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รสชาติของควันไฟ ยังขมเฝื่อนอยู่ในลำคอ

	 แก้วกานดาสะดุ้งตื่นพร้อมความรู้สึกประหลาด ทุกอณูในร่างกายหนักอึ้ง 

เหมือนหินผา ราวกับคนตายที่เพิ่งฟื้นกลับจากปรโลก เธอฝืนยกเปลือกตาเพื่อ 

เพ่งมองผ่านความมืดสลัว เห็นแสงไฟรำไรสะท้อนอยู่บนฝ้าไม้กระดาน

 นี่คือที่ไหน

	 คำถามนั้นผุดขึ้นมา ก่อนที่ความทรงจำจะพรั่งพรูเข้ามาอย่างทะลักทลาย

	 สองสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยหลังจากจากไปแปดปีเต็ม  

จากเด็กสาวสุดแสบวัยมัธยมกลายมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ดาวรุ่งจากเกาะอังกฤษ  

เดิมทีเธอยังไม่มีแผนจะกลับบ้าน แต่เพราะกิจการส่งออกเสื้อผ้าของครอบครัว 

กำลังระส่ำระสาย ประจวบกับคำอ้อนวอนอันเหลือเชื่อจากพี่ชายที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา 

กันมาหลายปี สุดท้ายเธอจึงยอมละงานอันยุ่งเหยิงเพื่อกลับมาช่วยกอบกู้ธุรกิจ 

ที่บ้านเป็นเวลาสองเดือน

	 ครอบครัวของเธอมีเชื้อสายจีนอยู่ครึ่งหนึ่ง จึงยากจะหลีกเลี่ยงธรรมเนียม  

‘บุตรชายสืบทอด  - บุตรสาวออกเรือน’ แต่กระนั้นพ่อแม่ของเธอก็ไม่ใช่คนหัวเก่า  

เมื่อเห็นลูกสาวมีความกระตือรือร้นอยากศึกษาเล่าเรียนก็เต็มใจสนับสนุนอย่าง 

เต็มที่ ขนาดส่งไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ท่ามกลางคำทัดทานจาก 

ญาติพี่น้อง แต่ที่สุดเธอก็ผ่านพ้นมาได้ พ่วงด้วยการคว้ารางวัลดีเด่นจากงาน 

ประกวดดีไซเนอร์หน้าใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังจะมีคอลเล็กชั่นเปิดตัวอย่าง 

๑
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เป็นทางการในต้นปีหน้า เรื่องนี้ถูกนำมาประโคมสร้างกระแสเพื่อเรียกความสนใจ 

จากนิตยสารหลายสำนัก ด้วยฝีมือพี่ชายตัวดีที่เพิ่งจะงัดเอาหัวการตลาดออกมา 

ใช้ในยามวิกฤติ ทว่าปัญหาด้านงบประมาณยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญ เดือดร้อน 

ถึงเธอและเพื่อนร่วมงานต้องออกสืบเสาะเทียบราคากันวุ่นวาย จนมีผู้เสนอแนะ 

ให้ลองไปเดินสำเพ็ง  - พาหุรัดดูสักหน

	 ใครจะรู้ว่าชะตาชีวิตของเธอจะประสบบ่วงเคราะห์ในบ่ายวันนั้น เมื่อ 

สะเก็ดไฟจากก้นบุหรี่ลุกลามไปยังถังแก๊สขนาดพกพาของร้านรถเข็น การระเบิด 

เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและฉับไว นำพาพายุควันสีเทาเข้มเข้าบดบังทัศนวิสัยใน 

ชั่วพริบตา

	 เธอถูกชนอย่างแรงจนล้มกลิ้งไปฝั่งหนึ่ง คลับคล้ายหมดสติไปชั่วครู่สั้น  ๆ  

จนกระทั่งได้ยินเสียงแว่วมาจากสายควันที่รายล้อมตัว เป็นภาษาต่างชาติที่ฟัง 

ไม่ชัดเจนนัก

	 หลังจากพยายามตะโกนตอบรับ ในที่สุดเงาร่างของคนผู้หนึ่งก็เดินกะเผลก 

ฝ่าควันไฟตรงมาหา เขามีร่างกายสูงใหญ่เกินกว่ามาตรฐานชายไทยปกติ ผิวขาว 

นอกร่มผ้าแดงจัดจนน่ากลัว บางส่วนของขากางเกงปรากฏรอยไหม้เป็นรูโหว่  

เผยให้เห็นบาดแผลพุพองเหนือเข่าซ้ายที่อาจเรียกได้ว่าสาหัส เขาช่วยประคองเธอ 

อย่างทุลักทุเล สุดท้ายจึงกลายเป็นคนสองคนที่พยายามยื้อยุดฉุดลากกันอย่าง 

เต็มความสามารถ

	 เมื่อนึกถึงตรงนี้ความทรงจำทั้งมวลก็สะดุดหายไป เหมือนตกลงในเหวลึก  

มืดมนอนธการ พาให้คิดว่าสิ่งที่รออยู่คือโลกแห่งความตาย

	 “นายแม่เจ้าคะ มันรู้สึกตัวแล้วเจ้าค่ะ”

	 เสียงหนึ่งดังมาจากปลายเท้า เรียกให้คนเพิ่งได้สติผงกศีรษะขึ้นมอง  

เด็กสาววัยกำดัดผู้หนึ่งยอบตัวลงนั่งคุกเข่า รูปร่างเล็กกะทัดรัด ผิวนวลสีน้ำผึ้ง  

นุ่งห่มผ้าแถบและโจงกระเบนสั้น ทำให้ดูเหมือนนางไม้มากกว่ามนุษย์เดินดิน

	 “เออ ฟื้นแล้วก็ดี ดีกว่ากลายเป็นศพให้อัปมงคล มันลุกไหวหรือยังเล่า”  

เสียงนั้นดังมาจากอีกฟากห้อง คนที่ถูกเรียกว่า  ‘นายแม่’  เป็นสตรีวัยกลางคน 

ค่อนไปทางชรา เรือนร่างท้วมเตี้ย ผมสั้นละม้ายผู้ชาย แต่มีปอยผมห้อยลงมา 
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สองข้างสำหรับทัดหู แต่งกายคล้ายคลึงคนอ่อนวัยกว่า แต่เนื้อผ้าหรูหราอย่าง 

เทียบกันไม่ได้

	 “เอ็งลุกไหวหรือไม่” เด็กสาวหันมาถาม

	 แก้วกานดาพยายามชันตัวลุกขึ้นนั่ง รู้สึกสะเทือนไปทั่วร่าง แต่ยังกัดฟัน 

ตอบ “คิดว่าไหว” 

	 “เอ็งชื่ออะไร”

	 “ฉันชื่อแก้ว...” ยังไม่ทันจะพูดจบ ฝ่ายนั้นก็สวนมาทันควัน

	 “อีแก้ว เอ็งหลับไปเสียหลายวัน จำอันใดได้รึไม่”

	 บางเสี้ยวของสมองยังปวดร้าว แต่สุดท้ายแก้วกานดาก็พยักหน้า “เกิด 

ไฟไหม้ แล้วฉันก็หมดสติไป” ว่าพลางเหลือบมองสิ่งแวดล้อมรอบตัว เธอ 

อยู่ในห้องหับขนาดเล็ก ผนังและฝ้าเป็นไม้กระดานเก่ากรุ ฝั่งหนึ่งมีบานหน้าต่าง 

พร้อมผ้าม่านสั้นสีขาว และมีกลิ่นอับชื้นไม่น่าอภิรมย์คละคลุ้งอยู่ในอากาศ “นี่คือ 

ที่ไหน”

