๑
กระจก : ร้องไห้ได้!?
ประเทศจี น ในปั จ จุ บั น ตึ ก รามสู ง เบี ย ดเสี ย ดกั น ไปทั่ ว ยิ่ ง
ในเมืองหลวงอย่างกรุงปักกิ่งยิ่งแน่นขนัดไปด้วยผู้คนมากมาย นอกจาก
นักท่องเทีย่ วทีห่ ลัง่ ไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายแล้วยังเต็มไปด้วยเหล่านักเรียน
ที่มาแสวงหาความรู้จากที่แห่งนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยปักกิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็น
สถานศึกษาที่ติดอันดับชั้นน�าของโลก
“ผึ้ง แกอยู่ที่นี่ได้จริงๆ เหรอวะ” เสียงหวานแหลมเอ่ยถามยามเดิน
ตามเพื่อนสนิทเข้าไปยังห้องพักทรงแคบ มันเป็นอพาร์ตเมนต์ราคาถูก
ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้มหาวิทยาลัยและที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่เพราะ
เช่นนั้นแม้จะเป็นห้องพักโทรมๆ เก่าๆ ก็ยังมีราคาสูงจนแทบจะปาดเหงื่อ
“นี่ก็โอเคแล้วแก มีที่ซุกหัวนอน มีห้องน�า้ ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ครบ
นักศึกษาอย่างฉันจะเอาอะไรมากมาย” หญิงสาวผิวสีนา�้ ผึ้งตามชื่อเอ่ยตอบ
พลางยกกระเป๋าใบใหญ่เดินน�าเข้าห้อง ดวงตากวาดมองรอบห้องก่อน
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พยักหน้ารับน้อยๆ อย่างพึงพอใจ
“แกไปนอนบ้านฉันได้นะ” เพื่อนสาวร่างสูงระหงยังคงไม่สบายใจ
มือเรียวคล้องแขนอีกฝ่ายไว้ราวกับจะออดอ้อน “ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย
มากนักหรอก ฉันมาส่งก็ได้”
“แกจะถ่อมาส่งฉันทุกวันหรือไง ยายแป้ง” เธอถามกลับเสียงกลั้ว
หัวเราะเล็กน้อย แค่เพือ่ นช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางเยอะ
แยะขนาดนี้ก็มากพอแล้ว เธอไม่อยากรบกวนมากไปกว่านั้น “ขืนฉันไปอยู่
บ้านเธอนะ สามีเธอต้องโมโหแน่นอน”
“เจ้าค่ะคุณน�า้ ผึ้ง” อารียาหรือแป้งท�าได้เพียงแบะปากน้อยๆ อย่าง
ขัดใจ เมื่อเพื่อนไม่ยอมรับความช่วยเหลือ ก่อนถามพาเปลี่ยนเรื่องคุย
“ว่าแต่พี่ศรณ์เขาไม่ว่าอะไรเหรอ”
“พี่ศรณ์ก็ยุ่งๆ กับงานที่บริษัทอยู่” น�า้ ผึ้งเอ่ยตอบ ไหวไหล่เล็กน้อย
ท่าทีบ่งชัดว่าไม่ได้ใส่ใจจริงจังนัก “มันก็ช่วยไม่ได้นี่นา”
“แต่แฟนบินมาเรียนต่อที่จีนเชียวนะ จะไม่เจอกันเป็นปีเลย” อารียา
ท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้แทน “แค่มาส่งแกยังท�าไม่ได้ มันจะไม่ใจร้าย
ไปหน่อยเหรอวะ”
หญิงสาวเป็นฝ่ายเงียบไปเมื่อเพื่อนถามค�าถามนั้นกลับมา ที่จริง
เธอเองก็รู้สึกถึงระยะห่างระหว่างตนกับคนรักมาได้สักพักแล้ว เพราะความ
หวั่นไหวอันไม่แน่นอนนั้นท�าให้เธอเลือกจะรับทุนมาเรียนต่อปริญญาโท
ในสาขาทีส่ นใจในประเทศจีนแทนทีจ่ ะเรียนในไทย การเว้นระยะห่างออกมา
อาจท�าให้พวกเธอทั้งคู่ได้ทบทวนความรู้สึกหลายๆ อย่างให้ชัดเจนอีกครั้ง
“ก็พี่ศรณ์ติดประชุมนี่นา” หญิงสาวตอบ ดวงตาหลุบต�า่ ลงเล็กน้อย
ไม่กล้าสบตา ก่อนเงยหน้ากลับขึ้นมาชวนเปลี่ยนเรื่องคุย “จัดของกันดีกว่า
แก ต้องท�าความสะอาดห้องใหม่หมดด้วย”
อารียาถอนหายใจยืดยาว ทว่าก็ยินยอมก้าวไปตามค�าชักชวนของ
เพื่อน
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“เจ้าค่ะ คุณนาย”
หญิงสาวทัง้ สองเร่งลุกขึน้ แยกย้ายกันหยิบข้าวของมาท�าความสะอาด
ห้องโทรมๆ นีใ้ ห้ดดู ขี นึ้ มือบางจับผ้าขีร้ วิ้ บิดน�า้ ขึน้ เช็ดถูไปตามตู้เตียง ขณะ
ที่ให้เพื่อนตนกวาดห้องไปก่อน
สักเดี๋ยวก็มาหยุดอยู่ที่หน้ากระจกบานใหญ่ด้านข้างตู้เสื้อผ้า กระจก
มีกรอบเป็นไม้แกะสลักงดงาม แม้ยามนี้จะมีฝุ่นจับหนา แต่ก็ยังมองเห็น
ความงดงามของลวดลายได้อย่างดี เธอเอาผ้าเช็ดถูให้สะอาดก่อนลากนิ้ว
ผ่านลายแกะสลักช้าๆ
ช่างงามจนแทบไม่อยากละสายตา
“ผึ้ง!”
เสียงเรียกของเพือ่ นด้านหลังท�าให้เธอสะดุง้ เฮือก นิว้ ทีไ่ ล้ขอบกระจก
เผลอออกแรงกดลงไปจนเลือดออก เธอเร่งเอากระดาษทิชชูขึ้นซับเลือด
กดสองสามทีเลือดก็หยุดไหล โชคดีที่เหมือนจะไม่ได้บาดลงไปลึกนัก
“มีอะไรแป้ง ร้องเสียงดัง” น�า้ ผึ้งเสเปลี่ยนเรื่องถาม ไม่ให้เพื่อนหัน
มาเห็นรอยแผลบนมือตน
“ผึ้ง ไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่า แกอยู่คนเดียวกลับค�่าจะอันตราย”
อารียาเสนออย่างเป็นกังวล แม้หอพักนี้จะไม่ได้อยู่ในที่เปลี่ยวน่ากลัวอะไร
แต่การให้เพือ่ นสนิทต้องออกมาเผชิญโลกกว้างเพียงล�าพังก็ยงั ท�าให้เป็นห่วง
อยู่ดี
ส่วนน�้าผึ้งเพียงเอ่ยแซวเพื่อนโดยขานเรียก คุณแม่จอมกังวล แต่ก็
ยินยอมวางมือออกไปหาอะไรรับประทานด้วยกัน
พร้อมกับทีป่ ระตูหอ้ งปิดลง แสงอาทิตย์ยามเย็นแดงฉานสาดเข้าห้อง
ผ่านทางหน้าต่างบานเล็ก รอยเลือดอ่อนจางทีอ่ ยูบ่ นเถาวัลย์ไม้แกะสลัก ยาม
ถูกแสงก็เริ่มสั่นกระเพื่อม ก่อนค่อยๆ ขยับเคลื่อนไปตามรอยสลักแล้วซึม
ลงไปช้าๆ
เฟืองแห่งโชคชะตาอันแรกเริ่มขยับแล้ว...
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กว่าน�้าผึ้งจะกลับมาถึงห้องพักก็เกือบสามทุ่มแล้ว โดยเพื่อนรัก
และสามีเพื่อนตามมาส่งกันจนถึงหน้าห้อง
หญิงสาวบอกลา ยืนส่งจนเพือ่ นสาวหายลับสายตาไปแล้วจึงถอยกลับ
เข้าห้อง เจ้าของร่างบอบบางมองกองข้าวของที่ยังระเกะระกะก็ถอนหายใจ
ออกมาเฮือกใหญ่ เธอเหนื่อยจนขี้เกียจเต็มที แต่หากไม่เก็บอะไรเลย คืนนี้
คงไม่มีที่นอน
น�้าผึ้งลงมือเก็บข้าวของแค่พอแหวกให้มีที่นอนได้ เอาเสื้อผ้าเข้าตู้
แบบลวกๆ ข้าวของบางส่วนที่ยังขี้เกียจจะรื้อถูกดันไปหลบมุมไว้อีกทาง
ก่อนทิ้งตัวลงนอนบนเตียง
ดวงตาคมมองเพดานสีขาวอย่างเลื่อนลอย มือล้วงโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมากดดู พอเห็นว่าไม่มีใครเลยที่ติดต่อมาก็ได้แต่ถอนหายใจซ�้าอีกรอบ
รอยหม่นหมองแผ่ขยายราวกับหมอกมืดด�า
มารดาเสียชีวิตไปตอนเธออายุได้ราวสิบสี่ปี หลังจากนั้นบิดาก็เริ่ม
คร�่าเคร่งกับงาน กลับบ้านน้อยลง ใบหน้าลูกสาวที่คล้ายคลึงภรรยาก็ยิ่งไม่
อยากจะเห็นให้เจ็บช�า้ กระทั่งวันที่เธอเดินไปบอกว่าจะมาเรียนต่อปริญญา
โทเมืองนอก บิดาก็ยังไม่เอ่ยอะไรสักค�า
การทีค่ ดิ ว่าอีกฝ่ายจะติดต่อไถ่ถามมีแต่จะท�าให้ยงิ่ เจ็บปวดเป็นทุกข์
เสียมากกว่า
ทว่าอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรักกันก็กลับเงียบหายไปด้วย
เรื่องที่เธอไม่ได้บอกกับเพื่อนคือ ตอนนี้ระหว่างเธอกับคนรักห่างกัน
มาสักพักแล้ว หญิงสาวบังเอิญเห็นชายหนุ่มกอดกับผู้หญิงอีกคน ครั้น
ไต่ถามพูดคุย อีกฝ่ายก็ปฏิเสธหนักแน่น เธอที่จนปัญญาจะโต้เถียงก็ได้แต่
ถอยออกมาและพยายามท�าใจ
หญิงสาวจ้องโทรศัพท์ที่ว่างเปล่า ความเงียบเหงาเกาะกินในใจช้าๆ
เรือ่ งระหว่างเธอกับคนรักหนุม่ มันถึงจุดทีต่ อ้ งกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจัง
อีกครั้ง บางทีทั้งสองคนอาจไม่หลงเหลือความรักใดๆ ให้กันอีกต่อไปแล้ว
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จริงๆ
มือเรียวกอดรั้งตัวเองเอาไว้ น�า้ ตาอุ่นรินไหลลงมาช้าๆ เสียงสะอื้น
แผ่วเบาถูกกดลงไปในล�าคอ
ไม่ใช่เพราะความเสียใจ แต่เพราะความว้าเหว่มากมายที่ท่วมท้นเข้า
กลางใจอย่างไม่อาจหลบหนี
ไม่นานรอยยิ้มของเธอจะกลับมา อดทนไว้ อีกนิดเถอะนะ

ต�าหนักตระกูลจ้าวขึ้นชื่อว่าเป็นต�าหนักแห่งปีศาจร้าย ถึงขั้นมี
ผู้ที่เชื่อว่าภายในต�าหนักเลี้ยงมังกรเอาไว้จริงๆ ด้วยตัวก�าแพงต�าหนักนั้น
มีความใหญ่โตสูงตระหง่านจนดูทะมึน ทั้งยังกว้างใหญ่กินอาณาเขตไปถึง
ครึ่งหนึ่งของภูเขา อีกทั้งเจ้าของต�าหนักยังเป็นผู้มีอิทธิพลมากเสียจนอาจ
เป็นรองเพียงแค่ฮ่องเต้พระองค์เดียวเท่านั้น
เนิน่ นานหลายชัว่ อายุคนทีบ่ ตุ รชายตระกูลจ้าวสืบทอดต�าหนักชินอ๋อง๑
มาจากเก่าก่อน เป็นผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดฮ่องเต้มาทุกยุคทุกสมัย ทั้งยัง
ก้าวขึ้นครองต�าแหน่งขุนนางระดับสูงด้วยความสามารถอันมิอาจประเมิน
ได้ แม้เป็นสตรีก็มากความสามารถ ทั้งยังมีรูปโฉมงดงามล่มเมืองจนมีแต่
ผู้คนหมายปอง
และในขณะนี้บุตรชายคนโตนาม ‘จ้าวหรงฝู’ ผู้ก้าวขึ้นรับต�าแหน่ง
หรงชินอ๋องตั้งแต่วัยสิบหกปีก็ช่างเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
ชายหนุ่มร่างสูงเอนกายเหยียดยาวพิงเก้าอีต้ วั ใหญ่ในห้องทรงอักษร
เรือนผมสีด�ายาวเริ่มจะยุ่งเหยิงไม่ค่อยเรียบร้อย ดวงตาคมดุด�าขลับมอง
เพดานห้องเลื่อนลอย ทิ้งกายให้ไหลลงไปกองกับพนักเก้าอี้
ใครเล่าจะเชื่อว่า นี่คือหรงชินอ๋อง ปีศาจร้ายแสนอ�ามหิตที่ผู้คน
ร�่าลือกันไปทั่ว
๑

ต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่ ๑ และเป็นต�าแหน่งสูงสุดที่สามารถมีได้รองจากหวงไท่จื่อ

