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แม่มด

เพลิงก�ำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและร้อนระอุ พาให้สะเก็ดไฟสีแดงจ้า
ปลิวว่อน
ท่ามกลางเปลวเพลิงร้อนแรงมีเงาสีด�ำก�ำลังดิ้นรน
ผูห้ ญิงสิบสามคนถูกมัดกับเสาไม้และถูกไฟแผดเผา เสียงกรีดร้อง
อย่างทรมานดังก้องอยูใ่ นอากาศ ผูค้ นทีม่ งุ ดูสบถด่าด้วยใบหน้าบิดเบีย้ ว
ดวงตาสะท้อนความตืน่ เต้น สะใจ และบ้าคลัง่
นักบวชชูไม้กางเขนพลางสาปแช่งเหล่าแม่มด สรรเสริญพระผูเ้ ป็น
เจ้า
เปลวเพลิงเผาไหม้รุนแรงขึ้นทุกที พุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้า
เสียงร�ำ่ ไห้และกรีดร้องของหญิงสาวเหล่านัน้ ค่อยๆ หายไป จากนัน้
กลุม่ คนก็จากไปด้วยความพึงพอใจ นักบวชทีท่ ำ� หน้าทีข่ บั ไล่ปศี าจจากไป
แล้ว
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ในอากาศเหลือเพียงกลิน่ เนือ้ ไหม้และควันสีดำ� ทีม่ ว้ นตัวเป็นเกลียว
สุดท้ายไฟมอดดับไปหมด เหลือไว้เพียงศพไหม้เกรียมที่ถูกมัดติด
กับเสาไม้ด�ำๆ
ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ตกดิน ดวงจันทร์ขาวบริสุทธิ์ไต่ขึ้นมาบนผืนฟ้า
ราตรี ส่องแสงไปบนผิวทะเลสาบและศพของหญิงสาวริมทะเลสาบที่
ไม่ได้จมน�้ำตาย แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกเผาทั้งเป็น
ทันใดนั้นท่ามกลางราตรีเงียบสงัดเกิดเสียงดังสวบสาบ เด็กหญิง
ในชุดผ้าเนื้อหยาบสีเทา ใบหน้าซีดขาวก้าวออกมาจากป่าทึบ นางแอบ
ย่องไปข้างหน้า ดวงตาคู่โตคอยหันไปมองข้างหลังด้วยความกังวลเป็น
ระยะ แต่ในป่าเงียบมาก ไม่เห็นเงาคน
เด็กหญิงเดินไปตรงหน้าศพที่สามที่ด�ำเกรียม ใช้ทั้งมือและเท้าใน
การปีนขึ้นไปบนเถ้าถ่านนั้น หลายครั้งที่เถ้าถ่านใต้ฝ่าเท้าถล่มลงท�ำให้
นางเสียการทรงตัว ถึงขัน้ ล้มหน้าคะม�ำจนใบหน้าเต็มไปด้วยขีเ้ ถ้า แต่นาง
ยังคงปีนต่อไปจนกระทั่งถึงเสาไม้ที่มัดศพไหม้เกรียมไว้
เสาไม้สงู ใหญ่ทผี่ า่ นการเผาไหม้ดว้ ยเปลวเพลิงร้อนแรงเปราะบาง
ลงก็จริง แต่ยังคงตั้งตระหง่านไม่ล้มลง ศพที่หงิกงอก็เช่นกัน นางเงย
ใบหน้าเล็กมองศพสีด�ำนั้น ยื่นมือออกไปสัมผัสสองขาที่เคยขาวสะอาด
งดงาม ทว่าบัดนี้กลับถูกไฟเผาจนเปลี่ยนรูป
เถ้าถ่านชิ้นหนึ่งร่วงลงมาจากศพที่ไหม้เกรียมยามนางแตะสัมผัส
เด็กหญิงเบิกตาโต แหงนมองเถ้าถ่านที่มีรูปร่างเหมือนคนด้วย
ความสงสัย ไม่อาจท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้
เรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่นางคาดหวัง นางไม่เข้าใจแต่กลับรู้สึก
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หวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูก เด็กน้อยยื่นมืออีกข้างออกไปและใช้สองมือ
กุมขาขวาของมารดาไว้
ความเจ็บปวดสุดแสนแผ่ไปทั่วร่าง แต่มารดายังคงไม่ขยับเขยื้อน
เส้นผมของนางชี้ตั้งกลางอากาศทีละเส้น ตุ่มน�้ำผุดขึ้นบนร่างกาย
ทีละตุม่ ความร้อนระอุนา่ กลัวโถมเข้าใส่ แต่นางไม่ยอมแพ้ น�ำ้ ตาไหลริน
ออกจากดวงตา เด็กน้อยกัดฟันแน่น ไม่ยอมหดมือกลับไป
จากนั้นความเจ็บปวดแสนสาหัสก็แผ่ไปทั่วร่างจนแทบอยากจะ
กรีดร้อง แต่นางยังคงไม่หดมือกลับ เวลานี้เองนางมองผ่านดวงตาที่
พร่าเลือนด้วยน�ำ้ ตาและเห็นขาขวาของมารดาเริม่ เปลีย่ นจากสีดำ� เกรียม
กลับสูส่ ภาพเดิมช้าๆ แต่ขาขวาของนางกลับเหมือนอยูใ่ นเตาไฟ เจ็บปวด
จนแทบทรงตัวไว้ไม่อยู่
นางท�ำได้ นางรู้ว่านางท�ำได้ นางไม่เจ็บ...ไม่เจ็บ...ไม่เจ็บ...