	 “ร้านของข้าเอง คนแถวนี้เรียกกันว่าโรงยายอิ่ม”

	 “เป็นโรงพยาบาลหรือคะ”

	 “โรงอะไรนะ” คนฟังขมวดคิ้ว

	 “โรง-พะ-ยา-บาล” เธอเน้นคำทีละพยางค์

	 “ก็บอกว่าโรง-ยาย-อิ่ม ไม่ใช่โรง-พระ-ยาที่ไหน” ยายอิ่มเกาหัวแกรก  ๆ   

แล้วหันไปบอกเด็กสาวที่นั่งรอคำสั่งอยู่ “อีเฟื่อง เอ็งไปบอกคนครัวให้เตรียม 

ข้าวปลา แล้วไปตักน้ำมาให้มันล้างหน้าล้างตาซิ”

	 แก้วกานดาเพิ่งเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนมาอยู่ในชุดผ้านุ่งโจงกระเบนเหมือนคน 

ทั้งสอง ดูท่าว่าชุดเอี๊ยมกางเกงของวาเลนติโนฤดูกาลล่าสุดคงยับเยินเกินเยียวยา 

แล้ว

	 “มีคนในครอบครัวของฉันติดต่อมาบ้างมั้ยคะ” เสียงของเธอยังแหบจาก 

การสำลักควัน

	 “ไม่มี ท่านก็เลยเอาเอ็งมาฝากไว้ที่นี่”

	 “ท่าน?”
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	 “คุณอีตัน ท่านเป็นแขกประจำของเรา” พอเห็นสายตางุนงงของเธอ  

นางเลยกล่าวต่อ “เอ็งพาท่านออกมาจากกองไฟ”

	 อีตัน? คงหมายถึงชายคนนั้น

	 “แล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะ”

	 “ท่านมีกิจเร่งด่วนต้องกลับเมืองวิลาศชั่วคราว เรือเพิ่งออกจากท่าเที่ยงวัน 

นี้เอง” เด็กสาวคนเดิมกลับเข้ามาในห้อง ยายอิ่มจึงว่า “ล้างหน้าล้างตาเสีย เอ็ง 

ไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน ตอนนี้คงจะหิวแย่แล้ว”

	 หญงิสาวรบีวกันำ้ลา้งหนา้พอใหส้ตสิมัปชญัญะแจม่ใส อดไมไ่ดท้ีจ่ะแลบลิน้ 

เลียหยดน้ำที่ริมฝีปาก

	 “ฉันขอโทร.กลับบ้านหน่อยได้มั้ยคะ หายมาหลายวัน ทุกคนคงเป็นห่วง 

แล้ว”

	 “บ้านรึ” ฝ่ายนั้นเหมือนจะแปลกใจ “หรือว่าเอ็งเป็นคนของสำนักแถวนี้”

	 “แถวนี้คือ...”

	 “สามเพ็ง” นางว่า

	 ตอนแรกแก้วกานดายังนึกกังวลอยู่บ้าง ด้วย  ‘อะไรบางอย่าง’ ที่ไม่ชอบมา- 

พากล โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีแปลกหน้าทั้งสอง ทว่าเมื่อได้ยินดังนั้น 

ความกังวลในทีแรกก็บรรเทาลงหลายส่วน

 ยังอยู่ในสำเพ็งนี่เอง

	 “เปล่าค่ะ บ้านของฉันอยู่แถวพญาไทนู้น” เธอบุ้ยใบ้

	 “พระยาไทย?” หัวคิ้วของคนพูดยับย่น “ไม่เห็นจะเคยได้ยิน”

	 “นายแม่คะ คุณทัดมาแล้วค่ะ” บทสนทนาหยุดลงแค่นั้น เมื่อเสียงเคาะ 

ประตูดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกจากด้านนอก

	 “อมื ขา้รูแ้ลว้” ยายอิม่ลกุขึน้ยนือยา่งเกยีจครา้น กอ่นไปยงัหนัมาสัง่เดก็สาว  

“เอ็งพามันลงไปหาอะไรกินในครัวก่อน ข้าจะออกไปต้อนรับคุณทัดสักประเดี๋ยว”

	 เฟื่องพยักหน้ารับคำแล้วเหลือบมองเธอ “ครัวอยู่ข้างล่าง ตามข้ามา”

	 แก้วกานดาเดินตามอีกฝ่ายออกมายังระเบียงทางเดินกลาง ผ่านห้องหับ 

คับแน่นที่เรียงรายสองฝั่ง มุ่งตรงไปยังบันไดไม้อีกฟาก หญิงสาวมั่นใจว่าได้ยิน 
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เสียงแปลกพิกลแว่วมา เป็นจังหวะหายใจหอบกระชั้น ปะปนกับเสียงโหยหวน 

ราวกับตกอยู่ในห้วงทรมานแสนสาหัส 

	 “โรงยายอิ่มคงมีชื่อเสียงโด่งดังในย่านนี้ใช่มั้ย ไม่ว่าใครก็รู้จักใช่รึเปล่า”

	 ฝ่ายนั้นตอบโดยไม่หันมาว่า “ที่นี่โด่งดังไปทั่วกรุง แพ้ก็แต่โรงยายแฟง 

แห่งเดียว”

	 คนฟังได้แต่พยักหน้าเออออ หากที่นี่โด่งดังถึงขนาดนั้น คิดว่าพ่อแม่และ 

พี่ชายของเธอน่าจะรู้จัก

	 เฟื่องพาแก้วกานดาลงมาชั้นล่าง เมื่อมองย้อนไปยังอีกด้านจะเห็นประตู 

ทางเข้าใหญ่ ตรงนั้นมีกลุ่มสตรีวัยสะพรั่งกำลังยืนหัวร่อต่อกระซิก เกือบทุกคน 

ผัดหน้าขาว  ทาปากสีแดงชาด  ห่มสไบสีสันสดใส  เผยเนินไหล่นวลเนียน 

เกลี้ยงเกลา บางคนไว้ผมตัดสั้น บางคนประบ่า หวีปาดเรือนผมไปด้านหลัง 

ด้วยน้ำมันหรือไม่ก็ขี้ผึ้ง

	 เธอเกิดความสงสัยจนต้องสะกิดแขนเฟื่องที่เดินนำอยู่ข้างหน้า “ถาม 

หน่อยได้มั้ย ทำไมถึงต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วย”

	 “หือ” เด็กสาวชะงักเท้า มองตามสายตาของเธอ “ข้าไม่เข้าใจที่เอ็งพูด”

	 “ก็ชุดพวกนี้ไง หรือวันนี้มีงานรณรงค์อะไร ทุกคนถึงได้แต่งตัวเหมือนกัน 

ไปหมด”

	 ใบหน้าของคนฟังแสดงความฉงนฉงายเต็มที ่ พึมพำเสียงเบาขณะก้าวเข้าไป 

ในครัวว่า “ชุดของข้ากับพวกมันหาได้เหมือนกันสักหน่อย ไม่เห็นหรือว่าผ้านุ่ง 

ของข้าทั้งเก่าทั้งขาด เอ็งตาไม่ดีรึอย่างไร”

