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ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา คำาพูดนี้อาจจะจริงสำาหรับหลายๆ คน แต่คงไม่ใช่

สำาหรับกู้ไหวเจิน เพราะต้ังแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าบ้านได้มอบความอบอุ่น

ปลอดภัยให้แก่เขา

จนกระทั่งได้เข้าไปเป็นลูกค้าของศาลคนกระดาษ และได้พบเจอกับสือหมิง 

ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน จากนั้นมาก็กลายเป็นสถานที่ท่ีเขาคิดอยากจะกลับไปมากกว่า

บ้านของตัวเองเสียอีก

แต่หารูไ้ม่ว่าบ้านทีแ่ท้จรงิของเขาน้ันยังคงรอให้เขากลบัไป ทว่ามนัจะใช่บ้านที่

อบอุ่นปลอดภัยอย่างที่เฝ้าฝันไว้หรือเปล่า พวกเรารอเปิดประตูเข้าบ้านไปพร้อมกับ

เขากัน

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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"พี่!" 

บานประตูถูกเปิดออกพร้อมเสียงฝีเท้ากับนำ้าเสียงท่ีหนักกว่าปกติอยู่

หลายส่วน เขามั่นใจเหลือเกินว่าเจ้าหญิงสุดที่รักของบ้านกำาลังไม่พอใจ 

อย่างมาก 

เขาลอบถอนหายใจ ก่อนละสายตาออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร ์ 

ยกยิ้มอย่างจนใจ "เป็นอะไร ไหนใครทำาให้หงุดหงิด"

"พี่รับปากแล้วว่าจะซื้อมือถือใหม่ให้ฉัน!" 

สหีน้าของน้องสาวเศร้าหมองอย่างท่ีไม่ได้เหน็มาแสนนาน ต้ังแต่เลก็จนโต 

เขาเลี้ยงดูน้องสาวแบบตามใจมาตลอดก็เพราะไม่อยากเห็นสีหน้าคับข้องใจ

ของเธอ 

"พี่ซื้อแล้ว วางไว้บนโต๊ะไง" เขาอธิบายอย่างอดทน

"มันใช้ไม่ได้ค่ะ! พี่ต้องซื้ออันที่ฉันใช้ได้ให้สิ!" สีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็น

ขึงขัง 

เขาชะงักไปนิดหนึ่ง "มีตำาหนิเหรอ เดี๋ยวพ่ีเอาไปเปล่ียนให้ ไม่เห็นต้อง

โกรธเลย" 

"ก็บอกว่าอันนั้นมันใช้ไม่ได้ไงคะ! พ่ีต้องซื้ออันที่ฉันใช้ได้! ฟังไม่รู้เรื่อง

เหรอ!" 

น้องสาวเกรี้ยวกราดขึ้นมากะทันหันทำาเอาเขาสะดุ ้ง ใบหน้าที่ไร ้

บทนำา
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เครื่องสำาอางนั้นดูไม่คุ้นตาเอาเสียเลย 

น้องสาวมีดวงตาหงส์คล้ายผู้เป็นแม่ เธอคิดเสมอว่าดวงตาของเธอน้ัน

เรียวเล็ก ไม่เหมือนกับเขาท่ีมีดวงตากลมโตเหมือนพ่อ เธอมักใช้เวลา 

ครึ่งชั่วโมงก่อนออกจากบ้านไปกับการแต่งตาให้ดูกลมโตขึ้นมาสักหน่อย 

ทว่าตอนนี้เขาเห็นเพียงดวงตาท่ีเบิกกว้างด้วยความโกรธและเย็นชา 

ของน้องสาว นัยน์ตาดำาสนิทท่ีเคยสุกใสกลับหม่นหมองราวหินสีเทา ดวงตา 

ไร้เมกอัพของเธอเหมือนกับภาพวาดที่ไม่มีกรอบรูป รู้สึกว่าถ้าไม่ระวังรูปน้ัน 

ก็จะร่วงลงมา ทำาให้เขารู้สึก...สยอง 

เขาไม่รู้ว่าตัวเองกำาลังกลัวอะไร นั่นน้องสาวเขานะ อยากจะเอ่ยอะไร 

สักอย่างเพื่อปลอบใจเธอ แต่กลับพูดไม่ออก 

"ไปซื้ออันที่ฉันใช้ได้มานะ ฉันจะเอา ไม่ว่ายังไงพี่ก็ต้องซื้อให้ฉัน เพราะ

พี่เป็นหนี้ฉัน" 

เธอเดินเข้ามาใกล้พลางกล่าวเน้นยำ้าช้าๆ ทีละคำา ทีละประโยค

นำา้หอมทีโ่ชยมาจากตวัเธอแรงจนรูส้กึฉนุจมกู แต่ท่ามกลางกล่ินหวานฉุน 

ชวนสำาลัก เขากลับได้กลิ่นเหม็นเน่าที่เหมือนเคยได้กลิ่นจากที่ไหนสักที่...

เสียงของตกลงบนพ้ืนดังลั่น ทำาเอาเขาสะดุ้งจนเกือบร่วงจากเก้าอี้  

เขาลืมตารีบใช้มือยันโต๊ะยืนข้ึน สูดลมหายใจเข้าลึกอยู่หลายครั้งกว่าจะ 

นึกได้ว่าตัวเองผล็อยหลับไป

เขาลูบหน้าตัวเอง จัดการหยิบโน้ตบุ๊กที่เกือบปัดตกพ้ืนมาวางให้เข้าที่

แล้วหมุนตัวออกไปดูว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น 

"แม่ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ" 

ทันทีท่ีก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขาก็เห็นแม่น่ังอยู่บนพ้ืน จึงรีบเข้าไป

ประคองแขนเธอ สายตางุนงงจับจ้องคนใช้ชาวอินโดท่ียืนติดผนังด้วยสีหน้า

หวาดกลัว "เสี่ยวลี่?" 

เสี่ยวลี่พอถูกเขาเรียกก็ได้สติ รีบวิ่งเข้ามาช่วยประคอง เขาปล่อยมือให้

เสี่ยวลี่ช่วยพยุงแม่ลุกขึ้น แล้วหันไปเจอกับใบหน้าเปื้อนยิ้มแสนสว่างไสว 

ของน้องสาว 
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นั่นเป็นรูปที่ถ่ายตอนเธออายุได้สิบหกปี รูปที่เธอชอบมากที่สุด 

เขาขมวดคิว้มองไปยังกระถางธูปหน้าแท่นไว้ทกุข์ทีถู่กเผาจนดำาลามลงมา 

ถึงพื้นโต๊ะ กลิ่นไหม้ฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง มือถือที่เขาเพิ่งซื้อมาวางไว้บนแท่น

เมื่อวานหล่นแตกละเอียดอยู่บนพื้น 

เขามองไปยังชายคนหนึ่งท่ียืนด้วยสีหน้าตื่นตะลึงอยู่ด้านข้าง "น้าครับ 

นี่มันเกิดอะไรขึ้น" 

น้าชายคลายเนกไท สีหน้ามีแววหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด "เอ่อ...นั่น...

ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะจุดธูปคำานับ อยู่ดีๆ มันก็ไหม้เลย..." 

เขามองพ้ืนโต๊ะที่เปลี่ยนเป็นสีดำาอย่างสงสัย ไฟต้องแรงขนาดไหนนะ 

ถึงไหม้ได้ขนาดนี้ "ไหม้ได้ไงเนี่ย"

"อยู่...อยู่ดีๆ ก็..." 

"เพราะว่าเธอไม่ชอบแน่ๆ เลย" 

เขาหันกลับไปมอง แม่ได้สติแล้ว เธอมองมาท่ีเขาอย่างตำาหนิพลาง 

เอ่ยยำ้าอีกครั้งว่า "แกต้องซื้อมือถือมาผิดแน่ๆ ได้ตั้งใจฟังที่น้องบอกบ้างมั้ย!" 

"พ่ี!" น้าชายร้องเสียงหลง นำ้าเสียงเต็มไปด้วยความกังวล แม่ของเขา 

หยุดนิ่งชั่วขณะเหมือนนึกได้ว่าตนใช้นำ้าเสียงไม่ถูกนัก

ในช่วงเวลากระอักกระอ่วนน้ัน เขาจึงตัดสินใจเอ่ยขึ้นก่อนว่า "ผมอาจ

จะซื้อมาผิดแบบ ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใหม่" 

แม่ไม่ได้ตอบรับอะไร เพียงพยักหน้าส่งๆ ให้ เขาจึงบอกให้เส่ียวลี ่

คอยดูแลแม่พร้อมกล่าวทักทายน้าชายก่อนจะออกจากบ้าน 

แต่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นประตู น้าชายก็ตามมาพูดว่า

"ไหวเจิน แกรู้ใช่มั้ยว่าแม่แกไม่ได้..."