จังหวะนี้เองมือขาวกระจ่างข้างหนึ่งโผล่ออกมาจากความมืดและ
คว้ามือเล็กของนางไว้ ดึงมือนางออกจากขาขวาของมารดา
"ไม่ได้"
เด็กหญิงหอบหายใจและหันกลับไปอย่างตืน่ ตระหนก เห็นหญิงสาว
ผมด�ำในชุดด�ำทัง้ ตัวยืนอยูด่ า้ นข้าง ผูห้ ญิงคนนัน้ โน้มตัวและก้มหน้ามอง
นาง จับจ้องนางด้วยดวงตาด�ำสนิทและเอ่ยเสียงเย็นว่า "เจ้าจะท�ำเช่นนี้
ไม่ได้"
เป็นคน จะให้คนรู้ไม่ได้
มารดาเคยบอกไว้ จับตัวนางไว้แน่นพลางก�ำชับ 'อย่าให้คนอืน่ รูว้ า่
เจ้าท�ำอะไรได้บา้ ง'
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นางควรจะหนีไป ต้องวิง่ หนีไปซ่อนตัว มารดาบอกให้นางหนี ให้นาง
ซ่อนตัว แต่เทียบกันแล้วนางอยากให้มารดาพูดกับนางอีกครัง้ มากกว่า
"นางตายแล้ว" หญิงผู้นั้นถาม "เจ้าเข้าใจหรือไม่"
เด็กน้อยจ้องหญิงผูน้ นั้ และคิดถึงกระต่าย ลูกนก และปลาทีต่ ายไป
มารดาเคยบอกว่าพวกมันตายไปแล้ว หัวใจไม่เต้นและไม่หายใจแล้ว
ไม่อาจช่วยได้
"แสดงว่าเจ้าเข้าใจ" หญิงสาวมองนางและปล่อยมือ
เด็กหญิงหอบหายใจพลางมองหญิงสาวตรงหน้า น�้ำตารินไหลลง
มาอีกครั้ง นางไม่ละความพยายามเพียงเพราะอย่างนี้ แต่ลุกขึ้นอย่าง
โงนเงนและยื่นมือไปหามารดาที่ร่างไหม้เกรียมอีกครั้ง
เปลวไฟพุ่งขึ้นกลางใจไปสู่สมอง
หญิงสาวหรี่ตามองเด็กหญิงหัวรั้นอย่างเย็นชา ชั่วขณะหนึ่งที่นาง
ไม่อยากสนใจเด็กคนนี้อีก ความสามารถพิเศษของเด็กคนนี้ท�ำให้นาง
คิดถึงอดีตอันไกลโพ้น นางยืดตัวขึ้นและหันหลังจากไป
'ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนอย่างไร' เสียงของบุรุษดังขึ้นในหัว 'เจ้าไม่เป็น
อย่างนั้น ข้ารู้'
หญิงสาวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างหงุดหงิด แต่รอยยิ้มของเขากลับ
ปรากฏขึ้นตรงหน้า ท�ำให้นางชะงักฝีเท้า
เวลาผ่านไปหลายร้อยปีแล้ว นางแทบจะจ�ำใบหน้าของเขาไม่ได้แล้ว
แต่กลับยังจ�ำรอยยิม้ ของเขาได้ รอยยิม้ ทีป่ ระทับอยูใ่ นใจนาง
ข้ารู้
นางหลับตาและก�ำหมัดแน่น
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สายลมพัดผ่านทะเลสาบปะทะใบหน้า เหมือนสัมผัสอ่อนโยนจาก
ฝ่ามือเขา พาให้หวั ใจนางหดรัด
เจ้าคนน่าโมโห
นางคิดอย่างขุน่ แค้น จากนัน้ ก็สดู หายใจลึกพลางลืมตาทีเ่ ปียกชืน้
เล็กน้อย ก่อนจะหันหลังก้าวยาวๆ กลับไปหาเด็กคนนัน้ อย่างขุน่ เคือง
เด็กหญิงยังคงยืนอยู่ที่เดิม มือเล็กวางบนขาที่ไหม้เกรียม ขาขวาที่
เคยเป็นสีดำ� เริม่ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม แต่ผวิ บนฝ่าเท้าข้างขวาของเด็กหญิง
กลับเริ่มบิดเบี้ยว ตุ่มน�้ำพุพองผุดขึ้นมามากยิ่งขึ้น
หญิงสาวยื่นมือไปกระชากมือเล็กข้างนั้นออกอีกครั้ง ความรู้สึก
เจ็บปวดจู่โจมเข้ามาในจังหวะที่นางแตะข้อมือของเด็กคนนั้น
ภาพเปลวเพลิงปรากฏขึ้น ดวงตาอ่อนโยนของหญิงสาวผมด�ำ
ดวงหน้าที่เปียกชื้นน�้ำตา กระท่อมหลังเล็กในป่า การทรยศของคนใน
หมูบ่ า้ น นักบวช การมาถึงของอัศวิน ผูห้ ญิงคนนัน้ เอาตัวเด็กหญิงไปซ่อน
ไว้ นางถูกโยนลงไปในทะเลสาบ ถูกไฟแผดเผา...
นางสลัดภาพเหล่านั้นทิ้งไป ขึงตามองเด็กหญิงที่น�้ำตาไหลพราก
เต็มใบหน้าและพูดอย่างฉุนเฉียว
"นางตายแล้ว ต่อให้เจ้าฟืน้ ฟูรา่ งนีข้ นึ้ มาใหม่ นางก็ไม่มที างลืมตา
ตืน่ ขึน้ มา ต่อให้ตนื่ ขึน้ มา นัน่ ก็ไม่ใช่มารดาของเจ้า นางจะไม่โอบกอดเจ้า
ไม่คยุ กับเจ้า ไม่ยมิ้ ให้เจ้า ไม่บอกว่านางรักเจ้าอีก..."
เด็กหญิงเบิกตาโตจ้องนางอย่างโกรธแค้นและตื่นตระหนก วินาที
ต่อมาเด็กน้อยก็เริ่มดิ้นรน พยายามจะผลักนางออก
หญิงสาวไม่ปล่อยมือ แต่คว้ามือทัง้ สองของเด็กน้อยเอาไว้แน่นและ
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โน้มตัวลงจ้องอีกฝ่ายอย่างโมโห "นางจะเป็นเพียงเปลือกที่ไร้วิญญาณ
รอวิญญาณร้ายมาครอบง�ำ หรือไม่ก็หิวตายเท่านั้น! เจ้ารู้เรื่องนี้ มารดา
เจ้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าจะท�ำแบบนี้ไม่ได้ จะช่วยสิ่งที่ตายไปแล้วไม่ได้!
นางตายแล้ว! เจ้าเข้าใจหรือไม่ ไม่อาจช่วยได้แล้ว! เจ้าเปลีย่ นแปลงอะไร
ไม่ได้! ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้! เจ้าท�ำแบบนี้ไม่เพียงช่วยนางไม่ได้
ยังจะท�ำร้ายตัวเองอีก!"