	 แก้วกานดาร่ำ ๆ จะบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่พอเหลือบไปเห็น 

สำรับอาหารที่จัดวางเหนือตั่งเตี้ย ถ้อยคำบนปลายลิ้นก็ถูกกลืนลงคอไปหมด

	 “นายแม่เตรียมไว้ให้เอ็ง รีบกินเสีย”

	 เธอหย่อนตัวลงนั่งอย่างไว้เชิง แม้จะหิวแค่ไหน แต่โดยพื้นฐานก็ถือว่าเป็น 

ผู้มีอารยะ พอหันไปเห็นเด็กสาวสองคนกำลังใช้มือเปิบอาหารก็พาให้รู้สึกพิกล

	 “ขอช้อนหน่อยได้มั้ย”

	 เฟื่องเริ่มชักสีหน้า “จักเลียนแบบพวกวิลาศรึ ของเช่นนั้นคนอย่างเรา  ๆ  
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ไม่ใช้กันดอก”

	 “พวกวิลาศคืออะไร” แก้วกานดาคิดว่าได้ยินคำนี้มากกว่าสองครั้งแล้ว  

ครั้นพอถามไปแบบนั้นอีกฝ่ายยิ่งขมวดหัวคิ้วเป็นปม แลละม้ายลูกแมวตัวจ้อย 

ที่กำลังขู่ฟ่อ

	 “จะกินรึไม่ ถ้าไม่ ข้าจะช่วยกินเอง” ว่าแล้วเฟื่องก็จ้วงอาหารเข้าปาก 

คำหนึ่ง ดวงตากลมเปล่งประกายวูบวาบ  ยั่วเย้าน้ำย่อยคนมองเป็นอย่างดี  

แก้วกานดาเลยเลิกวางมาด เปิดประสบการณ์เปิบอาหารครั้งแรกในชีวิต เพียง 

แวบเดียวก็บรรจุทุกอย่างลงท้องอย่างเกลี้ยงเกลา

	 “เอ็งโชคดีนัก” เด็กสาวเอ่ยเสียงแผ่ว “คุณอีตันเป็นคนดีที่หาได้ยากยิ่ง  

หากไม่ใช่เพราะมีเหตุด่วนให้กลับเมืองวิลาศ ป่านนี้คงจะเอาตัวเอ็งไปอยู่ด้วยแล้ว”

	 ยิ่งฟังก็ยิ่งสับสน ดูเหมือนที่เขาว่าท้องอิ่มแล้วหัวแล่นจะไม่ใช่เรื่องจริง

	 “คงมีเรื่องเข้าใจผิดกัน ตอนนี้ฉันดีขึ้นมากแล้ว ไม่รบกวนต่อดีกว่า  

ส่วนเรื่องค่าดูแล ฉันจะตอบแทนให้อย่างแน่นอน” เธอเอ่ยอย่างเกรงใจอยู่บ้าง  

ไม่อยากถูกมองว่าตีค่าน้ำใจเป็นเงิน “คุณป้าคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้ว ฉันคงต้อง 

บอกกล่าวก่อนไป”

	 “ท่านอยู่ที่ห้องโถง อ้าว เดี๋ยว...”

	 แก้วกานดาไม่ทันได้ยินคำทัดทาน พอก้าวพรวดพ้นจากครัวก็ชนพลั่ก 

เข้ากับบุรุษวัยฉกรรจ์ผู้หนึ่ง ท่าทางและการแต่งกายแปลกตาพอ  ๆ  กับเฟื่องและ 

ยายอิ่ม ท่อนบนเปล่าเปลือยเผยมัดกล้ามกำยำ ท่อนล่างนุ่งโจงสีส้มศิลาแลง  

เรือนผมมันเงาหวีแสกเป็นทรงหลักแจว เด็กสาวที่ตามมาถึงกับหน้าซีด รีบซ่อนตัว 

อยู่หลังผนังครัว ไม่ยอมโผล่หน้าออกมาให้เห็น

	 ชายผู้นั้นเพ่งมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้า สักพักก็แค่นหัวเราะหึ  ๆ  ในลำคอ

	 “มีเหตุอันใดต้องรีบร้อนนักเล่า” วาจาเหมือนตำหน ิ แต่แววตากลับโชติช่วง 

ด้วยความพึงใจ “ข้าไม่เคยเห็นเอ็งมาก่อน เพิ่งมาอยู่นี่รึ”

	 “ขอโทษค่ะ ฉันกำลังรีบ” แก้วกานดามองอีกฝ่ายอย่างระวังตัว ดูออก 

ในทันทีว่าคนตรงหน้าไม่ประสงค์ดี ขณะจะก้าวผ่านก็ถูกกระชากกลับมาที่เดิม  

ข้อมือถูกยึดจับไว้อย่างแน่นหนา
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	 “จะเล่นตัวไปเพื่อกระไร หรือต้องการเพิ่มค่าตัว หนึ่งสลึงเฟื้องยังน้อย 

ไปอีกหรือ”

	 “ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไร” เธอกล่าวตามจริง แต่คำว่า ‘ค่าตัว’ ทำให้เสียงแข็ง 

ขึ้นโดยอัตโนมัติ “โปรดปล่อยมือเถอะค่ะ รักษามารยาทด้วย”

	 “ใครจะรูเ้ลา่ เอง็อาจจะตัง้ใจกไ็ด”้ ชายผูน้ัน้วา่แลว้ยกมอือกีขา้งขึน้เชยคาง 

เธอ “สะสวยไม่เลว ยายอิ่มถึงกับซุกซ่อนของดีเช่นนี้เอาไว้”

	 แก้วกานดาชักจะเดือดปุด ปัดมืออีกฝ่ายอย่างไม่ออมแรงจนเกิดเสียงดัง 

เพียะ

	 “ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่ามาทำรุ่มร่ามกับฉัน”

	 “ปากกล้านัก เป็นแค่คณิกาชั้นต่ำ เหตุใดจึงกระด้างกระเดื่องเยี่ยงนี้”  

น้ำเสียงนั้นเจือแววเหยียดหยามไม่ปิดบัง “เงินสลึงสองสลึงข้าเองก็พอมีจ่าย 

ดอกหนา ไม่จำเป็นต้องเล่นตัวให้มากความ”

	 คณิกา...แก้วกานดากะพริบตาปริบ  ๆ 

	 ใบหน้านวลสวยแดงก่ำ เหมือนถูกตบหน้าอย่างแรง ตั้งแต่เกิดมายัง 

ไม่เคยมีใครสาดวาจาหยาบคายใส่เธอแบบนี้ หญิงสาวกางมือออกอย่างมาดร้าย  

จวนจะยกขึ้นฟาดแก้มของคนปากเสียอยู่รอมร่อ ทว่าเสียงยายอิ่มดังขัดขึ้นก่อน

	 “พ่อเก้ายังไม่ขึ้นไปด้านบนอีกรึ ปล่อยให้สาวน้อยรอนานจะไม่ดีนา”

