปิดบัญชีธนาคาร คืนห้องเช่า เลิก

เข้าเฟซบุ๊กเดมิ เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์ หนอีอกจากเมอืง เอาเงนิที่ได้รบั

โอนมาไปตั้งหลัก ซึ่งมันมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัดไกลๆ 

สกัแห่งได้อย่างสบายๆ ไปอกีหลายปี 

ไม่ว่าจะใช้ตรรกะวบิตัขินาดไหนมาแถเข้าข้างกต็าม การนดัหมาย

และค่าใช้จ่ายที่โอนมานั้นเป็นเรื่องโกหกแน่ๆ หลอกลวงแต๊ๆ คณุหลอก

ดาว...

แต่ฉนักด็นัไป!

นั่นคอืจดุเริ่มต้นของงานอนัแสนประหลาดนกัหนาและนายจ้าง

ผู้น่าสะพรงึ!
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ฉันไปตำมนัดหมำย

แหงนคอตั้งบ่ามองตกึสงูเสยีดฟ้าที่พุง่ขึ้นไปในอากาศ ผ่านหมอก 

ควนัและมลพษิของเมอืงหลวง ดจุไปเอื้อมแตะถงึดวงดาว

นั่นเป็นความคดิแรกเมื่อเหน็ที่นั่น...

สถานที่ที่ฉันมาตามนัดเพื่อคืนเงินและปฏิเสธงาน...ซึ่งไม่รู้ว่า

งานอะไร แต่ที่แน่ๆ คุณสมบัติของใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

ซึ่งจบจากสถาบนัการศกึษาศลิปะระดบัชั้นรองๆ ของฉนั ไม่มทีางท�าให้

ฉนัเหมาะสมกบัเงนิเดอืนนั้นแน่

ตึกนั้นหรูหราอลังการดุจโรงแรมชั้นหนึ่ง มีห้องโถงกว้างใหญ่

ตกแต่งไว้อย่างวจิติรอลงัการ พนกังานต้อนรบัพาฉนัไปที่ลฟิต์ส่วนตวั

ที่ไม่มเีลขบอกชั้น มนัพุ่งตรงไปสู่ชั้นสูงสดุ!

อิ๊บอ๋ายละ! ถ้าลิฟต์มันเกิดค้างแล้วตรูจะรู้ได้ไงว่าลิฟต์มันพา

มาตดิอยู่ที่ชั้นไหนฟระ!

ประตลูฟิต์เปิดออกอย่างเงยีบเชยีบ บรรยากาศเยน็เฉยีบ...ชวน

ให้คดิว่ามนัพ่นไอร้อนคนืใส่ชาวบ้านในเมอืงมากมายขนาดไหนนะ

คนที่ยืนรอฉันอยู่คือชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง อายุไม่น่าจะเกิน

สามสิบปี สวมสูทสากลตัดเย็บประณีตพอดีตัวเดี๊ยะ ทีแรกฉันคิดว่า

1
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เขาคอื ‘นายจ้าง’ ผู้เรยีกตวัฉนัมาท�างานที่ไม่รู้ว่างานอะไรด้วยค่าจ้าง

สูงลิบนั้น เขายิ้มให้นิดหนึ่ง ฉันจับได้ถึงอาการฝืนเล็กน้อยและซ่อน

ความยุ่งยากใจในสหีน้า

“คณุรตัตกิญัญา?” ผู้ชายตรงหน้าเริ่มเอ่ยคล้ายจะถาม

“ค่ะ ฉนัมาเพื่อ...” ฉนัรบัค�าแล้วพยายามบอก

“ผมชื่อเทหวตัถ์...เชญิทางนี้” เขาไม่รอให้ผูม้าเยอืนอย่างฉนัพดู

จบ รบีชงิผายมอืเชื้อเชญิฉนัเข้าไปด้านใน

เอาละส.ิ..กนัยา หมอนี่จะมาไม้ไหนวะ

เจ้าของสถานที่เดนิน�าไปยงัประตูไม้บานมหมึา ท�าจากไม้แผ่น

เดยีวที่แกะสลกันนูสงูเป็นรปูพระจนัทร์ดวงมโหฬาร ด้วยฝีมอืช่างชั้นครู

ที่ตอกสลกัลวดลายละเอยีดยบิ ซบัซ้อนซ่อนรายละเอยีดนบัชั้นไม่ถ้วน 

เป็นลักษณะการน�าลายโบราณมาประยุกต์และจัดองค์ประกอบใหม่

เป็นเรื่องราวของต�านานพระจันทร์ ดูโมเดิร์นจัดๆ แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึง 

กลิ่นอายของผู้ที่เข้าใจในวฒันธรรมโบราณอย่างลกึซึ้ง

พระจนัทร์ไม้สลกัดวงใหญ่บนประตนูั้นเริ่มหมนุยามเมื่อเทหวตัถ์

กดรหสัสบิสามหลกัที่แป้นควบคมุข้างประตู

แม่เจ้า! บานประตูมหมึาที่ดวงจนัทร์ขยบัได้!!

ทนัททีี่ก้าวเท้าเข้าไปในห้อง กร็ูส้กึได้ถงึไอเยน็ที่เยน็เฉยีบ หนาว

ยิ่งกว่าความหนาวใดๆ อดัปะทะใส่

วนิาทนีั้น...ราวกบัอากาศถกูดดูผ่านบางอย่างอย่างรวดเรว็ ฉนั

ส�าลกัลมหายใจเฮอืกใหญ่ เหมอืนสะท้านจากความหนาวเยน็...ไม่ส.ิ..

ชั่วเสี้ยววินาทีหนึ่งนั้นรู้สึกราวกับอยู่ในสุญญากาศ แต่ก็ชั่ววูบเดียว

เท่านั้น จากนั้น...กเ็หมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้น

ด้านในเป็นห้องรับรองขนาดใหญ่ เพดานสูงไม่ต�่ากว่าสิบห้า

เมตร ห้องใช้สเีข้มเอร์ิทโทน เน้นเทา ด�า น�้าตาล และสเีนื้อไม้ บางส่วน

เป็นปูนเปลือยโชว์ผนังดิบ แต่บางส่วนกลับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง 
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เป็นการผสมผสานที่ดเียี่ยม เก่า-ใหม่ ตะวนัออก-ตะวนัตก ตั่งไม้โบราณ

ตั้งคู่กับโต๊ะสไตล์โมเดิร์นอาร์ตกึ่งประติมากรรมสวยๆ ได้อย่างลงตัว 

เพดานสูงลิบประดับแชนเดอเลียร์แบบโบราณและกล้องวงจรปิดอีก

หลายตวั! 

เทหวตัถ์เดนิน�าไปสู่อกีประตหูนึ่งที่เปิดสู่ห้องประชมุสดุโมเดร์ิน 

ซึ่งผนงัเป็นกระจกทั้งบาน เผยภาพเมอืงหลวงจากมมุสูงลบิลิ่ว

เขาผายมอือย่างสภุาพเชญิให้นั่ง แต่ฉนัรบีมุ่งสู่ประเดน็ที่มา

“เอ้อ...ฉนัมาเพื่อ...”

“ขอผมดเูอกสารเลยครบั จะได้เซน็สญัญาเลย” เทหวตัถ์รวบรดั

...เอกสารอลัไล!?

...สญัญาอลัไล!?

“ฉนัไม่ได้เอาเอกสารมาหรอก” ฉนับอกออกไปในที่สดุ เทหวตัถ์

ชะงักไปนิดหนึ่ง ฉันรีบต่อประโยคให้เสร็จ “ฉันมาเพื่อปฏิเสธค่ะ  

แล้วฉันจะโอนเงินคืนให้ บอกเลขบัญชีคุณมา เดี๋ยวฉันโอนออนไลน์

ให้เดี๋ยวนี้เลย”

ฉันตั้งท่าจะควักกระเป๋าขณะที่เทหวัตถ์ท�าท่าทางตกใจกับค�า

ปฏเิสธนั้น เขารบีพูด

“ไม่ได้นะ! คณุปฏเิสธไม่ได้นะ เขาคงไม่ยอมหรอก!”

“เขา?” ฉนัทวนค�า ขณะอกีฝ่ายกเ็หมอืนตกใจกบัค�าพูดตวัเอง

ที่เผลอ ‘หลดุ’ อะไรบางอย่างออกมา

นั่นไง! มพีริธุแบบนี้ไง...แก๊งต้มตุ๋นแหง!

หลอกลวงกนัแน่แล้ว ล้านเปอร์เซน็ต์!

“เอ้อ...ผมยงัไม่ได้บอกคณุเลยว่าจะให้มาท�างานอะไร แล้วคณุ

จะปฏเิสธได้ไงล่ะครบั” เทหวตัถ์พยายามตั้งค�าถามไปในอกีประเดน็

มผู้ีชายตวัสงูสวมสทูเรยีบเนี้ยบกรบิ ดลูคุโคตรแพง แถมหน้าตา

ดจีนเป็นนายแบบได้สบาย มาหว่านล้อมแบบนี้ เป็นใครกต้็องหวั่นไหว
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แหละ...แต่ไม่ใช่ฉนัที่บอกเขาอย่างหน้าตาเฉย

“เพราะคณุไม่บอกไงล่ะ ฉนัถงึต้องปฏเิสธ อกีอย่างฉนัไม่ใช่คน

ฉลาด มคีวามสามารถพอกบัจ�านวนค่าจ้างที่คณุเสนอมาหรอกนะ”

เทหวตัถ์กะพรบิตาปรบิๆ อ้าปากค้าง อึ้งไปแป๊บ ก่อนพมึพ�ากบั

ตวัเอง

“เกิดมา...ไม่เคยเจอคนมาสัมภาษณ์งานแล้วบอกว่าตัวเอง

ความสามารถไม่พอส�าหรบังานมาก่อน...”

แหงละ เวลาสัมภาษณ์งานใครๆ ก็ต้องบอกคุณสมบัติตัวเอง

เยอะเว่อร์ไว้ก่อนทั้งนั้น ส่วนจะท�าได้จริงไม่จริงนั้นเป็นปัญหาของ

นายจ้างทหีลงัไง!

แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรออกมา โทรศพัท์ที่โต๊ะกด็งัขึ้น เทหวตัถ์

ปลกีตวัไปรบัสาย ท�าให้ฉนัมเีวลาส�ารวจโดยรอบ 

เขาพาฉนัมาที่ห้องประชมุกว้างพอจะจดังานเลี้ยงย่อมๆ จแุขก

สักยี่สิบถึงสามสิบคนได้สบายๆ แต่เฟอร์นิเจอร์ในห้องกลับไม่เน้น

รองรบัจ�านวนผูม้าประชมุ เพราะโต๊ะประชมุแบบโมเดร์ินตวัใหญ่กว้าง

อลงัการนั้นมเีก้าอี้เพยีงแค่ไม่กี่ตวั...แสดงว่าคงไม่ค่อยได้ใช้ประชมุนกั 

นอกจากใช้โชว์ลูกค้า...หรอืใช้เป็นฉากบงัหน้า...

แก๊งต้มตุ๋นแหง กลบัเหอะกนัยา...

ฉนัก�าลงัจะตดัสนิใจลกุขึ้น เทหวตัถ์กห็นักลบัมามองด้วยสหีน้า

ยุ่งยากใจ

“เขาว่า...เอ้อ....ผมว่า...ก่อนคุณจะปฏิเสธ คุณควรได้ชมที่นี่

รอบๆ เสยีก่อน เชญิทางนี้” 

ชายหนุ่มเดินน�าไปอีกด้านหนึ่งของห้องประชุม...สภาพการณ์

แบบนี้ คนสตดิีๆ  ที่คดิจะมาปฏเิสธงานที่ไหนจะตามเขาไปล่ะ...

ถ้าอีตาเทหวัตถ์จะไม่เลื่อนผนังกั้นออก เผยห้องด้านในที่ซ่อน

อยู่อกีชั้นหนึ่ง
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นั่นไง! มหี้องลบัซ่อนไว้จรงิๆ ด้วย!

แต่...ไม่ยกัมใีครซ่อนอยู่ในนั้น ไม่มตีากล้องหรอืทมีงานที่จะวิ่ง

มาบอกว่า

‘นี่เป็นรายการล้อกันเล่น ใครเขาจะเรียกคนอย่างแกมาสมัคร 

งานแล้วให้เงนิเดอืนสูงขนาดนี้กนั!’

ชายหนุ่มไม่ใส่ใจทที่าปฏเิสธใดๆ เขาก้าวยาวๆ ไปที่ประตูบาน

คู่ที่เป็นไม้แกะสลกัแบบโบราณบานมหมึาอกีแหละ ประตูนั้นซ่อนอยู่

หลงัผนงักั้นห้องประชมุ

พอเขาเปิดมันออกกว้าง ก็เผยให้เห็นถึงห้องที่อยู่หลังประต ู

บานนั้น ฉนัอ้าปากค้าง ตาค้าง สมองสั่งการให้สั่นหน้า แต่ขาไม่รกัดี

กลบัพาฉนัพุ่งตรงไปหา Pietàa รูปสลกัหนิอ่อน ผลงานของมเิกลนัเจโล 

โคตรอภมิหาประตมิากรยคุเรอเนซองซ์ชื่อก้องโลก!

Pietàa เป็นค�าในภาษาอติาล ีแปลว่า ความสงสาร

มนัเป็นประตมิากรรมแกะสลกัรูปพระแม่มารโีอบประคองร่างที่

แน่นิ่งของพระเยซูไว้หลงัจากพระองค์โดนตรงึกางเขน สหีน้าพระเยซู

เรยีบสงบเหมอืนไม่มทีกุข์โศกใดในโลกจะแผ้วพานพระองค์ได้อกี ส่วน

พระแม่ก็มีความโศกสลดและสูญเสียในดวงหน้างดงามสมบูรณ์แบบ

ที่ราวจะสะท้อนเสียงสะอื้นออกมาได้ รอยยับของเครื่องแต่งกายก็

ละเอยีดราวกบัจะคลี่ออกมาเป็นผนืได้ ทั้งๆ ที่สลกัออกมาจากหนิอ่อน!

แม้ฉันจะไม่เคยเห็นของจริง (ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) แต่รูป

สลกัจ�าลองอนันี้มนัสวยชะมดั! สมกบัที่มเิกลนัเจโลภาคภมูใิจจนต้อง

แอบมาสลกัชื่อไว้บนผลงานเอกชิ้นนี้ชิ้นเดยีว!

ห้องนี้เป็นห้องประติมากรรมตะวันตก มีทั้งเก่าใหม่ปะปนกัน 

ส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานก๊อบปี้ (ละมั้ง) ผลงานมาสเตอร์พซีระดบัโลก

ไม่ว่าจะเป็น The Thinker ผลงานสดุคลาสสกิของโรแดง... 

นั่นกง็านของโดนาเตลโล! นั่น! แบร์นนิ ีโน่นกข็อง คอนสแตน-
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ตนิ บรานคูซ ิโอ๊ย...

ยังไม่ทันที่ฉันจะลงรายละเอียดชื่อศิลปินเหล่านั้นหมด อีตา 

เทหวตัถ์กเ็ปิดประตูอกีบาน พาฉนัเข้าสู่ห้องภาพเขยีนที่...

