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	 “อย่าร้องไห้ไปเลย อลิศ”	

	 ราชินีแห่งดินแดนมหัศจรรย์พูดปลอบใจเด็กน้อย

 อลิศยังคงสะอึกสะอื้น เธอไม่ได้ร้องไห้จริงจังนัก ซึ่งก็นับเป็นเรื่อง

ธรรมดาของเด็กผู้หญิงที่มักจะร้องไห้เวลาที่ไม่รู้จะคิดต่อไปทางไหนดี

 ราชินีแห่งดินแดนมหัศจรรย์บีบมือปลอบใจ 

 “อลิศ เธอลองคิดดูสิว่าเธอน่ะน่ารักขนาดไหน”

	 เอ...น่ารักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความรู้สึกสิ้นหวังของอลิศหนอ		

คุณพระราชินีนี่ก็

	 อลิศยังคงสะอื้นอยู่

	 “เธอลองคิดดูว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักขนาดไหน เธอลองคิดดู 

ว่าเธอเดินทางมาไกลขนาดไหนแล้ว” ราชินีพูดต่อ “คิดดูสิว่าตอนนี้อากาศดี 

แค่ไหน คิดดูว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้ว คิดอะไรก็ได้ แต่อย่าร้องไห้”

	 อลิศหัวเราะเบา ๆ หัวเราะในขณะที่เธอกำาลังร้องไห้อยู่  

	 “คนเราห้ามการร้องไห้ด้วยการคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วยหรือเพคะ” 
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 “ฉันทำาอย่างนั้นบ่อย ๆ”	ราชินีตอบยิ้ม ๆ	“เธอก็รู้ไม่ใช่หรือ ว่าไม่มีใคร

ทำาอะไรสองอย่างพร้อม ๆ กันได้ แต่เราสามารถทำาและคิดคนละอย่างได้”

	 อลิศขมวดคิ้ว

	 “ไหนเธอลองเริ่มคิดถึงอายุตัวเองดูก็ได้ เธออายุเท่าไรจ๊ะเด็กน้อย”

 “หนูอายุ 7 ขวบครึ่งพอดี”	อลิศหยุดร้องไห้แล้ว เธอเพ่ิงสังเกตเห็น 

วงหน้าอันงดงามของราชินีแห่งดินแดนมหัศจรรย์ 

 ราชินียิ้มตอบ “หนูไม่จำาเป็นต้องพูดคำาว่าพอดีหรอก ถึงอย่างไรฉัน 

ก็เชื่อจ้ะว่าเธออายุ 7 ขวบครึ่ง ทีนี้ลองใหม่ หนูลองเชื่ออะไรอย่างอื่นดูบ้าง 

ลองไหม ตอนนี้ฉันอายุ 170 ปี 4 เดือน กับอีก 1 วัน”

	 อลิศยิ้มบ้าง “หนูไม่เชื่อหรอกเพคะ”

 ราชินียิ้มอีก	“ทำาไมล่ะ” 

	 ถึงตอนน้ีถ้ามีใครเดินผ่านมาก็อาจจะแปลกใจที่เห็นคนสองคนกำาลัง

ยิ้มแฉ่งใส่กัน

	 “ทำาไมหนูถึงไม่เชื่อจ๊ะ คราวนี้ลองใหม่ หลับตา หายใจลึก ๆ นะ แล้ว

คิดใหม่ ฉันอายุเท่าไรจ๊ะ”

	 อลิศหัวเราะ “ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามคิดหรอกเพคะ ไม่มีใครเชื่อ

เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอก”

 ราชนิเีอือ้มมอืไปปดัปอยผมนอ้ย ๆ  ทีต่กมาปดิหนา้อลศิออก “บางทอีาจ

เป็นเพราะหนูยังไม่เคยฝึก”
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 “ฝึกอะไรเพคะ”

 “ฝึกที่จะเชื่อไง” ราชินีตอบ  

 “ฝึกที่จะเชื่อ...?”