นางพูดได้ครึ่งเดียวใบหน้าของเด็กหญิงก็เต็มไปด้วยน�้ำตา ความ
เจ็บปวดไม่สิ้นสุดโถมเข้าใส่ นางเห็นเด็กน้อยอ้าปากหอบหายใจ อดทน
กับความเจ็บ แต่สุดท้ายก็สะกดกลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่และอ้าปากกว้าง
ร้องไห้โฮออกมา
ความเจ็บปวดโถมทะลัก
นางปล่อยมือทันที มองเด็กคนนั้นคุกเข่าร้องไห้ฟูมฟายอยู่บนพื้น
ขาขวาของเด็กหญิงยังคงมีตมุ่ น�ำ้ ตุม่ น�ำ้ เหล่านัน้ แผ่ลามไปบนน่อง แผล
ไฟลวกท�ำให้เด็กน้อยมิอาจทรงตัวอยู่ได้ แต่นางรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ร้องไห้
เพราะความเจ็บปวดทางร่างกาย
เด็กคนนีเ้ พิง่ จะตระหนักว่าตัวเองสูญเสียคนทีร่ กั ทีส่ ดุ ไปแล้ว ต่อให้
แลกด้วยทุกอย่างมารดาของนางก็ไม่กลับมา
ลมพัดก้อนเมฆมารวมตัวกัน ราวกับสวรรค์ตอ้ งการแสดงความเสียใจ
ไปกับเด็กหญิงด้วย ฝนจึงกระหน�ำ่ เทลงมา
หญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางสายฝน มองเด็กหญิงคุกเข่าร้องไห้โฮ
อยูท่ า่ มกลางเถ้าถ่าน วินาทีนนี้ างเหมือนเห็นเด็กหญิงอีกคนคุกเข่าอยูบ่ น
ผืนดินทีไ่ หม้เกรียมอีกแห่งและร้องไห้ฟมู ฟาย
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ท่ามกลางฝนที่ตกหนัก เด็กหญิงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกไม่หยุด
นางเองก็ยืนอยู่ที่เดิมตลอดเวลา
ไกลออกไป เสียงฟ้าร้องดังครืนคราน สายฟ้าผ่าลงมาบนผืนฟ้าราตรี
เป็นระยะ ลมพายุพัดหวีดหวิวไม่หยุด สายลมแรงพัดกระหน�่ำใส่ปา่ ทึบ
ท�ำให้ทะเลสาบทีเ่ ดิมเรียบสงบเกิดคลืน่ ลูกใหญ่
นางไม่ขยับไปไหน ไม่ได้แหงนหน้ามอง เอาแต่ยนื หลุบตามองเด็ก
คนนัน้
ฝนตกอยู่ตลอด เด็กหญิงก็ร้องไห้อยู่ตลอด แผดเสียงร้องออกมา
อย่างเต็มที่
หลังจากนั้นไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใด ในที่สุดเด็กน้อยก็เหนื่อยและ
หยุดร้อง เสียงร้องไห้โฮแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอึกสะอื้น
ลมฝนค่อยๆ สงบลงเช่นกัน
พอฟ้าสาง ลมฝนหยุดแล้ว ร่างกายนางเปียกปอน เด็กผู้หญิงก็
เช่นกัน
เสือ้ ผ้าและเรือนผมของทัง้ สองยังคงมีนำ�้ หยด เหมือนเพิง่ ขึน้ มาจาก
ทะเลสาบอย่างไรอย่างนัน้
ภายใต้แสงแห่งรุ่งอรุณ นางเห็นว่าตุ่มน�้ำบนขาขวาของเด็กหญิง
หายไปแล้ว แต่ยังหลงเหลือรอยแผลไฟไหม้อยู่เล็กน้อย
ผ่านไปอีกครู่ใหญ่ ในที่สุดเด็กหญิงก็เงยหน้าอย่างขลาดกลัว เบิก
ดวงตาบวมแดงมองนางอีกครั้งด้วยใบหน้าไร้เดียงสา
กว่าจะรู้ตัวนางก็ยื่นมือออกไป เหมือนในอดีตที่ชายผู้นั้นยื่นมือให้
นางและเอ่ยถาม
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"เจ้าชื่ออะไร"
เด็กหญิงลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะยกมือเล็กขึ้นยื่นไปหานาง สูดจมูก
และอ้าปากตอบว่า "เคล"
นางกุมมือของเด็กน้อย ความเจ็บปวดคืบคลานเข้ามาในใจอีกครัง้
ท�ำให้นางรู้สึกไปด้วย นางเกือบจะปล่อยมือและโยนเด็กคนนี้กลับไปยัง
กองเถ้าถ่านนัน้ แล้ว แต่ราวกับชายผูน้ นั้ สิงอยูใ่ นร่างนาง นางโน้มตัวอุม้
เด็กหญิงขึน้ มา และได้ยนิ เสียงตัวเองพูดว่า "ข้าชือ่ หลิง"
เด็กหญิงยื่นมือทั้งสองออกไปโอบคอนางและวางศีรษะบนบ่านาง
ความเจ็บปวดไม่สนิ้ สุดยังคงอยู่ แต่นางเริม่ ทนได้แล้ว นางพยายาม
ไม่ท�ำให้ตัวเองได้รับผลกระทบ นางเกลียดความสามารถนี้ของตัวเอง
เหลือเกิน อยากลบความทรงจ�ำของเด็กคนนีย้ งิ่ นัก
เมื่อจ�ำไม่ได้ย่อมไม่เจ็บปวด
ใช่วา่ แต่กอ่ นนางไม่เคยท�ำเรือ่ งแบบนี้ นางเกือบจะท�ำแบบนัน้ แล้ว
สะกดจิตเด็กคนนี้และลบความเจ็บปวดเหล่านั้นออกไปซะ แต่เสียงของ
เขาดังขึน้ อีกครัง้
'เกิดเป็นมนุษย์ พวกเราจะเรียนรู้จากความเจ็บปวด'
เสียงของชายหนุ่มผุดขึ้นมาจากความทรงจ�ำอันห่างไกล
'ฟังเจ้าก็บ้าแล้ว'
นางได้ยินเสียงตัวเองตอบกลับไปอย่างเย็นชาและไม่เห็นด้วยใน
ตอนนั้น เขาเพียงแต่ยิ้ม ยิ้มพลางกุมกระชับมือนาง
ใบหน้าเขาเลือนรางเสียแล้ว แต่เสียงหัวเราะของเขากลับชัดเจนยิง่
เสียงหัวเราะนัน้ น�ำมาซึง่ ความอบอุน่ ท�ำให้หวั ใจนางทัง้ อบอุน่ และเจ็บปวด
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เดิมทีนางคิดว่าตัวเองหัวใจด้านชาไปตัง้ แต่เมือ่ พันปีกอ่ นแล้ว เหลือ
ไว้เพียงความโกรธและความแค้น คิดไม่ถงึ ว่าจะได้พบเขา