ฉนัตาลาย สมองเบลอจนไม่อาจจาระไนรายชื่อของผลงานและ

ศลิปินระดบัโลกที่เรยีงรายอยูเ่ตม็พื้นที่ในห้องนั้นได้ ไม่รูจ้ะเริ่มจากใคร

ก่อนดี...คือมันโคตรเยอะอะ แถมห้องภาพเขียนนั้นยังทอดยาวและ 

แบ่งซอยเข้าไปอกีเหมอืนไม่มทีี่สิ้นสดุ

เจ้าของที่นี่ต้องร�่ารวยมหาศาลและมรีสนยิมอย่างถงึที่สดุ งาน

แต่ละชิ้นที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นผลงานมาสเตอร์พซี!

“เดี๋ยว! หยดุ! พอแล้ว!” ฉนัรบีหยดุเทหวตัถ์ก่อนเขาจะไปเปิด

ประตอูกีบานและท�าให้ฉนัอาจไม่สามารถปฏเิสธงานนี้ได้อกีตลอดกาล

“ตกลงคณุจะให้ฉนัท�างานอะไรแน่” ฉันถาม

“เขาบอกว่าคณุมคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการบูรณะ ดแูล 

...อะไรพวกนี้” เทหวตัถ์ผายมอืไปโดยรอบ

“ฉันมีความรู้ด้านศิลปะกับพิพิธภัณฑ์บ้าง...นิดหน่อย” ฉัน

ออกตวัเสยีงอ้อมแอ้ม

“ฮื่อ...ที่นี่กจ็ดัว่าเป็นพพิธิภณัฑ์...”

...โคตรใหญ่

“เลก็ๆ ได้” ชายหนุ่มต่อค�าอย่างน่าหมั่นไส้ หมอนี่น่าจะไม่เคย

ไปเดนิพพิธิภณัฑ์เพื่อการศกึษาส่วนใหญ่ในประเทศนี้แหงๆ

“นอกจากงานศลิปะแล้ว” เทหวตัถ์พดูต่อ “นายจ้างของเรา...” 

อย่ามา ‘เรา’ นะยะ!

เขาพูดพลางเดินน�าเข้าไปสู่อีกห้อง คราวนี้มันเป็นห้องสมุด

ขนาดมหึมา ฉันลากขาเดินตามอย่างทดท้อ หมดความพยายามจะ

ปฏเิสธใดๆ แล้ว

“เป็นนกัสะสมทั้งงานศลิปะและหนงัสอื”
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“นายจ้าง?” ฉนัทวน เหน็ชดัแล้วว่าเทหวตัถ์ไม่ใช่เจ้านายอย่าง

ที่คดิตอนแรก

“ใช่ ผมเป็นทนายส่วนตวัและเจ้านายผมต้องการผูด้แูล...จดัการ

หลายสิ่งหลายอย่าง...เออ ว่าแต่คุณเป็นคนกลัวผีไหม” เขาพูดท้าย

ประโยคด้วยน�้าเสยีงเหมอืนชวนคยุ แต่...

ฉนัอ้าปากค้าง กะพรบิตาถี่ๆ

นั่นไง! แบบเดยีวกนักบับ้านสวยขายถูกมผีสีงิเปี๊ยบ

นี่มนั...งานดเีงนิเดอืนสูง แถมผดี้วยแหงๆ เลย!

“กลวั!” ฉนัตอบหน้าตาเฉยขณะที่อกีฝ่ายซึ่งท่าทางจะคาดเดา

ค�าตอบอื่นอยู่สะอกึไปนดิ

“ถ้ามาท�างานแล้วโดนผีหลอก ฉันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะ นี่ใช่มะ 

สาเหตทุี่ค่าจ้างแพง หลอกคนอื่นมาท�างานไม่ได้แล้วละส”ิ

ช!ิ...ช!ิ...ช!ิ

เทหวตัถ์ท�าท่าเหมอืนคนโดนผหีลอกซะเอง เขาอ้าปากค้างก่อน

รบีโพล่งออกมา

“เปล่า! ไม่ใช่! ไม่ม!ี ไม่มใีครเคยถูกผหีลอกที่นี่!”

นั่น! รบีปฏเิสธรวัๆ แบบโคตรมพีริธุเลย นี่ถ้าไม่ใช่พื้นที่ส่วนตวั

ของคนโคตรรวยขนาดนี้ คงได้ออกรายการคนอวดผไีปแล้วแหงๆ

“ผมหมายถงึ...คนบางคน...อาจหวาดผวา คดิไปเอง กลวัไปเอง 

เหมือนกลัวความมืด หรือไม่กล้าไปเข้าห้องน�้าตอนกลางคืนคนเดียว

อะไรอย่างนั้น ไม่ได้พูดถงึว่าโดนผหีลอกแบบจะจะ แบบ...ออกมาให้

เหน็ตวัแบบนั้น หรอืไม่งั้นกพ็วกที่กลวัเวลาเหน็ศพ หรอืกลวัถ้าต้องอยู่

ในห้องที่เคยมคีนตาย หรอือะไรเทอืกนั้นน่ะ” ยิ่งเขาอธบิายกย็ิ่งมพีริธุ

หลดุออกมาเพยีบ

“ฉนัเคยเรยีนกายวภิาค เคยวาดโครงกระดกูและกล้ามเนื้อจาก

การดศูพจรงิ ไม่กลวัศพหรอืที่ที่มคีนตายหรอก อกีอย่างงานศลิปะหรอื
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ของโบราณในพพิธิภณัฑ์น่ะ พวกงานศลิปะเก่าๆ พวกนั้น ทั้งศลิปิน 

ทั้งเจ้าของที่สะสมไว้กต็ายกนัมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ฉนัไม่กลวัหรอก”

เทหวตัถ์ค่อยยิ้มได้...จรงิๆ เขากเ็ป็นผู้ชายหน้าตาดนีะเนี่ย

“งั้นกไ็ม่มปีัญหา เซน็สญัญากนัเลย!” ชายหนุ่มรวบรดั

เฮ้ย! เดี๋ยวด ิใครตกลงกะเอง็ เหน็ยิ้มหล่อๆ แต่โมเมเก่งนะเรา

น่ะ

“ใครบอกคณุว่าฉนัจะเซน็” ฉนัรบีเบรกตวัโก่ง

“อ้าว! กผ็มเหน็คณุวิ่งเข้าหาแทบจะโดดขึ้นนั่งตกัรูปป้ันนั่น เลย

คดิว่าคณุจะชอบ...” เทหวตัถ์พดูยิ้มๆ สหีน้าแสดงความเหนอืกว่าออก

มาอย่างไม่ปิดบัง ดูเขาจะเริ่มจับจุดได้แล้วแหละว่าฉันคลั่งไคล้ของ 

ที่เขาเอามาล่อตาล่อใจพวกนั้นแค่ไหน

“ฉนัชอบงานศลิปะ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉนัจะชอบงานนี้นะ” 

ฉันเถียงหน้าด�าหน้าแดง ตัดอกตัดใจอย่างยากเย็นขณะพยายาม

หาเหตผุลมาโต้แย้งเขา “ถ้า...ถ้าเกดิฉนั...เข้าไม่ได้กบัผู้ร่วมงานล่ะ”

“ไม่ม”ี เทหวตัถ์ตอบพร้อมรอยยิ้มรื่นรมย์ ท�าเอาฉนัอ้าปากค้าง

“คุณจะให้ฉันดูแลของมากมายพวกนี้คนเดียวเนี่ยนะ!” ฉัน

ตะโกน 

นี่มนับ้าไปแล้ว!

“คุณมีแม่บ้านท�าความสะอาดให้...ซึ่งเขาจะไม่มากวนใจคุณ

เลย” เทหวตัถ์เริ่มยื่นข้อเสนออย่างประนปีระนอม

“แล้ว...ข้าวของมากมาย ก�าหนดเวลา ค่าเคพไีอ การประเมนิ

ประสทิธภิาพการท�างาน...” ฉนัท้วงอย่างทดท้อ

“ไม่มขีอบเขตเวลา...ไม่มใีครจะมาประเมนิหรอืก�าหนดกฎเกณฑ์ 

คณุ ขอแค่คณุอยู่ที่นี่ อยู่กบังานพวกนี้ ดูแลมนัไปตามที่คณุพอใจ จะ

จดัหมวดหมู่ บูรณะซ่อมแซม จดัวาง โยกย้ายยงัไงกไ็ด้” เทหวตัถ์พูด

หน้าตาเฉย
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เฮ้ย! โห...จ้างให้มานั่งเล่นนอนเล่นท่ามกลางงานศลิปะเนี่ยนะ 

บ้าไปแล้ว!!!

“แล้ว...ถ้า...ฉนัท�ามนัพงัล่ะ” ฉนัถามอย่างรอบคอบ ค่อนข้าง

มั่นใจว่ามนัจะเกดิขึ้นแหง

เทหวตัถ์สะอกึนดิหนึ่ง ก่อนถอนใจยาวๆ ยิ้มฝืนๆ

“เป็นค�าถามที่ด.ี..” หรอื Good Question ซึ่งความหมายของ 

ค�านี้ในภาษาองักฤษคอื...

‘เอง็ถามเชี่ยไรเนี่ย!’

“เรากจ็ะส่งไปซ่อมกบัช่างมอือาชพี โดยคณุไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย

อะไร ซึ่งที่จรงิเรากค็่อนข้างคาดหวงักบัคนที่รกังานศลิปะแบบคณุนะ 

ว่าคณุจะไม่ท�าให้มนัเสยีหายน่ะ” เขาเน้นเสยีงแดกดนัท้ายประโยค

“แล้ว...” ฉนัยงัไม่หยดุตั้งค�าถาม

เทหวัตถ์สะดุ้งกับความสงสัยไม่รู้จบนั้น สีหน้าเขาชักเริ่มหมด

ความอดทนขณะฉนัเดนิวนดชูั้นหนงัสอื มหีนงัสอืสะสมแบบแรร์ไอเทม็

และหนงัสอืเก่ามากมาย ซึ่งถ้าฉนัปฏเิสธไป เขาคงไม่มทีางให้ยมืกลบั

ไปอ่านที่บ้านง่ายๆ แหงๆ 

“ค่าจ้างที่สงูมากกบัขอบเขตงานที่ให้ความสะดวกสบายแก่ฉนั

มากขนาดนี้...แล้วความคุ้มค่าของเจ้านายคุณมันจะอยู่ตรงไหนอะ” 

ฉนัหนัไปถามตรงๆ สงสยัจรงิจงัว่าเขาจะจ้างฉนัมานั่งเล่นนอนเล่นใน

ห้องพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวแบบนี้ด้วยเงินเดือนสูงลิบ โดยไม่ได้รับความ 

คุ้มค่าใดๆ เลยได้อย่างไร

ค�าถามนี้ท�าให้เขายิ้มนิดๆ คราวนี้เป็นรอยยิ้มจริงใจกว่าทุกท ี 

มรีอยชื่นชมจางๆ ในดวงตา

“ความคุ้มค่าของเจ้านายผมบางทีก็ไม่ได้วัดด้วยมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ และความพอใจของเขา...ในบางเรื่องกไ็ม่มสีิ่งใดจะมมีูลค่า

พอ...”
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เขาจะรู้ตัวมั้ยนะ...ว่าตอบค�าถามได้โคตรก�ากวม วกวน และ

ไม่รู้เรื่องอะ

“เอ่อ...” 

เทหวตัถ์ถอนใจ ท�าท่าปลดปลงราวกบัพร้อมรบัทกุค�าถามจาก

ฉนัแล้ว

“ค�าถามสดุท้าย ถ้า...เจ้านายคณุไม่ชอบฉนัล่ะ” ฉนัถามอย่าง

จนปัญญาจะหาข้ออ้าง แต่กเ็ป็นค�าถามที่ส�าคญัเพราะค่อนข้างมั่นใจ

ในนสิยัประหลาดของตวัเองว่าค่อนข้างเข้ากบัคนอื่นยาก

ชายหนุ่มมองมาด้วยสายตาประหลาด มองฉนัอย่างส�ารวจหวั

จดเท้า เออ...ก.็..นะ ผู้หญงิไทยสูงร้อยหกสบิห้าเซน็ต์ ไม่มเีงนิไปฉดี

กลตู้าฯ ถงึแม้จะไม่ได้ขุน่คล�้าด�าป๋ี แต่กค็งไม่ได้ขาวตามมาตรฐานของ

คนระดบัเขาหรอก แถมผมฉนักไ็ม่ได้เข้าร้านท�าผมมาหลายเดอืน เลย

ตดัสนิใจรวบตงึไว้ หนงัหน้ากแ็ต่งมาแค่...นโิหน่ย...ไม่ได้กะจะมาท�าให้

ใครประทบัใจนี่หว่า...

กแ็หมเว้ย! ฉนัมาปฏเิสธงานนะ เสื้อชดุกระโปรงสภุาพ ไม่โป๊ 

แถมคงสดุเชยเลยแหละ รู้งี้แต่งจดัเตม็มาซะกด็ ีให้เกยีรตสิถานที่ ที่...

ชาตนิี้คงไม่มวีาสนาได้มาเหยยีบซ�้าหรอก!

“เขา...” เทหวัตถ์เริ่มประโยคด้วยสีหน้าครุ่นคิด เหมือนก�าลัง

เลอืกเฟน้หาค�าในภาษาต่างชาตมิาพดู ชายหนุ่มกลอกตามองเพดาน

ขมวดคิ้วครุ่นคดิอยู่ชั่วพกั ก่อนรอยยิ้มแฝงรอยชั่วร้ายจะผดุพรายบน

ใบหน้า

“ถ้าหาก... ผมรบัรองได้ว่านายจ้างของเราจะไม่เป็นปัญหาใดๆ 

กบัคณุ...คณุจะยอมรบังานนี้ไหม”

ประโยคนั้นแปลกชะมัด...แถมรอยยิ้มมั่นใจแบบชั่วร้ายนั่น...

โคตรไม่น่าไว้ใจเลย

“ติ๊กตอกๆๆ เรว็ เวลาเป็นเงนิเป็นทองนะคณุ ผมต้องรบีไปธรุะ
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ที่อื่นอกี...” เทหวตัถ์เร่งยกิๆ พลางท�าท่ายกแขนขึ้นดูนาฬิกาอย่างคน

มธีรุะร้อน

“แล้ว...ถ้าเกดิฉนักลายเป็นตวัปัญหาส�าหรบันายจ้างคณุขึ้นมา

ล่ะ” ฉนัถามปลงๆ หมดปัญญาจะหาเหตผุลมาแถต่อ

ชายหนุ่มเบิกตากว้างด้วยสีหน้าครุ่นคิดปนขบขัน ที่จริง...เขา

แทบจะหลดุหวัเราะเลยละ!

“ผมชอบความคิดนี้แฮะ โอเค เอางี้...ถ้าคุณมีความสามารถ

ท�าได้ขนาดนั้น ทางเราจะชดใช้ให้คณุอย่างคุ้มค่าที่สดุเลย จะว่าไป...

ผมน่าจะจ่ายเพิ่มให้คุณนะเนี่ย...เออ! เอาเถอะ...ไปดูสัญญากันเลย 

ดกีว่า”

เขาผายมอืเชญิชวนฉนัเดนิกลบัไปที่ห้องรบัรองห้องแรกอกีครั้ง 

คราวนี้ดูโล่งใจอย่างเหน็ได้ชดั

ส่วนฉนั...คงต้องหาสกัวธิแีหละที่จะท�าให้เขาไล่ออกให้จงได้

...แหม่ คดิวธิจีะให้เขาไล่ออกทั้งๆ ที่เขายงัไม่ทนัจ้างเลยเนี่ยนะ

คอื...โคตรเจรญิละ เอง็เอ๊ย!
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ฉันท�ำสัญญำกับคนตำย...ในสถำนที่ที่ไม่มีอยู่จริง!