 “ใช ่ตอนทีฉั่นอายเุทา่เธอ เทา่เธอเปะ๊เลยนะ ฉนัฝกึเชือ่เรือ่งทีเ่ปน็ไป

ไม่ได้ทุกวันเลย บางทีนะ ก่อนที่จะกินอาหารเช้าเสร็จ ฉันก็ฝึกเชื่อเรื่องที่เป็น

ไปไม่ได้หมดไป 6-7 เรื่องแล้ว”

	 ....................

	 ทีอ่่านจบไปน้ันเปน็ส่วนหนึง่ของนทิานเรือ่งหนึง่	ไม่ใชต่อนขึน้ตน้เรือ่ง	

และก็ไม่ใช่ตอนจบของเรื่อง	มันเป็นแค่ช่วงสั้น ๆ ช่วงหนึ่งในเรื่อง	

	 นิทานเรื่องนี้เขียนข้ึนใน	พ.ศ.	2414	โดย	ลูอิส	คาร์รอล	นับปีก็	

ร้อยกว่าปีมาแล้ว	คนไทยรู้จักนิทานเรื่องนี้ในชื่อ	 ‘อลิศในดินแดนมหัศจรรย์’	

ในสายตาของผมแล้วนิทานเรื่องนี้นับเป็นนิทานที่ไม่สมเหตุสมผลมากที่สุด

เรื่องหนึ่ง

	 โดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ

	 นิทานทุกเรื่องในโลกนี้ไม่มีเรื่องใดสมเหตุสมผลเลย เรื่องที่เป็นไป 

ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในนิทาน ลิงพูดได้ ใบไม้มีขา ม้าล่องหน

 แตน่ีแ่หละคอืเสนห่แ์หง่นทิาน ปรชัญาอันยิง่ใหญท่ีต่ดิตวัมากบัมนษุย์
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ตั้งแต่เกิด ‘ความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด’ และว่ากันว่าปรัชญา

ง่าย ๆ ข้อนี้มันจะค่อย ๆ เสื่อมสลายไป เมื่อใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ บนโลก

	 ผมคิดถึงนิทานเร่ืองนี้อีกครั้งในวันที่เร่ิมมีผมสีขาว ๆ  แทรกอยู่บนหัว	

เริ่มคิดถึงราชินีอายุเกินร้อยปีพระองค์นั้น	และก็เริ่มคิดถึงสาวน้อยอลิศ	ยิ่งใน

วันที่มีคนเขียนจดหมายมาถามผมว่า	ทำาอย่างไรเราจึงจะกล้าฝัน

	 ท่านหน่ึงถามผมหลังจากทักทายกันแถวสวนลุมฯ	“ทำาอย่างไรผมจึง

จะกล้าฝันที่จะแสดงงานศิลปะของตัวเองสักครั้ง”

	 ผมคิดถึงรอยยิ้มของราชินีที่ไม่ยอมแก่	แล้วก็บอกเขาว่า	ใครเป็นคน

บอกเขาว่าเขาไม่กล้าฝัน	ประโยคที่เขาพูดเม่ือกี้คือความฝันแท้  ๆ และก็เป็น	

ความฝันที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเสียด้วย

	 เห็นเหมือนผมไหมครับว่าความกล้าน่ะเขามีแล้ว	แม้จะเป็นความกล้า

แบบกลา้ ๆ  กลวั ๆ  แตก่ถ็อืวา่เป็นความกลา้	เขาแคข่าดอะไรไปอยา่งหนึ่งเทา่นัน้

	 ผมบอกเขาอีกว่า	 ส่ิงที่เขาต้องทำาหลังจากกล้าก็คือ	 เขาต้องเชื่อ		

เขาตอ้งเหน็มนั	เขาตอ้งเหน็ภาพงานแสดงศลิปะของเขาอยู่ในหวัอย่างชดัทีสุ่ด	

	 “แล้วมันจะเป็นจริง”	ราชินีองค์นั้นบอกกับทุกคน

	 ผมทำางานดา้นนีม้าตัง้แตย่งัเรยีนหนงัสอื	นบัปกีน่็าจะเกอืบ ๆ  30	ปแีล้ว	

มีผู้คนมากมายที่ผมเคยทำางานด้วย	บางคนเชื่อในทุกส่ิงทุกอย่าง	เชื่อในคน	

ทุกคน	บางคนไม่เคยเชื่ออะไรเลยแม้แต่ตัวเอง	บางคนเชื่อแต่ตัวเอง	ไม่เคย
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เชื่อในคนอื่น	ในสมรภูมิแห่งความฝัน	หลายคนถูกฝังอยู่ที่นั่น	และอีกหลาย

