
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน





หากคณุพบว่าห้องพักราคาคุม้แสนคุม้ท่ีคุณเพ่ิงเซน็สัญญาการซือ้ขายไปไม่นาน

มเีรือ่งราวประหลาดซ่อนเร้นอยู่ทุกซอกหลบืของห้อง ทัง้ในตูเ้สือ้ผ้า เพดานห้อง ประตู

ทางเข้า กระทั่งพื้นที่พักผ่อนโดยรอบของคอนโดฯ แห่งนั้นก็ไม่รอดพ้น คุณจะเผ่นหนี

ไปทนัทีท่ีได้สมัผสักับเรือ่งประหลาดท่ีว่า หรอืจะเผชญิหน้ากับมนัอย่างกล้าหาญให้คุ้ม

กับเงินที่เสียไป

'หลินปั้นซย่า' ของเราเลือกอย่างหลังค่ะ อาจเพราะตัวเลขในบัญชีธนาคาร 

ของเขาตอบกลบัมาว่าควรจะคดิทบทวนให้ดก่ีอนตดัสนิใจ ท�าให้หลนิป้ันซย่าบอกกับ 

ตัวเองว่ายังไงก็จะไม่ย้ายออก แม้ว่าท้ังตนเองและเพ่ือนสนทิผูเ้ป็นรมูเมตต่างก็เจอกับ

เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกแค่ไหนก็ตาม หลินปั้นซย่าก็จะยืนหยัดต่อไปอย่างแน่วแน่

ต่อมาเขายังได้พบกับ 'ซ่งชิงหลัว' ผู้อาศัยห้องข้างเคียงท่ีดูเหมือนจะมีอะไร

แปลกๆ แอบแฝงอยู่เช่นกัน เรียกได้ว่าทั้งห้องพักและเพื่อนบ้านต่างก็ดูมีความพิเศษ

ทั้งหมด ทว่าแม้จะดูมีอะไรไม่ชอบมาพากล แต่หลินปั้นซย่าก็ค่อยๆ พบว่าชายหนุ่ม 

ที่ดูเย็นชาขั้นสุดอย่างซ่งชิงหลัวน้ันน่าจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาในการเผชิญหน้า

กับเรือ่งลีล้บัในบ้านได้...ดทู่าแล้ว ความประหลาดของซ่งชงิหลวัอาจจะมข้ีอดมีากกว่า 

ที่คิด?

ร่วมตดิตามและเอาใจช่วยหลนิป้ันซย่ากบัรมูเมตของเขาไปด้วยกันใน 'ภาพวาด

โครงกระดูก' นิยายแปลจีนแนวลึกลับอีกหนึ่งเรื่องที่เอเวอร์วายภูมิใจน�าเสนอ และ 

ขอแนะน�าว่าอย่าอ่านเรื่องนี้หลังฟ้ามืดจะดีกว่านะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ หลินปั้นซย่า ชายหนุ่มผู้มีปัญหาทางการเงินจึงพยายามหาห้องพัก 

  ราคาสดุคุม้ แม้ภายหลงัจะพบว่าห้องของตนเองมปัีญหา 

  บางอย่างก็ยังไม่คิดย้ายออก หลินปั ้นซย่าเป็นคน 

  ความรูส้กึช้า บ่อยครัง้ทีเ่จอเรือ่งชวนขนลกุก็กลบัไม่กลวั 

  อย่างคนอืน่ ซึง่เป็นเหตผุลหน่ึงท่ีท�าให้เขาสามารถท�างาน 

  ที่ต้องข้องเกี่ยวกับศพได้อย่างราบรื่น

✱ ซ่งชิงหลัว เพ่ือนบ้านของหลินปั้นซย่า ชายหนุ่มหน้าตางดงาม 

  ที่ให้ความรู้สึกเย็นชาข้ันสุด บุคลิกและอาชีพของเขา 

  ค่อนข้างเป็นท่ีกังขา ในห้องของชายหนุ่มมหีบีเลก็ใหญ่ 

  มากมายทีไ่ม่รูว่้าภายในบรรจอุะไรเอาไว้ และของคู่กาย 

  ของเขาก็คือลูกเต๋าสิบหน้าจ�านวนสองลูก

✱ จี้เล่อสุ่ย รมูเมตซึง่เป็นเพ่ือนสนทิทีค่บกันมาต้ังแต่สมยัมหาวิทยาลยั 

  ของหลินปั้นซย่า เขาคือคนแรกท่ีได้สัมผัสกับความ 

  ประหลาดบางอย่างภายในห้องของหลินปั้นซย่าและ 

  ซ่งชิงหลัว

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับการตาย การฆ่าตัวตาย การ

ฆาตกรรม

มีการบรรยายถึงเลือดและสภาพศพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"เป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้ยังไง...เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้!!" ดวงตา 

ทั้งสองข้างของชายหนุ่มแดงก�่า ขยับปากพึมพ�ากับตัวเองไม่หยุดด้วยสภาพ

จิตใจที่คลุ้มคลั่ง มือข้างหนึ่งทุบโต๊ะตรงหน้าอย่างแรง ขณะท่ีมืออีกข้างนั้น

เส้นเลือดด�านูนโป่ง เขาโยนบางสิ่งในมือลงบนโต๊ะไม่หยุด

ลูกเต๋าสองลูกกลิ้งออกจากฝ่ามือของเขา หลังกลิ้งขลุกๆ อยู่หลายรอบ

มันก็หยุดน่ิงสนิทอยู่บนโต๊ะ ลูกเต๋าสีแดงฉานสองลูกปรากฏแต้มเก้าแต้ม 

ราวกับเป็นเชือกแห่งชีวิตที่คล้องอยู่บนคอของเขาอย่างแน่นหนาก็มิปาน 

ดวงตาท้ังคู่ของเขาปูดโปน ขบฟันเสียงดังกรอด แค่นค�าพูดออกมาจากปาก 

ทีละค�า "เป็นไปไม่ได้..."

ดังนั้นเขาจึงโยนมันออกไปอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้งโดยไม่หยุดพัก...

แต่ไม่ว่าเขาจะโยนออกไปอกีก่ีครัง้ ลกูเต๋าท้ังสองลกูก็ทอยออกมาเป็นเก้าแต้ม

เสมอ

แก๊ง แก๊ง แก๊ง 

เสียงหวีดแหลมของนาฬิกาด้านหลังดังบอกเวลา ชายหนุ่มสติกระเจิง

พลนัหยุดการเคลือ่นไหว ทัง้สรรพางค์กายแขง็ค้างประหน่ึงรปูป้ันหิน เขาค่อยๆ 

หันหน้าไป แล้วก็พบว่าบนไหล่ของตนมีมือข้างหนึ่งที่ทาเล็บสีแดงเลือด 

ผิวขาวซีดราวกับกระดาษปรากฏอยู่

บทที่ 1 
ห้อง 1303 (1)
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หลินปั้นซย่าและจี้เล่อสุ่ยย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องนี้ได้ราวหนึ่งสัปดาห์แล้ว

ห้องนี้เป็นห้องที่สามของชั้นสิบสาม เลขห้อง 1303 หลินปั้นซย่าคือผู้ที่

ซื้อห้องนี้ จ่ายเงินดาวน์หนึ่งแสนหกหมื่นหยวน ผ่อนเดือนละสามพันหยวน 

นานสามสิบปี การซื้อคอนโดฯ ใกล้เมืองได้ในราคาน้ีนับเป็นราคาท่ีคุ้มค่า 

อย่างมาก ข้อเสยีเพียงอย่างเดยีวคอืสภาพแวดล้อมของย่านคอนโดฯ* นีอ้ยู่ใน

ระดับธรรมดา แต่เมื่อเทียบกับราคาท่ีถูกแล้ว ข้อด้อยเหล่าน้ีล้วนไม่นับเป็น

อะไรเลย

จี้เล่อสุ่ยเป็นเพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยของหลินปั้นซย่า ทั้งคู่สนิทกันมา

โดยตลอด เรียนจบแล้วก็ยังเช่าห้องอยู่ด้วยกัน หลังจากหลินปั้นซย่าซื้อ 

บ้านใหม่เขาก็ชวนเพื่อนมาอยู่ด้วย ซึ่งจี้เล่อสุ่ยก็ตอบรับด้วยความยินดีปรีดา

"ปั้นซย่า คืนนี้นายจะกลับกี่โมงเหรอ"

วันนี้เขาเข้ากะดึก ก่อนจะไปท�างานหลินปั้นซย่ายังช่วยจี้เล่อสุ่ยเตรียม

มื้อเย็นไว้ด้วย เขาก�าลังก้มหน้าสวมรองเท้า แล้วก็ได้ยินจี้เล่อสุ่ยเอ่ยถาม 

เสียงเบา

"น่าจะตีห้าล่ะมั้ง" หลินปั้นซย่าเอ่ย "ท�าไมเหรอ"

"ฉะ...ฉัน...ช่างเถอะ ไม่มีอะไร" จี้เล่อสุ ่ยอึกๆ อักๆ อยากจะบอก 

บางอย่างแต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกมา สดุท้ายก็ไม่สามารถเอ่ยค�าพูดในปากออกมาได้

"นายไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า" หลินปั้นซย่ามองรูมเมตของตัวเอง 

อย่างแปลกใจ สองสามวันมาน้ีจี้เล่อสุ่ยดูวิตกอย่างเห็นได้ชัด เอาแต่บอกว่า

ได้ยินเสียงไอของคนในห้องข้างๆ แต่ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

"อาจจะเป็นหวัดล่ะมั้ง" จี้เล่อสุ่ยหัวเราะ สีหน้าดูฝืนใจเล็กน้อย

หลินปั้นซย่ากังวล "นายไม่เป็นไรจริงๆ นะ? งั้น...คืนนี้ฉันจะรีบกลับ 

ให้เร็วหน่อย"

"ได้" จี้เล่อสุ่ยเอ่ย "นาย...รีบกลับมานะ"

จากนั้นเสียงปิดประตูก็ดังขึ้นแผ่วเบา หลินปั้นซย่าออกจากห้องไปแล้ว

จี้เล่อสุ่ยนั่งลงบนโซฟา เขารู้สึกว่าท้ังห้องเงียบลงทั้งๆ ที่โทรทัศน์ยัง 

* ย่านคอนโดฯ เป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยซึ่งมีคอนโดฯ หลายๆ ตึกอยู่ในพื้นที่เดียวกันคล้ายกับหมู่บ้าน
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เปิดอยู่ แต่เสียงของรายการที่ก�าลังฉายอยู่น้ีกลับส่งให้บรรยากาศท้ังห้อง 

ดูเงียบสงัดย่ิงกว่าเดิม ก่อนหน้านี้จี้เล่อสุ่ยไม่เข้าใจว่าเกิดปัญหาที่ตรงไหน 

กันแน่ จนกระทัง่วันนี ้เขาอยู่ในบ้านแล้วรูส้กึพรัน่พรงึ นกึกลวัจงึลงไปเดนิเล่น

ที่ด้านล่างคอนโดฯ สักรอบ

จีเ้ล่อสุย่เดนิวนไปมา จู่ๆ  เขาก็พบว่าทัง้ย่านคอนโดฯ นีไ้ม่มเีสยีงใดเลย

แม้แต่น้อย ไม่มีเสียงแมลง ไม่มีเสียงคน ไฟสีเหลืองนวลข้างทางหลายดวง 

สาดส่องไปยังพุ่มไม้รกทึบ เงาด�าลายพร้อยดูแปลกประหลาดทอดยาว 

ออกมา เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและหันไปมองตึกที่พวกเขาอาศัย เหงื่อก็ผุดขึ้นมา

ที่แผ่นหลังทันที ตึกนั้นมืดสนิท มองไม่เห็นดวงไฟแม้แต่ดวงเดียว ท่ามกลาง

แสงยามค�่าคืน อาคารสูงใหญ่นั้นราวกับภูเขาเดียวดาย เผยความหนาวเหน็บ

มืดสลัวดูน่ากลัวออกมา

จีเ้ล่อสุย่จ้องมองอาคารด้วยตวัทีส่ัน่เทา พลนัตระหนักได้ว่าย่านคอนโดฯ 

ที่มีขนาดไม่ใหญ่นี้แทบไม่มีคนอยู่เลย อาคารท่ีมีเพียงสามหลังก็มองแทบ 

ไม่เห็นดวงไฟ แววตาของเขาสบัสนลงัเลอยู่ท่ามกลางหมูตึ่กอนัมดืมดิ สุดท้าย

ก็เจอหน้าต่างบานหนึ่งที่มีแสงสว่าง ในที่สุดในอกที่กลัดกลุ้มก็โล่งใจได้เสียที

"ก็มีคนอยู่ไม่ใช่เหรอ" จี้เล่อสุ่ยล้อตัวเองเล่น และยังบ่นกับตัวเองว่า 

"คงเป็นเพราะพื้นที่ลาดเอียงเกินไป อัตราคนอยู่อาศัยก็เลยไม่สูง..."

