บทเรื่องสั้นๆ เรื่อง มิคกี้ หมูสับ
เขียนโดย ดิน หิน ฟา, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.
ทองฟายิ่งมืดมิด ดวงดาวก็ยิ่งโดดเดน แตคืนนี้ เมฆฝนมันตั้งเคามาตั้งแตหัวค่ําแลว จึงไมมีดวงดาวให
เห็นแมแตดวงเดียว นอกจากแสงสวางจากอาคารตึกที่ขอบฟา และแสงประกายของฟาแลบแปลบปลาบ ซึ่ง
สวางใหเห็นเปนระยะ
บานหลังหนึ่ง ดูเหมือนวาเจาของบานยังไมหลับ สงสัยจะหิวแย เพราะแสงไฟในหองครัว ยังสวางจา
ถาเดาไมผิด เจาของบานคงมีงานในครัวคางอยูแนๆ
หองครัวที่อยูหลังบาน ก็ดูไมใหญนัก แตภายในทาสีสดใสหวานแหวว ผนังดานหนึ่งของหองครัว ที่อยู
ติดกับหนาตางบานหนึ่ง ติดตั้งหิ้งใสอุปกรณทําครัว ลางลงมา มีเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา หาง
จากผนังหองราวเมตรครึ่ง เปนโตะประกอบอาหาร
บนโตะ มีเขียงไมอันหนึ่ง ขนาดยอมๆ ทําจากตนมะขามวางอยู บนเขียง มีเนื้อหมูกอนหนึ่ง และ มีด
ปงตอ วางอยูขางๆ มันถูกเตรียมไว รอเจาของกลับมา ซึ่งคงไปทําธุระอะไรสักอยาง ดานซายของเขียง มี
ขวดซีอิ้ว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก มีกระดาษแผนหนึ่งวางอยู ไมรูวาวางเอาไวทําอะไร
สวนดานขวา มีตูน้ําเย็นและแกวน้ําใบหนึ่ง
หนาตางหองครัว ยังคงเปดคางไวตั้งแตหัวค่ํา มองเห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ
ความงามของทองฟากําลังจะเปลี่ยนไป ในอีกไมนานนี้
รอชั่วอึดใจ มิคกี้ ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปใน
ซอก ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว เธอ ยื่นมือไปความีด สับลงไปที่เนื้อหมู
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!
โตะสั่นสะเทือน ตามแรงสับ แกวน้ําเขยาและเขยื้อน น้ําในตูน้ําเย็นกระเพื่อมเปนจังหวะ มีดปงตอ
ยังคงสับลงไปที่กอนเนื้อไมหยุด โดยไมเกรงใจสิ่งของที่อยูบนโตะตัวนั้นเลย พวกมันคงจะรูสึกรําคาญเสียงดัง
ปก! ปก! ปก! เสียเต็มประดา แตพวกมันก็จําเปนตองทน แตมีสิ่งหนึ่งคงทนไมไดแนๆ คือ กอนเนื้อหมู ที่ถูก
สับครั้งแลวครั้งเลา จนมันเริ่มแตกเปนเสนๆ
ขณะที่ มิคกี้ ยังคงเมามันกับการสับเนื้อหมู แกวน้ําที่วางอยูขางๆ ตูน้ําเย็น ก็หลนลงไป หลังจากที่
มันเตนระบําอยูนานสองนาน ที่ขอบโตะ
เพรง!