	 “ข้าเปลี่ยนใจแล้ว ข้าอยากได้นางผู้หญิงคนนี้” มันกล่าวพลางแสยะยิ้ม 

ชวนขนลุก

	 “โธ่ พ่อเก้า หากต้องการเปลี่ยนรสชาติ ข้าจะพาเด็กสาวคนใหม่มา 

แนะนำให้ แต่คนนี้เห็นทีจะไม่ได้ดอก” ยายอิ่มตอบอย่างมีจริต แล้วหันมาโอบ 

แก้วกานดาอย่างสนิทสนม แต่มือกลับบีบแน่นแทนสัญญาณเตือนให้หุบปาก

	 “เหตใุดจงึไมไ่ด”้ มนัหรีต่าประเมนิ “นีค่งเลยวยัแตกเนือ้สาวมาแลว้กระมงั  

จักหาข้อบ่ายเบี่ยงเรื่องงานประมูลพรหมจารีเช่นคราก่อนไม่ได้แล้วหนา”

	 แก้วกานดาลอบสะดุ้งโหยง ประมูลพรหมจารีบ้าบออะไรกัน

	 “หาเป็นเช่นนั้นไม่ แต่เพราะตอนนี้มันยังอยู่ในความดูแลของใต้เท้าท่านหนึ่ง  

หากพ่อเก้ามีใจปฏิพัทธ์ต่อมันจริง ก็ต้องรอให้มันหมดพันธะเสียก่อน”
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	 อ้ายเก้าหน้าเสียลงทันควัน ถึงแม้มันจะเป็นมือขวาของคุณทัด...บุตรชาย 

เจ้าสัวใหญ่แห่งย่านสามเพ็ง แต่ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงบ่าวไพร่ชั้นต่ำคนหนึ่ง ย่อม 

มิกล้าเผยอตัวแทะโลมสมบัติของเจ้าขุนมูลนาย

	 “อย่างนั้นก็ช่างเถิด วันนี้ถือว่าข้าดวงไม่ดี หวังว่าสาวน้อยข้างบนจะช่วย 

ผ่อนคลายอารมณ์ได้บ้าง” มันแค่นพูด ก่อนจะเดินขึ้นบันไดผ่านคนทั้งสองไป

	 แก้วกานดาถูกยายอิ่มลากตัวกลับเข้าครัว เสียงของนางเกรี้ยวกราดยาม 

หันไปตวาดใส่เด็กสาวที่ยังยืนงันงก

	 “อีเฟื่อง! เหตุไฉนจึงไม่ดูแลกันให้ดี หากเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาจะทำเยี่ยงไร”

	 “ฉะ...ฉันขอโทษจ้ะ” เฟื่องลนลานสำนึกผิด

	 “ขอโทษตอนนี้จะช่วยกระไรได้ คนเถื่อนอย่างอ้ายเก้า ถ้ามันหมายมั่น 

ปั้นมือขึ้นมา ต่อให้เอาช้างมาฉุดลากก็หนีไม่พ้นดอก”

	 แก้วกานดารู้สึกว่าเหตุการณ์ชักจะลุกลาม จึงรีบวกกลับมายังประเด็น 

ที่ค้างคาไว้ “เดี๋ยวค่ะ ฉันขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้มั้ย”

	 “หือ โท...อะไรนะ”

	 “โทรศัพท์” เธอย้ำพลางทำท่าประกอบข้างหู “เทเลโฟน”

	 ฝ่ายนั้นนิ่วหน้า “ข้าไม่รู้จัก”

	 เธอชะงกั ทกุสายตาในหอ้งครวัจบัจอ้งตรงมาดว้ยความสนเทห่์ ประหนึง่วา่ 

เธอเป็นตัวประหลาดก็ไม่ปาน ว่ากันตามจริงแล้ว คนพวกนี้ต่างหากที่ดูประหลาด  

ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม คำพูดคำจา ลักษณะการกินอยู่ เหมือนกับ...พวกหลงยุค

	 หญิงสาวข่มกลืนน้ำลายลงคอ เอ่ยถามด้วยเสียงแห้ง  ๆ  ว่า “เอ้อ ปีนี้ 

ปีอะไรหรือคะ”

	 “ปีมะเส็ง”

	 “ฉันหมายถึงปีศักราช พุทธศักราช” เธอใกล้จะฟิวส์ขาด

	 “จะอยากรู้ไปทำไมนัก” ยายอิ่มก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเหมือนกัน “ปีนี้คือ 

จุลศักราช ๑๑๙๕ หากเทียบเป็นพุทธศักราชก็คง ๒๓๗๖ กระมัง”

	 แก้วกานดาอ้าปากหวอ ดวงตาเลื่อนลอยเสมือนมีดาวนับร้อยลอยวนรอบ 

ศีรษะ นี่ต้องเป็นเรื่องล้อเล่นแน่  ๆ 
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	 “นี่เป็นรายการทีวีอำกันเล่นใช่มั้ยคะ” เธอโพล่งหัวเราะออกมา ชี้นิ้วไป 

ทางนั้นทีทางนี้ที “มีกล้องซ่อนอยู่ใช่รึเปล่า ตรงนั้นใช่มั้ย หรือตรงนั้น...”

	 ทุกคนในครัวมองตามท่าทางของเธออย่างหวาดหวั่น หนึ่งในนั้นถึงกับ 

รีบจูงเพื่อนให้เดินไปหลบอยู่มุมห้อง แต่ยังคงจด  ๆ  จ้อง  ๆ  ไม่เลิก

	 “ใจเย็นนะอีแก้ว” ยายอิ่มชักหน้าเสีย ในใจลอบคิดว่า...หรือนางผู้นี้ 

จะวิปลาสไปแล้วหนอ

	 แก้วกานดาไม่สนใจคำพูดของยายอิ่ม ผลุนผลันไปยังประตูทางออก 

ท่ามกลางเสียงโวยวายของทุกคน

	 ภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือตรอกแคบที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนตั้งชิดติดกัน  

หลังคาเกยซ้อน ถนนหนทางคับแคบปูด้วยอิฐส้มโรยทราย แสงไฟจากโคมแขวน 

ส่องประกายวิบวับไปทั้งตรอกซอย เหล่าสตรีจำนวนมากยืนนวยนาดอยู่หน้าอาคาร 

บ้านเรือน บางคนห่มสไบสีฉูดฉาด บางคนคาดผ้าแถบอวดเนินอกและหน้าท้อง  

บางคนถงึกบัยนืเปลอืยสองเตา้อะรา้อรา่มโดยปราศจากสิง่อำพรางใด ๆ ซำ้ยงัปรอืตา 

ชมดชม้อยส่งสายตาให้บุรุษที่เดินผ่านไปมา ดูใจกล้ายิ่งกว่าสาวฝรั่งที่นอนอาบแดด 

ริมหาดเสียอีก

	 แก้วกานดาพลันหายใจติดขัดเป็นห้วง ความคิดที่แตกกระเจิงค่อยสุมรวม 

เป็นกลุ่มก้อน เป็นไปได้หรือ

	 “อีแก้ว ข้าว่าเอ็งยังไม่หายดี รีบเข้าไปพักผ่อนข้างในก่อนเถิด” ยายอิ่ม 

ที่วิ่งตามมาร้อนใจยิ่งนัก รีบคว้ามือเย็นเฉียบไปกำไว้แน่น ด้วยกลัวว่าคนเสียสต ิ

จะตีอกชกหัวจนตายไปต่อหน้า

	 “ปี ๒๓๗๖ นี่คือสมัยของใคร ใช่อยู่ในรัตนโกสินทร์รึเปล่า” หญิงสาว 

ถามเสียงเลื่อนลอย

	 “ก็ต้องใช่น่ะสิ ย้ายกรุงมาสามแผ่นดินแล้ว ยังหลงว่าอยู่กรุงธนฯหรือไร”  