เขายังพูดไม่ทันจบ ตรงหน้าต่างที่มีแสงสว่างนั้นก็ปรากฏเงาสีด�าขึ้น 

แต่เพราะยืนในมุมท่ีย้อนแสงจี้เล่อสุ่ยจึงมองเห็นไม่ชัดนัก เขาท�าได้เพียง

จ�าแนกจากแสงเงาพร่ามัวว่าน่ันคงเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งก�าลังยืนอยู่ข้าง

หน้าต่างแล้วมองออกมาข้างนอก

เดิมทีจี้เล่อสุ่ยจะเดินผ่านหน้าต่างบานนั้นไป แต่ไม่รู้เพราะอะไร จู่ๆ 

ฝีเท้าของเขาก็หยุดชะงกั สญัชาตญาณบางอย่างของมนษุย์ยับยัง้ฝีเท้าทีก่�าลงั

ก้าวไปข้างหน้าท�าให้เขาต้องหยุดอยู่ที่เดิม

ท้องฟ้ามืดเกินไป เขาจึงมองรูปลักษณ์ของหญิงคนนั้นได้ไม่ชัด เห็นได้

เพียงเลอืนรางว่าผูห้ญิงคนนัน้ย่ืนแขนขาวราวหิมะท้ังสองข้างออกมา แล้วผลัก

หน้าต่างตรงหน้าเปิดออกเบาๆ
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เธอจะเปิดหน้าต่างท�าไม คนืนีล้มแรง แล้วยัง...หนาวขนาดนีอ้กี จีเ้ล่อสุย่

คิดด้วยความสับสนงุนงง

ครูต่่อมา ความสบัสนของเขาก็ได้รบัค�าตอบ หญิงสาวผลักหน้าต่างเปิด 

หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วร่างนั้นก็กระโดด กระโดดลงมาทั้งอย่างนั้นเลย!

ตึง!!!

เสียงเสียดหูดังขึ้น จี้เล่อสุ่ยมองคนคนหนึ่งกลายเป็นศพแหลกเป็นชิ้นๆ 

ต่อหน้าต่อตาตัวเองอย่างตะลึงงัน แสงยามค�่าคืนเสริมให้สีเลือดดูเหมือนกับ

กลายเป็นน�้าสีด�าขลับ กระเซ็นสาดจี้เล่อสุ่ยทั้งตัว

"อ๊าก!!!" เมื่อได้เห็นภาพน่ากลัวตรงหน้ากับตาตัวเอง จี้เล่อสุ่ยก็ส่งเสียง

กรีดร้อง หมุนตัวเตรียมจะวิ่งหนี ทว่าทันทีท่ีเขาหันกายก็รู ้สึกว่ามีบางสิ่ง 

จบัชายเสือ้ของตนไว้แน่น เขาสะดดุซวนเซไปหลายก้าวแล้วล้มลงบนพ้ืนอย่าง

ทุลักทุเล

"อ๊าก! อ๊ากกก!!!!!" ไม่เคยเหน็คนตายใกล้ขนาดน้ีมาก่อน จีเ้ล่อสุย่ตกใจ

จนแทบสติแตก เขาล้มลงกับพ้ืนและถอยกรูดไปข้างหลังไม่หยุด จนกระท่ัง

แผ่นหลังไปชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางต้นหนึ่ง เขาถึงหยุดลง

"มีคนตาย! มีคนตาย!!!" จี้เล่อสุ่ยกรีดร้องเสียงแหบ เขาอยากร้องขอ

ความช่วยเหลอืจากคนอืน่ แต่ในย่านคอนโดฯ อันมืดมิดอย่างกบัสุสานผีดบินี้

มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้น

"เล่อสุ่ย? เล่อสุ่ย นายโอเคหรือเปล่า" เสียงคนพูดดังลอยมาอย่าง 

เลือนราง ขับไล่ความหนาวเหน็บบนกายออกไป จี้เล่อสุ่ยท่ีขดตัวเป็นก้อน 

เงยหน้าขึ้นอย่างงุนงงและได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคย เป็นเพ่ือนสนิทของเขาเอง 

หลินปั้นซย่า

เหมือนว่าหลินปั้นซย่าจะกลับมาจากท�างานกะดึกแล้ว สภาพไม่ต่าง

อะไรจากตอนที่ทั้งสองแยกกันเมื่อบ่าย ตอนนี้อีกฝ่ายก�าลังพยุงไหล่ของเขา 

ถามว่าเขาเป็นอะไรด้วยความกังวล

"มะ...มีคนกระโดดตึก" จี้เล่อสุ่ยคว้าแขนหลินปั้นซย่า ชี้น้ิวสั่นเทา 

ไปด้านหน้า "ตาย...ตายข้างหน้านี้เลย"
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"กระโดดตึก?" หลินปั ้นซย่าฉงนเล็กน้อย เขาเอ่ยด้วยความลังเล 

"ข้างหน้านี้น่ะเหรอ"

"ใช่...ใช่แล้ว" จี้เล่อสุ่ยรีบพยักหน้า

หลนิป้ันซย่ามองส�ารวจทางเดินด้านหน้าครูห่น่ึง ส่ายศีรษะ "ไม่เห็นมเีลย"

จี้เล่อสุ่ยได้ยินก็ร้อนรน ขาสั่นเทาท้ังสองข้างฝืนลุกขึ้นยืนจากพ้ืน แต ่

ยังคงอ่อนเปลี้ยเล็กน้อย จึงให้หลินปั้นซย่าช่วยประคองเขาเดินไปข้างหน้า 

สองก้าว

ทางมืดสลัวเล็กแคบเส้นนี้ทอดยาวคดเคี้ยวไปสุดลูกหูลูกตา แม้จะเห็น

ไม่ค่อยชัดแต่ก็ยังพอมองออกได้ว่าบนนั้นไม่มีรอยเลือด และยิ่งไม่ต้องพูดถึง

ศพเลย

"ท�าไม...ไม่มแีล้วล่ะ" จีเ้ล่อสุย่เอ่ยถามอย่างเหม่อลอย แทนทีจ่ะบอกว่า

เขาก�าลังถามหลินปั้นซย่า ต้องบอกว่าเขาก�าลังถามตัวเองอยู่มากกว่า

"อะไรคือไม่มีแล้ว" หลินปั้นซย่ายื่นมือไปจับๆ หน้าผากจี้เล่อสุ่ย "นาย 

โอเคมั้ย"

จี้เล่อสุ่ยสะบัดหัวหนักๆ ให้ตนเองตื่นตัวขึ้นเล็กน้อย เขาแหงนหน้ามอง

ตกึข้างๆ แต่กลบัพบว่าหน้าต่างท่ีส่องสว่างบานเมือ่ครูน้ั่นหายไปแล้ว ราวกับว่า

สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่นานเขาแค่หลอนไปเอง

"เป็นไปได้ยังไง" จี้เล่อสุ่ยเอ่ยอย่างใจลอย

"นายเห็นอะไรมา" หลินปั้นซย่าถาม

"ฉันเห็นคนกระโดดลงมาจากตึก" จี้เล่อสุ่ยเอ่ย "กระโดดจากตรงนั้น 

ลงมาข้างหน้าฉัน...เลือด...มีเลือดกระเด็นมาโดนตัวฉันด้วย"

เอ่ยจบก็กลวัว่าหลนิป้ันซย่าจะไม่เชือ่ เขาจงึดึงชายเส้ือตัวเองข้ึน "ตรงน้ี... 

ตรงนี้ไง"

แต่แสงสลัวของไฟข้างทางส่องให้เห็นว่าเส้ือโค้ตสีขาวของตนสะอาด

สะอ้าน รอยเลือดเมื่อครู่นี้หายไปอย่างไร้ร่องรอย

บรรยากาศเงียบสงัดลง

ในตอนนั้นเอง หลินปั้นซย่าจับบ่าจี้เล่อสุ่ยไว้เบาๆ เอ่ยเสียงอ่อนโยน 
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"ไม่เป็นไรนะ พวกเรากลับกันก่อนเถอะ ฉันซื้อเนื้อหมูมาเยอะเลย พวกเรา 

ไปกินอะไรกันก่อนสักหน่อยดีกว่า"

จี้เล่อสุ่ยผงกศีรษะเงียบๆ

ท้ังสองเดินทอดน่องกลับไปพร้อมกัน เมื่อถึงใต้อาคารจี้เล่อสุ่ยถึง 

นึกขึ้นได้ เอ่ยถามหลินปั้นซย่าว่าท�าไมถึงกลับมาก่อนเวลาได้

"มีงานเข้ามา พอท�าเสร็จก็กลับมาเลย" หลินปั้นซย่าเอ่ย "ฉันแวะไป 

ซูเปอร์มาร์เก็ตมา ซื้อหมูลดราคามาด้วย"

"อ๋อ" จี้เล่อสุ่ยตอบรับเสียงแผ่ว

"เนือ้หมนูีแ่พงขึน้ทกุวันเลย" หลนิป้ันซย่าเอ่ย "เมือ่วานนายบอกว่าอยาก

กินหมูไม่ใช่เหรอ นี่กินข้าวหรือยัง"

"กินแล้ว" จี้เล่อสุ่ยยังตอบสนองช้าอยู่มาก

หลินปั้นซย่าเห็นสภาพจี้เล่อสุ่ย ในใจก็คิดว่าเขาคงตกใจไม่น้อย จึง 

หาหัวข้อสนทนาอื่นๆ ขึ้นมาคุยกับอีกฝ่ายแล้วเดินไปคุยไปตลอดทาง รอ 

จนกว่าจะถึงบ้าน จี้เล่อสุ่ยที่กลัวจนตัวแข็งทื่อน่าจะผ่อนคลายกลับมาเป็น

เหมือนเดิมได้ในที่สุด

จี้เล่อสุ่ยเช็ดหน้าผาก ลูบโดนหยดน�้าเย็นเยียบบนน้ัน เขาถอนหายใจ 

เอ่ยเสียงแผ่วเบา "เมื่อก้ีตกใจแทบตาย ฉันนึกว่ามีคนกระโดดตึกตรงหน้า 

ฉันจริงๆ"

"อาจจะแค่โยนอะไรลงมาก็ได้" หลินปั้นซย่าเอ่ย "นายคงมองผิดไป"

"งั้นเหรอ" จี้เล่อสุ่ยแค่นย้ิม "ปั้นซย่า พวกเราก็ย้ายเข้ามาสัปดาห์หน่ึง

แล้ว ท�าไมย่านคอนโดฯ นี้ถึงไม่เห็นใครเลยล่ะ"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "เจ้าของบ้านบอกว่าที่นี่เป็นย่านใหม่ ไม่ค่อยมีคนอยู่"

จี้เล่อสุ่ยบอกว่า "แต่คนมันน้อยเกินไปหน่อยนะ"

"ก็น้อยไปนิดจริงๆ"

ทั้งสองออกมาจากลิฟต์ พอหันตัวเดินเข้าโถงทางเดิน ก็เห็นห้องข้างๆ 

พวกเขาก�าลังปิดประตูลงอย่างแรงพอดี

"เอ๋? มีเพ่ือนบ้านมาอยู่แล้วเหรอ" จี้เล่อสุ่ยเอ่ยด้วยความประหลาดใจ 
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"ย้ายเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่"

"อาจจะ...สองสามวันนีล่้ะมัง้" หลนิป้ันซย่าเองก็รูส้กึประหลาดใจเช่นกัน

"มีเพ่ือนบ้านสักคนก็ไม่เลว" จ้ีเล่อสุ่ยเช็ดเหงื่อเย็นบนหน้าผากจนแห้ง

แล้วก็ผ่อนลมหายใจ "ไม่อย่างนัน้ท้ังตกึนีก็้มแีค่เราสองคน น่ากลวัใช่ย่อยเลย"

หลินปั้นซย่ายิ้มอ่อนโยน พยักหน้าเบาๆ
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ตั้งแต่ได้เห็นคนกระโดดลงจากหน้าต่างกับตาตัวเอง สภาพจิตใจของ 

จี้เล่อสุ่ยก็ไม่ค่อยดีนัก

หลินปั้นซย่าเองก็มองออกว่าอีกฝ่ายมีอาการผวา วันต่อๆ มาเขาจึง 

เลิกงานกะดึกก่อนเวลาเพ่ือมาปลอบเพ่ือนของตน แล้วยังต้ังใจท�าอาหาร 

ที่จี้เล่อสุ่ยชอบทานมากที่สุดอีกหลายมื้อด้วย

เพ่ือนบ้านย้ายเข้ามาอยูห่ลายวนัแล้ว ตอนแรกหลนิป้ันซย่าอยากเข้าไป

ทักทาย แต่หลายวันมาน้ีเพ่ือนบ้านกลับท�าตัวลึกลับเป็นเทพมังกรเห็นหัว 

ไม่เห็นหาง* หลินปั้นซย่าจึงจ�าต้องล้มเลิกความคิด

วันน้ีหลินปั้นซย่าต้องเข้างานกะดึกอีกแล้ว แม้จะกังวลเล็กน้อยแต่ก็ 

จ�าต้องทิ้งให้จี้เล่อสุ่ยอยู่ที่บ้านตามล�าพังอยู่ดี

พอหลนิป้ันซย่าไป จีเ้ล่อสุย่ก็รบีเปิดเสยีงโทรทศัน์จนสดุทันท ีและขดตัว

อยู่บนโซฟาไม่กล้าขยับเขยื้อน

นอกหน้าต่างถูกปกคลุมด้วยแสงยามโพล้เพล้ ชั้นเมฆหนาบดบัง

แสงจันทร์และดวงดาว เหลือเพียงความมืดครึ้มที่ราวกับจะกลืนกินคนเข้าไป 

ลมหนาวหวีดหวิวพัดกระทบกระจกหน้าต่าง เมื่อฟังดีๆ จะได้ยินเสียงกรีดร้อง

ของลม เหมือนเสียงโหยหวนของมนุษย์ที่ใกล้จะสิ้นชีพ

จี้เล่อสุ่ยเริ่มรู้สึกหนาวกายอีกครั้ง ความหนาวชนิดน้ีมีมาต้ังแต่วันแรก

* เทพมังกรเห็นหัวไม่เห็นหาง เปรียบเปรยถึงผู้ที่ท�าตัวลึกลับ ไม่เปิดเผยตัวตน

บทที่ 2 
ห้อง 1303 (2)