“ข้อหนึ่ง สถานที่นี้ไม่มอียู่จรงิ” 

“อ้าว!? แล้วเราอยู่ที่ไหนกนัล่ะ” ฉนัถามซื่อๆ ทื่อๆ งงๆ ขณะที่

เทหวัตถ์ผู ้ท�าสัญญาแทนนายจ้างท�าสีหน้าข่มความรู้สึกสุดความ

สามารถ เขาสูดลมหายใจลกึก่อนอธบิายแบบเหลอือด

“ในสถานที่ที่เป็นความลับ คุณจะได้เงินเดือนและสวัสดิการ

ต่างๆ รวมทั้งการดูแลทุกสิ่งอย่างอย่างดีที่สุด เพียงแต่คุณต้องไม่ให้

ใครรู้ว่าคณุท�างานอะไร ท�าให้ใคร และท�าที่ไหน นี่เป็นนโยบายความ

เป็นส่วนตวัของนายจ้างเรา”

“อ๋อ...ไม่มใีครรู้แน่ กระทั่งชื่อนายจ้างฉนัยงัไม่รู้เลย ความลบั

ไม่ถูกเปิดเผยแน่ๆ”

ชายหนุ่มไม่สนใจการประชดประชันนั้น เขาก้มหน้าอ่านกฎ 

ข้ออื่นๆ ในสญัญาว่าจ้าง

นอกจากความลับบลาๆๆ ความลับ...บลาๆๆ แล้ว...เทหวัตถ์

เป็นทนายที่...ฉนัชกัไม่มั่นใจแล้วว่าเขาอยูฝ่ั่งไหนแน่...เพราะเขาเล่นท�า

สัญญาว่าจ้างแบบโคตรเอื้อประโยชน์ให้ลูกจ้างเลย ไม่ว่ากฎข้อไหน 

ที่ดูเหมือนฉันจะเสียประโยชน์ เขาจะลบทิ้งมันไปหมด แถมยังเติม 

2
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ศูนย์หลังค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกให้ฉันอีกตัวหนึ่งด้วย...ถือ

อภสิทิธิ์อะไรกไ็ม่รู้...(ทนายเขาท�าแบบนี้กนัได้ด้วยเรอะ) 

ไม่รู้ฉันคิดไปเองรึเปล่า แต่ระหว่างท�าเอกสารฉันเหมือนเห็น 

รอยยิ้มสะใจปรากฏขึ้นเป็นระยะบนใบหน้าหล่อเหลานั้น 

กึ๋ย...น่ากลวัอะ

“เอาละ คณุกลบัไปเกบ็ข้าวของได้...พรุ่งนี้เที่ยงผมจะส่งคนไป

ช่วยขนย้ายข้าวของของคณุทั้งหมดมาที่นี่” เทหวตัถ์สรปุหลงัตรวจสอบ

สญัญาครบถ้วนทกุแผ่นและให้ฉนัเซน็ครบทกุจดุแล้ว

“ฮะ!! เดี๋ยวๆๆ ย้าย!? ย้ายอะไร ย้ายไปไหน ย้ายท�าไม...ยงัไง 

ท�าไมต้องย้าย”

“ย้ายตามสญัญาจ้างนี่ไงล่ะครบัเจ๊ เพิ่งเซน็สดๆ ร้อนๆ อ่านก็

อ่านให้ฟังนะ อย่ามา...” คนพดูยนืโบกเอกสารในมอืพึ่บพั่บด้วยสหีน้า

ของผู้ชนะขณะที่ฉนัเพิ่งรู้ตวัว่าเสยีรู้ให้ข้อสญัญาบลาๆๆ ที่น่าเบื่อจน

ต้องฟังบ้างไม่ฟังบ้าง และในการแสดงทท่ีาเอื้อประโยชน์ให้อย่างเยอะ

เว่อร์นั้น อีตาเทหวัตถ์แอบสอดไส้ข้อสัญญาเสียเปรียบอะไรก็ไม่รู้ให้

ฉนัเซน็ไปด้วย 

“เฮ้ย!” ค�าว่า ‘ฉบิหาย’ นั้นยงัอาจน้อยไปเมื่อพลกิเอกสารนั้น

อ่านโดยละเอยีด

ข้อ 13.5 ลูกจ้างเต็มใจและยินดีที่จะเข้ามาอยู ่ในสถานที่ 

ที่นายจ้างจดัไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายจ้างและเพื่อ

การรักษาความลับและความปลอดภัยในสถานที่และทรัพย์สินของ

นายจ้าง ห้ามลูกจ้างเปิดเผยถึงสถานที่ที่ก�าหนดนี้ ทั้งนี้การย้ายเข้า

ต้องให้แล้วเสรจ็ภายในยี่สบิสี่ชั่วโมงหลงัการเซน็สญัญาจ้าง

“ท�าไมฉนัต้องมาอยู่ที่นี่ด้วย (วะ)!” ฉนัร้องเสยีงหลง
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เทหวตัถ์ยกัไหล่ ท่าทางเป็นต่อสดุๆ 

“น่า...มนัเป็นมาตรการ”

“มาตรการบ้าอะไร”

“มาตรการรกัษาความปลอดภยัไงครบั การสแกนคนเข้าออกที่

ดทีี่สดุคอื...”

“ขงัมนัไว้เลยงั้นส”ิ

เทหวตัถ์กลั้นหวัเราะ

“มันมีค�าพูดที่ดีกว่านี้ให้เลือกใช้นะ...แต่ก็...เป็นนโยบายความ

เป็นส่วนตวัของนายจ้างเรา”

“และ! นโยบายความเป็นส่วนตัวของฉันคือ...ไม่-ย้าย-มา-ที่นี่-

เด็ด-ขาด!” ฉันตัดบทโดยเน้นทีละค�าอย่างชัดเจนสุดๆ ขณะที่อีตา 

เทหวัตถ์ก็อ้าปากค้าง แทบปล่อยสัญญา (ทาส) ที่ฉันเพิ่งเซ็นผูกมัด 

ตวัเองไปสดๆ ร้อนๆ หลดุมอื

“เฮ้ย...คณุจะไม่ย้ายมาได้ยงัไง!? มนัผดิสญัญา”

“ข้อหนึ่ง” ฉนัชูนิ้วขึ้นด้วยเสยีงเฉยีบขาด

“สถานที่นี้ไม่มอียู่จรงิ เมื่อไม่มอียู่จรงิ ดงันั้นสญัญาที่ท�าขึ้นใน

สถานที่ที่ไม่มอียู่จรงินั้น ฉนัถอืว่ามนัไม่เคยม!ี”

“เฮ้ยๆๆ” เทหวตัถ์ร้องเสยีงหลง ดจูากท่าทางแล้ว ด้วยประสบ-

การณ์อาชีพทนายที่น่าจะจบดีกรีเมืองนอก หมอนี่คงไม่เคยถูกใคร

เบี้ยวสญัญาที่เพิ่งเซน็กนัไปสดๆ ร้อนๆ อย่างหน้าด้านๆ ต่อหน้าต่อตา

แบบนี้แน่

“ข้อสอง” ฉนัตอกย�้าอย่างเป็นต่อ

“ดูจาก ‘นโยบายความเป็นส่วนตวั’ ของนายจ้างคณุแล้ว ฉนั

ว่าเขายอมฉกีสญัญา แถมยอมจ่ายเงนิเป็นสบิเท่าปิดปากฉนัด้วยซ�้า

เพื่อให้สถานที่นี้ ‘ไม่มีอยู่จริง’ คนอย่างเขาไม่ยอมท�าเรื่องฟ้องร้อง 

ค้าความให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายแน่ อย่าท�าหน้าเหมือนปวดท้อง 
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คณุกร็ู้ว่าจรงิ ไม่งั้นกฟ็้องฉนัได้เลย”

ฉันยิ้มเย็นเย้ยคนที่ตั้งแต่แรกมีท่าทีเป็นต่อทุกอย่างมาคราวนี้

กลบัเหงื่อแตกพลั่ก หน้าซดีเป็นไก่ต้ม หมดฟอร์มหนุ่มเนี้ยบโชว์เหนอื

ไปทกุกระเบยีดนิ้ว

“ดงันั้นคณุมทีางเลอืกเดยีวคอืรบัเงนิของคณุคนืไปซะ ถอืซะว่า

ฉนัไม่มอียู่จรงิ แล้วฉนักจ็ะถอืว่าไม่เคยมาที่นี่...โอเค้?”

ฟ้ำเริ่มค�่ำแล้วเม่ือฉันฝ่ำรถติดกลับมำถึงที่พักได้อย่ำง 

สวัสดิภาพ มันเป็นห้องเช่าห้องน้อยที่ฉันเช่าอยู่มาตั้งแต่เรียนจบ

ใหม่ๆ...ยงัไงดลี่ะ...จะเรยีกมนัว่า ‘รูหนู’ กไ็ด้นะ ห้องเลก็ มเีตยีงเลก็ๆ 

ตู้แคบๆ ห้องน�้าในตวักก็ระจริดินกัหนา โต๊ะคอมพวิเตอร์ที่ใช้เป็นโต๊ะ

กนิข้าวไปด้วยในตวัเบยีดเข้าไปอกีตวักเ็ตม็แล้ว ไม่มคีรวั ไม่มรีะเบยีง 

ไม่มอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกอะไรสกัอย่าง แถมยงัอยูซ่ะชานเมอืง

ไกลสุดกู่ กว่าจะเดินทางเข้าเมืองได้แต่ละทีต่อรถกันสนุกสนานเชียว

ละ...แน่นอนว่ามนัไม่ได้อยู่ตดิรถไฟฟ้า ไม่มแีม้แต่โครงการจะสร้างใน

อกียี่สบิปี สามสบิปี หรอืห้าสบิปีข้างหน้าด้วยซ�้า!

ใช่! ฉันฉีกสัญญามูลค่ามหาศาลนั้น ปฏิเสธงานที่ดีที่สุดใน 

สามโลก ขดัแย้งกบัทนาย วอนโดนฟ้องหมดเนื้อหมดตวัเพื่อแลกกบั

การอยู่ที่นี่! ห้องเช่ารูหนูเก่าโทรมเนี่ย!

หรอืว่าฉนัควรกลบัไปกอดขาอ้อนวอนของานคนืจากอตีาเทหวตัถ์

ดหีว่า...

หอพกัดคูกึคกัผดิปกต ิมคีนตรงชั้นหนึ่งที่อยูม่าตั้งแต่ก่อนฉนัมา

อยู่อีกก�าลังเก็บข้าวเก็บของย้ายออกด้วยท่าทางลิงโลด สงสัยคงถูก

หวยรางวลัใหญ่...แต่เอ๊ะ! วนันี้ไม่ใช่วนัหวยออกนี่หว่า ฉนักแ็ฟนพนัธุแ์ท้

กองสลากนะ เป็น ‘ผู้หญงิ...อย่าหยดุหวย!’ คนหนึ่ง

ฉันเดินผ่านห้องว่างอีกสองห้อง เอ๊ะ...ห้องพวกนี้เคยมีคนอยู่ 
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นี่นา...ช่างเหอะ อย่าคดิมาก

แต่...คงต้องคดิหน่อยแล้วเมื่ออกีสามห้องที่เดนิผ่านกว็่างเปล่า 

พอขึ้นบนัไดไปกม็คีนก�าลงัขนข้าวของย้ายบ้านกนัโกลาหล เมื่อขึ้นไป

ถงึชั้นสาม ยกเว้นห้องฉนัและห้องหมายเลข 307 ที่เจ้าของไปท�างาน

ยงัไม่กลบัมาแล้ว ทกุห้องกลายเป็นห้องว่างหมดสิ้น! 

“เอ้า! ย้าย! ย้ายกนัออกมาให้หมด!” เสยีงเจ๊เจ้าของหอดงัแจ้วๆ 

อยู่ชั้นล่าง ท�าให้ฉนัต้องชะโงกลงไปตะโกนถาม

“เจ๊! เกดิอะไรขึ้น!? ท�าไมคนถงึย้ายออกหมดแบบนี้ล่ะ หรอืเขา

จบัได้ว่าเจ๊โกงค่าส่วนกลางมาหลายปีแล้ว” อยูม่าหลายปีกค็ุน้เคยกนั

จนแซวจกิกดัดดัสนัดานกนัได้แบบนี้แหละ 

เจ๊ตะโกนเสยีงแปร๋นตอบโต้ทนัควนั

“เดี๋ยวเหอะ ยายกันยา เดี๋ยวเธอจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับค่า

ชดเชยคอยดู”

“ค่าชดเชย? ชดเชยอะไร” ฉนัถาม

“ค่าชดเชยให้ย้ายออกภายในยี่สบิสี่ชั่วโมงยงัไงล่ะจ๊ะ” เจ๊ตอบ

เสยีงหวานกลบัมา

“ย้าย! ย้ายท�าไม อยู่ๆ จะมาให้ย้ายยงังี้ได้ไง ผดิสญัญาชดัๆ” 

ฉันแหกปากอย่างไม่กลัวหลอดลมพัง คุ้นๆ ว่าเคยเถียงอะไรคล้ายๆ 

อย่างนี้มาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ แถมเป็นคนเบี้ยวสญัญาเขาด้วย 

นี่เวรกรรมตามทนัแบบไฮสปีดห้าจขีนาดนี้เลยเรอะ!

“เจ๊จะมาไล่ฉนัออกจากห้องได้ยงัไง สญัญากย็งัม”ี ฉนัโวยวาย

ใส่เจ๊เจ้าของหอที่หอบแฮกๆ หลงัพาร่างอ้วนท้วนของสตรวียัสี่สบิปลายๆ 

ปีนบนัไดสามชั้นขึ้นมา

“กไ็ปฟ้องร้องเอาซี้ ใครๆ เขากร็บัเงนิและรบีขนข้าวของออกกนั 

ทั้งนั้นแหละ” นางรูดซิปกระเป๋าคาดเอว หยิบมัดเงินออกมายื่นให ้

ปึกหนึ่ง จ�านวนไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ย
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“อะ เอาไปแล้วกร็บีๆ ไปๆ ซะ ฉนัจะรบีไปจองตั๋วทวัร์รอบโลก” 

เจ๊พูดพร้อมโบกมอืไล่ไม่ไยดี

“เฮ้ยๆ เดี๋ยว! เจ๊ไปรวยอะไรมาเนี่ย ถงึกบัจะทวัร์รอบโลก” ฉนั

ทกัท้วงอย่างชกัเริ่มแหม่งๆ

“เจ๊ขายหอได้” เจ๊เฉลยด้วยท่าทางปลื้มปริ่ม กระดี๊กระด๊าสดุๆ

“ไหนเจ๊ว่าที่นี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เฮียให้ไว้ก่อนตายไง เป็น

ของดูต่างหน้าที่สุดแสนมีคุณค่าทางจิตใจ จะเป็นจะตายจะไม่ยอม

ขายเด็ดขาด...แล้ว...หอพักชานเมืองแบบนี้มันมีราคาพอให้ไปเที่ยว

รอบโลกได้เชยีวเรอะ” ฉนัทวนความรกัความหลงั เผื่อเจ๊จะนกึถงึสามี

สดุที่รกัที่ทิ้งอนสุรณ์รกัแท้ไว้ให้ฉนัใช้เป็นที่ซกุหวันอนแหล่งสดุท้ายได้

เจ๊หวัเราะลั่นอย่างมคีวามสขุ ชะโงกตวัเข้ามาใกล้

“นี่เห็นว่าสนิทกันหรอกนะ เจ๊ถึงจะบอก” ว่าแล้วแกก็กระซิบ

บอกจ�านวนเงนิที่ท�าให้ฉนัตาเหลอืก 

มิน่าล่ะ เจ๊ถึงไม่เห็นอนุสรณ์รักแท้ของตัวเองอยู่ในสายตา...มี

เงนิขนาดนี้ไม่ต้องมสีามกีย็งัได้...ซื้อกนิเอา!

