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ค�าน�า

หากคุณเคยประทับใจในเรื่องราวความรักของหญิงสาวนามว่า  

ธิดา ฤทธ์ินาคา ใน ‘พนัธะลวง ลมหว่งรกั’ แลว้ ฤดีวลัยก็์อยากใหค้ณุไดรู้จ้กักบั 

กอ้งปฐพี ฤทธ์ินาคา ชายหนุ่มผูพ่ี้ท่ีจะมาสรา้งเรื่องราวความรกับนเสน้ทาง 

ปรศินาของเขาใหค้ณุไดส้มัผสัความรกัในอีกรูปแบบท่ีไมไ่ดต้อ้งการการตอบแทน  

ขอแคไ่ดเ้หน็รอยยิม้และรูว้า่คนคนนัน้สขุใจก็เพียงพอ 

และหากคณุเคยเจอคนท่ีสรา้งความรูส้กึใหแ้บบนัน้อยา่งท่ีกอ้งปฐพีเจอ 

ไมว่า่จะเป็นผูใ้หห้รอืผูร้บั ก็ขอใหร้กัษาเขาไวเ้พ่ืออยูเ่คียงขา้งคณุใหน้านจนกวา่

จะจากลากนั ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม

สุดทา้ยนี ้ฤดีวัลยห์วังว่าผลงานการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรจะสรา้ง 

ความทรงจ�าดี ๆ ใหก้ับผูอ้่าน ขอบคุณท่ีใหก้ารสนับสนุนงานเขียน ทั้งของ 

ตวัฤดีวลัยเ์องและของนกัเขียนท่านอ่ืน ๆ เพราะฤดีวลัยร์ะลกึเสมอว่าตวัละคร 

จะโลดแลน่มีชีวิตจรงิได ้ก็เม่ือพวกเขาไดเ้ขา้ไปอยูใ่นใจของผูอ้า่นทกุคน 

กราบขอบคุณทุกคนท่ีท�าใหเ้กิดนิยายเรื่องท่ีสองของชีวิต ขอบคุณ 

ทกุโอกาสท่ีสรา้งก�าลงัใจ ขอบคณุทกุความผิดหวงัท่ีท�าใหไ้ดเ้รยีนรู ้และขอบคณุ

ทกุคนท่ีฤดีวลัยไ์ดร้ว่มงาน พวกคณุคือคนส�าคญัของชีวิต

       

    รัก

ฤดวัีลย์

นักเขยีนนอกเวลา





บทน�ำ

ดวงตาคู่งามดั่ งตากวางของหญิงสาวสะท้อนแสงจันทร ์

นวลกระจ่าง เบือ้งหน้าของเธอคือม่านละอองน�้าสีรุง้อันเกิดจากสายน�้า 

ตกกระทบโขดประกายสีเงินยวง เป็นท่ีอาจท�าใหห้ัวใจของผูไ้ดเ้ห็นแช่มช่ืน 

เอิบอ่ิม ทวา่หวัใจของเธอกลบัมีแตค่วามทกุขร์ะทม แคฟั่งเสียงน�า้ตกกระทบผา

ก็เศรา้โศกจนอยากหลั่งน�า้ตา

เธอกบัเขาผกูพนัลกึซึง้ครัง้แรกท่ีน่ี แตเ่ขาก�าลงัจะเดนิเขา้สูป่ระตวูิวาห์

กบัผูท่ี้เหมาะสมกนั สว่นเธอก็เป็นไดเ้พียงนางบ�าเรอในคืนอา้งวา้ง จะโทษใคร 

ไดเ้ลา่ ถา้ไมโ่ทษหวัใจอปัลกัษณผิ์ดมนษุยธ์รรมดาของตวัเอง

‘จนกวา่จะถงึวนันัน้ เราจะแหงนมองทอ้งฟา้ยามค�่าคืน ระลกึถงึสายใย

ท่ีผกูพนักนัอยา่งไมมี่ทางตดัขาด แมจ้ะหมดสิน้ลมหายใจ ดวงจนัทรแ์ละดวงดาว

จะอยูเ่คียงขา้งกนัตลอดไป’

เธอกลา่วเสียงแผ่วคลา้ยเห็นตวัอกัษรเหลา่นัน้เรยีงรอ้ยอยู่บนน่านฟ้า 

หลบัตาแลว้ยกสองมือขึน้แนบประทบัหนา้อก สมัผสัจงัหวะของลมหายใจ บอก

ตวัเองวา่พรอ้มแลว้ท่ีจะเป็นหนึ่งเดียวกบัแดนดินแสนรกั ขอใหผ้าชนัแหง่น�า้ตก
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รบัดวงวิญญาณของเธอสูห่ว้งนทีไปพรอ้มกบัชีวิตบรสิทุธ์ิในครรภท่ี์เขาไมต่อ้งการ 

จากนัน้กา้วเทา้เรยีวงามลว่งล�า้สูส่ายน�า้เยน็

ปัง!

ทว่าเสียงปืนท่ีดังแว่วในป่าแทรกแซงความเงียบสงัดหยุดขาเรียว 

ใหช้ะงกังนั ดวงตาคู่งามหนักลบัไปทางฝ่ังเห็นดงไมใ้ตเ้งามืดสั่นไหว จนเม่ือมี

ล�าแสงนวลของดวงจนัทรส์าดฉายลงมากระทบเงา ปรากฏเป็นรา่งสงูใหญ่ของ

ชายฉกรรจเ์จา้ของดวงตาทมิฬ กระแสความเย็นเยือกก็แล่นปราดเขา้สู่หวัใจ 

หญิงสาวไดดี้ย่ิงกวา่ธารน�า้เยน็

‘นะ...นายพนา’ ปากอ่ิมสั่นขยบัเสียงแหบ เอย่นามของมหาโจรใจโฉด

ปัง!

รา่งบอบบางสะดุง้เฮือกในตอนท่ีไดยิ้นเสยีงปืนครัง้ท่ีสองดงัใกลก้วา่เดมิ 

ดวงตาคูน่ัน้ก็กรา้วขึน้กวา่เดิมเชน่กนั จงึกา้วเทา้ถอยหา่งดว้ยหวัใจเตน้สั่นระรวั

ราวลกูกวางผจญพญาเสือ 

แต่ในทุกกา้วท่ีเขาขยับขาล่วงสู่หว้งน�า้ คือในทุกกา้วท่ีถอยเทา้ห่าง 

ออกไป และเม่ือสดุเขตแผน่ดนิท่ีเทา้เหยียบย�า่ รา่งบอบบางก็ถล�าลกึไมอ่าจสมัผสั

พืน้แผน่ดนิ จนตอ้งใชท้ัง้มือและขาพุย้ตีน�า้พยายามประคองตวัใหล้อยคอละลอ่ง

เหมือนลกูหมาหาทางรอด

ปากของเธอเริม่ปริม่น�า้ จมกูก็คอ่ย ๆ  จมลงตาม หากจะรอ้งบอกใหเ้ขา

ช่วยละก็ เขาคงเลือกกดหวัเธอใหด้ �าดิ่งหมดลมหายใจ ซึ่งมนัก็ไม่ต่างกนัเลย 

กบัท่ีเขาแหวกวา่ยพารา่งกายใหญ่หนาเขา้มาใกลแ้ลว้คลอ้งคอเธอไวด้ว้ยล�าแขน

แกรง่ราวกบัเหลก็

‘ถา้สง่เสียงแคเ่พียงนิด ฉนัจะจบัหวัเธอกดน�า้’

ชา่งประจวบเหมาะจรงิ ๆ  ท่ีเธอก�าลงัตอ้งการฆา่ตวัตาย แตไ่มไ่ดอ้ยาก

ถกูใครฆาตกรรม มือบางจงึเกาะเก่ียวล�าแขนใหญ่แน่น ตะลีตะลานใหจ้มกูอยู่

เหนือน�า้ เป็นการแสดงออกถงึความโงเ่ขลาใหเ้ขารูว้า่เธอวา่ยน�า้ไมเ่ป็น

‘สดูลมหายใจใหล้กึสดุปอด’
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ค�าสั่ งเสียงเข้มท�าให้เธอท�าตามอย่างเสียไม่ได้ แลว้ท่ีเขาบอกให ้

สูดหายใจลึกก็ไม่ไดส้ื่อความหมายว่าเขาจะพาเธอด�าดิ่งลงไปใตน้�า้ แมจ้ะ

พยายามตะเกียกตะกาย แต่เขากอดเธอไวแ้น่นราวโซ่ตรวน แลว้พาว่ายทวน

กระแสธารามืดมิด กระทั่งลมหายท่ีกักเก็บไวใ้กลจ้ะหมดลง จึงไดโ้ผล่พน้ 

เหนือน�า้เพ่ือสดูลมหายใจเขา้ปอดเฮือกใหญ่

‘ลกุขึน้เรว็’

ดว้ยก�าลงัเหนือกว่าจึงไม่ยากเลยท่ีจะบงัคบัหญิงสาวใหย้อมจ�านน 

ต่อการฉดุลากขึน้ฝ่ัง แต่เม่ือเทา้ไดเ้หยียบย�่าบนผืนธรณี รา่งใหญ่ก็ทรุดตวันั่ง 

หอบหายใจพรอ้มกบัพาเธอลม้ไปดว้ยกนั น�า้ท่ีหยดออกจากเสือ้ชืน้ของเขาปน

เลือดสดโชยกลิ่นคาว ใบหนา้เหีย้มซีดปากสั่น แต่ดวงตายงัคงความแข็งกรา้ว 

จบัจอ้งมองมาอยา่งมาดรา้ย

เขาก�าลังบาดเจ็บ แต่เธอไม่จ �าเป็นท่ีจะตอ้งสนใจ บอกตัวเองแลว้

พยายามสะบดัแขนออกจากการเกาะเก่ียว แต่เขากลบักระชากเธอลงไปนอน 

แลว้ขึน้ครอ่ม จากนัน้ตรงึขอ้มือบางทัง้สองไวเ้หนือหวั

‘อยา่ท�าอะไรฉนัเลย แมฉ่นัแก่แลว้ ฉนัตอ้งดแูลแม’่ เธอวิงวอนตวัสั่นเทิม้

ตอ่แววตาของชายท่ีจอ้งมองราวกบัเสือจอ้งเหย่ือ

‘แตจ่ากท่ีเหน็ก่อนหนา้ ดเูหมือนวา่เธอก�าลงัจะลาแมต่าย’ เขาแสยะยิม้

เยือกเยน็

หญิงสาวเมม้ปากสนิทมองแววตาหยนัหยามของอีกฝ่าย ในใจก็คิดวา่

ถา้เธอกระแทกหมดัเขา้ท่ีบาดแผล ก็อาจลม้เขาไดโ้ดยไมต่อ้งออกแรง แตก็่ท�าได้

แคใ่นความคดิ เพราะเขาชกัมีดพกปลายคมท่ีเหน็บเอวออกมาแลว้จอ่เขา้ท่ีคอ

‘เธอเป็นคนในหมู่บ้านชนเผ่า เธอต้องรูจ้ักหมอไหมแก้ว’ เขาเอ่ย 

เสียงแหบพรา่สลบัอาการหอบหายใจ ‘พาหมอไหมแกว้มารกัษาฉนั’

‘ท�าไมฉนัตอ้งชว่ยแกดว้ย’ เธอปฏิเสธ แมเ้สยีงจะไมแ่ข็งนกั แตไ่มอ่ยาก

พาความยุ่งยากใจไปใหคุ้ณหมอสาว ทุกวันนีก็้กินบนเรือนขีบ้นหลงัคาของ 

คณุหมออยูแ่ลว้
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‘ถา้อยา่งนัน้...’ เขาหยดุพดูประหนึง่อยากสดูลมหายใจลกึ ก่อนเอย่ตอ่

พรอ้มกับกระชากร่างบอบบางขึน้ งา้งมีดเตรียมปักลงบนหนา้อก ‘ก็ตายเสีย 

ใหส้มใจ แลว้ฉนัจะตามไปจดัการแมเ่ธอกบัหมอไหมแกว้อีกคน’

‘อย่า ฉันยอมแลว้!’ หญิงสาวจ�าตอ้งเปลี่ยนใจ แม่นั้นส�าคัญเสมอ  

หมอไหมแกว้ก็เป็นผูท่ี้ทกุคนรกั เธอไมต่อ้งการใหท้ัง้สองเดือดรอ้น

‘แกตอ้งสญัญากบัฉนัก่อนวา่ ถา้ฉนัชว่ยแกแลว้ จะไมท่ �ารา้ยแมฉ่นักบั

หมอไหมแกว้’ จงึเรยีกรอ้งขอค�าสญัญา

เสยีงกดัฟันกรอดนัน้เกิดจากความโกรธเกรีย้วท่ีถกูย่ืนขอ้เสนอ หรอืเป็น

เพราะบาดแผลท่ีเริ่มสรา้งความรา้วรานมากขึน้ทุกที แต่ขอ้เสนอท่ีหญิงสาว 

หยิบย่ืนใหม้นัไมไ่ดท้ �าใหต้ายในวนันี ้จงึจ�าตอ้งเอย่ค�าท่ีโจรเชน่เขามธัยสัถเ์อาไว้

ใชเ้วลาจ�าเป็น

‘ฉนัสญัญา’

 

“ผมสัญญาว่าจะตามล่าหาตวัสมุนนายพนาทีเ่หลอือยูจ่นสิน้ซาก!”

หลังเสียงประกาศกร้าวของนายต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ ์

ครัง้สดุทา้ยหลงัจากไดเ้บาะแสส�าคญัของคดีดงั มือบางก็กรดีนิว้ลงบนปุ่ มรโีมต

ปิดโทรทศันท่ี์ก�าลงัฉายรายการขา่ว แลว้เลื่อนดวงตาลงมองรูปภาพของมหาโจร

ผูจ้บชีวิตของตนดว้ยการฆ่าตวัตายหนีความผิดทางอาญารา้ยแรง ตามข่าว 

ท่ีเขียนบนหนา้หนงัสือพิมพ์

หลงัจากท่ีการปฏิบตัิการพิเศษน�าทีมโดยสารวตัรอชัวินน�าก�าลงับุก

ท�าลายคา่ยโจรไดส้ �าเรจ็ และปลดปลอ่ยผูท่ี้ถกูลกัพาตวัเพ่ือน�าไปตดัอวยัวะขาย

ใหเ้ป็นอิสระแลว้ หนา้ท่ีส �าคญัต่อจากนีข้องเหล่ามือปราบก็คือการกวาดลา้ง 

สมนุโจรใจชั่วท่ีหนีรอดจากการจบักมุคราวนัน้

ถดัจากพาดหวัข่าวลงมาเป็นรูปของนายพนา มหาโจรตวัรา้ย และท่ี 

ขา้งกนันัน้ปรากฏภาพถ่ายไม่งามตาของศพหญิงสาวชาวชนเผ่านางหนึ่งท่ีพบ

บนเตียงผูป่้วยในบา้นไมก้ลางป่า 
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เนือ้หาขา่วบอกวา่คณุหมอสาวทา่นหนึง่ใหก้ารกบัทางต�ารวจวา่ ผูต้าย

คืออดีตผูช้ว่ยงานวิจยัสมนุไพรท่ีถกูนายพนาฉดุตวัไปในอดีต แตจ่ากการพิสจูน์

ทางนิตวิิทยา ผูต้ายเสยีชีวิตนานแลว้ดว้ยโรคมะเรง็ ทวา่นายพนายงัเช่ือมั่นวา่จะ

รกัษาเธอหายไดด้ว้ยการปลกูถ่ายอวยัวะ

และน่ีเป็นเหตผุลท่ีนายพนาก่อเหตสุะเทือนขวญัลกัพาตวัประชาชน 

เพศหญิงไป เพ่ือสง่อวยัวะใหอ้งคก์รเถ่ือนท�าการทดลอง

“ไอเ้สี่ยบดัซบนั่นเอาแตม่ั่วกามจนเกือบท�างานพงั!”

