มีดประจำตัว
ชาติ กอบจิตติ
เรามาถึงมาเลีย้ งเวลาหนึ่งทุม่ ตรงพอดี ลูกชายของผมมีอาการตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชดั ส่วนภรรยาผมจะดู
เร่งร้อนผิดปกติสกั หน่อย ผมเข้าใจว่าเธอคง “หิว” มากกว่าอย่างอื่น เพราะงานเลีย้ งเช่นนีเ้ ธอเคยผ่านมากับผม
นับครัง้ ไม่ถว้ นซึ่งไม่จาเป็ นจะต้องตื่นเต้นอีกเลย
ภายในห้องโถงใหญ่สว่างไสวด้วยไฟโคมระย้าย้อยห้อยอยูก่ ลางห้อง เสียงเปี ยนโนคลออยูเ่ บา ๆ ผูค้ น
ค่อนข้างหนาตา เสียงพูดคุย เสียงนา้ แข็งกระทบแก้วเสียงเครื่องดื่มรินไหล คละเคล้าเข้าหูอย่างไม่เป็ นระเบียบ
พรมหนานุม่ สีแดงเลือดคนรองรับรองเท้าที่เคลื่อนไหวไป-มา
ผมมองหาเจ้าภาพแต่ก็ไม่เห็น จึงพาลูกชายและภรรยาเดินเข้ามาทักทายผูค้ นพอเป็ นพิธีก่อนขอตัวเดิน
จากไปยังโต๊ะของเรา ถ้าเป็ นโอกาสอื่นผมคงต้องยืนดื่มพูดคุยกับคนอื่น ๆ สักเล็กน้อย เพื่อรอคอยพิธีเริ่มต้นของ
งาน
แต่วนั นี ้ ผมจาเป็ นต้องแนะนาอะไรบางอย่างให้ลกู ชายเข้าใจ ผมไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดขึน้ ก่อนถึง
เวลานัน้ คืนนีจ้ ะเป็ นการเริ่มต้นที่สาคัญของเขา มันจะบ่งชีว้ า่ ลูกชายของผมจะเป็ นคนในระดับผมได้หรือไม่ หรือ
ว่าเขาจะล้มเหลวกลายเป็ นพวกมนุษย์ชนั้ ต่า ซึ่งผมและภรรยาไม่อยากให้ลกู เป็ นเช่นนัน้
ดังนัน้ ผมจาเป็ นต้องสร้างความรูส้ ึกที่ดีให้เขา เพื่อเขาจะได้เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์แบบในระดับเราสืบต่อไป
ในอนาคต
“ดื่มเสียหน่อยสิ” ผมส่งแก้วเครื่องดื่มให้ลกู ซึ่งหยิบจากถาดของคนรับใช้ประจางาน
“ค่อย ๆ จิบนะ” เสียงภรรยาผมเตือนเบา ๆ เธอคงเกรงว่าลูกชายจะมึนเมาก่อนถึงเวลาอันควร
เมื่อเรามาถึงโต๊ะที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ คนรับใช้ประจาโต๊ะโค้งให้ แล้วเลื่อนเก้าอีบ้ นุ วมให้น่งั ทีละคน ท่าที
เขาดูสภุ าพนุม่ นวล แต่แฝงไว้ดว้ ยความหวาดกลัว
ผมทรุดกายนั่งลงอย่างสบาย แล้วค่อย ๆ ดึงมีดประจาตัวออกจากปลอก วางลงบนที่วางมีดบนโต๊ะภรรยา
ผมเปิ ดกระเป๋ าถือหยิบ “มีดประจาตัว” ของเธอขึน้ มา ดึงมีดออกปล่อยปลอกร่วงลงกระเป๋ า เธอวางมีดเปลือย
ลงบนที่วางไว้บนเบือ้ งหน้า มีดของเธอรูปร่างเรียวเล็กบอบบางด้ามงาสวยงาม เป็ นธรรมดาของผูห้ ญิงที่ชอบของ
สวยของงาม แต่ความคมของมันไม่ผิดกับความสวยของงูท่ีซอ่ นพิษไว้
“เอามีดออกมาวางซิจ๊ะ” ภรรยาผมเตือนลูก
อาการตื่นประหม่ายังไม่เหือดไปจากเขา เขาค่อย ๆ ดึงมีดขึน้ มามือสั่นเล็กน้อย ใบมีดสะท้อนไฟวูบเข้าตา
ผม แล้ววางลงบนที่รองรับอย่างเคอะเขิน