แตมิคกี้ กลับไมสนใจใยดีอะไรเลย เธอรับรูมันแควา แกวมันเคยวางอยูในที่ของมัน แตตอนนี้มันคงทน
ไมไดกับเสียงสับหมู มันจึงเปลี่ยนใจ ทิ้งตัวเองลงไปนอนที่พื้น แนละ โตสูงซะขนาดนั้น มันฆาตัวตายชัดๆ
ทันใดนั้น ไฟฟาในหองก็ดับวูบลง แลวก็ติดสวางขึ้นมาแวบหนึ่ง และก็ดับอีก มิคกี้ไมรูสึกแปลกใจอะไร
เพราะบานของเธอ ไฟฟามันก็ติดๆ ดับๆ อยางนี้มาเปนเดือนแลว โดยเฉพาะหนาฝน เธอคิดวาอาจเปน
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เพราะฝนกําลังจะตก ไฟฟามันก็เลยประทวงเอาเสียดื้อๆ โดยไมเกรงใจคนใชไฟฟาเลยสักนิด เธอมองไป
รอบๆ หอง ผานหนาตางไป เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ตรงหนาตางนั่น ปรากฏเงาของคนถือสิ่งของมี
คมคลายมีด เพิ่งเดินผานไป แตก็อยาเพิ่งไปตําหนิมิคกี้เลย เธออาจมองไมเห็นก็ได
แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่หิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ที่แขวนไวในหิ้ง เปน
ประกาย แตมิคกี้ ก็ยังรูสึกเฉยๆ เธอชางใจเย็นเสียเหลือเกิน เธอไมรูสึกตัวหรืออยางไรวา อันตรายขางนอก
กําลังคืบคลานใกลเขามา มันนากลัวจะตายไป สําหรับผูหญิงคนเดียวในหองมืดๆ
ไฟฟากลับมาติดสวางเหมือนเดิม มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! กับเสียง เคาะ
ประตู กัก! กัก! กัก! ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร เธอจึง
สับหมูตอ จนเนื้อหมูถูกสับเกือบละเอียด
เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ก็ดังขึ้นพรอมกันอีกครั้ง มิคกี้ หยุดฟง ก็ไมมีอะไรอีกตามเคย เธอ
สายหนารูสึกรําคาญเล็กนอย ที่มันมารบกวนกิจกรรมสับหมูของเธอ มิคกี้ รีบสับหมูของเธอใหเสร็จ แตคราว
นี้ เสียงเคาะประตู ดังขึ้นกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ
เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ มิคกี้ รูสึกโกรธ จึงสับมีดปงตอลง
ไปที่เขียงอยางแรง
ฉึก!
คมมีดสับคาเขียงคางอยู มิคกี้ เอี้ยวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พื้น ไปที่ประตูหองครัว บิด
ลูกบิดประตู ประตูเปดออก แลวเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว เสียงรองเทาสนสูงกระทบกับพื้น
คอยๆ เงียบหายไป เพียงครูเดียว ก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได
กรี๊ดดดดดดดดดดด!
เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปดดัง ปง! ไมมีใครรู
วา มันเกิดอะไรขึ้นกับมิคกี้ สาวนอยผูนาสงสาร
แตจากนั้นอีกเพียงไมนาน เสียงรองเทาย่ําที่พื้น ก็คอยๆ ดังขึ้นอีกครั้ง คงเปนคนรายแนๆ แต ... เอะ!
เสียงนั่น มันดูคุนๆ อยูนะ มันมาหยุดอยูที่หนาประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง สงแรงผลักใหประตู
หองครัวปดตัวเอง แต ชาไป มือของใครคนหนึ่ง ยื่นมาจับที่ขอบประตูไวทัน พรอมกับเสียงฟาคํารามลั่น
ครืน!
บรรยากาศค่ําคืนนี้ ดูไมนาเปนมิตรเอาเสียเลย มีดที่แขวนอยูบนหิ้ง สั่นไหวเล็กนอย ตามแรงคําราม
ของฟา เหมือนมีสิ่งลึกลับซอนอยูในหองนี้ แตมิคกี้ ที่อยูขางนอกนั่น จะเปนอยางไรบางนะ
ทันใดนั้น ... ประตูหองครัวก็เปดออก
มิคกี้ผลักประตูเขามาในหอง ในมือกําตนกระเทียมสด ที่เพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น แลวเธอก็หลับตา
กระโดด กรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ
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กรี๊ด! วาว! วู!
มิคกี้ รีบเดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ขางๆ แผนกระดาษ ที่บนหัวของแผนกระดาษแผน
นั้น มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"
เสียงของมิคกี้ ตะโกนดวยความดีใจอีกครั้งวา "วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให
คราวนี้มิคกี้ จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา ลั่น
ลาาาาาาา"
จบ.
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