นางควรลบความทรงจ�ำของเด็กคนนี้เสีย เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าเด็ก
หรือนางย่อมไม่เจ็บปวดอีก ทว่านางตระหนักดีกว่าใครว่าวิธนี นั้ ใช้ไม่ได้ผล
เด็กคนนีต้ อ้ งจดจ�ำทุกอย่างเอาไว้ จึงจะไม่ผดิ พลาดในเรือ่ งเดิมอีก
ดังนั้นนางจึงไม่ท�ำอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่อุ้มเด็กคนนั้นแล้วหันหลัง
ป่าตรงหน้าไม่ได้เขียวขจีเหมือนเมือ่ วานตอนนางผ่านมาแล้ว ราวกับ
แค่ชวั่ ข้ามคืนป่าทัง้ ผืนก็เปลีย่ นจากฤดูรอ้ นเข้าสูฤ่ ดูใบไม้รว่ ง ก่อนจะเป็น
ฤดูหนาว ทัง้ ทีเ่ ป็นฤดูรอ้ นทีอ่ ากาศร้อนทีส่ ดุ แต่ตน้ ไม้สว่ นใหญ่ในป่ากลับ
ผลัดใบจนไม่เหลือใบ แม้จะมีบางต้นทีเ่ หลือใบอยู่ แต่กห็ อ้ ยอยูบ่ นกิง่ ไม้
ในสภาพใกล้รว่ งเต็มที ทัง้ เหลืองกรอบและเหีย่ วแห้ง
เด็กคนนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ นางดูดพลังเข้าไปมากเกินไปและ
ปล่อยออกมา
ป่าผืนนี้ไม่มีแม่มดพิทักษ์ผืนดินแล้ว ทั้งยังสูญเสียภูตไปนาน การ
จะฟื้นฟูให้กลับเป็นเหมือนเดิมอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลานับร้อยปี
ยามนางอุม้ เด็กน้อยจากไป ทุกย่างก้าวล้วนก่อให้เกิดสายลมบางๆ
ทีพ่ ดั พาใบไม้ให้หลุดร่วงมากกว่าเก่า กวาดเอาสีสนั ในป่าไปมากยิง่ ขึน้
นางไม่เหลือบแลป่าแห่งนัน้ อุม้ เคลหมุนตัวจากไปโดยไม่เหลียวหลัง
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1
หมอกสีขาวขมุกขมัว
ท่ามกลางม่านหมอกหนาทึบ ต้นไม้สูงใหญ่ยืนต้นตระหง่านอยู่
กลางราตรี เถาวัลย์อวบหนานับไม่ถ้วนเกี่ยวเลื้อยไปมาตามกิ่งไม้
ในป่าเงียบสนิทจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ชายหนุม่ เดินอยูก่ ลางหมอกหนาทีย่ นื่ นิว้ ทัง้ ห้าออกไปแล้วมองไม่เห็น
ด้วยความระมัดระวัง ย�ำ่ เท้าไปบนใบไม้เปือ่ ยเปียกชืน้ ทีท่ บั ถมกันเป็นชัน้ ๆ
จากนัน้ ในทีส่ ดุ หมอกหนาทีโ่ อบล้อมเขาอยูก่ เ็ ริม่ เบาบาง เขายังคงเดินหน้า
ต่อไปอย่างระมัดระวัง
หมอกข้างหน้าจางลงทุกที เขาไม่รู้สึกถึงสายลม แต่ได้ยินเสียงน�้ำ
จากล�ำธาร
เงามืดทีป่ รากฏอยูก่ ลางป่าทึบชัดเจนยิง่ ขึน้ เมือ่ ม่านหมอกสลายไป
แสงจันทร์อา้ งว้างสาดส่องลงมา ทะลุใบไม้สดี ำ� ทะลุมา่ นหมอกสีขาว
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ทีค่ อ่ ยๆ สลายตัวไป และส่องไปยังกระท่อมหลังเล็กทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนลึกของ
ป่าทึบ
กระท่อมหลังนั้นสร้างจากไม้บนพื้นที่ราบที่ปรากฏอยู่กลางป่าลึก
อย่างน่าแปลก หลังคามุงด้วยหญ้าฟาง ข้างกระท่อมมีกังหันน�้ำตัวเล็ก
หมุนช้าๆ หลังกระท่อมมีปล่องควันซึ่งพบเห็นได้น้อยในแถบนี้ก�ำลัง
พ่นควันสีขาว
หากกระท่อมหลังนี้ตั้งอยู่ข้างทุ่งข้าวสาลีซึ่งเป็นพื้นที่ราบจะดูปกติ
ธรรมดามาก แต่เมือ่ อยูใ่ นป่าลึกทีไ่ ม่เห็นร่องรอยคนกลับดูแปลกประหลาด
ยิง่ อีกทัง้ ทีน่ ยี่ งั ไม่มถี นนหนทางทีต่ ดั ผ่านป่าออกสูถ่ นนภายนอกเลย
ไม่มคี นปกติทไี่ หนจะมาสร้างบ้านทีน่ ี่ ไม่มที ใี่ ดอันตรายไปกว่าในป่า
อีกแล้ว ในป่าเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด นอกจากนายพรานแล้วน้อยคนนัก
ทีอ่ ยากจะเข้ามา
ชายหนุ่มมองกระท่อมหลังเล็กด้วยความตระหนกและก้มตัวลง
อย่างรวดเร็ว
นอกกระท่อมไม่เห็นเงาผู้ใด... เขาพรางตัวอย่างระมัดระวังพลาง
สังเกตการณ์
ด้านหลังกระท่อมไม้มฟี นื ทีผ่ า่ แล้วกองอยู่ ยังมีแปลงผักอุดมสมบูรณ์
อีกแปลงหนึง่
ราตรีในป่าลึกเงียบสงัด เงียบจนแทบจะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
ตัวเอง
แสงอบอุน่ ส่องออกมาจากหน้าต่างบานเล็ก ดูอบอุน่ เป็นพิเศษเมือ่
อยูใ่ นป่าทึบท่ามกลางราตรีในต้นฤดูใบไม้ผลิ เขาอ้อมไปด้านข้างกระท่อม
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และมองผ่านหน้าต่างทีเ่ ปิดอยูเ่ ข้าไป เห็นเตาและหม้อเหล็กใบใหญ่ทแี่ ขวน
อยูเ่ หนือเตา
ของที่อยู่ในหม้อเหล็กเดือดปุดๆ อาหารที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกลิ้งวน
ไปมาอยู่ในหม้อ
กลิน่ หอมของอาหารฟุง้ อยูใ่ นอากาศ เป็นซุปเนือ้ ใส่แครอตกับผักสด
น�ำ้ ซุปนัน้ หอมกรุน่ แต่กลับปลุกความอยากอาหารของเขาไม่ได้เลย
