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เฆี่ยนพราย

๑

พ่อไม่ทันได้สั่งลูก	 บุญปลูกยังไม่ทันได้สั่งเมีย

รับสั่งผูกคอให้ฆ่าเสีย	 ในฝั่งแม่น้ำย่านยาว

เมื่อมาคิดอย่างจริงจัง อีกครั้ง	 แป๊ะลิขิตพบว่า	 บทกาดครูหมอ	

มโนราห์ที่แกฟังแล้วรู้สึกขนลุกขนพองทุกครั้งเห็นจะเป็นบทนี้นี่เอง

‘หลวงชมตาจิตร	 ผิดด้วยสนมกรมชาววัง

พ่ออาบน้ำทาแป้งดับแตง	 ไม่ทันได้ผันหลัง	

ผิดด้วยสนมกรมชาววัง	 รับสั่งผูกคอให้ฆ่าเสีย

พ่อไม่ทันได้สั่งลูก	 บุญปลูกไม่ทันได้สั่งเมีย	

รับสั่งผูกคอให้ฆ่าเสีย	 ในฝั่งแม่น้ำย่านยาว’

ถึงแม้แป๊ะลิขิตจะไม่รำมโนราห์แล้วก็ตาม	 แต่เมื่อแกอยู่	

ในภวังค์	 แกมักจะกล่าวบทกาดครูหมอมโนราห์ขึ้นมาลอย	ๆ	อย่าง	
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ไม่มีปี่มีขลุ่ย	 แล้วก็ให้รู้สึกขนพองสยองเกล้าทุกครั้ง	 อันที่จริง		

เรื่องที่ทำให้แกรู้สึกขนพองสยองเกล้าไม่ได้มีแต่บทกาดครูหมอ	

มโนราห์เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังรวมถึงพิธีกรรมลึกลับที่มโนราห์	

โบราณใช้ในการทำลายคู่ต่อสู้	 ที่เรียกกันว่า	 เฆี่ยนพราย	 อีกด้วย

“มึงจะเรียนเฆี่ยนพรายไหม	 กูจะสอนให้”

นายโรง	 มโนราห์เฒ่าที่แป๊ะลิขิตฝากตัวเป็นลูกศิษย์ถามขึ้น	

ในวันหนึ่ง	 ช่วงนั้นเป็นหน้าฝน	 มโนราห์ไม่มีงานแสดงมากนัก		

ลูกคู่มโนราห์	 นางรำ	 และตัวแสดงอื่น	ๆ	ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน		

มีไม่กี่คนที่ยังคงอยู่กับนายโรง	 กินนอนที่บ้านนายโรง	 ทำงานให้	

นายโรง	 คล้ายกับไม่มีที่จะไป	 อาจจะมี	 แต่จะให้ไปทำอย่างอื่นที่	

ไม่ใช่การรำมโนราห์	 พวกเขาทำไม่เป็น	 จะให้ไปดำนาหรือ	 มือก็	

นุม่นิม่เกนิไป	 จะใหไ้ปรบัจา้งขดุลอกคคูลองกไ็มไ่หว	 พวกตัวเดน่	ๆ		

จึงเลือกอยู่กับนายโรง	 เพื่อฝึกการทำบท	 ฝึกการร่ายรำให้ชำนิ-	

ชำนาญมากขึน้	 ศกึษากลเมด็เดด็พรายตา่ง	ๆ	ซึง่นายโรงจะถา่ยทอด	

ให้กับคนที่ควรจะได้รับการถ่ายทอด	 นายโรงอายุมากแล้ว	 แต่ยัง	

แข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังในการแสดง	 ยามเมื่อออกมาหน้าโรง		

ดูขรึมขลังราวกับเทวดาเดินดิน	 สีหน้าเรียบเฉย	 แต่ทว่าเชิดหยิ่ง		

ริมฝีปากปิดสนิท	 สายตาคมกริบ	 ไม่ว่าจะซัดท่าร่ายรำท่าใดก็	

ตรึงผู้ชมให้อยู่กับที่	 ยิ่งเมื่อเอ่ยปากขับบทมโนราห์ออกมา	 เสียง	

กลมเกลี้ยง	 มีกังวานของคนเจ้าเล่ห์นิด	 ออดอ้อนหน่อย	 แต่เมื่อ	

ตั้งใจฟังให้ดี	 กลับมีน้ำเสียงของความเป็นคนกันเองเจืออยู่ด้วย		

ด้วยเหตุนี้เอง	 นายโรงจึงอยู่ยงคงกระพันบนเส้นทางการแสดง	

มโนราห์	 แค่เอ่ยชื่อ	 บางคนถึงกับขนลุกเกรียว

แป๊ะลิขิตคนหนึ่งละที่ขนลุกเกรียว
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“ถ้าพ่อเมตตา	 ก็เป็นบุญของฉัน”

จำไดว้า่ตอบไปอยา่งนัน้	 อาจจะเปน็เพราะสายตาคมกรบิคูน่ัน้		

หรืออาจจะเป็นเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนโปรดของนายโรงคนหนึ่ง		

แป๊ะลิขิตเรียกนายโรงว่าพ่อ	 เหมือนกับที่คนอื่น	ๆ	 ในคณะมโนราห์	

เรียก	 ไม่เว้นแม้แต่มือทับที่อายุมากกว่านายโรงก็ยังเรียกเขาว่าพ่อ		

ยังไม่นับนายปี่ที่เสียฟันไปสามซี่เพราะเป่าปี่มากเกินไป	 ก็เรียก	

นายโรงว่าพ่อ

“แตร่ำเฆีย่นพรายครแูรง	 และทีส่ำคญัจะทรยศตอ่ผูถ้า่ยทอด	

ไม่ได้	 เคยมีศิษย์คิดทรยศเฆี่ยนวิญญาณครูตัวเองมาแล้ว	 และ	

เจ้าศิษย์ทรยศคนนั้นก็ไปโดนครูหมออีกคณะหนึ่งเหยียบดวงจิต	

ในลูกมะนาวตายคาโรง”	 นายโรงพูด	 สายตาคมกริบจับจ้องอยู่ที่	

แปะ๊ลขิติ	 จะแปลเปน็อืน่ไปเสยีไมไ่ด้	 นอกจากจะสือ่ความหมายวา่	

อย่าได้ริคิดทรยศ	 ไม่อย่างนั้นก็จะตายคาโรงมโนราห์

วันนั้นเหมือนจะเป็นวันของแป๊ะลิขิตโดยแท้	 ทุกอย่างถูก	

เตรียมไว้อย่างพรั่งพร้อม	 หลายคนในคณะมโนราห์ถูกเรียกตัว	

กลับมาทำหน้าที่	 การตั้งโรงในหน้าฝน	 ถ้าไม่จำเป็นจริง	ๆ	 ไม่มี	

มโนราห์คณะไหนตั้งโรงกัน	 แต่เมื่อนายโรงเรียกมา	 ไม่มีใครกล้า	

ปฏิเสธ

“ลูกคนโปรดของพ่อ”

เสียงหนึ่งลอยเข้าหู	 ไม่ชัดว่าจะประชดหรือแสดงความยินดี		

ตอนนั้นแป๊ะลิขิตกำลังจะสวมเทริดอยู่พอดี	 ชะงักนิดหนึ่ง	 แต่แล้ว	

ก็รับเทริดมาบริกรรมคาถาด้วยจิตอันมั่นคง	 ก่อนจะสวมเทริดลง	

บนศีรษะของตัวเอง	 มโนราห์เมื่อสวมเทริดจะเป็นอื่นไปเสียไม่ได้	

นอกจากมโนราห์	 ใจไม่ว่อกแว่ก	 ทั้งกายทั้งใจพร้อมเสมอที่จะ	
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ทำหน้าที่	 เชิดหน้าสู้แสงไฟ	 ต่อให้ต้องข้ามศพใครสักคนออกไป	

หน้าโรงเพื่อซัดท่าร่ายรำก็ต้องทำ

เสียงดนตรีมโนราห์เร่งรัวด้วยเพลงเชิด	 เป็นเพลงที่เครื่อง	

ดนตรทีกุชนดิตใีนจงัหวะเดยีวกนั	 มโนราหเ์ชดิเครือ่งเมือ่มพีธิกีรรม	

สำคัญ	 ลูกคู่มโนราห์ทุกคนรู้ดีว่า	 เมื่อบรรเลงเพลงเชิดมีวิญญาณ	

รายล้อมพวกเขาอยู่ 	 ครูหมอเฒ่าประจำคณะเป็นผู้เดินนำหน้า	

พร้อมด้วยขันน้ำมนต์ในมือ	 แป๊ะลิขิตในเครื่องทรงมโนราห์มี	

ผา้ขาวคลมุศรีษะเอาไว	้ นีเ่ปน็ครัง้แรกทีอ่อกมาหนา้โรงโดยมผีา้ขาว	

คลุมหัวอยู่	 แป๊ะลิขิตรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังเดินไปหาใครสักคน	

อย่างมุ่งร้ายหมายขวัญ	 เส้นทางจากหลังโรงสู่หน้าโรงห่างกันเพียง	

ไม่กี่วา	 แต่แป๊ะลิขิตกลับรู้สึกว่ามันไกลเสียจนขาสั่น	 แป๊ะลิขิต	

กระชบัแสอ้าคมมัน่อยูใ่นมอื	 เปน็แสไ้มห้วายเกา่แกท่ีต่กทอดกนัมา	

หลายรุ่น	 แส้อาคมเหมือนจะสั่นอยู่ในมือ	 ราวกับว่ามีวิญญาณสิง	

อยู่ในนั้น	 พร้อมที่จะฟาดลงไปบนร่างของใครสักคน	 หรือบางที	

อาจจะเป็นเพราะแป๊ะลิขิตเองที่มือไม้สั่นเมื่ออยู่ในพิธีกรรมอัน	

ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อครูหมอเฒ่ากระชากผ้าขาวหลุดออกจากศีรษะ	 เปิดเผย	

ใบหน้าของแป๊ะลิขิต	 ทุกสายตาจ้องจับมายังแก	 แป๊ะลิขิตรู้ด้วย	

สญัชาตญาณวา่	 ในบรรดาสายตาทกุคูท่ีจ่อ้งจบัมานัน้	 มทีัง้เกรงอก-	

เกรงใจ	 อิจฉา	 และเฉยชาไม่ยินดียินร้าย

ถ้าให้เลือก	 แกบอกตัวเองว่า	 อยากให้ทุกสายตามองแก	

อย่างเฉยชาไม่ยินดียินร้ายมากกว่า

แป๊ะลิขิตเริ่มร่ายรำท่าสำคัญสำหรับการเฆี่ยนพราย	 ท่าแรก	

คือท่านารายณ์น้าวศร	 แกใช้แส้หวายแทนศรนารายณ์	 พลางคิด	
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ในใจว่า	 ไม่ว่าแส้หวายหรือศรนารายณ์มันก็ใช้สำหรับทำลายคู่ต่อสู้	

ไดเ้หมอืนกนั	 เมือ่จบทา่นารายณน์า้วศร	 แกฟาดแสล้งไปบนหุน่ฟาง	

ที่ครูหมอเฒ่าเรียกวิญญาณของใครสักคนมาไว้ในนั้น	 แป๊ะลิขิต	

กระทืบเท้าและฟาดลงไปสุดแรง	 เพียงหวายแรกที่ฟาดลง	 แกทั้ง	

สั่นสะท้านทั้งฮึกเหิมไปพร้อมกัน	 ฮึกเหิมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์		

สั่นสะท้านเพราะรู้สึกได้ถึงเสียงกระซิบเบา	ๆ	ที่อยู่	ๆ	ก็ดังออกมาจาก	

ข้างใน	 เมื่อเปลี่ยนมาเป็นท่าแม่นางธรณีบีบมวยผม	 แกพยายาม	

ลืมอาการสั่นสะท้านน้อย	ๆ	ข้างในเสียให้สิ้น	 มาถึงตอนนี้ต้อง	

ฮึกเหิมเข้าไว้	 ท่ามกลางสายตาที่จ้องจับมานั้น	 แป๊ะลิขิตคิดว่าแก	

จะมามัวสั่นอยู่ไม่ได้	 เมื่อฟาดแส้ลงเป็นครั้งที่สอง	 ดีขึ้น	 อาการ	

สั่นสะท้านข้างในหายไป	 ความฮึกเหิมเพิ่มมากขึ้น	 ท่าสุดท้าย		

ท่าที่ใคร	ๆ	พูดกันว่าในบรรดามโนราห์ที่รำท่าพระจันทร์ทรงกลด		

แป๊ะลิขิตไม่เป็นรองใคร	 มีใครบางคนถึงกับแอบกระซิบบอกแกว่า		

นายโรงก็นายโรงเถอะ	 แกดูมีราศีกว่า	 เด่นกว่า	 แข็งแรงและ	

น่าหลงใหลกว่า

แป๊ะลิขิตออกแรงกระทืบเท้าพร้อมกับตีลงไปสุดแรง	 สุดแรง	

จรงิ	 	ๆ เมือ่แกคดิถงึเสยีงกระซบิของใครบางคนเกีย่วกบัทา่พระจนัทร์	

ทรงกลดของแก

และแลว้ขัน้ตอนสำคญัของการเฆีย่นพรายกม็าถงึ	 ครูหมอเฒา่	

บริกรรมคาถาเรียกวิญญาณของใครก็ไม่รู้	 ผู้เคราะห์ร้ายนิรนาม		

ให้มาอยู่ในลูกมะนาว	 เป็นลูกมะนาวสด	ๆ	ที่เพิ่งเก็บมาจากต้น	 ผิว	

สีเขียวดูเป็นมันอยู่ในแสงไฟ	 เมื่อหลุดออกมาจากมือครูหมอเฒ่า		

ลูกมะนาวกลิ้งมาหาเท้าของแป๊ะลิขิตราวกับว่าวิญญาณที่อยู่ในนั้น	

ยอมรับในโชคชะตาของตัวเอง	 แป๊ะลิขิตกำลังรำท่าเสือลากหาง		
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ท่วงท่าของแกราวกับพยัคฆ์ที่กำลังจะตะครุบเหยื่อ	 ลูกแรกแตก	

กระจายอยู่ใต้ฝ่าเท้า	 เสียงดนตรียิ่งเร่งเร้า	 ลูกที่สอง	 ชะตากรรม	

ต่อเนื่องไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 ลูกที่สาม	 ก่อนจะจบสิ้นพิธีกรรม		

มันต้องยิ่งดูยิ่งศักดิ์สิทธิ์	 มันต้องเป็นที่จดจำ	 และจะเปลี่ยนชีวิต	

แกไปตลอด	 ลืมเสียงกระซิบเบา	ๆ	จากข้างในเสียให้สิ้น

แป๊ะลิขิตกระทืบด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่แกมีอยู	่ หลังจากนั้น	

ก็ยืนนิ่ง	 เสียงเชิดดนตรีพลันเงียบลง	 ไม่มีแม้กระทั่งเสียงทอด	

อ้อยส้อยของปี่	

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคนที่มีจิตกุศลนะไอ้บ่าว”	 ครูหมอเฒ่า	

เข้ามากระซิบข้างหูแป๊ะลิขิต

“บอกหน่อยได้ไหม	 วิญญาณในหุ่นฟางกับในลูกมะนาวเป็น	

ใคร”	 แป๊ะลิขิตถามเสียงเบาเช่นกัน

ครูหมอเฒ่ายิ้มเศร้า	ๆ	 ดวงตาของแก	 ถ้าอ่านให้ด	ี แป๊ะลิขิต	

พบว่ามันทั้งอ่อนล้าและเหี้ยมห้าวรวมกันอยู่ในดวงหน้าที่เฉยชา		

ดวงหน้าที่ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่แป๊ะลิขิตเข้ามาอยู่ในคณะมโนราห์

“วิญญาณเร่ร่อน	 ถ้าจะทำบุญไปให้ก็เอ่ยแค่คำว่าวิญญาณ	

เร่ร่อน”

ครูหมอเฒ่าตอบและเดินจากไปเงียบ	ๆ

หลังจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จบลงความเงียบมักจะตามมา	

เสมอ	 แปะ๊ลขิติกลบัเขา้ไปในโรง	 นายโรงนัง่อยูบ่นเกา้อีร้าวกบัจะรอ	

ให้ฉากสำคัญเกิดขึ้น	 แป๊ะลิขิตก้มกราบที่เท้านายโรง
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๒

เมื่อคณะมโนราห์ของนายโรงสามารถเอาชนะมโนราห์วันเฒ่า	

แห่งเมืองนครได้	 ร่ำลือกันว่าเป็นเพราะอาคมการเฆี่ยนพรายของ	

แป๊ะลิขิต	 ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของแป๊ะลิขิตเป็นที่กล่าวถึงของผู้คน		

และคาดกันอีกว่า	 ในการประชันกันครั้งต่อไป	 มโนราห์วันเฒ่า	

อาจจะต้องหันไปพึ่งครูหมอของลูกเขย	 มโนราห์เติม	 วินวาด	

แห่งเมืองตรัง	 แต่ก็อีกนั่นแหละ	 คู่แค้นระหว่างลูกเขยกับพ่อตา	

ก็ยังเป็นที่กล่าวขานกันยังไม่จบสิ้น	 มโนราห์วันเฒ่าเสียลูกสาว	

หนูวินกับหนูวาดให้กับมโนราห์หนุ่มจากเมืองตรังไปอย่างน่าเจ็บใจ		

เมื่อพูดถึงเสน่ห์ของมโนราห์หนุ่ม	 แป๊ะลิขิตเองก็เริ่มมีเสียงซุบซิบ	

ตามมา	 แรก	ๆ	ดูเหมือนจะพูดกันเล่น	ๆ	อ้างกันลอย	ๆ	 แต่พอ	

นานเข้าแป๊ะลิขิตเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างก่อตัวขึ้นอยู่ข้างใน		