(รัชทายาท) ได้รับอนุญาตให้สืบทอดต�าแหน่งต่อจากบิดาได้โดยไม่ต้องลดต�าแหน่งลง

12

ท่ า น ห ญิ ง ใ น ก ร ะ จ ก

ผู้ใดจะกล่าวเช่นไรเขาไม่สน เวลานี้ร่างกายเริ่มประท้วง เหนื่อยล้า
จากการท�างานติดต่อกันมายาวนานตามพระบัญชาของฮ่องเต้ทตี่ งั้ ใจจะล้าง
บางเอาผิดขุนนางฉ้อฉล และคนต้องรับหน้าที่รวบรวมหลักฐานไปน�าเสนอ
ก็ไม่พ้นตัวเขาที่เป็นประหนึ่งมือขวาของพระองค์
หากยังเป็นสหายกันเหมือนครั้งยังเด็ก เขาคงก่นด่าสหายสูงศักดิ์ไป
นานแล้ว แต่เพราะตอนนี้บรรดาศักดิ์เปลี่ยนแปลงไป สหายกลับเป็นถึง
ฮ่องเต้ แม้จะเคืองสักเพียงไรก็ไม่ควรจะทุ่มหินใส่เท้า เอ่ยปากว่าร้ายให้
ตนเองถูกลงโทษ
ชายหนุม่ เหลือบมองเปลวเทียนวูบไหว เงาขยับเล็กน้อยตามแสงเทียน
ชัว่ ขณะทีค่ วามเงียบเข้าปกคลุมแทนเสียงลากพูก่ นั อากาศเย็นสบาย
กับความเงียบงันจนชวนหลับใหล เขาหลับตาลงช้าๆ สัมผัสความผ่อนคลาย
นั้น ทว่าเพียงพริบตาเดียวร่างสูงเพรียวก็เกร็งตัวขึ้น พลางเงี่ยหูฟังอย่าง
ตั้งใจ
ในความเงียบสนิทนัน้ มีเสียงคล้ายสตรีก�าลังสะอืน้ ไห้ลอยมาตามลม
จ้าวหรงฝูขมวดคิ้ว ดีดตนเองลุกขึ้นนั่งทันที ดึกดื่นเพียงนี้ไม่ควรมี
สตรีที่ใดมาร�่าไห้อยู่แถวนี้ ยิ่งต�าหนักใหญ่โตของตระกูลจ้าวย่อมไม่ใช่ที่ที่
ผู้ใดจะนึกครึ้มเฉียดกรายเข้ามาใกล้กันได้ง่ายๆ
หรือบางทีอาจเป็นปีศาจ
ชายหนุม่ คิดพลางขมวดคิว้ แน่นกว่าเดิม มือหนาล้วงเอามีดสัน้ ทีเ่ หน็บ
ติดเอวไว้ตลอดเวลาออกมา พลางเดินหาต้นตอของเสียงช้าๆ
เขาวนไปที่หน้าต่าง ดึงมันปิดให้สนิท ก่อนเคลื่อนกายเงียบเชียบไป
ทางประตูห้องก็พบว่ามันปิดสนิทแล้วเช่นกัน ดังนั้นเสียงสะอื้นไห้จึงไม่ได้
ดังมาจากประตูหรือหน้าต่างแน่นอน
ชายหนุม่ เดินตามเสียงจนไปหยุดหน้ากระจกฉลุลายงดงามบานใหญ่
หลังฉากกัน้ ห้อง เขาท�างานหนักเสียจนตัดสินใจให้ข้ารับใช้ยกเตียงและข้าว
ของทีจ่ า� เป็นมาไว้ในห้องทรงอักษร แล้วจัดให้อยูด่ า้ นหลังฉากกัน้ อีกฝัง่ โดย
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กระจกบานนี้พวกนางก�านัลลงความเห็นว่ามันจ�าเป็นและขนเข้ามาวางไว้ใน
ห้องนี้ด้วย เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไร จึงยอมให้วางเอาไว้แต่โดยดี
ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระจกต้องสาปที่ร้องไห้ออกมาเองได้!
เขากอดอก มุ่นคิ้วหนักขึ้นไปอีก ก่อนตัดสินใจเอื้อมมือไปแตะที่
กระจกช้าๆ ไล้นิ้วไปตามลายฉลุอ่อนช้อยนั้น ซึ่งดูเหมือนว่าพอเขาแตะนิ้ว
ลงไป เจ้ากระจกก็หยุดร้องไห้ไปเอง!?
สรุปว่าเจ้ากระจกนี่ร้องไห้ได้จริงๆ ใช่หรือไม่!!
จ้าวหรงฝูพยายามคิดหาสาเหตุ แต่ทา� อย่างไรก็ไม่อาจนึกออกว่าเจ้า
กระจกดาดๆ ที่หาซื้อได้ทั่วไปบานนี้จะร�า่ ไห้ได้อย่างไร
“ไม่เป็นไรหรอกนะเจ้ากระจก” ชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยปลอบโยน
กระจก น�า้ เสียงทีพ่ ยายามให้นมุ่ นวลกลับฟังดูเก้กงั และเขินอายเป็นอย่างยิง่
เขาก้มหน้าลง ลังเลเล็กน้อย แต่กเ็ ลือกจะตบกระจกเบาๆ...คล้ายตบบ่าเพือ่ น
ตนเอง “หากมีอะไรก็ระบายออกมาได้”
น่ายินดีที่แม้ยืนรออีกสักพักก็ยังไม่มีการตอบกลับใดที่มากกว่านั้น
เขาจึงก้าวถอยหลังออกมาช้าๆ จนเกือบเป็นย่อง ราวกับเกรงว่าเจ้ากระจก
จะตื่นขึ้นมาร้องไห้ฮึดฮือใส่อีกยก
ครั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจึงหันหลังตรงดิ่งสู่เตียงนอน เลิกสนใจ
งานที่คั่งค้างของวันนี้ บางทีเมื่อเขาตื่นขึ้นมา กระจกอาจจะร้องไห้ไม่ได้
อีกต่อไป

๒
กระจก : มีผีจีนสิงด้วย!
น�้าผึ้งยันตัวขึ้นนั่งบนเตียงในยามเช้า ดวงตาสวยคมบวมช�า้ ผม
กระเซอะกระเซิงไม่เป็นทรง ทั้งยังปวดเมื่อยไปทั้งตัว เธอมองดูรอบๆ ก่อน
นึกขึ้นได้ว่า เมื่อคืนตนหลับไปทั้งที่ยังไม่อาบน�า้ ด้วยซ�้า
ในความทรงจ�าอันเลือนราง เธอคลับคล้ายได้ยนิ เสียงทุม้ เอ่ยถ้อยค�า
นุ่มหูด้วยน�า้ เสียงชวนอบอุ่นใจ แม้งวั เงียเกินกว่าจะฟังรู้เรือ่ งว่าเสียงนัน้ เอ่ย
อะไร อีกทั้งยังมีรอยเก้กังเขินอายในน�า้ เสียง ท�าให้เธอเผลออมยิ้มมุมปาก
เล็กน้อย
ทว่ากลับนึกไม่ออกว่าผู้พูดเป็นใคร และเสียงนั้นมาจากที่ไหนกัน
หญิงสาวปัดเรื่องคาใจนั้นออกไป สรุปว่ามันเป็นความฝันเลื่อนลอย
อันไร้สาระ เนือ่ งมาจากทีเ่ ธอรูส้ กึ เหงามากเกินไป ก่อนตัดสินใจลงจากเตียง
ไปอาบน�้าแต่งตัว จัดการให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอีกครั้ง
เจ้าของร่างบอบบางเดินตรงกลับมายังหน้ากระจก เท้าเรียวชะงัก