"ผมรูค้รบัน้า ผมรู"้ กู้ไหวเจินหนัมาย้ิมให้กับน้าชาย พอเห็นรอยย้ิมแหยๆ 

ของอีกฝ่าย เขาจึงเอ่ยต่อด้วยนำ้าเสียงผ่อนคลายว่า "ถ้าน้ามีเวลาว่างล่ะก็  

อยู่กับแม่อกีสองวันเถอะครบั แล้วน่ีหย้าหย้ากำาลงัคิดหางานใหม่อยู่หรอืเปล่า 

ให้เธอพักสักสองสามเดือนแล้วขึ้นเหนือมาอยู่กับแม่ผมสิ ผมจะช่วยหา 

งานดีๆ ให้" 
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"อื้ม ดี ไว้ฉันจะลองถามเธอดู" ภายใต้รอยย้ิมเก้ๆ กังๆ มีความยินดี

ปรากฏขึ้นมาหลายส่วน 

กู้ไหวเจนิจบัมอืกับน้าชาย พอเดนิออกจากประตไูปก็หมนุตัวมุง่หน้าไป

ทางโรงจอดรถ แล้วขับรถออกไปทันที 

แต่ไหนแต่ไรเขามักอยากหนีไปจาก 'บ้าน' หลังน้ี กลับไปรังพักของ

ตนเองอยู่เสมอ 

ขณะทีก่ำาลงัขบัรถลงเขา สายตาของกู้ไหวเจนิดนัเหลอืบไปเห็นน้องสาว

ยืนอยู่ริมถนน ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มสดใสเหมือนในรูปภาพ 

เขาตะลึงงัน หันศีรษะไปมอง แต่เสียงบีบแตรดึงให้เขารีบหันกลับมา 

ที่ถนน รถคันหน่ึงพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วสูง ขณะที่รถกำาลังจะเสยเข้ากับ

ขอบทาง เขาก็หยุดมนัได้ทนัพอด ีสมองว่างเปล่าไปหมด มอืท่ีกำาพวงมาลยัอยู่ 

สั่นน้อยๆ กระท่ังมีใครคนหนึ่งเคาะกระจกรถถึงนึกได้ว่าต้องหายใจ จากนั้น

เขาก็รีบลดกระจกลง 

คนด้านนอกก้มศีรษะลงมาหา ใบหน้าที่ถมึงทึงแต่เดิมมีความอ่อนโยน

ขึ้นเล็กน้อย "ถนนบนเขา นายไม่ระวังหน่อยล่ะ"

เมื่อเห็นว่าเป็นคนรู้จัก กู้ไหวเจินก็กระตุกมุมปาก เงียบอยู่พักใหญ่กว่า

จะเปิดปาก "ขอโทษที ฉันเหม่อ" 

หัวใจยังคงเต้นอย่างหนักหน่วง ฝ่ายตรงข้ามจุดบุหรี่แล้วส่งให้ เขา 

ย่ืนมอืท่ีสัน่น้อยๆ ออกไปรบั สดูลมหายใจเข้าหนกัๆ สองครัง้ถึงรูส้กึผ่อนคลาย

ขึ้นมาบ้าง "ขอบใจ หมิงรุ่ย" 

"กับฉนัต้องเกรงใจอะไรเล่า" สว่ีหมงิรุย่ยกมอืขึน้จบัศรีษะ ลงัเลเลก็น้อย

ก่อนพูดว่า "นายไม่เป็นไรใช่มั้ย" 

"ไม่เป็นไร แค่เหม่อไปหน่อย ไม่ทันระวัง" เขาตอบกลั้วหัวเราะ ก่อน 

ถามกลับราวต้องการเปลี่ยนเร่ือง "นายกลับมาจากเมืองนอกตั้งแต่เมื่อไหร่  

ไม่เห็นบอกเลย" 

"บอกแล้วเถอะ นายไม่ดูข้อความเองต่างหาก ฉันบอกไปตั้งกี่ครั้งแล้ว" 

สวี่หมิงรุ่ยกลอกตา "นายต้องไม่รู้แน่เลยว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงรุ่น"
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"คืนนี้?" เขาชะงัก หันไปทางสวี่หมิงรุ่ย

"ก็ใช่น่ะสิ ไปเจอทุกคนสักหน่อยสิ คราวนี้พวกที่อยู่เมืองนอกพากัน 

กลับมาด้วยนะ นายก็ไปโชว์หน้าหน่อย" สวี่หมิงรุ่ยดูเหมือนนึกอะไรบางอย่าง

ขึ้นมาได้ เอ่ยถามเขาด้วยสีหน้าพะอืดพะอม "แม่นายคงไม่ได้บอกให้นาย 

ไปนอนเฝ้าโลงน้องสาวทุกวันหรอกนะ?" 

"เปล่า นายก็รู้น่ีว่าฉันไม่เคยอยู่ในสายตาเธอ แม่ไม่สนหรอกว่าฉัน 

จะอยู่หรือเปล่า" เขาอัดควันเข้าปอดเป็นคร้ังสุดท้าย ก่อนจะปล่อยก้นบุหรี ่

ในมือลง คิดว่าไปงานสักครั้งก็ดีเหมือนกัน จะได้เปลี่ยนอารมณ์บ้าง 

"ส่งโลเกชัน่กับเวลามาก็แล้วกัน เดีย๋วจะไป" กู้ไหวเจนิบอกกับเพ่ือนเก่า

ที่พ่วงตำาแหน่งเพื่อนบ้านด้วยรอยยิ้ม 

"นายจะกลับมาแถวน้ีอีกมั้ย ถ้ายังไงหนึ่งทุ่มฉันไปรับ?" สว่ีหมิงรุ ่ย 

ยกมือถือขึ้นมาส่งข้อความ 

"ไม่ล่ะ ฉันตรงไปจากบ้านเลยดีกว่า เจอกันคืนน้ี" เขาแกว่งมือถือ 

เป็นสัญญาณว่าได้รับข้อความแล้ว

"อืม เจอกัน ขับรถระวังหน่อยล่ะ" สว่ีหมิงรุ่ยถอยหลังหลบให้เขาขับรถ

ออกไป ก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถตัวเอง 

กู้ไหวเจินส่งย้ิม แล้วขับรถออกไปอย่างระมัดระวังด้วยความเร็วที ่

ช้ากว่าปกติมาก เขามองตรงไปยังทางลงเขาด้านหน้า โฟกัสแค่เพียงถนน 

และขับลงไป แม้กระทั่งลมหายใจยังแผ่วเบา เขาพยายามทำาสมองให้โล่ง 

อย่างสุดความสามารถ ไม่นึกถึงสิ่งที่ตนเองเพิ่งเห็นมา 

เมื่อขับพ้นทางลงเขา รถยนต์บนถนนใหญ่ก็ดูขวักไขว่ขึ้นมาทันตา เขา

ถอนหายใจอย่างโล่งอก พลนันกึถึงความฝันท่ีเพ่ิงเกิดขึน้ เขาหัวเราะให้ตวัเอง 

นึกๆ ดูก็รู้สึกตลกชะมัด เลยตัดสินใจที่จะลืมความฝันกับน้องสาวจอมดื้อเสีย 

เร่งความเรว็กลบับ้าน จู่ๆ  ก็รูส้กึว่าไปเจอบรรดาเพ่ือนเก่าบ้างก็ไม่มอีะไรเสยีหาย 
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เขามองแก้วนำ้า คอมพิวเตอร์ กระถางต้นไม้ และมือถือท่ีน้องสาว 

ทำาแตกด้วยแววตาเฉยเมย น้องกวาดทุกอย่างบนโต๊ะของเขาลงพื้น 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเป็นแบบนี้ หลังจากถูกน้องสาวพังคอมพิวเตอร ์

บ่อยๆ เข้า เขาก็คุ้นชินกับการสำารองข้อมูลไว้ในไอคลาวด์ อะไรท่ีใช้เงิน 

แก้ปัญหาได้ล้วนจัดว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยทั้งนั้น ซื้อใหม่ก็จบ 

ไม่อย่างนั้นก็ต้องรอจนกว่าจะไม่มีอะไรให้น้องพัง หรือไม่ก็ให้น้อง

อาละวาดจนหนำาใจ มือเจ็บถึงจะหยุด 

"พี่พูดไม่เป็นคำาพูด ฉันจะบอกแม่!"