ในยุคสมัยนี้ ต่อให้เนือ้ ทีอ่ ยูใ่ นหม้อเป็นเนือ้ คน เขาก็ไม่แปลกใจนัก
ฉับพลันนัน้ เสียงนกกระพือปีกดังมาจากด้านบนทางขวามือ ชายหนุม่
ตกใจ เงยหน้ามองทันที
แค่นกฮูกตัวหนึ่ง
เขาจ้องนกที่บินห่างไปไกล คลายมือที่กุมดาบซึ่งเหน็บอยู่ข้างเอว
ออก ชายหนุม่ เม้มปากและก้มตัว ขยับไปด้านข้างกระท่อมและมองผ่าน
หน้าต่างเข้าไปอย่างระวัง
ภายในกระท่อมไม่ใหญ่นัก กวาดตามองรอบเดียวก็เห็นทุกอย่าง
ในนั้นแล้ว
ธนูอย่างดีแขวนอยู่บนฝาผนัง บนโต๊ะนอกจากตะเกียงน�้ำมันที่
ไม่ได้จุดแล้วยังมีแอปเปิ้ลหนึ่งกระจาด บนพื้นข้างเตียงปูพรมเปอร์เซีย
หรูหรา เครือ่ งปัน่ ด้ายตัง้ อยูม่ มุ ห้อง บนขือ่ แขวนสมุนไพรแห้งนานาชนิด
รวมถึงไส้กรอก แฮม บนราวไม้ติดผนังมีทัพพีหลายประเภทแขวนอยู่
รวมถึงหม้อตืน้ ลึกแบบต่างๆ บนชัน้ วางของมีโหลแก้วรูปทรงหลากหลาย
วางเรียงราย ในโหลแก้วเป็นของเหลวทีไ่ ม่รวู้ า่ คืออะไร บ้างก็แช่สมุนไพร
บ้างก็แช่หนอนหรืองูไว้
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อาหารอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในกระท่อมท�ำให้ทุกอย่างดูไม่เหมือนจริง
ยิ่งขึ้นไปอีก หิมะในฤดูใบไม้ผลิเพิ่งจะละลาย ตามหลักแล้วไม่น่าจะมี
แอปเปิล้ สดๆ แต่ผลไม้ทดี่ เู หมือนผลไม้ปศี าจกลับตัง้ อยูต่ รงนัน้ ผิวมันวาว
อวบอิม่ สภาพเหมือนเพิง่ เด็ดมาจากต้นอย่างไรอย่างนัน้
ในกระท่อมไม่มคี น แต่เขาไม่คดิ ว่าคนผูน้ นั้ จะจากไปไหนไกล เพราะ
ซุปเนือ้ ยังเดือดพล่าน เขาเดาว่าคนในบ้านแค่ออกไปข้างนอกในระยะใกล้ๆ
เท่านัน้ อีกไม่นานก็จะกลับมา
ชายหนุ่มยันมือกับขอบหน้าต่างแล้วกระโดดเข้าไป สังเกตเห็นว่า
ข้างเตาในห้องครัวมีโถดินเผาเรียงเป็นแถว ข้างในเป็นผงสีต่างๆ
เขาหรี่ตา บางทีเขาอาจไม่ควรลอง แต่เขาอยากรู้ว่าของพวกนั้น
คืออะไร
เขาคว้าส่วนหนึ่งขึ้นมาดมและเลียดู
เป็นเกลือ แน่นอนอยู่แล้ว
ยังมีเนื้อตากแห้ง อบเชย พริกไทยด�ำ น�้ำตาล ด้านข้างมีขิงอยู่
ส่วนหนึง่ ด้วย ไม่นานเขาก็พบว่าของพวกนีไ้ ม่ใช่ยาพิษแต่เป็นเครือ่ งเทศ
เครื่องเทศที่แพงยิ่งกว่าทองค�ำ
อีกทั้งพวกนี้ยังเป็นเครื่องเทศเพียงไม่กี่ชนิดที่เขารู้จัก เกรงว่า
เครื่องเทศอื่นๆ ที่เขาไม่รู้จักคงมีราคาไม่น้อย ยังไม่รวมถึงโถแก้วบน
ชั้นวางของและพรมทอลายซึ่งไม่ใช่ของที่หาได้ง่ายๆ ผนังที่ติดกับเตียง
ยังมีหนังสืออีกหนึ่งตู้ด้วย
กระดาษพบเห็นได้น้อยมากในดินแดนแห่งนี้ หนังสือยิ่งหายาก
เข้าไปใหญ่
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ไม่ว่าใครที่อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนี้จะต้องมีเงินมหาศาล ทั้งยัง
รู้หนังสือ
ตรงมุมข้างตู้หนังสือมีไม้กวาดที่ท�ำจากหญ้าฟางอันหนึ่งวางอยู่
บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ว่าท�ำไมกระท่อมหลังนี้จึงสะอาดถึงเพียงนี้ เขา
ไม่ได้ใส่ใจไม้กวาดอันนัน้ นัก เขาเคยได้ยนิ ต�ำนานพวกนัน้ แต่คดิ ว่าไม่นา่
เชื่อถือ
ชายหนุม่ ก้าวเข้าไปหยิบหนังสือเล่มหนึง่ ออกมา ตัวอักษรทีอ่ ยูข่ า้ งใน
เป็นภาษาละติน แต่อกี เล่มไม่ใช่ เขาไม่รจู้ กั ตัวอักษรแบบนัน้ ตัวอักษรใน
เล่มข้างๆ เขาก็ไม่รจู้ กั เช่นกัน
หนังสือทุกเล่มทีอ่ ยูบ่ นชัน้ ล้วนประณีตงดงาม บางเล่มมีภาพประกอบ
ด้วย หนังสือหลายเล่มมีแถบกระดาษทีเ่ ขียนบางอย่างแทรกเอาไว้ ในนัน้
มีดอกหญ้าแห้งอยู่ ท�ำให้หนังสือแผ่กลิน่ หอมจางๆ ออกมา
หนังสือเหล่านี้ถูกพลิกอ่านหลายครั้ง ไม่ได้มีไว้เพื่อประดับเท่านั้น
ชายหนุ่มปิดหนังสือและวางคืนที่เดิม
หนังสือพวกนีท้ ำ� ให้เขามัน่ ใจในเป้าหมายของการเดินทางมาครัง้ นี้
มากยิง่ ขึน้ แต่เพือ่ ความแน่ใจ เขายังคงค้นกระท่อมหลังนัน้ อย่างรวดเร็ว
เตียงหนึง่ หลัง หมอนหนึง่ ใบ ผ้าห่มหนึง่ ผืน ปากกาขนนกหนึง่ ด้าม
หมึกหนึง่ ขวด เสือ้ ผ้าหนึง่ หีบ ใต้เตียงมีหบี ไม้ใบเล็กทีบ่ รรจุเหรียญทองไว้
ในกระท่อมไม่มรี องเท้าอีกคูห่ รือเสือ้ ผ้าของบุรษุ หลักฐานทุกอย่างแสดง
ชัดว่าเจ้าของกระท่อมเป็นสตรี เหมือนกับข่าวทีเ่ ขาได้รบั มา หญิงชราคนนี้
อาศัยอยูต่ ามล�ำพัง
แม้กระท่อมหลังนีจ้ ะไม่มไี ม้กางเขน แต่เขาก็ไม่เห็นสัญลักษณ์ของ
20
Page �������������� 1.indd 20

12/7/60 14:29

เฮยเจี๋ ย หมิ ง

พวกทีบ่ ชู าปีศาจหรือซาตานเหมือนกัน...