ยายอิ่มตอบพลางฉุดลากร่างแข็งทื่อเข้าสำนัก จึงไม่ทันมองว่าคนฟังหน้าเขียว 

ไปแล้ว

	 “อีเฟื่อง เอ็งพามันกลับขึ้นไปข้างบนก่อน ส่วนพวกเอ็งทั้งหลายไม่ต้อง 

มาเสนอหน้าสอดรู้อยู่นี่ แยกย้ายกันไปรับแขกโน่น” ประโยคหลังนางหันไปเอ็ด 
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สาวงามในปกครอง

	 แก้วกานดาบังเกิดอาการหูอื้อตาลาย ภาพตรงหน้าเริ่มโงนเงนไปมา ได้ยิน 

เสียงร้องตะโกนแตกตื่นเมื่อโลกทั้งใบกลับตาลปัตร ในเสี้ยวสุดท้ายของสติ- 

สัมปชัญญะยังได้ยินคำถากถางอื้ออึงมาจากที่ไหนสักแห่ง ฟังละม้ายเสียงของ 

ตนเองยิ่งนัก

 แก้วกานดานะแก้วกานดา ในรั้วในวังดี ๆ มี ทำไมไม่ไป ดันมาโผล่ที่สำนัก 

โสเภณีเสียได้
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๒

โรงยายอิ่ม  เป็นสำนักคณิกาขนาดกลาง	 ลักษณะเป็นตึกก่ออิฐถือปูน 

แบบจีน คล้ายห้องแถวหลายคูหาเรียงต่อกัน มีห้องหับท้ังหมดราวสิบหกห้อง แม้จะ 

ไม่เลิศล้ำเท่าโรงยายแฟงที่ตั้งอยู่อีกฟากของตรอกเต๊า แต่ก็ตกแต่งอย่างละเอียด 

ประณีตเปี่ยมด้วยความเอาใจใส่ เมื่อผนวกกับรสชาติอาหารชั้นยอดและการบริการ 

ที่มากด้วยไมตรีจิต ก็บ่มเพาะชื่อเสียงจนกลายมาเป็นโรงคณิกาอันดับสองของ 

ย่านนี้

	 ผ่านมาสองสัปดาห์ แก้วกานดาเริ่มจะปรับตัวกับชีวิตใหม่อันเหลือเชื่อนี้ 

ได้บ้างแล้ว ยายอิ่มอนุญาตให้เธออาศัยในห้องเก็บของชั้นล่างที่เคยเป็นห้องนอน 

เก่า ฝ่ายนั้นบอกว่าเธอนับเป็นแขกคนหนึ่งของสำนัก ด้วยค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ 

ที่คุณอีตันฝากไว้ให้ล่วงหน้า จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการกินอยู่ไปได้เกือบเดือน

 ‘แต่เงินก้อนนั้นหมดลงเมื่อใด ก็จะต้องช่วยข้าทำมาหากินเหมือนคนอื่น  

มิเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้’

	 ยายอิ่มดักคอด้วยเจตนาไม่สู้ดี บอกชัดว่านางเองก็ไม่รู้แน่ว่าฝ่ายนั้น 

จะกลับมาหรือไม่ ด้วยท่านไม่ใช่ชาวสยามโดยกำเนิด และไม่ได้ทำสัญญาผูกพัน 

อันใดต่อกัน

	 แก้วกานดาไม่มีที่ไป แต่ก็ไม่มีความคิดจะขายเนื้อหนัง ดังนั้นการ  ‘ทำมา- 

หากิน’  ย่อมต้องพึ่งพาหนทางอื่น ทว่านึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าหญิงไทยในยุคนี้ 

เขาหากินกันอย่างไรบ้าง
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	 “พี่แก้ว เห็นผ้านุ่งของฉันบ้างรึไม่”

	 แก้วกานดาหันมองต้นเสียงด้วยท่าทางเนือย ๆ เห็นเฟื่องยืนกระบิดกระบวน 

อยู่หลังครัวด้วยสภาพมะล่อกมะแล่กดุจลูกนกตกน้ำ หลายวันมานี้มีการเปลี่ยน 

คำเรียกหากันตามวัยวุฒิ ด้วยฝ่ายนั้นอ่อนวัยกว่าเธอถึงสิบสองปี

	 “เอ็งไม่ได้ผึ่งแดดไว้ที่ลานซักล้างดอกหรือ” 

	 “มันหายไป” เฟื่องตอบเสียงแผ่ว หน้าม่อยลง “ฉันขอยืมผ้าของพี่ก่อน 

ได้รึไม่ วันนี้ฉันไม่มีผ้าจะเปลี่ยนแล้ว”

	 พูดยังไม่ทันจะจบประโยคดี เสียงหัวเราะคิกคักก็ดังแทรกเข้ามาอย่าง 

ประสงค์ร้าย

	 “โถ อีเฟื่อง ไม่มีผ้าจะนุ่งอีกแล้วร ึ เหตุไฉนไม่ลองขอนายแม่ให้ซื้อผ้าผ่อน 

ชิน้ใหมใ่หเ้ลา่” คนทีล่อยหนา้ลอยตาพดูขึน้ชือ่วา่เปน็คณกิาอนัดบัหนึง่แหง่โรงยายอิม่  

ปีนี้อายุย่างสิบเก้าแล้ว แต่หน้าตายังจิ้มลิ้มน่าเอ็นดู ผิดกับฝีปากที่กร้านโลกไปไกล

	 ลกูคูท่ีย่นือยูด่า้นขา้งรบีเสรมิอยา่งรูแ้กววา่ “บา้นมนัเปน็หนีห้วัโต คราวกอ่น 

นายแม่สู้อุตส่าห์ซื้อสไบเนื้องามให้ก็ไม่สำเหนียก แส่เอาไปขายส่งเงินกลับบ้าน  

ทำนายแม่โมโหนัก ตอนนี้ได้ยินว่าหนี้สินสุมทับอีกมากโข กว่าจะชดใช้หมด 

ก็คงทึนทึกนั่นเล่า”

	 ใบหน้าของเฟื่องแดงเรื่อขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ยอมเปิดปากโต้เถียง รุ่นพี่สาว 

คนเดิมตีความว่าเธอยโสถือดี จึงพานหมั่นไส้ยิ่งกว่าเก่า

	 “จะว่าไป นมเอ็งก็ตั้งเต้าสวยดีดอกอีเฟื่อง หากได้เดินโอ้อวดสักนิด  

ขี้คร้านจะมีลูกค้าตามติดเป็นพรวน คราวนี้คงชดใช้หนี้สินของพ่อแม่เอ็งได้เร็วขึ้น”  