15ซีจื่อซวี่

ที่เขาย้ายเข้ามาในห้อง มันเป็นเหมือนหนอนแมลงชอนไชท่ีหลังเท้า* ราวกับ

เงาตามตัว ตอนแรกเขานึกว่าตนเพียงแค่ข้ีระแวง แต่เมื่ออยู่ที่นี่นานวันเข้า 

ความหนาวน่าขนลุกนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

จี้เล่อสุ่ยกระชับผ้าห่มบนกาย ใช้แสงที่มีกวาดตามองห้องน่ังเล่นท่ี 

ไม่สว่างแห่งน้ีเงียบๆ อาจเป็นเพราะเพ่ิงเข้ามาอยู่ ของในห้องที่เป็นของ 

พวกเขาเองจงึมไีม่เยอะนัก ส่วนใหญ่ล้วนเป็นของทีเ่จ้าของห้องคนเก่าทิง้ไว้ให้

ในห้องนั่งเล่นมีโทรทัศน์เพียงหนึ่งเคร่ือง โต๊ะและโซฟาอีกอย่างละ 

หนึ่งตัว เรียบง่ายอย่างมาก ถ้ามีเพียงเท่าน้ีก็แล้วไป ทว่าสิ่งที่ท�าให้จี้เล่อสุ่ย

รู้สึกไม่สบายใจเลยกลับเป็นภาพวาดภาพหนึ่งที่แขวนอยู่ตรงมุมห้องนั่งเล่น

ภาพนั้นค่อนข้างพิเศษนิดหน่อย มันเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงสีแดง

ครองพ้ืนท่ีเต็มทั้งกรอบรูปภาพ มองเผินๆ คล้ายก�าลังจดจ้องตรงมาข้างหน้า

ด้วยรอยย้ิม แต่หากเดินเข้าไปมองใกล้ๆ จะพบว่าใบหน้าของหญิงคนนั้น 

พร่ามัว มองเห็นไม่ชัดราวกับสีน�้าฟุ้งๆ เบลอๆ

จี้เล่อสุ่ยไม่ค่อยชอบภาพนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่อย่างไรนี่ก็เป็นบ้าน

ของหลินปั้นซย่า เขาแค่มาอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้นจึงค่อนข้างเกรงใจที่จะร้องขอ

ออกไป แล้วทนสะกดความรู้สึกไม่สบายใจนั้นเอาไว้อย่างไม่เต็มใจ

กาลเวลาไหลผ่านไปทีละนิด จี้เล่อสุ่ยใช้ผ้าห่มห่อตัวไว้ ฟังเสียงลม 

นอกหน้าต่างที่กรีดเสียงแหลมขึ้นเรื่อยๆ แล้วหลับไปบนโซฟาโดยไม่รู ้ตัว 

เพียงแต่การหลบัฝันนีช่้างไม่หอมหวานเอาเสยีเลย ทัง้ยังเตม็ไปด้วยเสยีงงมึง�า

คล้ายเสียงกระซิบกระซาบ ราวกับมีบางสิ่งเดินอยู่ข้างๆ ตัวเขา ร่างกายของ 

จี้เล่อสุ่ยเย็นเฉียบขึ้นเรื่อยๆ ประหนึ่งนอนอยู่ในห้องแช่แข็งใต้ดิน

ภายในห้องอันเงียบสงัด เสียง 'ก๊อกๆ' เบาๆ สองครั้งน้ันฟังดูชัดเจน 

แจ่มแจ้ง จี้เล่อสุ่ยตัวสั่นอย่างรุนแรงด้วยความหนาว เขาถูกปลุกให้ตื่นจาก

ความหนาวเหน็บด้วยเสยีงน้ี เขาหอบหายใจแรงๆ หลายที แล้วหนัมองโทรทัศน์

ตรงหน้า แต่กลับเห็นเพียงหน้าจอที่เต็มไปด้วยเกล็ดหิมะสีขาวส่งเสียงดัง 

ซ่าๆ

* หนอนแมลงชอนไชที่หลังเท้า หมายถึงแผลเน่าเปื่อยติดกระดูก ใช้เปรียบถึงศัตรูท่ีรุกรานเข้ามาและยาก 
ที่จะก�าจัด
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เสียง 'ก๊อกๆ' ดังขึ้นอีกครั้ง คราวน้ีจี้เล่อสุ่ยได้ยินอย่างชัดเจน เสียงน้ี 

ดังมาจากหน้าประตู จี้เล่อสุ่ยเอ่ยถามอย่างตื่นตัว "ใคร?!"

ไม่มีเสียงตอบรับ

"ใครอยู่ข้างนอก" แม้จะรู้สึกถึงความผิดปกติอยู่บ้างแต่จี้เล่อสุ่ยก็ยังคง

ลุกขึ้นมา เดินไปที่ประตูโดยแวะหยิบไม้ถูพื้นหลังประตูห้องน�้าติดมือมาด้วย

ก๊อกๆ ก๊อกๆ

เสยีงดงัข้ึนเหมอืนกับมคีนก�าลงัเคาะประตูเบาๆ จีเ้ล่อสุย่แนบหน้าไปกับ

ประตู เมื่อส่องตาแมวมองทะลุกระจกเล็กแคบไป เขาเห็นเพียงโถงทางเดิน 

ที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

"ใครน่ะ ใครเล่นอะไรแผลงๆ" หากเป็นเมื่อก่อน สิ่งถัดไปที่จี้เล่อสุ่ย 

จะท�าคือเปิดประตู แต่เรื่องที่เขาเจอมาหลายวันน้ีท�าให้เขารอบคอบข้ึนมาก 

เขาไม่ได้เปิดประตูแต่ถอยหลังไปหลายก้าว ถีบไปที่ประตูหนักๆ หนึ่งที 

ก่อนตะคอก "ใครอยู่ข้างนอกนั่น!!!"

เสียงเคาะประตูหยุดลง

จี้เล่อสุ่ยก่นด่า "แม่แกสิ อย่าให้จับได้นะ ฉันจะต่อยแกให้!" เขาทั้งพูด

ทัง้ด่าพลางหันกลบัไปยงัห้องน่ังเล่น ทว่าเพ่ิงเดนิไปได้สองก้าว ภายใต้แสงไฟ

อันน้อยนิดเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่าง ทั้งตัวเขาสั่นสะท้าน

ในห้องนั่งเล่นก็ยังคงเป็นห้องนั่งเล่นเม่ือครู่ เพียงแต่มีบางสิ่งน้อยลง 

กว่าเดิม ภาพที่แขวนอยู่ตรงมุมนั้นเหลือเพียงความมืดอึมครึม ผู ้หญิง 

ในชุดกระโปรงสีแดงที่ดวงหน้าเลือนรางคนนั้นหายไปจากภาพวาดแล้ว

เธอหายไป หรอืว่าออกไปแล้ว? ถ้างัน้ตอนนีเ้ธอไปอยู่ท่ีไหนกัน จีเ้ล่อสุย่

หันไปด้วยร่างกายที่แข็งทื่อ แล้วก็ได้ยินเสียงก๊อกๆๆ ดังจากหน้าประตูอีกครั้ง 

ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างก�าลังเคาะประตูอยู่

"ใคร...ใครน่ะ" ด้วยความกลัวสุดขีดเสียงของจ้ีเล่อสุ่ยจึงแหบแห้งข้ึน 

เขารู้สึกว่าร่างกายของตนเหมือนท�ามาจากก้อนหินอย่างไรอย่างน้ัน แม้แต ่

การเคลือ่นไหวท่ีง่ายทีส่ดุอย่างการเดนิก็ยังยากย่ิง จีเ้ล่อสุย่ใช้แรงเฮอืกสดุท้าย

เดินไปยังประตูช้าๆ แล้วแนบตากับช่องตาแมวอีกครั้ง
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"ฉันเอง" เสียงคุ้นเคยดังลอดมาจากข้างนอก จี้เล่อสุ่ยมองเห็นใบหน้า

ของหลินปั้นซย่าผ่านตาแมว หลินปั้นซย่าย้ิมเอ่ย "ฉันไม่ได้พกกุญแจ นาย 

เปิดประตูให้ฉันหน่อยสิ"

จี้เล่อสุ่ยเอ่ย "ปั้นซย่าเหรอ"

"ฉันเอง" หลินปั้นซย่าบอก "นายเป็นอะไรไป เคาะประตูตั้งนานแล้ว 

แต่ท�าไมไม่ตอบเลย"

จีเ้ล่อสุย่ถาม "ป้ันซย่าจรงิๆ เหรอ" เขากลนืน�า้ลาย มอืวางลงไปบนลกูบดิ

ประตูแล้ว ทว่าเขาพลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้จึงเอ่ยเสียงแหบแห้ง "ละ... 

หลินปั้นซย่าไม่เคยลืมพกกุญแจ แกไม่ใช่หลินปั้นซย่า แกเป็นใคร"

รอยย้ิมของ 'หลินปั้นซย่า' จางหายไป แววตามืดครึ้มจ้องจี้เล่อสุ่ยน่ิง 

แก้มของเขาเป็นเหมอืนเทียนไขละลาย เริม่บดิเบีย้วเปลีย่นรปูร่าง หลอมละลาย

ไม่หยุด เสียงของเขาก็เปลี่ยนเป็นเสียดแหลมรุนแรง ราวกับเสียงโหยหวน 

ของลมกลางคืน เขากรีดร้อง "ปล่อยฉันออกไป..."

จี้เล่อสุ่ยส่งเสียงร้องคร�่าครวญ เขาซวนเซถอยหลัง สะดุดไม้ถูพื้นในมือ

จนล้มลงกับพ้ืน เขาไม่สนใจจะลกุขึน้ รบีเกลอืกกลิง้ไปตรงข้างโซฟา กดโทรออก

ไปยังเบอร์หนึ่งด้วยมือที่สั่นเทา

"ช่วยด้วย ช่วยด้วยยย...ปั ้นซย่า ช่วยฉันด้วย!!!" จี้เล่อสุ ่ยตะโกน 

ร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กท่ีควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และมีเพียงโทรศัพท์ในมือ 

ที่เป็นเส้นฟางยื้อชีวิต* ของเขา "ห้องนี้มีผี...ช่วยฉันที...มีผี มีผี..."

พอหลินปั้นซย่าท่ียังท�างานอยู่รับสายของจี้เล่อสุ่ยแล้วก็ชะงักเล็กน้อย 

เมื่อตระหนักได้ว่าสถานการณ์ดูไม่ดีแล้วจึงหันไปบอกกับเพ่ือนร่วมงานข้างๆ 

และวางแผนจะกลับบ้านทันที

เพ่ือนร่วมงานเห็นท่าทางลุกลี้ลุกลนที่หาได้ยากของเขาก็ถามว่าเขา 

เป็นอะไรด้วยความประหลาดใจ

"เพ่ือนที่อยู่ด้วยกันกับผมเกิดเร่ืองน่ะ" หลินปั้นซย่าถอดถุงมือออก 

แล้วเอ่ยเสียงเบา

* เส้นฟางยื้อชีวิต เป็นส�านวน หมายถึงความหวังสุดท้าย
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"เกิดเรื่อง?" เพื่อนร่วมงานหัวเราะพลางเอ่ย "ผีหลอกเหรอ"

หลินปั้นซย่าเหลือบมองเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานไหวไหล่ "ไม่ได้ตั้งใจจะฟัง เขาเสียงดังเกินไปหน่อยน่ะ"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "ช่วงนี้เขาสภาพจิตใจไม่ค่อยโอเค"

"โธ่ โลกนี้มีผีที่ไหนกัน" เพ่ือนร่วมงานกล่าว "ถ้ามีผี พวกเราคงไม่ต้อง 

ท�ามันแล้วอาชีพนี้"

หลินปั้นซย่าหัวเราะแต่ไม่ได้พูดอะไร เดินเข้าห้องล็อกเกอร์เปลี่ยนเป็น

ชุดล�าลองก่อนเดินออกทางประตูมาเรียกรถแล้วจากไป จากที่ท�างานของเขา

ถึงบ้าน ถ้ารถไม่ติดก็ใช้เวลาสิบกว่านาที เขาโทรหาจี้เล่อสุ่ยตลอดทาง 

ทว่าโทรศัพท์กลับแจ้งว่าสายไม่ว่าง

หลินปั้นซย่าค่อนข้างกังวล เพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ จี้เล่อสุ่ยก็มีท่าท ี

ที่ผิดปกติไป ไม่ก่ีวันก่อนยังเกิดภาพหลอนว่าเห็นคนกระโดดตึกด้วย เดิมที 

วันนี้เขาดีขึ้นเล็กน้อย แต่ใครจะรู้ว่าหลินปั้นซย่าจะได้รับสายแบบนี้...