คนได้เป็นวีรบุรุษที่เรารู้จัก

	 แล้วผมก็เริ่มถามคำาถามซ้ำา ๆ กับดินแดนมหัศจรรย์

	 เราห้ามการร้องไห้ด้วยการคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ได้จริงหรือ

 เราสามารถคิดในแง่บวกและแง่ลบไปพร้อม ๆ กันได้จริงหรือ

 เราจะกอดความฝันของเราไว้ตลอดชีวิตได้จริงหรือ

 ฯลฯ

	 ในฐานะที่นิตยสาร	a	day	ฉบับพิเศษ	100 ขวัญจิต (100 IDOLS) 

เอารูปยิ้มแฉ่งของผมไปลง	แล้วก็ขานนามผมว่า	THE	REALISTIC	DREAMER	

ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนักว่ามันแปลว่าอะไร	ตอนแรกจะแปลเอาเองว่า	

‘จินตนาการสมจริง’	ซึ่งฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นคำาโฆษณาของโทรทัศน์สีมาก	

กว่า	แตอ่ยากจะเรยีนตามตรงว่า	การเรยีกผมอยา่งนัน้มนัทำาใหผ้มรูส้กึสะเทิน้

	 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	 ผมก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้	 โอกาสที่ท่าน	

บรรณาธิการนติยสาร	a	day	เชือ้เชญิผมใหม้าเขยีนประจำาในหนา้สุดทา้ยของ

นติยสารฉบบันี	้ประเดมิการเขยีนเรือ่งแรกดว้ยนทิานของเดก็นอ้ยอลิศ	กบัการ

สารภาพว่า	ผมเปน็คนหนึง่ที่ไมเ่คยฝึกคดิเรือ่งที	่‘เป็นไปไมไ่ด’้ ให	้‘เป็นไปได’้ 

อย่างที่ราชินีแห่งดินแดนมหัศจรรย์ฝึกและพยายามที่จะสอนอลิศเลย
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	 ไม่เคยซ้อมคิดหลังอาหารสามเวลาว่า	ทุกอย่างเป็นไปได้	ไม่เคยต้อง

ท่องก่อนนอนว่า	มันต้องเป็นไปได้	มันต้องเป็นไปได้

	 ด้วยความสัตย์จริง ผมคิดเพียงแค่นี้ 

	 “ในโลกนิทานหรือโลกจริงใบนี้ มันมีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยหรือ”

			 ตลอดเวลา
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กาลครั้งหนึ่ง	ในยุคที่มีเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่เต็มไปหมด

ยังมีเจ้าหญิงอยู่องค์หนึ่งชื่อ	เจ้าหญิงแสนโหล		

เจ้าหญิงมักตรัสเสมอว่า

ใบหน้าของพระองค์ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับเจ้าหญิงเมืองอื่น ๆ เลย

		

“ทำาไมเจ้าหญิงต้องใส่กระโปรงบานและยาวอย่างนี้”

เจ้าหญิงมักตรัสอย่างนี้กับสาวใช้คนสนิท	

“แล้วทำาไมเจ้าหญิงต้องใส่มงกุฎด้วย

ฉันไม่อยากเหมือนเจ้าหญิงคนอื่น ๆ เลย 

ฉันอยากเป็นตัวของตัวเอง ฉันอยากเป็นเจ้าหญิงหนึ่งเดียว 

ไม่อยากเป็นเจ้าหญิงแสนโหล 

อย่าว่าแต่แสนโหลเลย โหลเดียวฉันก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าฉันเหมือน”