เสยีงแหบหา้วดงัขึน้หลงัจากเปิดประตหูอ้งเขา้พา แลว้พกพาเสยีงดนตรี

ท่ีดงัจากล�าโพงดา้นล่างของผบัใหญ่ใหเ้ล็ดลอด ดงึดวงตาคู่งามพิสทุธ์ิละจาก

หนา้ขา่วหนัไปมอง

“ฉนัเบ่ือท่ีจะท�างานรว่มกบัมนั อยากเข่ียมนัไปไกล ๆ เสียที” เจา้ของ 

ค�าพูดบอกเธอแล้วก้าวขาเดินเข้ามาวางมือทั้งสองข้างบนโต๊ะ จ้องมอง 

ดว้ยดวงตาขุ่นเคือง “เรารอมานานแลว้นะ แลว้ฉันก็เริ่มอยากปลดตวัเองจาก 

ค�าสั่งสดุทา้ยของนายแลว้”

หลอ่นรูว้า่ในหนว่ยตาเครง่ขมงึคูน่ัน้กกัเก็บความขน้แคน้ไวน้านแคไ่หน 

และมนัคงถงึเวลาท่ีตอ้งทวงคืนแลว้จรงิ ๆ 

รา่งอรชรในชดุเดรสสีด �าลกุขึน้ยืน กา้วเดินไปหยดุท่ีหนา้ตา่งฉาบฟิลม์

ด�าหนาทึบ แต่สามารถมองเห็นภาพการเคลื่อนไหวของนกัท่องราตรีทัง้หลาย 

รวมไปถงึนางระบ�ายั่วยวนบนเวทีไดช้ดัเจน

“พวกมนัอยูใ่กลมื้อแลว้ จะรออะไร” เสียงเขน่เขีย้วยงัดงัแทรกซมึเขา้สู่

ความคดิ “อยา่ลืมสวิา่ท่ีเราท�ามาตลอดก็เพ่ืออะไร”

หลอ่นหยดุน่ิงหลบัตาแลว้ผอ่นลมหายใจ ทวนภาพเหตกุารณม์ากมาย

ท่ีท�าใหค้วามแคน้ฝังลกึหลั่งรนิทว่มหวัใจ นกึถงึใบหนา้ของไอค้นเลวท่ีพรากทัง้

ชีวิตและความรกัใหส้ญูหายไปจากตวั

“เราจะท�าใหม้ันเจ็บปวดทรมานเหมือนท่ีมันเคยท�ากับคนท่ีเธอรกั”  

เสียงพดูแหบหา้วใกลเ้ขา้มาทกุที 



“พวกเขาทรมานอยา่งไร มนัก็จะไดคื้นเป็นรอ้ยเทา่พนัเทา่” หลอ่นเปรย

ออกมาราวกบัละเมอ หายใจหอบหนกัจนเนินอกอ่ิมขยบัขึน้ลง เปลือกตาบาง 

ลืมขึน้ฉบัพลนั เผยดวงตาท่ีมีประกายไฟลกุวาว เปลง่เสียงพดูหนกัแนน่ 

“ฉนัจะเอาเลือดหวัมนัมาลา้งความแคน้ของฉนั!”







บทที่ 1
ศพที่หนึ่ง

หากการประชุมคร้ังนีเ้ป็นเร่ืองเกี่ยวกับการลงมติน�าเทคโนโลยี

ดา้นสถาปัตยกรรมใหม ่ๆ มาใชใ้นโครงการ หรอืถา้ใหเ้ครยีดขึน้ไปอีกสกัหนอ่ย 

อยา่งเชน่เป็นเนือ้หาเก่ียวกบัขอ้กฎหมายดา้นสิ่งปลกูสรา้งท่ีรฐับาลเพ่ิงประกาศ

ใช ้ก้องปฐพ ีฤทธิ์นาคา รองประธานบรษัิทชลธารคอนสตรกัชนัคงจะไม่รูส้กึ 

หน่ายใจจนเผลอทอดสายตาสีนิลมองทอ้งฟ้าสีสดใสนอกหนา้ต่างกระจกบาน

กวา้งของหอ้งประชมุ

“เราจะไมต่ัง้โต๊ะแถลงเพ่ือโตข้า่วไมจ่รงิพวกนัน้บา้งหรอืครบัคณุกอ้ง”

หลงัจากฟังเสียงทุม่เถียงกนัในท่ีประชมุมานาน รองประธานหนุม่ก็ถกู

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดถามความเห็นถึงการโตต้อบข่าวท่ีสรา้งกระแสลบใหแ้ก่

ภาพลกัษณข์องบรษัิท 

ชายหนุม่ลอบถอนหายใจ วางปากกาท่ียงัไมไ่ดใ้ชม้นัเซน็สญัญาจดัจา้ง

ก่อสรา้งถนนหลวงสายส�าคญัสายใหม่ แลว้ลกุขึน้ยืนเต็มความสงูเลยมาตฐาน

ชายไทย จากนัน้วางมือทัง้สองยนักบัโต๊ะ กวาดสายตามองใบหนา้ของผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุทกุคน ก่อนมาหยดุท่ีใบหนา้กงัวลของ ธิดา ฤทธิน์าคา ผูเ้ป็นนอ้งสาว
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แสนรกัหนึง่เดียว

“ผมไม่เห็นความจ�าเป็นอะไรท่ีเราจะตอ้งเสียเวลาไปตัง้โต๊ะแถลงข่าว 

ในเรื่องท่ีมนัไม่จรงิ” เสียงทุม้เอ่ยหนกัแน่นไม่แพด้วงตาท่ีฉายแววความจรงิจงั 

ในทกุค�าพดู 

“แตท่ัง้ขา่วทางทีวีและขา่วในกองหนงัสอืพิมพท่ี์พวกเราทกุคนกวา้นซือ้

มา ก็มีแตข่า่วโจมตีเราฝ่ายเดียวนะคะพ่ีกอ้ง ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นแบบนีจ้ะสง่ผลตอ่

ช่ือเสยีงของบรษัิทในอนาคต” ผูเ้ป็นนอ้งรูดี้วา่ทกุคนรูส้กึอยา่งไร จงึขอเป็นตวัแทน

พดูกบัพ่ีชายเอง

“เม่ือสองปีท่ีแลว้ เราก็เคยเป็นบริษัทโนเนมไม่ใช่หรือ แลว้เม่ือสองปี 

ท่ีแลว้พวกเราทกุคนท่ีนั่งในหอ้งนีท้ �างานเพ่ืออะไร เพ่ือช่ือเสยีงท่ีมีวนัเกิดมีวนัดบั 

หรอืเพ่ืองานคณุภาพแตย่ั่งยืน”

ปณิธานของประธานบรษัิท ผูเ้ป็นบดิาซึง่วางมือจากการบรหิารไปแลว้

ถกูหยิบยกขึน้มาเตือนสติ และแมก้อ้งปฐพีจะไม่ไดยิ้นค�าตอบจากปากท่ีก�าลงั

เมม้แนน่ของแตล่ะคน เขาก็เช่ือเหลอืเกินวา่ยงัคงไดร้บัการสนบัสนนุจากทีมงาน

ใหเ้ป็นผูน้ �าบรษัิทไปสูอ่นาคต

“เราจะจบการประชุมแค่นี ้ขอใหทุ้กคนแยกยา้ยไปท�าหนา้ท่ีของตน 

ใหดี้ท่ีสดุ สว่นตวัผมเองในฐานะรองประธาน...” เขากลา่วเสยีงกอ้งกงัวาน พลาง

หยิบปากกาดา้มเดิมขึน้มาในมืออีกครัง้ และครัง้นีม้ันถูกจดลงบนกระดาษ 

เพ่ือลงนามเซ็นสญัญาจา้งงานกบัรฐับาล “ผมจะเป็นผูต้ดัสินใจรบังานท่ีมั่นใจ

วา่เราท�าไดดี้กวา่พวกเก่งแตป่าก”

จากนัน้ย่ืนหนงัสอืสญัญาสง่ใหแ้ก่ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด พรอ้มรอยยิม้

ท่ีท�าใหใ้บหนา้หลอ่เขม้เตม็ไปดว้ยไรหนวดครึม้ดอูอ่นโยนลงไปถนดัตา 

“ปลอ่ยใหก้ระบวนการยตุิธรรมไดท้ �างานไปตามครรลองของมนั สว่น

พวกเราแคท่�าหนา้ท่ีของเราใหดี้ท่ีสดุก็พอ” เขาพดูทิง้ทา้ยแลว้คอ้มศีรษะขอตวั

เดินออกจากหอ้ง ถอดเสือ้สทูตวัหนา ปลดเนกไทและกระดมุพอใหห้นา้อกท่ี 

เตม็ไปดว้ยมดักลา้มไดค้ลายความอดึอดั แลว้พาตวัเองขึน้ไปสดูอากาศบรสิทุธ์ิ
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บนชัน้ดาดฟา้ อา้แขนรบัสายลมและแดดอุน่ยามบา่ยคลอ้ย 

“ก็ในเม่ือความจรงิเป็นสิ่งไมต่าย แลว้จ�าเป็นหรอืท่ีกอ้งปฐพี ฤทธ์ินาคา 

จะตอ้งป่าวรอ้งใหโ้ลกรูถ้งึความบรสิทุธ์ิผดุผอ่งในใจ” 

ชายหนุ่มร �าพึงพลางลว้งเอากล่องเก็บบุหรี่ออกจากกระเป๋ากางเกง  

จุดไฟแช็กท่ีปลายมวน สบูควนันิโคตินเขา้เต็มปอด แลว้ทอดสายตามองปุย 

สีเทาหม่นท่ีเคลื่อนตวัตามแรงลมกลบทบัเสีย้วดวงจนัทรส์ีขาว ก่อนลดสายตา

ลงมองแสงสีทองท่ีเริ่มฉาบตรงเสน้ขอบฟ้า จากนั้นหลับตาพักทุกความคิด  

ท�าจิตใจใหส้งบ

ทวา่เสยีงสายเรยีกเขา้ท่ีดงัจากสมารท์โฟนในกระเป๋ากางเกงขดัจงัหวะ

ความผ่อนคลาย และพอดหูมายเลขปลายทาง ก็ทอดถอนลมหายใจเสียงยาว

ก่อนเลื่อนปุ่ มรบัสาย

“กอ้งปฐพีพดูครบั” 

“ฉนัโทร.มาเพ่ือขอค�าตอบ” 

ถึงปลายทางไม่ไดแ้นะน�าตวัและเอ่ยค�าทกัทายกลบัอย่างท่ีหวงั เขาก็

จ�าน�า้เสียงเขม้งวดของหญิงสาวปลายสายไดดี้ เธอคือ ไหมแก้ว วงศเ์วช หมอ

ประจ�าหมูบ่า้นชา้งท่ีเขารบัอาสาเขา้ไปฟ้ืนฟสูภาพบา้นเรอืนท่ีถกูไฟเผาดว้ยฝีมือ

ของนายพนา อาชญากรระดบัประเทศ 

“ค�าตอบเรือ่งอะไรครบั” จรงิ ๆ แลว้ กอ้งปฐพีรูอ้ยูแ่ก่ใจวา่เธอหมายถงึ

อะไร แตก็่อยากยั่วยอีุกฝ่ายกลบัเป็นการเอาคืน

“คณุคงเริม่มีอาการความจ�าเสื่อม เพราะถา้หากคณุจ�าเรือ่งท่ีเราคยุกนั

ไมไ่ดจ้รงิ ดฉินัก็คงตอ้งบอกกบัคณุปราณนารายณว์า่ขอปฏิเสธค�าขอรอ้งของเขา 

และไมใ่หค้ณุท�างานนี”้ 

กอ้งปฐพีพ่นลมหายใจพรวด สงบสติ ข่มความขุ่น แลว้ดดัเสียงใหนุ้่ม

สดุขีดเทา่ท่ีจะท�าได ้“คนท่ีความจ�าเสื่อมไมน่า่เป็นผม เพราะผมไดฝ้ากค�ายืนยนั

ไปกับทางเลขานุการแลว้น่ีครบั ว่าผมขอพิจารณาเรื่องท่ีคุณหมอขอเปลี่ยน 

แบบแปลนก่อสรา้ง ซึง่ผมก็จ�าไดว้า่โทรศพัทไ์ปท่ีเบอรนี์ห้ลายครัง้ แตก็่ไมมี่ใคร
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ติดตอ่กลบัมา จนผมคิดไปวา่เจา้ของหมายเลขอาจจะเป็นคนขีล้ืม หรอืไม่ก็งก

คา่โทรศพัทข์ัน้เทพ”

“ดิฉันไม่ไดขี้ล้ืมค่ะ แต่งกค่าโทรศพัทข์ัน้เทพจริงอย่างท่ีคณุบอก ถา้ 

อยา่งนัน้ขอตดัสายสกัครูแ่ลว้ขอใหค้ณุเป็นฝ่ายโทร.กลบันะคะ เพราะมนัเปลอืง

เงินคา่โทรศพัทข์องดฉินั สวสัดีคะ่” ไมท่นัใหเ้ขาพดูทกัทว้ง เจา้หลอ่นก็ใหเ้ขาฟัง

เสียงตดัสญัญาณทนัที 

“มนัอะไรกนัวะเน่ีย แมค่ณุเอ๊ย!”

รองประธานหนุ่มค�าราม แลว้รีบรวันิว้กดหมายเลขเรียกเขา้สดุทา้ย 

ดว้ยความฉนุ แตเ่จา้ของเลขหมายก็ท�าใหเ้ขารอสายนานจนหนา้หงิก  

“สวสัดีคะ่ ขอบคณุท่ีชว่ยดฉินัประหยดัคา่โทรศพัทไ์ปหลายนาที”

แถมยงัพดูอยา่งกบัเธอไมไ่ดท้ �าอะไรผิดเลย เป็นอีกครัง้ท่ีเจา้หลอ่นท�าให้

เขาพน่ลมออกจมกูเป็นกระทิง แลว้กดัฟันเอย่เสียงใหส้ภุาพท่ีสดุเทา่ท่ีขีดจ�ากดั

ความอดทนจะเหลืออยู่

“เขา้เรื่องดีกว่า ผมก็ไม่อยากเสียเวลานานนัก ผมอยากเคลียรก์ับ 

คณุหมอเหมือนกนัท่ีคราวก่อนคณุหมอฝากขอ้ความผ่านเลขานกุารของผมว่า 

ผมเป็นนายสถาปนิกนั่งเทียนเขียนแบบ”

“ไดค้ะ่ จะเคลียรอ์ะไรกบัฉนัก็ได ้แตอ่ยูท่ี่คณุจะเปิดใจฟังฉนัหรอืเปลา่” 

หญิงสาวปลายสายพดูหยั่งเชิง

กอ้งปฐพีก�ามือแนน่ “คณุหมอครบั ใจผมเปิดกวา้งอยา่งกบัประตเูมือง

อยูแ่ลว้ แตอ่ยากรูเ้หตผุลของคณุหมอท่ีไมย่อมรบัแบบก่อสรา้งท่ีผมเขียนสง่ไป” 

“แบบบา้นท่ีคณุท�าเป็นแบบก่ออิฐ มนัไมเ่หมาะกบัท่ีน่ีคะ่” 

“ไม่เหมาะตรงไหนมิทราบครบั เรือนทัง้หมดของหมู่บา้นชา้งโดนเผา 

จนไหมเ้พราะวา่วสัดท่ีุใชเ้ป็นไม ้ผมจงึเอาปัญหามาปรบัปรุงปอ้งกนัให ้ก็เหมือน

กบัท่ีคณุหมอจา่ยยาใหผู้ป่้วยตามโรคนั่นแหละ” กอ้งปฐพีชีแ้จงเหตผุลกลบั 

“แลว้คณุเป็นสถาปนิกจริงหรือเปล่า คงไม่ใช่ผูท่ี้ใชแ้ต่แรงงานในการ 

วาดรูปนะคะ” แตก่ารโตก้ลบัของเธอท�าใหช้ายหนุม่ถงึกบัเหวอ อา้ปากคา้ง สมอง
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วา่งชั่วขณะ 

“คณุหมอวา่อะไรนะครบั”

“แถมยงัเป็นคนหตูงึ หรอืไมก็่เป็นพวกสถาปนิกรุน่ใหมไ่ฟแรง ชอบอวดดี 

แตม่กัเอาหไูปทิง้ท่ีคนันา เลยไมไ่ดยิ้นความเหน็ของคนอ่ืน”

มาเป็นชดุ!