พูดจบก็พากันฉีกปากหัวเราะเยาะเย้ยระลอกใหญ่

	 เฟื่องคือของขัดดอกที่ผู้เป็นบิดามารดาขายให้ยายอิ่ม ว่ากันว่าตอนนั้น 

มีอายุเพียงสิบเอ็ดขวบปี เมื่อแรกย้ายเข้ามาก็ได้แต่ช่วยงานจิปาถะ และคอยเป็น 

เครื่องรองมือรองเท้าของเหล่ารุ่นพี่ภายในสำนัก แต่เพราะหน้าตาอันสะสวย 

หมดจด นับวันก็ยิ่งเปล่งประกายแจ่มจรัส ยายอิ่มมีหัวการค้าดีเยี่ยม จึงประกาศ 

ล่วงหน้าไว้แต่เนิ่น  ๆ ว่างานประมูลพรหมจรรย์ของเฟื่องจะจัดขึ้นเมื่ออายุครบ 

สิบห้าปีเต็ม แน่นอนว่าข่าวนี้ได้รับความสนใจจากชายมากตัณหาอย่างล้นหลาม
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	 “เอ็งรออยู่นี่ประเดี๋ยว ข้าจะไปหยิบมาให้” 

	 ใบหน้าของเด็กสาวปรากฏรอยแห่งความยินดี รีบผงกหัวกล่าวคำขอบคุณ  

ส่วนคนอื่นก็ชักสีหน้าถลึงตาห้าม แต่แก้วกานดาแกล้งทำเป็นไม่เห็น

	 หญิงสาวรู้ดีว่าคนพวกนั้นไม่กล้ายุ่มย่ามกับเธอมากนัก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคย 

ถูกลองดี มีวันหนึ่งผ้านุ่งของเธอถูกกรีดขาดเป็นริ้ว แม้จะรู้สึกขุ่นเคืองอยู่บ้าง  

แต่ก็ไม่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์จริงจัง เพียงแค่นำเศษผ้าที่ถูกทำลายมาซ่อมแซมใหม ่ 

ผูกโบแต่งเติมตามรอยแหว่งเว้า กลายเป็นชุดเกาะอกที่ทั้งนำสมัยและน่ารักตัวหนึ่ง

	 แต่ดูเหมือนคนที่เห็นความเก๋จะมีแค่เธอเพียงคนเดียว พอยายอิ่มเห็นเข้า 

ก็โมโหเป็นอย่างมาก เรียกขานมันว่า  ‘ผ้าขี้ริ้ว’ จากนั้นก็ไล่สืบหาผู้กระทำผิด 

มาลงโทษอย่างยุติธรรมยิ่ง ทำให้ความสำคัญของเธอในฐานะแขกของสำนัก 

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคน จึงไม่มีใครกล้าลองดีเป็นคำรบสอง

	 สาเหตุที่เธอยังรั้งอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะความสะดวกสบาย หลังจากใคร่ครวญ 

ติดต่อกันหลายวันหลายคืน เงื่อนงำเดียวที่ติดค้างอยู่ในใจก็คือชายผู้มีบุญคุณ 

ตอ่เธอคนนัน้ เขาเปน็จดุเชือ่มตอ่เดยีวทีพ่นัผกูเธอไวก้บัโลกเกา่ บางทใีนมา่นหมอก 

แหง่ควนัไฟคราวนัน้ เขาและเธอลว้นกำ้กึง่อยูร่ะหวา่งรอยตอ่แหง่กาลเวลา เพยีงแต ่

จุดหมายที่ทั้งสองมุ่งหน้ามา บังเอิญเป็นโลกของเขา ไม่ใช่ของเธอ

	 สิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้คือรอคอย

ผู้หญิงในสังกัดโรงยายอิ่มส่วนมากเป็นคนไทย ต่างจากโรงยายแฟงที่มากกว่าครึ่ง 

เป็นสาวชาวจีน ไม่ก็พวกลูกจีนเลือดผสม แต่คนที่โด่งดังที่สุดเห็นจะเป็นโสเภณ ี

นามว่าเหมย ได้ยินจากคำเล่าลือว่านางเป็นคนงามตั้งแต่ปลายผมจรดฝ่าเท้า เก่ง 

ทั้งขับร้องและนาฏลีลา กิริยายังอ่อนหวานนุ่มนวลไม่แพ้บุตรีขุนนาง

 ‘แมเ่หมยนัน้งามนกั ขนาดขา้เปน็ผูห้ญงิดว้ยกนัเหน็แลว้ยงัตอ้งมนตรส์ะกด  

ทุกวันนี้เหล่าบุรุษล้วนแต่ชะแง้หา จักต้องจ่ายเท่าใดก็ไม่อั้น’ ยายอิ่มรำพึงพลาง 

ทอดถอนใจ ‘เห็นทีสำนักของข้าคงไม่มีวาสนาเทียบสำนักอีแฟงกระมัง‘

	 แก้วกานดาฟังแล้วก็ได้แต่หดหู่ จริงอยู่ว่ายายแฟงอาจมีวาสนาสูง กิจการ 

รุ่งเรืองเป็นถึงแม่เล้าอันดับหนึ่งแห่งตรอกเต๊า แต่แม่เหมยกลับมีวาสนาสวนทาง  
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คงไม่มีหญิงใดยินดีถ้าต้องตกอยู่ในฐานะนางบำเรอกาม แม้จะถูกยกย่องให้เป็น 

อันดับหนึ่งก็ตาม

	 “พี่แก้วคิดอะไรอยู่รึ” เฟื่องถาม สองมือกำลังวุ่นอยู่กับการทำความสะอาด 

เครื่องครัว

	 “เรื่อยเปื่อยน่ะ เอ็งมีอะไรให้ข้าช่วยรึ”

	 “ไม่เป็นไรดอก ใกล้จะเสร็จแล้ว” เธอรีบสั่นหน้า เงียบไปชั่วครู่ก็พูดต่อ  

“วันที่คนของคุณอีตันพาพี่มาส่ง พี่แต่งกายแปลกประหลาดยิ่ง ซ้ำเมื่อฟื้นขึ้นมา 

ยังมีท่าทีชวนให้คนแตกตื่น บ้างก็ลือกันไปว่าพี่มีลักษณะของหญิงวิปลาสตามตำรา  

แต่ฉันลองตรองดูแล้วกลับมั่นใจว่าไม่ใช่”

	 “เหตุใดเอ็งจึงมั่นใจอย่างนั้น บางทีข้าอาจจะเป็นหญิงบ้าจริงก็ได้”

	 “นั่นอย่างไร” เฟื่องเบิกตาโต เกือบจะทิ้งงานในมืออยู่รอมร่อ “ฉันไม่เคย 

ได้ยินว่ามีคนบ้าที่สงสัยว่าตนเองบ้ามาก่อน”

	 ริมฝีปากของแก้วกานดาผุดรอยยิ้ม นึกเอ็นดูไหวพริบของอีกฝ่าย หาก 

อยู่ในยุคสองพัน เด็กสาวคนนี้คงมีอนาคตก้าวไกลไม่แพ้ชาย น่าเสียดายที่เธอ 

เกิดเร็วไปถึงร้อยแปดสิบกว่าปี

	 “แล้วนี่นายแม่อยู่ไหนหรือ” 

	 “ยังคุยกับแขกด้านนอกโน้น” เฟื่องตอบแล้วเปลี่ยนมากระซิบเสียงเบา  

“อารมณ์ไม่ใคร่ดีนัก เห็นทีเรื่องข่าวลือคงจะจริง”

	 “ข่าวลืออะไรอีกเล่า”

	 “ก็เรื่องยายแฟงน่ะซี ยินว่าจะนิมนต์ทูลกระหม่อมพระมาพระราชทานธรรม  

คงหวังว่าจะช่วยแก้หน้าจากคราวก่อนได้กระมัง”