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มีดประจาตัวของเขาที่วางสงบคอยเหยื่ออยูเ่ บือ้ งหน้านัน้ ผมเป็ นคนพาเขาไปเลือกซือ้ ให้เอง หลังจากเขา
ได้รบั อนุญาตให้เอามีดประจาตัวไว้ในครอบครองได้ซ่งึ น้อยคนนักจะได้รบั โอกาสงดงามเช่นนี ้ ถ้าเทียบกับจานวน
พลเมืองทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นเมืองเรา เราเป็ นกลุม่ คนเพียงหยิบมือเดียวที่มีสิทธิ์มีมีดประจาตัว ที่เหลือนอกนัน้ เป็ น
มนุษย์ขนั้ ต่า
“ตรวจดูให้เรียบร้อย ลูกจะต้องใช้มนั ได้ทกุ เมื่อไม่วา่ จะที่ไหน ไม่วา่ จะหิวหรือไม่ก็ตาม จาไว้วา่ มีดของ
ลูกจะต้องตื่นเสมอ…” ผมจดจาของของพ่อมาตลอดและถึงวันนีผ้ มกาลังถ่ายทอดให้ลกู ชายฟั ง
“จาเอาไว้ มีดต้องคมอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะจ้วงเฉือนได้ทกุ เมื่อ”
“ผม ผมไม่กล้าทาครับ”
“พูดอะไรอย่างนัน้ ลูกเอ๋ย แม่เป็ นผูห้ ญิงแท้ ๆ แม่ยงั ไม่เคยนึกกลัว
“ครัง้ แรกพ่อก็เคยพูดแบบนีแ้ หละ..เอาไอ้น่ีอีกสองแก้ว” ผมชูแก้วขึน้ โดยมิได้หนั ไปมองคนรับใช้ประจา
โต๊ะผมรูว้ า่ เขาต้องพร้อมที่จะรับคาสั่งอยู่ตลอดเวลา เขาเป็ นไอ้คนประเภทที่ไม่มีสิทธิ์มีมีดประจาตัว เขารู ต้ วั ดีวา่
จะต้องไม่ทาอะไรให้คนอย่างผมโกรธ
“ระวังไอ้แก่น่นั ไว้ ถึงเวลาแล้วอย่าไปยืนใกล้มนั เหลี่ยมมันจัด”
“คนที่ใส่ชดุ สีครีมนั่นไง” ภรรยาผมแอบชี ้
“อย่าไปมองมัน ฟั งพ่อ มันชอบทามีดของมันร่วงอยูเ่ รื่อย ตอนชุลมุนกัน บางทีโดนนิว้ พวกเรากันเอง
ขาดหลายคนเคยโดน..ขอบใจ…เอ้าดื่มเสียอีกแก้ว เดี๋ยวคงได้เวลา” ผมส่งแก้วเครื่องดื่มให้ลกู
“ถึงลูกจะคบหากับไอ้พวกที่มีมีดประจาตัวด้วยกันแต่ก็อย่าไว้ใจใคร” ภรรยาผมเสริมขึน้
“ตอนออกไปคอยระวังตัวไว้ อย่าอยูห่ ่างพ่อกับแม่นกั ”
“….สวัสดีคะ่ ” ภรรยาผมยกมือไหว้ ผมเอีย้ วตัวมองเบือ้ งหลัง
“สวัสดีครับ” ผมลุกขึน้ ยืน เราเขย่ามือกัน
“ลูกรูจ้ กั กับลุงเขาเอาไว้สิ” ลูกชายผมยกมือไหว้
“ครับ นี่ลกู ชายผมเอง เขาเพิ่งได้รบั สิทธิ์ให้มีมีดประจาตัวได้ในวันนี…
้ ”
“อ๋อ เอ……มีดประจาตัวสวยดีน่ี” เขาเหลือบมองที่โต๊ะพลางเอือ้ มือหยิบขึน้ มาลูบคลาเล่น
“บ๊ะ คมดีเสียด้วย” เขาพูดกับลูกผม
“คุณพ่อพาผมไปเลือกครับ”
“คืนนีเ้ ลยพามาลอง….” เขาพูดกับผมในขณะวางมีดลงที่เดิม
“ครับ ครัง้ แรกของเขา”
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“เอ้อดี นั่งตรงนีพ้ อดีใกล้โต๊ะอาหาร…สนุกแน่พ่อหนุม่ ” เขาหัวเราะให้ลกู ชายผมอย่างกันเองก่อนเดิน
ผละไป คนรับใช้ประจาโต๊ะหลบตาลงต่ายามเมื่อเขาเดินผ่าน
“แกมีบริษัทส่งมนุษย์ชนั้ ต่าออกขายทั่วโลก”
“คงร่ารวยน่าดูใช่ไหมพ่อ?”