แ ส ง เ พ ลิ ง

15

เล็กน้อยเมือ่ เห็นว่ากระจกทีเ่ พิง่ ขัดถูทา� ความสะอาดอย่างดีไปเมือ่ วาน วันนี้
กลับมีรอยขุ่นมัวเป็นฝ้าทึบขึ้นไปทั้งกระจกจนน่าสงสัย ราวกับหมอกควัน
ที่กระจายตัวลอยอ้อยอิ่งกลางอากาศ
เธอขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางไล้มือไปตามกระจกเย็นเฉียบนั้นช้าๆ
ก่อนค่อยๆ ลองถูมันหนักมือขึ้น แต่แม้พยายามใช้นิ้วเช็ดแล้วก็ยังลบรอย
ควันนั้นไม่ออกอยู่ดี
น�้าผึ้งถอนหายใจยืดยาวก่อนเลิกสนใจกับกระจกบานนั้น บางทีคง
เพราะมันเป็นของไร้มาตรฐานราคาถูก และเวลานี้กระจกก็อาจจะเสื่อม
คุณภาพแล้ว ดังนั้นวันนี้คงต้องสนใจเรื่องการจัดข้าวของห้องให้เรียบร้อย
ก่อน ตอนบ่ายๆ จะได้ไปซื้อของที่ยังขาดเสียที
กว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็กินเวลาไปครึ่งวัน อีกทั้งยังท�าให้เธอลืม
เรือ่ งกระจกนัน้ ไปจนสนิทใจ หญิงสาวออกไปเดินเล่นในตัวเมือง แวะส�ารวจ
มหาวิทยาลัยของตน ก่อนแวะห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลนักเพื่อซื้อของใช้
จ�าเป็น พร้อมทั้งหิ้วข้าวของเตรียมท�ามื้อเย็นง่ายๆ ราคาไม่แพงนักกลับมา
ที่ห้องด้วย
ระหว่างทาง หลายครั้งหลายหนที่หญิงสาวพลั้งเผลอหยิบโทรศัพท์
มือถือขึ้นมาเปิดดู คาดหวังว่าเผื่อจะมีการแจ้งเตือนจากใครบางคนที่โทร.
มา หรือมีการติดต่อทางใดทางหนึ่งบ้าง ทว่าจนแล้วจนรอดทุกอย่างก็ยังคง
เงียบสนิท
จริงอยู่ที่เธอเป็นคนพูดเองว่าควรห่างกันสักพัก ทั้งยังไม่ยอมติดต่อ
บอกเวลาการเดินทางที่แน่นอน แต่พออีกฝ่ายเงียบสนิทหายไปจริงๆ กลับ
ท�าให้เธอเป็นฝ่ายรู้สึกไม่ดี
ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นความรัก…หรือเพียงแค่
ความเหงาจากความผูกพันบางอย่างที่หายไป
ใบหน้าคมหม่นเศร้าลงเล็กน้อย มองประตูห้องตนเองด้วยสายตา
เลือ่ นลอยยิง่ ยามทีค่ วามว่างเปล่าจูโ่ จมเข้ามาในอกช้าๆ ก็พานท�าให้รา่ งกาย
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เย็นชืด กระทัง่ จะก้าวเข้าห้องกลับไปอยูเ่ พียงล�าพังอีกครัง้ ยังยากเย็นนักหนา
หญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนสะดุง้ เฮือก เมือ่ มีมอื เย็นแตะเข้า
ที่ข้อมือเรียวขณะก�าลังจะไขกุญแจห้อง ดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างตกใจ
เตรียมยกสันคอหมูแพ็กใหญ่ในมือขึ้นฟาด
“ขอโทษนะครับ” ด้านข้างเป็นชายหนุ่มร่างสูง ผิวขาวซีด หนวดเครา
รกครึ้มไปครึ่งหน้าจนมองไม่ชัด ผมด�าเริ่มยาวจนลงมาทิ่มบังดวงตา เขา
พยายามพูดภาษาอังกฤษทีด่ ไู ม่คอ่ ยแข็งแรงนัก ด้วยน�้าเสียงสัน่ เบาหวิวท�าให้
ยิ่งดูอ่อนแอจนน่าสงสาร
เธอยอมยั้งมือที่จะประทุษร้ายอีกฝ่ายไว้ เพราะเห็นแก่การที่เขาไม่
ได้สวมชุดเป็นไอ้โม่งมาหรอกนะ
“คือผมเป็นเพื่อนบ้าน อยู่ห้องข้างๆ ครับ” เขาชี้ไปที่ประตูด้านข้าง
ติดกัน ดวงตาที่พอมองเห็นผ่านเส้นผมเลือนรางมีรอยอ้อนวอนร้องขอ
“เอ่อ อยากถามว่าพอมีอะไรให้ผมกินไหมครับ”
“หา!” หญิงสาวอุทานด้วยความตกใจ ก่อนได้ยินเสียงท้องร้อง
ประท้วงโครกครากยืดยาวตามมาอีกรอบจากคนตรงหน้า มือที่จับเธอไว้
เริ่มสั่นน้อยๆ พร้อมกับที่ร่างชายหนุ่มค่อยๆ งอตัวลงไปนั่งยองๆ กับพื้น
น�า้ ผึง้ มองอีกฝ่ายแล้วจึงเผลอหลุดหัวเราะออกมาเบาๆ เธอย่อตัวลง
ให้ระดับสายตาเสมอกัน มือควานหาขวดน�้าแดงในถุงที่ซื้อมาด้วยพลางยื่น
ส่งให้อีกฝ่าย
“เวลาเพลียๆ ไม่ได้กนิ อาหารนาน ต้องเติมน�า้ ตาลง่ายๆ จากน�า้ หวาน
เข้าไปก่อนนะ กินข้าวไปจะยิ่งกินไม่ลงมากกว่า มันไม่มีพลังงาน”
ชายหนุ่มแปลกหน้ารับไป แทบจะเห็นประกายระยิบระยับออกมา
จากดวงตา พลางเร่งเปิดขวดยกขึ้นดื่ม ไม่กี่อึก น�า้ หวานสีแดงก็เกลี้ยงขวด
เขาช้อนสายตาขึ้นมองอย่างเคอะเขิน ชวนให้คนมองรู้สึกเอ็นดูในความ
น่ารักแบบเด็กน้อยของเขา
“ฉันมีไก่ย่างอยู่สองไม้ เอาไปรองท้องก่อน ที่เหลือฉันซื้อมาแต่ของ
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ดิบ ขอเวลาลงมือท�าอาหารก่อนนะ จะเอาไปแบ่งให้”
“งั้นให้ผมช่วยเป็นลูกมือได้ไหมครับ” เขาเอ่ยถาม น�้าเสียงมีรอย
ส�านึกผิดจนชวนให้นึกเอ็นดูขึ้นไปอีก “ตอบแทนที่ผมมารบกวน”
หญิงสาวหยุดคิดเล็กน้อย ท่าทางอีกฝ่ายก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไร หาก
ให้เข้าไปในห้องก็คงไม่เป็นอะไรกระมัง
“เข้ามาสิ” หญิงสาวเปิดประตูห้องก้าวเข้าไป พร้อมกับหันไปผงกหัว
เรียกให้อกี ฝ่ายตามเข้ามา ดีทเี่ ธอเก็บห้องแล้ว ไม่อย่างนัน้ คงอับอายอีกฝ่าย
ว่าห้องรกเหลือเกิน
“รบกวนหน่อยนะครับ” เขาเอ่ยขออนุญาตก่อนก้าวเข้ามาในห้อง
ท่าทางเคอะเขินเล็กน้อยราวกับเพิ่งเข้าห้องของสตรีเป็นครั้งแรก
เธอก้าวไปตรงส่วนของครัว ลงมือท�าข้าวผัดง่ายๆ ออกมาสองจาน
โดยมีชายหนุ่มแปลกหน้าเป็นลูกมือ ท่าทางจับมีดเก้กังจนเธอหลุดหัวเราะ
ก่อนเร่งอัปเปหิให้ออกไปนั่งรอเงียบๆ ทว่าเขาก็ยังคงมาป้วนเปี้ยนเกาะ
เคาน์เตอร์รอใกล้ๆ พอยกจานข้าวออกมา เขาก็ดูตื่นเต้น แทบจะเห็นหูตั้ง
หางกระดิกเลยทีเดียว
ชายหนุ่มรีบตักข้าวเข้าปากโดยเร็ว ท่าทางหิวโหย แต่ยังคงมีกิริยา
การรับประทานอาหารที่ดูดี ไม่มูมมาม ครู่เดียวก็เกลี้ยงจาน ดูเอร็ดอร่อย
มีความสุขมากจนเธออดยิ้มเอ็นดูไม่ได้
“ขอบคุณส�าหรับอาหารมื้อนี้ครับ” เขาก้มศีรษะให้เธอ ท่าทางราวกับ
ได้เกิดใหม่ทา� ให้หญิงสาวหัวเราะออกมา จากนัน้ เขาก็ลกุ ขึน้ อาสาเป็นฝ่ายน�า
จานไปล้าง ก่อนกลับมานั่งที่เดิม
“ต้องขอโทษด้วยนะครับทีผ่ มเข้ามารบกวน” ชายหนุ่มแปลกหน้าก้ม
ศีรษะลงขอโทษอีกครั้ง “ไม่ทันแนะน�าตัว ผมชื่อมู่เป่ย เป็นนักศึกษาปีสี่ที่
มหาวิทยาลัยปักกิ่งครับ”
“ฉันน�้าผึ้งค่ะ เป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเหมือน
กัน” หญิงสาวก้มศีรษะลงเช่นกัน เธอยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นอีกฝ่ายท�าหน้า
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ตกใจกลับมา “เป็นคนไทยค่ะ”
“ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแก่กว่าผม” เขาเบิกตากว้างพลางงึมง�าถามต่อ
“น�า้ ผึ้งนี่แปลว่าอะไรหรือครับ”
ครั้นเธออธิบายความหมายของชื่อกลับไป มู่เป่ยก็ท�าหน้าคิดหนัก
ก่อนกลับมาฉีกยิม้ กว้าง รอยยิม้ สว่างไสวท�าให้เขาดูนา่ รักจนเธอเผลอใจเต้น
ไปแวบหนึ่งทีเดียว
อย่างไรดีล่ะ เจอหนุ่มน้อยน่ารักมาฉีกยิ้มกว้างให้ก็ออกจะชวนหวั่น
ไหวอยู่
“ถ้างั้นผมเรียกฮันนี่แล้วกันนะครับ”
น�้าผึ้งชะงักไป รู้สึกเก้อเขินแปลกๆ อย่างบอกไม่ถูก จะบอกว่า
อย่างไรดี ค�านี้ปกติควรใช้กับคนรักกันมากกว่า อยู่ดีๆ ถูกใครก็ไม่รู้เรียก
เช่นนี้ก็ออกจะแปลกๆ ไปสักหน่อย
เขาเอ่ยขออนุญาตอีกรอบ ทัง้ ยังช้อนตาอ้อนเล็กน้อย เธอท�าได้เพียง
เม้มปากแน่นหนหนึ่งก่อนผ่อนลมหายใจช้าๆ เอ่ยยินยอมให้เขาเรียกขาน
เช่นนั้นแต่โดยดี
หากเพื่อนสนิทรู้ว่าอีกฝ่ายเรียกตนอย่างไร จะต้องอกแตกตาย
แน่นอน
มู่เป่ยยิ้มอย่างพอใจ แล้วเปลี่ยนเรื่องชวนคุย เขาเล่าให้ฟังว่าตนอยู่
ระหว่างท�ารายงานขอจบอยู่ ซึง่ ใช้เวลานานกว่าทีค่ ดิ ไว้มาก รูต้ วั อีกที อาหาร
ที่ตุนไว้ก็หมดเกลี้ยง แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ขยับตัวออกจากห้องไปหาอะไรกิน
เลยทั้งวัน
“ตอนแรกผมตัง้ ใจว่า อีกนิดนึงหากเสร็จตรงนีแ้ ล้วจะออกไปหาอะไร
กิน แต่รู้ตัวอีกที ผมก็ตามกลิ่นไก่ย่างของพี่ฮันนี่มาซะแล้ว” เขาหัวเราะ
ทั้งยังท�าหน้าเคอะเขิน “ขอโทษด้วยนะครับที่เข้ามารบกวน”
“ไม่เป็นไรหรอก มีเพือ่ นกินข้าวด้วยกันบ้างก็ด”ี เธอว่าพลางยิม้ น้อยๆ
ตอบกลับไป ยิง่ พอรู้ว่าอีกฝ่ายเด็กกว่าตนเองก็ท�าให้รู้สึกเอ็นดูอย่างบอกไม่
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ถูก “วันหลังก็มากินข้าวด้วยกันแบบนี้ได้นะ”
มู่เป่ยยิ้มกว้างทันที ดวงตากลมโตเป็นประกาย เอ่ยถามซ�า้ ว่าตนมา
ได้จริงๆ ใช่หรือไม่ พอเธอตอบว่าได้ เขาก็ยิ่งยิ้มกว้างมากขึ้นไปอีกราวกับ
เด็กน้อย
“แล้วฮันนี่บินมาจากไทยคนเดียวหรือครับ” เขาถาม มือยกแก้วน�า้
ขึ้นจิบ “เก่งจังเลย”
“พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วย ให้เขาช่วยหลายอย่างน่ะ” เธอตอบเขา ละ
บางเรื่องไป “โตแล้วก็ต้องดูแลตัวเอง”
ชายหนุ่มท�าหน้าคิดหนัก เอียงศีรษะไปมา “แต่ผมว่ามีคนดูแลจะดี
กว่านะ เป็นผู้หญิงมาอยู่คนเดียวไกลบ้านขนาดนี้ มันอันตราย”
หญิงสาวเพียงยิ้ม ไม่ตอบอะไร ชายหนุ่มโคลงศีรษะเล็กน้อย เห็น
สายตาอีกฝ่ายก็พอจะรู้ได้ว่าตนอาจถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไป
เขาไหวไหล่เล็กน้อยแล้วจึงเปลีย่ นไปชวนพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งอืน่ แทน
ทัง้ สองสนทนาปราศรัยกันอยูพ่ กั ใหญ่ จนเริม่ ค�่าเขาจึงเอ่ยขอตัวกลับ
ไปที่ห้องของตนเพื่อท�างานต่อให้เสร็จ
น�า้ ผึง้ มองเขาเดินตรงไปทีป่ ระตู ยามจะออกไปยังหันมาโค้งตัวฉีกยิม้
กว้างน่ารักให้อีกรอบ คิ้วบางขมวดเล็กน้อย เธอรู้สึกว่าเขาคล้ายบางอย่าง
ที่อธิบายไม่ถูก
หญิงสาวมองเขาโบกมือส่งมาอีกรอบก่อนปิดประตู ราวกับเห็นเป็น
หางฟูๆ สีทองโบกไหวไปมา
อ้อ!…คล้ายสุนัขโกลเดนรีทรีฟเวอร์นี่เอง
เธอหัวเราะเบาๆ กับความคิดนั้น จากนั้นจึงหันมาน�าของที่ซื้อ
อย่างอืน่ ๆ ไปเก็บเข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย พร้อมกับเตรียมของส�าหรับไปรายงานตัว
ในวันรุ่งขึ้นไว้ด้วย
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้านอกหน้าต่างระเบียงหลังห้องเล็ก
น้อย เมื่อรู้สึกว่าห้องมืดมากแล้ว ชั่วขณะนั้นกลับคล้ายเห็นเงาสีขาว
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ประหลาดทางหางตา เธอหันขวับไปมองก็หลุดเสียงกรีดร้องออกมา
ที่กระจกบานใหญ่ยามนี้ปรากฏเงาเลือนรางของคนใส่ชุดสีขาวยาว
รุ่มร่าม เรือนผมสีด�าทิ้งตัวยาวสยาย ทั้งยังไม่อาจมองเห็นใบหน้าหรือ
ร่างกายได้ชัดเจน
ผี! นี่ต้องเป็นผีแน่นอน!!!
“ฮันนี่! เป็นอะไรรึเปล่าครับ!!” เสียงมู่เป่ยตะโกนถาม พร้อมเสียง
เคาะประตูตึงตังจนน่ากลัวว่าห้องข้างๆ จะออกมาด่า
“ไม่มีอะไรค่ะ” เธอตะโกนตอบไปพลางพยายามจ้องที่กระจกให้ชัด
อีกครั้ง เงาเลือนรางนั้นหายไปแล้ว เหลือเพียงหมอกสีขาวที่ทิ้งตัวกระจาย
ไปทั่วกระจก
เสียงเคาะประตูยังคงดังต่อเนือ่ งจนน่ากลัวว่าเขาจะผลักประตูเข้ามา
จนเธอต้องเร่งวิ่งตรงไปเปิดประตูก่อนที่อีกฝ่ายจะท�าลายมันพังให้เธอต้อง
เสียเงินเพิ่มอีก
“ฮันนี่! เกิดอะไรขึ้นรึเปล่าครับ” เขาถาม สีหน้าร้อนรนจนเธอรู้สึก
ผิดที่ทา� ให้อีกฝ่ายต้องเป็นห่วงเพียงนี้
ทั้งที่บางทีอาจเป็นเพียงภาพหลอนของเธอเอง
“ไม่มีอะไรหรอก แค่ท�าของหล่นน่ะ” หญิงสาวเร่งบ่ายเบี่ยงปฏิเสธ
ส่งยิ้มให้เขาคลายกังวล “ไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้ต้องเข้ามหา’ลัยไปส่งงาน
ครึ่งแรกไม่ใช่หรือ”
มูเ่ ป่ยลังเลเล็กน้อย แต่กย็ อมล่าถอยกลับไปยังห้องของตนเอง เพราะ
งานยังค้างอยู่จริงดังที่หญิงสาวว่า แต่ก็ยังไม่วายเน้นย�า้ ซ�้าๆ ให้เธอตะโกน
เรียกเขาทันที หากเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมา
เธอส่งยิ้มให้พลางปิดประตูลง แล้วเร่งหันกลับมาส�ารวจภายในห้อง
ตนเองอีกครั้ง
เงาลึกลับทีก่ ระจกบานใหญ่ได้หายไปแล้ว ควันขาวเลือนรางนัน้ ก็เริม่
จางลง
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หญิงสาวเร่งตรงดิง่ ไปคว้าหนังสือสวดมนต์ทอี่ ตุ ส่าห์หอบข้ามน�า้ ข้าม
ทะเลมาจากบ้านเกิด กางออกสวดตามงึมง�า ผ้าห่มผืนใหญ่ถูกคลี่ออก
คลุมโปง
หรือบางทีเธอควรจะเร่งหนีกลับไทยก่อนก�าหนดเสียเลย!!