นำ้าใสเอ่อล้นดวงตาน้องอย่างน่าสงสาร มันคืออาการเอาแต่ใจอัน 

เหลือล้น สีหน้าแสดงความเจ็บปวดที่หากใครมาเห็นเข้าคงไม่อาจทนดูได้ 

แต่เขาไม่มีความรู้สึกอะไรแล้ว เจอเธอแสดงอาการแบบน้ี จึงได้แต ่

ตอบไปอย่างไร้อารมณ์ "อยากได้อะไรก็บอกพี่ มีครั้งไหนที่พี่ไม่ซื้อให้เธอบ้าง"

"มือถือไงคะ! พี่รับปากว่าจะซื้อมือถือเครื่องนั้นให้ฉัน!" 

เสยีงกรดีร้องของน้องสาวดงัเหมอืนเอามดีแหลมกรดีแทงเข้ามาในสมอง  

เขายกมือขึ้นปิดหูตามสัญชาตญาณ รู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆ ไหลผ่านข้อมือ  

เลือดแดงฉานไหลลงบนเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เขาสวมอยู่ ชายหนุ่มตกใจสุดขีด 

และในช่วงเวลาอนัน่าสะพรงึน้ันเขาก็สะดุง้ต่ืนข้ึนพอด ีเขาสดูลมหายใจ

เข้าลึก สองมือกำาพวงมาลัยแน่น เพิ่งนึกได้ว่าตนยังอยู่บนรถ 

บทที่ 1
งานเลี้ยงรุ่น
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กู้ไหวเจินพยายามสงบจิตใจพลางมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนก้ม

สำารวจเสื้อผ้าของตัวเอง เขาจำาได้ว่าหลังออกมาจากบ้านพ่อแม่ ขณะกำาลัง 

ขบัรถลงจากภูเขาก็เจอเข้ากับสวีห่มงิรุย่และได้ตอบรบัว่าจะไปร่วมงานเลีย้งรุน่ 

สมัยมัธยมปลาย จากนั้นก็กลับบ้านไปอาบนำ้าเปลี่ยนชุด แล้วขับรถออกมา 

อีกครั้ง

เขาถึงนึกได้ว่าตัวเองจอดรถอยู่ในลานจอดส่วนบุคคลบริเวณท่ีจัด 

งานเลี้ยงรุ่น เขาแค่จะพักสายตาสักหน่อยแต่ดันหลับไป

หลังลูบใบหน้า กู้ไหวเจินก็ยกข้อมือข้ึนดูเวลา เขาจอดตรงน้ีมาร่วม 

ยี่สิบนาทีแล้ว 

เขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเดินเข้าไปในฮอลล์ แวะห้องนำ้า ล้างหน้า 

ตรวจเช็กเสื้อผ้า ถึงค่อยเดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยง 

ทนัททีีก้่าวผ่านประต ูทกุคนต่างพากันหนัมองมาทีเ่ขา รอยย้ิมทางการค้า 

ปรากฏขึ้นอย่างเคยชิน เอ่ยทักทายเพื่อนเก่าแต่ละคน

"ฉันรู้เรื่องน้องสาวของนายแล้ว เสียใจด้วยนะ"

"น้องสาวฉันร้องไห้อยู่ตั้งหลายวัน ไว้อีกสองวันฉันจะพาเธอไปคำานับ

น้องสาวนายนะ"

"อย่าเศร้าไปเลย รักษาสุขภาพดีกว่า คุณป้าสบายดีมั้ย" 

คำาปลอบใจที่เหมือนๆ กันดังมาจากทั้งคนคุ้นเคยและคนแปลกหน้า  

เขาได้แต่กล่าวขอบคุณด้วยรอยย้ิม สุดท้ายก็เป็นสว่ีหมิงรุ่ยที่เข้ามาช่วยเขา

ออกจากวงล้อมโดยการเปิดไวน์รสเลิศ แล้วบอกให้คนช่วยยกเค้กไปฉลอง 

ให้กับเพื่อนสาวที่วันเกิดเพิ่งผ่านมาได้สองวัน ทำาให้ผู้คนรอบข้างแยกย้ายกัน

ไปหมด 

เขาเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนเอกชน ตัง้แต่อนุบาลจนถึงมธัยมก็เรยีนท่ีโรงเรยีน

เดิมมาตลอด เพ่ือนนักเรียนที่เคยเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กมีสิบกว่าคนได้ และ 

มีถึงสี่คนที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกับเขา สวี่หมิงรุ่ยอาศัยอยู่ในตึกข้างๆ 

คุณพ่อสว่ีทำางานท่ีเมืองนอกตลอดท้ังปี ส่วนคุณแม่สว่ี หากเธอมีเวลาว่าง 

ก็มักจะแวะมาพูดคุยที่บ้านของเขา พวกเขาจึงนับว่าเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กกัน
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จริงๆ

กู้ไหวเจินถอนหายใจอย่างโล่งอก หยิบนำ้าผลไม้แก้วหนึ่งขึ้นมา เดินไป

นั่งที่โซฟามุมห้องก่อนยกมือข้ึนคลายเนกไท เขาหันกลับไปเห็นใบหน้าคุ้นตา

ของใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนโซฟามุมห้องอีกตัว อีกฝ่ายหันกลับมาเจอเข้าพอดี 

ทั้งสองจึงส่งยิ้มให้แก่กัน

กู้ไหวเจินคิดว่าตนหาที่น่ังได้เข้ามุมมากพอแล้ว ไม่นึกว่ายังมีมุมอับ 

ลบัสายตาคนย่ิงกว่าอยู่อกี ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะคาดเดาความคดิของเขาออกจงึ

ยกย้ิมส่งมาให้ เขาตดัสนิใจเดนิไปน่ังลงไม่ใกล้ไม่ไกล อกีฝ่ายกลบัเอ่ยทกัเขาว่า  

"ไม่เจอกันนานเลยนะ"

"น่ันสิ หมู่นี้เป็นยังไงบ้าง" กู้ไหวเจินยังนึกไม่ออกว่าคนคนน้ีคือใคร 

ห้องเรียนมีเพ่ือนร่วมชั้นอยู่สี่สิบสองคน และเพ่ือนท่ีเขาพอจะติดต่อด้วยบ้าง 

ก็มีเพียงสิบกว่าคน เขาจึงจำาต้องเปิดบทสนทนาก่อน 

"ก็เหมือนก่อนแหละ ต้องประคองกิจการที่บ้าน" เพื่อนคนนั้นตอบยิ้มๆ 

ใบหน้ากลมคลี่ย้ิมดูอ่อนโยนและเป็นมิตร เขาไม่สูงมากนัก ชุดสูทที่สวมใส ่

ดูเป็นทางการ แม้ว่าจะไม่ใช่เทรนด์ใหม่ แต่ก็ดูภูมิฐานสมกับเป็นคนบริหาร 

ธุรกิจที่บ้านตนเอง

เพ่ือนร่วมชั้นส่วนมากหากไม่ใช่คนรวยก็เป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์  

ซึ่งหากจะให้จัดเป็นวงกลมเล็กๆ วงกลมของเขาคงจะเป็นทายาทรุ่นท่ีสอง 

ไม่ก็สามของบริษัทชั้นนำาภายในประเทศ และยังมีเพ่ือนนักเรียนอีกหลายคน 

ในห้องที่รับธุรกิจครอบครัวมาเป็นของตัวเอง

กู้ไหวเจินหัวเราะพลางหยิบนามบัตรของตนให้อีกฝ่าย "ถ้ามีโอกาส 

ก็ช่วยพิจารณากันหน่อย" 

ใครๆ ก็อยากได้นามบัตรเขาเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทตนเอง ซึ่งมัน 

กเ็ป็นผลประโยชน์ของบริษทัเขาด้วยเช่นกนั ไมส่ำาคญัว่าธรุกจิจะเกีย่วข้องกนั

หรือไม่ เพราะท่ีทำาไปนั้นล้วนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ เครือข่ายทางสังคม 

ของเขาน้ันจัดว่าดีทีเดียว แค่หยิบนามบัตรออกมาส่งให้ไม่ถือว่าลำาบากอะไร 

เขาไม่ได้ใจแคบขนาดที่จะไม่หยิบยื่นให้บรรดาเพื่อนเก่า
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อกีฝ่ายชะงกัก่อนจะรบัมนัไปพร้อมรอยย้ิม แต่ไม่ได้หยิบนามบตัรของตน 

ออกมา เพียงแค่กล่าวกลั้วหัวเราะ "นายจำาไม่ได้จริงๆ สินะว่าฉันคือใคร" 

กู้ไหวเจินนิ่งค้างก่อนหัวเราะอย่างเคอะเขิน ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีท่าที 

ไม่พอใจ ยังพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มกว้าง "เมื่อก่อนฉันมีฉายาว่าซอมบี้ไง นาย

จำาได้มั้ย" 

กู้ไหวเจินจ้องมองอยู่ชั่วครู่ นึกย้อนถึงใบหน้าในความทรงจำาที่เข้าคู่กัน

กับใบหน้าตรงหน้าเขาพอดิบพอดี "นายคือซอมบี้?" 