	 “ยายแฟง เจ้าของโรงโสเภณีอีกแห่งน่ะรึ”

	 “นัน่นะ่แหละ ตัง้แตเ่กบ็รวบรวมเงนิจากผูห้ญงิในสำนกัไปสรา้งวดัจนสำเรจ็๑  

ก็กระพือชื่อเสียงเรียกร้องความสนใจไม่เลิก งานสมโภชวัดคราวก่อนก็นิมนต์ 

๑ วัดคณิกาผล สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยยายแฟงเจ้าของสำนักโสเภณีในตรอกเต๊า ปัจจุบัน 

ตั้งอยู่บนถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
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ขรัวโตมาเทศน์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เห็นว่าโดนเทศนาจนโมโหโกรธาไปพักใหญ่”

	 “ทูลกระหม่อมพระนี่คือใครหรือ” เธอถามเพราะเห็นว่าเฟื่องใช้คำราชาศัพท์

	 เฟือ่งหนัมองซา้ยขวา ตอบเสยีงเบา “กพ็ระภกิษวุชริญาณ๒ ทลูกระหมอ่มฟา้ 

พระองค์ใหญ่...พระราชโอรสของในหลวงพระองค์ก่อนอย่างไรเล่า”

	 คราวนี้แก้วกานดานิ่งขึงตะลึงไป เพราะพอจะจำได้ว่าพระราชโอรสของ 

รัชกาลที่สองซึ่งทรงผนวชยาวนานถึงยี่สิบเจ็ดปีระหว่างที่พระเชษฐาต่างพระมารดา 

ทรงขึ้นครองราชย์นั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง

	 “อย่างนั้นพวกเราไปร่วมงานบุญด้วยได้หรือไม่” เธอซักอย่างกระตือรือร้น

	 “น่าจะได้ ยายแฟงคงเที่ยวเชิญคนทั้งตรอกเต๊านั่นแล เดี๋ยวพรุ่งนี้นายแม ่

ก็คงบอกข่าวให้เราฟัง” เฟื่องพูดแล้วก็ยิ้ม “จริงสิ งานนี้พี่คงได้เจอแม่เหมย 

นามกระเดื่องเสียที ตามปกตินางไม่ค่อยออกมาจากสำนักเท่าใดดอก”

	 แก้วกานดาพยักหน้า แต่ในใจไม่ได้สนเรื่องแม่เหมยสักนิด ในเมื่อคน 

ที่เธอจะได้พบ...เอ๊ย...เข้าเฝ้าฯ ก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรี 

เชียวนะเออ

ยายอิ่มแจ้งข่าวแก่ทุกคนในบ่ายของวันรุ่งขึ้นเรื่องงานบุญของยายแฟงที่จะจัดขึ้น 

ราวตน้อาทติยห์นา้ เปน็งานใหญน่กัหนา ลำพงัแคค่นในตรอกเตา๊กน็บัวา่เหลอืคณา 

แล้ว นี่ยังมีคณะขุนนางซึ่งอาจจะแวะเวียนมาร่วมด้วย

	 “งานนี้คงมีคนใหญ่คนโตมากันพอสมควร พวกเอ็งต้องแต่งตัวให้ดีหน่อย  

จะได้ไม่เสียชื่อสำนัก” ยายอิ่มเตือนด้วยไม่อยากเสียหน้าต่อคู่แข่ง

	 เหล่าเด็กสาวในอาณัติมองหน้ากันเลิ่กลั่ก เสียงพูดคุยเริ่มเจื้อยแจ้วเหมือน 

นกแก้วนกขุนทอง ส่วนมากจะไปในทางกังวลระคนตื่นเต้น เกรงว่าผ้าผ่อนของ 

แต่งกายจะไม่สวยงามพอ

	 “แล้วเอ็งเล่า จะหาเสื้อผ้าใหม่หรือไม่” แก้วกานดาถามคนข้างตัว เฟื่องยิ้ม 

แห้ง  ๆ  แล้วส่ายหน้า

๒ วชิรญาณ หรือวชิรญาโณ คือพระฉายานามของรัชกาลที่ ๔ ขณะทรงดำรงสมณเพศ
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	 “ฉันต้องเก็บเงินไว้ไถ่ตัว อย่างมากก็เลือกชิ้นที่สภาพดีหน่อย” พูดแล้ว 

ก็ทำหน้าเหมือนเพิ่งคิดอะไรขึ้นได้ “จริงสิ ฉันสงสัยมานานแล้ว ที่พี่เคยใช้ผูก 

ติดกับผ้าเมื่อครั้งก่อนมันคืออะไรรึ ทำได้อย่างไร”

	 “หมายถึงโบหรือ” หญิงสาวว่าพลางทำมือประกอบ “ที่เป็นสองแฉกป่อง  ๆ  

แบบนี้ใช่มั้ย”

	 พอเด็กสาวพยักหน้า แก้วกานดาจึงอธิบาย “เป็นเทรนด์...เอ้อ ที่นิยม 

ของพวกฝรั่งน่ะ ใช้สองปลายผูกเข้าด้วยกัน จะเป็นผ้า เชือก หรือผมก็ยังได้”

	 “ผม!” ผู้ฟังเบิกตาถลน “ผมคนนี่น่ะรึ”

	 แก้วกานดาหัวเราะคิก ไม่แปลกที่อีกฝ่ายจะตกใจ เพราะสำหรับคนยุค 

ปัจจุบันก็ยังไม่ใช่เรื่องปกตินัก ฝ่ายเด็กสาวพอเห็นเธอหัวเราะ แม้ไม่รู้ตื้นลึก 

หนาบางก็หัวเราะบ้าง

	 “แกล้งฉันดอกรึ ชอบพูดจาแบบนี้นี่แล เขาถึงลือกันว่าเป็นบ้า”

	 เฟื่องพูดพลางยิ้มกว้างจนตาหยี สดใสชื่นใจเหมือนกลิ่นอายยามรุ่งสาง  

แก้วกานดารู้สึกรักใคร่อีกฝ่ายเหมือนน้องสาวคนหนึ่งจึงไถ่ถามว่า “หากเอ็งมีนาย 

อุปภัมภ์ จะไถ่ถอนตัวได้เร็วขึ้นใช่หรือเปล่า”

	 “คงเป็นเช่นนั้น หากฉันโด่งดังมีชื่อ คงมีราคาค่าตัวมากขึ้น รับแขก 

น้อยคนลง หรือหากโชคดีคนที่ได้ครองพรหมจรรย์ปรารถนาจะชุบเลี้ยง ฉัน 

ก็อาจพ้นสถานะของนางโสเภณี ทว่าก็เป็นไปได้ยากยิ่ง”

	 “เคยคิดจะหนีไปบ้างหรือไม่”

	 คราวนี้ริมฝีปากของคนฟังกระตุก เหมือนพยายามจะเหยียดยิ้ม แต่เจื่อน 

เต็มที

	 “ใช่ว่าจะไม่เคย แต่หากหนี น้องสาวของฉันก็ต้องมาทำงานแทน เป็นบ่วง 

วนเวียนไม่รู้จักจบสิ้น สู้ฉันกลั้นใจเร่งทำงานชดใช้หนี้สิน หาทางเป็นไทให้เร็วขึ้น  

ยังเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไปในตัว”