เขาอยากจะโตแ้ยง้ใหแ้สบสนัปานกนั แต่หญิงสาวปลายสายก็ชิงพดู

เสียก่อน “คณุพดูถกูตรงท่ีฉนัจา่ยยาตามโรคของผูป่้วย นั่นหมายความวา่ผูป่้วย

ตอ้งการสิง่ท่ีฉนัท�าใหเ้ขา แตค่ณุเป็นสถาปนิก หนา้ท่ีของคณุคือปลกูเรอืนตามใจ

ผู้อยู่  แต่สิ่งท่ีคุณท�ามันไม่ใช่  ฉันว่าคุณควรจะเอาเวลาท่ีคุณเถียงกับฉัน  

เปลี่ยนเป็นมาดหูนา้งานจรงิก่อนท่ีจะเขียนอะไรในสิง่ท่ีคนท่ีน่ีไมต่อ้งการ หรอืไม่

ก็นั่งเทียนท�างานของคณุตอ่ไป” 

แลว้กอ้งปฐพีก็มาถึงจดุท่ีหมดความอดทน “ดี ผมจะเขา้ไปดหูนา้งาน

ใหม้นัรู ้ๆ กนัไป!”

“เรยีนเชิญคะ่ พรอ้มเม่ือไหรก็่มา”  

“แลว้เราจะไดเ้จอกนัเรว็ ๆ นีแ้นน่อนครบั...คณุหมอไหมแกว้”

เขาบอกลาผ่านน�า้เสียงแกมมาดรา้ยแลว้สอดโทรศพัทล์งในกระเป๋า

กางเกง จากนัน้ทิง้ตวันั่งลงบนมา้นั่ง จดุบหุรี่สบูมวนท่ีสอง หวงัใหม้นัช่วยลด

ระดบัอารมณท่ี์ก�าลงัพลุง่พลา่นในตอนนี้

“พ่ีกอ้ง...ไมเ่ป็นไรจรงิหรอืคะ” 

ค�าถามมาพรอ้มเสียงหวาน ท�าใหเ้ขาสดูลมหายใจเขา้จนลกึสดุปอด 

ป้ันยิม้ก่อนหมุนตัวกลับไปหาน้องสาวท่ียืนประสานมือทั้งสองไวด้า้นหน้า  

จอ้งมองมาดว้ยดวงตากลมโตสีนิลสกุสกาว

“ธิดาอยากไดค้ �าตอบแบบไหนล่ะ พ่ีจะไดต้อบใหถู้กใจ” เขาเอ่ยเยา้ 

นอ้งสาวอยา่งเคย แตผู่เ้ป็นนอ้งไมไ่ดอ้ยากเลน่ดว้ย ยน่คิว้ใสพ่รอ้มเอย่กลบัดว้ย

น�า้เสียงออ่นใจ 

“พ่ีกอ้งละก็ ธิดาจรงิจงันะคะ”
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“พ่ีก็จริงจงั” กอ้งปฐพีคลี่ยิม้ ขยีก้น้บุหรี่ในกระบะทราย “เราไม่ตอ้ง 

เป็นหว่ง พ่ีไมย่อมใหช้ลธารคอนสตรกัชนัเป็นอะไรไปงา่ย ๆ หรอก”

“ท่ีธิดาหว่งไมใ่ชบ่รษัิท แตเ่ป็นตวัพ่ีกอ้งตา่งหาก”

ผูเ้ป็นพ่ียิม้กวา้ง ยกมือหนาขยีห้วันอ้งสาวจนเรอืนผมนุม่สลวยยุง่เหยิง 

“แทนท่ีจะห่วงพ่ี เราน่ะห่วงตัวเองก่อนเถอะ ตัง้ใจเรียนใหจ้บ จะไดอ้อกมา 

ชว่ยงานเตม็ตวัเสียที”

“ธิดาเรียนจบอยู่แลว้น่า” คนนอ้งเชิดคางพดูแสดงความมั่นใจ คนพ่ี 

เหน็แลว้ใหน้กึหมั่นไส ้อยากบดิจมกูนอ้ย ๆ ของนอ้งสาวนกั

“ออ้ คืนนีพ่ี้จะไปพบ เพลงพิณ แลว้นดัเขาใหเ้ขา้มาฟังเรื่องท่ีเราจะ

เสนอทนุการศกึษาให”้

“พ่ีวา่เพลงพิณจะยอมรบัความชว่ยเหลือจากเราไหมคะ”

กอ้งปฐพีถอนหายใจ แตย่งัไมค่ลายรอยยิม้ “ถา้เพลงพิณไดรู้ว้า่เราท�า

เพ่ือแสดงความเสียใจต่อนายก�าธร พ่อของเขาท่ีตายไปเพราะเป็นคนหนึ่งท่ี 

ช่วยชีวิตธิดาจากค่ายโจรนายพนา พ่ีว่าเจ้าเด็กคนนีก็้คงไม่อยากปฏิเสธ 

ความตัง้ใจ”

กระนัน้ ถา้เด็กหนุ่มท่ีช่ือเพลงพิณไม่มายืนยนัการรบัทุนต่อหนา้เธอ  

ธิดาก็คงไม่คลายความกังวล เพราะตามความจริงนัน้ นายก�าธรเป็นหนึ่งใน 

ผูล้กัพาตวัเธอไปใหน้ายพนา แตเ่ขาเลือกท่ีจะกลบัใจในชว่งสดุทา้ยของชีวิต ซึง่

นั่นก็มีคา่แก่การตอบแทน

“แลว้พรุ่งนีพ่ี้คงเดินทางไปดูหนา้งานท่ีหมู่บา้นชา้งแต่เชา้มืด จะได ้

ไม่คา้งคาใจเจา้ของงาน” เขากล่าวต่อในเรื่องอ่ืนเพ่ือเลี่ยงประเด็นในหวัของ 

นอ้งสาว

“เจา้ของงาน?” นอ้งสาวท�าหนา้งง

“ก็ยายคณุหมอไหมแกว้นั่นไง” พอพดูเรื่องนีก็้รูส้กึหงดุหงิดใจ ย่ิงคิด 

ก็ย่ิงอยากไปดหูนา้เจา้หลอ่นเสยีเด๋ียวนี ้แตพ่อเหน็คิว้เรยีวยน่เขา้หากนักบัดวงตา

หวั่น ๆ มองมา ก็ยิม้เอน็ดแูลว้รวบตวันอ้งสาวเขา้มาสวมกอด
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“อย่าห่วง พ่ีไม่ไปกินหัวเขาหรอก ส่วนเราน่ะอยู่ ท่ี น่ีก็ดูแลพ่อกับ 

เจา้ปราณใหดี้ ย่ิงเจา้ปราณมนัเพ่ิงผา่ตดัตามาไมน่าน อยา่ใหท้ะเลอ่ทะลา่เดิน

ไปชนโนน่ชนน่ี”

“ดพูดูเขา้ พ่ีปราณเขาไมใ่ชค่นซุม่ซา่มสกัหนอ่ย” 

กอ้งปฐพีหัวเราะขบขันจนตัวกระเพ่ือม ก่อนคลายวงแขนออกจอ้ง

ใบหนา้ง�า้งอของคนท่ีเพ่ิงถกูแหยถ่งึชายคนรกั ท่ีเหน็แลว้ก็ใหรู้ส้กึอ่ิมใจมากกวา่

เคืองขุน่ 

เขาไมไ่ดก้ลวัวา่ ปราณนารายณ ์ปรเมศศวิะวงศ ์รองประธานควีนส์

คอรป์ บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยล์ �าดบัตน้ของประเทศ และเป็นคนรกัของธิดา จะ

ซุ่มซ่ามท�าตวัเองบาดเจ็บจนกระเทือนถึงผลการผ่าตดัดวงตา แต่เพราะรูว้่า 

ถา้ไมมี่เขาแลว้ คนท่ีจะฝากใหด้แูลพอ่และนอ้งสาวไดก็้คือปราณนารายณ ์

และก็เป็นเจา้ปราณนารายณค์นนีท่ี้ออ้นวอนขอรอ้งใหเ้ขารบังานอาสา

ฟ้ืนฟูหมู่บา้นชา้งแบบไม่ไดส้ตางคส์กัแดงเดียว การท่ีเขาตกลงรบัท�าก็เพราะ

ความวินาศของหมู่บา้นชา้งเกิดจากการท่ีนายพนาบกุชิงตวัธิดาไปเปลี่ยนถ่าย

อวยัวะใหค้นรกั ถงึตน้เหตท่ีุแทจ้รงิจะไมใ่ชค่วามผิดของธิดาเลยก็ตาม

“พ่ีไปแลว้จะรีบกลบั” เขาบอกนอ้งสาวแค่นัน้ แลว้หมนุตวัเดินกลบั 

หอ้งท�างานส่วนตวั จัดการงานทุกอย่างท่ีคั่งคา้งใหเ้สร็จ แมจ้ะล่วงเลยเวลา 

เลกิงานปกต ิ

จนไดยิ้นเสยีงนาฬิกาเตือนบอกเวลา กอ้งปฐพีจงึเปลี่ยนจากชดุท�างาน

ของผูบ้รหิารแสนเครง่ขรมึเป็นสิงหน์กับิดในชดุแจ็กเกตหนงักบักางเกงยีนสีด �า

ซีดตัวโปรด จากนั้นใส่โทรศัพทแ์ละสมุดโนต้เขา้ไปในเป้คู่กาย แลว้ตบเทา้ 

เดินออกจากส�านักงานตรงไปยังลานจอดรถ เพ่ือขึน้ควบซูเปอรไ์บคค์ันโต 

สีด �าดา้นท่ีเขาตัง้ช่ือใหแ้สนเก๋วา่ ‘แบลก็แบร’์

“ลยุงานกนัอีกครัง้นะเจา้หมีด�า” แตก็่มกัเรยีกมนัดว้ยช่ือเลน่ 

เขาสวมหมวกกนัน็อกสีเดียวกบัเจา้หมีด�า สตารต์เครื่องยนตเ์กิดเสียง

ดงักระหึม่ ใหม้นัพุง่ทะยานดว้ยความเรว็ตามใจสั่งของผูเ้ป็นนาย แลน่ฉิวไปตาม
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ถนนสายเศรษฐกิจ ลดัเลีย้วหลบความคบัคั่งของจราจรเขา้ตรอกนัน้ออกตรอกนี ้

กระทั่งเขา้สูแ่หลง่รวมสถานใหค้วามบนัเทิงเรงิใจยามราตร ี

เม่ือหาท่ีจอดใหเ้จา้แบล็กแบรไ์ด ้ชายหนุ่มเดินเทา้ต่อมุ่งตรงไปยัง 

สถานท่ีจดังานแสดงซเูปอรไ์บคซ์ึง่จดัอยา่งย่ิงใหญ่ โดยมีผูส้นบัสนนุเป็นเจา้ของ

ผบัช่ือดงั 

การท่ีเขารูว้่าเพลงพิณจะมางานนีก็้ตอ้งขอบคุณสารวตัรอชัวินท่ีสืบ

ขอ้มลูมาให ้แตส่ารวตัรใหญ่ไม่ไดท้ �าไปเพ่ือช่วยใหเ้ขาสง่มอบทนุการศกึษาแก่

เดก็หนุม่ส �าเรจ็ เพลงพิณมีสิง่ท่ีสารวตัรตอ้งการ นั่นคือการใชท้ายาทของสมนุโจร

น�าพาไปสูก่ารจบักมุพวกท่ีหนีหายไปตอนทลายคา่ยนายพนา

ตลอดสองขา้งทางท่ีรา่งสงูย�่าขาผ่านนัน้ มีทัง้รา้นเหลา้ขนาดเล็กและ 

รถเขน็ขายอาหารเรยีงราย ไดยิ้นเสยีงตะเบง็ของแมค่า้คยุหยอกลอ้กนั ไดยิ้นเสยีง

หัวเราะของผูค้นท่ีเดินสวนทาง และไดยิ้นเสียงผูร้ายงานข่าวจากโทรทัศน ์

เครื่องจ๋ิวท่ีก�าลงัฉายภาพการประทว้งของกลุม่คนผูต้่อตา้นการสรา้งกาสิโนใน

ประเทศของตน

กอ้งปฐพีท�าเพียงแค่เดินผ่านไป ไม่ไดห้ยุดดูหรือฟังค�าประทว้งจาก 

เหลา่คนในขา่ว เขามุง่หนา้ตอ่ไปจนมาหยดุตรงทางเขา้งาน

ดวงตาคมเขม้สีนิลมองตามล�าแสงไฟสปอตไลตท่ี์สอ่งแสงสว่างใหแ้ก่

ป้ายรูปถ่ายรถเครื่องสองลอ้ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ ซึ่งก�าลังออกขายและน�ามา 

จดัแสดงในงาน สว่นปา้ยขา้ง ๆ กนัเป็นรูปถ่ายของเหลา่พรติตีส้าวงาม อนัเป็น

เสนห่อ์ยา่งหนึง่ของงานแสดงรถ

“นกึวา่พ่ีกอ้งจะเบีย้วผมเสียแลว้” 

เสยีงทกัทายมาพรอ้มกบัล�าแขนท่ีโอบบา่กวา้งของสถาปนิกหนุม่อยา่ง

สนิทสนมเป็นของ ระพพีฒัน ์พทิยากูล ชายหนุม่รุน่นอ้งผูมี้สว่นส�าคญัในการ

ชว่ยชีวิตธิดา แตน่ั่นก็ท�าใหร้ะพีพฒันก์ลายเป็นท่ีพึง่พาของสารวตัรอชัวินยามท่ี

เจอคดีซบัซอ้น แตง่านไขปรศินาก็เป็นท่ีช่ืนชอบของระพีพฒันเ์ป็นทนุเดมิ เขาจงึ

ไมบ่า่ยเบ่ียงนกัถา้ไดช้ว่ยงานของกรมต�ารวจ
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“พ่ีกอ้งเขาไมเ่หมือนมงึนะกลาง ท่ีจะเท่ียวผิดนดัเขาไปเรื่อย” อีกเสียง

เป็นของตฤณ ด�ารงไกรลาส บุตรชายคนเดียวของเจา้พ่อกาสิโนใตด้ิน และ 

เพ่ือนผูร้ว่มเป็นรว่มตายของระพีพฒันค์รัง้ลอบเขา้คา่ยโจรในอดีต

“มาถึงกนัแลว้ก็รบีเขา้ไปเถอะ อยากเห็นหนา้เจา้เพลงพิณ ลกูชายผูมี้

พระคณุเตม็แก่” 

กอ้งปฐพีพดูแลว้กา้วขาพาหนุ่มรุน่นอ้งทัง้สองเขา้สูง่าน ท่ีมีเสียงเพลง

จงัหวะเรา้ใจจากเครือ่งเสยีงชดุใหญ่ดงักระหึม่ทั่วทกุหวัมมุ และละลานตาไปดว้ย

รถเครือ่งสองลอ้ชัน้ดี  

ทวา่ความสนใจของงานกลบัไมใ่ชเ่ทคโนโลยีความเรว็อยา่งเดียว เพราะ

ยงัมีกลุ่มหญิงสาวในชดุนุ่งนอ้ยห่มนอ้ยท่ีก�าลงัออกลีลาสะบดับนเวทีไดเ้รา้ใจ 

จนเหลา่กระทาชายทัง้หนุม่นอ้ยหนุม่ใหญ่จอ้งตาไมก่ะพรบิ ยืนจองท่ีตดิขอบเวที

เพ่ือโลมเลียรา่งอรชรเตน้ตามจงัหวะเพลงดว้ยสายตา 

แต่ส �าหรบัชายอกสามศอกสามนายท่ีเพ่ิงกา้วขาเขา้สู่ตวังานนัน้ อาจ

ตอ้งฝืนบงัคบัใจไม่ใหว้อกแวกออกนอกลูน่อกทางถา้ยงัท�าภารกิจไม่ส �าเรจ็ แต่

เพราะความโดดเดน่ของทัง้สามเรยีกสายตาจากพรติตีส้าวภาคพืน้ดนิ โดยเฉพาะ

ชายหนุม่รูปรา่งสงูสงา่ หนา้อกกวา้งผึง่ผาย เจา้ของใบหนา้หลอ่คมเขม้กบัดวงตา

สนิีลประกายซึง้ ก็มกัตกเป็นเปา้หมายโจมตีของพรติตีส้าวงามทกุนางเสมอตัง้แต่

กา้วขาเขา้สูต่วังาน

“สวสัดีค่ะคณุกอ้งปฐพี ไม่คิดว่าจะไดเ้จอนกัแข่งดาวรุ่งอย่างคณุใน 

งานนีด้ว้ย ดีใจจรงิ ๆ ท่ีไดเ้จอ”