"ก็ใช่น่ะสิ ฉันเอง" ซอมบี้ตอบกลับด้วยรอยย้ิมสดใสที่ไม่เข้ากับฉายา

พลางชี้ใบหน้าตัวเองแล้วเอ่ยว่า "ตอนน้ีหน้าของฉันดีข้ึนมากแล้ว อ้วนข้ึน 

ตั้งเยอะ มิน่าล่ะ นายถึงกับจำากันไม่ได้"

กู้ไหวเจนิรูว่้าอกีฝ่ายกำาลงัหาทางออกให้โดยไม่ต้องให้เขารูส้กึลำาบากใจ  

แต่เขากลับพูดไม่ออก แม้ว่าจะจำาฉายาและนึกได้แล้วว่าคู่สนทนาเป็นใคร 

แต่...เขาจำาชื่อคนตรงหน้าไม่ได้ 

"ยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณนายเลย ถ้าไม่ใช่เพราะนาย ช่วง ม.ปลาย  

สามปีนัน้ฉนัคงไม่รอดมาได้" ซอมบีบ้อก ใบหน้ายังคงย้ิมแย้มอ่อนโยน ชวนให้ 

คนมองรู้สึกสบายใจ 

"ไม่พูดแบบน้ีดกีว่า เพ่ือนกันท้ังน้ัน ตอนน้ันทกุคนยังเดก็ ไม่ได้แกล้งกัน

จริงจังหรอก" กู้ไหวเจินฟังที่เขาพูด นึกสงสัยว่าทำาไมเขาถึงไม่แลกนามบัตร

กลับมาสักที 

ครอบครัวของซอมบี้เปิดบริษัทออร์แกไนซ์ แถมว่ากันว่าเขามีวัดหรือ

อะไรสักอย่าง ประมาณช่วงปิดเทอม ม.ปลาย ปีหน่ึง ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูด 

เรื่องกิจการที่บ้านของซอมบี้ เพ่ือนบางคนจึงเร่ิมกีดกันเขา ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

สาเหตุนี้หรือเปล่า ใบหน้าของซอมบี้ถึงซีดเผือดไร้สีเลือดอยู่เสมอ และไม่รู้ว่า

ใครเริ่มเรียกเขาว่าซอมบี้เป็นคนแรก มันเลยกลายเป็นฉายาของเขามาตลอด

สามปี

เดิมพวกเขาก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเก่ียวกัน เจอนอกห้องเรียนมากสุดก็แค่ 

พยักหน้าทักทาย ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ ซอมบี้ยังย้ิมหัวเราะอยู่บ่อยๆ แต่พอมี
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คนตัง้ฉายานีใ้ห้เขาก็เอาแต่เดนิก้มหน้า จนบางครัง้ก็แทบไม่ได้พยักหน้าให้กัน

ด้วยซำ้า

มีครั้งหนึ่งระหว่างพัก มีเพื่อนพากันแกล้งซอมบี้ ถ้าพูดให้ดีหน่อยก็คือ

พากันล้อเขา ในความเป็นจริงก็คือพวกนั้นกำาลังสร้างความยุ่งยาก กู้ไหวเจิน 

ที่ในมือกำาลังถือส้มอยู่พอดีจึงเอาไปวางไว้บนโต๊ะซอมบี้ พอเห็นใบหน้าตกใจ

ของซอมบี้ก็หัวเราะ 'นายน่าจะขาดวิตามินบีกับซี สีหน้าถึงได้แย่ขนาดน้ี  

เอ้า เอาไป' 

สว่ีหมิงรุ ่ยที่ยืนอยู่ด้านหลังเหลือบมองซอมบี้แวบหน่ึง แล้วจึงหยิบ

กระปุกวิตามินบีจากกระเป๋าสะพายออกมา ส่งให้เขาสองเม็ด

ในตอนนั้นซอมบี้มองตอบด้วยแววตาเป็นประกาย ส่งรอยย้ิมมาให ้

พวกเขาพร้อมคำาขอบคุณ แล้วปอกส้มกินเงียบๆ พวกคนท่ีพากันแกล้งอยู่ 

เมื่อครู่ไม่กล้ามีปัญหากับเขาและสวี่หมิงรุ่ย จึงพากันจากไปในที่สุด 

หลงัจากนัน้กู้ไหวเจนิก็วางผลไม้ไว้บนโต๊ะซอมบีบ่้อยๆ พอเพ่ือนบางคน

เห็นเขาทำาเช่นนี้ก็เลยเป็นมิตรกับซอมบี้มากข้ึน บางครั้งเมื่อถึงชั่วโมงเรียน 

ด้วยตัวเอง เจ้าซอมบี้ก็แอบเอาหลู่เว่ย* ไม่ก็ไก่ทอดเกลือมาให้พวกเขาเป็น 

การตอบแทน หลังจากนั้นแม้ว่าซอมบี้จะไม่อาจหลีกหนีฉายาท่ีโดนต้ังให้น้ี 

ไปได้ แต่อย่างน้อยก็ไม่มีใครรังแกเขาอีก เพราะเพ่ือนร่วมชั้นที่อยู่กินขนม 

ในชั่วโมงเรียนด้วยตนเองด้วยกันพร้อมใจกันปกป้องซอมบี้ 

นึกถึงเรื่องราวตอนน้ันแล้วก็รู้สึกคิดถึงวันเวลาเก่าๆ กู้ไหวเจินย้ิมแล้ว

เอ่ยว่า "จนถึงตอนน้ีพวกเรายังคดิไม่ออกเลยว่านายใช้วธีิไหนถึงแอบเอาอาหาร

เข้ามาในชั่วโมงเรียนด้วยตัวเองได้" 

"อ่า อย่าไปบอกใครล่ะ ครใูหญ่กับท่านปูข่องฉนัสนทิกัน อาหารพวกนัน้

ท่านปู่เป็นคนบังคับให้เขาเอามาให้ฉันเองล่ะ" ซอมบี้หรี่ตาเจ้าเล่ห์ 

"จริงเหรอ ครูใหญ่คนน้ัน?" กู้ไหวเจินสูดหายใจ ไม่คิดว่าคนแหกกฎ 

จะเป็นครูใหญ่ที่ชอบสั่งสอนคนอื่นด้วยใบหน้าเคร่งขรึมคนนั้น 

"จริง เขาเล่นหมากรุกแพ้ท่านปู่ตลอด ถึงรู้ว่าจะต้องแพ้ แต่เขาก็ชอบ 

* หลู่เว่ย เป็นอาหารทานเล่นชนิดหนึ่งที่จะเลือกของในถาดมาต้มใส่เครื่องปรุง ลักษณะคล้ายๆ ต้มพะโล้
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มาหาท่านปู่ เขาเลยต้องส่งอาหารให้ฉันตลอดสามปี" 

"จริงเหรอเนี่ย..." กู้ไหวเจินระเบิดหัวเราะ ทุกคนเดากันมาตลอดสามปี 

แต่ไม่มีใครเดาถูกเลยว่าคนร้ายคือครูใหญ่ 

ซอมบีหั้วเราะไปพร้อมๆ กับเขา รอยย้ิมนัน้ไม่เปลีย่นแปลงไปเลยสกันดิ 

ในช่วงเวลาเกือบครึง่ปีทีโ่ดนรงัแก ซอมบีแ้ทบไม่ย้ิม แต่ถ้าหากเขาย้ิม ใบหน้าน้ัน 

ก็จะดูใจดีอ่อนโยน เหมือนในชีวิตนี้ไม่เคยมีปัญหาใดๆ 

ตอนน้ันไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำาไมคนคนนี้ถึงไม่แสดงความหม่นหมอง