ฉับพลันนัน้ เขาได้ยนิ เสียงฝีเท้าดังมาแต่ไกล จึงปราดไปทีห่ น้าต่าง
และมองออกไป
มีคนสวมชุดคลุมสีด�ำถือตะกร้าเดินออกจากป่าและก�ำลังมุ่งหน้า
มาทางนี้ หมวกคลุมสีดำ� ปกปิดใบหน้าของผูม้ า ฝีเท้าเชือ่ งช้าและกะโผลก
กะเผลก ตลอดจนปอยผมสีขาวทีโ่ ผล่พน้ ออกมาจากหมวกคลุมท�ำให้เขา
มัน่ ใจว่าอีกฝ่ายอายุมากแล้ว
พอคนผู้นั้นเงยหน้ามองมาทางนี้ เขาก็หดตัวหลบไปจากหน้าต่าง
ทันที
ก่อนมาทีน่ เี่ ดิมทีเขายังไม่มนั่ ใจว่าตัวเองต้องการท�ำอะไรกันแน่ แต่
วินาทีนเี้ ขารูว้ า่ ตัวเองไม่มที างเลือกแล้ว
เขาต้องพานางกลับไป
ชายหนุม่ ก้าวยาวๆ ไปทีม่ มุ ห้อง คว้ากระสอบป่านทีบ่ รรจุกะหล�ำ่ ปลี
อยูเ่ ต็มขึน้ มาแล้วเทกะหล�ำ่ ปลีออก จากนัน้ ก็ไปหลบข้างประตูโดยเร็วและ
เฝ้ารอ
หญิงชราผู้นั้นเดินย�่ำผืนหญ้าจนมาถึงนอกประตูพร้อมเสียงดัง
สวบสาบ ในที่สุดก็ผลักประตูไม้และเดินเข้ามา
เมือ่ เห็นกะหล�ำ่ ปลีหล่นเกลือ่ นเต็มพืน้ นางตะลึงงันอย่างเห็นได้ชดั
เขาไม่รอให้นางตัง้ ตัว ใช้กระสอบป่านครอบตัวนางจากข้างหลังอย่าง
รวดเร็ว จากนัน้ ก็พลิกตัวนางจนตีลงั กา นางหวีดร้องเสียงหลง ตะกร้าเห็ด
ในมือหล่นกระจาย เท้าชีฟ้ า้ หน้าทิม่ ดินขณะดิน้ รนอยูใ่ นกระสอบป่าน เขา
หมุนกระสอบอย่างรวดเร็วและผูกเชือก เอ่ยปากขูเ่ สียงเย็นว่า "เงียบ หาไม่
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ข้าจะฆ่าเจ้าซะ"
นางตัวแข็งทื่อ ไม่เคลื่อนไหวอีก
เขาแบกนางขึ้นบ่า มือคว้าทรัพย์สินที่ถือโอกาสปล้นมาเมื่อครู่นี้
ขึ้นมาด้วยและหมุนตัวเดินออกไป
"ไฟ! ดับไฟก่อน!" เสียงประท้วงอูอ้ ดี้ งั มาจากในกระสอบป่าน
เขาขมวดคิ้ว แต่ไม่ได้หยุดเดิน
"หากเจ้าจะพาข้าไปจากทีน่ ี่ เจ้าต้องดับไฟก่อน! หาไม่ไฟจะไหม้ปา่
ทัง้ หมด!" แม้เสียงทีล่ อดออกมาจากในกระสอบจะไม่ชดั และแหบพร่า แต่
สือ่ ความหมายได้ชดั เจน นางเริม่ ดิน้ รนอีกครัง้
เขาหยุดเดิน ไม่ใช่เพราะนางก่อกวนเขา แต่เพราะเขารูว้ า่ นางพูดถูก
ชายหนุ่มวางนางกับทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ลงบนพื้น แม้จะอยาก
โยนนางลงไป แต่เขาไม่แน่ใจว่ากระดูกของคนแก่อย่างนางจะทนรับไหว
หรือไม่ เขาจึงก้มตัววางนางลงแล้วค่อยหมุนตัวเดินไปข้างเตาไฟ ตักน�้ำ
ในโอ่งขึ้นมาสาดใส่ถ่านไฟให้มอดดับ
พอเขาจัดการเตาไฟเสร็จ หันกลับมาก็เห็นกระสอบป่านเคลือ่ นไหว
ยุกยิกเหมือนตัวหนอน พยายามจะขยับไปทีป่ ระตู
เขาคว้าตัวนางทีด่ นิ้ ดุกดิกเหมือนหนอนขึน้ มาและแบกขึน้ บ่าดังเดิม
นางส่งเสียงฮึดฮัด
เขาคิดว่านางจะขัดขืน แต่นางกลับใช้เสียงแหบพร่าไม่ชดั เจนพูดว่า
"นี่ เจ้าไม่ตอ้ งท�ำแบบนี้ หากเจ้าต้องการเงิน ข้ามี..."
ครัง้ นีเ้ ขาไม่ได้สนใจนาง เพียงแต่โน้มตัวคว้ากระสอบใส่ของมีคา่ ที่
กวาดมาได้ขึ้นมาอีกครั้ง เสียงเหรียญทองกระทบกันใสกังวานท�ำให้นาง
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ตื่นตกใจเมื่อรู้ว่าเขาเจออะไรบ้างแล้ว
นางตระหนักถึงสถานการณ์จึงเปลี่ยนค�ำพูดเป็นว่า "เอาเถอะ ข้า
คิดว่าเจ้าคงหาเหรียญทองของข้าพบแล้ว ถ้าหากเจ้ายินดีดมื่ ซุปเนือ้ ลงไป
ด้วยข้าจะซาบซึ้งใจมาก ข้าไม่อยากกลับมาเก็บหม้อทีม่ ีหนอนไต่ยวั้ เยีย้
เต็มไปหมด"
หากเขายอมดื่มซุปในหม้อทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไร หัวสมองเขาคง
ผิดปกติแน่ๆ ใครจะไปรูว้ า่ นางใส่อะไรลงไปบ้าง ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงแบกนาง
ก้าวยาวๆ ออกจากกระท่อมอบอุ่นหลังนั้นโดยไม่พูดอะไร
"ข้ารู้นะว่าเจ้าคิดว่าข้าเป็นอะไร แต่ข้าไม่ใช่..."
อากาศเย็นเยียบข้างนอกปะทะเข้ามา เขาเดินหน้าต่อไป
"ได้โปรดฟังข้าเถอะ..."