“อะไรกันร่ารวย…” ภรรยาผมแทรกขึน้ มา “…..คาว่าร่ารวยนัน้ เอามาใช้วดั จานวนเงินของแกไม่ได้
หรอก”
“แกเป็ นเจ้าภาพงานนี”้
“นี่เนื่องในโอกาสอะไรครับ?”
“ไม่มีอะไรสาคัญ เพียงแต่สงั สรรค์กนั ธรรมดา ๆ”
“แม่กบั พ่อคิดว่าไหน ๆ วันนีล้ กู ก็มีมีดประจาตัวแล้ว จึงอยากให้ลกู ลองใช้มนั ครัง้ แรกคิดว่าจะให้ลกู ลอง
ที่บา้ น แต่คิดอีกทีวา่ พามางานเลีย้ งนีน้ า่ จะสนุกกว่า…”
ภรรยาผมอธิบายให้ลกู ฟั งยืดยาว เขานั่งฟั งเนือย ๆ ผมคิดว่าเขาน่าจะกระตือรือร้นมากกว่านี ้ ผมค่อนข้าง
วิตกว่าเขาจะกลายเป็ นไอ้พวกมนุษย์ชนั้ ต่า แววตาเขาไม่หิวกระหายเหมือนอย่างพวกเรา เขาน่าจะรูว้ า่ เขามี
โอกาสดีเพียงใดที่สามารถมีมีดประจาตัวได้ มีคนอีกจานวนมหาศาลที่พยายามไขว่คว้าหามีดประจาตัว แต่ไร้ผล
บางคงลงทุนถึงขนาดเป็ นนายหน้าค้า-ขายพ่อแม่ พี่นอ้ งตัวเอง เพื่อจะได้สิทธิในการมีมีดประจาตัว บางคน
วิ่งเต้นเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้ทางโน้นรับรองในการขอสิทธิ์มีมีประจาตัว หลายคนยอมอยูน่ อกกฏหมาย
เพื่อแสวงหามีดประจาตัว แต่ลกู ชายผมคงไม่ได้คิดถึงความยากลาบากเท่านัน้ เพียงแต่ผมยกบริษัทในเครือให้
เขาสองบริษัทเท่านัน้ เขาก็ได้รบั สิทธิ์ในการมีมีประจาตัวทันที หรืออาจเป็ นเพราะมันง่ายเกินไปเขาถึงไม่คอ่ ย
สนใจ
“…ทุกอย่างจะเรียบร้อยลูก ไม่มีอะไรน่ากลัว แม่กบั พ่อจะคอยดูแลลูกตลอดเวลา…” เสียงภรรยาผม
สรุปให้ลกู ฟั ง
“ผมทาไม่ได้หรอกแม่ มันน่าขยะแขยง น่ารังเกียจ”
“ถ้าแกจะผ่าเหล่าผ่ากอก็ตามใจแก คิดให้ดีก็แล้วกัน เพราะนั่นหมายถึงวิถีชีวิตแกต้องเปลี่ยนไป เป็ นไอ้
พวกมนุษย์ชนั้ ต่า อีกหน่อยถ้าแกมีเมียมีลกู อดอยากเข้าก็ตอ้ งเอาลูกมาขายเป็ นลูกค้าข้างถนน ให้คนมีมีด