หลังจากแสดงจบ	 แกยังไม่หลับไม่นอน	 และเริ่มรู้สึกว่ามีสายตา	

บางคูล่อบมองแกอยูอ่ยา่งมปีรศินา	 แปะ๊ลขิติรูว้า่สายตาปรศินาคูน่ัน้	

ต้องแก้ด้วยอะไร

“ผมรู้นะว่าคุณแอบมองผมอยู่”

แป๊ะลิขิตได้ชื่อว่าเป็นคนชอบใช้คำสมัยใหม่ในการพูดกับ	

คนอืน่	 นอกจากนายโรงและลกูคูแ่ลว้	 เขาจะใชค้ำแทนตวัเองวา่ผม		

และเรียกคนอื่นว่าคุณ	 นั่นทำให้แกมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ

หล่อนเป็นนางรำ	 ไม่เด่นนัก	 แต่รูปร่างที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง	

มโนราห์นั้นเย้ายวน	 ท่อนขาแข็งแรง	 ยืนปักหลักท่าพรหมสี่หน้า	

ให้นางรำคนอื่นขึ้นไปเหยียบได้อย่างสบาย

ยิ่งท่าผาหลา	 แยกขากว้างยิ่งไม่ต้องพูดถึง
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“รู้แล้วจะทำไม	 ตำรวจจับคนแอบมองคนอื่นด้วยหรือ”

มีคนพูดกันว่าผู้หญิงที่มีน้ำเสียงห้าวในลำคอ	 แต่มีหางเสียง	

ออดอ้อนนั้น	 เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะทำตัวเป็นไก่แก่	

แม่ปลาช่อน

ไม่ใช่น้ำเสียง	 แต่เป็นแววตาซุกซนเชิญชวนต่างหากที่ทำให้	

แป๊ะลิขิตระงับสิ่งที่คุคั่งอยู่ข้างในไว้ไม่อยู่

เดินเฉียดกันไปเฉียดกันมา	 ส่งสายตาท้าทายกันในระหว่าง	

ทำบท	 แอบสื่อความหมายลึก	ๆ	ด้วยคำพูดชวนหวั่นไหวเวลาแสดง		

นำไปสู่การพบกันอย่างลับ	ๆ	 ในคืนหนึ่ง

ไม่ต้องพูดกันให้เสียเวลา	 การพบกันอย่างลับ	ๆ	 ในความมืด	

เป็นคำตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว	 โอ้โลมกันอยู่พักใหญ่		

แป๊ะลิขิตเตรียมตัวเข้าสู่วิมาน

“เดี๋ยวก่อน”	 น้ำเสียงจริงจังจนทำให้แป๊ะลิขิตชะงักอยู่ใน	

ความมืด

“พูดกับฉันสักคำสิ	 อะไรก็ได้	 ฉันไม่ต้องการคำสัญญา		

ไม่ต้องการคำว่ารัก	 แต่ช่วยพูดอะไรสักคำได้ไหม”

เลือดในกายลดระดับความร้อนลง	 มือไม้ถอนออกจาก	

เรือนร่างของหล่อนมาห้อยตกอยู่ข้างตัว	 แป๊ะลิขิตดูเหมือน	

สัตว์ประหลาดที่ตั้งท่าจะตะครุบเหยื่อในความมืด	 แต่แล้วต้อง	

หยุดชะงัก

“คุณขออะไรก็ได้สำหรับทุกส่ิงทุกอย่างในคืนน้ี	 ขอได้	

อย่างเดียว”

ตอบออกไป	 คิดแล้วว่าเป็นคำตอบที่เข้าท่าที่สุด	 ดีแล้วที่	

หล่อนไม่ต้องการคำว่ารัก	 ดีแค่ไหนที่หล่อนไม่ต้องการคำสัญญา	
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การเงียบคือคำตอบว่าลงมือได้เลย	 พยายามคิดถึงความรู้สึก	

ของตัวเองตอนที่แอบจินตนาการถึงท่อนขาแข็งแรงในผ้านุ่งลาย	

หนุมาน	 ทรวงอกเต่งตึงในเสื้อลูกปัด	 เอวคอดรับหางหงส์	 กับ	

ท่าผาหลาชวนวาบหวาม	 แล้วจึงตัดสินใจเข้าเยี่ยมวิมานทั้ง	ๆ	ที่มี	

เพียงแสงสลัว	 แป๊ะลิขิตพบว่าห้องสุดท้ายของวิมานนั้นมีร่องรอย	

การเข้ามาของคนอื่นก่อนหน้าแกแล้ว

ในขณะที่กำลังจะพลิกตัวลงมาจากร่างของหล่อน	 หล่อนดึง	

ร่างแป๊ะลิขิตเอาไว้แล้วบอกว่า	 “จะให้สิ่งที่ฉันขอได้หรือยัง”

“ตอนนี้หรือ”

“ใช่	 ตอนนี้	 ตอนที่คุณยังคร่อมฉันอยู่นี่แหละ	 ถ้าหลังจากนี	้

แล้วเบี้ยวกันได้ง่าย	ๆ”

“อยากได้อะไร”

“ฉันขอให้คุณอย่าเสียใจ	 เพราะฉันไม่ได้มีแค่คุณ”

“งั้นมีใคร”

“คนที่คุณก้มกราบในวันที่ทำพิธีเฆี่ยนพรายครั้งแรก	 นี่เป็น	

การขอสำหรับการพบกันครั้งนี้ครั้งเดียว	 แต่ครั้งต่อไปถ้าจะพบกัน	

อีก	 ฉันจะขออีกครั้ง”

“ครั้งต่อไปจะขออะไร”

“ขอให้คุณเฆี่ยนวิญญาณเขา	 คนที่คุณก้มกราบนั่นแหละ		

และถา้จะพบกนัอกีครัง้ทีส่าม	 ขอใหค้ณุเหยยีบลกูมะนาวทีม่ดีวงจติ	

ของเขา	 แค่นี้	 ถ้าคุณทำได้	 ฉันจะยอมเป็นของคุณตลอดไปเลย		

เป็นตลอดไปโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักกันสักคำ”

แป๊ะลิขิตจำได้ว่าเนื้อตัวของหล่อนเย็นเฉียบขณะที่พูด	 แต่	

แกเองเนื้อตัวเย็นกว่านั้น	 มันคล้ายกับถูกใครสักคนใช้กริชน้ำแข็ง	
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แทงเข้าที่สันหลัง	 เย็นวาบและเหน็บชาไปทั้งร่าง

เรื่องทั้งหมดทำให้ญาติห่าง	ๆ	ของแป๊ะลิขิตได้มีโอกาสต้อนรับ	

มโนราหห์นุม่ทีแ่อบลงเรอืหนมีาตอนดกึโดยไมไ่ดล้ำ่ลาใคร	 สิง่เดยีว	

ที่แกนำติดตัวมาคือแส้ไม้หวายเก่าแก่	 นำติดตัวมาเพื่อที่จะใช้	

เฆี่ยนวิญญาณเร่ร่อน	 ซึ่งในตอนนั้นแกคิดว่าเมื่อถึงเวลาเข้าจริง	ๆ		

แกอาจจะต้องเฆี่ยนตัวเองบ้างก็ไม่แน่

“คิดดีแล้วรึ	 กำลังมีชื่อ	 ไม่เสียดายหรือ”

เสียดายยิ่งกว่าเสียดาย	 แต่ถ้าจะให้อยู่ร่วมโรงเดียวกัน		

สู้หายตัวมาอย่างไร้ร่องรอยดีกว่า	 ใครจะไปทนกินข้าวร่วมวงกับ	

คนที่ขึ้นคร่อมผู้หญิงคนเดียวกันได้	 กินน้ำร่วมขันก็จะเห็นปลิง	

ทุกสิ่งไป	 จะทำบทหยอกล้อกันหน้าโรงก็กระอักกระอ่วนใจ	 ที่น่า	

สยดสยองกว่านั้น	 เมื่อเฆี่ยนพรายเสร็จแกต้องก้มกราบนายโรง		

ในฐานะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้	 และที่น่าสยดสยองที่สุดคือ	