พอแท็กซีม่าส่งถึงจดุหมาย หลนิป้ันซย่าก็รบีตรงขึน้ห้อง เมือ่ถงึหน้าลฟิต์

ถึงได้พักหอบหายใจเล็กน้อย หลังจากกดเลือกชั้นแล้วกลับเห็นผู้ชายถือหีบ 

สีด�าใบใหญ่ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านนอก

ผู้ชายคนนี้หน้าตาดีสุดๆ เขาสวมเสื้อโค้ตสีด�าท้ังตัว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

แสงไฟหรือไม่ที่ท�าให้ผิวของเขาขาวจนเกือบโปร่งแสง มองไม่เห็นสีเลือด 

เลยแม้แต่น้อย ผมของเขาค่อนข้างยาวบดบังดวงตาเล็กน้อย มือขวาของเขา

ที่สวมถุงมือหนังสีด�าก�าลังถือหีบสีด�าใบหนึ่งไว้อยู่

ชายคนนั้นเห็นหลินปั้นซย่าก็ไร้ซึ่งปฏิกิริยา เพียงเดินตรงเข้าลิฟต์ ทว่า

ทันทีที่เขาเข้ามาลิฟต์ก็ส่งเสียงดังแสบหูแจ้งเตือนว่าน�้าหนักเกิน

แค่นี้ก็เกินแล้วเหรอ หลินปั้นซย่าชะงักเล็กน้อย อยู่กันแค่สองคนเอง

ไม่ใช่หรือไง หรือว่าหีบในมือผู ้ชายคนน้ันจะหนักเท่ากับน�้าหนักของคน 

หลายคน?

ไม่รอให้หลินปั้นซย่าได้ตั้งตัว ผู้ชายคนนั้นยกมือเสยผมบนหน้าผาก 

อย่างเหลืออด หมุนตัวแล้วเดินออกไป
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เมื่อชายคนนั้นออกไปแล้วเสียงแจ้งเตือนก็หยุดลงทันที เขายืนจ้องตา

หลินปั้นซย่าอยู่ข้างนอกลิฟต์ ทันใดนั้นสถานการณ์ก็น่าอึดอัดขึ้นมา

"งั้น...ผมไปก่อนนะครับ?" หลินปั้นซย่าเอ่ยปากท�าลายความเงียบ

ผู้ชายคนนั้นพยักหน้า

หลินปั้นซย่ากดปุ่มปิดลิฟต์ จากนั้นลิฟต์ก็ค่อยๆ ปิดค่ันกลางระหว่าง

พวกเขาทั้งสอง

ไม่นานก็ถึงชั้นท่ีสิบสาม หลินปั้นซย่ารีบออกจากลิฟต์แล้วว่ิงกลับห้อง 

ทันทีที่เขาล้วงกุญแจและเปิดประตูออก ก็ได้ยินเสียงสะอื้นไห้อย่างโศกเศร้า

ดังมาจากด้านใน

"เล่อสุ่ย...เล่อสุ่ย?" หลินปั้นซย่าตามหาอยู่ครู่หน่ึงถึงเจอตัวจี้เล่อสุ่ย 

ที่ใกล้สติแตกหลบอยู่ในมุมหลังผ้าม่านในห้อง "นายโอเคมั้ย"

จี้เล่อสุ่ยสะอื้นตัวสั่นงันงก "มีผี มีผี..."

หลินปั้นซย่าเอ่ย "เกิดอะไรขึ้นกันแน่"

จี้เล่อสุ่ยจึงเล่าว่า "มีคนมาเคาะประตู...มีคนมาเคาะประตู...ฉันไป 

เปิดประตูแต่ข้างนอกไม่มีคนเลย..." เขาพูดจาวกวนไปมา ดูท่าอีกนิดเดียว 

จะสติแตกแล้ว "หลังจากนั้นฉันก็กลับมา แล้วก็ไม่เห็นคนในภาพวาดนั่นแล้ว 

ภาพนั้นไง ปั้นซย่า...ปั้นซย่า...พวกเราเอาภาพน้ันไปท้ิงได้มั้ย มันน่ากลัว 

เกินไปแล้ว!!!"

หลินปั้นซย่ายืนชะงักงันอยู่กับที่

จี้เล่อสุ่ยเห็นหลินปั้นซย่าไม่ตอบสนองก็นึกว่าอีกฝ่ายท้ิงภาพน้ันไม่ลง 

จึงเค้นคอตะคอก "ขอร้องล่ะ เอาภาพในห้องนั่งเล่นนั่นไปทิ้งเถอะ ตั้งแต่มาถึง

ห้องน้ีฉันก็รู ้สึกว่าภาพนั้นมันแปลกๆ ผู้หญิงในภาพนั้นหนีออกมาแล้ว... 

จนตอนน้ียังไม่รู้เลยว่าไปอยู่ไหน...ท�าไมนายต้องอาลัยอาวรณ์ภาพน้ันนัก 

นายเองก็ถูกภาพนั้นสะกดจิตเหรอ"

"แต่ว่าเล่อสุ ่ย" หลินปั ้นซย่ามองเพ่ือนสนิทท่ีคลุ ้มคล่ังของตนเอง 

อย่างลงัเล ก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างล�าบากว่า "ในห้องน่ังเล่นเรา...ไม่มภีาพแขวน

อยู่นะ"
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จี้เล่อสุ่ยใจลอยไปครู่ใหญ่ ก่อนเอ่ยออกมาด้วยเสียงแหบพร่า "ตรงมุม

ห้องนั่งเล่นมีภาพวาดอยู่ภาพหนึ่งไม่ใช่เหรอ" เขาเอ่ยพลางลุกขึ้นอย่างซวนเซ 

เดินมาชี้ไปยังผนังฝั่งหนึ่ง

หลินปั้นซย่าบอกว่า "นั่น...นั่นไม่ใช่ภาพวาด มันคือหน้าต่างต่างหาก"

จี้เล่อสุ ่ยตะโกนร้องเสียงแหลม และสลบลงต่อหน้าหลินปั ้นซย่า 

ทั้งอย่างนั้น
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จี้เล่อสุ่ยได้รับความสะเทือนใจรุนแรงเกินไปจริงๆ เขาล้มพับลงไปทันที 

การตอบสนองนีท้�าเอาหลนิป้ันซย่าตกใจอย่างมาก รบีคกุเข่าลง ท้ังหยิกตวัเอง

ทั้งตบหน้าผาก และตอนที่ก�าลังคิดว่าจะโทรสายด่วน 120* ในท่ีสุดจี้เล่อสุ่ย 

ก็ตื่นขึ้นมาพอดี

เพียงแต่หลังจากจี้เล่อสุ่ยตื่นข้ึนมาแล้วสภาพก็ยังดูไม่ค่อยดีนัก เขา 

ขดอยู่บนโซฟาด้วยใบหน้าขาวซีด จ้องมองไปที่หน้าต่างตรงมุมห้องอย่าง 

หวาดผวา

หลินปั้นซย่าเรียกชื่อเขาเบาๆ หลายรอบ จี้เล่อสุ่ยถึงค่อยได้สติ จ้อง 

หลินปั้นซย่าด้วยสายตาวิงวอนและเอ่ยเสียงสั่นเครือ "ปั้นซย่า ยังไงฉันก็กลัว

หน้าต่างนั่นอยู่ดี นั่นเป็นหน้าต่างจริงๆ ใช่มั้ย"

"ใช่แล้ว" หลินปั้นซย่าปลอบเพื่อนของตน "มันคือหน้าต่าง..." เขากังวล

เลก็น้อยว่าจีเ้ล่อสุย่จะไม่เชือ่ จงึลกุข้ึนเดนิไปยังหน้าต่างบานดงักล่าว จากนัน้

ก็ปลดล็อกกลอนหน้าต่างแล้วผลักเปิดออก เมื่อกระจกหน้าต่างถูกเปิด เสียง

ลมด้านนอกก็เสียดหูย่ิงกว่าเดิม สายลมหนาวเหน็บร้องโหยหวน หมุนพัดมา

ปะทะแก้มหลินปั้นซย่า

นอกหน้าต่างมืดทึบมองไม่เห็นอะไรเลย ไร้ซึ่งดวงดาวและแสงจันทร์ 

เหลือให้เห็นเพียงท้องฟ้าสีมืดราวกับปากกว้างๆ ที่ก�าลังอ้ากลืนกินมนุษย์

บทที่ 3 
ห้อง 1303 (3)

* สายด่วน 120 คือเบอร์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศจีน
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หลินปั้นซย่าเปิดหน้าต่างแล้วจึงหันไปหาอีกฝ่าย

จี้เล่อสุ่ยเห็นหลินปั้นซย่าเปิดหน้าต่างก็ตกใจจนตัวโยน บอกให้เขาปิด

หน้าต่างลงด้วยเสยีงสัน่เครอืในล�าคอ แล้วยงับอกว่าสิง่นัน้จะเข้ามาข้างในได้

หลินปั้นซย่าเห็นแววตาและท่าทางตระหนกของเขาก็ไม่กล้าเอ่ยแย้ง 

ได้แต่พยักหน้า จับบานกระจกแล้วปิดมันลง ทว่าตอนที่เขาก�าลังจะปิดก็รู้สึก

เหมือนมือไปแตะโดนบางอย่างเหนียวๆ แต่ไม่ทันได้มีเวลาให้ขบคิดอะไร 

เขาก็ปิดหน้าต่างแน่นแล้ว

"นายดูสิ ไม่มีอะไรทั้งนั้น" หลินปั้นซย่าปิดหน้าต่างแล้วเดินไปข้างๆ 

จี้เล่อสุ่ยเพื่อปลอบขวัญเพื่อนของตนต่อ "นายอาจจะตาฝาดหรือเปล่า แต่ฉัน

ไม่ไปไหนแล้ว จะอยู่ในบ้านน่ีแหละ พรุ่งนี้นายยังต้องไปท�างานนะ ไปนอน

ก่อนเถอะ"

จี้เล่อสุ่ยย้ิมขื่นเอ่ยว่า "จะตาฝาดได้ยังไง ห้องน้ีมันผิดปกติเกินไป... 

ปั้นซย่า ตอนนั้นนายคิดอะไร ท�าไมถึงซื้อที่นี่ล่ะ"

"ก็เพราะราคาถูกนี่ ใกล้ท่ีท�างานฉันด้วย" หลินปั้นซย่าเอ่ย "แล้วท่ีอื่น 

ฉันก็ซื้อไม่ไหวหรอก"

จี้เล่อสุ่ยรีบบอก "โทษที ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น..."

หลนิป้ันซย่าจงึเอ่ย "ฉนัรู ้นายไปพักผ่อนก่อนเถอะ ฉันจะอยู่ในห้องน่ังเล่น

นี่แหละ มีอะไรก็เรียกฉันนะ" เขากอดอก น�้าเสียงสงบท�าให้จี้เล่อสุ่ยรู้สึกว่า 

เชื่อถือเขาได้ ตอนเรียนมหาวิทยาลัย จี้เล่อสุ่ยคิดว่าเขาใจกล้ามาก แทบไม่มี

อะไรท�าให้หลนิป้ันซย่าตกใจได้เลย ไม่ว่าจะมด แมลง หน ูง ูหรอืว่าจะเป็นภูตผี

ปีศาจ หลินปั้นซย่าเห็นแล้วก็ล้วนมีท่าทีเฉยเมยประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตอนนีใ้กล้จะตสีองแล้ว จีเ้ล่อสุย่ท่ีอกสัน่ขวัญแขวนมาท้ังคืนเหน่ือยมาก

แล้วจริงๆ เขาเดินลากร่างกายที่อ่อนเพลียไปยังห้องนอน หลังจากนอนลง 

บนเตยีงแล้วฟังเสยีงโทรทัศน์ทีด่งัมาจากห้องนัง่เล่น ก็ปิดดวงตาท่ีเหน่ือยล้าลง

หลงัจากจีเ้ล่อสุย่เข้าห้องไปแล้ว หลนิป้ันซย่าถึงย่องไปเข้าห้องน�า้เงยีบๆ 

รอบหนึ่ง เมื่อครู ่เขาไม่กล้าพูดว่าหลังจากที่ปิดหน้าต่างแล้ว เขาก็รู ้สึก 

เหนียวเหนอะท่ีมือมาตลอด เมื่อก้มหน้าดูถึงพบว่านิ้วของตนมีคราบสีแดง
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เปรอะเปื้อนอยู่เยอะมาก

ในตอนแรกหลินปั ้นซย่ายังนึกว่านี่คือสีน�้ามันหรืออะไรท�านองนั้น 

พอเข้าห้องน�้าแล้วเขาก็ยกมือขึ้นใช้ปลายจมูกดมกลิ่นมัน คิดไม่ถึงว่าตน 

จะได้กลิ่นคาวเลือด

เป็นกลิ่นเลือดเหรอ หรือจี้เล่อสุ่ยไม่ระวังไปกระแทกหน้าต่างเข้า? 