ออกมาเลย แต่เขาก็ชื่นชมการมองโลกในแง่ดีของซอมบี้ 

กู้ไหวเจนิรูส้กึว่าตนไม่ได้หัวเราะแบบนีม้านานแล้ว ทว่าเพียงหลบัตาลง

ใบหน้าเกรี้ยวกราดและเศร้าหมองของน้องสาวก็ฉายชัดขึ้นมา เขาย้ิมแล้ว 

ยกนำ้าผลไม้ขึ้นจิบ 

ในมือซอมบี้คือถ้วยชาร้อน ดูท่าเขาน่าจะขับรถมาเองเช่นกันจึงไม่ด่ืม

แอลกอฮอล์ พอเห็นว่าอีกฝ่ายจ้องชาร้อนในมือของตน ซอมบี้ก็ยกมือขึ้นเรียก

พนักงานเสิร์ฟมาเติมนำ้าในกานำ้าชา 

"มา ดืม่อะไรร้อนๆ หน่อย ใบชาน้ีฉนัเอามาเอง เดาว่านอกจากเหล้าแล้ว

ที่นี่คงมีแต่นำ้าผลไม้" ซอมบี้ยิ้มพลางเทนำ้าชาร้อนให้เขา 

กู้ไหวเจนิขอบคณุ รบัชามาดืม่สองสามอกึก็รูส้กึอุน่วาบทัว่ท้อง ไม่รูท้ำาไม 

พอได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของซอมบี้แล้ว เขาก็เอ่ยถามออกมาโดยไม่ทันคิด

"ฉันขอถามอะไรเจาะจงหน่อยได้มั้ย" 

หลังจากเอ่ยถามไปกลับเป็นเขาเองที่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่รอยยิ้ม

ของซอมบี้ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม "ถามมาสิ ฉันตอบได้หมดแหละ" 

"นายน่าจะรู้แล้วว่า...น้องสาวของฉันจากไปเมื่อไม่กี่วันก่อน" กู้ไหวเจิน

เห็นซอมบี้หุบย้ิม ใบหน้าฉายแววเคร่งขรึมแต่ตั้งใจฟัง ให้ความรู้สึกเหมือน 

ไม่มีอะไรที่พูดไม่ได้ "ก่อนท่ีเธอจะจากไป เธอเอาแต่โวยวายขอให้ฉันซื้อ 

มือถือเครื่องใหม่ให้ตลอด เม่ือวานฉันนึกถึงเร่ืองนี้เลยไปซื้อมือถือมาวางไว้ 

บนแท่นไว้ทกุข์ แต่ฉนักลบัเอาแต่...ฝันถึงน้อง เธอบอกว่ามนัใช้ไม่ได้ ไม่ใช่แค่

ครัง้เดียวนะ ฉนัเลยอยากถามว่านายเคยเจอลกูค้าของทีบ้่านพูดถึงเรือ่งแบบนี ้
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มาก่อนมั้ย" 

ซอมบี้พยักหน้าก่อนพูดขึ้นอย่างอ่อนโยน "คืออย่างน้ี ของท่ีวิญญาณ

ต้องการน่ะ มันไม่เหมือนกับของท่ีใช้บนโลกมนุษย์ นายต้องซื้อส่ิงท่ีเธอ 

สามารถใช้ได้"

'พี่ต้องซื้ออันที่ฉันใช้ได้ให้สิ'

เหมือนนำ้าเสียงโกรธเกรี้ยวของน้องสาวยังดังก้องอยู่ในศีรษะ กู้ไหวเจิน 

รีบถามต่อ "แล้วของที่เธอใช้ได้มันเป็นยังไง ฉันต้องไปหาซื้อที่ไหน ที่บ้านนาย

มีขายมั้ย" 

ซอมบีไ้ม่ได้ตอบเขาทันท ีอกีฝ่ายจ้องหน้าเขาอยู่เกือบครึง่นาทีถึงเปิดปาก  

"วันไหนเป็นวันตายครบเจ็ดวันของน้องนาย" 

กู้ไหวเจินนึกคิดแล้วตอบว่า "ครบเจ็ดวัน? พรุ่งนี้" 

"ถ้างัน้...ท่ีเธออยากได้ก็คอืมอืถือรุน่ใหม่ทีอ่ยู่บนป้ายโฆษณาใหญ่ๆ น่ัน

ใช่มั้ย" ซอมบี้ยกมือขึ้นลูบหน้าผาก ดูแล้วน่าจะค่อนข้างยุ่งยาก 

"ใช่ แม่ฉันมีลูกสาวคนเดียว รักเสียยิ่งกว่าอะไร มือถือเครื่องล่าสุดใช้ได้

ไม่ถึงสองเดือนด้วยซำ้า" กู้ไหวเจินยิ้มขื่น ถอนหายใจโดยไม่รู้ตัว 

เขาไม่เข้าใจน้องสาวตัวเองเลยจริงๆ มือถือ กระเป๋า กำาไล นำ้าหอม  

ทุกๆ สองสามวันจะต้องมีของท่ีน้องอยากได้ ที่อยากได้น่ะไม่ใช่ปัญหาหรอก 

ปัญหาอยู่ท่ีเขาต้องไปซื้อของให้เธอด้วยตัวเองทันที เด๋ียวน้ัน เวลาน้ัน ถ้า 

ไม่สามารถทำาตามความต้องการของเธอได้จะรับมือได้ยากซะย่ิงกว่าฟ้าถล่ม

เสียอีก เหมือนเขาทำาผิดต่อเธอมากเสียเหลือเกิน บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าจริงๆ 

แล้วสิ่งท่ีน้องสาวต้องการไม่ใช่ของพวกนั้นหรอก เธอแค่สนุกกับความรู้สึก 

มีอำานาจเหนือกว่าเขาเท่านั้นแหละ 

ซอมบี้มองดูสีหน้าเขา หยิบสมุดโน้ตออกมาจากกระเป๋าเสื้อโค้ต ก่อน

หยิบปากกามาเขียนท่ีอยู่พร้อมวาดแผนท่ีอย่างง่าย แล้วฉีกกระดาษแผ่นน้ัน

มาให้เขา

"ไปตามท่ีอยู่น่ี ร้านน้ีน่าจะขายของแบบท่ีนายต้องการ ถ้าไปถึงแล้ว 

ไม่มีของ ให้ลองถามเถ้าแก่ดูว่าเขาจะทำาให้ใหม่ได้มั้ย บอกเขาด้วยล่ะ พรุ่งนี้
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ครบรอบเจ็ดวัน รอไม่ได้" ซอมบ้ีพูด สายตาก็มองเขาราวกับกำาลังตรวจสอบ

บางอย่าง แล้วจึงเอ่ยประโยคที่เหมือนทั้งพูดกับตัวเองและพูดกับเขาว่า  

"น่าจะไม่มีปัญหา"

"ขอบคุณมาก" กู้ไหวเจินรับกระดาษโน้ตมา เห็นท่ีอยู่ที่เขียนบนน้ัน 

เป็นชือ่ถนนทีไ่ม่เคยได้ยินมาก่อน จงึใช้มอืถือเสร์ิชแผนที ่พบว่าอยู่ไม่ไกลเท่าไร 

ขับรถไปประมาณยี่สิบนาที 

"ขอถามหน่อยส.ิ..ถ้าเลยวันครบรอบเจด็วันไปจะเป็นยังไงเหรอ" กู้ไหวเจนิ 

คิดๆ ดูแล้วจึงเอ่ยถาม

"คือ...รีบซื้อให้เธอจะดีกว่าน่า ก่อนตายเธอถูกสปอยล์ ตายแล้วเธอ 

ก็ยังถูกสปอยล์เหมือนเดิม" ซอมบี้หัวเราะเหอะๆ แต่ดูไม่เหมือนกำาลังพูดเล่น 

เพราะมีความรู้สึกจริงจังอยู่หลายส่วน 

"รูแ้ล้ว ฉนัจะรบีไป" กู้ไหวเจนิยกมอืข้ึนมาดนูาฬิกา "แต่น่ีมนัจะสีทุ่ม่แล้ว 

ร้านนี้เปิดดึกขนาดนี้เลยเหรอ"