พริตตีส้าวในชุดสายเด่ียวรดัรูปปักเลื่อมระยิบระยบัเขา้คู่กับกางเกง 

หนงัเทียมขาสัน้ตวัจ๋ิวนางหนึ่ง เดินตรงเขา้มาทกัทายพรอ้มกับการเก่ียวแขน 

ราวสนิทสนมกนัมาแตป่างก่อน  

“คนจัดงานคงแค่อยากขายรถ ไม่ไดต้อ้งการเชิญนักแข่งมาโชวต์ัว

กระมงัครบั อีกอยา่ง พวกผมก็ไมไ่ดเ้ดน่ดงัอะไร” เขาเอย่พรอ้มคอ้มศีรษะเป็นการ

ขอตวั แตด่เูหมือนเจา้หลอ่นจะไมอ่ยากปลอ่ยเขาไป 
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“จะรีบไปไหนล่ะคะ ว่าจะขอลายเซ็นคุณก้องปฐพีไว้ไปอวดพวก 

เพ่ือน ๆ แต่ไม่ไดพ้กกระดาษกับปากกามา” เธอบอกแลว้บิดตวัไปมาคลา้ย 

เขินอาย ก่อนหยิบลปิสตกิออกจากกระเป๋ากางเกงแลว้ย่ืนสง่ใหพ้รอ้มดว้ยดวงตา

ยั่วยวน

“ช่วยใชล้ิปสติกแท่งนีเ้ขียนตรงหนา้อกใหห้น่อยไดไ้หมคะ...เอาแบบ 

ตวับรรจงเตม็บรรทดัวา่ กอ้งปฐพี ฤทธ์ินาคา”

เพราะไม่ใช่พระอิฐพระปนู และยงัเป็นชายแทต้ัง้แต่หวัจดปลายเทา้ 

ดวงตาสีนิลจึงพยายามซ่อนแวววาบวบัยามเนินอกอ่ิมขาวเนียนเคลื่อนมาอยู่

พอดีกบัสายตา แลว้กลา่วปฏิเสธดว้ยถอ้ยค�าท่ีไมท่ �าใหอี้กฝ่ายเสียหนา้

“อยา่เลยครบั ลายมือผมไมส่วย กลวัวา่จะท�าตวัคณุเป้ือนเสียเปลา่ ๆ”

เจา้หลอ่นหวัเราะคิกคกั “ถา้อยา่งนัน้ ฉนัจะจบัมือคณุกอ้งเขียนนะคะ 

ลายมือฉนัสวยระดบัโรงเรยีนสง่เขา้ประกวด” 

ไม่พดูพร �่าท�าเพลง สาวเจา้ก็จะควา้มือชายหนุ่ม แต่ไม่ทนัไดแ้ตะเขา

แมแ้ต่ปลายเล็บ รา่งของเธอก็ถกูตวดัหมนุหนัไปเจอประกายไฟในดวงตาเรยีว

ของคนท่ีท�าใหถ้งึกบัอา้ปากคา้ง

“จากท่ีเห็นลงช่ือในบญัชีลกูหนี ้ฉนัก็การนัตีใหเ้ลยว่าลายมือเธอสวย 

แคไ่หน ถา้วา่งจะชว่ยไปสอนฉนัคดัลายมือท่ีกาสโินไดไ้หม”

รอยยิม้พรติตีส้าวเห่ียวลงอยา่งเหน็ไดช้ดั เอย่พดูเสยีงตดิ ๆ  ขดั ๆ  “ชะ...

ช่วงนีไ้ม่ว่างพอดีค่ะ ตะ...ตอ้งว่ิงท�างานหาเงินจนหวัหมนุ” แลว้รีบเดินจากไป 

โดยไมห่นักลบัมามองเจา้ของยิม้รา้ยท่ีมมุปาก

“ตฤณ ท�าไมเขาท�าหนา้อย่างกบัเห็นมึงเป็นยกัษ์เป็นมาร” ระพีพฒัน ์

อดยิม้ข�าทา่ทางของคนท่ีเพ่ิงสบัขาเดนิหนีไปไมไ่ด้

“ก็เจา้หล่อนยังติดเงินพนันท่ีกาสิโนอยู่หลายแสน” ลูกชายหัวแกว้ 

หวัแหวนของเจา้พอ่กาสโินใตด้นิเอย่อธิบายแลว้เดนิไปโอบบา่กอ้งปฐพี พดูดว้ย

สีหนา้ทีเล่นทีจริง “คราวหนา้ผมไม่ไปไหนมาไหนกับพ่ีกอ้งแลว้ดีกว่า สาว ๆ  

วิ่งหาพ่ีกนัหมด ไมเ่ลีย้วหาผมสกัคน”
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“ตกลงวา่มงึมาช่วยพ่ีกอ้งหาเพลงพิณ หรอืตัง้ใจมาหิว้หญิงกลบับา้น” 

ทัง้น�า้เสียงและใบหนา้ของระพีพฒันเ์ตม็ไปดว้ยความประชดประชนัแบบไมค่ิด

ปกปิด

“ก็แคอ่ยากไดป้ลาสกัตวัติดไมต้ิดมือกลบัไปกิน” ตฤณกลา่วดว้ยท่าที

กวนสายตาของอีกฝ่าย “แตว่นันีป้ลาคงไมต่ดิเบด็”

กอ้งปฐพีฟังแลว้ก็ส่ายหนา้ หากใหท้ั้งคู่ยืนถกเถียงกันต่อก็จะมีแต่ 

เสียเวลา จงึกวาดสายตามองไปรอบงานพรอ้มเอย่ค�าสั่ง “รบีกระจายตวักนัหา

เจา้เดก็เพลงพิณดีกวา่ กไูมอ่ยากกลบัดกึนกั พรุง่นีต้อ้งไปหมูบ่า้นชา้งแตเ่ชา้มืด”

“พ่ีกอ้งรบังานฟ้ืนฟหูมูบ่า้นชา้งจรงิหรอื” ระพีพฒันเ์ลกิคิว้ถาม

“ชว่ยไมไ่ด ้รบัปากกบัปราณไปแลว้” กอ้งปฐพีตอบพลางถอนหายใจ 

“พ่ีกอ้งก็ตอ้งเลีย้งเบียรผ์มหนึ่งลงัดว้ยนะ อยา่ลืม” ลกูชายเจา้พอ่บอก

ความตอ้งการของตนขึน้บา้ง

“มงึไดแ้ดกเบียรแ์น ่ดนูั่นส”ิ 

ก้องปฐพีและตฤณรีบหันไปทางปลายสายตาของระพีพัฒนท่ี์เป็น 

เวทีใหญ่กลางงาน เหน็กลุม่ชายวยัรุน่ในชดุสถาบนัอาชีวะยืนออกนัอยูเ่พ่ือคอย

ชมการเรงิระบ�าของเหลา่นกัเตน้โฉมงาม

“คนผมยาวท่ีสดุนั่นไง...เพลงพิณ” ระพีพฒันบ์อกพลางหยิบรูปถ่ายท่ี

ไดจ้ากสารวัตรอัชวินออกจากกระเป๋าเสือ้เชิต้ขึน้เทียบ ก่อนสอดเก็บเขา้ไป 

ตามเดมิ “เราตอ้งหาทางดงึเพลงพิณออกจากกลุม่”

“อยา่เพ่ิงเขา้ไป” แตต่ฤณสะกิดทัง้คูใ่หส้งัเกตความเคลื่อนไหวอีกฟาก

ของเวที มีกลุ่มนกัเรียนช่างกลอีกกลุ่มใหญ่ท่ีสวมเครื่องแบบต่างสถาบนั แลว้

สงัหรณข์องทายาทเจา้พอ่ก็เริม่ท�างานทนัที “กไูดก้ลิ่นดินปืน” 

เรียวคิว้เขม้ตัดกับผิวขาวของระพีพัฒนข์มวดมุ่นเพราะสังหรณ์ถึง 

ความยุง่ยากท่ีมีแนวโนม้จะเกิดขึน้เชน่กนั จงึหยิบโทรศพัทอ์อกมากดเลขหมาย 

แลว้บอกทกุคนในทีม “คอยดลูาดเลาอยูห่า่ง ๆ  กจูะตดิตอ่ไปรายงานสถานการณ์

กบัสารวตัรก่อน ดทีูทา่แลว้นา่จะมีเรือ่ง” 
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แตมี่เสยีงเฮของเหลา่ผูค้นดงัไปทั่ว ระพีพฒันก็์เพง่ตามองกลุม่หญิงสาว

ในชดุสดุแสนเซก็ซ่ีเดินเรยีงแถวขึน้บนเวทีปรากฏโฉมของตนตอ่หนา้ผูช้ม 

ทวา่มีเพียงหนึง่เดียวเทา่นัน้ท่ียืนหนัหลงัอวดเอวคอดก่ิวกบัสะโพกผาย

กลมกลงึ จนเสยีงเพลงจากเครือ่งเสยีงดงักระหึม่ นวลนางรา่งอรชรทัง้หลายก็เริม่

รา่ยระบ�า และในวินาทีท่ีเจา้ของเอวคอดนัน้หมนุตวัมา ดวงตาของระพีพฒันก็์

ถกูตรงึแนน่ไวก้บัเธอ 

แคเ่พียงแวบเดียวท่ีสบประสานสายตากนัโดยบงัเอิญ ก็เกิดอาการรอ้น

วบูวาบภายในอกชายหนุ่ม มือท่ีถือโทรศพัทค์า้งน่ิง หลงลืมไปอย่างหมดใจว่า

ปลายสายก�าลงัรอฟังค�ารายงาน

“เจา้ของทนุเขาเรียกแกใหเ้ข้าไปสัมภาษณเ์มือ่ไหร่หรือพณิ”

ค�าถามท่ีแทรกเสียงดนตรีจงัหวะเรา้ใจ ท�าใหเ้ด็กหนุ่มผมยาวประบ่า 

วยัสิบเจ็ดในเครื่องแบบสถาบนัอาชีวะหนัหนา้จากเวทีไปมองชายหนุ่มรุน่พ่ี ท่ี

นอกจากจะมาจากบา้นเกิดเดียวกนั ก็ยงัร �่าเรยีนในสถาบนัเดียวกนัดว้ย

“พรุง่นีค้รบั” เพลงพิณตอบดว้ยน�า้เสียงเบา เหตเุพราะมีเขาคนเดียวท่ี

ไดร้บัการเสนอทนุการศึกษาจากบริษัทก่อสรา้งระดบัใหญ่ จึงไม่สบายใจและ

อยากใหค้นท่ีรกัดั่งพ่ีชายแท ้ๆ คนนีไ้ดร้บัทนุบา้ง

“ผมจะขอใหเ้ขาเพ่ิมอีกทนุใหพ้ีป๋่อง พ่ีป๋องเรยีนดีกวา่ผมเสียอีก” 

“อยา่เลย ปีหนา้กก็ูเรยีนจบแลว้ อยา่หว่งก ูมงึนะ่ท�าตวัดี ๆ ใหเ้จา้ของ

ทนุเขาเมตตา อยา่ไปมีเรือ่งทะเลาะเบาะแวง้กบัใครเขานกั”

“ผมก็ไมไ่ดอ้ยากมีเรือ่งสกัหนอ่ย แตเ่รือ่งมนัวิ่งเขา้มาหาผมเอง” 

เด็กหนุ่มใหเ้หตผุล แต่รุน่พ่ียิม้ส่ายหนา้ ยกแขนโอบบ่า “เอาเป็นว่ากู

ยินดีดว้ย ถา้มงึไดท้นุเรยีนจนจบสงู ๆ ก็อยา่ลืมพ่ีลืมนอ้ง เด๋ียวกกูลบัทองผาภมิู

คราวนี ้จะน�าขา่วดีไปบอกนา้ป่ินให”้

เพลงพิณยิม้กวา้ง “ครบัพ่ี ฝากบอกแมด่ว้ยวา่ ผมตดิท�างานพิเศษอูซ่อ่ม

มอเตอรไ์ซค ์ลางานกลบัไปกราบเทา้ไม่ไดเ้ลย แลว้ก็ฝากขอบคณุนา้อญัท่ีช่วย
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ดแูลแมผ่มใหด้ว้ย” 

“เอือ้ยก็คงเหมือนมึง ไม่ไดก้ลบัไปหานา้อญันานแลว้ ป่านนีย้ายอรก็ 

นา่จะโตเทา่เอวแลว้มัง้” ป๋องเอย่พลางหนัสายตาไปทางหญิงสาวท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ

กลางเวที

“ถา้ผมเรียนจบ ไดง้านดี ๆ ท�า ผมจะซือ้ซูเปอรไ์บครุ์น่ท่ีโชวใ์นงานให ้

พ่ีป๋อง”

คนฟังก็ปลืม้ปีติ แต่ในใจของป๋องนั้นไม่ไดต้อ้งการของใด ๆ จาก 

เพลงพิณ จึงไม่ไดต้อบรบั นอกจากกอดคอกนัเดินเขา้สูง่านแสดงซูเปอรไ์บคท่ี์ 

เสี่ยเกยีง ผูเ้ป็นนายจา้งในผบัท่ีเขารบัท�างานพิเศษเป็นผูจ้ดั

แต่จดุประสงคข์องการมาไม่ใช่เพ่ือมาดรูถรุน่ใหม่ท่ีไม่มีปัญญาซือ้หา 

หรอืมาดพูรติตีใ้นชดุนุง่นอ้ยหม่นอ้ย แตเ่ขามาเพ่ือบอกลา เอือ้ย หญิงคนรกั ก่อน

กลบับา้นเกิดเพ่ือน�าสารลบัจากนายอ�าพนั บิดาของเอือ้ยท่ีถกูจ�าคกุอยู่ฝากไป

มอบใหถ้งึมือผูร้บั

‘พอแกพบคุณหมอไหมแกว้แลว้ แกตอ้งเป็นคนอ่านใหคุ้ณหมอฟัง 

ตามวิธีทีฉ่นับอก แลว้จากนัน้ทัง้แกทัง้เอือ้ยแลว้ก็เพลงพณิตอ้งหนีไปจากทีน่ี ่

ใหไ้ด ้ตอ้งหนไีปใหไ้กลสดุลา่’

ค�าบอกของนายอ�าพนัล่าสดุในตอนท่ีเขาไปเย่ียมในเรือนจ�าดจูริงจงั 

กว่าเป็นเรื่องหยอกลอ้ แลว้เขาตอ้งหนีใคร หนีท�าไม สองค�าถามนีย้งัไม่ไดร้บั 

ค �าตอบทางวาจา แต่เป็นกระดาษห่อหมากฝรั่งท่ีเขาอยากรูเ้หลือเกินว่า  

นายอ�าพนัเขียนอะไร 

“พ่ีป๋อง นั่นพวกมนัน่ีครบั” 

เสียงของเพลงพิณเรยีกเขากลบัจากภวงัค ์ป๋องปรายตามองตาม เห็น

อริของเด็กหนุ่มยืนมองดว้ยสายตามาดรา้ย แต่ฝ่ายรุ่นพ่ีนัน้ไม่แสดงทีท่าว่า 

เดือดเนือ้รอ้นใจ หนักลบัไปทางเวทีท่ีหญิงคนรกัก�าลงักา้วขึน้ไป

“พ่ีป๋อง” แตผู่เ้ป็นรุน่นอ้งยงักงัวล 

“งานนี ้ใคร ๆ  ก็มาได ้มงึจะแปลกใจท�าไมวะพิณ” ป๋องชกัสหีนา้ใส ่กลา่ว
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เสียงขุน่

“มนัก็ไม่แปลก แตผ่มไม่อยากอยู่เท่ียวงานรว่มกบัมนั ไอพ้วกนัน้ชอบ

หาเรือ่งไรส้าระ” 

“ถา้อยา่งนัน้ มงึก็ออกไปรอกดูา้นนอก กจูะรอคยุกบัเอือ้ย เสรจ็แลว้จะ

ตามไป” 

พดูจบป๋องก็เดินออกจากเวที มุง่ตรงไปยงัรถมอเตอรไ์ซคท่ี์จอดแอบไว้

หลงัท่ีจดังาน จดุบหุรี่ขึน้สบู แลว้ยืนพิงมอเตอรไ์ซครุ์น่ธรรมดาราคาถกูของตน 

ฟังเสยีงแวว่ของดนตรท่ีีดงัหา่งจากจดุท่ียืนอยู ่ก่อนถอนหายใจยาวมองดทูอ้งฟา้

ยามราตรท่ีีไมมี่ทัง้แสงดาวและแสงจนัทร ์มีเพียงล�าแสงของไฟงานสอ่งเป็นทาง

ขึน้ไปยงักลุม่มา่นเมฆสีเทา 

“ป๋อง” 