หลินปั้นซย่าเปิดก๊อกน�้า ล้างคราบบนมือออก จากน้ันก็ก้าวเท้าตรงไปยัง

หน้าต่าง

ครั้งน้ีเขาไม่ได้เปิดบานกระจกแต่มองส�ารวจมันอย่างละเอียดหน่ึงรอบ 

ก่อนหน้าน้ีท้องฟ้ามดืครึม้เกินไปเขาจงึไม่ทันได้สงัเกต เมือ่มองดดูีๆ  อกีครัง้แล้ว

ถึงพบว่ามีบางสิ่งอยู่บนกระจกหน้าต่างจริงๆ ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนจะเป็น 

เส้นริ้วแปลกๆ หลังจากพินิจโดยละเอียดหลินปั้นซย่าถึงดูออกว่าสิ่งนี้คืออะไร

กันแน่

ทั้งหมดนี่มันคือลายนิ้วมือสีแดงเลือดท่ีประทับอยู่บนกระจกหน้าต่าง

อย่างเด่นชัด หากมองเผินๆ คงคิดว่ามันเป็นลวดลายบนกระจก

หลินปั้นซย่ามองลายน้ิวมือเหล่าน้ีพลางขมวดค้ิว หมุนกายเดินเข้า 

ห้องครัวรอบหนึ่ง เมื่อออกมาอีกครั้งในมือก็มีผ้าขี้ริ้วเพิ่มขึ้นมาหนึ่งผืน

เขาเปิดหน้าต่างออกอย่างระมัดระวัง หลินปั้นซย่าก้มลงย่ืนตัวออกไป 

ตัง้ใจจะเชด็รอยบนหน้าต่างด้านนอก ทว่าพอใช้ผ้าขีร้ิว้เชด็วนไปมาบนกระจก

หน้าต่างอยู่ครู ่หนึ่ง เขาก็ชะงักการกระท�าก่อนดึงมือกลับมา มองผ้าขี้ริ้ว 

ที่สะอาดสะอ้านแล้วพลันตระหนักได้เรื่องหนึ่ง

รอยน้ิวมอืเลอืดนัน่ไม่ได้เป้ือนหน้าต่างด้านนอก แต่อยู่ท่ีหน้าต่างด้านใน

หลินปั้นซย่าหันไปมองห้องด้านหลังตัวเอง

ไฟในห้องเปิดอยู่ ไม่ถึงกับมืด ภายในห้องไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์มากนัก 

ดังนั้นเมื่อกวาดตามองไปก็จะสามารถเห็นได้ท่ัวทั้งห้อง ตามหลักแล้ว 

เมือ่คนท่ัวไปเหน็ของแบบนีก็้คงผวาทันท ีแต่หลนิป้ันซย่ามท่ีาทีนิง่สงบ ท�าเพียง

ไปห้องน�้าแล้วซักผ้าขี้ริ้วให้สะอาด

ตอนแรกท่ีตัดสินใจซื้อห้องน้ีหลินปั้นซย่าก็นึกสงสัยอยู่บ้าง เพราะมัน
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ราคาถูกจนน่าประหลาดใจ ท่ีดินล็อกเดียวกันแต่คนละย่านคอนโดฯ กลับ 

แพงกว่าสองถึงสามแสนหยวน หลินปั้นซย่าเคยถามนายหน้าว่าท�าไมราคา

ห้องที่น่ีถึงได้ถูกขนาดนี้ ค�าตอบของนายหน้าคือเจ้าของบ้านคนก่อนรีบไป 

ต่างประเทศ จึงขายราคาถูกๆ เพื่อจะได้รีบออกจากประเทศ

จนกระท่ังวันที่โอนกรรมสิทธ์ิ หลินปั้นซย่าถึงได้เจอหน้าเจ้าของบ้าน 

ครั้งหน่ึง ชายวัยกลางคนที่ดูเพ้ียนเล็กน้อย ใบหน้าขาวซีด ร่างกายผ่ายผอม 

ดูอ่อนแอ ปากขมุบขมิบท่องอะไรบางอย่างไม่หยุด ดูสภาพจิตใจไม่ค่อยดีนัก

หลังจากโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว เจ้าของห้องก็หายสาบสูญไปโดยสมบูรณ์ 

แม้แต่ของในห้องยังไม่เอาไปด้วย ตอนน้ีมาคดิดแูล้วก็มจีดุทีค่่อนข้างผดิปกติ

จริงๆ

หลินปั้นซย่าปิดหน้าต่างลงแล้วกลับไปท่ีโซฟาอีกครั้ง น่ังลงเงียบๆ 

ปรับเสียงโทรทัศน์ให้ดังขึ้นหลายส่วน

ในห้องนอน จี้เล่อสุ่ยลืมตาอยู่ท่ามกลางความมืด จ้องมองเพดานห้อง

เหนือศีรษะตนเอง จดจ้องอยู่นานก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะแปลกๆ ข้ึนมาชอบกล 

ร่างกายราวกับอยู่กลางน�้าวน เดี๋ยวข้ึนเดี๋ยวลงบิดเบี้ยวไปมาไม่หยุด เขา

หลับตาลง เสียงลมข้างหูหวีดแหลมข้ึนเรื่อยๆ ท่ามกลางเสียงลมมีเสียง 

เอีย๊ดอ๊าดเบาๆ แทรกอยู่ด้วย...จากนัน้ตูเ้สือ้ผ้าข้างเตยีงก็แง้มออกมาเล็กน้อย

ตู้เสื้อผ้านี้เป็นของที่เจ้าของเดิมทิ้งไว้เช่นกัน แม้มันจะค่อนข้างเก่าแล้ว 

แต่พวกเขาทิง้ไม่ลงจงึใช้งานมนัต่อไป เพียงแต่ตูน้ีค้ล้ายจะมปัีญหาตรงประตู

เล็กน้อย มันมักจะเปิดเองบ่อยๆ

หากเป็นหลายวันก่อนจี้เล่อสุ่ยคงไม่คิดมากกับตู้นี้ แต่วันนี้เขาเจอเรื่อง

มามาก สภาพจิตใจที่อ่อนไหวรับแรงกระทบกระเทือนใดๆ ไม่ไหวอีกต่อไป

เมื่อประตูตู้เปิดออกเขาก็ขนลุกขนพองไปทั่วท้ังกาย ไม่กล้านอนหลับ 

อีกต่อไป จึงลุกขึ้นนั่งตัวเหยียดตรงทั้งอย่างนั้น

"ป้ันซย่า..." จีเ้ล่อสุย่เรยีกชือ่เพ่ือนสนิทของตน เขาอยากเรยีกหลินป้ันซย่า

เข้ามาในห้อง ให้มาช่วยตนปิดประตูตู้เสื้อผ้า

แต่เขาเรียกชื่อหลินปั้นซย่าแล้ว คนข้างนอกกลับไร้ซึ่งการตอบกลับ 
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ในตอนน้ันเองจี้เล่อสุ่ยก็ได้ยินเสียงประหลาดดังข้ึน คล้ายว่าจะดังมาจาก 

ตู้เสื้อผ้า

มันคือเสียงเคี้ยวของที่เหนียวหนึบ ด้านในตู้เหมือนมีบางสิ่งก�าลังเคี้ยว

กินอะไรอยู่อย่างเอร็ดอร่อย

"หลินปั้นซย่า" เสียงของจี้เล่อสุ่ยติดสะอื้นไห้ ในฐานะท่ีเป็นผู้ชายโต 

เตม็วยัเขาอยากลกุขึน้ยืนมาก แต่เรีย่วแรงท้ังร่างกายเหมอืนถูกสบูออกไปแล้ว

ก็มิปาน ไม่ว่าอย่างไรก็ขยับตัวไม่ได้

เสียงเคี้ยวดังขึ้นเรื่อยๆ หางตาจี้เล่อสุ่ยเหลือบไปเห็นว่าในช่องประตูตู้

มดืมดิท่ีแง้มออก มดีวงตาสแีดงฉานปรากฏขึน้ คอยสอดส่องออกมาด้านนอก

ด้วยความละโมบ มนัคล้ายจะสงัเกตเหน็จีเ้ล่อสุย่ทีน่ั่งนิง่ไม่ไหวตงิอยู่บนเตยีง

แล้ว เสียงหัวเราะเย็นเยียบเข้ากระดูกดังออกมา...

จี้เล่อสุ่ยอ้าปากกว้าง คอหอยของเขาราวกับถูกบีบแน่น ต้องใช้แรง

ทั้งหมดที่มีถึงจะพ่นค�าสองค�าออกมาได้อย่างยากล�าบาก "ช่วยด้วย..."

แกร๊ก!

ไฟในห้องนอนสว่างขึ้น

ความหนาวเหน็บ แข็งท่ือ และความสยดสยองจางหายไปด่ังกระแส 

น�้าไหล จี้เล่อสุ่ยเงยหน้าขึ้น มองเห็นหลินปั้นซย่าที่อยู่ข้างเตียง หลินปั้นซย่า 

มองเขาด้วยความเป็นห่วง ปากขยับเหมือนก�าลังพูดอะไรอยู่แต่จี้เล่อสุ่ย 

กลับไม่ได้ยินอะไรเลย เขาเหมือนเป็นรูปปั้นหินตัวหน่ึงซึ่งน่ิงค้างแข็งท่ือ 

อยู่กับที ่ไม่อาจแสดงสหีน้าใดๆ ออกไปได้ และไม่อาจปรปิากพูดอะไรออกไปได้

สักค�า

"เล่อสุ่ย?" หลินปั้นซย่าเรียกเพ่ือนสนิทของตนซึ่งมีใบหน้าซีดเผือด 

อย่างกังวลใจ

"ป้ันซย่า..." ในทีส่ดุจีเ้ล่อสุย่ก็พูดออกมา เพียงแต่เสียงของเขาเบาราวกับ

เสียงริ้นไร ติดความสั่นเครือที่ไม่อาจควบคุมได้ "ปั้นซย่า...ฉันจะย้ายออก"

หลินปั้นซย่าตอบ "โอเค เมื่อไหร่เหรอ"

"เรว็ท่ีสดุ" จีเ้ล่อสุย่เอ่ย "นายเองก็ย้ายออกไปกับฉนัเถอะนะ ทีน่ี่...ห้องนี้
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มันผิดปกติจริงๆ"

หลินปั้นซย่าไม่ได้ตอบรับ เขาถอนหายใจ น่ังลงข้างจี้เล่อสุ่ย กดไหล่ 

อกีฝ่ายไว้ให้ไม่ตวัสัน่อกี จากนัน้จงึเอ่ยต่อ "ฉนัจะลองอยู่อกีสกัสองสามวันด"ู

"นายได้ยินเสียงนั้นหรือยัง"

"เสียงอะไร" หลินปั้นซย่าถาม

"มีคนกินอะไรบางอย่างอยู่ในตู้" จี้เล่อสุ่ยเอ่ย ตัวเขาแข็งเป็นท่อนไม้ 

"เหมือนก�าลังกินเนื้ออยู่ เนื้อเยอะมากๆๆ"

หลินปั้นซย่าลุกขึ้นไปดูท่ีตู้เสื้อผ้า แน่นอนว่าด้านในไม่มีอะไร เขาเห็น

ท่าทางไร้วิญญาณของจี้เล่อสุ่ย ตอนนี้เขาไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจี้เล่อสุ่ยได้ยิน

เสียงอะไรบางอย่างจริงๆ หรือเป็นผลพวงจากสภาพจิตใจที่ย�่าแย่

"ถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่อไป ฉันต้องเป็นบ้าแน่ๆ" จี้เล่อสุ่ยคว้าแขนหลินปั้นซย่า

เอาไว้พลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ้อนวอน "นายไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้ว ที่นี่มันอยู่ไม่ได้

จริงๆ นะ..."

"เดี๋ยวฉันจะช่วยหาห้องให้นายก่อนนะ"

"ได้" จี้เล่อสุ่ยพูด "พรุ่งนี้ฉันไม่ไปท�างานแล้ว รีบหาห้องเลย..."

หลินปั้นซย่าเห็นด้วย

แม้จีเ้ล่อสุย่จะดอู่อนล้าจนถึงขีดสดุ แต่ในไม่ก่ีชัว่โมงน้ีเขาก็ไม่กล้านอนต่อ

อีกแล้ว มานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นดูโทรทัศน์เป็นเพื่อนหลินปั้นซย่า

เช้าตรู่เวลาหกโมงกว่า ในที่สุดฟ้าก็ทอแสงอรุณอ่อนๆ

ดวงตาไร้แววทั้งสองข้างของจี้เล่อสุ่ยจดจ้องโทรศัพท์มือถือ บนหน้าจอ

ล้วนแสดงรายชื่อบ้านให้เช่าหรือขาย จนราวแปดโมงกว่า เขาก็เริ่มต่อสาย 

นัดนายหน้าเพื่อไปดูบ้านอย่างอดรนทนไม่ไหว

ตอนที่จี้เล่อสุ่ยท�าเรื่องเหล่านี้ หลินปั้นซย่าล้วนอยู่ข้างๆ เป็นเพ่ือน 

ตลอดเวลา เขาไม่ได้พูดคุยอะไรนัก เพียงมองท่าทีไม่ค่อยปกติของจี้เล่อสุ่ย 

หว่างคิ้วก็ปรากฏแววกังวลขึ้นมาเล็กน้อย
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หลังจากเคี่ยวกร�าทรมานมาทั้งคืน สภาพจิตใจของจี้เล่อสุ ่ยย�่าแย ่

ถึงขดีสดุ เดมิทีหลนิป้ันซย่ายังไม่วางใจ อยากจะไปหานายหน้าด้วยกันกับเขา 

ทว่าจี้เล่อสุ่ยกลับปฏิเสธ

"ไม่ต้องไปเป็นเพ่ือนฉันหรอก ฉันไปคนเดียวก็พอ นายเองก็ไม่ได้นอน

ทั้งคืน ไปหาที่พักผ่อนเถอะ" จี้เล่อสุ่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ หยิบกุญแจแล้วเอ่ย

กับหลินปั้นซย่า "แต่อย่านอนท่ีนี่นะ ฉันกลัวจะเกิดเรื่องตอนนายอยู่บ้าน 

คนเดียว"

"ฉันไม่เป็นไร" หลินปั้นซย่าเอ่ย "ไม่อยากให้ฉันไปด้วยจริงๆ เหรอ"