"วางใจเถอะ พวกเขาเปิดร้านตอนห้าทุ่ม นายแค่ไปให้ถึงก่อนห้าทุ่ม 

ก็พอแล้ว ไปถึงอาจจะเจอประตูปิดอยู่ นายก็ดันจนมันเปิดละกัน ไม่ต้อง 

กังวลหรอก" ซอมบี้บอกกับเขาด้วยสีหน้าจริงจัง 

"...ฉันเข้าใจแล้ว ขอบคุณ" แม้ฟังดูแล้วจะรู้สึกแปลกๆ แต่กู้ไหวเจิน 

ก็ยังขอบคุณอีกฝ่ายอีกครั้ง

"ไม่ต้องขอบคุณแล้ว พวกเราก็รู้จักกันมานาน" รอยย้ิมสนิทสนมของ

ซอมบี้ทำาเอากู้ไหวเจินเอ่ยถามไม่ออกว่าจริงๆ แล้วนายชื่ออะไรน่ะ สุดท้าย 

ก็ได้แต่แลกไอดีแชตกัน ชื่อที่ใช้ยังเป็นซอมบี้อีก

เขาได้แต่หัวเราะแห้งๆ ให้กับรอยย้ิมของซอมบีท่ี้ส่งมาพลางเดนิออกจาก 

งานเลี้ยงรุ่นเงียบๆ 

ทันทีที่เข้าไปนั่งในรถ กู้ไหวเจินก็หยิบมือถือออกมาส่งข้อความบอก 

สวี่หมิงรุ่ยว่าเขาจะกลับก่อน แล้วก็แอบถามชื่อของซอมบี้ไปด้วย

'ซอมบี้...ไม่ได้ชื่อซอมบี้หรอกเหรอ'
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กู้ไหวเจินมองข้อความที่ตอบกลับมาแล้วกลอกตามองบน ตั้งใจว่า 

จะกลับบ้านไปเปิดดูหนังสือรุ่น เขาเซ็ตโปรแกรมนำาทางเรียบร้อย แล้วจึง 

ขับรถออกมาจากคลับส่วนตัว
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กู้ไหวเจินมองดูโปรแกรมนำาทาง เมื่อแน่ใจว่ามาถูกที่แล้วจึงจอดรถ

แสงไฟสลัวริมทางสาดไปยังป่าไผ่ท่ีข้ึนเสียดสีกัน เวลาล่วงเลยเข้าสู ่

ฤดูหนาวแล้ว แม้ว่าอากาศจะยังไม่หนาวจัด แต่ก็รู ้สึกเย็นอยู่ไม่น้อย  

ประกอบกับเสียงลมพัดลู่ใบไผ่ทำาให้ดูมืดหม่น

กู้ไหวเจินไม่ได้รู้สึกหวาดหว่ัน แค่รู้สึกไม่แน่ใจกับภาพท่ีเห็นตรงหน้า  

เขารู้ว่าตรงนี้มีพ้ืนท่ีรกร้าง แต่ไม่คิดว่าจะเป็นป่าไผ่กว้างขนาดน้ี ท่ีน่ีห่างจาก

ใจกลางเมืองเพียงเล็กน้อย แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนหนีจากความวุ่นวาย

ของเมืองมาอยู่ในป่า 

กู้ไหวเจินก้มดูกระดาษในมือ ที่นี่เป็นซอยตัน สุดทางคือป่าไผ่ มองดู 

ห้องแถวแบบเก่าที่ตั้งเรียงรายอยู่ในซอยแล้วพลันนึกไปถึงราคาห้องพัก 

ในละแวกใกล้เคียง ไม่รู้ว่าที่นี่รอดจากการปรับปรุงของรัฐบาลมาได้ยังไง 

กู ้ไหวเจินเดินไปจนถึงห้องแถวที่อยู ่สุดซอยซึ่งเป็นตึกไม้สองชั้น  

บานประตไูม้แบบเก่าท่ีเคยเห็นในละครปิดเข้าหากันอย่างแน่นหนา โคมไฟนำา้มนั 

ดวงหนึ่งแขวนอยู่ใต้ชายคา เปลวเทียนอ่อนๆ สะท้อนป้ายบ้านเลขท่ี แสดง 

ที่อยู่ชัดเจน 

บ้านเลขที่ 44 ถนนหมิงเติง 

ถ้าไม่ใช่เพราะแผนที่อธิบายอย่างละเอียดแล้วล่ะก็กู้ไหวเจินคงไม่รู้ว่า 

มีซอยนี้อยู่ในเมือง 

บทที่ 2
เลขที่ 44 ถนนหมิงเติง
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กู้ไหวเจินก้มศีรษะลองมองแสงไฟที่ลอดออกมาทางด้านล่างประตู  

เมื่อแน่ใจว่าที่นี่ไม่มีกริ่ง เขาจึงยกมือขึ้นเคาะประตู 

เสียงท่ีเคาะลงบนประตูไม้นั้นเบาและทุ้มตำ่า กู้ไหวเจินรออยู่ครู่หน่ึง 

แต่ไม่มเีสยีงตอบรบั ดเูวลาใกล้จะสีทุ่่มครึง่แล้ว เขาเลยเคาะไปอกีสองสามครัง้  

รออยู่ครึ่งนาทีเลยลองดันประตูดูนิดหนึ่ง 

เขานึกถึงที่ซอมบี้บอกว่าถ้าประตูปิดอยู่ก็ให้ดันจนมันเปิด จึงผลัก 

บานประตูดังปึงปังอย่างไม่เกรงใจ ดันอยู่สักพักถึงได้ยินเสียงคลิกดังขึ้น  

เขาก้าวถอยหลังเล็กน้อย ในที่สุดก็มีคนเดินมาเปิด

เสียงเปิดประตูดังแปลกๆ นอกจากเสียงเนื้อไม้เสียดสีกับพื้นแล้ว ยังมี

เสียงฟันเฟืองบางอย่างหมุนดังคลิก คลิก คลิกอยู่หลายรอบ ในที่สุดประตูไม้

บานหนักก็ถูกเปิดออก

แสงไฟสลวัสาดออกมาจากภายในห้อง ผูช้ายร่างสงูใหญ่คนหน่ึงยืนอยู่

ด้านหน้า กำาลังมองเขาอย่างสำารวจ กู้ไหวเจินสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซ็นต์  

เขารู้สึกว่าตัวเองสูงกว่ามาตรฐานแล้ว แต่ชายตรงหน้าดูแล้วน่าจะสูงกว่าเขา

อย่างน้อยสิบเซ็นต์ได้ ใบหน้าน้ันเรียบนิ่งไร้ความรู้สึก มองผ่านแสงไฟไป 

ก็เจอกับดวงตาทอประกายอันไม่อาจคาดเดาได้ แค่เวลาเพียงแวบเดียวเขา 

ก็รู้สึกถึงความกดดันที่ปะทะเข้ามา 

กู้ไหวเจินชะงักไปนิดหน่ึง แล้วรีบแจกรอยย้ิมท่ีได้มาตรฐานท่ีสุดของ 

ตัวเอง "ขอโทษทีครับ เพ่ือนผมแนะนำาให้มาท่ีนี่ ผมอยากจะซื้อ...ซื้อมือถือ

เครื่องหนึ่ง" 

จรงิๆ แล้วเขาอยากจะบอกด้วยซำา้ว่าจะซือ้มอืถือทีน้่องสาวสามารถใช้ได้  

แต่คิดว่าถ้าเอ่ยออกไปอย่างนั้นมันดูไม่มีท่ีมาท่ีไป แค่บอกจุดประสงค์หลัก 

จะดีกว่า 

อกีฝ่ายหน้าตาย เห็นเขาไม่เอ่ยอะไรมาครึง่นาท ีกู้ไหวเจนิก็รูส้กึเคอะเขนิ

งุ่มง่าม ขณะที่กำาลังคิดว่าจะอธิบายอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่น้ัน ก็สังเกตเห็นว่า

สายตาของชายคนนี้กำาลังจ้องมองบางอย่างเหนือศีรษะเขา

กู้ไหวเจนิเงยหน้าขึน้มองตามโดยไม่รูตั้ว เหน็แต่โคมไฟเลก็ทีเ่ปลวเทียน
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ไหม้จนใกล้จะมอดส่งเสียงดังพั่บๆ 

ผู้ชายคนนี้จ้องมองโคมไฟเล็กอยู่สักพัก ในที่สุดใบหน้านิ่งเฉยนั้นก็เกิด

การเปลี่ยนแปลงบ้าง เขาขมวดคิ้ว โน้มตัวมาใกล้ กู้ไหวเจินรู้สึกว่าอีกฝ่าย 

เข้ามาชิดมากเกินไป จึงรีบถอยเท้าออกมาหนึ่งก้าว แต่ชายคนน้ีเพียงแค่ 

เงยหน้าขึ้นเป่าให้เทียนดับเท่านั้น

"มันจุดอยู่ตลอดเลยเหรอ" 