ดังนั้น	เจ้าหญิงแสนโหลจึงสั่งให้สาวใช้คนสนิท

ไปสืบดูว่าเจ้าหญิงเมืองอื่น  ๆ เขาทำาอะไรกันบ้าง
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“องค์หญิงเพคะ”	สาวใช้กลับมารายงาน

“เจ้าหญิงราพันเซลที่อยู่เมืองถัดไป

เป็นเจ้าหญิงที่มีผมดำายาวสลวยเพคะ”

“อ๋อ เจ้าหญิงราพันเซลที่ปล่อยผมยาวลงมาจากหอคอย

เพื่อให้เจ้าชายปีนขึ้นไปใช่ไหม

ดีละ ฉันไม่อยากเหมือนนางหรอก

ฉันไม่อยากเป็นเจ้าหญิงแสนโหล ฉันไม่อยากเหมือนใคร”

พูดจบ	เจ้าหญิงแสนโหลก็เอากรรไกรมาตัดผมอันยาวสลวยของเธอออก

สาวใช้เห็นดังนั้นก็ตกใจ

“ไม่ต้องตกใจ ไปสืบมาอีกว่าเจ้าหญิงองค์อื่นเขาทำาอะไร”

สาวใช้กลับมาอีกครั้ง	พร้อมรายงาน

“ถัดไปอีกสามเมืองเพคะ

ประชาชนเรียกขานเจ้าหญิงองค์นี้ว่า เจ้าหญิงนิทรา 

ว่ากันว่านางหลับใหลเพื่อรอเจ้าชายมาจุมพิต”
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“ดีละ”	เจ้าหญิงแสนโหลทำาหน้าเชิดเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าว

“ถ้าอย่างนั้น ฉันจะไม่ยอมนอนหลับง่าย ๆ ฉันไม่อยากเหมือนนาง

เจ้าต้องคอยปลุกฉันนะ คราใดที่ฉันเผลอนอนหลับ เจ้าต้องปลุกฉัน”

สาวใช้หายไปอีกหลายวัน	

กลับมาคราวนี้สาวใช้มีเรื่องเจ้าหญิงเมืองอื่นมาเล่าให้ฟังถึงสามสี่เมือง

“เจ้าหญิงสโนว์ไวต์เธออยู่กับคนแคระทั้งเจ็ดเพคะ”

“จริงหรือ น่าเกลียดจังเลย

เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่กับผู้ชายเยอะแยะได้อย่างไร”

เจ้าหญิงแสนโหลกล่าว

“แต่ในวังขององค์หญิง ก็มีทหารหนุ่มเต็มไปหมดนี่เพคะ”	สาวใช้ทัก

เจ้าหญิงแสนโหลโบกมือเฉไฉ

“เอาน่า แล้วในวังของเรามีคนแคระไหมล่ะ” 

“มีเพคะ แต่เป็นคนแคระผู้หญิง” สาวใช้ตอบ
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“ไล่มันออกจากวังไป ฉันไม่อยากให้ชื่อของฉัน

มีสร้อยคำาท้ายเกี่ยวกับคนแคระทั้งนั้น ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย”

“แต่เขาเป็นแม่ครัวของเรานะเพคะ”

“ไล่มันออกไป แล้วหาแม่ครัวใหม่ 

คราวนี้ห้ามเอาคนตัวเตี้ยมาอยู่ในครัวด้วย” 

เจ้าหญิงแสนโหลเริ่มดันทุรัง		

“แล้วเจ้าหญิงคนต่อไปที่เจ้าไปสืบมาล่ะ”

“ข้ามภูเขาลูกนี้ไปเพคะ มีเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า

ก่อนจะอภิเษกสมรสครองคู่อย่างมีความสุขนิรันดร

พระนางเคยทำางานบ้าน แล้วก็อยู่กับแม่เลี้ยงเพคะ”