การต้องตกอยู่ในสายตาหยามเหยียดของหล่อน	 ที่ไม่ต้องบอก	

ก็รู้ว่าแอบมองแกอย่างหยามเหยียดอย่างแน่นอน	 แป๊ะลิขิตไม่ได้	

กลัวว่าหล่อนจะบอกความลับแก่นายโรง	 ไม่ได้กลัวว่านายโรงจะ	

จับได้	 แต่แกกลัวว่าสักวันหนึ่ง	 วิญญาณของแกจะกระเจิดกระเจิง		

จนถึงขั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็เป็นได้

แป๊ะลิขิตเก็บตัวเงียบในบ้านที่สร้างขึ้นอย่างเร่งรีบ	 ท่ามกลาง	

สายตาและความอยากรู้อยากเห็นของพวกชาวบ้าน	 แกเข้านอน	

แต่หัวค่ำ	 สายตาสอดรู้สอดเห็นของชาวบ้านทำให้แกรู้สึกรำคาญ		

อันที่จริงก็น่าอยู่หรอก	 ใครบ้างล่ะที่จะไม่สอดรู้สอดเห็น	 ในเมื่อ	

อยู	่ 	ๆมโนราหท์ีก่ำลงัมชีือ่หนมีาอยูใ่นหมูบ่า้น	 พรอ้มดว้ยหวายอาคม	

ที่ใช้เฆี่ยนพราย	 พวกเด็ก	ๆ	 ในหมู่บ้าน	 เมื่อต้องผ่านบ้านแป๊ะลิขิต	
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ถึงกับโกยอ้าว	 บางคนบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายหน้าตาแปลก	ๆ	กำลัง	

เล่นอยู่บนบ้านของแป๊ะลิขิต

“โนราห์ขิตเลี้ยงผี”

มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว	 จะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร	 แค่	

กวาดสายตามองไปยังบ้านของแป๊ะลิขิตก็จะเห็นว่ามีเงาแปลก	ๆ		

วูบไหวไปมาอยู่ข้างบ้าน	 ขนหัวลุกเมื่อเดินผ่าน	 อากาศรอบบ้าน	

ก็เย็นกว่าปกติ	 วันหนึ่ง	 สาวนางหนึ่งเดินเหมือนคนละเมอไปนอน	

ใต้ต้นตาล	 ตั้งแต่เที่ยงจนเย็นก็ไม่ยอมตื่น	 เมื่อพ่อแม่ตามหา	

จนพบ	 สาวนางนัน้กลบัรอ้งไหส้ลบักบัหวัเราะ	 พวกเขาทัง้ฉดุทัง้ดงึ	

แม่สาวมาหาแป๊ะลิขิต

“ช่วยเฆี่ยนมันที	 ผีตายโหงเข้ามัน”

“ฉันไม่ใช่หมอปราบผี”	 แป๊ะลิขิตตอบ

“แต่โนราห์มีหวายอาคม	 มันต้องใช้ได้”

เมื่อจำเป็น	 แป๊ะลิขิตจึงจำใจลงแส้บนร่างของแม่สาว	 แส้	

เดียว	 ร้องโหยหวนออกมาแล้วสลบลงกับตักของแม่	 ตื่นขึ้นมา	

จำอะไรไม่ได	้ นอกจากรอยแผลที่เกิดจากไม้หวาย

“เป็นบุญแล้วที่คนดีมีวิชามาอยู่บ้านเรา”

แปลกเหลือเกินที่ชั่วนาตาปีคนหมู่บ้านแห่งนั้นไม่เคยมีคน	

ถูกผีเข้า	 แต่เมื่อแป๊ะลิขิตมาอาศัยอยู่	 ไม่เด็กก็คนแก่	 ไม่คนแก่ก็	

คนหนุ่ม	 ผีเข้ากันเป็นว่าเล่น	 บางทียกกันมาเป็นขบวนราวกับเกิด	

อปุาทานหมู	่ บางคนกรดีรอ้ง	 แคเ่หน็ไมห้วายกส็ลบแนน่ิง่	 บางคน	

ชี้หน้าด่ากราด	 ด่าแม้กระทั่งแป๊ะลิขิต	 แต่ในที่สุดก็สงบราบคาบ		

ด้วยฤทธิ์แห่งหวายอาคม

จากมโนราห์ลิขิต	 กลายมาเป็นพ่อหมอลิขิต	 ที่นับวันก็ยิ่งดู	
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ขรมึขลงั	 ไมม่วีีแ่วววา่จะมใีครตามมารงัควาน	 ไมม่คีรหูมอมโนราห	์

คณะไหนมาเรียกดวงจิตของแกให้เข้าไปอยู่ในลูกมะนาว

‘พ่อยังไม่ทันได้สั่งลูก	 บุญปลูกยังไม่ทันได้สั่งเมีย’

มีเพียงบทกาดครูหมอมโนราห์ที่แกจำจนขึ้นใจ	 จนถึงขั้นเอ่ย	

ออกมาลอย	ๆ	 เมื่ออยู่คนเดียวเท่านั้น	 ที่ยังพอทำให้แป๊ะลิขิตระลึก	

ได้ว่าครั้งหนึ่งแกเคยเป็นมโนราห์	

๓

แล้วทั้งสองคนก็ลงความเห็นว่า	 ไม่มีอะไรมากไปกว่าความไร้สาระ		

มนัเปน็อยา่งนัน้จรงิ	ๆ	 ไมว่า่มนัจะมาในนามอะไรกต็าม	 แตใ่นทีส่ดุ		

ปลายทางสุดท้าย	 มันมุ่งตรงไปยังความไร้สาระ	 แน่นอนว่ามันดู	

สวยหรู 	 อบอุ่น	 เป็นที่หวังสุดท้ายของชีวิต	 เป็นเชือกเส้นที่ 	

งดงามที่สุดที่จะร้อยชีวิตสองชีวิตเข้าด้วยกัน	 แต่พอเอาเข้าจริง		

อย่างที่ทั้งสองรู้สึก	 มันไร้สาระ

ผู้ชายคนนั้นอายุยังไม่มากนักหรอก	 แต่ก็ไม่น้อยเกินกว่า	

จะประสบความสำเร็จในชีวิต	 จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่	 รูปหล่อ		

พอ่รวย	 เตม็ไปดว้ยเลห่เ์หลีย่ม	 กลา้ไดก้ลา้เสยี	 ชอบเสีย่ง	 บุคลกิ	

ดี	 วิธีการพูดชาญฉลาด	 คิดอยู่เสมอว่าตัวเองกำลังแสดงบทบาท	

ของการเป็นนักแสดง	 เขาเป็นคนอย่างที่นักจิตวิทยาจัดให้อยู่ใน	

ประเภทเอกซ์โทรเวิร์ต	 ถอดแบบมาจากสุภาพบุรุษที่เพียบพร้อม	

ไปด้วยคุณสมบัติ	 โทษสมบัติอย่างเดียวที่ผู้ชายคนนั้นมีคือเขา	

ไม่ไว้ใจใคร	 ไม่ไว้ใจแม้กระทั่งตัวเองเมื่อยามนอนหลับ	 เขาหวั่นใจ	
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ว่าเมื่อเขาหลับ	 เขาอาจจะเผลอแสดงบทบาทอีกด้านหนึ่งของตัวเอง	

ออกมา	

ผู้หญิงคนนั้นตรงกันข้ามกับผู้ชายคนนั้น	 ถึงแม้จะไม่ตรง	

กันข้ามอย่างสิ้นเชิง	 แต่ก็พูดได้ว่ามีคุณสมบัติตรงกันข้าม	 ผู้หญิง	

คนนั้นเป็นคนประเภทอินโทรเวิร์ต	 หมกมุ่นอยู่แต่กับความคิด	

ของตัวเอง	 ชอบทำงานเงียบ	ๆ	 ออกจะขี้อาย	 ประหม่า	 กลัวที่จะ	

พบปะกับผู้คน	 เรื่องเสี่ยงและพนันไม่ต้องพูดถึง	 ผู้หญิงคนนั้น	

ไม่แม้แต่จะคิด	 หล่อนเป็นคนที่นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็นผู้มีอุปนิสัย	

ส่วนตัว	 ไม่มีบุคลิกภาพ	 และไม่สนใจไยดีอะไรมากนัก	 นอกจาก	

ความเงียบและเฝ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างครุ่นคิด

ออกจะเป็นการพูดถึงคนทั้งสองอย่างแห้งแล้งเกินไป	 ถ้าตัด	

ศัพท์ของนักจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการของมนุษย์ออกไป	 ใส่ความ	

เป็นธรรมดาให้กับคนทั้งสอง	 ก็พอจะอธิบายได้สั้น	ๆ	ว่า	 ผู้ชาย	

คนนั้นรวย	 ขี้โอ่	 ชอบการพนัน	 และวางมาดผู้ดีอยู่เสมอ	 ส่วน	

ผู้หญิงคนนั้นเงียบขรึม	 เก็บตัว	 บางครั้งขี้กลัว	 และถึงขั้น	

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว	 ไม่สนใจแฟชั่นเสื้อผ้า	 หรือแม้แต่จะแต่งหน้า	