ประจาตัวเขาซือ้ ไปแล่เนือ้ เถือหนัง ดูดเลือดดูดสมองมากิน รึตวั แกเองก็เถอะ ถึงเวลานัน้ อย่ามาร้องโอดโอยกับ
ฉันก็แล้วกัน ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้…” ผมไม่ได้ตงั้ ใจขู่ลกู เลยเพียงแต่เล่าความจริงให้เขาฟั ง แต่ในนา้ เสียง
อาจจะมีอารมณ์ข่นุ มัวปะปนอยูบ่ า้ ง
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“ ลูกก็เคยเห็นไม่ใช่หรือจ๊ะ เวลามีนายหน้านาพวกมนุษย์ชนั้ ต่ามาขายที่บา้ นเราน่ะ ลูกสังเกตบ้างหรือ
เปล่าว่าพวกมนุษย์ชนั้ ต่าที่เราซือ้ ไว้ครัง้ ละคนสองคนนัน้ มันหายไปไหนหมด…” ภรรยาผมพูดเสียงกรีดกรายกับ
ลูกฟั งคล้ายเธอกาลังข่มขูพ่ วกมนุษย์ชนั้ ต่า
“ผมทราบครับ ผมถึงว่ามันน่าขยะแขยง น่าสงสารเขาด้วย”
“ลูกยังไม่เคยลองน่ะสิลกู ถึงพูดแบบนี ้ พ่อเองอยากให้ลกู ได้ลองเหมือนกัน แต่ติดว่าตอนนัน้ ลูกยังไม่มี
มีดประจาตัว วันนีถ้ ึงได้พามาลองดู เอาน่าลองดูสกั ที ถ้าไม่ชอบหรืออย่างไรพ่อก็ไม่วา่ ตกลงนะลูกนะ” ผมใช้
นา้ เย็นเข้าลูบ เขาไม่ตอบอะไรเพียงแต่น่งั ก้มหน้านิ่ง
“ดื่มเสียอีกหน่อยสิ มันจะช่วยให้ดีขนึ ้ ” ผมบอก
เขายกแก้วนา้ ขึน้ จิบแล้ววางลง สายตาเขามองที่คนรับใช้ประจาโต๊ะ ผมรูว้ า่ ลูกชายผมกาลังมีเมตตาต่อ
พวกมนุษย์ชนั้ ต่า….
…เสียงเปี ยนโนหยุดเล่น ไฟหรี่ลง ผูค้ นที่ยืนคุยต่างรูน้ ยั กัน พวกเขาค่อย ๆ แยกย้ายกลับนั่งตามโต๊ะของ
ตัวเองเพียงครูเ่ ดียวก็เงียบสงบอยู่ในความสลัวราง ไปบนเวทีเปิ ดส่องลงเป็ นวงกลม เจ้าภาพเดินมาหยุดยืนกลาง
แสงไฟ เสียงเขาดังขึน้ อย่างผูม้ ีอานาจ ตามลักษณะของพวกเรา
“….สวัสดีทา่ นผูม้ ีเกียรติทงั้ หลาย ผมขอรบกวนเวลาอันมีคา่ ของท่านสักเล็กน้อย ก่อนจะถึงเวลาอาหาร
ที่ผมจัดเตรียมไว้สาหรับพวกเรา….”