เสียงทุ้มนุ่มดังข้ึน เนื้อเสียงเหมือนเสียงประตูไม้ท่ีเขาเคาะไปเมื่อครู่  

กู้ไหวเจินหยุดค้าง ก่อนจะนึกได้ว่าชายคนนั้นกำาลังถามเขา 

"ตอนท่ีผมมา มันก็จุดอยู่ก่อนแล้ว" กู้ไหวเจินเอียงคอนึก ความจริง 

ตอนที่เขามองเห็นโคมไฟนั้น เปลวเทียนกำาลังเผาไหม้พอดี

ชายคนน้ันมองค้างที่โคมไฟอีกสักพัก รอจนสายตาน้ันหันกลับมา 

มองที่เขา กู้ไหวเจินจึงรีบฉีกย้ิมท่ีคิดว่าจริงใจที่สุดให้อีกฝ่ายพลางอธิบาย 

เพิ่มเติมว่า

"ต้องขอโทษทีม่ารบกวนกลางดกึนะครบั แต่พรุง่นีจ้ะเป็นวันครบรอบวัน

ตายเจ็ดวันของน้องสาว ผมรับปากไว้ว่าจะซื้อมือถือให้เธอ เพิ่งคุยกับเพื่อนว่า

ต้องมาซื้อกับคุณที่นี่ ก็เลยรีบมา" 

ชายคนนั้นได้ยินดังนี้ก็หมุนตัวเดินเข้าไปในบ้าน 

กู้ไหวเจนิถอนหายใจ คดิว่าท่าทางแบบน้ีคงหมายความว่าให้เขาเข้าไปได้  

จึงรีบตามเข้าบ้านไป

ความรูส้กึเมือ่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านนัน้เหมอืนกับได้เข้าสู่โลกอกีใบหน่ึง 

ความคิดแรกที่แล่นเข้ามาคืออุ่น ภายในห้องไม่ชื้นและอบอุ่นมาก อบอวล 

ด้วยกลิ่นแปลกๆ ของอะไรบางอย่าง คล้ายกลิ่นไม้ผสานกับกลิ่นหนังสือ  

เขาเงยหน้าขึ้นมอง บนเพดานมีโคมไฟนำ้ามันแขวนอยู่ ส่องแสงสลัวสะท้อน 

ไปทั่วห้อง 

บริเวณด้านหน้าและฝั่งด้านขวาล้วนเป็นตู้ไม้ท้ังหมด ด้านหน้าเป็น 

ลิน้ชกัทรงยาวทีด่คูล้ายกับท่ีวางกระดาษของชมรมศิลปะ แต่ละตู้มช่ีองวางของ 

อย่างน้อยสี่สิบห้าสิบช่อง ส่วนตู้ด้านขวาเป็นตู้ที่มีลิ้นชักเล็กๆ ซ้อนกันเหมือน
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ในร้านขายยา และยังมีอีกตู้ที่มีไหสีเข้มวางเรียงกันเต็มไปหมด 

กู้ไหวเจินไม่ได้เดาว่าไหเหล่านั้นบรรจุอะไร หันศีรษะไปมองที่ด้านซ้าย

และก็ต้องแปลกใจว่าตรงนั้นยังมีประตูไม้อีกบาน

มันเป็นประตูบานคู่ที่มีเน้ือไม้กว้าง ฝังด้วยทองเหลืองแผ่นกลม โดยมี

ฟันเฟืองไม้สามตัวเชื่อมต่อกันอยู่ด้านหลังอย่างสมบูรณ์แบบ 

กู้ไหวเจินไม่เคยเห็นห้องใครมีประตูสองด้านมาก่อน เขาก็แค่รู้สึกว่า 

มนัแปลกๆ เท่านัน้ หนัสายตามองทีก่ลางห้อง มโีต๊ะไม้ตัง้อยู่ตวัหน่ึง ขนาดกว้าง 

ราวสองเมตร ลายไม้สีเข้มเรียบเนียน ตัดมุมอย่างประณีตท้ังส่ีด้าน บนโต๊ะ 

มกีระดาษสแีดงเข้มชิน้เลก็ชิน้น้อยวางอยู่ และพ่นสเปรย์สทีองลงบนกระดาษไว้  

พออยู่ใต้แสงไฟแล้วดูสวยดึงดูดตา 

กู้ไหวเจนิรูส้กึว่ามนัเหมอืนห้องทำางานมากกว่าร้านค้าเสยีอกี เขาเข้าใจ

ทันที กลิ่นหนังสือเมื่อครู่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือ...กลิ่นของกระดาษ? 

ผู้ชายคนน้ันเดินไปยังตู้ที่อยู่ตรงข้ามประตูบานใหญ่ ดึงล้ินชักชั้นหน่ึง

ออกมา ก่อนจะเดินไปข้างหลังโต๊ะ

"หาเอาเอง" 

"โอเค ขอบคุณ" กู้ไหวเจินรีบเดินเข้าไป ภายในล้ินชักน้ันมีมือถือวาง 

เรียงกันเป็นแถว มีครบทุกรุ่นทุกย่ีห้อ เขารีบควานหารุ่นที่ต้องการแล้วหยิบ 

ออกมาทันที หลังจากที่หยิบขึ้นมาถึงได้รู้ว่ามือถืออันนี้ทำามาจากกระดาษ 

กู้ไหวเจินหยิบออกมาด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิง กลัวว่าถ้าหยิบ 

แรงมากไปจะทำาให้มอืถือกระดาษทีส่มจรงิอนัน้ีพังเอาได้ เมือ่พลกิด้านกลบัมาด ู

ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมงานฝีมือนี้ในใจ

เขานึกอยากถามเถ้าแก่จึงหันหน้ากลับไป แต่ดันเจอเข้ากับเงาของ 

คนคนหนึ่ง เขาสะดุ้งตกใจจนทำาของในมือหล่น

ถอยหลังไปเล็กน้อยจึงได้พบว่าที่จริงมีบันไดข้ึนไปชั้นสอง ด้านหน้า

บันไดมีคนยืนต่อแถวกันอยู่ ดวงตาขาวโพลนแต่ละคู่จ้องเขม็งไปข้างหน้า

กู้ไหวเจินตะลึงก่อนจะค่อยๆ คิดได้ว่ามันคือคนกระดาษ ผู้ชายคนน้ัน

เหน็สายตาของเขาเข้าก็เดนิไปเลือ่นม่านมาบงัคนกระดาษทีแ่สนประหลาดนัน่ไว้ 
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กู้ไหวเจินรู้ว่าปฏิกิริยาของเขาดูไม่ค่อยมีมารยาทนัก ท่ีน่ีน่าจะเป็น 

ร้านขายกระดาษ เพราะฉะน้ันต้องมีคนกระดาษอยู่แล้ว มิน่าน้องสาวถึง 

ชอบมาเข้าฝันบอกว่ามือถือใช้ไม่ได้ จะให้ของใช้แก่คนตายต้องเป็นของท่ี 

ทำาจากกระดาษงั้นสินะ? เขาไม่เคยนึกถึงจุดนี้มาก่อนเลย 

กู้ไหวเจินสงบสติอารมณ์ หยิบมือถือกระดาษวางลงบนโต๊ะ "ผมเอา 

อันนี้"

ผู้ชายคนนั้นก้มหยิบกระดาษสีแดงเข้มบนโต๊ะขึ้นมา มือขวาถือกรรไกร

ที่ดูโบราณเล่มหนึ่ง

กู้ไหวเจนิมองท่ีมอืของอกีฝ่ายด้วยความสงสยั ด้ามจบัโค้งมนของกรรไกร 

ทำาจากกระดองสลักลวดลาย ความยาวประมาณสิบเซ็นต์ เขาใช้น้ิวสามน้ิว 

วางลงบนกระดาษสีแดงเข้มนั้น คล้ายกับกำาลังวาดรูป แล้วตัดกระดาษทรง 

หัวใจแปลกๆ ออกมาอย่างคล่องแคล่วงดงาม ก่อนกระดาษจะค่อยๆ ร่วงลง

บนโต๊ะ คล้ายดอกไม้โรย 

"ใครบอกให้คณุมาหาผม" เขาถามโดยไม่เงยหน้า สนใจเพียงแต่กระดาษ

ที่ตัดในมือ 

กู้ไหวเจนิลงัเลนดิหน่ึง สายตายังคงจับจ้องท่ีการตัดกระดาษของอกีฝ่าย

พลางส่งยิ้มจริงใจกลับไปให้ "เพื่อนสมัย ม.ปลาย น่ะ บ้านของเขาเปิดบริษัท

ออร์แกไนซ์ วันนี้ได้เจอกันที่งานเลี้ยงรุ่นพอดี" 