“โห...เที่ยวรอบโลกสามรอบเงนิยงัเหลอืกนิได้อกีตลอดปีตลอด

ชาติ คนซื้อบ้าชัดๆ” ฉันพึมพ�าอย่างทึ่งๆ ก็สมควรแล้วละที่เจ๊แกจะ 

รบีขาย แต่...มนัทะแม่งๆ ยงัไงไม่รู้แฮะ

“รบีๆ ย้ายออกซะ ฉนัจะรบีไปทวัร์รอบโลก แต่ก่อนหน้านั้นต้อง

ไปเกาหล ีอปัร่างใหม่ให้หมดทั้งตวัก่อน อิๆ ๆ” เจ๊ยดัเงนิใส่มอืให้อย่าง

ร้อนรนขณะที่ฉนัยงัพยายามค้านอยู่

“เดี๋ยวสิเจ๊! มันฉุกละหุกขนาดนี้จะหาห้องเช่าทันกันได้ยังไง 

ตั้งหลายสบิคน”

“โอ๊ย ไม่มปัีญหา...โน่น” เจ๊แกชี้ตกึหอพกัไฮโซแพงหฉูี่ที่เพิ่งสร้าง 

อยู่ห่างกนัไม่กี่ร้อยเมตร “ไปอยูโ่น่นก่อนเลย เขาเช่าไว้ให้คนที่ย้ายออก

ไปอยู่ฟรปีีนงึ”



Way’h  27

“ฮ้า!!!” ค�าว่างงเป็นไก่ตาแตกยงัน้อยไปกบัปรากฏการณ์นี้

“เจ๊รูไ้หมว่าวนันี้ฉนัเพิ่งปฏเิสธงานที่ข้อเสนอดโีคตรๆ แถมปฏเิสธ 

เงนิเยอะแค่ไหนเพื่อมาให้เจ๊ไล่ฉนัออกจากห้องเช่าที่ฉนัพยายามรกัษา

ไว้เนี่ย...”

“ไม่รู้เว้ย มนัไม่ใช่ปัญหาของเจ๊ อติส์ นอต มาย บซิเินสสส!  

ยูว์ โนว์ ซสิ?” เจ๊ปัดความรบัผดิชอบเสรจ็กป็รี่ไปหาเจ้าของห้อง 307 

ที่เพิ่งกลับมาจากท�างาน หญิงวัยสาวระยะสุดท้ายทักทายลูกค้าราย

สดุท้ายเสยีงสดใสสดุๆ 

“อ๊าย...สนุยี์ กลบัจากท�างานแล้วเหรอ...” 

ฉนัแทบทรดุลงนั่งร้องไห้

นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติฉนัวะ

เสยีงโทรศพัท์เรยีกเข้าดงึฉนัออกจากความดรามา เบอร์ของคน

ที่โทร. เข้ามาไม่แสดงหมายเลข...แต่ก็พอจะรู้อยู่หรอกว่าน่าจะเป็น

ใคร...ใครที่สามารถท�าเรื่องแบบนี้ได้...ง่ายๆ

“คณุพร้อมย้ายเข้ามาท�างานที่นี่รยึงั” เสยีงถามของทนายเทห-

วตัถ์ดงัมาตามสาย น�้าเสยีงพงึพอใจจนน่าหมั่นไส้!

“ยงั” ฉนักดัฟันตอบกลบัไปด้วยน�้าเสยีงคั่งแค้นให้อกีฝ่ายอึ้งไป

อย่างผดิคาด

“จนกว่านายจะส่งคนมาช่วยฉนัขนของ!”

เคยมคีนบอกคณุไหมว่าอย่าท�าสญัญากบัปีศาจ...แม้ว่าข้อเสนอ 

จะดแีค่ไหนกต็าม

ฉนัพลาดไปแล้วละ!

ตกลง...ฉันต้องย้ำยมำอยู่กับคนตำย!

...เอ้อ...ฉนัหมายถงึ...ต้องมาอยู่ร่วมบ้านกบัคนตายน่ะ...

แต่...ยงัไงเขากต็ายไปแล้ว แถม...ตวัเลขศนูย์ในเงนิเดอืนค่าจ้าง
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กเ็ยอะจนน่าย้ายมาอยู่ด้วยจรงิๆ ฉนัไม่ได้งกหรอกนะ...

จรงิ...จริ๊ง!

พูดถึง ‘คนตาย’ ที่จริงตอนแรกฉันก็ไม่รู ้เรื่อง ‘สถานะทาง

ชวีภาพ’ ของ ‘นายจ้าง’ ของฉนัหรอก เพราะอตีาเทหวตัถ์มกัจะเรยีก

อกีฝ่ายว่า ‘เขา’ นอกจากเขาคอื ‘เขา’ แล้ว...เรื่องนอกเหนอืจากนั้น

เกี่ยวกบันายจ้างคอืความว่างเปล่า

แต่...ด้วยจ�านวนเงนิที่เขายดัใส่เข้ามาในบญัชฉีนัราวกบักลวัว่า

ฉนัจะหน ีท�าให้ฉนัที่แม้ไม่มปีระสบการณ์ กร็ู้อยู่บ้างว่าอะไรควรถาม 

อะไรไม่ควรถาม...

เอ่อ...ขอย�้าอกีทนีะว่าไม่ได้เป็นคนงกเลย...จรงิๆ

นอกจากโต๊ะ ตู้ เตยีงที่เป็นของห้องเช่าแล้ว โต๊ะคอมพวิเตอร์

และเครื่องใช้หลายชิ้นกไ็ม่ได้ถกูยกมาด้วยเหตผุลว่าหาที่ใหม่และดกีว่า

นั้นได้มากมายนกั ดงันั้นสมบตับ้ิาของฉนัจงึเหลอืแค่ไม่กี่กล่องส�าหรบั

ใส่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของสะสมกิ๊กๆ ก๊อกๆ และที่เหลอือกีส่วน

ใหญ่คือหนังสือ...ก็กล่องที่อีตาเทหวัตถ์หอบตัวเอนอยู่นี่ไง...หุๆ แถม

ยงัต้องยกัแย่ยกัยนักดรหสัเพื่อเปิดประตลูวดลายพระจนัทร์อย่างทลุกั-

ทเุลที่สดุ 

อิๆ  ดสีม!

...

เทหวตัถ์ถอนใจขณะเหลอืบตาดูหญงิสาวที่เดนิอยู่ข้างๆ 

เธอสูงประมาณร้อยหกสบิห้าเซนตเิมตร ไม่ผอมบางจนเกนิไป

นกั ดูท่าจะสู้งานหนกัได้ไหวอยู่ ผวิขาวแบบธรรมชาต ิไม่ได้ขาวสวย

ออร่าแบบสาวกระเป๋าหนักที่ทุ่มซื้อคอร์สความงามแพงๆ มาพอกผิว 

ดวงหน้าเรยีวดธูรรมดา แต่งหน้าบางเบา คิ้วเรยีวเฉยีงนดิๆ ดเูฉยีบขาด

และเจ้าอารมณ์หน่อย แต่ค่อยยงัชั่วที่จมกูนดิกบัปากอกีหน่อยของเธอ

ท�าให้ดวงหน้าลดความดุดันลงได้เยอะ และมีเค้าว่าถ้าแต่งหน้าแบบ
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จดัเตม็กอ็าจสวยขึ้นได้อกีมาก

เขาพาเธอเดินเข้ามายังส่วนที่พักที่เป็นห้องกว้างประดับด้วย 

หนิอ่อนสดี�าและไฟดาวน์ไลต์บนเพดานสงูลบิลิ่ว ท�าให้ดรูาวกบัตอนนี้

พวกเขาหลดุลอยออกไปอยู่ในอวกาศ

“เพดานนี่ท�าความสะอาดยงัไงเหรอ” เธอชี้นิ้วใส่เพดานสงูเป็น

สบิๆ เมตรขณะที่เขาวางลงัหนงัสอืหนกัๆ ลงพร้อมเสยีงถอนใจอย่าง

ไม่รู้จะเหนื่อยใจ หรอืเพราะลงัหนงัสอืหนกัดี

“ทางนี้เป็นครวั...ทางโน้น...ห้องน�้า ส่วนนี่ห้องนอน” เทหวตัถ์

แนะน�าสถานที่พลางผายมอืไปรอบตวั 

เพราะห้องกว้างแบบสตดูโิอทนัสมยันั้นไม่ได้กั้นพื้นที่ใดออกจาก

กนัเลย จงึเปิดโล่งให้ไฟดาวน์ไลต์สร้างแสงวบัแวมเหมอืนอยูใ่นอวกาศ 

เตียงมหึมาตั้งอยู่ตรงสุดมุมหนึ่ง กั้นด้วยโซฟาชุดใหญ่ แบ่งสัดส่วน 

เลก็น้อยด้วยชั้นเหลก็โปร่ง เลยมาหน่อยเป็นเคาน์เตอร์ครวัขนาดกลาง 

มีตู้เย็นตัวใหญ่และชั้นลอยหลายชั้นซึ่งอัดแน่นด้วยอาหารที่กักตุนไว้

เหมอืนจะให้อยู่ได้สกัเดอืนหนึ่ง 

อ้อ...ยกเว้นห้องน�้าไว้ห้องหนึ่งที่มบีานประตเูปิดเข้าไปอกีท ีพื้น

ห้องน�้าเป็นหินอ่อนสีขาวและกระเบื้องที่เล่นลวดลายไล่สีจากสีฟ้า 

ไปหาสีน�้าเงินเข้ม ตู้อาบน�้ามีฝักบัว ปูพื้นด้วยกระเบื้องลวดลาย

โมรอ็กโก เน้นสสีนัอลงัการเว่อร์ๆ ถดัไปมอ่ีางอาบน�้าจากซุซทีี่กว้างจน

ลงได้พร้อมกนัสามสี่คนยงัไม่เบยีดเลย

ชายหนุ่มยนืมอง ปล่อยให้เธอส�ารวจจนพอใจ จากนั้น...

...

“จะให้ฉนัอยู่ที่นี่จรงิๆ เหรอ” 

พอฉันหันกลับไปถาม ปรากฏว่าเทหวัตถ์ชิงหนีค�าถามยุ่งยาก

โดยการหายตวัไปแล้ว เมื่อฉนัเดนิกลบัออกมาห้องกว้างเลยยิ่งเวิ้งว้าง 

เพดานสงูเบื้องบนเหมอืนยิ่งสูงลบิละลิ่วขึ้นไปอกี ยิ่งเดนิย้อนจากส่วน
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ที่พกัซึ่งมเีพยีงห้องนั้นออกมา ยิ่งไม่มวีี่แววสิ่งมชีวีติอื่นใดในสถานที่นี้

เลย 

ฉนัยนือยู่คนเดยีวเสมอืนอ้างว้างท่ามกลางจกัรวาล

“อตีาเท-หะ-วตัถ์! นี่เอาฉนัมาทิ้งไว้จรงิๆ เหรอ...อตีาบ้า...!”

ฉันแหกปากสุดเสียง กะว่าถ้าเจ้าตัวซ่อนอยู่ที่ไหนต้องมีสะดุ้ง

กันบ้าง แต่ที่ตอบกลับมาคือเสียงสะท้อนก้องของฉันเอง ราวกับฉัน

ตะโกนใส่หบุเหว...หบุเหวที่ว่างเปล่าและเยยีบเยน็ สงสยัอกีละว่าที่นี่

ตดิแอร์ยงัไง ถ้าเป็นระบบปรบัอากาศแบบห้าง อย่างน้อยต้องมท่ีอแอร์

ให้เห็นกันบ้างสิ แต่มันกลับเย็นเฉียบได้ทุกจุดโดยไม่เห็นท่อแอร์ใดๆ 

ให้ระคายสายตาเลย

ห้องรับรองมีตั่งโบราณตัวใหญ่ที่แกะสลัก เดินลายทอง และ

ประดบักระจกสลีวดลายละเอยีดแบบโบราณ ส่วนพื้นเป็นพรมเปอร์เซยี

สวยมากกก! ทอด้วยลวดลายโบราณ...จะใช่แบบที่เคยอ่านรเึปล่านะ 

ที่ว่าไว้มอบเป็นของขวญัให้แขกบ้านแขกเมอืง ผนืหนึ่งใช้เวลาทอร่วม

ยี่สบิปี

...คอืถ้าใครจะมาเป็นแขกที่นี่ ต้องนดัล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สบิปี

ปะ...ไม่ใช่ละ

โต๊ะโบราณวางใกล้ตั่ง เลยไปเป็นกลองมโหระทกึโบราณที่อายุ

ไม่ต�่ากว่าสองพันปี (ถ้ามันเป็นของจริงนะ) เลยไปเป็นพรมขนสัตว์...

จากตัวอะไรไม่รู้ รู้แต่น่าจะขนสัตว์แท้ เป็นขนนุ่มๆ สีขาวผืนมหึมา 

ใหญ่กว่าสี่เมตร (ตวัอหียงัวะ)

สิ่งที่น่าประหลาดใจอีกอย่างคือ ที่นี่ไม่มีฝุ่นเลย ไม่ว่าจะเป็น

ตามพรมซึ่งน่าจะดูแลยาก หรอืตามพื้นที่ต่างๆ หลบืมมุใดๆ ล้วนแล้ว

แต่สะอาดเอี่ยมราวเพิ่งแกะซลีพลาสตกิออกมา

“แม่บ้านที่นี่เก่งจรงิๆ” ฉนัชื่นชมอย่างอศัจรรย์ใจ

ถงึไม่รูเ้วลาแต่ฉนัเริ่มรูส้กึหวิ ต้องประหลาดใจอกีหนเมื่อเหลยีว
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มองหาแล้วพบว่าที่นี่ไม่มีนาฬิกาแม้สักเรือน ไม่ว่านาฬิกาดิจิทัลหรือ

นาฬิกาเขม็วนิาทแีบบโบราณ เพราะถ้ามนีาฬิกา ด้วยความเงยีบของ

สถานที่นี้ เสยีงเดนิของเขม็นาฬิกากน็่าจะดงัก้อง

ที่นี่ไม่มนีาฬิกาจรงิๆ เหรอ

ฉนัสงสยัขณะดเูวลาจากโทรศพัท์มอืถอื และเริ่มท�าอาหารง่ายๆ 

ให้ตัวเองเป็นอาหารมื้อแรก...ในที่พักสุดตระการตาและในต�าแหน่งที่

กนิเงนิเดอืนมหาศาลของฉนั

...บะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูป!!

“ไม่ถามสกัค�า” ฉนัพมึพ�าแค้นๆ ถงึอตีาเทหวตัถ์

“ไม่ถามสกัค�าว่าฉนัท�ากบัข้าวเป็นไหม!?” 