ภรรยาผมจัดแจงผูผ้ า้ กันเปื ้อนให้ลกู ชาย ซึ่งเธอเองเป็ นคนเลือกซือ้ มาสาหรับวันนีโ้ ดยเฉพาะ เธออวดผม
เมื่อตอนเย็น มันเป็ น “ผ้ากันเปื ้อน” ที่ตดั เย็บด้วยฝี มือปราณีต สีเทาทึม แลดูสง่างามตามแบบฉบับของ
ลูกผูช้ าย
ผมจัดแจงผูผ้ า้ กันเปื ้อนให้ตวั เอง โดยมีคนรับใช้ประจาโต๊ะคอยช่วยเหลือผูกตรงด้านหลังคอให้ ภรรยาผม
ผูกให้ลกู เสร็จก็จดั การผูกให้ตวั เอง รวดเร็วชานิชานาญเช่นเดียวกับแม่บา้ นทั่วไปของคนในระดับเรา ที่ตอ้ งใช้
“ผ้ากันเปื ้อน” เป็ นประจายามที่ตอ้ งทาครัวเอง
ทุกคนต่างสาละวนกับการผูกผ้ากันเปื ้อนอยูใ่ นความสลัว ราวกับกุ๊กภัตตาคารกาลังเตรียมตัวก่อนจะสับ
หมูหรือสับเนือ้ แต่เกรงว่าเลือดของสัตว์บนเขียงจะกระเซ็นมาเปื ้อนเสือ้ ผ้าอันสวยงามของเขา
…..ไชโย ไชโย ไชโย….. เสียงตะโกนก้องห้อง
สิน้ เสียงโห่รอ้ งไฟในห้องค่อย ๆ สว่างขึน้ จนจัดจ้าแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน ประตูทางด้านขวามือเปิ ด
ออกทุกคนมองไปที่ประตู ร่างของชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงโลหะกาลังถูกเข็นเข้ามา ร่างกายของเขาไม่มีอะไร
ปกปิ ด นอกจากปลอกเหล็กที่ยดึ ไว้ตรงกลางลาตัวและตามแขน, ขา ส่วนหัวที่ถกู คลุมไว้ดว้ ยกล่องโลหะ
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สี่เหลี่ยมครอบมาถึงคอ ยึดติดกับเตียง ไม่มีใครเห็นหน้าเขา ไม่มีใครรูว้ า่ เขาเป็ นใคร เตียงแรกผ่านไป เตียงที่
สองเข็นตามเข้ามา ทุกสิ่งคลายกับเตียงแรก ผิดแต่วา่ ร่างที่นอนเปลือยอยู่บนเตียงนีเ้ ป็ นผูห้ ญิงเท่านัน้ เอง
“ทาไมต้องเอากล่องเหล็กครอบหัวไว้ดว้ ยล่ะพ่อ?” ลูกชายผมถามขึน้
“มันเป็ นกฏ การที่เราจะกินคนด้วยกันเราจะต้องไม่สงสารมัน ไม่เห็นดวงตาอ้อนวอนของมัน ไม่ได้ยิน
เสียงร้องขอชีวิตของมัน
“สงสารมันไม่ได้หรอก ไอ้พวกมนุษย์ชนั้ ต่าพวกนีม้ นั เกิดมาเพื่อให้คนอย่างพวกเรากิน ถ้าเราสงสารมัน
เราก็ไม่มีความสุข …..” ภรรยาผมเสริมให้ลกู ฟั ง
ดูจากรูปร่างของคนทัง้ สองที่นอนอยู่บนเตียงกลางแสงไฟ เห็นได้ชดั ว่าเจ้าภาพมีการเตรียมการเป็ นอย่างดี
ร่างทัง้ สองพ่วงพีนา่ ลิม้ รส ขนตามตัวถูกโกนออกจนเกลีย้ ง ร่างกายชาระล้างขาวสะอาด ผิวของหญิงสาวเป็ นสี
ชมพูนวลเปล่งปลั่งด้วยเลือดฝาดภายใน
แน่นอน งานระดับนีค้ งไม่อยากให้มีท่ีติ
ร่างทัง้ สองนอนหายใจอยูก่ ลางแสงไฟ ล้อมรอบด้วยสายตาที่หิวกระหาย
“……..ครับถึงเวลารับประทานอาหารร่วมกันแล้วครับ ขอเชิญทุกท่านรับทานได้เลย ขอบคุณครับ”