"ไม่ต้องหรอก" จี้เล่อสุ่ยยกยิ้มขื่น เพียงแต่รอยยิ้มนี้ไม่น่ามองเป็นพิเศษ 

ไม่ยิม้เลยยังจะดเีสยีกว่า "ยังไงฉนัก็เป็นผูช้ายคนหนึง่ ถึงตอนกลางคนืจะกลวั 

แต่เช้าแล้วยังต้องกลัวอะไรอีก" เขาเก็บกุญแจห้องใส่กระเป๋าเส้ือ พยักหน้า 

ให้หลินปั้นซย่า หันตัวแล้วเดินจากไป

หลนิป้ันซย่ามองแผ่นหลงัของเขาด้วยสหีน้าซบัซ้อน เดมิทีตอนนัน้ทีต่น

ชวนจีเ้ล่อสุย่มาอยู่ด้วยก็มาจากเจตนาดี อยากช่วยเพ่ือนประหยัดค่าเช่าห้องขึน้

เดือนละสองพันหยวน ใครจะรู้ว่าเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

วันนี้เป็นวันฟ้าครึ้ม ลมหนาวพัดเบาๆ ไม่มีความอบอุ่นในช่วงต้นฤดู

ใบไม้ผลิเลยแม้แต่น้อย

ต้นไม้ในย่านคอนโดฯ เป็นต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี อุดมสมบูรณ์ดี แต่

บทที่ 4 
ห้อง 1303 (4)
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ไม่รู้ท�าไมร่มเงาของต้นไม้กลับดูเย็นชาย่ิง ท�าให้ทั้งย่านคอนโดฯ น้ีดูเผินๆ 

เหมือนภาพเก่าเก็บที่สีซีดจาง ดูน่าอึดอัดอย่างมาก

หลงัจีเ้ล่อสุย่ไปแล้วหลนิป้ันซย่าก็ตรวจสอบหน้าต่างใหม่อกีรอบ กระจก

หน้าต่างสะอาดสะอ้าน ไม่เห็นรอยเลือดเลยแม้แต่น้อย ราวกับเรื่องท้ังหมด 

ที่ผ่านไปเมื่อคืนนี้เป็นเพียงจินตนาการของหลินปั้นซย่า

หลนิป้ันซย่าจ้องกระจกหน้าต่างครูห่นึง่ แต่ก็ไม่เหน็ตรงไหนทีผ่ดิแปลก

น่าสงสัย ตอนนั้นท้องก็ร้องเพราะความหิวข้ึนมาพอดี จึงหมุนกายเดินเข้า 

ห้องครัวไปต้มบะหมี่มารองท้องสักหน่อย

เขากินบะหมี่เสร็จก็นั่งพักบนโซฟาครู่สั้นๆ ในขณะท่ีก�าลังครึ่งหลับ 

ครึ่งตื่น กลับได้ยินเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังขึ้น

เมื่อหยิบมาดูก็พบว่าเป็นสายของจี้เล่อสุ่ย

"ฮัลโหล เล่อสุ่ย?" หลินปั้นซย่าเอ่ย "มีอะไรเหรอ"

เสยีงของจีเ้ล่อสุย่แหบพร่า เตม็ไปด้วยความสิน้หวังอย่างสดุซึง้ เขากล่าว 

[ปั้นซย่า นายรีบออกมาจากห้องเถอะ อย่าอยู่ที่นั่นเลย ใครจะไปอยู่ที่นั่นได้]

หลินปั้นซย่าเอ่ย "ท�าไมล่ะ"

[ฉันออกมาเจอนายหน้าแล้ว เลยถือโอกาสถามเรื่องของย่านคอนโดฯ 

นั่น] จี้เล่อสุ่ยเอ่ย [เขาบอกว่าย่านคอนโดฯ นั้นไม่มีคนอยู่!!]

"ไม่มีคนอยู่? หมายความว่าไง" หลินปั้นซย่าไม่เข้าใจ

[นายหน้าคนนั้นบอกว่าที่ดินสุสานแถวๆ นี้แพงเกินไป คนรวยบางกลุ่ม

ก็เลยเลือกย่านคอนโดฯ ใหม่ สร้างตึกไว้สองสามตึกเพ่ือเอาไว้เก็บโถอัฐ ิ

โดยเฉพาะ ย่านคอนโดฯ ที่นายซื้อก็ไม่ได้กว้างมากอยู่แล้ว พ้ืนลาดเอียง 

แถมยังติดแม่น�้าติดภูเขาอีก มันถูกสร้างไว้ตั้งหลายอาคาร...] จี้เล่อสุ่ยเอ่ยไป 

เสียงก็สั่นเครือขึ้นมาอย่างควบคุมไม่อยู่ [มิน่าล่ะ ชั้นบนชั้นล่างของพวกเรา 

ถึงไม่มคีนเลย ทีแ่ท้ในห้องก็วางโถเก็บอฐัไิว้เตม็ไปหมด มแีค่พวกเราคนเป็นๆ 

สองคนที่อยู่ที่นั่น]

หลินปั ้นซย่าชะงักงัน เขาเคยคิดอยู่แล้วว่าที่ห้องราคาถูกขนาดนี้ 

เป็นเพราะเคยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า แม้ในสัญญาจะเขียนข้อก�าหนดไว้



29ซีจื่อซวี่

ชัดเจนอย่างมากว่าหากเป็นบ้านผีสิงก็สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ แต่

อย่างไรเขาก็คดิไม่ถึงเลยว่าห้องนีไ้ม่ใช่บ้านผสีงิ ทว่าข้างบ้านซ้ายขวาล้วนเป็น

สุสานที่เอาไว้เก็บอัฐิคนตาย

[ฉันก�าลังดูห้องอยู่] จี้เล่อสุ่ยเอ่ยเสียงเบา [เดี๋ยวดูเสร็จแล้วนายก็ย้าย

ออกมาจากที่นั่นเลยเถอะ...] เขาเอ่ยจบก็ตัดสาย

หลินปั้นซย่ามองหน้าจอที่มืดลง ไม่ส่งเสียงอะไรออกมาครู่ใหญ่ ลอง

มองไปรอบๆ ห้องนั่งเล่นรอบหนึ่งแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไร นอกจาก

หนาวนดิหน่อยแล้วก็เป็นแค่ห้องนัง่เล่นธรรมดาเท่าน้ัน ถึงห้องน้ีจะเป็นอย่างท่ี 

จีเ้ล่อสุย่พูดจรงิๆ แต่มนัจะเลวร้ายถึงขัน้อยู่ไม่ได้เชยีวเหรอ หลนิป้ันซย่าครุน่คดิ

อยู่นาน พลันนึกอะไรขึ้นได้ จากนั้นจึงคว้ากุญแจหมุนตัวเดินออกประตูไป

หลนิป้ันซย่าก้าวตามโถงทางเดนิไปข้างหน้าสองก้าว ฝีเท้าหยุดลงท่ีหน้า

ประตูห้องข้างๆ เขาลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะยกมือขึ้นเคาะประตู

ก๊อกๆๆ

เสยีงเคาะประตอูนัไพเราะดงัก้องอยู่ในโถงทางเดิน แต่ประตูกลับไม่เปิด

ออก

หลินปั้นซย่าค่อนข้างผิดหวัง ไม่ก่ีวันก่อนเขาเห็นว่าห้องข้างๆ พวกเขา 

มีคนย้ายเข้ามา แม้จะไม่ได้เจอเจ้าบ้าน แต่ประตูบานนี้เคยถูกเปิดออกจริงๆ 

แน่นอน หรือเจ้าบ้านจะไม่อยู่ ไม่ก็อาจไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ เพียงแค่มาดูห้อง

เป็นบางครั้งเท่านั้น?

ขณะหลนิป้ันซย่าคดิในใจก็เคาะประตอูกีสองสามครัง้ ใครจะรูว่้ามอืเขา

เพ่ิงวางไปบนนั้น ก็ได้ยินเสียงเอ๊ียดอ๊าดเบาๆ ดังข้ึน ประตูตรงหน้าถูกเปิด 

ออกแล้ว

ตอนแรกหลินปั้นซย่านึกว่าเจ้าบ้านเป็นคนเปิดประตูให้เขา แต่พอมอง

ลอดช่องประตูไปจนทั่วแล้วกลับไม่เห็นใครเลย

"มีคนอยู่มั้ยครับ" เขาเรียกด้วยความลังเล หลินปั้นซย่าจับลูกบิดเปิด

ประตูตรงหน้า และเขาก็ได้เห็นห้องนั่งเล่นที่อยู่นอกสุด

ภายในห้องนัง่เล่นว่างเปล่า ไม่มแีม้แต่โทรทัศน์ แค่จดัวางโต๊ะเก้าอีง่้ายๆ 
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และโซฟาหนึง่ตวั ดเูรยีบง่ายย่ิงกว่าห้องของหลนิป้ันซย่าเสยีอกี และเพราะว่า

สิง่ของน้อยเกินไป หลนิป้ันซย่าจงึมองเหน็สิง่ประหลาดท่ีวางอยู่มมุห้องน่ังเล่นได้

โดยการมองแค่ปราดเดียว นัน่คอืหบีสดี�าขนาดต่างๆ มากมายวางซ้อนกันอย่าง

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ที่มุมห้องนั่งเล่นราวกับก่ออิฐ มีท้ังต้ังตรงและวาง 

นอนลงเรียงรายอย่างประณีต และทางซ้ายสุดของหีบก็มีผู้หญิงในชุดสีแดง

ยืนหันหลังให้หลินปั้นซย่า หญิงคนนั้นสวมชุดแต่งงานโบราณสีแดงเข้ม สวม

มงกุฎหงส์โอ่อ่า ดูประหลาดตาอย่างยิ่ง

"สวัสดีครับ คือว่าคุณไม่ได้ปิดประตูบ้านน่ะครับ" หลินปั้นซย่าตะโกน

เข้าไปในห้องนั่งเล่น พยายามให้เจ้าของห้องสังเกตเห็น

อกีฝ่ายกลบัไม่สะทกสะท้านต่อเสยีงของหลนิป้ันซย่า และยังคงหันหลัง

ให้เขาอยู่อย่างนั้น

"สวสัดคีรบั?" หลนิป้ันซย่ารูส้กึประหลาดใจ "ได้ยินเสียงผมพูดหรอืเปล่า

ครับ"

ไม่มีการตอบรับ

ขณะนัน้เขาคดิในใจว่าเกิดอะไรขึน้หรอืเปล่า หลนิป้ันซย่าลงัเลใจครูห่นึง่ 

แต่สุดท้ายก็ก้าวเท้าเข้าไปในห้องอยู่ดี เขาเดินไปพลางตะโกนเรียกไปพลาง 

แต่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไป ผู้หญิงท่ีหันหลังให้เขาตรงหน้าน้ีก็ไม่มีปฏิกิริยา 

ตอบรับอะไรเลย

ในใจหลนิป้ันซย่ารูส้กึไม่ดอียู่รางๆ เมือ่เดนิไปถึงด้านหลงัหญิงสาวแล้ว

ก็ยกมือขึ้นสะกิดไหล่เธอเบาๆ เอ่ยว่า "คุณครับ คุณ...โอเคมั้ยครับ"

หญิงสาวไม่พูด

หลินปั้นซย่าขยับเข้าใกล้ อยากดูหน้าของหญิงสาวสักหน่อย แต่ขณะที่

เพ่ิงจะย่ืนหน้าเข้าไป เขาก็ได้ยินเสียงหักดังกร๊อบ ศีรษะของผู้หญิงตรงหน้า 

ร่วงหลุดลงมาจากคอท้ังอย่างนั้น หล่นตุ้บมายังปลายเท้าของหลินปั้นซย่า 

ใบหน้าหญิงสาวถูกผัดแป้งแต่งแต้มงามหยาดเย้ิม มุมปากยกโค้งอย่าง 

แข็งทื่อ ดวงตาไร้ชีวิตประสานกับครรลองสายตาของหลินปั้นซย่า

หลินปั้นซย่าชะงักไปสามวินาทีถึงรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ทว่าสามวินาทีน้ี 
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ก็เพียงพอให้เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าศีรษะที่ปลายเท้าไม่ใช่ศีรษะของคน แต่

เป็นหุ่นผู้หญิง หุ่นพลาสติกนี้สมจริงอย่างมาก มองเผินๆ เหมือนมนุษย์จริงๆ 

ไม่มผีดิ พอหัวหล่นลงมา มงกุฎหงส์แสนสวยกห็ล่นลงกับพ้ืนด้วย ผมยาวสดี�า

ทั้งเยอะทั้งหนาราวกับใยแมงมุมแผ่คลุมเต็มพื้น

หลินปั้นซย่าสบตากับศีรษะที่ปลายเท้าครู่หนึ่ง ก้มลงจะหยิบเธอขึ้นมา 

แต่ทนัทท่ีีปลายนิว้สมัผสัผวิของเธอ ก็มเีสยีงทีท่ัง้นุม่นวลทัง้เย็นเยียบดงัขึน้จาก

หน้าประตู "คุณก�าลังท�าอะไร"

หลินปั้นซย่าเงยหน้าข้ึนและเห็นชายท่ีก่อนหน้าน้ีเคยเจอกันครั้งหน่ึง 

ในลิฟต์

วันน้ีในมือของเขาไม่ได้ถือหีบสีด�า และไม่ได้สวมเส้ือโค้ตสีด�าท้ังตัว 

ตวัน้ันแล้ว เพียงแต่สหีน้าของเขาดไูม่ค่อยดนีกั ซดีขาวไม่เห็นเส้นเลือดสักเส้น 

เขาเอียงคอจ้องหลินปั้นซย่า เสียงแผ่วเบาราวสายลมอ่อน "คุณก�าลังจะท�า

อะไร" ขณะที่เอ่ยเขาก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง หลินปั้นซย่าสังเกต

เห็นว่านั่นคล้ายจะเป็นลูกเต๋าสองลูก

"ขอโทษครับ!" หลินปั้นซย่าหยัดกายข้ึนทันทีแล้วอธิบาย "ผมเห็นว่า 

คุณไม่ได้ปิดประตูบ้าน...นึกว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเข้ามาดู"

ชายคนนัน้มองหลนิป้ันซย่า แววตาของเขาประหลาดมาก เหมอืนก�าลงั

มองส�ารวจท้ังยังเหมอืนก�าลงัประเมนิเขาอยู่ หลนิป้ันซย่าเป็นฝ่ายผดิจงึไม่กล้า

ปริปากพูด ด้วยเหตุนี้บรรยากาศจึงเงียบสงัดไปนับนาที

หนึ่งนาทีหลังจากนั้น ชายหนุ่มเอ่ยข้ึนมาอีกประโยค แต่หลินปั้นซย่า 

ไม่เข้าใจค�าพูดของเขาสกัเท่าไหร่ ชายคนน้ันพูดว่า "เข้าห้องนีม้าแล้ว คุณไม่มี

อะไรที่อยากท�าเลยเหรอ"

หลินปั้นซย่าข้องใจ "อะไรที่อยากท�า?"