กระทั่งไดยิ้นเสยีงของหญิงสาวท่ีเฝา้รอดงัจากดา้นหลงั เขาทิง้มวนบหุรี่

ลงพืน้แลว้ใชเ้ทา้ขยีด้บัไฟ ก่อนหนัไปโยนค�าถามใสโ่คโยตีส้าวดาวเดน่ท่ีเพ่ิงลง

จากเวที แลว้เอย่ทกัทายเธอดว้ยค�าถามเจืออารมณข์ุน่

“เม่ือไหรจ่ะเลกิอาชีพเตน้แรง้เตน้กาเสียที”

รา่งอรชรคลี่ยิม้อ่อนใจ เดินเขา้มายกแขนทัง้สองโอบรอบคอชายหนุ่ม 

“ก็ฉนัอยากหาเงินใหไ้ดเ้ยอะ ๆ จะไดป้ลดแอกตวัเองจากชีวิตเสง็เครง็เสียที”

ป๋องถอนหายใจเสียงหนกั ยกมือทัง้สองจบัตรงเอวบางคอดก่ิว “ถงึจะ

คดิแบบนัน้ก็เถอะ แตฉ่นัไมช่อบเวลาเธอสง่สายตายั่วผูช้ายคนอ่ืนอยา่งเม่ือกี ้กบั

เรือ่งเธอตกเป็นเมียเสี่ยบา้กาม ฉนัก็ปวดหวัใจจนแทบเดนิไมไ่ด”้

เธอหวัเราะเสียงใส หยิบบหุรี่ของตนออกจากถงุพลาสติกท่ีสอดไวใ้น

กระเป๋าหลงัออกมาจดุไฟแลว้สบูควนัเขา้ปอดฟอดใหญ่ ก่อนพน่กลุม่ควนัสีเทา

ออกมา “อยา่คดิมากส ิมนัก็แคก่ารแสดงเวลาอยูบ่นเวที แลว้เขาก็ไมไ่ดม้าสนใจ

ผูห้ญิงเตน้กินร �ากินอยา่งฉนัหรอกนา่”

“มนัจอ้งเธอตาไมก่ะพรบิแบบนัน้หรอืท่ีเรยีกวา่ไมส่น แตท่ี่ฉนักลวัไมใ่ช่

ว่ามนัจะสนเธอ...แต่กลวัว่าเธอจะลืมสญัญาแลว้หนีไปซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซค ์
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นกัแขง่รถอยา่งมนัมากกวา่” 

“อิจฉาเขาหรอื” เสยีงหวานพดูหยั่งเชิง มองแววตาวบูไหวของชายหนุม่

ป๋องแคน่หวัเราะ “อาจจะใช”่

“ป๋อง...” เธอสบตาชายหนุม่ตรงหนา้ เลื่อนมือจากรอบตน้คอหนาลงมา

โอบสนักรามทัง้สองขา้ง “วนัท่ีเราแตง่งาน เราจะมีความสขุดว้ยกนัจนทกุคนตอ้ง

อิจฉา รออีกนิด เงินท่ีฉันเฝ้าเก็บสะสมก�าลงังอกเงยเป็นความสุขและอิสระ 

ของเรา” 

ดวงตาของป๋องควรจะมีประกายยินดี แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม่ เอือ้ยจึง 

ไถ่ถามดว้ยความเป็นหว่ง “เป็นอะไรหรอืเปลา่”

ชายหนุ่มส่ายหนา้เบา ๆ รวบตวัหญิงสาวเขา้ไปกอดแนบชิด จนเธอ

สมัผสัถงึความรอ้นท่ีแผอ่อกจากรา่งกาย และจงัหวะหวัใจเตน้กระชัน้ถ่ี

“เธออยากใหฉ้นัช่วยเหมือนทกุครัง้ใช่ไหม” เอือ้ยจงึเอ่ยถามไป แตย่งั 

ไรค้ �าตอบจากเจา้ของวงแขนท่ีเพ่ิมแรงกอดรดั 

“ไม.่..เธอชว่ยฉนัมากพอแลว้ ตอ่จากนีฉ้นัจะเป็นฝ่ายชว่ยเธอบา้ง”

“ป๋อง...” เพราะการพดูจาท่ีแปลกไป จงึท�าใหเ้ธอขืนตวัเองออก เงยหนา้

มองดวงตาหมองหมน่ของชายหนุ่มท่ีฟอ้งวา่เขามีเรื่องหนกัใจจนไมอ่าจระบาย

ออกมาเป็นค�าพดู

“เธอเป็นอะไร”

“ฉนัเป็นคนท่ีรกัเธอสดุหวัใจ” 

แลว้ปากหยกัก็แนบกบัเรียวปากอ่ิมฉาบสีแดงก�่า มอบจบูลุ่มลกึและ

เรา่รอ้น จนในบางครัง้หญิงสาวรูส้ึกต่ืนกลวัในความเปลี่ยนแปลงบางอย่างท่ี 

ไมรู่ว้า่คืออะไร

ตูม้!!!

แต่ในวินาทีนั้นเกิดระเบิดเสียงดังสนั่น ยุติจูบหวานราวกับอยู่ใน 

ความฝัน และชายหนุ่มก็ผละล�าแขนตนออกจากการโอบกอดหญิงสาวคนรกั 

ฉบัพลนั 
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“พิณ!” เขาพดูเสียงลอดไรฟันจากการขบกรามแนน่จนเป็นสนันนู แลว้

วิ่งรุดไปยงัตน้ก�าเนิดเสียงดงัสนั่น สวนทางกบัผูค้นท่ีแตกต่ืนวิ่งออกจากงาน 

“ป๋อง หยดุก่อน!” 

พอขวัญท่ีกระเจิงหนีไปกลับมาหลังเสียงระเบิด เอือ้ยก็รอ้งห้าม 

ชายคนรกัแลว้ว่ิงตามเขาไปตดิ ๆ  แตไ่มท่นัฝีเทา้ของชายหนุม่ เพราะความสงูของ

สน้รองเทา้เป็นเหตุใหส้ับขาไดไ้ม่เร็วพอ จนเห็นวงลอ้มของกลุ่มคนท่ีก�าลัง

ตะลุมบอนกันท่ามกลางกลุ่มเขม่าควันสีขาวลอยคละคลุง้ ก็รูส้ึกหวั่นในอก

ประหลาด 

“ป๋อง!” 

เธอตะโกนเรยีกหาพลางกวาดสายตามองไปทั่ว จนเหน็ป๋องก�าลงัว่ิงไป

แยกเพลงพิณออกจากการแลกหมดัอยา่งหนกัหนว่งกบัคูอ่ร ิจงึตดัสนิใจหยดุยืน 

ยกมือปอ้งปากแลว้เปลง่เสียงดงั

“ปะ...”

ปัง!

แตเ่สยีงลั่นของปืนกลบเสยีงของเธอใหห้ายไปพรอ้มกบัหวัใจท่ีปลดิปลวิ

ออกจากอก 

“กรีด๊!” 

เอือ้ยหวีดรอ้งดงัสนั่น เสยีงของเธอดงึเพลงพิณใหห้นัไปมองหลงัพุง่หมดั

สดุทา้ยสง่คูต่อ่สูไ้ปนอนกองกบัพืน้ แตก็่ถงึกบัตกอยูใ่นอาการตะลงึงนั เม่ือเหน็

เลือดสีแดงสดไหลทะลกัออกจากหนา้อกของชายหนุม่รุน่พ่ี

ปัง!

เสียงกระสนุปริศนาดงัอีกครัง้ แต่เพลงพิณยงัยืนต่ืนตระหนก สมอง 

ไม่สั่งร่างกายใหข้ยับ แต่เห็นหน้าอกของป๋องถูกกระสุนอีกนัดเจาะทะลวง 

เป็นครัง้ท่ีสองก่อนเดนิเซมาหา พาเอาเดก็หนุม่ลม้ไปดว้ยกนั

“ป๋อง!” เอือ้ยกรดีรอ้งเสียงหลง

“พ่ี...พ่ีป๋อง” เนือ้ตวัของเพลงพิณเยน็เยือก แตต่วัของป๋องนัน้เยน็ย่ิงกวา่
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“พะ...พิณ...” 

คลา้ยกบัเขาพยายามเอ่ยค�าพดู แต่ก็ย่ิงท�าใหล้มหายใจท่ีกกัเก็บมา 

จางหาย ปากจงึท�าไดเ้พียงแคข่ยบั แตไ่รซ้ึง่เสียงใดเปลง่ออกมา ดวงตาของเขา

เริ่มริบหรี่ลงจนเกือบปิด ล�าแขนสองขา้งยังเกาะเก่ียวป้องกันภัยคนท่ีรกัดั่ง 

นอ้งชายไว ้ตวักระตกุสั่นหนาวยะเยือกเหมือนถกูแชแ่ข็ง 

“กะ...กะ...” 

แต่แลว้เสียงสุดทา้ยก็ถูกพรากจากไปพรอ้มลมหายใจ ทิง้ร่างเปล่า 

ไรด้วงวิญญาณไวใ้นออ้มกอดของหญิงสาว ไมไ่ดยิ้นสิ่งใดแลว้ แมแ้ตเ่สียงร �่าไห้

ปานขาดใจ สมองพรา่เลือน มองทกุอยา่งเป็นสีด �าสนิท จนกระทั่งดวงจิตดบัสิน้

มลายหายไป





บทที่ 2
กำรมำของเจ้ำหนุ่มกระทิง

เปรีย้ง!

เสียงก้องกัมปนาทของสายฟ้าฟาดท�าให้หญิงสาวผวาต่ืน เธอ

พรวดพราดลกุขึน้นั่งหายใจหอบสั่น  รบีกวาดตามองออกไปนอกมุง้ ก่อนประจกัษ์

แจง้วา่เสียงดงัลั่นสนั่นแผน่ดนินัน้เป็นเพียงความฝันท่ีแสนเสมือนจรงิ 

มือบางยกขึน้เช็ดเหง่ือท่ีซมึไหลตามไรผม แลว้ลดมือลงแนบท่ีหนา้อก

ซา้ย หลบัตาผอ่นลมหายใจชา้ ๆ  เพ่ือปรบัระดบัการเตน้ของหวัใจท่ีถกูกระตุน้ให้

เตน้ถ่ีรวัเพราะภาพฝันแสนสะพรงึ จนความต่ืนกลวัทเุลาลงแลว้ จึงลืมตามอง

เข็มนาฬิกา ก็เหน็วา่ยงัไมถ่งึเวลาท่ีตอ้งต่ืนมาท�ากิจวตัรประจ�าวนั 

แต่เพราะไม่อาจหลบัตาลงต่อ ดว้ยเกรงว่าจะกลบัไปพบกับดวงตา 

ถลนโปนนา่กลวัคูน่ัน้ในฝัน จงึมดุออกจากมุง้แลว้จดุตะเกียงใหห้อ้งนอนสีเ่หลีย่ม

เลก็ของเรอืนไมย้กใตถ้นุสวา่งพอ ก่อนจดัเก็บท่ีนอนหมอนมุง้เขา้ท่ี กางโต๊ะพบั

ขนาดเลก็ แลว้เปิดสมดุเลม่หนากบัหยิบจบัดนิสอเพ่ือท�างานท่ีคั่งคา้งตอ่  

เธอเติมเต็มหนา้กระดาษเปล่าดว้ยรูปวาดพืชสมนุไพรเลียนแบบจาก

ตน้ฉบบัจรงิท่ีชาวบา้นเก็บมาขาย และเขียนค�าอธิบายสรรพคณุทางการรกัษา
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โรคไวอ้ย่างละเอียด ตัง้ใจใชส้มาธิทัง้หมดกบังานเพ่ือดงึตวัเองใหห้ลดุพน้จาก

ความทรงจ�าในอดีต 

กระทั่งไดยิ้นเสียงโซต่รวนชา้งดงัแกรง๊กรา๊งจากดา้นนอก ไหมแกว้จงึรู ้

ว่าเชา้วนัใหม่ของหมู่บา้นชา้งไดเ้ริ่มตน้ขึน้อีกวนั และก็ถึงเวลาท่ีเรือนคณุหมอ

แห่งนีจ้ะตอ้งเปิดใหก้ารรกัษาชาวบา้นท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่ไม่สามารถเดินทาง 

ไปหาหมอไดถ้งึตวัจงัหวดัเชน่กนั 

ในทนัทีท่ีเธอเปิดบานประตเูรือน คนไขห้ลายคนก็มานั่งต่อแถวรอบน

ขัน้บนัไดกนัแลว้ เหตเุพราะบางคนอยู่ไกล จึงตอ้งเดินทางมาแต่เชา้มืดเพ่ือรบั

การรกัษา 

ไหมแกว้เคยเสนอความคดิเรือ่งโครงการแปลงเพาะพนัธุส์มนุไพรกินเอง

กบันายก อบจ. (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ท่านปัจจุบนั ทว่าเม่ือเขา้สู่ช่วง 

การเลือกตัง้เปลี่ยนสมัย โครงการของเธอก็ถูกชะลอไว ้เพ่ือรอใหรู้ว้่าใครจะ 

เขา้มารบัต�าแหน่งนายก อบจ. คนใหม่ ซึง่คนท่ีดจูะมีคะแนนเสียงไลเ่ลี่ยกนัมา

กับคนปัจจุบนัก็คือ เอกรัตน์ อดีตชายคนรกัท่ีเธอยกเลิกความสมัพนัธก่์อน 

เขา้พิธีวิวาหไ์มก่ี่วนั

เหตกุารณช์�า้รกัในอดีตท�าใหไ้หมแกว้คดิไดว้า่ อยา่ไดค้าดหวงักบัหวัใจ

คน เธอจงึทุ่มเทเวลาไปกบังานดแูลรกัษาผูป่้วยและสะสมความรูเ้พ่ือบนัทกึใส่

ต �าราสมนุไพรพืน้บา้น ฉะนัน้การท่ีมีคนไขม้ารอตัง้แต่เชา้จดหวัค�่าจึงเป็นเรื่อง 

นา่ยินดี 

“ทายาหลอดนีห้ลังอาบน�า้ทุกครัง้นะตา แลว้ก็ต่อไปนี ้หลังฉีดยา 

ฆา่แมลงเสรจ็ ตาตอ้งอาบน�า้ลา้งตวัใหส้ะอาดรูไ้หม ถา้ไมท่ �า อาการแบบนีก็้จะ

กลบัมา พอถงึตอนนัน้ ฉนัคงตอ้งดตุาแนน่อน”

เสียงเขม้งวดขดักบัใบหนา้หวานของคณุหมอสาวแห่งหมู่บา้นชา้ง คง

พอท�าใหช้ายชราท่ีเขา้มาขอรบัการรกัษาผ่ืนแพจ้ากสารเคมีในยาฆ่าแมลง 

เข็ดขยาดไปไดบ้า้ง แต่ไหมแกว้ก็มิไดค้าดว่าชายชราผูนี้จ้ะท�าตามเธอไดอ้ย่าง 

ท่ีก�าชับ เหตุเพราะชาวบา้นถ่ินนีย้ังไม่รูจ้ักการดูแลรกัษาอนามัยของตัวเอง 
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เทา่ท่ีควร

หลงัจากเสรจ็สิน้การงาน คณุหมอสาวก็ปิดเรอืนตอนคนไขร้ายสดุทา้ย

กล่าวอ�าลา แต่แสงอาทิตยย์งัไม่ลบัพน้ขอบฟ้า ไหมแกว้จึงรีบควา้ย่ามผา้ใบ 

แลว้ข่ีเจา้แก่ มอเตอรไ์ซคค์ู่ใจเดินทางเขา้ไปเก็บเถาย่านางในป่าไวต้ม้น�า้ให ้

ชาวบา้นไดท้ดลองด่ืมแทนยาแผนปัจจบุนั

“อา้ว หมอไหม จะไปไหนอีกล่ะนั่น” ผูใ้หญ่บา้นท่ีเพ่ิงกลบัจากติดต่อ

ราชการในตวัเมืองจอดรถรอ้งถาม

“ฉันว่าจะออกไปเก็บสมุนไพรในป่าสักหน่อย อยากไดเ้ถาย่านาง 

สกัมดัสองมดั” ไหมแกว้ตอบกลบั

“ใกลมื้ดใกลค้ �่าก็อยา่ออกไปไหนไกลนกัเลยหมอไหม พกันีม้นัมีไอพ้วก

นกัเลงเพน่พา่นเยอะ”