ทาปากเหมือนผู้หญิงทั่ว	ๆ	 ไป

แรงดึงดูดของความต่างระหว่างขั้วนำทั้งสองมาให้พบกัน		

และไม่ว่าใครจะพูดว่าอย่างไรก็แล้วแต่	 กฎข้อหนึ่งที่ใช้ได้เสมอคือ	

อินทรีตัวผู้กับอินทรีตัวเมีย	 เมื่อหลงใหลในกลิ่นซึ่งกันและกัน		

ยอ่มนำไปสูค่วามรูส้กึทีม่ตีอ่กนั	 สว่นจะเรยีกมนัวา่อะไรกส็ดุแลว้แต	่	

ถ้าใครจะเรียกการมีเซ็กซ์	 ความคิดถึง	 การเอาอกเอาใจ	 ความ	

หงึหวง	 การทรยศ	 ว่า	 ‘ความรกั’	แลว้ละก	็ ไมว่่ากนั	 นีย่งัไมน่บัรวม	

ถึงความเห็นแก่ตัว	 การแสดงความเป็นเจ้าของ	 ตามราวีบ้านน้อย		
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การจ้างนักสืบเพื่อติดตามการกระทำของทั้งตัวผู้และตัวเมีย	 และ	

อีกสารพัดที่จะตามมา	 ในนามของความรัก

เมื่อชีวิตดูเหมือนจะหมดความท้าทาย	 คนประเภทเอกซ์-	

โทรเวิร์ตพบว่าชีวิตมันดูไร้สาระ	 โดยเฉพาะหลังจากการเสพสังวาส	

เสร็จสิ้นลงใหม่	ๆ

“เรามาเล่นเกมกันหน่อยไหม”	 ผู้ชายคนนั้นเสนอขึ้น

“ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็โอเคค่ะ	 ชิน”	 ผู้หญิงคนนั้นตอบ

“เกมนี้เดิมพันสูงเชียวนะ	 บุปผา”

ชินลุกขึ้นอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน	 เขาเหลียวมองบุปผาซึ่งกำลัง	

นอนทอดร่างอยู่บนเตียง	 มีผ้าห่มคลุมท่อนล่าง	 อวดท่อนบนอยู่	

ในแสงสีซีดของหลอดไฟดรีมเมอร	์ ชินคิดในใจว่า	 ถ้าเขาปล่อยให้	

บุปผานอนอยู่ในท่านี้	 หล่อนอาจจะนอนไปตลอดจนถึงวันโลกแตก	

ก็เป็นได้	 เขาอาจจะเน่าเปื่อยอยู่ในความรักของหล่อน	 ในขณะที่	

หล่อนเองกำลังถูกย่อยสลายอยู่ในความรักของเขา

“ชินก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันไม่ชอบเดิมพัน	 แต่ไม่ว่าจะอย่างไร		

ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้สินะ”	 บุปผาพูดช้า	ๆ	 หล่อนพึงพอใจน้ำเสียง	

เนิบ	ๆ	ของตัวเอง	

“ใช่	 และเกมนี้จะตัดสินเรื่องราวของเราด้วย	 มันถึงเวลาแล้ว		

แต่เราจะไม่เล่นเกมพื้น	ๆ	แบบเกมผลแอ๊ปเปิ้ลทองแห่งความใคร่	

ที่เราเคยเล่นมา	 คุณเห็นด้วยไหม”

ชินพูดขณะจุดบุหรี่สูบ	 เขาชอบสูบบุหรี่บนที่นอน	 หลังจาก	

ที่เสพสังวาสเสร็จ	 การได้ปล่อยควันสีขาวออกจากปากมันช่วย	

ระบายบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะคั่งค้างในระหว่างประกอบกามกิจ		

นั่นเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของคนแบบเขา	 ที่ต้องแสดงให้สมบทบาท	
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อยู่เสมอ

“ก็แล้วแต่คุณ”	 บุปผาตอบ	 ในใจแอบหวั่นไหวในสิ่งที่ยัง	

ไม่เกิดขึ้น

ทั้งสองเคยเล่นเกมผลแอ๊ปเปิ้ลทองแห่งความใคร่	 เกมที่	

ถอดแบบมาจากเรื่องสั้นของมิลาน	 คุนเดอรา	 ในครั้งนั้นชินเป็น	

ผู้ชนะ	 ส่วนบุปผา	 ซึ่งไม่ว่าจะเล่นเกมแบบไหน	 หล่อนเตรียมตัว	

อยู่แล้วสำหรับการเป็นผู้แพ้

“คืนนี้เราไปหาเดวิดกัน	 ได้ข่าวหมอนี่ไปเที่ยวชนบทมา	 อาจ	

จะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นก็ได้”

“ยังไงก็ได้	 บางทีอาจจะถึงเวลาเหมือนที่คุณว่าแล้วจริง	ๆ”		

บุปผาพูด	 ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมท่อนบน	 ซ่อนหน้าอยู่ในผ้าห่มเพื่อ	

ครุ่นคำนึงถึงบางสิ่งบางอย่าง

เดวิดเป็นนักร้องอยู่ในผับหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ	 เขา	

พบว่าการใช้ชื่อแบบชาวต่างชาติทำให้ตัวเขาน่าสนใจมากขึ้น	 โดย	

เฉพาะเมื่อโฆษกบนเวทีประกาศขึ้นว่าขอเชิญพบกับนักร้องคุณภาพ		

ชือ่แบบชาวตา่งชาตนิัน้ดดูแีละเรยีกความสนใจไดด้กีวา่ชือ่แบบไทย	ๆ		

เขาเป็นแม่เหล็กของผับ	 มีขาประจำและเป็นที่เกรงอกเกรงใจของ	

เจ้าของผับ	 เดวิดและชินเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน	 เดวิดเป็น	

ตัวประกอบในบทบาทการแสดงแบบคนเอกซ์โทรเวิร์ตของชิน		

ในขณะเดียวกัน	 ชินก็เป็นตัวประกอบในการแสดงของเดวิด

“เอาเป็นว่าเราต่างก็เป็นตัวประกอบให้กันและกัน”

ทั้งสองคุยกันถูกคอ	 เจิดจ้าอยู่ในกลุ่มผู้คนที่นิยมการใช้ชีวิต	

ในยามราตรี	 เมื่อเกิดความเบื่อหน่าย	 เดวิดมักจะเตลิดไปเที่ยว	

ชนบท	 หาแรงบันดาลใจใหม่	ๆ	 ในการทำเพลง	 ส่วนชินก็พุ่งเข้าหา	
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ความท้าทายทุกชนิด	 บ่อน	 กีฬาเอกซ์ตรีม	 หรือแม้กระทั่งบรรดา	

สาว	ๆ	แปลกหน้า	 แต่แล้วเขาก็กลับมาหาบุปผาทุกครั้ง	 สิ่งเดียว	

ที่ทำให้ชินกลับมาหาหล่อนคือความนิ่งเงียบ	 ไม่ถาม	 ไม่ประชด		

จนทำให้ชินรู้สึกสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าจริง 	ๆ	แล้วเขาเป็น	

คนประเภทไหนกันแน่	 บางทีในความเป็นเอกซ์โทรเวิร์ต	 เขาอาจ	

จะมียีนของคนอินโทรเวิร์ตซ่อนอยู่อย่างลึกลับก็ได้

“ช่วงนี้อะไร	ๆ	ก็ดูจืดชืดไปหมด”

ชินเอ่ยขึ้นต่อหน้าเดวิด	 ส่วนบุปผานั่งนิ่งเงียบ	 หล่อนอยู่ใน	

ชุดกางเกงยีนสีน้ำเงิน	 เสื้อยืดสีขาว	 ปล่อยชายไว้นอกเอวกางเกง		

สลักดวงหน้าตัวเองไว้ในแสงสลัวของผับ	 เพลงแจ๊สดังแว่วมาจาก	

บนเวที	 ดับเบิลเบสทุ้มหนัก	 สลับกับเสียงเปียโนและเสียงกลอง	

สแนร	์ ที่ทอดทำนองแช่นิ่งอยู่ในทำนองเดิม

“ก็นายเล่นสวาปามเสียหมด	 ไม่เหลือไม่ขยักเอาไว้	 มันก็	

อย่างนี้แหละ”	 เดวิดออกความเห็น

“ไม่มีอะไรแนะนำบ้างเชียวหรือ	 อุตส่าห์ไปบ้านนอกมา”

“มี”

“อะไร”

“การเฆี่ยนพราย”

บุปผาขยับตัวเบา	ๆ	 คล้ายกับว่าคำบอกเล่าของเดวิดได้เข้าไป	

สะกิดบางอย่างในตัวหล่อน	 คำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน	 บางครั้ง	

ก็ทำให้คนเราขยับตัวเบา	ๆ	 ได้เหมือนกัน

“เล่าให้ฟังหน่อยสิ”	 ชินว่า

“เป็นพิธีกรรมโบราณของมโนราห์	 เอาไว้ข่มขู่คู่ต่อสู้เมื่อมีการ	

แข่งขัน	 ลุงคนนั้น	 เป็นเจ้าพิธีเฆี่ยนพรายมาก่อน	 พิธีกรรมน่ากลัว		
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ขรึมขลัง	 ศักดิ์สิทธิ์	 และที่สำคัญ	 ทดสอบความแข็งแกร่งของ	

วิญญาณได้เป็นอย่างดี”	 เดวิดเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟัง

“พิธีกรรมที่ว่าใช้ได้กับทุกเรื่องไหม”	 ชินเอ่ยถาม	 เขามี	

แผนการบางอย่างอยู่ในใจ

“คิดว่าอย่างนั้น”

ชินหันไปทางบุปผา	 “คุณว่าไง”

จะว่าแทบไมต่อ้งคดิกด็กูระไรอยู่	 แตม่ันใช้ได้กบับปุผาจริง	ๆ		

ไม่มีอะไรต้องคิด	 เพราะถึงแม้หล่อนจะปฏิเสธหรือมีเหตุผลเป็น	

ของตัวเอง	 ชินก็ต้องหาเหตุลากหล่อนไปอยู่ดี

“ดีเหมือนกัน”	 บุปผาตอบ	 ขยับตัวไปมาอยู่บนเก้าอี้	 หล่อน	

คิดว่าอย่างน้อย	 ตอนที่ตอบออกไปหล่อนยังมีสติครบถ้วนด	ี ไม่มี	

อะไรที่จะต้องมาเสียใจในภายหลัง

“นายต้องเอารถที่ลุยน้ำลุยโคลนได้เข้าไปนะ	 ถนนควายเดิน	

ที่นั่นทำเอาฉันเหนื่อยเกือบตาย”

“แน่นอน	 ฉันต้องเตรียมพร้อมทุกเรื่องอยู่แล้ว	 บางทีเจ้าพิธี	

ที่นายว่า	 อาจจะต้องสยบต่อฉันก็เป็นได้”

ชินประกาศกับตัวเองอยู่เสมอว่าเขาพร้อม	 เขาต้อนรับทุก	

รปูแบบของชวีติได้	 และเขาตทีกุบทบาทของชวิีตไดอ้ยา่งแนบเนยีน		

คนเราจะมีอะไรดีไปกว่าการได้แสดงออกมาอย่างสมบทบาท	 เขา	

ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาบุคลิกภาพของตัวเองเอาไว	้ เขาทำให้	

คนอื่นมองเขาในภาพที่เขาต้องการให้มอง	 เมื่อทำได้อย่างนี้	 ชีวิต	

จึงจะมีความหมาย	 ม่ันคง	 และสุดท้ายนำไปสู่การตายท่ีเรียกว่า		

ตายตาหลับ



นักแสดงสด20

๔

เมื่อเพ่งดูดวงหน้าของเจ้าหนุ่มที่แนะนำตัวเองว่าชื่อชิน	 เจ้าของ	

รถยนต์แลนด์โรเวอร์และเจ้าของผู้หญิงที่นั่งนิ่งอยู่หน้ารถเป็นเวลา	

นานจึงจะกล้าลงมาแล้ว	 แป๊ะลิขิตรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้า	

คนอวดตัวอยู่ตลอดเวลา	 แกเคยพบคนจำพวกนี้มาแล้วในคณะ	

มโนราห์	 คนจำพวกแกเองนั่นแหละ	 ที่เมื่อได้ออกมาอยู่หน้าโรง		

รู้ตัวว่าอยู่ในสายตาของคนอื่น	 ก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองดูดี		

มีบทบาทที่เหมาะสม	 จะขยับตัวก็ต้องให้มีลีลา	 จะเมื่อยแขน	

ปวดเขา่กต็อ้งดดัตอ้งวางทว่งทา่ใหเ้ขา้ทำนองจงัหวะ	 เมือ่อยูห่นา้โรง		

ทุกอย่างคือการแสดง	 แม้จะเจ็บปวดแทบล้มตัวลงคลาน	 เจ้าหนุ่ม	

ชินคนนี้ก็เหมือนกัน	 แม้จะดูเหนื่อยล้า	 แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น	

ก็ต้องอวดตัวเข้าไว้	 ยิ่งได้ฟังสิ่งที่เจ้าหนุ่มเล่าให้ฟังถึงเรื่องราว	

ที่ผ่านมา	 อวดนิด	 อ้างหน่อย	 มีลีลาในการเล่าเรื่องน่าฟัง	 และใน	

เรื่องเล่าของเจ้าหนุ่มเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง	 แป๊ะลิขิต	

มีความรู้สึกว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ถ้าไม่พิมพ์เงินออกมาใช้เอง	 ก็ต้อง	

เป็นลูกเจ้าของธนาคารเป็นแน่

“ผมยินดีจ่ายค่าทำพิธีไม่อั้น”

ชินพูดกับแป๊ะลิขิต	 ต่อหน้าชาวบ้านนับสิบที่พากันมาล้อมดู	

รถยนต์แลนด์โรเวอร์	 รถยนต์ที่มีใครบางคนพยายามอวดภูมิรู้	

ของตนเองว่าเป็นรถยนต์สี่เพลา	 ลุยน้ำลุยโคลน	 วิ่งได้แม้แต่ในป่า		

ในนา	 แถมยังลากช้างได้อีกเป็นสิบตัวเมื่อใส่เกียร์พิเศษ	 เขา	

เคยเห็นรถอย่างนี้มาแล้วตอนเป็นทหารเกณฑ์	 เป็นรถยนต์ของ	

เจ้านายที่แต่งตัวเต็มยศ	 ห้อยเหรียญตราเต็มหน้าอก	 ดูแล้ว	
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เท่เป็นบ้า

“แล้วจะให้เฆี่ยนใคร	 เหยียบหัวใจใคร	 หลานบ่าวมีศัตรู	

อย่างนั้นรึ”	

“เฆี่ยนผม	 เหยียบหัวใจผม	 กับผู้หญิงที่มากับผม	 เรากำลัง	

จะทดสอบความแขง็แกรง่ของสิง่ทีเ่รยีกวา่ความรกัด	ู เราอยูด่ว้ยกนั	

มานานแลว้	 ตอ่ไปวันขา้งหนา้	 เราอยากรูว้า่ใครแกรง่	 ใครไมแ่กรง่		

ใครจะถูกเหยียบแหลกเหลว	 มันเป็นเกมที่เราใช้ทดสอบสิ่งที่ 	

เรียกว่าความรัก”

“นี่กำลังล้อเล่นใช่ไหม”	 แป๊ะลิขิตเสียงเครียด	 แกเดือดดาล	

อยู่ในใจ

“ไม่เลยครับลุง	 สมัยนี้เราไม่ต้องไปเหยียบใครหรอกครับ		

แค่ทดสอบเหยียบตัวเองเพื่อดูว่าแข็งแกร่งแค่ไหน	 ผมตั้งใจจริง	

นะครับถึงได้มาที่นี่	 หรือว่าลุงไม่กล้าทำ”

แป๊ะลิขิตยิ่งแน่ใจมากขึ้นไปอีกว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับใคร		

ใจหนึ่งแกคิดสงสารเจ้าหนุ่มอวดตัวคนนี้	 แต่อีกใจหนึ่งแกคิดว่า		

บางทีคนหนุ่มสมควรได้รับบทเรียนเสียบ้าง	 ฐานที่อวดตัวเกินไป

“แล้วผู้หญิงเขายอมหรือ”

แป๊ะลิขิตถามขึ้น	 แกมองไปยังบุปผาที่กำลังนั่งอยู่ที่ชานบ้าน		

มองออกไปยังทุ่งนาหน้าบ้าน	 ดูไกล	ๆ	ผู้หญิงคนนี้คล้ายกับรูปสลัก	

ที่ใครสักคนนำมาวางไว้	 เก็บเข้าที่เมื่อถึงเวลา	 แล้วหยิบออกมา	

วางไว้ใหม่เมื่อต้องการจะอวดใครสักคน

“ยิ่งกว่ายอม	 ผมว่าถ้าลุงเป็นผู้หญิง	 ลุงก็ต้องยอมเมื่อเจอ	

คนอย่างผม	 นี่ไม่ได้อวดนะ	 แต่ผู้หญิงหลายคนยอมผมทั้งนั้น”

“ได้	 เมื่อหลานบ่าวต้องการพรรค์นั้น	 แล้วอย่ามาว่าลุงล่ะ		
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รออีกสามสี่วัน	 ให้ลุงติดต่อคณะมโนราห์ก่อน	 มันต้องสร้างโรง	

มโนราห์	 ต้องทำหลายอย่าง”

เมื่อได้เจอหน้ากันสองต่อสอง	 แป๊ะลิขิตบอกตัวเองไม่ถูก	

เหมือนกันว่าทำไมแกถึงได้รู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอย่างจับใจ		

อาจจะเป็นเพราะดวงหน้าที่ทายไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่		

หรือแววตาในดวงตาคู่นั้น	 ที่ฉายแววสงบแบบคนที่คิดอยู่เสมอว่า	

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด	 ผู้หญิงที่ดูสงบอย่างนี้	 ทำไมถึงมาอยู่กับ	