ชายหนุ่มขมวดคิ้วสวยๆ ของเขา จู่ๆ ก็เดินก้าวยาวๆ มาเบื้องหน้า 

หลนิป้ันซย่า ใกล้เสียจนปลายจมูกของทั้งคู่แทบจะสัมผัสกัน หลินปั้นซย่า 

ตกใจจนผงะ ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง ท�าเพียงสบสายตากับชายคนน้ัน 

ระยะใกล้ขนาดนี้เขามองเห็นขนตาของชายคนนั้นอย่างชัดเจนแทบทุกเส้น 
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และดวงตาคูน่ัน้ของเขาก็เหมอืนจะต่างจากคนอืน่ๆ ไม่น้อย มนัด�าสนิทจนมอง

แทบไม่เห็นเส้นใยในม่านตา ราวกับทะเลด�ามืด

ทั้งสองสบตากันครู่หน่ึง ชายหนุ่มถอยหลังไปหน่ึงก้าว สองมือกอดอก 

"คุณเห็นหุ่นนี่แล้วใช่มั้ยล่ะ"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "หา...? หะ...เห็นแล้ว"

"คุณไม่อยากท�าอะไรเลยเหรอ"

หลินปั้นซย่าฉงนงุนงง "ท�า? ท�าอะไร"

ชายหนุ่มไม่ตอบแต่ย้อนถามว่า "คุณอยู่ห้องข้างๆ ใช่มั้ย"

หลินปั้นซย่ากล่าว "ใช่ครับ..."

"ย้ายเข้ามากี่วันแล้ว"

"หนึ่งอาทิตย์"

ชายหนุ่มถามต่อ "เตรียมจะย้ายออกไปเมื่อไหร่"

ค�าถามนี้ถามได้แปลกจริงๆ "ผมไม่ได้คิดจะย้ายออกไปนะครับ..." 

หลินปั้นซย่าตอบ

ชายหนุ่มเอ่ยอีก "ท�าไมถึงไม่ย้ายออก"

หลินปั้นซย่าครุ่นคิด "เพราะมีสาเหตุที่น่าเศร้านิดหน่อย"

ชายหนุ่มได้ยินก็น่ิงเงียบไปครู่หนึ่ง อาจเพราะคิดว่าหลินปั้นซย่าจะมี

เรื่องราวน่าสะเทือนใจอะไร น�้าเสียงของชายหนุ่มดูอบอุ่นข้ึนมาเล็กน้อย 

"สาเหตุน่าเศร้าอะไร"

หลินปั้นซย่าพ่นค�าหนึ่งออกมาเบาๆ "จน"

ชายหนุ่ม "..."

หลินปั้นซย่า "..."

ความเงียบอันน่ากระอักกระอ่วนแผ่กระจายระหว่างคนทั้งสอง

ในตอนที่หลินปั้นซย่าก�าลังคิดว่าตนควรบอกลาได้หรือยัง ในท่ีสุด 

ชายคนนั้นก็กล่าวค�า เขาเอ่ย "สาเหตุนี้ก็น่าเศร้าพอตัว"

เบ้าตาหลินปั้นซย่าชื้นน�้าเล็กน้อย ในใจคิด โลกใบนี้ยังมีเรื่องที่น่ากลัว

กว่าความจนอีกเหรอ ดูจากตอนนี้แล้ว ไม่มีเลย
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อาจเพราะไม่ต้องการให้ความเศร้าโศกแผ่ขยายออกไปมากกว่าน้ี 

ชายหนุ่มจึงเปลี่ยนหัวข้อ "คุณมาหาผมมีธุระอะไร"

หลินปั ้นซย่าเอ่ย "อ้อ บ้านผมเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติ 

นิดหน่อย บ้านคุณเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ"

ชายหนุ่มกล่าว "ตรงไหนที่ผิดปกติ"

"รูมเมตผมบอกว่าโดนผีหลอก"

"ผมไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา"

หลินปั้นซย่ายิ้มขื่น "เหมือนกัน"

"แต่..." ชายหนุม่กล่าวต่อ "คณุก็น่าสนใจดนีะ บางทผีมอาจจะเลีย้งข้าว

คุณสักมื้อ ฟังคุณเล่าเรื่องอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรข้ึนกันแน่" เขาเอ่ยพลาง 

ยื่นมือให้หลินปั้นซย่า "ผม...ซ่งชิงหลัว"

นี่คือชื่อของชายหนุ่ม ชิงหลัว? ชิงหลัว...ก็ดูมีวาสนากับปั้นซย่าดี 

หลินปั้นซย่ายกยิ้ม จับมือของเขาที่ยื่นมา "หลินปั้นซย่า"

ซ่งชงิหลวัเป็นคนประหลาดคนหนึง่ สามารถสมัผสัได้ตัง้แต่ห้องท่ีเขาอยู่

ไปจนถึงวิธีการพูดของเขาเลย เขาบอกว่าจะเลี้ยงข้าวหลินปั้นซย่า วินาที 

ถัดมาก็เดินเข้าห้องครัวโดยไม่สนใคร บอกให้หลินปั้นซย่านั่งท�าตัวตามสบาย

อยู่ในห้องนั่งเล่น

หลินปั้นซย่ามาบ้านเขาเป็นครั้งแรก ท�าตัวตามสบายเกินไปก็ไม่เหมาะ

นกั ได้แต่น่ังสงวนท่าทีอยู่บนโซฟา แล้วมองส�ารวจโดยรอบอกีครัง้ หุ่นพลาสตกิ

ที่จู่ๆ หัวก็ร่วงลงมาเมื่อครู่ ตอนน้ีก็ยังคงนอนแอ้งแม้งสบตากับหลินปั้นซย่า 

อยู่บนพ้ืน ไม่รู้ว่าหลินปั้นซย่ามองผิดไปหรืออย่างไร เมื่อครู่หุ่นผู้หญิงน่ันยัง 

ท�าหน้าย้ิมอยู่ มาตอนน้ีมุมปากกลับคว�่าลงมา กลายเป็นใบหน้าเศร้าหมอง 

ห่อเหี่ยว

หลินปั้นซย่าสบตากับเธอครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ตัดสินใจก้มลงเก็บหัวหุ่นนั้น

ขึ้นมา วางไว้มุมโซฟาอย่างระมัดระวัง ส่วนตนก็น่ังลงบนโซฟาอีกฝั่งหน่ึง 

เขาน่ังอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีอะไรท�า สายตาเร่ิมพินิจพิเคราะห์ห้องนั่งเล่น 

โดยละเอียด
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ในห้องนั่งเล่นมีหีบเล็กใหญ่วางอยู่ กินพ้ืนที่ห้องน่ังเล่นไปเกือบหมด 

มีหีบหนึ่งอยู่ใกล้หลินปั้นซย่ามาก เขาจึงย่ืนมือออกไปด้วยความอยากรู ้

แตะสัมผัสนอกหีบเบาๆ จากนั้นเขาก็ขมวดคิ้ว เผยสีหน้าแคลงใจออกมา ผิว

ด้านนอกของหีบนี้มองเผินๆ เหมือนท�าจากไม้ แต่เมื่อลูบแล้วมันกลับอ่อนนุ่ม

อย่างยิ่ง แล้วยังค่อนข้างคล้าย...ผิวหนังมนุษย์

ด้านในหีบนี้ใส่อะไรไว้กันแน่ ขณะที่หลินปั ้นซย่าก�าลังคิด ก็พลัน 

ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบา เขาเงยหน้าก็พบว่าเสียงนั้นดังออกมาจาก

ตู้ใบหนึ่งที่เชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นกับระเบียง แม้เสียงจะแผ่วเบาทว่าเสียดหู

เล็กน้อย หากให้บรรยายก็คงเหมือนกับมีคนอยู่ในตู้ ใช้ปลายเล็บที่แหลมคม

ครูดข่วนประตูตู้

เสียงน้ีดังต่อเนื่องไม่หยุด แม้หลินปั้นซย่าจะอยากเมินเสียงน้ีเท่าไหร่ 

ก็ไม่อาจท�าได้ เขานั่งฟังอยู่บนโซฟาหลายนาที สุดท้ายก็นั่งไม่ติด ลุกเดินไปที่

ห้องครัว

ประตูห้องครัวเป็นกระจกเนื้อขุ่นและยังล็อกจากด้านใน หลินปั้นซย่า

ได้ยินแต่เสียงผัดอาหารดังมาจากในน้ัน เขายกมือเคาะประตูกระจกแต่ไม่มี

เสียงตอบกลับ หลินปั้นซย่าจึงเรียกอีกครั้ง "คุณซ่งครับ?"

"ว่าไง" เสียงของซ่งชิงหลัวเบามาก

"ในตูเ้สือ้ผ้าบ้านคณุเหมอืนจะมอีะไรอยู่ข้างในเลย" หลินป้ันซย่าตะโกน

กล่าว "คุณออกมาดูหน่อยมั้ยครับ"

ซ่งชิงหลัวพูดอะไรบางอย่างแต่มันงึมง�าไม่ชัดเจนเกินไป หลินปั้นซย่า

ได้ยินไม่ชัดจนต้องถามขึ้นอีกรอบ ทว่าด้านในกลับไม่มีเสียงตอบกลับใดๆ 

อีกเลย

ขณะน้ันเองตู้เสื้อผ้าในห้องนั่งเล่นก็ย่ิงเกินจินตนาการขึ้นเรื่อยๆ เสียง

ครืดๆ ดังขึ้นราวกับจะข่วนประตูตู้ให้แหลกละเอียดอย่างไรอย่างนั้น

หลนิป้ันซย่าจนปัญญา ได้แต่หันกายเดนิไปยังเบือ้งหน้าตู้น้ัน แต่เขายัง

ไม่ทันได้ตอบโต้ใดๆ ประตูตู้ตรงหน้ากลับส่งเสียงดังแอ๊ดแล้วเปิดออกมาเอง

ทันทีท่ีประตูตู ้เปิดออก สิ่งที่อยู ่ด้านในก็เข้าสู่ครรลองสายตาของ 
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หลินปั้นซย่า นั่นคือแท่นบูชาแท่นหนึ่ง

บนแท่นบูชาจดุธปูเทยีนสแีดงอยูไ่ม่น้อย ด้านหลงัธปูเทยีนมีโถเซรามกิ

สองใบตั้งอยู่ หลินปั้นซย่าเคยเห็นโถแบบน้ีบ่อยๆ เป็นโถแบบท่ีมักจะพบใน

ฌาปนสถาน...มันคือโถเก็บอัฐิ และนอกจากแท่นบูชาแล้ว หลินปั้นซย่า 

ก็ไม่เจอสิ่งใดในตู้นี้ที่สามารถส่งเสียงออกมาได้เลย เขากวาดสายตาไปรอบๆ 

ไม่ช้าก็พบว่าบนประตตููม้รีอยเลอืดท่ีเกิดจากการขดีข่วนเละเทะยุ่งเหยิงไปหมด 

รอยเลือดนั้นทั้งหนาทั้งยาว ท�าเอาคนมองหนังศีรษะชาวาบ

หลินปั้นซย่าจ้องแท่นบูชาอยู่คร่ึงนาที สุดท้ายก็ยกมือขึ้นปิดประตูตู ้

เงียบๆ จากนั้นก็กลับไปที่โซฟาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่งเหม่อลอยต่อไป

ในท่ีสดุซ่งชิงหลวัก็ออกมาจากห้องครวั มอืถือกับข้าวจานร้อนหลายจาน 

เขาวางอาหารไว้บนโต๊ะ เงยหน้ามองมาทางหลินปั้นซย่าแล้วบอกให้มา 

ทานข้าว

หลนิป้ันซย่าเดินไปข้างโต๊ะ เอ่ยว่า "ผมเหมอืนจะได้ยินเสยีงออกมาจาก

ตู้เสื้อผ้าบ้านคุณ..."