๓
อ๋องปีศาจ : ไม่รู้วิธีปราบปีศาจ
จริงๆ เสียหน่อย
พระราชวังกว้างใหญ่โอ่โถง ทั้งยังประดับไปด้วยของสูงค่างดงาม
มากมาย ประตูลว้ นเป็นไม้แกะสลักจากช่างชัน้ เลิศ ละเอียดอ่อนมากเสียจน
ราวกับกลีบดอกไม้จะพลิ้วไหวได้
ทว่าความงดงามเหล่านั้นกลับไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยแม้แต่น้อย
“ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ...” ชายสูงวัยร่างท้วมยกผ้าขึ้นซับเหงื่อบนศีรษะ
ล้านเกลี้ยงเกลาจนแสบตา ก่อนสวมหมวกประจ�าต�าแหน่งกลับเข้าที่เดิม
ท่าทางกระสับกระส่ายเป็นกังวล ยามก้มศีรษะลงต�่าให้แก่อีกฝ่ายซึ่งอายุ
อานามรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายของตนอย่างนอบน้อม
“กระหม่อมมาขอความเมตตา อยากให้พระองค์ช่วยทูลเจรจากับ
ฝ่าบาท”
“เรือ่ งลูกเขยที่แอบโกงกินเงินหลวงไปใช้จ่ายส่วนตัวอย่างน่ารังเกียจ
หรือบุตรชายทีโ่ กงการสอบบัณฑิตเล่า” น�้าเสียงเย็นเยียบท�าให้ชายสูงวัยขน
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หลังคอลุกชันทั้งที่อากาศยามเที่ยงก�าลังร้อนระอุ สายตาคนถามคมกริบ
ปราดมองราวกับดาบที่กา� ลังจะจ้วงเข้าสังหารตน
ไม่น่าเลย เขาไม่น่ายอมออกหน้าให้แก่บุตรชายและบุตรเขยของตน
เลยจริงๆ
“ท่านอ๋อง แต่การริบทรัพย์สินทั้งหมดก็ออกจะเป็นโทษที่รุนแรงเกิน
ไปนะพ่ะย่ะค่ะ”
ชายสูงวัยยังไม่ลดละความพยายาม ในเมื่อโทษของบุตรชายไม่อาจ
โต้เถียงได้ ขอผ่อนผันโทษของบุตรเขยลงบ้างก็ยังดี
“เขยท่านโกงเงินหลวงมาตั้งเท่าไหร่แล้ว ที่เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวยังริบ
กลับมาไม่ได้ รวมแล้วมากพอจะช่วยชาวบ้านได้อกี หลายปี แค่รบิ ทรัพย์สนิ
ไม่ถูกโทษโบยหรือเนรเทศก็ดีเพียงใดแล้ว” อ๋องหนุ่มตอบกลับ ดวงตาหรี่
ลงราวกับพิจารณาอีกฝ่ายอย่างละเอียด แทบจะขุดคุ้ยทุกอย่างในแววตาผู้
ขอร้องออกมา “ท่านเองก็ควรรีบส่งที่ยักยอกไปกลับคืน มิเช่นนั้นหากข้า
ตรวจสอบบัญชีเอง จะมาร้องขอความเมตตาไม่ได้หรอกนะ”
พระองค์รู้แน่ๆ ท่านอ๋องปีศาจผู้นี้ต้องรู้เรื่องทั้งหมดอย่างแน่นอน!
ขุนนางชราคิดพร้อมกับกลืนน�้าลายเหนียวหนึบอย่างฝืดคอ มือ
เหี่ยวย่นสั่นระริก ดวงตาเบิกกว้างตกใจ รู้สึกราวกับกระบี่ได้พาดลงบนคอ
ตนแล้ว
ท่านอ๋องสะบัดชายผ้าก้าวเดิน ทิ้งให้ชายสูงวัยยืนสิ้นหวังอยู่ตรงนั้น
องครักษ์คนสนิทท�าได้เพียงมองตามอย่างนึกเวทนาในใจ จริงอยู่ว่า
โทษอีกฝ่ายไม่อาจลดได้ แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของเขาเองที่เข้ามาทัก
ตอนท่านอ๋องอารมณ์ไม่ดี
จ้าวหรงฝู อ๋องปีศาจผู้เกรียงไกรแห่งแผ่นดิน ผู้เดียวทีฮ่ ่องเต้จะทรง
ยอมลงให้
ยามนีจ้ อมปีศาจก�าลังหงุดหงิด มีกชี่ วี ติ ก็ไม่พอจะร้องขอความเมตตา
ได้

24

ท่ า น ห ญิ ง ใ น ก ร ะ จ ก

จากนัน้ ท่านอ๋องหนุม่ ผลักประตูบานใหญ่เปิดเข้าไป เอ่ยถวายพระพร
บุรุษผู้สูงศักดิ์กลางห้องพอเป็นพิธี ก่อนเข้าเรื่องงานที่ตนมีธุระมาหา เสีย
แต่พระองค์กลับเพียงเท้าคางนั่งมองผู้เป็นสหาย ก่อนตรัสถามเปลี่ยนเรื่อง
ไปโดยสิ้นเชิง
“เจ้าอารมณ์ไม่ดีหรือ จ้าวหรงฝู”
เขาชะงักไปเล็กน้อย เหลือบดวงตาคมดุขนึ้ มองสหายของตนก่อนเอ่ย
ตัดบท “อารมณ์ดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวข้องอันใดกับราชกิจนะพ่ะย่ะค่ะ”
“เกี่ยวแน่นอน ถ้าเจ้าอารมณ์ไม่ดี เราจะไม่มีก�าลังใจท�างานนะ”
“อย่าเอาเรื่องนี้มาอ้างสิพ่ะย่ะค่ะ” จ้าวหรงฝูว่า ไม่ใส่ใจท่าทีเอนกาย
ยืดยาวนั้น ทั้งยังเดินเอาม้วนเอกสารไปวางเพิ่มบนโต๊ะด้วย “รายงานที่
พระองค์ให้กระหม่อมไปสืบพ่ะย่ะค่ะ”
“ตกลงว่าเหตุใดเจ้าจึงอารมณ์ไม่ดีเล่า” ฮ่องเต้ตรัสถาม พลางยื่น
พระหัตถ์ออกมาหยิบม้วนกระดาษออกกางอ่าน
จ้าวหรงฝูหลุบสายตาลงเล็กน้อย ท่าทางล�าบากใจ ทว่ายามโดน
อีกฝ่ายจ้องนานเข้าก็อ้อมแอ้มเอ่ยออกมา
“พักนี้กระหม่อมเพียงนอนไม่ค่อยพอ”
“หืม” ฮ่องเต้เหลือบสายพระเนตรขึ้นเล็กน้อย จับจ้องสหายตนด้วย
ความเป็นห่วงยิ่ง “เราใช้งานเจ้าหนักไปรึ พักผ่อนสักสองสามวันดีหรือไม่”
“มิได้เป็นเช่นนั้นพ่ะย่ะค่ะ” เขาเร่งตอบ แม้ตนจะท�างานตลอดทุกวัน
ไม่เคยหยุด ทว่างานเหล่านั้นล้วนไม่เคยท�าให้ตนอ่อนเพลียได้ถึงเพียงนี้
มาก่อน
“เช่นนัน้ เจ้าเป็นอะไรไป หรือเจ็บป่วยทีใ่ ด เราจะได้เร่งให้คนตามหมอ
หลวงมา” ฮ่องเต้ตรัสพลางหยัดพระวรกายขึ้นทั้งที่ยังตรัสไม่จบ กระทั่ง
ขันทีคนสนิทยังหมุนกายตรงไปยังประตู เตรียมออกไปตามหมอหลวงอย่าง
รวดเร็ว
ปีศาจร้ายเจ็บป่วยนั้นย่อมเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกยิ่ง!
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“มิเป็นไรพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมสบายดี” หรงชินอ๋องทูลตอบรวดเร็ว
ตัดบทสนทนาและความเป็นห่วงเป็นใยของอีกฝ่ายลง ทั้งยังส่งสายตาคมดุ
ไปทางขันทีหนุ่มให้ชะงักฝีเท้า กลับมายืนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทันที
ประกายอ�านาจเข้มดุทางสายตารุนแรงจนอีกฝ่ายขาสั่น
“ข้าเป็นห่วงเจ้านะ อย่างน้อยให้หมอหลวงตรวจร่างกายสักหน่อย”
“กระหม่อมไม่เป็นอะไรพ่ะย่ะค่ะ” เขาเร่งย�า้ อีกครั้ง ทั้งยังท�าสีหน้า
ขึงขังยืนยันจนฮ่องเต้เป็นฝ่ายยินยอม ก้มพระพักตร์ตรวจข้อราชการของ
พระองค์ต่อ
อ๋องหนุ่มลอบผ่อนลมหายใจช้าๆ รู้สึกยินดียิ่งที่สหายของตนเลิก
ซักถามเรื่องนี้
จะให้เขาบอกว่ามีปีศาจสิงในกระจกที่ต�าหนักจนท�าให้นอนไม่หลับ
หรือ ขายหน้าผู้อื่นปะไร!
พักนี้เขาพบว่ากระจกในห้องท�างานของตนคล้ายจะมีปีศาจหรือ
วิญญาณร้ายสิงสู่ ท�าให้มนั ร้องไห้เอง ครัน้ คืนก่อนเขาตัง้ ใจจะส�ารวจกระจก
อย่างละเอียด ก็กลับพบว่ามันกรีดร้องได้ ทั้งยังมีเสียงงึมง�าประหลาดยืด
ยาวฟังไม่ได้ศัพท์ คล้ายบทสวดจากแผ่นดินห่างไกล ท�าให้เขาแทบเป็นบ้า
จนนอนไม่หลับเกือบทั้งคืน
คราแรกเขาเองก็คดิ ว่าโยนกระจกบานนีท้ งิ้ ไปเสีย แต่หากมันมีปศี าจ
ร้ายอยู่จริง ก็เกรงจะท�าร้ายผู้คนให้เดือดร้อน ยามนี้จึงได้แต่เก็บมันเอาไว้
และหาวิธีปราบเจ้าปีศาจร้ายให้ได้
แต่จะปราบอย่างไรนั้น เขายังคิดไม่ออก
ฮ่องเต้แปรเปลี่ยนเป็นตรัสข้อราชการต่างๆ ทั้งสองถกเถียงหาข้อ
สรุปในการแก้ปัญหากันอยู่นานเหมือนดังที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า จนกระทั่ง
คล้อยบ่าย ข้อราชการสิ้นสุดลง จ้าวหรงฝูจึงเตรียมทูลลากลับ
“เจ้าไม่มีอะไรจะบอกข้าแน่หรือ” ฮ่องเต้ตรัสถาม สายพระเนตรมี
รอยกังวลเด่นชัด หรงชินอ๋องสบสายพระเนตร มีรอยเหนื่อยล้าเจือจาง
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ก่อนเผลอเอ่ยปากออกไปไม่ทันได้คิด
“พระองค์มีวิธีปราบปีศาจที่ไม่มีตัวตนไหมเล่า”
“หืม!”
จ้าวหรงฝูนิ่งไปเล็กน้อย ยังไม่ทันรู้สึกตัวว่าเอ่ยสิ่งใดออกไป ครั้น
ได้ยินเสียงฮ่องเต้ทั้งยังเห็นองครักษ์ข้างกายขมวดคิ้วเข้าจึงเริ่มรู้สึกตัว เขา
ไหวไหล่เล็กน้อย เอ่ยเบี่ยงเบนเป็นเรื่องชวนหัวมิได้มีความจริงใดปน ก่อน
หมุนกายก้าวจากไป
ฮ่องเต้ทอดพระเนตรตามหลังสหายสนิทด้วยแววสงสัย ยังคงกังวล
เรื่องของอีกฝ่ายไม่หาย แต่ไหนแต่ไรมาหรงชินอ๋องก็มักไม่เล่าเรื่องของตน
ให้ผใู้ ดฟัง กระทัง่ พระองค์เองแม้จะรูจ้ กั สหายสนิทมากกว่าผูใ้ ด ก็ยงั มีนอ้ ย
ครั้งยิ่งนักที่คนผู้นั้นจะเอ่ยปากเล่าสิ่งใดให้พระองค์ฟัง
เย็นนี้พระองค์คงต้องเลยไปวัดหลวงเสียหน่อยแล้วกระมัง

หรงชินอ๋องเมือ่ เสด็จกลับถึงต�าหนัก ก็ลากเก้าอีไ้ ปนัง่ หน้ากระจก
บานใหญ่อีกครั้ง ทว่าครั้งนี้เขาระมัดระวังยิ่งกว่าเดิม ไม่ให้เสียงดังจน
เกินไป ทั้งยังเลี่ยงต�าแหน่งไม่เผชิญหน้าตรงๆ
บางทีในเวลากลางวัน ปีศาจอาจมีพลังอ�านาจถดถอยลงบ้าง
นิว้ เรียวหนาค่อยๆ แตะตามขอบกระจก ไล้ไปตามรอยสลักอ่อนช้อย
งดงาม พยายามไล่หารอยอักขระใดๆ ที่อาจซุกซ่อนไว้จากสายตา ทีละเล็ก
ละน้อยอย่างใจเย็น ทว่ายิง่ มองเขาก็ยงิ่ คล้ายจะถูกดูดกลืนหายเข้าไป ค่อยๆ
จมหายลงไป ไล่จากลวดลายโค้งมนเป็นวง ผ่านไปจนดอกเบญจมาศกลีบ
บางราวกับจะขยับไหว…
“ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ!”
เจ้าของร่างสูงสะดุ้งเฮือก คล้ายเพิ่งหลุดออกจากมนตร์สะกดบาง
อย่าง เขาก้มมองมือของตน รู้สึกว่ามันเจ็บแปลบๆ เลือดสีแดงซึมออกมา
ช้าๆ ดูเหมือนจะถูกลายไม้ขอบกระจกบาดเข้าโดยไม่ทันรู้ตัว