เพื่อให้นางหุบปาก เขาผิวปากเป็นเสียงดังกังวาน
ม้าสีดำ� ตัวใหญ่วงิ่ ออกมาจากป่า เขาโยนนางขึน้ ไปและพลิกตัวขึน้
ม้าตามมา
หญิงชราตื่นตระหนกอีกครั้ง เขาได้ยินเสียงนางสบถด่าไม่หยุด
บางค�ำเป็นภาษาต่างถิน่ ด้วยซ�ำ้ เขาไม่ได้ตงั้ ใจฟัง ถึงอย่างไรแปดส่วนก็คง
ก�ำลังด่าเขาอยูแ่ น่ๆ นางบ่นตลอดทางไม่หยุด ทัง้ ข่มขูแ่ ละเอาผลประโยชน์
เข้าล่อ สุดท้ายเมือ่ เขาควบม้าขึน้ ไปบนทางภูเขาทีข่ รุขระ นางก็หบุ ปากอย่าง
ชาญฉลาด ไม่เสีย่ งอันตรายพูดพล่ามจนอาจกัดลิน้ ตัวเองขาดและเปลือง
น�ำ้ ลายโดยเปล่าประโยชน์อกี
ม้าสีด�ำตัวโตบรรทุกเขาวิ่งฝ่าหมอกหนาสีขาวและป่าทึบ
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กว่าเขาจะพาหญิงชราออกจากป่าได้ก็เป็นเวลารุ่งสางแล้ว หมอก
บริเวณชายป่าเบาบางลงและค่อยๆ สลายหายไป แสงแดดส่องผ่าน
ม่านหมอกและใบไม้ลงมายังผืนแผ่นดิน
เมื่อหมอกสีขาวสลายหายไป ป่าไม้เบาบางลงเรื่อยๆ ฉับพลัน
สรรพสิ่งรอบด้านก็ปลอดโปร่ง
แสงแดดสาดส่องทิวทัศน์เบือ้ งหน้าช้าๆ ทุง่ นาผืนแล้วผืนเล่าปรากฏ
ตรงหน้า ล�ำธารสายเล็กล้อมทุง่ ข้าวสาลีไว้ตรงกลาง ห่างออกไปมองเห็น
กระท่อมหลังเล็ก
มองผ่านๆ นี่น่าจะเป็นทิวทัศน์ที่งดงาม
แต่หากสังเกตให้ละเอียด ทุ่งข้าวสาลีเหล่านั้นถูกทิ้งร้างแล้ว ตอน
ควบม้าผ่านกระท่อมหลังนั้นเห็นได้ว่าหญ้าฟางที่อยู่ข้างบนเริ่มขึ้นรา
หน้าต่างไม้บนผนังก็ทรุดโทรมไปนานแล้ว
เขาเห็นกระท่อมหลังนีต้ งั้ แต่ขามา มันถูกทิง้ ร้างมาเนิน่ นาน เจ้าของ
บ้านแปดส่วนไม่ตายก็คงหลบหนีไปจากทีน่ แี่ ล้ว ทุง่ ข้าวสาลีทไี่ ม่มคี นดูแล
มีวชั พืชขึน้ เต็ม เครือ่ งมือเกษตรกรรมถูกโยนทิง้ ไว้ดา้ นข้างเนือ่ งจากขึน้ สนิม
และช�ำรุดหมดแล้ว แม้แต่หวั ขโมยยังไม่ตอ้ งการ
พอถึงพืน้ ทีร่ าบอีกครัง้ หญิงชราก็พยายามพูดอีก แต่เขาไม่ให้โอกาส
นาง ควบม้าให้เร็วขึน้ และทะยานขึน้ ไปบนภูเขา
ภูมิประเทศและสถานการณ์แบบเดียวกันปรากฏขึ้นซ�้ำๆ ทุ่งนา
บ้านร้าง และผืนป่ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตทีโ่ อบล้อมสิง่ เหล่านีไ้ ว้ บางครัง้
เขาเห็ น ทาสติ ด ที่ ดิ น หลายคนที่ ไ ม่ ห ลบเลี่ ย ง พวกเขาส่ ว นใหญ่ จ ะ
ยืนแข็งทื่ออยู่ในทุ่งนาหรือบ้านหลังเก่าด้วยสีหน้าหมดอาลัยตายอยาก
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โค้งหลังห่อไหล่ ดวงตาสะท้อนแววแห่งความตาย ดูเหมือนศพที่ตายไป
นานแล้ว
บนผืนดินแห่งนี้แม้จะมีแสงอาทิตย์ที่หาได้ยากยิ่งสาดส่องลงมา
แต่ทุกหนแห่งก็ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตาย ไม่ว่าคนหรือสัตว์
ล้วนผอมแห้งจนเห็นกระดูก ดูซึมเศร้าและน่าหดหู่
ตอนเขาควบม้าผ่านหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้าง สถานการณ์
ย�ำ่ แย่กว่าเดิม บ้านเรือนกว่าครึง่ ปิดประตูแน่นสนิท ส่วนอีกครึง่ บานประตู
แค่ปิดไว้หลวมๆ นั่นแสดงว่าข้างในมีคนอยู่ ทว่าพอเปิดประตูเข้าไป
ส่วนใหญ่จะพบเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้ว บนถนนที่เฉอะแฉะไปด้วย
โคลนไม่เพียงปราศจากผูค้ น แม้แต่หมาหรือแมวสักตัวยังไม่เห็น นกสักตัว
ก็ไม่มี ทัง้ หมูบ่ า้ นมีแต่ความสกปรก ช�ำรุดทรุดโทรม เต็มไปด้วยกลิน่ เหม็น
คลุง้ และกลิน่ อายแห่งความตาย
แต่กอ่ นทีน่ ไี่ ม่เป็นแบบนี้ เขาจ�ำได้วา่ ทีน่ เี่ คยคึกคักรุง่ เรือง มีตลาดนัด
เดือนละสองครัง้ ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูล่ ะแวกใกล้เคียงจะมาชุมนุมแลกเปลีย่ น
ท�ำการค้ากัน แต่วนั เวลาดีๆ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
เขาควบม้าออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นและขึ้นไปบนเนินเขาอีกครั้ง
เข้าสู่ป่าอีกแห่งหนึ่ง
สัตว์พาหนะที่อยู่ใต้ร่างรู้ทางกลับบ้านเป็นอย่างดี มันวิ่งไปบน
เส้นทางคดเคี้ยวเล็กๆ อย่างรวดเร็ว
ไม่นานมันก็วิ่งผ่านเส้นทางเล็กๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างภูเขามาถึง
ปลายทาง
สิ่งก่อสร้างสีเทาขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก�ำแพงหิน
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สีเทามีตะไคร่สีเขียวขึ้นเต็มเพราะปริมาณฝนจ�ำนวนมาก ท�ำให้ดูอับชื้น
และมืดสลัว
แม้จะมีแสงแดดทีห่ าได้ยากสาดส่องอยูก่ ไ็ ม่ทำ� ให้มนั ดูดขี นึ้ แม้แต่
น้อย อันทีจ่ ริงแสงสว่างทีส่ อ่ งลงมากลับยิง่ ท�ำให้สภาพช�ำรุดทรุดโทรมนัน้
ชัดเจนกว่าเดิม
ชายหนุม่ สูดหายใจลึกพลางเม้มปาก รวบเชือกบังเหียนและควบม้า
เข้าไป
"นายท่าน! เป็นนายท่าน นายท่านกลับมาแล้ว!"
เนือ่ งจากเหนือ่ ยเกินไปนางจึงนอนนิง่ อยูใ่ นกระสอบป่าน ไม่พยายาม
ต่อต้านอีก จนในทีส่ ดุ เขาก็หยุดม้า แทบจะในช่วงเวลาเดียวกันกับทีน่ าง
ได้ยนิ เสียงคนและตืน่ ตัวทันที
"นายท่าน นั่นคืออะไร อาหารใช่หรือไม่ขอรับ"
"ไม่ใช่"
ถูกต้อง นางไม่ใช่อาหาร
วินาทีตอ่ มาเจ้าคนน่าโมโหก็ลากนางลงมาจากหลังม้าอย่างหยาบคาย
และแบกนางขึน้ บน...น่าจะบ่าของเขา
นางส่งเสียงฮึดฮัดและอดดิน้ ไม่ได้ จากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงคนสูดหายใจ
"โอ นายท่าน ท่านท�ำอะไร"
"สิ่งที่อยู่ในกระสอบคงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในป่า..."
"โอ สวรรค์..."
"นายท่าน ท่านไป..."