เหตุผลที่ฉันอดทนอยู่ไอ้หอพักซังกะบ๊วยนั่น เพราะว่าแถวนั้น

กบัข้าวเยอะด ีทั้งถูกทั้งอร่อย มใีห้เลอืกเยอะแยะละลานตาเลยละ

“จะมปีระโยชน์อะไร ถ้าจะมทีี่พกัด ีเงนิเดอืนสูง แต่ต้องกนิแต่

บะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปูน่ะฮะ!” ฉนัชตูะเกยีบ ตะโกนอย่างคั่งแค้นใส่เพดาน

สูงลบิลิ่ว
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ส�ำหรับคนตำย เวลำยังเดินอยู่ไหม หรือว่ำไร้กำลเวลำ

อยู่ที่นี่เหมือนไม่มีกาลเวลา...เหมือนอยู่ในกล่องสมบัติล�้าค่าที่

กาลเวลาทุกยุคทุกสมัยไหลมากองอยู่รวมกัน เพราะมีทั้งศิลปะสมัย

เรอเนซองซ์ รปูป้ันยคุก่อนประวตัศิาสตร์ ภาพเขยีนจนีอายหุลายพนัปี 

โลงศพมมัมี่อยีปิต์...ซึ่งฉนัพยายามคดิว่ามนัไม่ใช่ของจรงิ

ใช่ส!ิ โลงนั่นต้องไม่ใช่ของจรงิแหง...แต่ไอ้โถคาโนปิกที่อยู่ด้วย

กนันั่นท�าให้ผวานดิหน่อยนะ

แถมไอ้ความรูก้ระจ้อยร่อยกระจริดิของฉนักไ็ม่ช่วยให้ฉนัฟันธง

ได้เหมอืน โรเบริ์ต แลงดอน ในนยิาย Davinci Code ซะด้วย ว่าของ

ชิ้นไหนจรงิ ชิ้นไหนปลอม (แต่สญัชาตญาณมนับอกว่าส่วนใหญ่เป็น

ของจรงิง่ะ)

จติรกรรมและประตมิากรรมของศลิปินตะวนัตกและตะวนัออก 

รวมถงึงานป้ันสมยัก่อนประวตัศิาสตร์มารวมตวักนัอยูท่ี่นี่ มาร่วมสมยั

กนัอยู่ที่นี่อย่างน่าอศัจรรย์

ไม่ส!ิ มนัมั่วเกนิไปแล้วต่างหาก

ที่นี่แบ่งห้องยคุสมยัต่างๆ เอาไว้อย่างคร่าวๆ แต่มกัมขีองที่ไม่ใช่

ยุคสมัยของมันหลงมาปะปนกันอยู่ร�่าไป ฉันอุ้มโถคาโนปิกจากห้อง

3
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โรมนักลบัไปคนืที่ห้องอยีปิต์ เดนิตามหาโลงศพที่โถคาโนปิกหายไป 

อนึ่ง...ไอ้ ‘โถคาโนปิก’ ที่ว่านั้น...มนัคอืโถดนิเผาสูงสกัฟตุหนึ่ง 

เอาไว้ใส่อวยัวะภายในของคณุมมัมี่ที่อยู่ในโลงสวยๆ สสีนัตระการตา

ที่เรียงเป็นตับอยู่นี่...ของใครของมัน ดังนั้นไม่ควรมั่วโถนะตัวเธอ (ว์) 

ไม่งั้นเวลาที่ฟาโรห์คืนชีพ (ตามคติโบราณของอียิปต์) จะมีอวัยวะ

ภายในไม่ครบถ้วน...

...

เอาละ ไหนๆ กไ็หนๆ ละ ขอเสนอวธิที�ามมัมี่ ฉบบั DIY สไตล์

รตัตกิญัญา ว้าว! ท�าเองกไ็ด้ ง่ายจงั!

เมื่อชาวอยีปิต์ยคุหลายพนักว่าปีก่อนตายลง ศพจะผ่านวธิชี�าระ

ล้าง จากนั้นแหวะพงุเพื่อน�าอวยัวะภายในออกมา ยกเว้นหวัใจที่ต้อง

ใส่ไว้ในร่าง (ไว้ส�าหรบัให้เทพอานูบสิชั่ง ตวง วดัน�้าหนกัระหว่างหวัใจ

กบัขนนก (นกอะไรวะ) เพื่อวดับญุบาป ตดัสนิกนัว่าจะได้ไปสู่สวรรค์

อนัอมตะเพื่อรอเวลาคนืชพีอกีครั้งได้หรอืเปล่า ถ้าไม่ผ่านควิซกี ็Go to 

Hell!) จากนั้นกห็มกัเกลอือวยัวะที่เหลอื...เอ๊ย ไม่ใช่!

...เอิ่ม...ใช่ว่ะ!

เกลือจะดูดความชื้นและช่วยรักษาสภาพศพ หลังจากยังมีอีก

หลายขั้นตอน อ้อ...บอกไปหรอืยงัว่าส่วนสมองอะ เขาจะควกัเอาออก

มาโดยเสียบเครื่องมือยาวๆ งอๆ เข้าไปทางรูจมูก จากนั้นก็กวนๆ 

ละเลงให้เละจนควกัออกมาทางรูจมูกได้

เอิ่ม...ถ้าคนอยีปิต์ที่ผ่านกระบวนการนี้สามารถฟ้ืนคนืชพีได้จรงิ 

จะยงัจ�าอะไรได้อยู่มั้ยอะ

ส่วนอวัยวะภายในที่ถูกผ่าออกมาจะผ่านกระบวนการรักษา

สภาพก่อนแยกใส่ในโถคาโนปิก ผนึกไว้นอกร่างขณะร่างกายถูกพัน

ด้วยแถบผ้าลินินตั้งแต่หัวจดเท้า จากนั้นเอาใส่ในโลงและไปไว้ใน 

สสุาน ถ้าเป็นบคุคลส�าคญักม็กัสร้างสสุานยิ่งใหญ่อลงัการ มขี้าวของ 
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เครื่องใช้และสมบัติมากมายที่กะไว้ให้เจ้าตัวใช้ตอนฟื้นคืนชีพขึ้นมา 

ซึ่งหลายพนัปีผ่านไปกไ็ด้ใช้จรงิๆ ด้วย 

เปล่า...ไม่ใช่เจ้าของหรอก แต่เป็นโจรปล้นสุสานต่างหากที่ขุด

หากันเป็นล�่าเป็นสัน ปล้น...ชิง...ขโมย...แย่ง...ยึด...ขุดค้น...ค้นพบ...

วจิยั...ความก้าวหน้าทางโบราณคด ีอะไรกต็ามแต่จะสรรหาค�ามาเรยีก 

สรุปคือพวกมัมมี่ไม่ได้นอนสงบๆ ในบ้านหลังสุดท้ายของตัวเอง แต่

ถูกขดุร่าง เปิดโลง ฉกีผ้าพนัศพออกเป็นสนิค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้ง

ในตลาดมดื ตลาดสว่าง เอามาเปิดอ้าซ่าตั้งโชว์ให้คนเป็นแสนเป็นล้าน

เข้าชมในพพิธิภณัฑ์ หรอืไม่งั้นกถู็กเกบ็ง�าไว้เป็นสมบตัส่ิวนตวัของมหา

เศรษฐสีกัคน...เหมอืนที่นี่ไง

ดูโลงศพมมัมี่สบิสี่โลงที่วางเรยีงรายเตม็ห้องพวกนั้นส ิ เหมอืน

จรงิเกนิกว่าจะเชื่อได้ว่าเป็นแค่งานรมีาสเตอร์พซี

เหน็ไหม งานฉนัไม่มอีะไรน่ากลวัสกันี้ดดด...เดี๊ยว! (เสยีงสูง) 

...

โลงศพฟาโรห์ที่ฉันตามหาตั้งอยู่มุมสุดในห้องใกล้กับรูปปั้น 

อานบูสิ เทพอยีปิต์โบราณที่ร่างท่อนบนมศีรีษะเป็นหมาในสดี�า รูปป้ัน

นี้สมบูรณ์และมีสีสันสวยงามมากๆ ส่วนดวงตาประดับด้วยอัญมณี

เป็นประกายแวววับยามต้องไฟ จนดูราวกับกะพริบตาได้และก้มลง

มองคนข้างล่างที่ต้องแหงนหน้ามองเพราะความสูงขององค์เทพ

มองๆ ไปฉนักร็ูส้กึว่าเพดานที่นี่สงูจนไร้ที่สิ้นสดุจรงิๆ สงูจนแทบ

จะใส่สฟิงซ์เข้ามาได้ทั้งตวั ถ้าไม่กลวัพื้นถล่ม!

เสยีงเพลงจากโทรศพัท์มอืถอืดงัจนสะดุง้ ในที่เงยีบๆ แม้ตั้งเสยีง

เบาสุดก็ยังดังลั่น ฉันตั้งเสียงโทรศัพท์ไว้สี่เวลา คือ เช้า เวลาตื่น  

อาบน�้ากนิข้าว จากนั้นท�างานไปเรื่อยๆ จนกว่าเวลาที่ตั้งเอาไว้จะปลกุ

เตอืนให้กนิข้าวเที่ยง เวลาเยน็ที่เป็นเวลาเลกิงาน และอกีครั้งคอืเวลา

นอน
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ไม่งั้นฉันอาจได้จ่อมจมอยู่กับหนังสือหรือกิจกรรมอื่น กว่าจะ

รู้ตวัอกีทกีเ็ลยเวลาเช้าไปครึ่งค่อนวนัแล้ว

ผนังทึบของที่นี่กั้นแสงธรรมชำติและเครื่องปรับอำกำศก็

ปรบัเสยีจนเยน็เฉยีบ ท�าลายกาลเวลาจากการรบัรู้จนหมดสิ้น

ฉันไปเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ และแผ่นเสียงเพลงแจซ

ยคุ 50 อยู่หลายแผ่น เมื่อลองเล่นดูปรากฏว่ายงัอยู่ในสภาพดเียี่ยม 

จะว่าไปทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่ก็อยู่ในสภาพนี้ แม้กระทั่งของเก่าอายุ

หลายร้อยปี (ที่ฉนัมั่นใจว่าเป็นของจรงิ แต่ของจากยคุสมยัที่มากกว่า

พันปีขึ้นไป ฉันไม่กล้าฟันธงว่าของจริงนะ) ราวกับหลังจากผลิตแล้ว 

พวกมนักถ็กูน�ามาเกบ็รกัษาไว้ที่นี่ตลอดมา ดจุไม่ได้ผ่านกาลเวลาเลย

ด้วยซ�้า

“Fly me to the moon

And let me sing among those stars

Let me see what spring is like

On Jupiter and Mars

In other words, hold my hand!

In other words, darling kiss me!

Fill my heart with song

And let me sing forever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true!

In other words, I love you!”
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เสยีงเพลงแจซแสนหวาน “Fly me to the moon” ที่แต่งโดย 

บาร์ด โฮวาร์ด ศลิปินชาวอเมรกินั แผ่วพลิ้วสะท้อนไปในความเวิ้งว้าง

ของห้อง ทิ้งความเหงาและเศร้าไว้ในบรรยากาศ...และหวัใจ

คนตำยเหงำได้ไหมนะ

ฉนัอยู่ที่นี่มาเกอืบสองสปัดาห์แล้ว แต่ยงัส�ารวจได้ไม่หมด ใน

แต่ละห้องมีทางเดินทอดไปสู่อีกห้อง สู่อีกยุคสมัย จนหลายครั้งต้อง

ถอยกลับมา ไม่กล้าเดินไปสุดทางเพราะกลัวหลง และเมื่อลองท�า

แผนที่กลบัพบว่ายิ่งงงหนกัขึ้น เหมอืนห้องพวกนี้ยิ่งซบัซ้อนชวนสบัสน

ขึ้นทุกที ต้องทดไว้ในใจว่าต้องขอแผนที่หรือแบบแปลนจากเทหวัตถ์

ให้ได้ แต่กล็มืทกุทเีลย

เทหวัตถ์มาทุกวัน เช้าบ้าง สายบ้าง บ่ายบ้าง เขามาพร้อม

หนงัสอืพมิพ์ใหม่ นติยสารใหม่ๆ ซึ่งน้อยหวัลงทกุท.ี..แบ่งบางส่วนให้

ฉนั อกีส่วนเอาไปไว้ที่ไหนกส็ดุจะรู ้บางทเีขากเ็ดนิเข้าไปในห้องซบัซ้อน

พวกนั้น สกัวนัฉนัคงได้เจอซากอารยธรรมสิ่งพมิพ์ศตวรรษที่ยี่สบิเอด็

กองปนกนักบักระดาษปาปิรสัและม้วนภาพเขยีนโบราณของจนีแหงๆ

บ่อยครั้งที่เทหวตัถ์มาพร้อมอาหารดีๆ

...แต่ขนืรอเขาคงอดตาย

ฉนัท�าอาหารเป็นหลายอย่างแล้วนะ ด้วยต�าราสารพดั Gourmet 

& Cuisine ที่มอียูใ่นห้องสมดุมโหฬารนั้น อาหารฝรั่งเศสท�าเองกไ็ด้ง่าย

จงั! ที่นี่มกีระทั่งต�าราบารสิตาจนฉนัเริ่มชงกาแฟสดที่มอียูเ่ตม็ชั้นพวก

นั้นได้หลายสตูรแล้ว แถมเครื่องชงกม็คีรบทกุแบบเสยีด้วย สดุจะฟิน!

ท�างานคนเดยีวดอีย่าง...ไม่ว่าจะแหกปากร้องเพลง คยุกบัตวัเอง 

คุยกับภาพเขียน หรือรูปปั้นประติมากรรมใดๆ ก็ไม่มีใครว่า แถม...

ภาพเขยีนกเ็ถยีงไม่ได้ด้วย...ดเีหมอืนจะตาย!