แ ส ง เ พ ลิ ง

27

“ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ!” เสียงตะโกนจากภายนอกยังคงดังอยู่ ทั้งยังดู
ร้อนรนมากขึ้น ท่านอ๋องหนุ่มถอนหายใจยาวก่อนลุกขึ้นไปผลักเปิดบาน
ประตู
ไม่ทันได้เห็นว่าโลหิตสีแดงฉานเคลื่อนตัวไปตามแนวลายไม้ พร้อม
กับซึมหายลงไปช้าๆ
“มีอะไร” ท่านอ๋องกดเสียงต�า่ ดวงตามีรอยไม่พอใจจนกงกงวัยกลาง
คนรูปร่างสูงใหญ่ที่มาเคาะเรียก ถึงกับตัวลีบหน้าซีดลงไปถนัดตา
“มีขบวนจากวังหลวงมารอพบท่านอ๋องที่หน้าต�าหนักพ่ะย่ะค่ะ!” เขา
เร่งทูลรายงานเสียงสั่น ปกติทั่วไปย่อมไม่อาจมีผู้ใดเหยียบย่างเข้าเขต
ต�าหนักสกุลจ้าวโดยมิได้รับอนุญาต ทั้งยังมีแต่จะถูกขับไล่ออกไปอย่าง
รวดเร็ว ทว่าครานี้เป็นขบวนจากวังหลวง ไหนเลยจะผลักไสไล่ออกไปได้
“ใครเสด็จมา?” จ้าวหรงฝูเลิกคิว้ สงสัย ยกมือขึน้ กอดอกหลวมๆ วาง
ท่าสบายๆ แม้เบื้องหน้าต�าหนักจะเป็นขบวนจากในวังก็ตาม
หากเป็นฮ่องเต้ เหล่าข้ารับใช้ย่อมปล่อยให้ก้าวเข้าออกต�าหนักจ้าว
ได้โดยสะดวกอยู่แล้ว ฉะนั้นในเมื่ออีกฝ่ายหาใช่ฮ่องเต้ เขาก็ไม่มีเหตุอัน
จ�าเป็นใดที่จะต้องเร่งรีบขยับตัว
กงกงคนสนิทท�าสีหน้าปั้นยาก ท่าทางล�าบากใจยิ่ง พลางถอนหายใจ
เฮือกใหญ่แล้วจึงทูลท่านอ๋องของตนไปด้วยน�า้ เสียงฉะฉาน ชัดถ้อยชัดค�า
“ไม่มีผู้ใดเสด็จมาหรอกพ่ะย่ะค่ะ...” เขาเว้นวรรคเล็กน้อย ท�าท่านึก
ราวกับทบทวนเพือ่ ให้รายงานครบอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง “ขบวนประกอบ
ด้วยหมอหลวงห้าท่าน ราชองครักษ์อีกสิบท่าน คณะสตรีโคมแดงอีกขบวน
หนึ่ง พร้อมด้วยสุราและสมุนไพรบ�ารุงอย่างดีทั้งโสมและ…”
“พอ!” หรงชินอ๋องยกมือห้าม รู้สึกปวดหัวขึ้นเต็มก�าลัง จ้าวหรงฝู
และฮ่องเต้เป็นสหายสนิทร่วมวิ่งเล่นเตะต่อยกันมาแต่เด็ก รู้จักอีกฝ่ายดีว่า
เป็นพวกที่ชอบท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าค�าพูดของ
เขาจะบานปลายใหญ่โตได้ขนาดนี้

28

ท่ า น ห ญิ ง ใ น ก ร ะ จ ก

อ๋องหนุ่มคลึงหว่างคิ้วตนเองเบาๆ ดวงตาคมดุตวัดขึ้นมอง ฉาย
ประกายเฉียบกล้าแข็งอย่างตัดสินใจได้เด็ดขาด ก่อนก้าวตรงไปยังหน้า
ประตูต�าหนักด้วยตนเอง
เขาขับไล่ขบวนแห่แหนใหญ่นนั้ กลับไปด้วยท่าทางสุภาพปนรอยข่มขู่
จากสายตา ไม่เว้นแม้แต่เหล่าสาวงามทีพ่ ยายามอ้อนวอนขอปรนนิบตั ริ บั ใช้
สุราอาหารมากมายถูกส่งกลับวังหลวงไม่ขาดตกไปแม้เพียงชิ้นเดียว ทั้งยัง
ส่งองครักษ์ประจ�าต�าหนักคุ้มกันกลับไปอย่างเรียบร้อยอีกด้วย
ภายในไม่ถงึ ครึง่ วันก็เกิดข่าวใหญ่รา�่ ลือกันไปทัว่ ทัง้ เมืองหลวงว่า ท่าน
อ๋องขับไล่ไสส่งโฉมงามมากมาย โดยทีพ่ วกนางไม่มโี อกาสแม้กระทัง่ จะแตะ
ต้องประตูต�าหนักตระกูลจ้าว เกิดเป็นข่าวลือว่าท่านอ๋องปีศาจที่แท้แล้วก็
เป็นผู้นิยมชมชอบการตัดแขนเสื้อ๒
แน่นอนว่าข่าวลือนี้ไม่อาจปล่อยให้ล่วงรู้ถึงหูอ๋องปีศาจได้แน่นอน!!
จ้าวหรงฝูถอนหายใจยืดยาว หลังจากอัปเปหิขบวนใหญ่นั้นออกไป
ได้ เขาก็ตรงกลับมายังห้องทรงอักษรของตน เจ้าของร่างสูงเดินตรงไปที่
โต๊ะหมายใจจะท�างานต่อ ทว่าหางตากลับเหลือบไปทางกระจกเงาบานใหญ่
อะไรบางอย่างที่สะกดเขาอย่างง่ายดายนั้นช่างน่าสนใจ
หรงชินอ๋องตรงไปยังกระจกก่อนขมวดคิ้วน้อยๆ กระจกเงายามนี้ดู
หม่นแสงราวกับถูกดูดกลืนแสงสว่างไป มันแทบไม่สะท้อนภาพของเขาหรือ
ห้องนี้ มีเพียงควันขาวเอือ่ ยกระจายอยูบ่ นกระจก คล้ายเป็นฝ้า ทว่าพอลอง
เช็ดถูมันก็กลับไม่ลบเลือน
เขาส�ารวจกระจกแทบจะพลิกดูตามรอยสลักหาอาคมใดๆ ของปีศาจ
ทีอ่ าจหลงเหลือไว้ ทว่ายามก�าลังจ้องเข้าไปในกระจกเงากลับมีเสียงสตรีกรีด
ร้องดังด้วยความตื่นตระหนก
ท่านอ๋องผู้มิเกรงกลัวสิ่งใดผงะออกมา ก้าวถอยหลังทั้งยังเอื้อมมือ
ก�ากระบี่ที่เอวแน่น เหงื่อชื้นซึมออกทางหางคิ้ว ร่างกายแข็งเกร็งอย่างระวัง
๒

รสนิยมตัดแขนเสื้อ (ต้วนซิ่วจือพี) แปลว่า รสนิยมชอบเพศเดียวกัน
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ภัย
เมื่อครู่เกิดอันใดขึ้น!
เขาพยายามเงี่ยหูฟัง แว่วเสียงไม่รู้ภาษาแผ่วเบาราวดังมาจากที่แสน
ไกล ก่อนเงียบลงกลายเป็นเสียงงึมง�าราวบทสวดอะไรสักอย่างทีฟ่ งั ไม่เข้าใจ
เขารออย่างอดทน มือหนายังวางนิ่งที่กระบี่ พักใหญ่จนเสียงเริ่มจาง
หาย เขาจึงคลายมือออกจากกระบี่ช้าๆ ดวงตาคมกริบยังจับจ้องรอบด้าน
อย่างระแวดระวัง อีกสักพักใหญ่เขาจึงก้าวเข้าใกล้กระจกช้าๆ ระวังท่าทียิ่ง
ราวกับเอื้อมแตะสัตว์ร้ายสักตัว ทว่ายามนี้กลับไร้ซึ่งเสียงขานตอบใดๆ
เมื่อไม่เกิดเรื่องน่าตื่นตระหนกใดขึ้นมาอีก ทั้งยังไม่พบอะไรที่เป็น
ประโยชน์แม้แต่น้อย ก็ได้แต่ต้องจ�ายอมเลิกรากลับไปท�างานของตน
บางทีเขาควรตัดใจแล้วเผาเจ้ากระจกนี่ทิ้งไปเสียจริงๆ กระมัง