สาวใช้เล่าอย่างละเอียด

“ดีสิ ฉันไม่อยากทำางานบ้านอยู่แล้ว เอ...แล้วฉันมีแม่เลี้ยงไหม”

เจ้าหญิงแสนโหลสนใจรายละเอียดไม่แพ้สาวใช้

“ไม่มีเพคะ”	สาวใช้ตอบ
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“อย่างนี้ก็แสดงว่าฉันไม่เหมือนยายนั่น”	เจ้าหญิงแสนโหลดีใจ

“เพคะ แต่ถ้าเสด็จพ่อขององค์หญิงอภิเษกสมรสใหม่เมื่อไร

องค์หญิงก็จะมีแม่เลี้ยงทันที” 

สาวใช้พูดสำาเนียงคล้ายบ่าง	นั่นคือออกไปทางยุ

“ไม่ยอม ฉันไม่อยากเหมือนเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า 

ฉันจะไม่ยอมให้เสด็จพ่ออภิเษกสมรสใหม่”	

เจ้าหญิงแสนโหลทำาหน้าปั้นปึ่ง

และเป็นหน้าปั้นปึ่งแบบที่ได้รับการตรวจสอบจากสาวใช้แล้วว่า

ไม่เหมือนเจ้าหญิงองค์ไหนแน ่ๆ

“แล้วเจ้าหญิงอีกเมืองหนึ่งล่ะ”

“หม่อมฉันลองข้ามแม่น้ำาไปแล้วเพคะ

เมืองที่ฝั่งโน้น มีเจ้าหญิงรจนา พระชายาของเจ้าชายสังข์ทอง

เรื่องราวของพระนางโรแมนติกเหลือเกิน

พระนางทรงเสี่ยงมาลัยเลือกเจ้าชายเพคะ”

“ต่อให้โรแมนติกแค่ไหน ฉันก็ไม่ยอมเหมือน

จากนี้อย่าให้ฉันจับพวงมาลัยนะ”
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ผ่านไปอีกหลายปี

เจ้าหญิงผมสั้นที่ชอบอดหลับอดนอนทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำางานบ้านอะไร

แถมยังรังเกียจพวงมาลัยและคนแคระไปพร้อม ๆ กัน

ก็ยังคงให้สาวใช้ออกเดินทางไปทั่ว	

เพื่อสืบดูเรื่องราวของเจ้าหญิงองค์อื่น ๆ

แล้วก็นำามาเป็นข้อห้ามของตัวเอง	

ยิ่งสืบเยอะ	ข้อห้ามก็ยิ่งเยอะ

ทุกวันนี้	เจ้าหญิงแสนโหลได้เปลี่ยนชื่อใหม่ไปเป็นชื่ออื่นแล้ว

แต่คนทั่วไปก็ยังคงเรียกพระนางว่าเจ้าหญิงแสนโหล

เพราะทุกพฤติกรรมที่เจ้าหญิงพยายามปฏิเสธไม่ทำา

มันกลับทำาให้ผู้คนพูดถึงเจ้าหญิงในเรื่องนั้น

และทุกครั้งที่ผู้คนพูดถึงเจ้าหญิงองค์อื่น ๆ	

ก็มักจะพูดโยงมาถึงเจ้าหญิงแสนโหลเสมอ
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ตัวอย่างเช่น	เมื่อพูดถึงเจ้าหญิงนิทรา	

ผู้คนก็จะพูดต่อว่าแล้วก็มีเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่ง

ที่คล้าย ๆ เจ้าหญิงนิทราแต่ไม่ค่อยยอมนอน

เมื่อพูดถึงเจ้าหญิงสโนว์ไวต์	ก็จะพูดกันต่อว่า

ยังมีเจ้าหญิงที่เคยมีคนแคระอยู่ในวัง

แต่ตอนหลังรังเกียจคนแคระ	เป็นต้น

ไม่มีใครพูดว่าเจ้าหญิงแสนโหลมีเอกลักษณ์พิเศษอันใดเลย	

ยิ่งอยากพิเศษ ยิ่งไม่พิเศษ
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