เหงาเหรอ
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...ฉนัละความคดินี้ไว้ก่อนส�ารวจที่นี่ต่อ ท�าความรูจ้กักบัสิ่งของ

ครบทกุชิ้นแล้วค่อยคดิเรื่องนั้นละกนั นี่ฉนัยงัคยุกบัภาพเขยีนในห้อง

เรอเนซองซ์ไม่ครบเลยด้วยซ�้า ทั้งภาพ Mona Lisa ของ เลโอนาร์โด  

ดา วนิช ีซึ่งปลอมแหงๆ เพราะของแท้อยูท่ี่พพิธิภณัฑ์ลฟูวร์ในประเทศ 

ฝรั่งเศส Virgin of the Rocks หรอื Madonna of the Rocks ที่ไม่เกี่ยว

กบัเจ๊มาดอนนาหกสบิกว่าแล้วยงัแซ่บ และกไ็ม่ใช่ชื่อเหล้าตระกูลออ

นเดอะรอ็กอะไรด้วย 

Madonna of the Rocks คือภาพวาดทางศาสนาอีกภาพหนึ่ง

ของตาลุงดา วินชี เป็นภาพพระแม่มารีกับพระบุตรตอนพระเยซูทรง 

พระเยาว์ ขณะประทับอยู่ในหุบผาหินกับเทพอูริเอลและเด็กทารกอีก

คนหนึ่งคือ นักบุญจอห์นเร่ร่อน ทุกคนในภาพนี้หันหน้าเข้าหากัน 

ท่าทางเหมอืนก�าลงัสนทนากนัอย่างออกรส

“โว้ย!...ทนไม่ไหวแล้ว! กระทั่งรูปวาดยงัไม่สนใจฉนัเลย!” ฉนั

แหกปากใส่เทหวตัถ์ “แม่บ้านกไ็ด้ แม่บ้านกย็งัด ีไหนบอกว่ามแีม่บ้าน

ไง เอามาเป็นเพื่อนคยุกบัฉนัเดี๋ยวนี้! คยุคนเดยีวจนหมดเรื่องคยุแล้ว 

อีกสักพักภาพเขียนคงคุยตอบฉันได้ แถมอานูบิสยังชอบท�าตาวิบวับ

คอยช�าเลอืงมองมาอกีด้วย”

“อะไรนะ อานูบสิท�าไมนะ” เทหวตัถ์ยกมอืห้าม ท�าหน้าเหลอ

เมื่อได้ยนิเรื่องของอานูบสิ

“ช�าเลอืงมองอะ” พอเขาเอยีงคอท�าท่าฉงน ฉนัจงึต้องอธบิาย

เพิ่ม “เหมอืนพวกภาพเหมอืนคนเก่าๆ อายสุองสามร้อยปีในปราสาท

ไง ที่ออกแบบไว้ให้คนรูส้กึว่าถกูมองอยู ่ไม่ว่าจะอยูม่มุไหนของห้องน่ะ 

คนกจ็ะหลอนว่าถูกผหีลอกอะไรอย่างนั้นไง เนี่ยฉนัรู้สกึว่าถูกอานูบสิ 

มองตลอดเวลาที่เข้าไปในห้องอยีปิต์เลย คณุเข้าใจปะ”

“เดี๋ยวนะ สรุปว่า...คุณกลัวอานูบิส” เทหวัตถ์พยายามเข้า

ประเดน็
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“ไม่!” ฉนัท�าปากเบ้ ปฏเิสธเสยีงแขง็

“อ้าว...งั้นคณุกเ็ข้าใจเรื่องการออกแบบ” ชายหนุ่มยงัพยายาม

ท�าความเข้าใจ

“ไม่!” ฉนัยนืยนัค�าเดมิ

“เอ้า! งั้นมนัยงัไง (กนัวะ?)” เทหวตัถ์เกาหวั

“ฉนัไม่กลวั และกไ็ม่อยากให้มนัมองฉนั โอเคปะ” ฉนับอกเขา 

ก่อนร่ายยาวสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในใจออกมา

“ถ้าฉนัไม่ถูกขงั ฉนัว่ามนัคงดกีว่านี้ นี่ฉนัเบื่อออมเลตแล้วอะ 

ท�าทั้งซูเฟล่ ทั้งไข่เจยีวกไ็ม่ออกมาฟสูวย ไข่ต้มกต็ดิเปลอืก แถมฉนัยงั

ท�าพรกิน�้าปลาไม่อร่อยอกี แล้วแบบนี้ใครเขาจะเอา แถม...ผูห้ญงิอายุ

ระยะสุดท้ายที่จะหาสามีกลับถูกจับมาขังแบบนี้ จะหาเสื้อผ้าสวยๆ 

หรอืหาหลวักะใครเขาได้ ผู้ชายมอืสองยงัไม่มผี่านมาเลย มแีต่ผู้ชาย

เคยมฐีานะอายตุั้งหลายพนัปีนอนพนัผ้าเป็นมมัมี่อยู่ในโลงง่ะ”

เทหวัตถ์กะพริบตาปริบๆ อ้าปากเหมือนจะพูดอะไรแล้วก็งับ

ปากลง ชายหนุ่มสะบดัหวัเหมอืนไล่ความมนึงงจากการโดนฉนัจกิใส่

ชดุใหญ่ และคงรู้สกึอหียงัวะ!

“เอางี้ เอาทลีะเรื่องนะ เรื่องอานูบสิ...ผมว่า...” 

“ช่างหัวอานูบิสมัน!” ค�าตอบไม่แยแสท�าเอาคนฟังหน้าเหลอ

กว่าเดมิ

“งั้น...เรื่องอาหาร เอาคลปิสอนท�าอาหารไหม” เทหวตัถ์เริ่มต้น

เจรจาประนีประนอมใหม่ “เอารายการของ เจมี โอลิเวอร์ หรือเชฟ 

กอร์ดอนดีไหม ผมก็ไม่รู้ว่าคุณท�ากับข้าวไม่เป็น...ขนาดแม้กระทั่ง 

พรกิน�้าปลายงัท�าไม่อร่อย” 

ท้ายประโยคของเขาตดิจะข�าปนปลง แต่ฉนัไม่สน

“ไม่เอา จะเอาหนงัสอืสอนท�าอาหารละเอยีดๆ” ฉนัสั่ง หน้าเชดิ

“อืม...” เทหวัตถ์เอาโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกรายการ “แล้วเรื่อง
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เสื้อผ้า เดี๋ยวผมเอาแคต็ตาลอ็กมาให้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า”

“ไม่เอาแล้ว ท�างานอยู่ในนี้ไม่มใีครมาเหน็ แก้ผ้าอยู่ยงัไม่มใีคร

ว่าเลย!” ฉนัเหวี่ยงวนีไม่เลกิ

“อย่า!” เทหวตัถ์รบียกมอืห้าม สหีน้าตื่นตระหนกจรงิจงั “แค่

อนันี้ที่ผมขอ เจาะจงเลย กะ-ร-ุณา-อย่า!”

ตานี่ไม่รู้จกัค�าว่าพูดเล่นรไึงนะ เดี๋ยวปั๊ดท�าจรงิซะเลยนี่!

“ส่วนเรื่อง...เอ่อ เนื้อคู่คณุน่ะ คงไม่สามารถหาให้ได้ อนันี้ต้อง

ขอโทษด้วย ส่วน...เรื่องของคนท�าความสะอาด...”

“ใช่แล้ว! แม่บ้าน...เขามาตอนไหนน่ะ ท�าไมที่นี่ถงึสะอาดตลอด

เวลาได้ขนาดนี้” ฉันถามอย่างสงสัยจริงจังปนกระตือรือร้นที่จะได้รู้

เวลาเพื่อดกัรอหาเพื่อนคยุ

“เอ่อ...เวลาของเขาคงเหลื่อมกนักบัของคณุ แต่ถ้าเขาอยากให้

คณุเจอ เขากค็งให้คณุเหน็เอง” เทหวตัถ์อกึอกั การใช้ค�า...มนัแปลกๆ 

ไหมนะ

“แล้วมอีะไรที่คณุต้องการอกีมั้ย” เทหวตัถ์รวบรดั

“ฉนัไม่อยากถูกขงั ถงึเป็นห้องกว้างๆ กไ็ม่เอาอะ ฉนัอยากไป

ข้างนอก อยากได้แสงแดด อยากถูกลมพัดใส่อะ” ฉันบอกน�้าเสียง

งอแง ท�าท่าเหมอืนอยากทิ้งตวัลงไปนอนดิ้นบนพื้น

“อมื...” เทหวตัถ์ท�าท่าใช้ความคดิก่อนหนัหลงักลบั เดนิน�าไป

ทางห้องสมดุ “ตามมา”

ฉนัเดนิตามเขาไปในห้องสมดุ ผ่านตรอกชั้นหนงัสอืที่เป็นไม้แกะ

สลักลวดลายอลังการงดงามสูงเท่าตึกสามชั้นไปจนสุดทางซึ่งมีบันได

วนขึ้นไปบนชั้นหนังสือ กลางโถงกว้างมีแชนเดอเลียร์เป็นรูปแผนที่

ดวงดาวห้อยระย้าลงมาจากความมืดมิดเบื้องบนด้วยเส้นเอ็นที่มอง 

ไม่เหน็

ฉันไม่มีความรู้เรื่องแผนที่ดวงดาวสักเท่าไร รู้แต่มันเหมือน



40  LUNAR KISS  จุมพิตดวงจันทรา

ดวงดาวถูกเก็บมาห้อยระย้าอยู่ต่อหน้าแทบจะหมดทั้งกาแล็กซีแล้ว  

ที่อยู่ตรงหน้าในระยะเอื้อมมือถึงคือ ชิ้นส่วนของสุริยจักรวาลที่มีดวง

อาทติย์ ดาวบรวิาร และดาวอื่นๆ ลอยวนอยู่อกีหลายสบิดวง

ในแผนที่ดวงดาวนั้นดาวเคราะห์สีครามอยู่ถัดออกมาจากดวง

อาทติย์เป็นดวงที่สาม ประกบด้วยดาวดวงเลก็สเีงนิยวง เทหวตัถ์แตะ

ดาวสคีรามที่มดีวงจนัทร์นั้นแล้วหมนุมนัราวกบัไม่ได้ตดิอยูก่บัแกนใดๆ 

ฉันยังไม่ทันตกใจ ตู้หนังสือด้านซ้ายมือก็เคลื่อนออกเป็นประตูกลให้

ผลกัเข้าไปได้ 

โว้ว! อย่างกะ แฮร์รี่ พอตเตอร์ แน่ะ 

ฉนัก้าวตามเขาเข้าไปในทางเข้าขนาดใหญ่ แอบเทยีบกบัหนงั 

แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทางลบัไม่ยกัเลก็แคบเหมอืนในหนงัเนอะ

เมื่อพ้นออกมาจากห้องสมุด ฉันก็ห่อปาก อดอุทานออกมา 

ไม่ได้

“สวนลอยฟ้าบาบโิลน!” ถ้ามนัมจีรงิมนั ‘ต้อง’ เป็นแบบนี้!

เบื้องหน้าคือสวน บอกไม่ถูกว่ามันเป็นสวนอะไรดี มันมีทั้งไม้

ใหญ่ ไม้เลก็ ไม้เลื้อย ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดบั ไม้ทะเลทราย มอส

และตะไคร่น�้าเกาะอยู่บนโขดหินในน�้าตกที่ก็แค่สูงจน...ต้องแหงนคอ 

ตั้งบ่า เถาวลัย์และพชืไม้เลื้อยนั้นเกี่ยวเกาะกนัแน่นหนา ดอกกล้วยไม้

สารพดัชนดิแข่งกนัออกดอกสะพรั่ง ล�าธารใสมปีลาสารพดัสแีหวกว่าย

อยูท่่ามกลางกรวดแม่น�้าหลากสสีนัที่สะท้อนแสง ระลอกริ้วของสายน�้า

สวยราวกบัอญัมณ ี

ทางเดนิแผ่นหนิสนี�้าตาลแดงพาเราลดัเลาะเลี้ยวเข้าไปในป่าทบึ 

ถูกแล้ว ‘ป่าทบึ’ ต้นไม้ที่นี่แน่นทบึ ใบเขยีวชอุ่มครึ้มครอบคลมุพื้นที่

จนเหมือนเดินอยู่ในป่าดิบ ต้นไม้บางต้นสูงใหญ่จนกะความสูงไม่ถูก 

รู้แต่ใหญ่จนน่าจะหลายคนโอบ เสยีงของแมลง นก กระรอก รวมถงึ

สรรพเสยีงที่พงึมใีนป่าทบึดงัคลอไปกบัเสยีงล�าธารรนิไหล
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แม้ส่วนผสมของสวนทั้งหมดจะจัดวางปะปนกัน ทว่าเหมาะ

เจาะลงตัวจนหาต�าหนิหรือจุดขัดสายตามิได้บนพื้นที่กว้างใหญ่

ตระการตา จนฉนัลมืไปแล้วว่าตวัเองอยูบ่นตกึ หรอือย่างน้อย...ตกึมนั

กค็วรมจีดุสิ้นสดุ 

แต่ที่นี่กลบัไม่ม.ี..

...

เพราะมวัแต่ตื่นตะลงึกบัความงดงามละลานตานั้น รตัตกิญัญา

จึงไม่สังเกตเห็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีขาวอมม่วง บางครั้งก็มีม่าน

หมอก บางครั้งกแ็หวกตวัออก เผยห้วงอวกาศที่มดีวงดาวระยบิระยบั

พรบิพราวอยู่ใกล้ราวจะเอื้อมหยบิได้

“คณุออกมาที่สวนนี้ได้เวลาต้องการพกัผ่อน” เทหวตัถ์บอกเธอ

ขณะเดินน�าไปยังเรือนกระจกหลังคาโค้งหลังมหึมาที่ประดับด้วย

ลวดลายเหลก็ดดั

‘โคตรสวยเลย’ หญงิสาวคดิ เมื่อเดนิเข้าไปในเรอืนกระจกกพ็บ

สวนที่เตม็ไปด้วยไม้หายาก ดอกไม้งดงามมากมายแข่งขนักนัออกดอก

หลากสสีนั และก�าจายกลิ่นหอมหวานอบอวล

ถ้าไม่นับว่าโดนขัง...ไม่สิ! ต่อให้โดนขังก็เถอะ แต่แลกกับการ

ได้หย่อนใจ ได้นั่งกนิอาหารมื้อเที่ยงในสวนสวรรค์ลอยฟ้าบาบโิลนนี้ก็

เกนิคุ้มแล้ว!

“เดี๋ยว...แล้วฉนัต้องท�าไงเวลาที่อยากออกมาที่สวน?” รตัตกิญัญา 

ตั้งค�าถามเมื่อเทหวตัถ์พากลบัเข้ามาอยู่ในห้องสมดุ ใต้แชนเดอเลยีร์

แผนที่ดวงดาวมหมึานั้น

“เออ เกอืบลมืไป วธิเีปิด...เฮ้ย! อย่า!” เทหวตัถ์พมึพ�าก่อนร้อง

เสยีงหลงเมื่อหญงิสาวเอื้อมไปหมนุลูกโลก 

หญงิสาวคดิว่าท�าแบบเดยีวกนักบัที่เขาท�าแล้วเชยีว แต่วธิหีมนุ

นั้นกลบัไม่ได้ท�าให้ผนงัฝ่ังที่เป็นสวนเปิดออก มนักลบัเปิดประตกูลอกี
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ด้านที่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านมิได้อยากเปิดเผยให้รู้เห็น เทหวัตถ์ 

ถงึได้ร้องเสยีงหลงขนาดนั้น แต่กส็ายไปแล้ว

ห้องนั้นโล่งกว้าง ผนงัด้านหนึ่งมหีน้าต่างกระจกแบบฝรั่งเศสที่

สูงจากพื้นจดเพดานลบิลิ่ว แชนเดอเลยีร์โบราณที่ห้อยลงมาสาดแสง

จางๆ ได้ไม่ทั่วห้องที่ตกแต่งผสมผสานสไตล์ พื้นหนิอ่อนด�าสนทิปดู้วย

พรมขนสตัว์ผนืใหญ่ (ที่ไม่กล้านกึว่ามนัถลกออกมาจากหนงัตวัอะไร) 

ที่หน้าเตาผงิก่ออฐิแบบโบราณคอื ชดุรบัแขกชดุใหญ่ที่น่าจะรบัรองได้

สกัยี่สบิถงึสามสบิคน มตีู้และชั้นไม้สไตล์วกิตอเรยีนแทรกตวัระหว่าง

เฟอร์นเิจอร์สไตล์เอเชยีอย่างกลมกลนื 

บนพื้นบางส่วนที่เป็นไม้มีพรมขาวฟูผืนใหญ่ปูหน้าเตียงหลัง

มหึมา...มันใหญ่เกินกว่าจะเรียกเตียง ที่จริงมันเหมือนเป็นแท่นโชว์ที่

วางอยู่บนยกพื้นเล่นระดับซึ่งยกขึ้นสองชั้น ส่วนที่ดูเหมือนเตียงนั้น

กว้างยาวเกนิคงิไซซ์ไปหลายเมตร ลาดด้วยฟกูนอนหนาน่าจะนุม่นอน

สบาย 

แม้จะมขีนาดที่น่าจะนอนได้ทลีะเป็นสบิคน ทว่า...บนเตยีงนั้น

กลบัมรี่างหนึ่งนอนอยู่เพยีงล�าพงั

เขานอนนิ่ง ไม่ไหวตงิ...ไม่แม้จะหายใจ!