เสียงเจ้าภาพกล่าวอาลาเวที
สิน้ เสียงผูป้ ระกาศผูค้ นเริ่มเคลื่อนไหวคึกคัก
“ ไปกันเถอะเรา เดี๋ยวจะไม่ทนั ” ภรรยาผมเตือนพลางหยิบมีดของเธอ แล้วลุกขึน้ ยืน
“ผม…ผม ไม่กล้าครับ” ลูกชายผมเสียงสั่น
“เอ๊….อะไรกันอีกเล่า” ผมชักอารมณ์เสีย
“ไปเถอะลูก ไม่ลองไม่รูห้ รอก ดูคนอื่นเขาสิออกไปกันหมดแล้ว ” ภรรยาผมฉุดมือลูกให้ลกุ ขึน้
“อย่าลืมมีด” ผมเตือนลูกด้วยเสียงดุ ๆ
“ดูซิ ถ้าไม่อร่อยจริง คนเขาไม่มีรุมกินกินขนาดนีห้ รอก” ได้ยินเสียงภรรยาผมบอกลูก
เบา ๆ ขณะเดิน
ผมมาถึงโต๊ะอาหารก่อนภรรยาและลูก ถึงตอนนีผ้ มไม่ได้สนใครอีกแล้ว หยิบจานได้ก็ตรงรี่ไปที่เตียงหญิงสาวหา
ที่วา่ งเข้าแทรก นมทัง้ สองข้างโดนเฉือนออกไปแล้ว เลือดไหลออกมาไม่หยุด ร่างนัน้ สะบัดดิน้ อยูเ่ ร่า ๆ แต่ก็ไม่
สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของปลอกเล็กได้
ผมเลือกเชือดเอาเนือ้ บริเวณสีขา้ ง เนือ้ ตรงนัน้ ก็กระตุกสั่นเป็ นริว้ ๆ ขึน้ มา มันเต้นสูก้ บั คมมีดของผมอย่าง
สนุกสนาน ผมแล่เนือ้ ชิน้ นัน้ ขาดออกจากลาตัว วางหมับลงบนจานตัวเอง มีเลือดติดมาด้วยพอคละเคล้า
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ใครคนหนึ่งสับฉับลงบนข้อมือ เลือดกระเซ็นมาถูกใบหน้าผม ผมหันไปมอง เขาเอ่ยขอโทษ แล้วชีใ้ ห้ผมดู
ข้อมือที่ขาดออกจากแขน มันยังเต้นกระตุกอยูไ่ ด้ เราหัวเราะให้กนั อย่างรื่นเริง เขาหยิบข้อมือที่ยงั กระตุกเต้นนัน้
ขึน้ ใส่จาน
“ ผมชอบกินนิว้ มือ มันมีเอ็นกรุบกรับดีเวลาเคีย้ ว” เขาบอกผมพร้อมรอยยิม้ สมใจ
ผมหันกลับมามองที่รา่ ง มันแหว่งเว้าไปอย่างน่าใจหายรวดเร็วกันจริง ๆ มองเห็นแต่
“มีดประจาตัว” วาววับ วุ่นวาย เฉือดเฉือน เถือกเถือลงไปบนร่างแทบไม่มีท่ีวา่ ง
ผมเร่งมือแล่เนือ้ ตรงสะโพกออกมาชิน้ เขื่องพอสมควรยกใส่จาน ถึงตอนนีท้ อ้ งได้ถกู แหวะออกจนเหวะ
หวะใส้ทะละทะลักออกมาคลุกเคล้ากับเลือด ผมไม่ชอบกินเครื่องในนักและคิดว่าเนือ้ ในจานคงพออิ่ม จึงล่าถอย
กลับมายังโต๊ะ
“อุ๊ย มีตวั อ่อนอยูใ่ นท้องด้วย” เสียงผูห้ ญิงกรีด๊ กร๊าดดีใจ
ผมไม่ได้หนั กลับไปมอง ไม่สนใครอีกต่อไป นอกจากเนือ้ แดงสดบนจานตัวเอง ค่อยเดินประคองมัน
กลับมายังโต๊ะ
ภรรยาและลูกชายของผมยังไม่กลับมา ผมเรียกคนรับใช้ประจาโต๊ะมาปลดผ้ากันเปื ้อน ซึ่งเปรอะ
เลือดออกจากตัวเขาลนลานเข้ามาอย่างพินอบยิ่งกว่าเดิม ภาพที่เขาเห็นคงทาให้เขาตกใจ และมันคงสอนให้
พวกเขาเชื่อฟั งผมเป็ นอย่างดีทีเดียว ถ้าเขายังไม่อยากเป็ นอย่างร่างที่ถกู รุมทึง้ อยูน่ นั้