ซ่งชิงหลัวจัดวางถ้วยและตะเกียบ ไม่แม้แต่จะเงยหน้า "อ้อ"

หลนิป้ันซย่าเอ่ยอย่างระแวง "จะเป็นพวกหนูอะไรท�านองน้ีหรอืเปล่านะ"

ซ่งชิงหลัวบอกว่า "บ้านผมไม่มีหนู"

หลินปั้นซย่ากล่าว "งั้น..."

"มีแต่โถเก็บอัฐิ"

หลินปั้นซย่า "..."

ซ่งชิงหลัวเอ่ยต่อ "ตามหลักแล้วโถเก็บอัฐิคงส่งเสียงไม่ได้หรอก ใช่มั้ย"

หลินปั้นซย่าไร้ค�าจะพูด

คงเป็นเพราะสีหน้าของหลินปั้นซย่าดูงงงันเกินไป จนท�าให้ซ่งชิงหลัว

รู้ตัวแล้วว่าค�าพูดของตนมีจุดที่ทะแม่งๆ เขาคิดไตร่ตรองก่อนจะกล่าวข้ึน 

"แต่ก็ไม่แน่ โถใส่อัฐินี่เจ้าของห้องทิ้งไว้น่ะ ผมไม่ได้ไปขยับมันเลย มันส่งเสียง

ได้หรือเปล่าผมเองก็บอกไม่ได้"

หลินปั้นซย่ารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อย "เจ้าของห้องทิ้งไว้?"
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ซ่งชิงหลัวเอ่ย "ใช่ ชั้นบนชั้นล่าง ห้องซ้ายห้องขวามีโถเก็บอัฐิหมดเลย 

ผมค่อนข้างถูกชะตากับโถบ้านนี้ ก็เลยเช่าที่นี่"

หลินปั้นซย่าคิดในใจ เขาเลือกใช้ค�าว่าถูกชะตาได้พิสดารเกินไปจริงๆ 

พิสดารจนพูดไม่ออกเลย

ขณะท่ีทั้งสองพูดคุยกัน ซ่งชิงหลัวก็ส่งตะเกียบให้ถึงมือหลินปั้นซย่า 

เขาจึงจับตะเกียบยกถ้วยแล้วเริ่มทานข้าวเงียบๆ

ฝีมือของซ่งชิงหลัวไม่เลวเลย อาหารทุกจานที่ท�าล้วนมีรูปรสกลิ่นส ี

อร่อยครบด้าน หลนิป้ันซย่ากนิด้วยความเบกิบานใจย่ิง หลงัจากความเบกิบานใจ

น้ันเขาก็ยกเจตนาท่ีตนมาท่ีนี่ขึ้นมาพูด เล่าว่าห้องท่ีเขาอยู่เหมือนจะผิดปกติ 

รูมเมตของเขาตั้งใจจะย้ายออกไปแล้ว

ขณะหลนิป้ันซย่าเอ่ย ซ่งชงิหลวัก็นัง่ฟัง ทว่าความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ท่ี

ตัวหลินปั้นซย่า แต่ก�าลังตั้งอกตั้งใจครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

หลินปั ้นซย่าเห็นเขาไม่ได้มีกะใจจะคุยเลยได้แต่ปิดปาก ภายใต้

บรรยากาศเงียบงัน ทั้งสองรับประทานอาหารเสร็จไปหนึ่งมื้อ เคราะห์ดี 

ที่รสอาหารไม่เลวเลยจึงไม่ถึงกับทรมานเกินไป

กินเสร็จหลินปั้นซย่าก็ไม่กล้าอยู่รบกวนต่อ ลุกขึ้นยืนแล้วบอกลา

ตอนทีเ่ขาเดนิมาถึงหน้าห้องก็ได้ยินซ่งชงิหลวัท่ีอยู่ด้านหลงัเอ่ยเสยีงเบา 

"อย่าย้ายเลย"

หลินปั้นซย่าเอ่ยอย่างแปลกใจ "หา?"

"ย้ายไปก็หนีไม่พ้น" ประโยคนี้ประหลาดเกินไป หลินปั้นซย่าอยากถาม

ต่อ แต่ประตูด้านหลังกลับปิดดังปัง

หลินปั้นซย่ายืนตะลึงงันอยู่ที่เดิมครู่หนึ่งถึงค่อยหันหลังกลับเข้าห้อง

ฝั่งหลินปั้นซย่าก�าลังไถ่ถามเพ่ือนบ้าน ทางด้านจี้เล่อสุ่ยก็เช่าห้อง 

เหมาะๆ ได้แล้ว เขาอยากย้ายออกไปอย่างอดรนทนไม่ไหว ไม่ได้ต้ังเง่ือนไข

กับห้องเช่ามากนักจึงหาที่อยู่ได้เร็ว เขาโทรหาหลินปั้นซย่าเพ่ือบอกว่าวันนี้ 

ตนไม่กลับไปแล้วจะอยู่ที่บ้านใหม่เลย

หลินปั้นซย่ารู้ว่าสภาพเขาไม่ดีนักจึงไม่ได้ว่าอะไร ท้ังยังช่วยเขาเก็บ
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เสื้อผ้าที่ใช้ส�าหรับผลัดเปลี่ยนและเอาไปที่บ้านใหม่ให้เขา

"ปั้นซย่า ตอนกลางคืนนายก็มาอยู่ที่นี่เถอะ" จี้เล่อสุ่ยเอ่ย "ฉันไม่ค่อย

วางใจให้นายอยู่ที่นั่นคนเดียว"

"ไม่เป็นไร" หลินปั้นซย่าเอ่ย "นายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก ตอนนี้ฉัน 

ยังไม่เจออะไรแปลกๆ เลย"

จีเ้ล่อสุย่ยงัอยากโน้มน้าวเขา แต่เห็นหลนิป้ันซย่ายนืยันค�าเดมิจงึได้แต่ 

ยอมแพ้

เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าใกล้มืด หลินปั้นซย่ากลับบ้านเพียงล�าพัง บ้านน้ัน 

ยังคงเหมือนกับเมื่อวาน หลังจากเขาล้างหน้าแปรงฟันง่ายๆ เสร็จแล้วก็ 

ผล็อยหลับไป

จี้เล่อสุ่ยนอนอยู่บนโซฟาในบ้านหลังใหม่ แม้จะดูจนตรอกอยู่หน่อย 

แต่อย่างไรใจเขาก็ยังได้สงบลงบ้าง เมื่อคืนเขาทรมานมาทั้งคืนแล้ว เช้ามา 

ก็ไม่ได้พักผ่อนอีก ตอนนี้จี้เล่อสุ่ยจึงง่วงจนทนไม่ไหว ถึงอย่างน้ันเขาก็ยัง 

หวาดผวาจากเรื่องที่เจออยู่เลยไม่กล้าปิดไฟในห้องนั่งเล่น

พอนอนลงบนโซฟาแล้วจี้เล่อสุ่ยก็หลับตาลงด้วยความสะลึมสะลือ 

สติสัมปชัญญะของเขาเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างรวดเร็ว และทุกสิ่งรอบตัวก็เงียบ

สงัดลง

ติ๊กต็อก ติ๊กต็อก ติ๊กต็อก 

เสียงเบาๆ ของนาฬิกาปลุกจี้เล่อสุ่ยให้ตื่นจากความฝัน เขาลืมตาขึ้น

ด้วยความงัวเงยี แล้วก็ได้เห็นหน้าต่างสดี�าบานหนึง่ เบือ้งหน้าหน้าต่างมผีูห้ญิง

กระโปรงแดงยืนอยู่

ทั้งร่างเขาสะดุ้งโหยง จี้เล่อสุ่ยได้สติทันใด ในตอนแรกเขานึกว่าก�าลัง

ฝันอยู่ ทว่าเมื่อขยี้ตาหนักๆ สลัดความง่วงงุนออกไปเขาถึงพบว่าตนไม่ได้ฝัน

ห้องนัง่เล่นเดยีวกัน รายการโทรทศัน์เดยีวกัน เขากลบัไปอยู่ในบ้านท่ีหนี

ออกมาก่อนหน้านี้ นอนอยู่บนโซฟาตัวเมื่อคืน โทรทัศน์ยังคงฉายรายการเดิม

ซ�้าๆ ภาพเริ่มกะพริบติดๆ ดับๆ เสียงคลื่นแทรกแหลมดังราวกับเสียงร้อง
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โหยหวนออกมาจากโทรทัศน์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

จี้เล่อสุ่ยสะท้านไปทั้งร่าง คอเขาแข็งท่ือ ใช้หางตามองไปยังต�าแหน่ง 

ที่เดิมควรเป็นหน้าต่าง แต่เขากลับเห็นเป็นภาพวาด

ผู้หญิงท่ีเมื่อครู่ยังยืนอยู่ตรงหน้าต่างบัดนี้เธอเปิดหน้าต่างออกและ 

นัง่อยู่บนขอบโดยทีห่นัหลงัให้เขา ผมของเธอยาวเหยียด สยายปรกพ้ืนราวกับ

หยากไย่หนา

จีเ้ล่อสุย่รูส้กึหนาวเหนบ็ไปท้ังกาย เขาขยับไม่ได้แม้แต่นิว้เดยีวประหนึง่

ถูกแช่แข็ง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงลุกขึ้นมาแล้วหนีออกไปเลย

"คุณ...คุณเป็นใคร" เขาใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีเค้นค�าพูดไม่กี่ค�าออกมา

จากปากได้ในที่สุด จี้เล่อสุ่ยสั่นเทิ้มไปทั้งตัว เอ่ยอย่างสิ้นหวัง "คุณเป็นใคร"

หญิงสาวหัวเราะ เสียงหัวเราะน้ันแผดแหลมดั่งเสียงร�่าไห้ของผีร้าย 

"ฉันก็คือคุณไง" เธอเอ่ยจบก็กระโดดลงจากหน้าต่างไป

วินาทีถัดมา ร่างของเธอกระแทกพ้ืนต่อหน้าจี้เล่อสุ่ยอย่างแรง ราวกับ

แตงโมทีแ่หลกละเอยีดเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย ศรีษะของเธอแตกเป็นเสีย่งๆ มเีพียง

ดวงตาเท่าน้ันที่ยังไม่บุบสลาย จ้องมองจี้เล่อสุ ่ยท่ีน่ังอยู่บนโซฟาอย่าง

เคียดแค้น ปากสีแดงขยับเปิดเล็กน้อย "หนีไม่พ้นหรอก"

จี้เล่อสุ่ยส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความสิ้นหวัง เขาอยากลุกข้ึนหนี 

ออกไปจากที่นี่ แต่อย่างไรร่างกายก็ไม่ยอมขยับ หน้าจอโทรทัศน์กลายเป็น

ภาพสีขาวซ่าๆ ผู้หญิงร่างแตกหักตรงหน้าเริ่มบิดแขนขาพยายามจะลุกขึ้น 

จากพ้ืน ทว่ากระดกูท้ังร่างของเธอแหลกละเอยีดไปแล้ว ท�าได้เพียงลากตัวเอง

ไปกับพ้ืนช้าๆ ด้วยร่างกายบิดงอ เป็นอย่างนี้ทีละนิดๆ จนมาถึงเบื้องหน้า 

จี้เล่อสุ่ย

ปลายจมูกของจี้เล่อสุ่ยถึงขั้นได้กลิ่นเหม็นคาวน่าคล่ืนเหียน เขาร้อง 

ไม่ออกแล้ว ความกลัวเป็นดั่งหินก้อนหนึ่งที่ติดแหง็กอยู่ในกล่องเสียงของเขา

จนหายใจไม่ออก รูม่านตาเขาค่อยๆ ขยายใหญ่

หญิงสาวฉกีย้ิม เธอขยบัเข้ามาทิง้รอยจบูสแีดงสดไว้ท่ีแก้มของจีเ้ล่อสุ่ย 

แล้วพูดอีกครั้ง "กลับไปเถอะ"
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ด้วยเสียงแผ่วเบาท่ีคล้ายจะเป็นค�าสาปแช่ง ปราการป้องกันทางจิตใจ

ของจี้เล่อสุ่ยถูกท�าลายลงอย่างสมบูรณ์ ลูกกระเดือกเขาขยับไปมา ดวงตา 

ทั้งสองข้างเหลือกขึ้นแล้วสลบไปทั้งอย่างนั้น

เมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งก็เป็นช่วงฟ้าสว่างของอีกวันแล้ว

ในตอนที่จี้เล่อสุ่ยเพ่ิงตื่นขึ้น เขาถึงกับไม่กล้าลืมตา หรี่ตามองส�ารวจ 

อยู่ครู่ใหญ่ จนแน่ใจแล้วว่าตนไม่ได้กลับไปที่ห้องเดิมถึงลุกจากโซฟาด้วย 

อาการสั่นเทาไปทั้งร่าง

ไม่มผีูห้ญิง ไม่มหีน้าต่าง และไม่มห้ีองก่อนหน้าน้ี ราวกับท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

เมื่อคืนล้วนเป็นเพียงความฝัน

จีเ้ล่อสุย่เข้าห้องน�า้และเปิดน�า้ล้างหน้าตวัเองอย่างทุลกัทุเล ทว่าเมือ่เขา

เงยหน้ามองกระจก กลับพบว่าบนแก้มขวาของเขามีรอยรูปปากสีแดงสด

ประทับอยู่

ราวกับตราต้องสาปที่ลบไม่ออก
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