ผู้ชายขี้อวดตัวอย่างนี้ได้เล่า	 แป๊ะลิขิตไพล่คิดไปถึงนางรำมโนราห์		

คนที่เป็นต้นเหตุให้แกเตลิดออกมาจากคณะมโนราห์	 ถ้าเป็น	

ผู้หญิงอย่างนั้นสิ	 แกถึงจะไม่แปลกใจ

“หลานสาวยอมเขาจริงหรือ	 เรื่องทำพิธี”	 แป๊ะลิขิตเอ่ยถาม		

แกไม่อยากให้หล่อนเข้ามาในเกมอันน่าสยดสยองของผู้ชายขี้อวด

“ค่ะ”

เสียงนั้น	 ถ้าเป็นนางรำมโนราห์ก็จะเป็นเสียงกล่าวบทที่ฟังดู	

เชิดหยิ่งอยู่ในน้ำเสียง	 ฟังดูอาจเป็นแค่เสียงธรรมดา	 แต่ได้รวม	

เอาทุกสิ่งทุกอย่างของการปล่อยวางไว้แล้ว	 เหมือนเสียงกล่าว	

บทสุดท้ายใกล้สว่าง	 ก่อนที่ลูกคู่จะบรรเลงเพลงลา

“หลานสาวอยู่กับเขามานานหรือยัง”

“นานแล้วค่ะ	 ยอมเขาทุกอย่าง	 ไม่รู้เหมือนกันว่ายอมทำไม		

ไม่มีคำตอบ	 รู้แต่ว่าเมื่อเขาต้องการจะทำอะไรก็ไม่ขัดเขา	 บางครั้ง	

ก็อยู่คนเดียวเงียบ	ๆ	 เขาจากไปไหนก็ไม่รู้	 บางครั้งก็อยู่กับเขา	

เหมือนเงาตามตัว	 เขาขออะไรก็ให้	 ให้ทุกอย่าง	 รู้เหมือนกันว่าเขา	

ขี้อวดตัว	 รู้เหมือนกันว่าเขาทำทุกอย่างเพียงเพื่อสนองตัณหาตัวเอง	

แต่ในที่สุดก็หนีกันไม่พ้น	 เขาก็หนีหนูไม่พ้น	 มันเป็นอย่างนี้”
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ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงประเภทไหนกันนะ	 ไม่เคยเจอมาก่อน	

ในโรงมโนราห	์ นางรำปลายแถวทีเ่งยีบงนั	 นางเอกเจา้บทบาท	 หรอื	

ว่าเป็นอีแตนตัวตลกหญิงที่แพรวพราวไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม	

ถ้าเฆี่ยนวิญญาณของผู้หญิงคนนี้	 ถ้าวิญญาณมีจริง	 มันจะ	

เตลิดไปไหนนะ	 บางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะเศร้ากว่าวิญญาณเร่ร่อน	

ที่แป๊ะลิขิตเฆี่ยนในการทำพิธีครั้งแรกเสียอีก

พวกคณะมโนราห์มาถึงในตอนบ่าย	 ขนเครื่องเข้าโรงอย่าง	

เงยีบ	ๆ	 โรงมโนราหเ์ปน็แบบโรงทีใ่ชใ้นการรำมโนราหล์งครู	 มพีนกั	

ไม้ไผ่อยู่ตรงกลาง	 สำหรับมโนราห์ใหญ่ไว้ทำพิธี

“เฆี่ยนพราย”	 แป๊ะลิขิตบอกพวกคณะมโนราห์สั้น	ๆ	

พวกเขาไม่เคยสงสัย	 พวกเขาไม่ถามอะไรมาก	 ชีวิตในโรง	

มโนราห์สอนพวกเขาไว้อย่างนั้น	 มือปี่มีหน้าที่เป่าปี่ 	 มือโหม่ง	

มีหน้าที่คอยกำกับเสียงออดอ้อนของคนกล่าวบท	 มือทับฉับให้	

จังหวะร่ายรำ	 คนกาดครูหมอมีหน้าที่เชิญบรรดาครูหมอมโนราห์	

ทุกฝ่ายมาเฝ้าเสาเฝ้าโรง	 เล่นเสร็จ	 ได้ค่าราดก็กลับ

แป๊ะลิขิตอยู่ในชุดมโนราห์อีกครั้ง	 คนเราลองเมื่อได้สวมชุด	

มโนราห	์ ตอ่ใหเ้มือ่เดนิกลบัเขา้ไปหลงัโรงแลว้ตอ้งตายกย็อม	 เทรดิ	

อาจจะคับไปนิด	 หางหงส์เก่าไปหน่อย	 เสื้อลูกปัดไม่เลื่อมพราย	

เหมือนตอนที่เป็นหนุ่ม	 แต่กำไลต้นแขนยังรัดรึง	 ยังเตือนให้รู้	

ว่าท่อนแขนยังมีพลัง	 พร้อมที่จะวาดว่ายตามจังหวะดนตรี	 ลอง	

ขยับตัวให้เสื้อกับหางหงส์ที่มีลูกปัดห้อยอยู่สั่นไหวไปมาเป็นจังหวะ		

วันนี้ถ้าได้ทำบทบ้างก็น่าจะดี	 ได้เชิดหน้าวาดแขนร่ายหน้าแตระ	

บ้างก็น่าจะเข้าท่า	 ทำไมวันนี้ต้องมาเฆี่ยนพราย

ชินอยู่ในชุดธรรมดา	 เขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่	
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ต่อหน้ามีไว้สำหรับเขา	 มันมาจากเขา	 เพื่อเขา	 และจะนำเขาไปสู่	

บางสิ่งบางอย่าง	 จริง	 ที่ทุกอย่างดูแปลกตา	 ไม่เคยพบเห็นมาก่อน		

ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่แน่นอนว่าจ้องจับสายตามายังเขา	 เสียงกระซิบ	

กระซาบ	 บางทีอาจจะถึงขั้นติฉินนินทา	 สายตาบางคู่เขามองออก	

ว่ายกย่องเขาในความเป็นคนใจถึง	 กล้าลงทุน	 เขาแอบได้ยิน	

บางคนพูดว่า	 ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดา	ๆ	คงต้องลำบากไม่น้อย	

กว่าจะจัดพิธีนี้ขึ้นมาได้	 นี่เป็นเถ้าแก่จากกรุงเทพฯ	 หอบเงินมา	

เป็นฟ่อน	 จะจับจ่ายอะไรก็สะดวกสบาย	 ค่าราดมโนราห์	 ค่า	

อาหาร	 ค่าแรง	 ค่าเครื่องไฟ	 รวมถึงค่าเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวง	

เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

“ทั้งหมดคิดเสียว่าเป็นค่าความตื่นเต้น	 เพื่อเซ่นไหว้สิ่งที่	

เรียกว่าความรัก”

ถ้าพูดออกมาดัง	ๆ	 ได้ชินจะพูดออกมาอย่างนั้น	 สิ่งที่เขาทำ	

แทนคำพดูคอืการนัง่นิง่อยูใ่นหอ้งทีเ่จา้ของบา้นจดัเอาไวใ้ห	้ แยกกนั	

คนละห้องกับบุปผา	 เป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อพิธีนี้โดยเฉพาะ	 เขา	

ไดยิ้นเสยีงดนตรมีโนราหด์งัแว่วมาจากขา้งนอก	 คลบัคลา้ยคลบัคลา	

ว่าเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนอยู่เหมือนกัน	 เสียงปี่ที่ทอดโหย		

ลากยาวเข้าไปในความรู้สึก	 กับเสียงเครื่องดนตรีประกอบอย่างอื่น	

ที่เขาไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ	 ร่วมกันบรรเลงเพลงพื้นบ้าน	 ใช่แน่	 ทำนอง	

อย่างนี้ต้องเป็นเพลงพื้นบ้าน	 บางครั้งฟังดูดิบเถื่อน	 บางครั้ง	

หนักหน่วงรุนแรง

“พิธีมีสองขั้นตอน	 คือการเฆี่ยนพราย	 ครูหมอจะเรียก	

วิญญาณของหลานบ่าวกับหลานสาวเข้าไปอยู่ในหุ่น	 แล้วใช้ไม้	

หวายอาคมเฆี่ยน	 ต่อจากนั้นลุงจะเรียกดวงจิตของหลานบ่าวและ	
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หลานสาวใส่ในลูกมะนาว	 แล้วจะเหยียบด้วยเท้า	 ประกอบท่ารำ	

ตามตำราการเฆี่ยนพราย	 พิธีมีแค่นี้	 อย่าบ้าเสียก่อนก็แล้วกัน”		

แป๊ะลิขิตกำชับ	 แกบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่า	 พูดประโยค	

สุดท้ายออกไปทำไม

“แล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะ”	 ชินพุ่งเข้าเป้าทันที

“มันต้องมีสิ”	 แป๊ะลิขิตรับรอง

ชินยิ้มเหยียด	ๆ	 เป็นรอยยิ้มที่ทำให้แป๊ะลิขิตนึกถึงภาพ	

ตัวเองถือแส้หวายอาคมอยู่ในมือ	

แกเดินเข้าไปในห้องของบุปผา	 เห็นหล่อนนั่งนิ่งเหมือนเดิม	

“เตรียมตัวสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือยังหลานสาว”