๔
หอพัก : ต้องมีเรื่องลึกลับ
เป็นของคู่กันอยู่แล้ว
หญิงสาวผิวคล�้าแดดเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาปิดเสียง
นาฬิกาปลุกอย่างเกียจคร้าน ก่อนค่อยๆ หยัดร่างงัวเงียให้ลุกขึ้นจากเตียง
นอนด้วยท่าทีอ่อนเพลียยิ่ง
ดูเหมือนเธอจะเผลอหลับไปทั้งที่ก�าลังสวดมนต์ โดยไม่ได้อาบน�้า
เปลี่ยนชุดนอน ข้าวของที่ซื้อมาเมื่อวานยังคงกองไว้ระเกะระกะที่พื้นห้อง
ด้านหนึ่ง ของที่ตั้งใจว่าจะรื้อมาจัดก็ยังสุมในกระเป๋าอย่างเดิม
เมื่อวานเธอหลับไปตอนไหนกัน…
เธอยังไม่ทันได้ทบทวนความทรงจ�า โทรศัพท์ก็กรีดเสียงร้องขึ้นมา
เธอเพียงกดรับสาย ไม่ทันได้เอ่ยอะไร ปลายสายก็สวนกลับมาเสียงดัง
ราวกับมองเห็นว่ายามนี้เธอท�าอะไรอยู่
“น�้าผึ้ง ถ้าแกไม่อาบน�า้ แล้วออกมามหา’ลัยเดี๋ยวนี้ จะไม่ทันคาบแรก
นะ เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมง”
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หญิงสาวตาสว่างทันควัน เธอตัดสายเพือ่ นพลางเร่งรวบผ้าเช็ดตัววิง่
ผลุบหายเข้าห้องน�้าไป ก่อนออกมาแต่งตัวลวกๆ แล้วคว้ากระเป๋าวิ่งออก
จากห้องไปโดยเร็ว
…ไม่ทนั กระทัง่ ได้สงั เกตว่ายามนี้ กระจกเงาบานนัน้ ก�าลังสะท้อนภาพ
บุรุษที่ใบหน้าขึ้นสีแดงระเรื่อ ยามเร่งหันสายตาหลบสตรีที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
ต่อหน้าเขาอย่างไม่อายฟ้าดิน!
น�้าผึ้งตรงดิ่งไปยังตึกเรียน เสียเวลาหาห้องเรียนเกือบสิบนาที ทว่า
ก็สามารถเข้าห้องทันเวลาก่อนอาจารย์เข้าสอนได้อย่างฉิวเฉียด เธอไปนัง่ ลง
ข้างเพื่อนสนิทพลางปรับลมหายใจของตนให้กลับเป็นปกติ
“ยายผึ้ง ตื่นสายอีกแล้วรึไง” อารียากระซิบถาม พลางเปิดสมุดกาง
ออกเตรียมจดเลกเชอร์
“นิดหน่อยน่ะ มันแปลกที่นี่นา” เธอตอบกลับกลั้วเสียงหัวเราะเล็ก
น้อย มือจับปากกาลากตามไป จะให้บอกว่ามัวแต่สวดมนต์ทั้งคืนจนไม่ได้
หลับได้นอนก็คงไม่ดีนัก
เป็นโชคดีที่เพื่อนสนิทของตนแม้จะเรียนปริญญาโทกันคนละสาขา
แต่ในรายวิชาพื้นฐานบางตัวยังได้เรียนร่วมกันอยู่ ถึงได้ช่วยให้เธอรอดพ้น
การมาสายตั้งแต่วันแรกไปได้
อารียาคือเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่ประถม เวรกรรมน�าพาให้อยู่
โรงเรียนเดียวกันยันจบมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งปัจจุบันมาได้ดิบได้ดีแต่งงาน
มีครอบครัวอยู่ไกลถึงประเทศจีน ทั้งยังเป็นคนแจ้งเรื่องทุนการศึกษา
ปริญญาโทเพื่อชักชวนให้เธอมาเรียนด้วยกัน แม้สุดท้ายจะลงเรียนคนละ
เอกก็ตาม
ครึง่ วันกว่าคลาสเรียนแรกจะจบลง สองสาวลุกขึน้ ออกไปหามือ้ เทีย่ ง
รับประทานด้วยกันที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย อารียาเร่งจับแขนน�้าผึ้ง
ลากออกไปนั่งตรงมุมห่างผู้คน พลางถามอย่างเป็นห่วง
“อยู่คนเดียวโอเคใช่ไหมแก”
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“โอเคสิ สบาย” เธอตอบพลางคีบบะหมี่น�้าเข้าปาก รสชาติจัดจ้าน
ของจีนแปลกจากไทยพอสมควร แต่กอ็ ร่อยแตกต่างกันไป “อยูใ่ กล้หา้ งด้วย
หาของกินก็ง่าย”
“แล้วเรื่องพี่ศรณ์ล่ะ” อารียาที่ดูอดรนทนไม่ไหวเร่งถามออกมา
“ตกลงเกิดอะไรขึ้น พี่เขาติดต่อมาบ้างหรือยัง”
มือเรียวทีจ่ บั ช้อนอยูช่ ะงักไป เธอหลุบสายตาลงเล็กน้อยชัว่ ขณะหนึง่
ทีเ่ กิดความเงียบอันน่าอึดอัดขึน้ ก่อนน�้าผึง้ จะลงมือกินบะหมีใ่ นชามของตน
ต่อ ท�าเหมือนกับเมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
“ก็ไม่มีอะไรนี่” หญิงสาวตอบเพื่อนเรียบๆ ก่อนชวนคุยเบี่ยงไปเรื่อง
อื่น พอดีกับที่นึกเรื่องของเมื่อคืนออกจึงรีบเล่าให้เพื่อนฟัง
“แก ฉันมีเรื่องจะเมาท์” หญิงสาวลดเสียงลง มีประกายกังวลใน
ดวงตา “ฉันว่าห้องฉันมีผีว่ะ”
“หา!” เพื่อนสาวถามเสียงสูง ไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะกลายเป็นคน
งมงายกับเรื่องผีสางไปได้ “แกเมารึเปล่า ตาฝาดหรือละเมอ”
“ฉันเห็นจริงๆ” น�้าผึ้งยืนยัน แค่เอ่ยถึงก็รู้สึกคล้ายขนบนต้นคอลุก
ชัน “เป็นผู้หญิงผมยาวๆ ใส่ชุดสีขาวรุ่มร่ามเหมือนกระโปรงยาว ไม่เรียก
ว่าผีแล้วเรียกอะไร”
อารียาอยากจะหัวเราะกับสิ่งที่เพื่อนเล่า แต่พอเห็นเพื่อนท�าหน้า
จริงจังจนถึงขั้นวิตกกังวลก็ชะงักตาม น�้าผึ้งไม่ใช่คนที่จะโกหกพกลมเป็น
นิสัย
“แกเห็นที่ไหน”
“ในกระจก” เธอตอบ เสียงยิ่งกดให้เบาลงตามสัญชาตญาณการคุย
เรือ่ งลับ เพราะเกรงใครได้ยนิ แล้วจะหาว่าเธอบ้า ทัง้ ทีเ่ ธอกับเพือ่ นพูดภาษา
ไทย คงไม่มีใครฟังรู้เรื่อง “เมื่อคืนเห็นชัดๆ เลย ท�าเอาฉันนอนไม่หลับทั้ง
คืน ถึงได้ตื่นสายเนี่ย”
“แต่ฉันไม่เคยได้ยินข่าวลือแบบนั้นมาก่อนเลยนะ” อารียามุ่นคิ้ว
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พยายามเค้นสมองนึกตาม แต่อย่างไรก็นึกไม่ออก
“ทุกหอพักต้องมีเรือ่ งพวกนีเ้ ป็นของคูก่ นั อยูแ่ ล้ว” น�้าผึง้ ท�าท่าราวกับ
ผูท้ รงความรูก้ า� ลังสอนสัง่ พลางพยักหน้าเล็กน้อยแทนการยืนยันค�าพูดของ
ตน “หอนี้ก็เหมือนกัน ฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆ”
“อาจเป็นสาเหตุที่ป้าเจ้าของปล่อยเช่าถูกๆ รึเปล่า” อารียาเริ่มคล้อย
ตาม “ให้ฉันช่วยนิมนต์พระมาสวดให้ไหม พอมีวัดไทยที่รู้จักอยู่นะ”
“ก�าลังคิดอยูว่ า่ ผีจนี จะฟังบทสวดไทยออกไหม” น�า้ ผึง้ เอานิว้ เคาะคาง
จริงจังราวกับถกปัญหาการเมือง “แต่บทสวดน่าจะเป็นพวกภาษาบาลี มัน
ควรเป็นสากลในหมู่ผีรึเปล่านะ”
“งั้นฉันจะลองถามแฟนดูว่ามีวัดจีนแนะน�าไหม เผื่อหลวงจีนจะ
จัดการได้” แม้อารียาจะแอบข�ากับการวิเคราะห์บทสวด แต่ก็ทา� ได้เพียงข�า
ในใจ หาทางช่วยพลางปลอบไม่ให้เพื่อนเครียดมากจนเกินเหตุ
สุดท้ายเมือ่ ไม่อาจแก้ปญ
ั หาอะไรได้ตอนนี้ จึงพากันวนไปคุยเรือ่ งอืน่
สนุกสนานเสียเกือบชัว่ โมง ก่อนทีอ่ ารียาจะต้องแยกไปเพราะมีคลาสต่อ เธอ
จึงตัดสินใจลุกออกจากโรงอาหาร ลัดเลาะผ่านร่มไม้เลี้ยวไปที่หอสมุดของ
มหาวิทยาลัย หาหนังสือยืมกลับไปอ่านฆ่าเวลา
“ฮันนี่” น�้าผึ้งชะงักเล็กน้อย ก่อนหันกลับไปตามเสียงเรียก เธอยิ้ม
รับชายหนุ่มที่เดินตรงมาหา หนวดเครายังครึ้มออกเขียวอยู่จางๆ ผมยัง
ยาวปรกสายตาไม่เป็นทรงเช่นเดิม
“มู่เป่ย มีเรียนเหรอ” เธอถาม ทักทายอีกฝ่ายกลับไป
“ช่วงนี้มีแต่ทา� ธีสิส วันนี้มากิจกรรมของคณะเฉยๆ ครับ” เขาตอบ
พร้อมรอยยิ้มกว้างนุ่มนวลเต็มใบหน้า ท�าให้เธอเผลอยิ้มตาม รอยยิ้มของ
เด็กหนุ่มช่างมีพลังชวนให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าจริงๆ นั่นแหละนะ
น�้าผึ้งพูดคุยกับเขาอีกสองสามประโยคก็นึกถึงเรื่องกังวลใจได้ เธอ
หันมองรอบด้านเห็นคนไม่เยอะนัก ก็ได้แต่ลดเสียงลง กระซิบถามเพื่อน
ร่วมหอเสียงเบา
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“มู่เป่ยอยู่หอนี้มานานรึยัง”
“ก็สปี่ ตี งั้ แต่เริม่ เรียนนัน่ แหละครับ” เขาเอียงคอเล็กน้อย มองมาด้วย
ความแปลกใจ “มีอะไรรึเปล่า”
หญิงสาวเม้มปากเล็กน้อย ลังเลนิดหน่อย แต่คิดว่ากับคนนี้คงไม่
เป็นไร เขาคงไม่หาว่าเธอบ้า
“มู่เป่ยเคยเจออะไรแปลกๆ ไหม หรือได้ยินเรื่องเล่าแปลกๆ ในหอ
บ้างรึเปล่า”
“แปลก?” เด็กหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆ ไม่เข้าใจค� าถามของอีกฝ่าย
“แปลกยังไงเหรอ”
“พวกเรื่องลึกลับ” เธอมุ่นคิ้วหน่อยๆ ปากเรียวเม้มแน่นก่อนบอก
ออกไป “เรื่องผี”
มู่เป่ยท�าหน้าคิดหนัก พยายามนึกเรื่องเล่าต่างๆ แต่สุดท้ายก็ถอน
หายใจ ส่ายศีรษะให้อย่างจ�ายอม
“เท่าที่จ�าได้ไม่มีเลยครับ ปกติผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่”
น�้าผึ้งพยักหน้าหงึกเข้าใจที่อีกฝ่ายสื่อมา ปกติเธอเองก็ไม่ได้สนใจ
เรื่องพวกนี้เท่าไร เพิ่งมารู้สึกตอนเจอกับตัวนี่เอง
เขาถามย�้าอีกเกือบสามรอบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ จนเธอต้องยืน
กรานหนักแน่นท่ามกลางสายตาคลางแคลงเป็นกังวลของอีกฝ่าย สุดท้าย
แล้วเธอจึงต้องเร่งเปลี่ยนเรื่องคุย
เธอพูดคุยกับเขาอีกสักพัก ด้วยความหวาดวิตกที่ยังไม่หาย ท�าให้
เผลอชักชวนอีกฝ่ายมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่ห้อง เมื่อแรกที่ค�า
พูดหลุดออกไป เธอถึงกับสะดุ้งหน่อยๆ ไม่รู้ว่ามันฟังดูน่าเกลียดหรือไม่
ในเมื่ออาหารก็เป็นแค่ของท�าเองง่ายๆ เท่านั้น ทว่ามู่เป่ยกลับมีท่าทีตื่นเต้น
ดีใจ ดวงตาเขาเป็นประกายสุกสกาวจนเธอเผลอยิ้มตาม
ทั้งสองนัดเวลามื้อค�่ากันก่อนที่น�้าผึ้งจะแยกตัวออกมา แล้วตรงไป
แวะซื้อของ ตระเตรียมท�ามื้อเย็นวันนี้ กว่าจะกลับถึงห้องก็เกือบห้าหกโมง
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เย็นแล้ว
หญิงสาวตรงเข้าห้องมา เก็บห้องลวกๆ พอไม่ให้น่าเกลียด ก่อนตรง
ไปขลุกอยู่ตรงโซนครัวเพือ่ ท�ามือ้ เย็นให้เรียบร้อย สักพักใหญ่จงึ ได้ยนิ เสียง
เคาะประตู
“แป๊บนึงนะ” เธอตะโกนตอบ แล้วตัดสินใจวิ่งไปที่กระจกเพื่อตรวจ
ความเรียบร้อยของตนเอง ทว่าในกระจกกลับไม่สะท้อนภาพของเธอ ทั้งยัง
ไม่สะท้อนภาพของเตียงนอนหรืออะไรในห้องนี้เลย
...ในกระจกนั้นเป็นห้องนอนแบบจีนโบราณ เตียงไม้สลักงดงาม
พร้อมม่านสีแดงอ่อนๆ อีกด้านหนึ่งเป็นโต๊ะน�้าชาพร้อมชุดชาเข้ากัน ดู
หรูหราจนน่าตกใจ ฉากกั้นเขียนลายงดงาม ไม่ต้องบอกก็เดาได้ว่าน่าจะ
สูงค่ามากทีเดียว
“โผล่มาแล้วหรือเจ้าปีศาจ”
เสียงกดต�่ามาพร้อมร่างบุรุษในชุดสีเทารุ่มร่าม ดวงตาคมกริบแทบ
บาดผิวเนื้อ บรรยากาศเยือกเย็นจนปลายนิ้วชา อีกทั้งยังปรากฏตัวอย่าง
กะทันหันไร้สุ้มเสียงจนเธอเผลอกรีดร้องด้วยความตกใจ
“ฮันนี่!” มู่เป่ยเคาะประตูเสียงดัง ก่อนตัดสินใจเปิดเข้ามาเลยเมื่อ
ได้ยนิ เสียงเจ้าของห้อง เขาตรงมาหาหญิงสาวทีห่ งายหลังลงไปกองบนเตียง
ดวงตาเบิกกว้างตกใจขณะจดจ้องไปยังกระจก ท�าให้เขาต้องเร่งหันมองตาม
“เกิดอะไรขึ้น ฮันนี่เป็นอะไรรึเปล่า” เขาถามด้วยน�้าเสียงร้อนรน
พลางมองหาบาดแผลว่าบาดเจ็บทีใ่ ด สลับกับการสอดส่ายสายตาไปทัว่ ห้อง
มองหาต้นเหตุที่ทา� ให้หญิงสาวหวีดร้องออกมา
“หะ…เห็นนั่นรึเปล่า” หญิงสาวถามเสียงสั่นพลางชี้ไปทางกระจก ท�า
ให้ม่เู ป่ยเร่งมองตาม ดวงตาคมเต็มไปด้วยรอยกังวลผสมกับความไม่เข้าใจ
“ฮันนี่หมายถึงอะไรหรือ ตกใจอะไร”
น�้าผึ้งมองมู่เป่ยหนหนึ่ง สีหน้าเขาดูจริงจังยิ่ง คงไม่ได้หลอกเธอ
แน่นอน ก่อนหันกลับไปมองที่กระจกอีกหนหนึ่ง ผีชุดเทายังยืนอยู่ตรงนั้น
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แต่ดูเหมือนเด็กหนุ่มตรงนี้จะมองไม่เห็น
เดี๋ยวสิ! นี่มีแต่เธอเท่านั้นเหรอที่มองเห็นได้! จะตั้งอกตั้งใจหลอก
เธอคนเดียว มันจะมากเกินไปหน่อยหรือเปล่า ความเท่าเทียมกันมีบ้างไหม
อย่างน้อยก็ให้เธอมีเพื่อนหัวโกร๋นไปด้วยกันบ้างสิ!
“ไม่มีอะไร แค่ลื่นล้มเฉยๆ” หญิงสาวพยายามยิ้ม ทว่าก็ฝืดยิ่งนัก
พลางหยัดกายลุกขึน้ แล้วจับดึงมูเ่ ป่ยให้พน้ มาจากกระจก จนอยูใ่ นมุมทีม่ อง
ไม่เห็น
อย่างน้อยก็ขอหลบมาตั้งสติก่อนเถอะ
เด็กหนุ่มถามซ�้าอีกหลายครั้งว่าเธอปลอดภัยดีจริงหรือไม่ ซึ่งเธอก็
ท�าได้เพียงแต่โกหกปกปิดไป ขืนบอกว่าเห็นผีในกระจกทั้งที่อีกฝ่ายไม่เห็น
เธอคงถูกจับไปโรงพยาบาลบ้า
เขาถามอีกสองสามค�าจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรจริงๆ จึงถอนหายใจยืด
ยาวออกมา
“ขอโทษนะครับที่ผมเข้ามาโดยพลการ”
“ไม่เป็นไรๆ นายเข้ามาเพราะเป็นห่วงนี่นา” เธอยิ้มปลอบใจเขา ทว่า
อีกฝ่ายกลับยิ่งคอตกมากขึ้น
“วันนี้ผมโดนเพื่อนบังคับไปเลี้ยงรุ่นน้อง คงไม่ได้กินมื้อเย็นด้วย
ขอโทษที่ผิดนัดนะครับ”
“ไม่หรอก ฉันก็นัดกะทันหันเอง” เธอเร่งตอบ ตบไหล่เขาเบาๆ ให้
ก�าลังใจ “ไปเลี้ยงรุ่นน้องเหอะ ระวังกระเป๋าฉีกล่ะ”
เขาหัวเราะฝืดๆ หนหนึ่งคล้ายกับกังวลเรื่องนั้นอยู่จริงๆ ก่อนเอ่ย
ขอตัวออกจากห้องไป ทัง้ ยังไม่วายขอโทษอีกครัง้ ด้วยท่าทางเป็นกังวล หญิง
สาวยืนส่งจนเรียบร้อยดีจงึ หันกลับไปยังกระจก ย่องเข้าไปช้าๆ เพือ่ ประเมิน
สถานการณ์
ภาวนาให้เธอไม่ถูกหักคอตายด้วยเถอะ!