	 แก้วกานดาพิศมองดวงหน้าเศร้าหมองของเด็กสาวผู้อ่อนวัยกว่า ตระหนัก 

ถึงความอยุติธรรมอันเลี่ยงไม่ได้นี้ด้วยความอึดอัดเหลือประมาณ  ด้วยชะตา 

อันโศกสลดของคณิกาหาได้สิ้นสุดเพียงแค่ช่วงเวลาขายเรือนร่างเท่านั้น เพราะ 
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แม้จะเลิกอาชีพนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ก็ยากจะหาชายใดยอมรับเบื้องหลังที่มา  

เรื่องจะได้รับการยกย่องเป็นภรรยาออกหน้านั้นลืมไปได้เลย

	 “เรื่องเสื้อผ้าอย่าได้เป็นห่วง ข้าจะช่วยจัดการเอง” สุดท้ายแก้วกานดา 

ก็พ่ายแพ้ต่อความสงสาร

	 “จัดการอย่างไรรึ” เด็กสาวเอียงคอแปลกใจ

	 “ข้าพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้าง แต่เอ็งช่วยจัดหาของตามที่ข้าขอได้รึไม่”

	 คนฟังรีรอนิดหนึ่ง แต่เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเสียหายจึงตอบรับ แก้วกานดา 

จึงร่ายรายการสิ่งของที่ต้องการใช้ เป็นพืชพรรณรากไม้จากธรรมชาติ และผ้า 

พื้นเก่า  ๆ  ที่สีซีดจางแล้ว เธอเคยทดลองย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติอยู่หลายครั้ง 

สมัยเรียนมหาวิทยาลัย แม้จะไม่สดใสจัดจ้าเหมือนสีสังเคราะห์ ทว่าก็ให้ความ 

รู้สึกนุ่มนวลชวนสัมผัส อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่หาไม่ได้จากสารเคมี

	 ก่อนหน้านี้หญิงสาวมัวแต่ฟุ้งซ่านสับสน จนลืมไปเสียสนิทว่า แม้เธอ 

จะย้อนเวลากลับมาสู่อดีตกาลอันไกลโพ้น แต่สมองและสองมือก็ยังคงเดิม  

เหตุใดจึงไม่ลองแสดงความสามารถในยุคโบราณนี้แทนล่ะ

เฟื่องนำสิ่งที่แก้วกานดาฝากหามาให้ในสามวันหลังจากนั้น วัตถุดิบหลักเป็น 

รากยอ ขมิ้นชัน ดอกคำฝอย ใบคราม และอัญชัน เธอแยกมันออกเป็น 

หมวดหมู่ โดยยึดสีเหลืองของขมิ้นชันเป็นฐานในการย้อม ดูผิวเผินก็ไม่ต่างจาก 

การย้อมผ้าทั่วไป ซ้ำยังเลอะเทอะไม่เป็นระเบียบนักด้วยไม่ใช่ช่างย้อมมืออาชีพ  

เหล่าคณิกาในสำนักที่ตอนแรกพากันมาด้อม  ๆ  มอง  ๆ  ด้วยความใคร่รู้ สุดท้าย 

ก็เพิกเฉย ซ้ำยังเอาไปพูดเป็นเชิงเยาะเย้ยขบขัน

	 “ผ้าสีเหลืองแบบนี้ฉันก็ม ี ถึงจะซีดหน่อย แต่ก็ไม่ต่างนักดอก” เฟื่องเปรย  

เมื่อไม่เห็นทางว่าจะดีไปได้

	 “เอาน่า อย่ากังวลเลย ไปเตรียมตัวขัดหน้าทาผิวให้เรี่ยมเร้เรไรเถอะ”  

แก้วกานดาว่าพลางปาดผงขมิ้นลงบนต้นแขนอีกฝ่าย “นี่เขาว่าดีต่อผิวนัก”

	 พอเห็นท่าทีไม่อนาทรนั้น คนร้อนใจก็ถอนหายใจเฮือก สีหน้ายิ่งกลัดกลุ้ม

	 “อันที่จริงฉันก็ไม่ได้หวังกระไรดอก แต่เห็นพี่ตั้งอกตั้งใจนัก ก็กลัวว่า 
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คนอื่นเขาจะยิ่งหยันเอา วันก่อนฉันลองเลียบ ๆ เคียง ๆ กับนายแม่ เห็นว่ายังไม่ม ี

ข่าวคราวของคุณอีตันเลย เงินใช้จ่ายของพี่ก็ลดน้อยลงทุกวัน เกรงว่า...”

	 มือของแก้วกานดาชะงักงัน  ใบหน้าเจื่อนลงบ้าง  ใช่ว่าเธอไม่เคยคิด 

ตระเตรียมการ เพียงแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หากจะขอยายอิ่มอาศัยต่อก็คง 

ต้องจ่ายเงินค่าเช่า

	 “ในตรอกนี้มีงานใดที่ข้าทำได้บ้าง” พูดแล้วก็สะดุด “แต่ไม่ใช่งานแบบ... 

เอ้อ...”

	 “พีแ่กว้ ฉนัเกรงวา่สดุทา้ยพีจ่ะหนชีะตาไมพ่น้ หากเกดิมาขีร้ิว้ยงัพอบา่ยเบีย่ง  

แต่นี่พี่ก็นับว่าเป็นหญิงงามคนหนึ่ง แม้นคิดจะหลีกเลี่ยงก็ยากจะหลีกพ้น ตราบใด 

ที่ยังอยู่ในตรอกโลกีย์แห่งนี้ก็ย่อมพัวพันกับงานบำเรอกามอย่างดิ้นไม่หลุด” เฟื่อง 

กล่าวอย่างจริงใจ “หากฉันเป็นพี่ คงออกไปหางานทำที่อื่น ไม่กลับมายังตรอกนี้ 

ดอก”

 แต่เธอต้องรอคนผู้นั้น...แก้วกานดาคิด และหากตั้งใจจะออกไปจากที่นี่จริง  

จะมีที่ไหนให้ไป เพราะตั้งแต่ฟื้นตื่นขึ้นมา เธอก็ง่วนปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ 

จนยังไม่มีโอกาสออกไปสำรวจโลกภายนอกสำเพ็งเลย

	 “แล้วข้าจะทบทวนดู เอ็งไปเตรียมตัวทำงานเถิด นี่ใกล้จะเย็นแล้ว”

	 “งั้นฉันไปก่อนนะพี่”

	 แกว้กานดามองตามแผน่หลงับอบบางทีห่า่งออกไป สหีนา้ปรากฏแววยุง่ยาก  

ไม่รู้จะแก้ปมปัญหานี้อย่างไรดี แวบหนึ่งที่เธอนึกอยากปรึกษาคนในครอบครัว  

หัวใจมักจะอ่อนเปลี้ยลงทุกครั้งที่คิดถึงอีกฟากหนึ่งของกาลเวลา นี่หากไม่สามารถ 

ย้อนกลับไปยังโลกยุคปัจจุบันได้อีก ทุกคนที่นั่นคงสรุปว่าเธอตายในกองไฟไปแล้ว

	 ปล่อยมือจากคนตายคงไม่ยากเท่าปล่อยมือจากคนเป็น

	 ก็เหลือแต่ตัวเธอนี่แหละ จะปล่อยมือจากคนในโลกนั้นได้หรือไม่