ชายหนุ่มวางกรรไกรลง ย่ืนมือหยิบเศษกระดาษบนโต๊ะมาวางท่ีมือ  

ใช้น้ิวโป้งกดและคลึง จากน้ันก็พลิกด้าน แต่ละแผ่นพับทบกัน ประกอบเป็น

ดอกโบตั๋นบนฝ่ามือ

กู้ไหวเจนิจ้องมองอย่างตกตะลงึ ผ่านไปพักใหญ่ถึงพูดข้ึน "น่ีขายมัย้ครบั"

ชายหนุม่เงยข้ึนมามองเขาแวบเดยีว ราวกับจะดใูห้แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้าม

กำาลังถามถึงของในมือตน แล้วตอบช้าๆ ว่า "คนอื่นสั่งทำา"

"อ้อ ถ้าง้ัน..." กู้ไหวเจินกลืนคำาว่าคราวหน้าจะมาซื้อใหม่กลับลงไป  

เขานึกอย่างประทับใจว่านี่ไม่ใช่ร้านขายงานฝีมือ แต่เป็นร้านขายกระดาษ

"งั้นผมซื้อมือถือก็พอครับ" กู้ไหวเจินส่งย้ิมให้ชายหนุ่ม คิดว่าเขาน่าจะ
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ทำางานที่ข้องเกี่ยวกับซอมบี้ "คุณรู้จักเพื่อนผมมั้ย ที่เขามีฉายาว่าซอมบี้น่ะ" 

"สองร้อย"

"ครบั?" กู้ไหวเจนิชะงกั ก่อนฉกุคดิได้ว่าอกีฝ่ายหมายถึงมอืถือกระดาษนี่ 

ราคาสองร้อย เขารบีหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาพลางคิดว่างานศลิปะกระดาษ

ประเภทนีค้วรขายชิน้ละสองพันเสยีด้วยซำา้ ไม่อยากให้ชายหนุ่มเหน็แก่ซอมบี้ 

เลยรบีเอ่ยปากว่า "ไม่ต้องลดราคาให้ผมนะครบั พูดแล้วก็รูส้กึไม่ด ีผมกับเพ่ือนน่ะ  

หลังเรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลย แถมผมยังจำาชื่อเขาไม่ได้อีก จำาได้แค่ฉายา" 

"เขาชื่อสือจิ้งเจ๋อ" ชายหนุ่มเพียงมองเขาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก เงียบ

ไปอึดใจก่อนพูดขึ้น "สองร้อย" 

"อ้อ ง้ัน...ขอบคณุครบั" กู้ไหวเจนิชะงกัอกีครัง้ ไม่ทันนึกว่าชือ่น้ีคุน้หหูรอืไม่  

กลบัพบว่าในกระเป๋าสตางค์มแีค่ธนบตัรใบละหน่ึงพันหยวน จงึหยิบส่งให้เขา

หนึ่งใบ

ในท่ีสดุใบหน้าเรยีบเฉยของชายหนุม่ก็ปรากฏความรูส้กึออกมาเลก็น้อย

พลางตอบด้วยนำ้าเสียงไม่สบอารมณ์ "ผมไม่มีเงินทอน" 

"อ้อ งัน้ผมหาเศษก่อนนะ..." กู้ไหวเจินเหน็สหีน้าของอกีฝ่ายแล้วก็ต้องกลนื 

คำาว่าไม่ต้องทอนลงไป เห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มไม่รับบัตรเครดิต นี่เป็นครั้งแรก

ทีก่ารควักเงนิจ่ายมนัวุน่วายไปหมด เขาจำาได้ว่าตอนทีอ่อกจากบ้านพ่อแม่มา 

ยังแวะซื้อบุหรี่ที่ร้านขายของชำาของคุณยายตรงตีนเขาอยู่เลย ในกระเป๋า 

น่าจะมีเศษเงินอยู่บ้าง

กู้ไหวเจนิหยิบเหรยีญท้ังหมดออกมา รวมแล้วได้หนึง่ร้อยสามสบิหกหยวน  

เขาย้ิมแหยๆ พลางบอก "คณุรอแป๊บนงึนะครบั ผมจะไปแลกเงนิแล้วกลบัมา" 

ชายหนุม่ยกศรีษะมองนาฬิกาบนผนงั อกีสบินาทจีะห้าทุ่ม เขาส่ายหน้า

และเอ่ยว่า "คุณต้องกลับก่อนห้าทุ่ม เอาเหรียญวางไว้ก็พอ" 

เมือ่เห็นสหีน้าลงัเลใจของกูไ้หวเจนิ ชายหนุ่มก็จดัการหยิบมอืถืออนันัน้

ใส่เข้าไปในซองกระดาษ แล้วหยิบกระดาษบางๆ สีเหลืองที่ขีดด้วยเส้นสีแดง

ออกมาจากลิ้นชัก พับสองสามทบเป็นทรงสามเหลี่ยมและใส่เข้าไปด้วยกัน 

ในซองกระดาษ "ผมไปคิดเงินกับสือจิ้งเจ๋อก็ได้ หรือถ้าคุณคิดมากก็เอาเงินไป
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บริจาคที่วัดของเขาแทนแล้วกัน" 

เอ่ยมาถึงตรงนี้กู้ไหวเจินก็ไม่ได้ยืนกรานอะไรต่อ เพียงแต่วางเหรียญ 

ไว้บนโต๊ะ แล้วฉีกยิ้มเชิงขอโทษ "ขอบคุณครับ"

กู้ไหวเจินหยิบซองกระดาษขึ้นมา หมุนตัวตั้งท่าจะเดินออกจากร้าน  

เขาจำาที่ชายหนุ่มบอกเอาไว้ได้ว่าต้องกลับก่อนห้าทุ่ม ขณะท่ีกำาลังจะก้าวขา

พ้นประตูน้ัน อาจเป็นเพราะความเคยชินหรืออาจเพราะอยากรู้จักอีกฝ่าย  

เขาจึงหมุนกายกลับมาพร้อมหยิบนามบัตรจากกระเป๋าเสื้อส่งให้ชายหนุ่ม  

"ผมแซ่กู้ กู้ไหวเจิน" 

ชายหนุม่ชะงกัไปนดิ ก่อนย่ืนมอืออกมารบัพลางก้มมองนามบตัรในมอื 

เขาเงยหน้าขึ้นมองกู้ไหวเจินอยู่ชั่วขณะถึงค่อยเอ่ยตอบ "สือหมิง สือที่มาจาก

คำาว่าก้อนหิน กับหมิงที่มาจากคำาว่าจิบนำ้าชา"

"พูดแบบนี้อาจจะฟังดูแปลกไปสักหน่อย แต่ยินดีท่ีได้รู ้จักนะครับ"  

กู้ไหวเจินหัวเราะ คงไม่มีใครเหมือนเขาหรอกม้ัง น้องสาวสุดท่ีรักตาย เขา 

กลับมาทำาความรู้จักกับเถ้าแก่ร้านขายกระดาษ ไม่รู้ทำาไมตอนน้ีเขาถึงรู้สึก 

มีความสุขมากเหลือเกิน

แม้ว่าสีหน้าของสือหมิงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่มีความรู้สึกกดดัน

เหมอืนก่อนหน้าแล้ว เขาย่ืนมอืชีท้ีซ่องกระดาษในมอืของกู้ไหวเจนิ "ยันต์สเีหลอืง 

อย่าให้ไหม้ พกไว้ติดตัว" 

กู้ไหวเจินคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงกระดาษสามเหล่ียมท่ีเพ่ิงใส่เข้าไป  

เขาจึงล้วงเอายันต์ออกมาแล้วใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์แทน "ขอบคุณ" 

เขาย้ิมพลางโบกมือลาสือหมิง ถือซองกระดาษเดินไปยังรถที่จอดไว ้

รมิถนน ก่อนท่ีจะขึน้รถเขาหันกลบัไปมองอกีครัง้ เหน็เหมอืนประตูไม้เพ่ิงปิดลง  

ได้ยินเสียงคลิกของฟันเฟืองแม้อยู่ในระยะไกล 

ทันใดนั้นกู้ไหวเจินก็นึกขึ้นมาได้ว่าซอมบี้กับสือหมิงแซ่ 'สือ' เหมือนกัน 

ถ้าไม่ได้เก่ียวข้องกันทางธุรกิจก็อาจจะเป็นญาตกัินก็ได้? คดิไปคิดมาก็หวัเราะ 

เก็บความสงสัยใคร่รู ้ของตัวเองเอาไว้ ขณะไขกุญแจรถอยู่น้ันก็นึกได้ว่า 

อย่างน้อยๆ หลังจากคืนนี้เขาน่าจะไม่ฝันเห็นน้องสาวอีกแล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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