๕
ปีศาจจิ้งจอก : อย่างน้อยก็ควรมี
ทรวดทรงที่ดีกว่านี้กระมัง
ผีจีนในกระจกเป็นบุรุษหนุ่มร่างสูง ดวงตาสีด�าขลับเป็นเงา
แวววาวยามนี้ฉายประกายเย็นชาจนน่าหวาดหวั่น เรือนผมสีดา� ยาวรวบไว้
ด้านหลังทัง้ ยังปลิวสยายรับลมจนดูราวกับรูปสลัก ใบหน้าคมเข้มหล่อเหลา
สะดุดตา ผิวคล�้าแดดอย่างคนเคยออกแดดจัดเป็นประจ�า
นับเป็นผีทหี่ ล่อมาก! หากไม่นบั บรรยากาศเย็นๆ รอบตัวเขาทีต่ อกย�้า
ว่ามันน่าจะเป็นไอวิญญาณ หรือจ�าพวกคลื่นความถี่ที่คนตายปล่อยออกมา
ให้จับได้
ก็แทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นผี เป็นมนุษย์?
หรืออาจเป็นเทพเซียนก็ได้กระมัง
หากเป็นผีหน้าตาดี เป็นสิง่ เจริญตาเจริญใจได้ เธอก็อาจจะพอทนอยู่
ร่วมกันไปก่อน ไว้วา่ งเชิญพระมาท�าพิธสี ง่ วิญญาณ เผากระดาษเงินกระดาษ
ทองส่งไปให้ค่อยว่ากันใหม่
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แต่มองดูแล้วห้องนอนของผีในกระจกนัน้ ก็ดจู ะหรูหราเกินไปหน่อย
กระมัง ห้องรูหนูอย่างเธอดูยาจกไปในพริบตาทีเดียว
สวรรค์! ไม่มีความยุติธรรมบ้างเลยหรือไร
“นายเป็นใคร ท�าไมต้องมาสิงในกระจกห้องฉัน” เธอถามก่อนเผลอ
พึมพ�าเป็นภาษาไทยเบาๆ ต่อ “ผีสมัยนี้ไม่มีมารยาทรึไง”
‘ใครเป็นผีไม่มมี ารยาทกัน เจ้าต่างหากทีเ่ ป็นผู้บกุ รุกเข้ามาสิงกระจก
ห้องนอนข้า เจ้าปีศาจจิง้ จอกชัว่ ช้า’ เขาถามกลับเสียงเข้ม มีรอยไม่พอใจปน
โกรธเคืองชัดเจนที่มากล่าวหาว่าตนเป็นผี
น�า้ ผึ้งก�าลังจะอ้าปากเถียงกลับก็พลันชะงักไป เขารู้ได้อย่างไรว่าเธอ
เรียกเขาเป็นผีไม่มมี ารยาท ในเมือ่ เธอพูดภาษาไทย เขาเป็นผีจนี ไม่ควรฟัง
รู้เรื่องสิ
จะเป็นผีอัจฉริยะเกินไปแล้ว!
“นายว่าใครเป็นปีศาจจิง้ จอกกัน” เธอเร่งโวยวาย ขูฟ่ อ่ ราวกับลูกแมว
“นี่ห้องฉัน ฉันอยู่ของฉันดีๆ คุณต่างหากที่บุกรุก”
เขากอดอก ดวงตาคมกริบยิ่งเจิดจ้ามากขึ้น
‘เจ้าใช้เรือนร่างยั่วยวนมนุษย์ หากมิใช่ปีศาจจิ้งจอกแล้วจะเป็นอะไร
ยังไม่ส�านึกเร่งยอมรับผิดแต่โดยดีอีกหรือ’
“ฉันไปยั่วยวนใครตอนไหนมิทราบ อย่ามาด่ากันเสียๆ หายๆ อย่าง
นีน้ ะ” น�า้ ผึง้ ขึน้ เสียง พลัง้ เผลอกระทืบเท้าขยีก้ บั พืน้ หาทีร่ ะบายอารมณ์ แทบ
จะดิ้นเร่าๆ กับค�าครหาหยาบคายเช่นนั้น
เธอขอถอนค�าพูด!
ผีหน้าตาดีแต่วาจาหยาบคายเช่นนี้ ให้ตายก็ไม่ยอมอยู่ร่วมชายคา
เดียวกันแน่นอน เธอคงต้องเสาะหาพระมาท�าพิธีปลุกเสก ส่งไปผุดไปเกิด
ไกลๆ ให้เร็วที่สุด
อุตส่าห์คิดจะช่วยสวดมนต์ เผากระดาษเงินกระดาษทองส่งให้ แต่
แบบนี้ก็กลายเป็นผียาจกไปเถอะ!
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‘เปลื้องผ้าเปลือยกายต่อหน้าบุรุษไม่อายฟ้าดิน ยังไม่นับเป็นการ
ยั่วยวนอีกหรือ’ เขากดเสียงต�่า ใบหน้ายังมีรอยโกรธเคือง ทว่าใบหูเริ่มแดง
ขึ้นวูบหนึ่ง ก่อนจางไปอย่างรวดเร็วโดยอีกฝ่ายไม่ทันสังเกตเห็น
“ฉันไปเปลื้องผ้าตอนไหน อย่ามาใส่ร้ายนะ!” ถ้อยค�าที่เพิ่งหลุดออก
จากปากไป แต่ก็ต้องชะงักกึกยามเธอนึกเรื่องราวออกช้าๆ เมื่อใดกันที่เธอ
ถอดเสื้อผ้าเปลือยกาย เธอไม่ได้ไปแก้ผ้าที่ไหนแน่นอกจาก…
…เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเช้า!!
น�้าผึ้งชะงักทันควัน ใบหน้าเห่อร้อนแดงจัด มือสองข้างรวบเข้ากอด
ร่างกายตนเอง แม้เมื่อเช้าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าลวกๆ อย่างรวดเร็วเพื่อ
ออกไปมหาวิทยาลัย แต่ชวี ติ นีเ้ กิดมาเธอก็ยงั ไม่เคยแก้ผา้ ให้ผชู้ ายทีไ่ หนเห็น
มาก่อนเลยนะ
ครั้นบุรุษในกระจกเห็นว่าอีกฝ่ายหน้าแดงจัด เขินอายจนแทบส�าลัก
ค�าพูดถึงเพียงนั้น ก็กลับตกใจขึ้นมาเช่นกัน ดวงตาคมเบิกกว้าง รอยแดง
เป็นปื้นขึ้นบนแก้ม ลามไปถึงใบหู ก่อนที่เขาจะเร่งเบี่ยงสายตาหลบออกมา
“ผีหื่นกาม!” หญิงสาวต่อว่าเสียงสั่น พลางพยายามสงบใจที่เต้นถี่รัว
โดยไว “นายต่างหากที่หยาบคาย”
‘เจ้าเป็นผูเ้ ปลือ้ งผ้าให้ขา้ ดูเอง มาต่อว่าข้าได้เยีย่ งไร’ เขาเอนหลังตอบ
สบายๆ ทว่าดวงตานั้นกลับพิจารณาอย่างละเอียดยิบแทบเป็นการจับผิด
“เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปข้างนอก นายจะไม่แก้ผ้าชุดเดิมออกรึไง อีก
อย่างนี่ก็ห้องของฉัน ใครจะไปคิดว่ามีผีทะลึ่งมาแอบดู”
หางคิว้ ชายหนุม่ กระตุกวูบ ไม่พอใจค�าตอบแสนกวนขึน้ มาครามครัน
ทว่าก็มีทีท่านิ่งคิด เธอมองตรงไปยังเขา มันมีรอยจริงใจในแววตา รวมทั้ง
ความหนักแน่นและมั่นคงแฝงอยู่ในนั้น
…ไม่มีใครสบตากับเขาได้เช่นนี้มาก่อนเลย
‘เจ้าคงไม่ใช่ปีศาจจริงๆ’ เขาหลุบตาลงต�า่ พลางเปรยขึ้น ยามเงยหน้า
ขึ้นมา ใบหน้าก็กลับสงบเรียบเฉย ไม่มีรอยผิดแปลกใดอีก ‘ปีศาจจิ้งจอก
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อย่างน้อยก็ควรมีทรวดทรงที่ดีกว่านี้’
ประโยคนั้นท�าให้น�้าผึ้งชะงักไป ความเขินอายเมื่อครู่จางหายลงใน
พริบตา มือสั่นเทาเปลี่ยนจากความเขินอายเป็นโกรธเคือง
“เป็นแค่ผีหื่นกามแท้ๆ อย่ามาพูดจาหมิ่นเกียรติผู้หญิงอย่างนี้นะ”
เธอว่าเสียงกดต�่า ราบเรียบราวทะเลสงบที่ก�าลังจะกลายเป็นพายุใหญ่
ดวงตากลมโตลุกวาว มีประกายโทสะพวยพุ่งอยู่ข้างใน “ผู้หญิงไม่ใช่วัตถุ
ทางเพศทีจ่ ะให้นายมาวิจารณ์รปู ร่างได้ตามใจ เรามีสทิ ธิท์ จี่ ะเป็นแบบใดก็ได้
อย่างที่เราอยากเป็น”
ครัง้ นีก้ ลับเป็นบุรษุ ในกระจกทีเ่ ป็นฝ่ายนิง่ ไป เขาท�าหน้าเหมือนตกใจ
แล้วเปลี่ยนเป็นครุ่นคิดอะไรบางอย่าง ความเงียบน่าอึดอัดลอยตัวอยู่สัก
ประเดี๋ยวจนน�า้ ผึ้งเกือบตัดสินใจลุกหนี ชายหนุ่มก็ก้มศีรษะลงต�า่ พลางเอ่ย
ออกมาด้วยเสียงทุ้มนุ่มนวลกว่าที่ผ่านมา
‘ข้าขอโทษที่เอ่ยวาจาหยาบคาย แม่นางอย่าถือสาเลย’
เธอนิง่ ไป ถึงอีกฝ่ายจะเป็นผี แต่จากห้องหับหรูหรา ท่าทางการวางตัว
เยือกเย็น ก็พอจะเดาได้ว่าเขาต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โต การที่เขามา
ก้มหัวขอโทษแต่โดยดีก็ออกจะน่าตกใจนิดหน่อย ความโกรธในคราแรก
จึงได้เบาบางลง
คนผิดทีเ่ ข้าใจและส�านึกผิด ก็ไม่มปี ระโยชน์อนั ใดทีจ่ ะต้องโกรธเคือง
เอามาเป็นอารมณ์ให้เสียสุขภาพจิต
“ฉันไม่ใช่ปีศาจ” น�้าผึ้งว่า “เป็นมนุษย์ เป็นเจ้าของห้องด้วย”
ชายหนุ่มแปลกหน้าเงยหน้าขึ้น มุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มมุมปาก
ดวงตามีประกายขบขันอยู่ภายใน
‘เข้าใจแล้ว แต่ข้าก็เป็นมนุษย์เช่นกัน ไม่ใช่ผีอย่างที่เจ้าคิดหรอก’
“นายหมายความว่ายังไง” เธอยังนัง่ หลบมุม หวาดระแวงเขาเป็นก�าลัง
ก็อีกฝ่ายเหมือนผีถึงเพียงนี้ จะให้ทา� ใจเชื่อได้อย่างไร
แม้จะหล่อคมเข้มก็เถอะ...
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‘ข้าก็อยากรูเ้ ช่นกัน’ เขาว่าเช่นนัน้ ทว่ากลับมีรอยหมายมาดบางอย่าง
ในแววตา ก่อนที่จะเสเปลี่ยนเรื่องไป ‘ข้าชื่อจ้าวหรงฝู เจ้าชื่ออะไร’
“ฉันชื่อน�้าผึ้ง” หญิงสาวตอบพลางล่าถอยกลับมา เมื่อคงไม่อาจท�า
อะไรกับกระจกตรงหน้าได้มากกว่านี้
จ้าวหรงฝูถามความหมายของชือ่ อย่างสนอกสนใจ ก่อนทีเ่ ขาจะพยัก
หน้าและเปลี่ยนชื่อเธอเสร็จสรรพอีกคนหนึ่ง
‘เช่นนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่า เฟิงมี่ ก็แล้วกัน น�า้ ผึ้งออกเสียงยากเกินไป’
ดูเหมือนเธอจะมีชื่อใหม่ทุกวันเลยทีเดียว

“เจ้าบอกข้าว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในกระจก และเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่”
จ้าวหรงฝูเปรยถาม น�้าเสียงเยือกเย็นยิ่ง มันสงบไม่เหมือนพายุเมื่อครู่นี้
ราวกับเขาเข้าใจบางอย่าง
‘ใช่’ นางยอมตอบค�าถาม ร่างบอบบางก้าวถอยออกไปนั่งบนเตียง
‘แล้วนายล่ะเป็นอะไร ผีหรือปีศาจ’
“ข้าเป็นมนุษย์เช่นกัน” เขาคลี่ยิ้มบางๆ พลางเอ่ยตอบ ไม่นึกขุ่นใจ
กับค�าตอบแบบรวนหาเรื่องเช่นนั้น
‘งั้นท�าไมนายถึงอยู่ในกระจก’
“ส�าหรับข้าแล้ว เจ้าก็อยู่ในกระจกเช่นกัน” เขาว่ากึ่งคล้ายจะยียวน
คืนหน่อยๆ ทั้งยังมีรอยสนอกสนใจในแววตา “เราเป็นโลกในกระจกของ
กันและกัน”
คนที่ได้ชื่อใหม่ว่าเฟิงมี่มุ่นคิ้ว ได้ยินเสียงพึมพ�าแว่วๆ ใบหน้านวล
ยามนี้ก�าลังไตร่ตรองบางอย่างจริงจัง นิ้วเรียวยกขึ้นแตะคางตนเองอย่าง
เผลอไผล แล้วเลื่อนขึ้นจนแตะริมฝีปากเล็กน้อย
ยามนั้นหัวใจเขาก็กระตุกวูบ นางไม่ได้รู้เลยว่าตนเองช่างยั่วยวน
ผู้อื่นมากเพียงไร เสื้อผ้าก็แปลกประหลาด แม้ด้านบนจะมีแขนยาว แต่
ด้านล่างกลับนุง่ กางเกงขาสัน้ กุดเสียจนเขาเป็นฝ่ายขัดเขิน มองเห็นเรือนร่าง