“ขอแนะน�าอย่างเป็นทางการ นี่คอืนายจ้างของเรา...ลนูาร์...แต่

คุณไม่ต้องสนใจหรอก และเขาก็คงไม่ต้องการให้คุณสนใจอะไรเขา” 

เทหวตัถ์แนะน�าอย่างเซง็ๆ

‘กแ็น่ละส.ิ..กเ็ขาเล่นนอนนิ่งอย่างงั้นอะ’

“ขะ...เขา....เขาเป็น....” รัตติกัญญาถามตะกุกตะกัก ใจเต้น 

ไม่เป็นส�่า ทั้งที่หวั่นกลวั แต่กลบัยงัเดนิเข้าไปใกล้เขา

“เขาไม่มชีวีติ” เทหวตัถ์อธบิายสถานะของนายจ้างให้กระจ่าง

‘นั่นไง!...ชัดเลย!’ หญิงสาวร้อง พร้อมกับที่ค�าถามเมื่อตอน

สมัภาษณ์งานดงัก้องเข้ามาในหวั
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‘...เออ ว่าแต่ คณุเป็นคนกลวัผไีหม’ 

‘เปล่า! ไม่ใช่! ไม่ม!ี ไม่มใีครเคยถูกผหีลอกที่นี่!’ 

‘ผมหมายถงึ...คนบางคน...อาจหวาดผวา คดิไปเอง กลวัไปเอง 

เหมือนกลัวความมืด หรือไม่กล้าไปเข้าห้องน�้าตอนกลางคืนคนเดียว

อะไรอย่างนั้น ไม่ได้พูดถงึว่าโดนผหีลอกแบบจะจะ แบบ...ออกมาให้

เหน็ตวัแบบนั้น หรอืไม่งั้นกพ็วกที่กลวัเวลาเหน็ศพ หรอืกลวัถ้าต้องอยู่

ในห้องที่เคยมคีนตาย หรอือะไรเทอืกนั้นน่ะ’ 

ไม่น่าเลย...ตอนนั้นเธอไม่น่าไปบอกเขาเลยว่าไม่กลวั

อา...มิน่าล่ะ ตอนที่ถามค�านั้นออกไป เขาถึงตอบอย่างมั่นอก

มั่นใจว่าไม่มทีาง...

‘...ถ้าเจ้านายคณุไม่ชอบฉนัล่ะ’ 

‘ถ้าหาก...ผมรับรองได้ว่านายจ้างของเราจะไม่เป็นปัญหาใดๆ 

กบัคณุ...คณุจะยอมรบังานนี้ไหม’

ท�าไมจะไม่มปีัญหาล่ะ!

เขา-ตาย-แล้ว-ไง-ล่ะ-โว้ย!!!
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แล้วเรำก็ได้พบกัน

จะให้ถูกคงต้องบอกฉนัได้พบเขา...

แต่ขออย่าให้เขาได้เจอฉันเลยจะดีมาก...อ้อ ฉันใช้ค�าผิด...ขอ

ละค�าว่า ‘เรา’ ไว้ในฐานที่ ‘เรา’ ไม่ควรเป็น ‘เรา’ ละนะ

หลงัจากท�างานที่นี่มากว่าสองสปัดาห์ ฉนัเพิ่งได้พบกบันายจ้าง

ของฉนั แม้จะโดยบงัเอญิ แต่ช่างชดัเจนจะจะตา กระจ่างแจ้งจนใจ

กระเจงิ...

แล้ว จ. จานจะเยอะไปไหน!?

มนัท�าให้เข้าใจแล้วละว่าท�าไมเทหวตัถ์ถงึยอมจ่ายราคาค่าจ้าง

ที่สูงลบิลิ่ว ทั้งๆ ที่ปรญิญาของฉนัไม่ได้เลศิเลออะไร

เข้าใจแล้วละว่าท�าไมที่นี่มฉีนัแค่คนเดยีว

เข้าใจแล้วถงึการที่ต้องปกปิดทกุอย่างเป็นความลบั

...แต่ที่ไม่เข้าใจคอื ที่บงัคบัให้ฉนัมาอยูร่่วมบ้านกะศพเนี่ยยย!!!

ร่างบนฟกูนอนปผู้าซาตนิสดี�าเป็นชายหนุม่ร่างสงูใหญ่สวมเชิ้ต

สขีาวที่มผ้ีาห่มคลมุถงึหน้าอก ดเูหมอืนคนที่หลบัอยู.่..หลบัสนทิในห้วง

นิทราสุดลึก ร่างนั้นดูอายุไม่เกินสามสิบปี ผมยาวสีน�้าตาลเข้มล้อม

กรอบดวงหน้าเรียวที่เกลี้ยงเกลาจนเกือบเหมือนใบหน้าของผู้หญิง 

4
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จมูก ปาก คิ้ว คางสมส่วน ราวกบัความงามที่ผ่านการสลกัเสลาของ

ประติมากรเอก มีเพียงแค่สีผิวที่ดูซีดๆ หม่นๆ ไปนิดหน่อยเท่านั้น 

นอกจากนั้นแล้วไม่มรี่องรอยความตายกล�้ากรายบนใบหน้านั้นแม้แต่

น้อย 

การท�างานตลอดสองสปัดาห์มานี้ท�าให้ฉนัได้สมัผสักบังานศลิปะ

ชั้นเลศิของโลกจนเรยีกได้ว่า มหาศาล แต่ไม่มงีานชิ้นไหนเทยีบได้กบั 

‘ความงาม’ หมดจดของร่างที่อยู่ตรงหน้าจรงิๆ

“เขา...” ฉนัถามตะกกุตะกกั

“เขา...ประสบเหต.ุ..บางอย่าง และด้วยเหตผุลบางอย่าง...ท�าให้

เราต้องเกบ็เขาไว้อย่างนี้...เพื่อรอเวลา...” ค�าอธบิายของเทหวตัถ์เตม็

ไปด้วย ‘บางอย่าง’ ที่ยากจะอธบิาย

“หมายถงึ รอญาตเิขามาจดัการอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอ” ฉนัคาด

เดาพลางนกึไปถงึเรื่องราวที่เล่าถงึคนตายที่ญาตเิกบ็ศพไว้ในบ้าน ท�า

เสมอืนว่ายงัมชีวีติอยู่...แน่นอนบ้านนั้นกลายเป็นต�านานบ้านผสีงิ ออก

รายการคนอวดผไีปแล้วเรยีบร้อย

เทหวตัถ์ยกัไหล่ท�าท่าอ่อนใจ ไม่ปฏเิสธแต่กไ็ม่ได้ตอบรบั

“เขา...นานแค่ไหนแล้ว...” ฉนัถามอกีท ีจบัจ้องดวงหน้าของร่าง

นอนนิ่งนั้นไม่คลาดสายตา

“...นาน...” เทหวตัถ์ท�าท่าคดิ ก่อนมองนาฬิกาข้อมอืแล้วอทุาน 

“บ่ายสามโมง! ผมต้องรบีไปธรุะแล้ว”

เขาก้าวพรวดๆ น�าไปที่ประตู ท�าให้ฉนัจ�าต้องเดนิตามออกมา 

เมื่อเหลียวกลับไปมองร่างนั้น น่าแปลกใจ ทั้งที่ควรกลัวหรือหวาด 

ระแวงมากๆ แต่กลบัรู้สกึแบบนั้นแค่นดิหน่อยเท่านั้น ไม่รู้ท�าไมความ

รู้สึกส่วนใหญ่กลับเหมือนอาลัยอาวรณ์และในอกกลับรู ้สึกโหวงๆ 

แปลกๆ
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ผู้ที่จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว...

เปล่า...มนัไม่ใช่อาชพีที่เสยีสละ สูงส่ง หรอืทรงคณุธรรมอย่าง

หมอชนัสูตร เจ้าหน้าที่มูลนธิ ิหรอืพนกังานแต่งหน้าศพอะไรอย่างนั้น

หรอก...

มนัเป็นอาชพีที่...ฉนัโดนหลอกมาท�า!

แง...ช่วยด้วย!!!

ฮอืๆ ไม่น่าเหน็แก่เงนิเลย...ไม่น่าไปยอมเซน็สญัญาบ้าๆ นั่นเลย 

ไม่น่า...

เทหวัตถ์โปะหน้าฉันด้วยเช็คตัวเลขหกหลัก หยุดเสียงโวยวาย

ได้ชะงดั 

เขามองฉนัที่หยดุโวยวายราวปิดสวติช์ด้วยสหีน้าพงึพอใจก่อน

พมึพ�า 

“มองคนไม่ผดิจรงิๆ”

เดี๋ยวส!ิ หมายความว่าไงยะ!?

“หมายความว่า...” เทหวัตถ์อธิบายช้าๆ ด้วยสีหน้าท่าทางมี

ความสุขที่ไม่ต้องรับมือกับค�าโวยวาย เรื่องความหวาดกลัวที่โอเวอร์

แอกตงิของฉนั

“คณุเป็นคนเข้มแขง็” ชายหนุ่มเอ่ยน�้าเสยีงชื่นชม

อมื...

“ฉลาดและมเีหตผุล”

...พูดได้ดี

“มคีวามเป็นมอือาชพี รกัในเงนิ เอ๊ย! งานที่ท�า” เขายิ้มปลอบ

ประโลมฉนัที่มองตาขุ่นขวางแล้วเอ่ยต่อ “เหมาะสมกบังาน”

“แต่...” ฉนัอ้าปากจะท้วง

“หรอืจะไม่เอา” เทหวตัถ์ถาม ท�าท่าจะกระตกุเชค็คนื

“เอา!” ฉนัรบีคว้าเชค็กลบัมายดัใส่กระเป๋า ท�าหน้าย่นใส่
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“อย่าท�าหน้าย่น” ชายหนุ่มเอานิ้วเรียวยาวเคาะหว่างคิ้วขณะ

ส�าทบั “อายขุนาดนี้อลิาสตนิไม่ค่อยท�างานแล้ว มนัจะกลายเป็นรอย

ย่นถาวร”

“อ๊ากกก!!! ปากเหรอนั่น!” ฉันตะโกนใส่โดยไม่สนว่าอีกฝ่าย 

มีสถานะเป็นทนายของนายจ้างผู้ซึ่งยื่นเช็คตัวเลขหกหลักให้เป็นค่า

ปิดปาก ซึ่งกแ็น่นอนเพราะหมอนี่ไม่ใช่เหรอที่หลอกฉนัมาอยูก่ะคนตาย 

อะ!

“กเ็พราะนายไม่ใช่เรอะที่ท�าให้ฉนัต้องมาอยูท่ี่นี่ ไม่ได้เหน็เดอืน

เหน็ตะวนั ออกไปไหนกไ็ม่ได้ มเีงนิแต่ไม่มปีัญญาไปท�าทรตีเมนต์ ท�า

สปาให้สวยๆ ไว้อ่อยผู้น่ะหา!?”

“เอาน่า...เดี๋ยวไปเหมาเครื่องส�าอางลดอายยุี่ห้อแพงๆ มาไว้ให้

โบกกลบร่อง โอเคไหม” เทหวตัถ์เกทบัด้วยเครื่องส�าอางแบรนด์ดงั

ฉันแยกเขี้ยวใส่ แต่ยอมหยุด...ไม่ได้เห็นแก่เครื่องส�าอางแพงๆ 

หรอกนะ

ขอย�้าอกีท.ี..ฉนัไม่ใช่คนงกหรอกนะ จรงิ...จริ๊ง!

เมื่อคนเรำเสียชีวิต แรกๆ ร่ำงจะยังคงสภำพเดิม 

ร่างกายยงัคงนิ่ม แล้วอณุหภมูขิองร่างกายจะค่อยๆ ลดลง หลงั

จากหกชั่วโมงไปแล้วแคลเซยีมจะท�าให้กล้ามเนื้อแขง็เกรง็ ร่างคนตาย

จะแขง็อยูอ่ย่างนั้น และหลงัจากยี่สบิสี่ชั่วโมงไปแล้ว กระบวนการตาม

ธรรมชาติจะเข้ามาจัดการให้ร่างนั้นเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย...ซึ่ง

ไม่น่าดูเท่าไร

หลายวฒันธรรมจงึคดิหาวธิหียดุยั้งกระบวนการเน่าสลายตาม

ธรรมชาตนิั้นไว้ หนึ่งในนั้นคอืการท�ามมัมี่เกบ็รกัษาศพผ่านน�้ายาและ

กระบวนการต่างๆ นานา และมีอีกหลายกรณีที่ศพเป็นมัมมี่โดย

ธรรมชาตเิช่นถูกแช่แขง็อย่างฉบัพลนั และผ่านกาลเวลามาได้โดยไม่
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ถูกท�าลายก่อนมีคนค้นพบ ส่วนใหญ่ร่างที่ถูกท�าให้เป็นมัมมี่มักจะ 

สูญเสียน�้าจนเสียสภาพเดิมไปกลายเป็นศพแห้งกรัง การตกลงไปใน

บ่อโคลนหรอืบ่อน�้ามนัดนิซึ่งเป็นทั้งสาเหตกุารตายและเป็นการสตฟัฟ์

ร่างนั้นไว้ก็ท�าให้ศพไม่เน่าเปื่อยเช่นกัน ถ้าพบในไทย (ส่วนใหญ่เป็น

สงัขารพระเกจดิงัๆ) มกัถูกปิดทองทั้งตวัจนไม่สามารถพสิูจน์สภาพได้ 

(สาธ ุ๙๙)

ที่ที่ฉันคิดว่าได้ใกล้ชิดกับศพสุดๆ แล้ว (ไม่นับอาจารย์โครง

กระดกูที่เรยีนในวชิากายวภิาค อนันั้นไม่ใช่ของจรงิ) กค็อืที่พพิธิภณัฑ์

กายวิภาคในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นที่ศึกษากายวิภาค ส�าหรับ

นกัศกึษาแพทย์และนกัศกึษาศลิปะ (ที่ดตีดิอนัดบัโลก!) ที่นั่นมตีั้งแต่

ตัวอ่อนทารกทุกอายุครรภ์ ร่างกายมนุษย์ลักษณะต่างๆ ตัวอย่าง 

ตดัขวางของร่างกายมนษุย์ เส้นประสาทฉดีสทีี่เลาะออกให้เหน็ทั้งร่าง

อย่างสมบูรณ์แบบสดุๆ

พอละ เดี๋ยวจะกลายเป็นรวีวิพพิธิภณัฑ์ซะเปล่าๆ

ที่ฉนัอยากจะบอกคอื ร่างเหล่านั้นทกุร่างคงสภาพได้ด้วยน�้ายา

พเิศษ ซึ่งให้กลิ่นอบอวลไปทั่วทั้งบรรยากาศเลยทเีดยีว อกีที่ใกล้ๆ กนั

คือ พิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในศิริราชเช่นกัน ที่นี่มีตัวอย่าง

จากคดีต่างๆ ตั้งแต่ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ไปถึงสิ่งของที่ใช้ในการ

ฆาตกรรม เคยมตีวัอย่างศพบางศพอยู่ในตู้ให้ดูด้วย ร่างนั้นไม่ได้ถูก

ดอง แต่ถกูอาบน�้ายาบางอย่างให้คงสภาพเป็นร่างสดี�าแขง็ๆ ซึ่งกก็ึ่งๆ 

มมัมี่แหละ

ที่ยกตวัอย่างมาไม่มร่ีางไหนที่ดสูมบรูณ์เท่าร่างนายจ้างของฉนั

เลย

หลงัจากถามเทหวตัถ์หลายครั้ง...แต่ละครั้งสาเหตกุารตายและ

ระยะเวลาไม่เคยตรงกนัเลยสกัครั้ง!