“ฉนัจะระวงัจะ้” พดูแลว้ก็รีบกา้วขาออกจากเรือน ลงบนัไดไปสตารต์

เครือ่งยนตม์อเตอรไ์ซคค์ูชี่พ

ค�าว่า ‘จะระวงั’ ของเธอท�าใหช้ายอาวุโสส่ายหนา้ ถา้เป็นเรื่องของ 

คนป่วยละก็ คณุหมอไหมแกว้คนนีจ้ะเขม้งวดนกั แตล่องเป็นเรือ่งของตวัเองละ 

มกัไมค่ดิอะไรมากมายสกัเทา่ไร

แตเ่ธอก็ตอ้งระวงัตวัตามค�าเตือนดว้ยเชน่กนั เพราะในดนิแดนตะวนัตก

นัน้เป็นถ่ินท่ีผูร้า้ยชกุชมุเป็นทนุเดมิ และดเูหมือนจะหนกัขึน้หลงัจากหมดอ�านาจ

ของนายพนา ท่ีฝากผลงานความเลวรา้ยใหผู้ค้นสาปแช่งไม่เวน้วนั อย่างเช่น 

ชาวบา้นหมูบ่า้นชา้งท่ีเดือดรอ้นเพราะเรอืนพกัอาศยัถกูไฟเผาวอดวายเพียงแค่

นายพนาตอ้งการชีวิตของธิดาคนเดียว

ดังนั้น ‘ชลธารคอนสตรักชัน’ จึงต้องการบรรเทากรรมท่ีชาวบ้าน 

กล่าวว่ามีตน้เหตุจากธิดา นายรองประธานคนนัน้จึงไดเ้ริ่มท�าความรูจ้ักเธอ 

ดว้ยการสง่แปลนเรอืนมาใหพิ้จารณาก่อนด�าเนินการ 

แต่พอเธอดูแปลนแลว้ก็ตอ้งรีบโทรศพัทส์ายด่วนไปฝากขอ้ความให้

เลขานกุารของรองประธานว่า ขอใหเ้ขาเปลี่ยนแปลงแกไ้ข แต่ค �าตอบท่ีไดน้ัน้ 



34

กลพยาบาท จันทร์ซ่อนเงา

เป็นแคค่ �าพดูง่าย ๆ ว่าจะพิจารณา ซึง่เธอก็ประกาศชดัแลว้ว่า ขอยืนกระตา่ย 

ขาเดียวจนกวา่เขาจะท�าตามความตอ้งการของเธอก่อนหนา้มรสมุมาเยือน

ไหมแกว้คดิเรือ่งในหวัพลางขบัเจา้แก่เขา้เขตหมูบ่า้นชนเผา่ แวะเดด็ชอ่

ดอกราตรสีองสามชอ่จากเรอืนไมร้า้งหลงัท่ีปลกูอยูท่า้ยสดุของหมูบ่า้น จากนัน้

ขบัไปจนถึงลานดินกวา้งกลางป่าอนัเป็นท่ีตัง้อนสุรณส์ถานท่ีมีรา่งไรวิ้ญญาณ

ของหญิงชนเผา่สองคนหลบัใหลใตผื้นปฐพี

ไหมแกว้แบง่ช่อดอกราตรอีอกเป็นสองช่อ ช่อหนึ่งวางใกลป้า้ยไมส้ลกั

ช่ือว่า นางลาโพ ทะหมุคู ส่วนอีกช่อวางใกลก้ับป้ายสลักช่ือว่า ดวงแข  

ทะหมุคู จากนั้นก็นั่ งคุกเข่าประนมมือไหว ้ ก่อนลุกขึน้เพ่ือเดินเข้าป่าเก็บ 

ใบยา่นางตอ่ 

โครม!!!

แต่ในขณะท่ีกา้วเดินไปตามทางมืดสลวัของป่ายามค�่า ขาก็ตอ้งหยดุ

ชะงกัเพราะมีเสียงโครมครามดงัสนั่นจนเหลา่นกป่าตกใจกระพือปีกออกจากท่ี

ซอ่นตวั 

สวบ!!!

แลว้หวัใจของคณุหมอสาวก็แทบกระโจนออกจากอก เม่ือมีบางอย่าง

โผลพ่รวดออกจากพุม่ไม้

อ๊ีด อ๊ีด อ๊ีด!

ดว้ยรูปรา่งและเสียงรอ้งของมนัท�าใหม้ั่นใจว่าน่าจะเป็นลกูหมปู่า แต่

พวกมนัวิ่งหนีอะไรกนัมา ท�าใหไ้หมแกว้นกึหวั่นใจ

แกรก แกรก  แกรก!

เธอละความสนใจจากสตัวต์วันอ้ยกลบัไปมองทางตน้เสียงประหลาด 

คิว้เรยีวงามขมวดเขา้หากนั จบัจอ้งไปยงัพงตน้ไมเ้บือ้งหนา้ 

ตกึ ตกึ ตกึ เคร้ง!

มือบางเคลื่อนยา้ยลว้งหามีดพก เตรยีมพรอ้มหากตอ้งใชใ้นยามคบัขนั 

เพราะฟังเสียงคลา้ยโลหะกระทบกบัผืนดินนัน้แลว้ไม่น่าเกิดจากสตัวข์นาดเลก็ 
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เธอยกมีดหันไปทางทิศของเสียง แลว้ตัง้สติใหน่ิ้ง เฝ้ามองสิ่งท่ีก�าลงัเผยตัว 

ออกมา 

ฟ่ึบ!!!

ฉบัพลนันัน้ รา่งสงูใหญ่ของชายในชดุหนงัสีด �าก็ปรากฏกายออกจาก

พุ่มไมห้นา ทั่วทัง้ใบหนา้และตามเนือ้ตามตวัเต็มไปดว้ยดินโคลน ผมเผา้สีด �า

สนิทยุง่เหยิง มีรอยเลือดซมึออกจากแผลถลอกท่ีขมบั ดวงตาของเขาเลื่อนลอย 

หายใจหอบจนหนา้อกกระเพ่ือมชดัเจน

เพราะไม่แน่ใจในจดุประสงคข์องอีกฝ่าย แขนบางจึงกระตกุมีดขึน้ใน

ระดับเดิมอีกครัง้ เม่ือเขาผู้นั้นก้าวขาเข้ามา ทว่าดวงตาคมคู่นั้นอ่อนแสง 

แลว้ทิง้ตวัลม้ลงหนา้คว�่าไปตอ่หนา้ตอ่ตา

“คณุ...คณุคะ!” 

ไหมแกว้รีบรุดเขา้ไปพลิกรา่งใหญ่ใหห้งายแลว้ตบแกม้เบาๆ เรียกสติ

ของชายหนุม่แปลกหนา้ตามจรรยาบรรณของแพทย ์แตเ่สียงท่ีตอบกลบัมาเป็น

เพียงเสียงครางแสนเบา  

เธอจงึปัดเสน้ผมใหพ้น้กรอบหนา้ ส �ารวจอาการบาดเจ็บก็เหน็รอยฟกช�า้

กับแผลสดท่ีมีเลือดซึมเพียงเล็กนอ้ย จึงรีบไปหยิบไฟฉายแลว้ส่องหาอาการ 

บาดเจ็บอ่ืนตามรา่งกาย จนเจอตน้เหตท่ีุท�าใหค้นตวัใหญ่ลม้ทัง้ยืน

เขาเหยียบแรว้ดกัสตัว!์

เลอืดสแีดงสดไหลอาบจากคมเขีย้วของเครือ่งทรมานชีวิตท่ีฝังลกึลงตรง

ขอ้เทา้ เสยีงครางต�า่ของผูบ้าดเจ็บบอกใหเ้ธอรูว้า่เขาเจ็บปวดมากแคไ่หน ใบหนา้

ซีดเผือดของเขาก็ท�าใหไ้หมแกว้วิตกกงัวล เธอจงึยกแขนของชายหนุม่ขึน้พาดกบั

บ่าตวัเอง แลว้พยายามพยุงร่างใหญ่นัน้ลุกขึน้ แต่ก็ไม่อาจตา้นทานน�า้หนัก 

ตวัของเขาได ้จงึท�าใหท้ัง้เธอและเขาลม้ครนืลงไปพรอ้มกนั 

ไหมแกว้ดนัรา่งหมดสติของคนตวัใหญ่ท่ีทาบทบับนตวัขึน้ แลว้ใหเ้ขา

เอนพิงกับตวัเองก่อนเพ่ือตัง้หลกัคิดหาหนทางใหม่ นึกไดว้่าสถานท่ีตรงจุดนี ้

หา่งจากน�า้ตกท่ีควาญชา้งพาชา้งไปอาบน�า้ไมไ่กล 
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แตใ่นยามฟา้พลบค�่าแบบนี ้ขอใหย้งัเหลอืควาญชา้งอยูส่กัคนชว่ยหาม

เขากลบัหมูบ่า้น แลว้ค�าขอของเธออาจถงึหเูจา้ป่าเจา้เขา เพราะท่ีปลายสายตา

นัน้มีแสงตะเกียงอีกดวงลอยเดน่ในความมืด 

“ชว่ยดว้ยคะ่ ชว่ยดว้ย!” 

เธอรบีตะโกนออกไป เฝา้รอจนเปลวไฟตะเกียงสอ่งสวา่งเหน็ใบหนา้ของ

ควาญชา้งกบัลกูชา้งตวัอว้นกลมเยือ้งยา่งเขา้มา แลว้ความวิตกทัง้หมดก็มลาย

หายไปสิน้ ไหมแกว้เป่าปากดว้ยความโลง่ใจ เอย่บอกชายหนุม่ท่ีหมดสตไิปแลว้

ดว้ยความยินดี

“ดเูหมือนเจา้ป่าเจา้เขาไมอ่ยากใหค้ณุเป็นอะไรไป” 

“นอกจากผู้เสียชีวิตรายน้ันแล้ว ก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 

คนอ่ืนครบัสารวตัร”

อชัวินน่ิวหนา้ฟังรายงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถงึเรือ่งเหตป่ัุนป่วนท่ีเกิด

ในงานแสดงซูเปอรไ์บค ์จนส่งผลใหภ้ารกิจของเขาไม่สัมฤทธิผล แต่ท่ีไม่มี 

ผูบ้าดเจ็บมากไปกวา่นี ้ก็ตอ้งมอบความดีความชอบใหร้ะพีพฒันท่ี์รายงานขา่ว

ไดท้นัทว่งที

“ผูต้ายคือป๋อง บตุรชายของหนึ่งในสมนุโจรท่ีเสียชีวิตตอนบกุคา่ยโจร 

และเราพบยาเสพติดจ�านวนหนึ่งในศพนายป๋อง ซึง่ก็สอดคลอ้งกบัแหลง่ข่าวท่ี

ใหข้อ้มลูวา่นายป๋องพวัพนัการคา้ยา” ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัคงรายงานตอ่ไป “แต่

พอนายป๋องตาย ก็เทา่กบัเราเสียเสน้ทางน�าจบัสมนุโจรท่ีเหลือ”

สารวตัรใหญ่พ่นลมหายใจก่อนหย่อนตวันั่งบนเกา้อีป้ระจ�าต�าแหน่ง  

“ยงัเหลือเพลงพิณกบัแมโ่คโยตีน้ั่นอีกคน” 

“จากขอ้มลูท่ีสายเราไดม้า ประวตัเิพลงพิณใสสะอาด นอกจากการวิวาท

กนัตามประสาวยัรุน่ ก็ไมเ่คยถกูจบัขอ้หาอะไรครบั” ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหข้อ้มลู

เพ่ิมเตมิ

“ถา้สืบจากเพลงพิณไม่ได ้ก็สืบจากแม่เอือ้ยนั่น” สารวตัรอชัวินยงัไม่



37

ฤดวัีลย์

ถอดใจ “แตด่เูหมือนวา่เราตอ้งเปลีย่นแผน” อชัวินเอย่กบัลกูนอ้งหลงัจากครุน่คดิ

ในหวั 

รูปถ่ายใบหนึ่งถูกหยิบออกจากซองเอกสารลับ ผู้ถูกถ่ายนั้นเป็น 

หญิงสาววยัรุน่รูปรา่งดี ใบหนา้สะสวยเพราะการแตง่แตม้สีสนั บนรา่งของเธอมี

แขนอวบอมูของเสีย่เกียงโอบลอ้มขา้มบา่ ดอูยา่งไรก็คลา้ยกบัชายแก่ตณัหากลบั

ท่ีคดิหาความสขุทางกามารมณก์บัเมียเดก็

“เราจะใหแ้มเ่อือ้ยน่ีมาเป็นสายใหเ้รา” สารวตัรวา่พลางเอนหลงัลงกบั

พนกัเกา้อีต้วัใหญ่ 

“หล่อนเป็นบุตรสาวนายอ�าพันนะครบั” ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาจอ้งมอง 

รูปถ่ายหญิงสาว ก่อนเงยหนา้มองรอยยิม้ของสารวตัรคนเก่ง “เป็นลกูโจร แถม

ยงัท�างานอยา่งนัน้ จะยอมใหค้วามรว่มมือกบัเราหรอื”

อชัวินแยม้ยิม้ ใชส้องมือประสานกนัท่ีปลายจมกู “เราจะไมเ่ขา้หาหลอ่น 

แตจ่ะใหค้นอ่ืนเขา้หาแทน”

“สารวตัรหมายถงึ...”

“ระพีพฒัน”์ ค�าตอบนัน้มาจากความมั่นใจลน้เหลือ 

อยู่ ๆ ตาขวาก็ขยิบยิบ ๆ หากจะเชื่อค�ากล่าวโบร�่าโบราณว่า 

ขวารา้ยซา้ยดี ก็เด๋ียวจะหาวา่คนรุน่ใหมอ่ยา่งเขางมงายอะไรไมเ่ขา้เรือ่ง ย่ิงหนา้ท่ี

การงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากเจา้นายหนุ่มคือการวางแผนการลงทุน ฉะนัน้ 

ถา้พดูวา่ตาขวาขยิบแบบนี ้เห็นทีหุน้ของบรษัิทท่ีเจา้นายของเขาก�าลงัตดัสนิใจ

ซือ้คงไปไมร่อด อาจท�าใหเ้ขาถกูต�าหนิจนลดิรอนต�าเหนง่ผูช้ว่ยฝึกหดั

“กลาง เป็นอะไร ท�าไมเงียบไป”

“เอ่อ...คือ...ผมก�าลงัคิดว่าตอนนี ้ธุรกิจคา้ปลีกน่าจะปรบัตวัดีขึน้ แต่

ตอ้งรอดนูโยบายสนบัสนนุการลงทนุภาคอตุสาหกรรมในปีนีว้า่จะอดังบประมาณ

เทา่ไหร”่

“ถา้อยา่งนัน้ เราควรชะลอการซือ้หุน้ตวันีใ้ชไ่หม” เจา้นายหนุม่ถามหา
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ค�าตอบสดุทา้ย

“ใชค่รบั”

“ตกลงตามนัน้” 

เม่ือได้ฟังค�าตอบชัดเจน ปราณนารายณ์จึงหมุนเก้าอีห้ันไปทาง

เลขานกุารคนเก่ง เพ่ือบอกใหห้ลอ่นสง่ค�าตดัสนิใจตอ่ไปยงัฝ่ายวางแผนการลงทนุ

ท่ีขึน้ช่ือวา่แกรง่ท่ีสดุในประเทศ ระพีพฒันก็์เป่าปากดว้ยความโลง่ใจท่ีหาเหตผุล

หนว่งการตดัสนิใจได ้

“เยน็นีฉ้นัมีนดักินขา้วกบัธิดา จะไปดว้ยกนัไหม” 

“ไมดี่กวา่ครบั นาน ๆ  พ่ีจะไดมี้เวลากบัธิดาสองตอ่สอง ผมไมก่ลา้ไปนั่ง

เป็นกา้งหรอก” 

“ไม่ไดไ้ปกนัแคส่องคน ตฤณก็ไปดว้ย มนัเป็นรา้นเบียรเ์ยอรมนัท่ีธิดา

เขาอยากไปดกูารตกแต่งรา้น ไปกนัหลายคนนั่นแหละดี ไม่งัน้กอ้งปฐพีมนัจะ 

หาวา่ฉนัพานอ้งสาวของมนัไปเมาเหลา้เมายา ไปเถอะ ฉนัเลีย้งอยูแ่ลว้”

“เอางัน้ก็ไดฮ้ะ เรือ่งกินฟรไีมมี่เก่ียง” 