บุปผายิ้มแทนคำตอบ	 หล่อนลอบมองเข้าไปในดวงตาของ	

แป๊ะลิขิตแล้วพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างฉายแวววาวอยู่ในนั้น

เมื่อลูกคู่มโนราห์เชิดเครื่อง	 ทุกอย่างดูขึงขัง	 การบรรเลง	

พร้อม	ๆ	กันของเครื่องมโนราห์ในทำนองเดียวกัน	 ปี่หนักแน่น		

นอกนั้นตีพร้อมกันในทำนองเดียวกันหมด	 คล้ายกับจะย้ำอยู่เพียง	

สิ่งเดียวคือความศักดิ์สิทธิ์ขรึมขลังของพิธี	 ครูหมอมโนราห์นำขัน	

ที่บรรจุลูกมะนาวสามลูกเดินนำหน้า	 ปากบริกรรมคาถา	 ชี้มือมา	

ยังห้องที่ชินและบุปผานั่งอยู	่ สีหน้าของครูหมอเรียบเฉย	 แป๊ะลิขิต	

ในเครื่องทรงมโนราห์เดินแบะขาตามมาติด	ๆ	 มีผ้าขาวบางคลุมอยู่	

บนศีรษะของแก	 ในมือถือแส้หวายอาคม	 แกค่อย	ๆ	 เคลื่อนไหว	

ด้วยการขยับฝ่าเท้าให้เคลื่อนที่โดยไม่ยกฝ่าเท้าลอยขึ้นจากพื้น		

นั่นทำให้แกดูราวกับเลื่อนลอยอยู่ในอากาศ	 เป็นการเคลื่อนที่ด้วย	

ศิลปะชั้นสูงของมโนราห์	 เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคน	 ขาแยกออก		

เผยท่อนขาแข็งแรง	 มืออยู่ในท่าเทพนม	 สายตามุ่งมองไปข้างหน้า		
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ด้านหลังแป๊ะลิขิตเป็นนางรำอีกสามสี่คน	 ทุกคนทำท่าเดียวกันกับ	

ที่แป๊ะลิขิตทำ

เมื่อรำวนรอบจนครบ	 นางรำจึงเข้าไปหลังฉาก	 เสียงเครื่อง	

ดนตรีเปลี่ยนทำนองเป็นทำนองร่ายรำไปตามท่าต่าง	ๆ	ที่ใช้ประกอบ	

การเฆี่ยนพราย

ครูหมอเฒ่าโยนหุ่นตัวหนึ่งลงต่อหน้าแป๊ะลิขิต	 พร้อมกับ	

ออกเสียงดังลั่นว่านี่คือวิญญาณของบุปผา	 แป๊ะลิขิตยกหวายขึ้น	

สุดแขน	 ก่อนจะกระหน่ำตีและกระทืบเท้าเข้ากับจังหวะดนตรี

บปุผายงัคงนัง่นิง่อยูใ่นหอ้ง	 หลอ่นเหน็ทกุอยา่ง	 เมือ่พวกเขา	

เอย่ชือ่หลอ่น	 ฟาดแส	้ และกระทบืเทา้พรอ้มกนั	 หลอ่นรูส้กึราวกบั	

มีกระแสบางอย่างวิ่งมาหา	 ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อหรือสิ่งเหนือความ	

คาดหมายใด	ๆ	หรอกที่วิ่งเข้าหาหล่อน	 แต่เป็นกระแสสำนึกอีก	

กระแสหนึ่งที่ทำให้หล่อนถามตัวเองว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่	 สิ่งที่หล่อน	

ยอมทุก	ๆ	อย่าง	 จริง	ๆ	แล้วยอมเพื่ออะไร

ชินยิ้มเหยียดอยู่ในห้องของตัวเอง	 ดูหน้าเจ้าพิธีสิ	 คงจะ	

ผดิหวงัและขายหนา้จนพูดไมอ่อก	 คอยดตูอ่ไปกแ็ลว้กนัวา่จะงดัเอา	

ลูกไม้อะไรออกมาอีก

มาถึงขั้นตอนการเหยียบลูกมะนาว	 มะนาวสามลูกที่มีดวงจิต	

ของบปุผาอยูข่า้งใน	 เพยีงแคเ่หยยีบลกูแรก	 บปุผาใบหนา้ซดีเผอืด		

ล้มลงตรงกลางห้อง	 ผู้คนลุกขึ้นดูพร้อม	ๆ	กัน

ชนิเองกล็กุขึน้	 แตแ่ลว้กน็ัง่กลบัลงไปใหม่	 ไมห่รอก	 มนัเปน็	

แค่เหตุบังเอิญ	 บางทีบุปผาอาจจะร้อนเกินไปจนทำให้เป็นลม

ทันใดนั้นบุปผาลุกขึ้น	 เดินตรงไปหาแป๊ะลิขิต	 คว้าแส้อาคม	

มาจากแป๊ะลิขิตแล้วเดินตรงเข้าไปในห้องของชิน	 สายตาทุกคู่มอง	
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ตามด้วยความอยากรู้อยากเห็น	 บางคนตะโกนออกมาว่า	 ครูหมอ	

เข้าสิงผู้หญิงแล้ว	 บุปผาเดินมาหยุดอยู่ต่อหน้าชิน	 หล่อนเงื้อแส้	

อาคมขึน้สดุแขน	 ปากตะโกนคำทีไ่มเ่ปน็ภาษาออกมากอ่นจะหวดแส	้

ลงไปสุดแรง

ชนิสะดุง้	 ทัง้เจบ็ทัง้ตกใจ	 บปุผาหวดลงไปอกีสองครัง้กอ่นจะ	

โยนแส้อาคมทิ้งแล้วล้มลงเป็นลมแน่นิ่งไป	

แป๊ะลิขิตเดินตรงไปหยิบแส้อาคม	 แกสั่นไปทั้งร่าง	 เสียง	

เครื่องดนตรีเชิดรัว	 นักดนตรีมโนราห์เมื่อเห็นวิญญาณเข้าสิงใคร	

สิ่งที่พวกทำได้คือเชิดเครื่อง	 แป๊ะลิขิตหยิบหวายขึ้นมาหวดไม่ยั้ง	

ลงไปยังร่างของชิน

เขาร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด

เป็นเสียงร้องโหยหวนที่ชาวบ้านต่างพากันยืนยันว่าเป็นเสียงที	่

น่ากลัว	 พูดออกมาไม่เป็นภาษา	 ร่างสั่น	 วิ่งชนโน่นชนนี่ก่อนจะวิ่ง	

ไปขึ้นรถยนต์แล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว	 เด็ก	ๆ	หลายคนวิ่งตาม	

ไปดูรถแลนด์โรเวอร์	 มันตะลุยถนนควายเดินอย่างบ้าคลั่ง	 เมื่อ	

หมดแรงวิ่งตาม	 พวกเด็ก	ๆ	 จึงได้แต่มองตามหลังแล้วพากันคิดว่า		

คนผีเข้าขับรถน่ากลัวมาก	 เพราะชนโน่นชนนี่อยู่ตลอดเวลา	 แม่วัว	

ที่ล่ามอยู่ข้างถนนต้องวิ่งหนีกันจ้าละหวั่น

แป๊ะลิขิตบอกให้คณะมโนราห์ขนของกลับ	 แกจ่ายเงินค่าราด	

เต็มจำนวน	 และบอกพวกเขาว่า	 “ไม่ว่าจะยังไง	 พวกเราก็คือ	

มโนราห์	 เข้าโรง	 ตีเครื่อง	 รำ	 แล้วต้องได้เงินค่าราด”

หลังจากนั้นแกเดินเข้าไปหาบุปผา	 หล่อนฟื้นมาจากอาการ	

เป็นลม	 นั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิม

“ลุงรู้ว่าหลานสาวเป็นคนฉลาด	 ไม่ต้องพูดอะไรมาก	 ต่อไป	



นักแสดงสด28

ถ้าจะมีผู้ชายคนใหม่	 จำไว้ว่าอย่าขอคำสัญญา	 อย่าขอให้เขาพูด	

คำว่ารัก	 ถ้าจะขออะไรก็ให้ขอตอนที่เขากำลังคร่อมเราอยู่	 ขอแค่	

อย่างเดียวพอ	 ถ้าเขาให้ได้	 เขาก็จะให้	 ถ้าเขาให้ไม่ได้	 เขาจะหนี	

ไปเอง”

ก่อนกลับบุปผายกมือไหว้แป๊ะลิขิต	 แกรับไหว้เนือย	ๆ	อย่าง	

คนหมดเรี่ยวแรง

‘พ่อไม่ทันได้สั่งลูก	 บุญปลูกไม่ทันได้สั่งเมีย

รับสั่งผูกคอให้ฆ่าเสีย	 ในฝั่งแม่น้ำย่านยาว’