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"เป็นแม่มด..."
"นังปีศาจกินคนผู้นั้น..."
"พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี โปรดคุ้มครองพวกเราด้วย..."
กลุม่ คนกระซิบกระซาบกันด้วยความตืน่ ตระหนก เด็กบางคนร้องไห้
จ้า
นางหยุดดิ้นรนและเอ่ยปากแย้ง
"ข้าไม่ใช่แม่มด! เขาเข้าใจผิดแล้ว!"
เสียงสูดหายใจดังขึ้นอีกหลายครั้ง
ชายหนุ่มไม่ได้ตอบค�ำถามของพวกเขา เอาแต่แบกกระสอบป่าน
ที่บรรจุนางไว้ก้าวไปข้างหน้าพลางออกค�ำสั่ง
"หลุยส์ มาดูแลม้า! แอนโธนี่ แอนเดอร์สัน ปิดประตู! ลิซ่า ห้าม
เป็นลม! โซเฟีย มารับหมวกข้าและน�ำไปแขวน!"
"แต่นางจะสาปแช่งพวกเรา พวกเราทั้งหมดจะตายอยู่ที่นี่..."
"นางไม่ท�ำอย่างนั้นหรอก นางไม่ใช่แม่มด พวกเราจะไม่ตาย..."
ชายหนุ่มพูดอย่างเหลืออดพลางกระตุกเชือกที่มัดกระสอบป่านออกแล้ว
เทตัวนางออกมาเหมือนเทกะหล�ำ่ ปลี ปากประกาศว่า "นางเป็นแค่หญิงแก่
ทีเ่ คยร�ำ่ เรียนหนังสือมาเท่านัน้ !"
นางร่วงลงมาจากกระสอบป่าน กลิ้งไปบนพื้นสองตลบและรู้สึก
วิงเวียนเล็กน้อย พอนางเงยหน้าหมวกคลุมบนหัวก็หลุดลงมา
แสงแดดแสบตาเกินไป แรกเริ่มนางเห็นไม่ชัด แต่นางได้ยินเสียง
ความเงียบที่น่ากลัว เสียงเอะอะรอบด้านก่อนหน้านี้หายไปสิ้น เหมือน
ทุกคนหยุดลมหายใจในชั่ววินาทีนี้
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นางกะพริบตาและกะพริบตาอีกครัง้ ในทีส่ ดุ ก็ปรับสายตาให้เข้ากับ
แสงทีแ่ ยงตาได้ และเห็นชายหนุม่ คนหนึง่ ยืนแยกขาก้มหน้าขมวดคิว้ จ้อง
นางอย่างตกตะลึง
เขาสวมชุดเกราะห่วงโซ่คลุมทับด้วยเสือ้ สัน้ ทีเ่ อวเหน็บดาบ ใบหน้า
แข็งกร้าวดุดนั เหมือนหินผา
"ข้าไม่ใช่แม่มด" นางมองผู้ชายท่าทางดุดันคนนั้นและรีบเอ่ยปาก
เสียงแหบแห้งเหมือนเสียงหญิงชราดังขึ้นในลานกว้างอันเงียบสงัดและ
สะท้อนอยู่ในอากาศ
ชายหนุม่ ไม่ตอบอะไร แต่เด็กหญิงด้านข้างอ้าปากร้องไห้โฮออกมา
กะทันหัน
เสียงร้องไห้กบั ความตืน่ ตระหนกเหมือนโรคติดต่อ มันแพร่กระจาย
ออกไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มคนแตกฮือและวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
พริบตาเดียวก็หายไปหมด
นางตะลึงงัน ยังไม่ทันรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น หันกลับไปก็เห็นเพียง
ชายเสื้อกับชายกระโปรงหายเข้าไปหลังบานประตู ตามมาด้วยเสียงปิด
ประตูหน้าต่างดังโครมๆ
แทบจะในเวลาเดียวกัน นางเพิ่งตระหนักว่าตัวเองอยู่ในปราสาท
แห่งหนึ่งที่ก่อจากหิน
"บัดซบ!"
เสียงสบถของชายหนุม่ ท�ำให้นางแหงนหน้ามองเขาอีกครัง้ หมอนัน่
ไม่ได้หนีไปไหน แต่กลับถลึงตาใส่นางด้วยใบหน้าโกรธเกรีย้ วและค�ำราม
ใส่นางว่า "เจ้าควรเป็นหญิงชราคนหนึง่ !"
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เขาไม่ควรเอ่ยค�ำพูดนัน้ ออกมา แต่เสียงค�ำรามนัน้ ถูกโพล่งออกมา
แล้ว ในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงหอบหายใจอย่างตื่นตระหนกและ
เสียงร้องไห้ของคนทีห่ ลบเข้าไปในบ้าน
เขาตระหนักดีถึงสาเหตุที่คนเหล่านั้นหวาดกลัว
เขาคิดว่าคนที่เขาพากลับมาเป็นยายแก่คนหนึ่ง เขาบอกทุกคนว่า
นางเป็นหญิงชรา แต่นางไม่ใช่! คนที่มีตาแค่มองก็รู้แล้ว
ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนแก่ แม้นางจะตัวเล็กแต่นางไม่แก่
แม้แต่น้อย ไม่เพียงไม่แก่ นางยังดูอ่อนเยาว์งดงาม ผิวพรรณเนียน
ละเอียด เครื่องหน้าประณีต จมูกจิ้มลิ้มน่ารัก ริมฝีปากดูอ่อนนุ่มเหมือน
กลีบดอกไม้ นอกจากนี้นางยังมีเรือนผมสีด�ำขลับยาวถึงเอว
แต่หากมีเพียงเท่านี้ทุกคนคงไม่หวาดหวั่นขนาดนี้ แม้เขาจะท�ำ
ผิดพลาดน้อยมาก แต่กม็ บี า้ งเป็นบางเวลาทีเ่ ขาอาจจะเข้าใจผิด และนาง
อาจจะไม่ใช่แม่มด
แต่ให้ตายเถอะ! นางดูเหมือนแม่มดชะมัด
ท่ามกลางกลุ่มผมสีด�ำสนิทของนางมีปอยผมสีขาวปรกลงมาตรง
ตามอ่
านต่อนได้พิเใศษ
นฉบัแถมดวงตาคู
บเต็ม)
หน้าผากด้านขวาดูเ(ติ
ด่นดสะดุ
ดตาเป็
่นั้นของนาง...
ดวงตาบัดซบคูน่ นั้ ยังเป็นสีเขียวมรกตอีก
หลังจากเขาพ่นเสียงค�ำรามออกไป นางกลับไม่ได้แสดงท่าที
หวาดกลัว เพียงแต่เบิกดวงตาสีเขียวใสกระจ่างเหมือนบ่อน�้ำแร่ในป่า
โตกว่าเดิม
"ขอโทษทีท่ ำ� ให้เจ้าผิดหวัง" นางจ้องเขาตรงๆ และเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียง
แหบแห้ง
29
Page �������������� 1.indd 29

12/7/60 14:29