ระพีพัฒนยิ์ม้กวา้งแลว้คอ้มศีรษะขอตัว แต่ยังดีใจไม่ทันไดถ้ึงนาที 

เรื่องจะมีคนเลีย้งเบียรคื์นนี ้เสียงสายเรียกเขา้ท่ีดงัจากสมารท์โฟนก็ท�าใหเ้ขา 

ย่นคิว้ ถอนหายใจเหน่ือยออ่นหนึ่งที ก่อนกดปุ่ มรบัสายท่ีไม่เคยคิดอยากไดยิ้น

เสียง

“คดิถงึกนัมัย้” เป็นค�าทกัทายแรกของปลายสายท่ีดงัเขา้หู

“ไมเ่ลย” ชายหนุม่เอย่เสียงละเห่ีย

“อะไรกัน น่ีขา้คิดถึงเอ็งนะถึงไดโ้ทร.มาหา” ปลายสายเอ่ยน�า้เสียง 

หยอกเยา้ใหด้นูา่ฟัง

ระพีพัฒน์กระตุกยิม้ท่ีมุมปาก “จะหลอกใช้งานผมหรือเปล่าครับ

สารวตัร”

“ขา้มั่นใจวา่งานนีเ้อ็งตอ้งชอบ ขา้จะสง่เนือ้หางานไปทางโทรศพัท ์ถา้

เอง็รบัก็ตดิตอ่กลบัมาหาขา้อีกที” ปลายสายหวัเราะ แลว้ตดัสายทนัที
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“ก็หวงัอยา่งนัน้” 

ระพีพฒันเ์ปรยดว้ยความหงดุหงิด แตไ่มท่นัถงึนาทีดี เนือ้หางานก็เดง้

เขา้สูเ่ครือ่งรบัโทรศพัท ์ปรากฏเป็นภาพหญิงสาวดวงตาหมน่เศรา้ 

“เธอช่ือเอือ้ยน่ีเอง” ปากหยกัคลียิ่ม้ เปรยช่ือของหญิงสาวในรูปถ่าย แลว้

กดหมายเลขของสารวตัรใหญ่โดยพลนั





บทที่ 3
ร้ำวรัก

“วันนี้ฉันว่าหมอไหมช่วยเขาแค่นี้เถอะ น่ีฉันก็เสร็จธุระกับ 

นายอ�าเภอแลว้ กวา่จะถงึหมูบ่า้นชา้งก็คงค�่ามืด” 

ผู้ใหญ่บ้านรีบบอกกับคุณหมอสาว เม่ือเห็นเธอเดินออกมาจาก 

ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน และเพราะวันนี ้เธอติดรถผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเหลืองาน 

โรงพยาบาล จงึอยูช่ว่ยเหลือไดไ้มน่านนกั

“ฉนัฝากรายงานผลการผา่ตดัเคสเม่ือกีใ้หค้ณุหมอใหญ่ฟังดว้ยนะคะ” 

เธอหนัไปแจง้กบัพยาบาลประจ�าหอ้งฉกุเฉินท่ีเดนิออกมาพรอ้มกนั จากนัน้ถอด

เสือ้กาวนคื์นใหพ้ยาบาลแลว้เดนิตามหลงัผูใ้หญ่บา้นไป แตใ่นตอนนัน้เองมีเสยีง

โหวกเหวกดงัลั่นหยดุเธอไวใ้หห้นักลบัไปมอง

“ฉนัไม่เอาหมอฝึกหดั ฉนัจะเอาคณุหมอใหญ่ ท�าไมคณุหมอใหญ่ยงั 

ไมม่าตรวจลกูชายฉนัอีก ไปราชการอะไรนานนกั ไมใ่ชว่า่หาเรือ่งไปเท่ียวเพราะ

งบเหลือร!ึ” เจา้ของเสียงคือ นายทรงชัย นกัเลงโตท่ีไมมี่ใครอยากยุง่เก่ียว 

ไหมแกว้ไม่นิยมการพดูจาใหร้า้ยว่ากล่าวใครเป็นทนุเดิม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง บุคคลท่ีก�าลังถูกเอ่ยถึงในทางไม่ดีนั้นเป็นถึงคุณหมอใหญ่ประจ�า 
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โรงพยาบาลท่ีเธอใหค้วามเคารพเย่ียงครูบาอาจารย ์จงึจะกา้วขาเดินไปหา แต่

ตน้แขนบางถกูรัง้ไวด้ว้ยมือใหญ่ของผูใ้หญ่บา้น 

“อยา่ไปยุง่กบันายทรงชยัเลยหมอไหม ปลอ่ยใหค้นท่ีน่ีเขาจดัการปัญหา

เองบา้ง”

“แลว้ใครเป็นอะไรหรอืผูใ้หญ่” 

“ไอโ้ท” ผูใ้หญ่บา้นกระซิบเสียงเบา “ฉนัไดยิ้นจากชาวบา้นว่า มนักบั

พวกข่ีมอเตอรไ์ซคไ์ล่ยิงคนต่างถ่ิน แต่มนัพลาดไปอดัตน้ไมข้าหกัในป่าไม่ห่าง

จากหมูบ่า้นเรา”

“คนตา่งถ่ิน?” คิว้ของไหมแกว้ขมวดมุน่ 

“ฉนัเดาวา่คงเป็นผูช้ายคนนัน้ คนท่ีหมอไหมไปเจอในป่านั่นแหละ ท่ีฉนั

ยงัไมไ่ดเ้ลา่ใหฟั้ง ก็เพราะคดิวา่จะรอใหเ้ขาฟ้ืนก่อน แลว้คอ่ยถามวา่ใชห่รอืไม”่

คณุหมอสาวถอนลมหายใจหนกั ภาพความทรงจ�าในคืนท่ีเธอพบกบั

ผูช้ายตวัโตในสภาพย�่าแยย่อ้นเขา้มาในหวั แลว้เขาไปมีปัญหากบั ทวรัีตน ์หรอื

โท ลกูชายคนรองของนายทรงชยัไดอ้ย่างไร เธอมิอาจล่วงรู ้ รูแ้ต่ว่าเธอย่ืนมือ 

ไปชว่ยเหลือศตัรูของลกูชายนายทรงชยัเขา้แลว้

“ตกลงไมมี่ใครตอบฉนัไดใ้ชไ่หมวา่หมอใหญ่จะกลบัมาเม่ือไหร!่” 

นายทรงชัยตวาดใส่เหล่าพยาบาลท่ียืนหนา้ซีด ไม่กลา้โตต้อบใด ๆ  

ไหมแกว้เหน็แลว้ก็ดดูายไมไ่ด ้จงึหนัไปบอกกบัผูใ้หญ่บา้น 

“คืนนีฉ้นัจะคา้งท่ีบา้นพกัแพทย ์ผูใ้หญ่กลบัไปก่อนก็ได”้

แมผู้ใ้หญ่บา้นอยากจะขดั แตด่ว้ยแววตาท่ีมองมาบอกใหรู้ว้า่หา้มเธอ

ไม่ได ้จึงกลา่วเตือนใหร้ะวงัตวัแลว้หมนุตวัเดินออกจากโรงพยาบาล ปลอ่ยให้

ไหมแกว้กา้วเขา้ไปเอย่ประโยคเรยีกสายตาหม่ินของนกัเลงใหห้นัมาทางตน 

“ถา้คุณทรงชัยไม่ไดร้ะบุแพทยผ์ูต้รวจ ดิฉันสามารถท�าหนา้ท่ีแทน 

คณุหมอใหญ่ได”้ 

“อ๊ะ อ้าว ถ้าบอกว่าวันนี ้คุณหมอไหมแก้วมา ก็จบเรื่องไปแล้ว”  

นายทรงชยัยิม้กวา้งในแบบท่ีคนดรููว้า่ไม่ใช่รอยยิม้จรงิใจ “ถา้คณุหมอไหมแกว้
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สะดวก ก็ขอใหช้ว่ยไปดอูาการเจา้โทหนอ่ย ผมจะขอบพระคณุย่ิง”

“เป็นหนา้ท่ีของวิชาชีพดิฉนัอยูแ่ลว้ คณุทรงชยัไมจ่ �าเป็นตอ้งขอบคณุ” 

เธอเชิดหนา้ขึน้ ไม่ใช่เพราะหย่ิงจองหอง แต่เพราะอยากสูดลมหายใจเขา้ 

เรยีกความทระนงไวใ้หอ้ยูก่บัตวั ยามตอ้งพบเจอคนอยา่งนายทรงชยั

“น่ีคิดแลว้ฉันก็ยังเสียดายแทนเอกรตันไ์ม่หาย หากคุณหมอไม่ล่ม 

งานแตง่เสียก่อน ฉนัอาจไดส้ิทธ์ิรกัษาพยาบาลฟรโีดยไม่ตอ้งลงทะเบียนผูไ้ม่มี

รายไดป้ระจ�า”

ดวงตาของเธอลกุวาว จอ้งเขมง็ไปยงัรา่งทว้มแตส่งูใหญ่ของชายวยัพอ่ 

“อยา่เสียเวลาเลยคณุทรงชยั พาฉนัไปตรวจอาการลกูชายคณุเลยจะดีกวา่” 

เขาแสยะยิม้ควงไมต้ะพดคูก่ายเลน่ แลว้กา้วขาเขา้มาจงใจพดูใหไ้ดยิ้น

กนัแคเ่ธอกบัเขา “ฉนัหวงัวา่คณุหมอจะยงัรกัษาคนไดดี้เย่ียม เชน่เดียวกบัรกัษา

ความลบัไดดี้เหมือนคนใบ”้ 

ไหมแกว้ระงบัความรูส้กึคกุรุน่ไวใ้นใจ ตอบกลบัดว้ยใบหนา้น่ิง “แมฉ้นั

จะกลายเป็นคนใบ ้แตส่กัวนัความจรงิมนัจะเผยตวัของมนัเอง”

“ก็อย่าไดข้อใหม้นัเผยจากปากคณุหมอเป็นพอ” นกัเลงใหญ่เอ่ยตอบ

เสียงต�่า จอ้งกลบัดว้ยดวงตาเขมง็ จากนัน้น�าเธอเดนิไปยงัตกึผูป่้วยใน

“ฉนัไมกิ่น!”

เสยีงเอด็ตะโรดงัลั่นจากหอ้งพกัฟ้ืนท่ีอยูส่ดุปลายโถงทางเดนิ มีพยาบาล

คนหนึง่เดนิออกมาคอ้มศีรษะใหเ้ธอ ก่อนเรง่ฝีเทา้เดนิผา่นไปดว้ยใบหนา้บึง้ตงึ 

“เชิญคณุหมอ” 

นายทรงชยัพยกัพเยิดใบหนา้ ไหมแกว้จงึเอือ้มมือไปผลกัประต ูแตใ่น

ทนัทีท่ีประตเูปิดอา้ เสียงตะคอกก็ดงัลั่นพรอ้มแกว้น�า้ใบหนึง่ลอยพุง่มาหา

“ฉนับอกวา่ไมหิ่ว!”

คณุหมอสาวรบียกแขนปอ้งกนัโดยฉบัพลนั แตส่ิ่งท่ีกระทบรา่งกายนัน้

มีแคค่วามเปียกชืน้ท่ีเกิดจากน�า้กระเซ็นใส ่สว่นความเจ็บปวดนัน้ถกูแบกรบัไว้

ดว้ยล�าแขนของชายหนุม่รา่งสงูท่ียืนผงาดเป็นก�าแพงบงัไวจ้นมิด
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“ไอโ้ท น่ีแกขาเป๋แลว้ยังติดเชือ้หมาบา้ดว้ยใช่ไหม!” เขาลดแขนลง  

สง่เสียงตวาดใสผู่ป่้วยบนเตียง หลงัจากแกว้ตกกระแทกพืน้แตกเป็นเสี่ยง

“ฉนัขอโทษ ฉนัไมท่นัมอง” ผูป่้วยรา่งผอมบนเตียงมีใบหนา้สลดเลก็นอ้ย 

เม่ือเหน็วา่คนท่ีเขา้มาในหอ้งเป็นใคร

“ไมเ่ป็นไร” ไหมแกว้กลา่วเสยีงเบา เดนิผา่นไหลข่องชายหนุม่ไปดา้นใน 

นอกจากมีผูป่้วยแลว้ ยงัมีเดก็สาวใบหนา้พริม้เพราแตง่ตวัไมร่ดักมุ วางโทรศพัท์

ของตนแลว้เดง้จากโซฟาเดนิเขา้มาทกัทายดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้

“พ่ีไหม สวสัดีคะ่” 

“สวัสดีจะ้ตรีรตัน”์ ไหมแกว้ยิม้รบัแลว้เดินไปท่ีปลายเตียง อ่านผล 

การรกัษาลา่สดุของผูป่้วย พลางเงยหนา้มองสายระโยงระยางผกูติดกบัเฝือกท่ี

ห่อหุม้ตัง้แต่หวัของเขาไปจนถึงปลายเทา้ จากนัน้เก็บแฟ้มการรกัษาคืนเขา้ท่ี  

เอย่บอกกบัคนบนเตียงพกัฟ้ืน 

“เธอยงัไมไ่ดกิ้นยาหลงัอาหารเยน็” 

“ฉันไม่หิว แลว้ฉันไม่อยากกินอะไรจนกว่าจะได้กระทืบไอ้เวรนั่น 

เสียก่อน”

“โถ เดีย้งขนาดนี ้จะไปราวีใครเขาไดอี้ก ไมเ่จียมตวั” ตรรีตันล์อยหนา้

ลอยตาพดู 

“อีตร ีมงึหบุปากไปเลย!”

“เอ แตถ่งึจะมีขา ก็ปอ้ ๆ แป ้ๆ เป็นไดแ้คจิ่ก๊โก๋กวนเมือง พอเจอคนจรงิ

เขา้ก็รอ้งเอง๋วิ่งหนีหางจกุตดู” แตเ่ดก็สาวยงัคงคะนองปาก

“อีตร!ี” 

ครัง้นีไ้มไ่ดแ้คใ่ชเ้สียง แตท่วีรตันค์วา้หมอนไดก็้ขวา้งใส ่ไฉนเลยจะทนั

คนท่ีไวอยา่งกบัลงิ แถมคนขวา้งเองกลบัรอ้งโหยหวนเพราะขยบัรา่งกายรุนแรง

กระเทือนสว่นท่ีบาดเจ็บ

“พวกแกสองคนหยดุรบกนัสกันาทีไมไ่ดห้รอืไง!” 

เดือดรอ้นใหพ่ี้ชายคนโตตอ้งออกโรงหา้มทพั “ยายตร ีแกออกไปรอขา้ง
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นอก ใหพ่ี้ไหมตรวจอาการโทมนัใหเ้สรจ็ ๆ แกก็ดว้ยไอโ้ท หดัส�าเหนียกตวัเอง 

เสียบา้งเถอะ ไอท่ี้แกท�าอยู่มนัจะท�าใหค้ะแนนนิยมของฉนัหดหาย ฉนัอตุสา่ห์

สรา้งความดีมาแคไ่หน ก็มาฉิบหายยอ่ยยบัเพราะแก!”