“เอาอย่างเดิมมาแก้ว” ผมสั่งผ้ากันเปื ้อนพันตัว
ผมนั่งจิบเครื่องดื่มรอภรรยาและลูก ทัง้ คูท่ งั้ สองกลับมา ภรรยาผมเดินนาหน้า ในจานของเธอพูนด้วยเนือ้
เคล้ากับเลือด ดูเหมือนจะมีกระดูกอ่อนปนมาด้วย ลูกชายผมเดินตามหลังมาติด ๆ ใบหน้าเขาซีดเผือดคล้ายจะ
เป็ นลมในจานที่ถืออยูม่ ีเพียงนิว้ หัวแม่เท้าอันเดียว
“ไอ้เซ่อเอ๊ย แย่งมาได้แค่นีห้ รือวะ” ผมเกิดโทสะจนระงับไม่อยู่ รูส้ ึกอับอายที่ลกู ชายผมทาให้ผมต้อง
เสียหน้า
“คุณก็รู…
้ .ใจเย็น ๆ สิ ลูกเรามันไม่เคย” ภรรยาผมพูดกับผมด้วยเสียงนุม่ นวล
ผมหวนนึกถึงตัวเองเมื่อครัง้ แรกที่พอ่ พาไปกินคนตัวเองก็ไม่ตา่ งกับลูกชายตอนนีม้ ากนัก นึกถึงเช่นนีจ้ งึ
ค่อยสงบลง รูส้ กึ สงสารลูกชายขึน้ มา
คนรับใช้ประจาโต๊ะปลดผ้ากันเปื ้อนให้ทงั้ สอง
“พอขอโทษ…..กินดูลกู ลองดู” ผมบอกลูกด้วยความสานึกผิด
ลูกชายผมค่อยมีใบหน้ายิม้ ขึน้ มาหน่อย เขาพยักหน้ารับและจ้องมองผม คล้ายจะลอกเลียนกิริยาที่ผม
จัดการกับเนือ้ สดในจาน
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มือซ้ายของผมหยิบซ้อมขึน้ มาจิม้ ลงบนเนือ้ มือขวาผมถือมีดประจาตัว เถือเนือ้ นัน้ ให้ขาดจากกันพอดีคา
ใส่เนือ้ เข้าปากเคีย้ วอย่างช้า ๆ เพื่อดูดซับรสชาติของมันให้ถว้ นทั่ว
“นุม่ นุม่ จริง ๆ เขาคงขุนไว้นาน” ผมบอกกับภรรยา
“คุณว่าอะไรนะ ?” เธอเงยหน้าขึน้ ถาม เห็นได้ชดั ว่าเธอไม่ได้ฟังผม ภายในปากเธอแดงเหมือนคนกิน
หมากสมัยโบราณ
“ผมว่ามันนุน่ ”
“ค่ะ ๆ เธอพยักหน้ารับ แล้วก้มลงหั่นเนือ้ ในจานของเธอ ยกขึน้ ใส่ปาก”
“ดิฉนั ตัดเอากระดูกซี่โครงอ่อนมาด้วย อยากจะเสริมจมูกให้โด่งขึน้ อีกหน่อย คุณว่าดีไหมค่ะ ?” เธอพูด
ขณะเคีย้ ว
“แล้วแต่คณ
ุ เถอะ”
“อ้าวลูก ทาไมไม่กินล่ะ มัวมองอะไรอยู่ กินสิลกู อร่อยนะ…..” เธอพูดกับลูกทัง้ ที่ปากยังไม่วา่ ง
“ลูกชายผมลังเลอยู่นิดหนึ่ง เขาค่อย ๆ เฉือนหนังตรงโคนหัวแม่เท้าขึน้ มานิดหน่อย แต่คา้ งมือไว้
“ลองแตะ ๆ ดูก็ได้ อย่าไปคิดถึงศีลธรรมให้มากนักศีลธรรมมันเป็ นเรื่องของไอ้พวกมนุษย์ชนั้ ต่า ”
“กินซะลูก….แม่ขอร้อง”
อย่างไม่คอ่ ยเต็มใจนัก เขายกส้อมที่จมิ ้ หนังหัวแม่เท้าขึน้ ใส่ปาก ทัน ทีท่ีลนิ ้ เขาสัมผัสรส ผมเห็นใบหน้า
ของเขาแปรเปลี่ยนไป ราวกับว่าเขาได้พบสิ่งมหัศจรรย์ท่ีเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอะเจอ ดวงตาของเขาวาววาม
ฉายแววแห่งความดุรา้ ยออกมา เข้าจองมองหัวแม่เท้าในจานอย่างหิวกระหาย