ร่างหลังความตายของลูนาร์นั้นดูเหมือนไม่ได้อาบน�้ายาอะไร
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เพื่อรักษาสภาพ...แต่โดยส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะมีน�้ายาอะไรที่รักษา

สภาพศพไว้ดจุนอนหลบัได้ขนาดนี้ แถมยงัไม่มคีวามเน่าเป่ือยใดๆ ให้

ได้รู้ระยะเวลาหลงัตายแล้วเลย เหมอืนเขาแค่หลบัไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมา

อกีเลย โดยที่ไม่หายใจ หวัใจไม่เต้น และร่างกายเยน็เฉยีบ (นี่ถ้าเขา

ไม่มผีมนะ ฉนัสนันษิฐานไปแล้วว่าเขาต้องเคยบวชเป็นพระเกจวิดัดงั

วดัไหนสกัแห่งแน่)

ผมของเขาเป็นสเีข้มแต่ไม่เชงิด�านกั ออกจะสเีหลอืบๆ ปนน�้าเงนิ

ปนน�้าตาลทองอย่างไรบอกไม่ถกู ร่างนั้นนอนอยูท่�าให้กะความสงูไม่ได้ 

แต่ถ้าลุกขึ้นยืนคงไม่ต�่ากว่าเมตรแปดสิบห้าหรือเมตรเก้าสิบเซ็นต ์

แน่ๆ (เดี๋ยวส!ิ แล้วแกจะให้เขาลกุขึ้นยนืท�ามายยย)

เขาน่าจะไม่ใช่คนไทยหรอก รวมถงึเทหวตัถ์ด้วย รายนั้นกเ็ป็น

ผู้ชายร่างสูงใหญ่เกินเมตรแปดสิบเซ็นต์ เป็นหนุ่มหน้าสวย จมูกโด่ง 

ขนตายาวดูคล้ายๆ แขก คล้ายๆ ฝรั่ง แต่กน็ะ...สมยันี้ที่ศลัยกรรมท�า

ใหม่ได้ทกุสญัชาต ิตอนเกดิเป็นคนไทย ตอนวยัรุ่นเป็นเกาหล ีแก่ตวั

ไปเป็นอีกเพศหนึ่งยังมีมาแล้วเลย ฉันก็ได้แต่ปลงในยุคที่ผู้ชายสวย

ชนะผู้หญงิ แล้วแบบนี้หน้าที่ไม่ศลัยกรรม ไม่โปะ ไม่โบก ไม่โบฯ ไม่

ฟิลเลอร์ ไม่ร้อยไหม ส�าหรบัฉนัได้แค่นี้กพ็อใจละ (ตอนมอีสิระกไ็ม่มี

ตงัค์ท�า ตอนมตีงัค์กด็นัถูกขงัไปไหนไม่ได้แล้ว กรรม!)

วัฒนธรรมเกี่ยวกับควำมตำยมีมำยำวนำนตั้งแต่ยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์ 

มตีั้งแต่การน�าเครื่องประดบั อาหาร หรอืสิ่งของทางพธิกีรรมใส่

ไว้ในหลมุศพไปจนถงึการท�าสสุานยิ่งใหญ่ ฝังข้าทาสบรวิาร สตัว์เลี้ยง 

และทรพัย์สมบตัติามลงไป (ซึ่งคนตายไม่มทีางได้ใช้) การฝัง การเผา 

การท�าพิธีกรรม การท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย ทั้งหมดนี้เป็นพิธี

เพื่อผู้ที่ยงัอยู่ทั้งสิ้น
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เพื่อให้เธอ...ได้ท�าอะไรเป็นสิ่งสดุท้ายเพื่อคนที่เธอรกั

เพื่อให้ได้รู้สกึว่าคนที่จากไป...ได้รบัสิ่งดีๆ

เพื่อให้คนที่ยงัอยู่...ได้รู้สกึถงึความเชื่อมโยงกบัผู้ที่จากลา

เพื่อที่ความอาลยัจะได้มทีี่สงิสถติอยู่ชั่วกาล

...

ฉันเงยหน้าจากกองหนังสือที่ค้นหาบรรดาเรื่องเกี่ยวกับความ

ตาย ไม่มเีรื่องไหนที่อธบิายถงึการด�ารงอยูข่องร่างกายชายหนุม่ผูเ้ป็น

นายจ้างของฉนัได้เลย คดิถงึยายอชริะชะมดั เพื่อนของฉนัที่บ้าค้นคว้า

เกี่ยวกบัความตาย ตั้งแต่วฒันธรรมการฝังศพไปจนถงึเทพแห่งความ

ตายของวฒันธรรมต่างๆ ทั่วโลก ถ้าได้มาเหน็นายจ้างของฉนั ยายนั่น

คงต้องกรี๊ดแน่ (หมายถงึกรี๊ดดใีจนะ ไม่ใช่กรดีร้องสยองขวญัแบบฉนั)

อ้อ...ลืมไป เทหวัตถ์ห้ามไม่ให้ใครรู้นี่นา ฉันวางมือที่ก�าลังจะ

กดโปรแกรมแชตในโทรศพัท์มอืถอื ส่งข้อความออกไปถงึเพื่อนลงพลาง

ถอนใจยาวๆ 

เออ...มือถือนี่อีกอย่าง...ที่นี่ไร้สัญญาณโทรศัพท์อย่างชนิดที่

เรยีกได้ว่าหมดจด

เว้ย!!! นี่แกอยู่บนยอดตึกกลางเมืองหลวงนะเฟ้ย หรือค่าย

โทรศัพท์ของฉันสัญญาณล่มถาวร หรือโดนยึดสัมปทานคืน หรือฉัน

ลมืจ่ายค่าโทรศพัท์...ถ้าฉนัลมืจ่ายนี่ไม่คดิจะส่งข้อความหรอืโทร. มา

ด่าทอจิกทวงกันบ้างหรือไง้...ฉันเป็นลูกค้ามาหลายปีแล้วนะ บทจะ

ยกเลกิกย็กเลกิกนังี้เลยเหรอ 

ฉนัก�าลงัคดิในอกีแง่ว่า หรอือตีาเทหวตัถต์ดัสญัญาณโทรศพัท์

ที่ในตกึนี้

แหงๆ เลย...ฉนัคดิอย่างฟุ้งซ่านขณะที่ชูโทรศพัท์มอืถอื (ที่เริ่ม

กลายร่างเป็นก้อนพลาสตกิไร้ค่าไม่ต่างอะไรกบัก้อนหนิ) ขึ้นหาสญัญาณ 

มบีางแวบที่เหมอืนสญัญาณหลงมา แต่วูบหนึ่งกห็ายเกลี้ยง



Way’h  51

“WTF!” ฉันตะโกนอย่างบ้าคลั่งให้สัญญาณอันบางเบาไม่ถึง

ขดีที่วูบวาบราววญิญาณหลอกหลอน

ฉนัอยู่ในห้องสมดุ พยายามหาข้อมลูเกี่ยวกบัความตายและการ

ตัดสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด (ค้นอากู๋ไม่ได้ 

เพราะมนัไม่มสีญัญาณเนต็ไง) 

เออ ฉนัเล่าไปหรอืยงั ห้องสมดุที่นี่สดุอลงัการเลยนะ เป็นห้อง

โถงมหึมาที่เรียงรายด้วยชั้นหนังสือไม้สีเข้มที่เต็มไปด้วยลวดลาย 

แกะสลกัสดุอลงัการ มนัสูงเท่าตกึสามชั้น มบีนัไดและระเบยีงให้ปีน

ขึ้นไปดหูนงัสอื บางตูก้ม็บีนัไดวนที่มเีหลก็ดดัเป็นลวดลายเถาไม้เกี่ยว

เลื้อยเลี้ยวพนั ยิ่งดยูิ่งเหมอืนห้องสมดุสาธารณะซนิซนิเนตแิละแฮมลิ-

ตนัที่สร้างเมื่อ ค.ศ. 1874 ที่จรงิแล้วมนัเป็นตกึที่สร้างขึ้นมาส�าหรบัเป็น

โรงโอเปร่า แต่กลับกลายมาเป็นห้องสมุดที่สุดหรูหราอลังการ น่า

เสยีดายที่มนัต้องปิดลงเพราะแผนพฒันาเมอืงใน ค.ศ.1955 และหาย

ไปในที่สดุ...

ที่ไหนล่ะ! 

ตอนนี้มันมาปรากฏร่างสุดอลังการบนยอดตึกระฟ้าในเมือง

หลวงของประเทศ ฉันงี้อยากโพสต์เป็นบ้าเลยว่าฉันได้มาเยือนห้อง

สมุดสุดแสนอลังการนั้น แต่ภาพที่ออกมาคงเหมือนใช้โฟโต้ชอปตัด

แปะรูปตวัเองลงไปในภาพห้องสมดุซนิซนิเนตฯิ แหงๆ

แถมอย่าลมืว่ายงัมเีรื่องสญัญาการรกัษาความลบัอกีล่ะ 

รตัตกิญัญาเซง็เป็ด!

ฉันอยู่ในสถำนท่ีลึกลับ ไร้สัญญำณโทรศัพท์ และกว้ำง

ไม่มทีี่สิ้นสดุ

ที่นี่กว้างขวางจนฉนัเลกิค�านวณและเลกิคดิในแง่ความเป็นจรงิ

ด้วยว่า ท�าไมมนัถงึกว้างได้กว้างเอา กว้างไม่เกรงใจใคร อยากกว้าง
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กก็ว้างไป ฉนักแ็ค่เดนิได้ไม่ทั่วแค่นั้นเอ๊ง!

ฉันพาตัวเองเปลี่ยนอิริยาบถจากบนเก้าอี้ไม้แข็งๆ ของโต๊ะไม้

ขดัมนัในห้องสมดุมาจ่อมลงในอาร์มแชร์ตวัใหญ่นุม่ที่ดดูชวีติจนอยาก

ซกุตวัอยู่อย่างนั้นตลอดไป

เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ทุกชุดมีขนาดใหญ่โต สวยงาม และคลาสสิก 

แต่ละมมุตกแต่งจดัเตม็เหมอืนตดัเอาภาพจากนติยสารบ้านสวยๆ จาก

ทกุมมุโลกมาประดบัรวมกนัไว้อย่างมศีลิป์

มาคดิๆ ดแูล้ว นี่ฉนัเหมอืนหลดุเข้ามาอยูใ่นนยิายแนวคฤหาสน์

ลกึลบัที่นางเอกเป็นหญงิสาวธรรมดา ตดิจะสวยๆ หยิ่งๆ หลงเข้าไป

อยู่ในคฤหาสน์โบราณหลงัใหญ่ที่มคีวามลบัมากมายซกุซ่อนอยู่ แถม

สมาชกิในคฤหาสน์กล้็วนแล้วแต่มคีวามลบัซ่อนไว้ให้นางเอกค้นหา ซึ่ง

นางกเ็ที่ยวผูกมติรกบัผู้คนไปทั่วพร้อมๆ กบัเล่นเกมนกัสบื เกบ็ข้อมูล

ต่างๆ นานา จบัแพะชนแกะไปเรื่อย จนคลี่คลายปรศินาหมดทั้งเรื่อง

ได้ด้วยตวัคนเดยีว

เก่งกว่า เชอร์ลอ็ก โฮล์มส์ อกีนะเนี่ย หรอือกีนยัหนึ่งคอื เรยีก

ได้ว่านางมคีวามเผอืกอย่างยอดเยี่ยม เผอืกผดิผู้ผดิคน เผอืกผดิมนษุย์

มนา เผือกล�้าหน้าจนเฉลยได้หมดทุกปม คนเราอะไรมันจะเผือกได้

ขนาดนั้นแล้วยงัรอดอยู่ได้อกี (วะ!) 

หลังจากเผือกจนได้ที่แล้ว นางเอกของเราก็จะต้องได้เคลม

เจ้าของคฤหาสน์หนุ่มหล่อทายาทมหาเศรษฐ ี ไม่ว่าเขาจะเคยคบใคร

มาก่อน เป็นกิ๊กกบัตวัร้าย มคีู่หมั้นเป็นฆาตกร หรอืมเีมยีอยู่แล้ว ท้าย

ที่สุดอีนังนางเอกก็จะแย่งทุกชะนี เอาพระเอกที่หล่อที่สุดในเรื่องมา

ครองได้ส�าเรจ็ (เอ๊...พลอตมนัแปลกๆ มั้ยนะ...ไม่หรอกมั้ง...เนอะ)

นั่นแหละ สมมตุวิ่าฉนัเป็นนางเอกนยิายแนวนั้นละกนั เพราะ

สถานที่นี้ก็คล้ายๆ คฤหาสน์ลึกลับในเรื่องแหละ ผิดแต่มันยิ่งใหญ่

อลังการกว่ากันมากมายหลายเท่า เอาแค่งานศิลปะที่รวบรวมไว้ที่นี่ 
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(ทั้งของแท้และของที่ฉนัคดิว่าก๊อบป้ี) นั่นกม็หาศาลจนประมาณมูลค่า

ไม่ได้ ชนะนยิายแนวคฤหาสน์ลกึลบัทกุเรื่องแล้ว

แต่สิ่งที่ท�าให้พลอตนยิาย (ชวีติ ดรามา ลกึลบั โรแมนตกิ ผจญ-

ภยั) ของฉนัไปต่อไม่ได้คอื...

ที่นี่ดนัมฉีนัเพยีงคนเดยีวนี่ส!ิ

WTF!

ดเูหมอืนว่าน่าจะมแีม่บ้าน (แม่บ้านมหศัจรรย์ที่ท�าความสะอาด

สถานที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีเศษฝุ่นผง 

หลงเหลอืสกัเมด็ เชรดดด!! นางท�าได้ไง!?) ซึ่งไม่ยอมมาให้ฉนัได้เจอ 

(แล้วฉันจะเผือกความลับของที่นี่ได้จากใครล่ะ) สิ่งมีชีวิตเดียวที่โผล่

หน้ามาให้เหน็คอืเทหวตัถ์ ซึ่งกมุความลบัทกุอย่างไว้ แต่เขาไม่น่าที่จะ

เป็นตวัด�าเนนิเรื่องต่อให้ตวัละครนางเอก (มโน) อย่างฉนัได้เลย

คือ...ถ้าในเรื่องมีใครคนหนึ่งในพวกเราที่เป็นฆาตกร แล้ว 

ทั้งเรื่องดนัมตีวัละครอยู่แค่สองคนเนี่ย...ฆาตกรควรเป็นใครล่ะ หอื? 

อ้อ...จดุที่ส�าคญัที่สดุในนยิาย (ชวีติ ดรามา ลกึลบั โรแมนตกิ 

ผจญภยั) ของฉนัคอื พระเอก (เจ้าของคฤหาสน์ที่หล่อสดุและรวยสดุ

ในเรื่อง) ดนัเป็นสิ่งไม่มชีวีติ...ฉนัหมายถงึเคยมชีวีติ แต่ตอนนี้เขาได้แต่ 

นอนนิ่งๆ ตวัเยน็เจี๊ยบ ไม่หายใจอยู่ในห้องง่ะ

จบ เลกิ แยกย้าย โสดสนทิตดิทนคานต่อเหอะกนัยา

งื้อ...หนูอยากเป็นนางเอกนยิายโรแมนตกิบ้างง่า...

แต่ไม่เอาพระเอกที่ตายแล้วนะ ไม่งั้นนิยายโรแมนติก+อีโรติก 

ที่ปูมาตลอดนี่มันจะกลายเป็นนิยายแนว Necrophilia (โรคจิตที่ชอบ 

ร่วมเพศกบัศพ) ไปซะ