42

ท่ า น ห ญิ ง ใ น ก ร ะ จ ก

หลายส่วน โดยเฉพาะต้นขานวลเปล่งปลั่งนั่น ยิ่งเมื่อนิ้วเรียวแตะลงบน
ริมฝีปากอวบอิ่ม ก็ช่างชวนเชิญให้มองตามจนพลั้งเผลอหยุดสายตาที่
ริมฝีปากแดงระเรื่อ
ช่างเป็นอิสตรีที่ไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอาเสียเลย ไม่รู้ว่าวัฒนธรรม
ของโลกในกระจกแห่งนั้นเป็นเยี่ยงไร จึงปล่อยให้สตรีประพฤติตัวเช่นนี้
เขาพยายามดึงตนเองไปใช้ความคิดเรื่องกระจกอย่างจริงจัง มิให้
สนใจเรือนร่างแน่งน้อยทีน่ งั่ อยูต่ รงหน้าของเขา แต่คนทีอ่ ยูอ่ กี ฝัง่ ของกระจก
ไม่ได้รับรู้ความจริงจังนั้นด้วยเลย
“เชื่อกันว่ากระจกมีพลังอ�านาจในการเชื่อมต่อเพื่อเปิดเผยบางสิ่ง
บางครัง้ ก็เป็นจิตใจ บางคราก็เป็นภพภูม”ิ เขาว่า กระแอมหนหนึง่ แล้วเอ่ยต่อ
ด้วยน�้าเสียงเคร่งขรึม “บางทีอาจมีใครเชื่อมต่อกับโลกอีกฟากหนึ่งก็ได้”
โลกที่อยู่ตรงข้ามกัน เส้นเวลาอันคู่ขนาน…
…กลับซ้ายเป็นขวา กลับขวาเป็นซ้าย
เขาหยุดความคิดตนเองลงเมื่อหญิงสาวเริ่มพยักหน้าคล้ายจะเข้าใจ
ความระแวงเริ่มลดลง คล้อยตามค�าพูดของเขาทีละน้อย
‘อย่างกับเวทมนตร์ในหนัง’ เธอว่าพลางโคลงศีรษะเล็กน้อย ‘แปลว่า
โลกของฉันก็จริง โลกของนายก็จริง แค่เราอยู่คนละด้าน’
“ใช่ คนละด้าน” จ้าวหรงฝูวา่ พลางรินชาลงจอกช้าๆ รอยยิม้ พึงพอใจ
ปรากฏบนริมฝีปาก นางชาญฉลาดจนเขานึกชื่นชม “เราเป็นโลกในกระจก
ของกันและกันอย่างไรเล่า”
‘งั้นท�าไมอยู่ดีๆ มันถึงเชื่อมกันได้ล่ะ’ เธอลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปใกล้
มือเรียวแตะลงบนกระจก วูบหนึ่งเธอนึกถึงนวนิยายชื่อดังตั้งแต่สมัยก่อน
หากเธอแตะลงบนกระจกจะข้ามไปอีกฝั่งได้ไหมนะ
ทว่าความเย็นเฉียบบนฝ่ามือเรียกเธอกลับสู่ความจริง กระจกยังคง
เป็นกระจก แผ่นใหญ่เย็นจัด ไร้ชีวิต และไม่มีท่าทีจะกลายเป็น ‘ประตู’
ไปได้
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“ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก คงต้องสืบดูอีกหน่อย” เจ้าของร่างสูงเป็น
ฝ่ายละสายตาออก หลุบตาลงด้านหนึ่ง คล้ายว่าตนก�าลังไตร่ตรองเรื่องบาง
อย่างอยู่ เสียแต่อีกฝ่ายปล่อยวางเรื่องจริงจังเคร่งเครียดอันหาค� าตอบ
ไม่ได้ไปแล้ว และก�าลังสนใจกับปัญหาใหม่ที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า
‘แสดงว่าเราก็เหมือนกับต้องอยูร่ ว่ มห้องกันไปอีกสักพักใช่ไหม เพราะ
ฉันยังไม่มเี งินพอจะหาห้องใหม่ แล้วกระจกนีก่ ข็ องคุณป้าเจ้าของหอ ถ้าฉัน
โยนทิ้งคงโดนปรับเงินอีก’ หญิงสาวกอดอก หน้ามุ่ยลงเล็กน้อย แต่ไหนแต่
ไรมาตนก็นอนคนเดียวเสมอ อยู่ดีๆ มีคนนอนร่วมห้องก็ออกจะไม่คุ้นเคย
เท่าใดนัก
“ข้าเองก็ต้องเก็บกระจกไว้ศึกษาอีกสักพัก อย่างน้อยก็จนกว่าจะหา
ค�าตอบได้” จ้าวหรงฝูแจ้งเรื่องทางตนไปบ้าง ยินยอมวางเรื่องที่คิดอยู่ลง
เอนหลังจิบชามองหญิงสาวลุกขึน้ ส�ารวจจัดแจงทีท่ างด้วยดวงตาพราวระริก
‘แบบนีแ้ ปลว่านายก็ตอ้ งเห็นฉันนอนด้วยน่ะสิ’ คนชอบความเป็นส่วน
ตัวเริ่มกอดอกมองห้องตนเองพลางหันซ้ายหันขวาหามุมตั้งกระจกเสียใหม่
ก็จริง ยามนีก้ ระจกหันเข้าหาเตียง ทัง้ ยังเยือ้ งไปทางห้องน�า้ ด้วย เป็น
มุมหายนะส�าหรับสตรีที่ยังไม่ออกเรือนโดยแท้จริง
ชายหนุ่มเอนหลังมองหญิงสาวในกระจกหันกลับไปกลับมา ท่วงท่า
ทะมัดทะแมงนัน้ มองเพลินดียงิ่ นัก แตกต่างจากสตรีใดทีเ่ ขาเคยพบเจอ นาง
ซื่อตรง มีพลัง มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง มองดูเท่าใดก็ไม่รู้เบื่อ
คงเป็นของน่าสนุกให้เขาดูไปได้อีกพักหนึ่ง
จ้าวหรงฝูหันมองฝั่งของตนบ้าง กระจกบานนี้ก็ตั้งหันตรงเข้าสู่เตียง
นอนของเขาเช่นกัน มันคงไม่เหมาะนัก เขาลุกขึน้ หันกลับไปมองก่อนตัดสิน
ใจยกกระจกย้ายทีอ่ อกมา ตัง้ ให้มนั หันหน้าเข้าหาโต๊ะท�างานทีห่ อ้ งทรงอักษร
ด้านนอก ไม่ให้อยู่ในด้านเดียวกับเตียงนอน
อย่างไรนางก็เป็นสตรี แม้มีกระจกกั้น เขาก็ไม่ควรท�าอะไรให้นาง
เป็นที่ครหา
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เขาหันกลับไปมองกระจกอีกครั้ง ดูเหมือนว่านางเองก็หันกระจกไป
ทางโต๊ะท�างานเช่นกัน ห้องพักของนางแปลกตายิ่ง มันเล็กและมีทุกอย่าง
ครบครัน กระทั่งครัวก็ยังอยู่ในห้องนี้ได้
ที่พักของนางช่างประหลาดยิ่ง
‘หิวแล้ว เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายเลยไม่ได้กินข้าวเสียที’ นางบ่น
พลางเดินไปยกโต๊ะตัวเล็กมากาง มือบางหยิบจับจานอาหารคล่องแคล่ว
ล�าเลียงน�ามาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยนั้น ‘นายล่ะกินข้าวรึยัง’
เขาเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆ ไม่มีใครใส่ใจถามค�าถามนี้กับเขานานมากแล้ว
แทบจะลืมไปเสียด้วยซ�้าว่าการกินอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างไร การกิน
อาหารไม่ได้เป็นสาระส�าคัญใดในชีวิต
หญิงสาวนั่งลงบนพื้นอย่างไม่ถือตัว ก่อนเงยหน้าขึ้นมองพลางถาม
‘มานั่งกินข้าวด้วยกันสิ เรื่องอื่นไว้ค่อยคิดทีหลังก็ได้’
ชายหนุ่มยิ้มมุมปากเล็กน้อยพลางเอ่ยเรียกกงกงให้ยกส�ารับเข้ามา
ทั้งยังก�าชับให้ยกโต๊ะคัดหนังสือตัวเตี้ยมาด้วย ดวงตาของเขาเป็นประกาย
พราวระริกยามทรุดตัวลงนั่งที่พื้นเช่นเดียวกับนาง
นี่คงเป็นครั้งแรกที่เขานั่งกินอาหารบนพื้น ก็แปลกดีเหมือนกัน
หญิงสาวยิ้มกว้าง เอ่ยกลั้วหัวเราะพลางหยิบช้อนตักมื้อเย็นกิน
แม้มารยาทนางจะไม่ดเี ท่าไร แต่รอยยิม้ กว้างเต็มใบหน้าเช่นนัน้ กลับ
ท�าให้อ๋องปีศาจอารมณ์ดีขึ้นมาไม่น้อย
ออกจะเป็นสตรีที่น่าสนใจทีเดียว
เช่นนั้นเขาคงต้องเลื่อนก�าหนดการเผากระจกทิ้งออกไปอีกหน่อย
‘โลกฝัง่ ของนายเป็นอย่างไรบ้างหรือ’ หญิงสาวเคีย้ วข้าวแก้มตุย่ พลาง
เอ่ยถาม ‘การปกครองแบบไหน อยู่กันอย่างไร หรือบ้านเรือนอื่นๆ เขาก็
หรูหราแบบบ้านนายกันหมด’
“ย่อมไม่เหมือนแน่” เขาว่าพลางคีบผักบุง้ มาใส่ขา้ ว “เราปกครองโดย
ฮ่องเต้ มีผรู้ บั ใช้ใกล้ชดิ พระองค์สามคน ประกอบด้วยเสนาบดี แม่ทพั หลวง
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และตัวแทนจากเจ้าส�านักทั้งห้า”
เขาหยุดประโยคไว้ ไม่อธิบายต่อ ก่อนเปลี่ยนไปถามคืน
“เจ้าเล่า บ้านเรือนแปลกยิ่ง ค�าพูดค�าจาก็พิลึก”
‘ที่นี่ก็มีรูปแบบหลากหลายกันไปตามแต่อาณาจักร’ เฟิงมี่ตักข้าวอีก
ค�าหนึ่งก่อนอธิบายต่อ ‘โลกทั้งใบเชื่อมต่อกันไว้แค่ปลายนิ้ว หลายอย่างก็
ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ เป็นการปกครองแบบเน้นผลประโยชน์เป็นหลัก
ขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์นั้นวิ่งเข้าหาใครเท่านั้นเอง’
เขามุน่ คิว้ ยิง่ ฟังก็ยงิ่ แปลกประหลาด แต่เมือ่ คิดว่านัน่ คือดินแดนใน
กระจกเงา ความประหลาดเหล่านั้นก็ดูจะมีเหตุผลขึ้นมาอย่างกะทันหัน
ทั้งสองผลัดเปลี่ยนเรื่องราวพูดคุยกันตลอดมื้ออาหาร พยายาม
ท�าความเข้าใจกันและกัน เป็นเช่นว่าเหมือนนางจะมีแต่ชดุ ทีค่ อ่ นข้างเปิดเผย
เรือนร่าง ทั้งยังเป็นลักษณะการแต่งกายปกติของแผ่นดินนั้น การเรียนและ
สิทธิอันเท่าเทียมของสตรีซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากทีเดียว
นี่คงเป็นครั้งแรกที่เขาใช้เวลากับการกินอาหารนานกว่าทุกครา และ
เพิ่งรู้สึกตัวว่าอาหารมื้อนี้อร่อยกว่าที่ผ่านมาเพียงนี้เชียวหรือ
หลังจากเสร็จสิ้นมื้อเย็น ทั้งสองคนก็แยกกันไปท�างานที่โต๊ะของ
ตนเอง เวลาผ่านไปท่ามกลางความเงียบสงัดที่ไม่เหงาเช่นเคยจนดึกดื่น
หญิงสาวบิดขีเ้ กียจไม่สงวนท่าที ก่อนลุกเดินตรงมายังกระจก นางเคาะกระจก
ให้เกิดเสียงดังเรียกความสนใจ
‘จ้าวหรงฝู ดึกแล้ว ข้าไปนอนนะ’ นางพูดแบบเขาพลางคลีย่ มิ้ เบาบาง
‘อย่าดึกนักเล่า ฝันดีนะจ้าวหรงฝู’
จ้าวหรงฝูไม่ได้ตอบค�านัน้ เขาเพียงมองตามนางจนกระทัง่ หายลับไป
จากบานกระจก ไม่มีผู้ที่เรียกชื่อเขาอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้นานแล้ว
อีกทั้งยังไม่เคยพบผู้ใดเอ่ยค�าอ�าลาง่ายๆ แต่ชวนอบอุ่นเช่นนางมาก่อน
ชัว่ เสีย้ ววินาทีนนั้ หัวใจแข็งแกร่งพลันกระตุกไปเล็กน้อย เบาบางจน
เจ้าของยังไม่ทันได้รู้สึกตัว