ผมยิม้ ให้กบั ภรรยา เธอเองก็ลอบมองลูกเช่นกัน เธอยิม้ ตอบ
ลูกชายผมใช้สอ้ มจิม้ หัวแม่เท้าทัง้ ดุน้ อ้าปากกว้างแล้วยัดมันเข้าไป เขาเขีย้ วมันอย่างตะกละตะกลาม
เขาคงรูส้ กึ ถึงรสชาติเนือ้ คนแล้ว สีหน้าของเขาไม่เหลือวี่แววความเป็ นคนขีส้ งสารมนุษย์ชนั้ ต่าอยูเ่ ลย
“ดิฉนั บอกคุณแล้วว่าให้เวลากับลูกหน่อย” ภรรยาผมพูดขึน้ อย่างภาคภูมิ ผมไม่ตอบอะไร ยังคงมอง
ลูกชายอย่างชื่นชม
ลูกชายผมเคีย้ วเนือ้ หัวแม่เท้าอย่างเอร็ดอร่อย สักครูห่ ลังจากที่เขาดูดซึมรสชาติอนั หอมหวานของมันแล้ว
เขาปลิน้ กระดูกหัวแม่เท้าออกมาจากปาก มันขาวสะอาดไม่มีเศษเนือ้ หรือคราบเลือดติดอยูเ่ ลย เขาคงดูดซับมัน
จนหมดนา้ ก่อนเค้นคายกระดูกออกมา สักครูเ่ ขาคายเล็บเท้าตามออกมา ในปากยังเคีย้ วเอือ้ งเนือ้ อยู่ ผมรูว้ า่
เขายังไม่อยากกลา้ กลืนมันลงคอ เพราะความเสียดายรสชาติของเนือ้ คนนั่นเอง
“พ่อบอกลูกแล้วว่าลูกจะไม่ผิดหวัง นี่เพียงแค่นิว้ หัวแม่ตีนเท่านัน้ นะ พ่อจะบอกให้” ผมสัพยอก
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ลูกชายผมมองตอบ ใบหน้าของเขาเหมือนสานึกผิด ที่ไม่ยอมเชื่อตัง้ แต่แรก ไม่เช่นนัน้ เขาคงได้เนือ้ มากิน
อีกมากกว่านี ้ นา้ ตาเขาซึมเอ่อ ผมไม่แน่ใจว่ามันเอ่อท้นขึน้ มาเพราะความสานึก หรือว่ามันท้นขึน้ มาเพราะความ
เอร็ดอร่อยที่เขาได้รบั ในที่สดุ เขากระเดือกกลืนเนือ้ ในปากอย่างแสนเสียดาย
“เดี๋ยวผมจะออกไปเอาอีก” เขาขยับตัวจะลุกขึน้
“ไม่ตอ้ งไปหรอกลูกเอ๋ย ปานนีค้ งเหลือแต่กระดูกแล้ว” ผมแบ่งเนือ้ ในจานให้ลกู ชายอีกเล็กน้อย เฝ้าดู
เขาเคีย้ วกินอย่างหมดห่วง
“รักษามีดประจาตัวไว้ให้ดี มันเป็ นสิทธิท่ีเจ้าจะได้กินเนือ้ คนด้วยกัน ” ผมบอกกับลูกในขณะที่ตวั เอง
กาลังแล่เนือ้ ในจาน
“แม่ขอผมอีกหน่อย” เสียงลูกชายผมเว้าวอนฟั งน่าเอ็นดู…..
……สักครูผ่ มเหลือบมองเห็นลูกชาย เนือ้ ในจานของเขาหมดแล้ว แต่ในมือเขายังกระชับ “มีด
ประจาตัว” แน่น เขากาลังจองมองคนรับใช้ประจาโต๊ะ ด้วยสายตาที่ผมรูว้ ่าเขาต้องการอะไร
ผมยิม้ ให้กบั ตัวเองขณะก้มลงมองเนือ้ ในจาน ผมค่อย ๆ ผ่านมันออกเป็ นชิน้ บาง ๆ แล้วจิม้ ขึน้ มาเคีย้ วช้า ๆ
อย่างพ่อบ้านที่มีความสุขกับครอบครัวอันอบอุน่

ที่มา : ซัลฟา. (ตุลาคม 2553). มีดประจำตัว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2560 จากhttp://oknation.nationtv.tv/
blog/print.php?id=650359
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