สิน้เสียงพ่ีชาย ความเงียบจึงกลบัมาเยือนหอ้งพกัฟ้ืนผูป่้วย ไหมแกว้

เหลือบมองชายหนุ่มเพียงชั่วแวบแลว้รีบท�าหนา้ท่ีของเธอโดยไว ซึ่งก็เขา้ใจ 

แลว้ว่าเหตุใดทวีรตันผ์ูมี้นิสัยเกกมะเหรกตามแบบของบิดา จึงย่ิงทวีความ 

รา้ยกาจขนาดขวา้งปาแกว้ใสค่นอ่ืนได ้ก็เพราะค�าท่ีแพทยเ์จา้ของไขเ้ขียนไวน้ัน้

ชดัเจนเหลือเกินวา่ ทวีรตันอ์าจพิการเดนิไมป่กตไิปตลอดชีวิต 

“คณุหมอวา่ไอโ้ทมนัจะขาเป๋ จรงิหรอืเปลา่” นายทรงชยัถามหลงัจาก

เธอลงบนัทกึการตรวจ

“ในเบือ้งตน้ เท่าท่ีสภาพรา่งกายแสดงใหเ้ห็นก็น่าจะเป็นอย่างนัน้ แต่

หากโทหมั่นท�ากายภาพก็อาจช่วยใหเ้ดินไดดู้เหมือนปกติมากขึน้” เธอตอบ 

โดยไมม่องใบหนา้ผูถ้าม

“แค่ดูเหมือนปกติงั้นรึ น่ีฉันตอ้งกลายเป็นไอเ้ป๋ใหค้นอ่ืนเขาลอ้ไป 

ตลอดชีวิตเลยหรือไง!” ทวีรตันก์ลบัมาโอดครวญอีกครัง้ “พ่อ ฉันไม่ยอมนะ  

ยงัไงพอ่ก็ตอ้งจบัมนัมาใหฉ้นัแกแ้คน้ใหไ้ด!้”

“ขา้รูว้า่ขา้ตอ้งท�าอะไร!” นายทรงชยัพดูเสยีงเขม้ “คนของขา้ตามหามนั

จนทั่ว แตไ่มเ่หน็แมแ้ตเ่งาหวั ทัง้ไอร้อยลอ้รถมอเตอรไ์ซคท่ี์มนัขบัก็ถกูฝนชะลา้ง

ไปแลว้”

“มันจะล่องหนหายเขา้ไปในป่าไดย้ังไง ฉันว่ามันตอ้งมีคนช่วยไว”้  

ทวีรตันก์ดัฟันกรอด

บทสนทนาของสองพอ่ลกูตอกย�า้ความจรงิท่ีผูใ้หญ่บา้นเอย่ไว ้ผูช้ายท่ี

เธอชว่ยเขานัน้ก�าลงัถกูตามลา่เอาคืนดว้ยความแคน้ 

เห็นทีเธอตอ้งปิดซ่อนความลบันีไ้ปจนกว่าชายหนุ่มปริศนาจะหายดี 

แลว้ใหเ้ขารบีไปจากท่ีน่ีโดยเรว็ท่ีสดุ และเธอควรแจง้ขา่วใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบดว่น 

ก่อนท่ีหมู่บา้นชา้งจะเดือดรอ้นไปดว้ย จึงก�าชบักบัเอกรตันเ์รื่องยาของทวีรตัน ์
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แลว้รบีเดนิออกมา

“ไหมแกว้”

แต่เดินออกจากหอ้งมาไม่ก่ีกา้ว เสียงเรียกของเอกรตันก็์หยุดขาเธอ 

ใหห้นักลบัไป

“ใหเ้อกไปสง่ไหมท่ีหมูบ่า้นนะ”

ไหมแกว้สา่ยหนา้ปฏิเสธ “ไมเ่ป็นไร คืนนีไ้หมจะพกัท่ีบา้นพกัแพทย”์

“มนัเก่าซอมซอ่ขนาดนัน้  ไหมจะไปพกัไดย้งัไง”  เขายน่คิว้มองลอดแวน่

คุณหมอสาวลอบถอนหายใจ “จะซอมซ่อยังไง ไหมก็นอนมาแลว้ 

หลายครัง้”

“หว่งความปลอดภยัตวัเองบา้ง แถบท่ีบา้นพกัหลงันัน้อยูเ่งียบอยา่งกบั

ป่าชา้ หรอืไหมกลวัเอกมากกวา่กลวัโจรผูร้า้ยบกุบา้นพกั” 

แตเ่ธอยงัไม่ตอบรบัค�าเสนอของชายหนุ่มใบหนา้หลอ่สะอาดตรงหนา้ 

ท่ีมกัใชร้อยยิม้กรุม้กริ่มงอนงอ้ “ไหมไม่รบกวนเวลา เอกคงจะยุ่งเรื่องวางแผน 

หาเสียง เด๋ียวพรุง่นีเ้ชา้ ไหมจะใหผู้ใ้หญ่ออกรถมารบั”

“แตไ่หมก็รูดี้น่ีวา่ระยะทางไมใ่ชใ่กล ้ๆ”

ซึ่งเขาก็ยงัหาเหตผุลมาโนม้นา้วเธอไดเ้หมือนเดิม คณุหมอสาวลอบ 

ถอนหายใจ แลว้รบัขอ้เสนอดว้ยความจ�ายอม “งัน้ไหมรบกวนเอกดว้ยแลว้กนั”

เอกรตันยิ์ม้กวา้ง เผลอจบัขอ้มือบาง แต่เธอรีบดงึแขนกลบั กระนัน้ก็ 

ไมไ่ดท้ �าใหค้วามยินดีหายไป ชายหนุม่รบีท�าหนา้ท่ีสารถีดว้ยความยินดี แตส่ารถี

หนุ่มคงอยากใชเ้วลากบัหญิงสาวนานท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได ้มาตรวดัความเรว็รถ 

จึงสม�่าเสมอคงท่ีอยู่ท่ีหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ต่างกบัความเร็วสงูสดุของ

กระบะรุน่เก่าของผูใ้หญ่บา้น

“ถา้เอกขบัชา้ขนาดนี ้ก็ไม่ต่างกันกับใหไ้หมกลบัพรุ่งนีเ้ชา้” เธอเอ่ย 

ตดัความเงียบท่ีไหลผา่นมานานตัง้แตอ่อกจากโรงพยาบาล

“ก็แค่อยากอยู่กับไหมนาน ๆ อย่ากังวลไปเลย เอกพาไปส่งถึง 

บนัไดเรอืนแนน่อน”
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“รบีขบัใหเ้รว็กวา่นีเ้ถอะ” ไหมแกว้ขอรอ้ง

นอกจากจะไมท่ �าตามแลว้ เอกรตันย์งัชะลอความเรว็มากกวา่เดิมแลว้

จอดเลียบริมถนนติดชายป่า สรา้งความขุ่นเคืองใหค้ณุหมอสาวมากขึน้ไปอีก 

เทา่ตวั 

“เอก!”

“ไหมคิดหรือว่าสิ่งท่ีไหมพยายามท�าอยู่จะเปลี่ยนใจเอกได ้งัน้เอกขอ 

พดูใหช้ดัเจนอีกครัง้ว่า ไม่ว่ายงัไงเอกก็รกัไหมไม่เปลี่ยน ท�าไมไหมไม่ลืมเรื่อง 

ท่ีผา่นมาแลว้ใหเ้ราไดเ้ริม่ตน้กนัใหม ่เอกรูว้า่ตอนนีไ้หมเองก็ยงัไมล่ืมวา่เราเคย 

รกักนัแคไ่หน”

ไหมแกว้แค่นหวัเราะ “ใช่ ไหมยงัไม่ลืมว่าเราเคยรกักันแค่ไหน และ 

ไหมก็ไมล่ืมเหมือนกนัวา่เคยถกูเอกท�าใหเ้จ็บช�า้มากแคไ่หน”

“ไหม...” เอกรตันถ์อนหายใจแรง “เอกท�าทกุอย่างเพ่ือใหเ้รากลบัมา 

เหมือนเดิม ท�าทกุอย่างใหไ้หมยอมรบัในตวัเอกอีกครัง้ ทัง้เรื่องลงแข่งเลือกตัง้ 

เอกก็ท�าเพ่ือไหม เพ่ือความฝันของเรา เพ่ืออุดมการณข์องเราท่ีเคยมีร่วมกัน  

เอกยอมรบัความพลาดพลัง้ในอดีต แตก็่ไมไ่ดต้ัง้ใจใหม้นัเลยเถิดจน...”

“พาไหมกลบัหมูบ่า้นเด๋ียวนี”้ 

น�า้เสียงสั่นเครือของเธอไม่ไดท้ �าใหอี้กฝ่ายอยากท�าตาม เอกรัตน ์

โนม้ตวัเขา้ไปใกล ้วาดแขนโอบรัง้รา่งคณุหมอสาวเขา้มากอด 

“อยา่ท�าแบบนีอี้กเลย...ไหม”

“พาไหมกลบัหมูบ่า้น” 

ไหมแกว้ฝืนท�าตวัแขง็ไมโ่อนออ่นไปตามออ้มแขน และยืนยนัค�าพดูเดมิ

ดว้ยเสยีงเขม้ท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได ้แตเ่ขากลบัเหน็เป็นความทา้ทาย ย่ิงไดก้ลิน่หอม

ละมนุของเสน้ผมท่ีเคยดอมดมก็ย่ิงโหยหาอยากช่ืนชม เอกรตันรู์ว้า่ทา่ทีแข็งขืน

ของหญิงสาวเป็นเพียงการแสรง้ท�าเพ่ือใหเ้ธอดเูขม้แขง็ ทวา่ไหมแกว้ผูนี้อ้อ่นไหว

ราวกลีบดอกไม ้และรูว้า่กลีบดอกไมด้อกนีห้วานหอมเพียงใด

มือหนาจงึควา้จบัตน้คอบาง ฝืนบงัคบัใหใ้บหนา้งามหนัมาประจนัหนา้ 
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ไมท่นัใหเ้ธอไดร้ะวงั ปากรอ้นกม้แนบประทบับนกลบีปากบาง ลิม้รสความหวาน

อยา่งเมามาย ไหมแกว้ทัง้ผลกัทัง้ทบุ แตช่ายหนุม่ยือ้ยดุขอ้มือทัง้สองแลว้ตรงึไว้

แนน่ อีกทัง้เพ่ิมแรงบดขยีเ้รยีวปากอยากกลนืกินหญิงสาวใหส้ิน้ความกระหายท่ี

มีตอ่เธอ

หยาดน�า้ตาจงึเริ่มเอ่อลน้เบา้ ทัง้โมโหทัง้ตกใจ รวมถึงเสียใจปนเปกนั 

แมค้วามรูส้กึในรสสมัผสัของจบูยงัไม่เคยจางหายไปจากความทรงจ�า แต่เธอ 

ไม่ตอ้งการยอ้นกลบัไปเดินซ�า้รอยทางแห่งความเจ็บปวด ทกุอย่างระหว่างเธอ

กบัเขา มนัถึงจดุจบไปแลว้ นบัตัง้แตน่าทีท่ีไดรู้ว้่าในหวัใจของเขามีเงาของใคร

อีกคนสถิตอยู่

เสียงสะอืน้ในล�าคอท�าใหห้วัใจชายหนุ่มเจ็บแปลบ เอกรตันจ์ �าใจข่ม 

แรงปรารถนา ผละจากความหอมนุ่มของเรียวปาก แลว้จับจอ้งดวงตาคมท่ี 

มองตอบดว้ยความเคืองขุน่

“พาไหมกลบั”

น�า้เสียงแข็งกระดา้งกระแทกหัวใจชายหนุ่ม เอกรตันก์ัดฟันถอยตวั 

ออกมา เธอโกรธจรงิ และเขาก็โกรธไมใ่ช่นอ้ย แตค่วามอดกลัน้ทางอารมณน์ัน้

แตกตา่งกนัสิน้เชิง เอกรตันเ์ลอืกระบายดว้ยการทบุก�าป้ันลงบนพวงมาลยั สง่ผล

ใหเ้สียงแตรรถดงัลั่นถนนสายชนบทไฟสลวัแสนเปลี่ยว

ทว่ารถกระบะของนกัการเมืองหนุ่มยงัไม่ไรเ้พ่ือนรว่มทาง เม่ือสายตา

ของเขาเหลือบเห็นแสงจา้ของไฟสะทอ้นจากกระจกมองหลงั แลว้พบว่ามนัคือ

ไฟหนา้รถสายตรวจท่ีว่ิงลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภยั แตเ่ขายงัไมอ่ยาก

รบับรกิารดว้ยใจจากนายต�ารวจท่ีลงจากรถแลว้เดนิตรงมาหา

“สวสัดีครบั...เอ่อ คณุเอกรตัน.์..คณุหมอไหมแกว้” นายต�ารวจผูน้ัน้ 

มีสหีนา้ประหลาดใจ แลว้รบีตะเบ๊ะท�าความเคารพ หลงัจากชายหนุม่เลือ่นกระจก

รถลง

“ไม่ทราบว่ารถเป็นอะไรหรือครบั มีอะไรใหผ้มช่วยไหม” นายต�ารวจ 

ไถ่ถามดว้ยความหวงัดี
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“ไม่มีอะไรครบัคณุต�ารวจ เราจอดรถคยุอะไรกนันิดหน่อย” เอกรตัน ์

ยิม้ตอบท�าใหด้เูป็นปกติ

“งัน้หรอืครบั ถา้ยงัไงก็ควรรบีกลบับา้นจะดีกวา่ ช่วงนีข้โมยขโจรเยอะ

ทีเดียว”

“จรงิหรอืครบั” น�า้เสียงของเอกรตันมี์ความประหลาดใจแบบไมป่กปิด 

“ขอบคณุมากครบัหมวด ผมจะรบีออกรถเด๋ียวนีแ้หละ”

“ใหผ้มขบัตามไปสง่ไหมครบั”

“ไม่ครบั ไม่เป็นไร ขอบคณุท่ีบอกข่าว ถา้ทางต�ารวจมีอะไรใหผ้มช่วย 

ก็บอกได ้ไมต่อ้งเกรงใจ” บอกแลว้หมนุพวงมาลยั หนัทิศรถมุง่สูห่มูบ่า้นชา้ง

เอกรตันพ์าไหมแกว้มาสง่ถึงตีนบนัไดเรอืนอย่างท่ีรบัปากไวจ้รงิ เพียง

แต่ชา้กว่าก�าหนดไปมาก ขนาดกระจกหนา้รถกระบะของผูใ้หญ่บา้นท่ีจอดใต ้

ตน้สกัมีไอน�า้เกาะเพราะความชืน้เริม่ก่อตวั 

เธอสง่ชายหนุ่มดว้ยสายตากระทั่งไฟทา้ยสีแดงเรน้หายไปในถนนมืด 

เขาทิง้ความรูส้ึกโกรธและเจ็บไวบ้นเรียวปากอ่ิม แต่เธอรูว้่าความโกรธนีจ้ะ 

คลายตวัลงจนหายไปดว้ยเหตผุลท่ีเธอเองก็รูดี้แก่ใจ 

คณุหมอสาวหลบัตาสดูลมหายใจเขา้สดุปอดแลว้สะบดัความคกุรุน่ 

ในหวัใหอ้อกไป ขึน้เรอืนไปหยิบกระเป๋าแพทย ์แลว้ปลกุเจา้แก่ใหอ้อกปฏิบตักิาร

ตรวจคนไขแ้ปลกหนา้ผูม้าพรอ้มกบัความวุน่วายใหมใ่หชี้วิตของเธอ





บทที่ 4
คุณหมอส ำวปำกร้ำย 
กับนำยส ถำปนิกตีรวน

ความเงียบสงัดของป่ายามวิกาลถูกท�าลายด้วยเสียงเคร่ือง

มอเตอรไ์ซคค์ันเก่าและแก่ของคุณหมอสาว มันพาเธอไปตามเสน้ทางใน 

ป่าละเมาะท่ีน�าสูห่มูบ่า้นเซง็ดซูึง่ตัง้อยูไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นชา้ง

แตเ่พราะไฟหนา้รถคนัเก่าไมไ่ดส้วา่งมากนกั จงึสอ่งไปไมถ่งึครอบครวั

หมปู่าท่ีพากนัย�่าออกมาหาอาหาร โชคดีท่ีไหมแกว้เบรกไวท้นัก่อนท่ีลอ้รถจะ 

บดทบัเจา้ลกูหมตูวัจอ้ย กระนัน้ก็ตาม เจา้หมปู่าพวกนัน้ยงัเมินเฉย ใชเ้ทา้คุย้เข่ีย

โคนไผห่าเหด็ท่ีขึน้หนาแนน่กินเป็นอาหารอยา่งไมส่นใจอนัตราย 

ไหมแกว้จงึสา่ยหนา้ระอา แตก็่เผลอเพลนิใจไปกบัความนา่รกัและซกุซน

ของลกูหมปู่า จนรูส้กึตวัวา่มีภารกิจรออยู ่ก็ออกรถว่ิงตา้นสายลมชืน้ท่ีพดัเสน้ผม

สีด �าประกายปลวิสยายจนมาถงึท่ีหมาย 

เพลง้!

พลนันัน้ มีเสียงของบางสิ่งคลา้ยแกว้แตกดงัจากบนเรอืน ไหมแกว้จงึ

ดบัเครื่องยนต ์ควา้กระเป๋าเครื่องมือแพทยแ์ลว้ว่ิงขึน้บนัได และในจงัหวะท่ีเธอ

ก�าลงัจะผลกัประตูเขา้ไปนัน้ บานประตูไมห้นาทัง้สองขา้งก็เปิดอา้ออกโดย 
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ไมรู่ต้วัลว่งหนา้ สง่ผลใหไ้หมแกว้ตกใจจนหวีดรอ้งในตอนเซถลาไปซบอกแกรง่

เปลา่เปลือยปราศจากอาภรณ ์ท่ีอา้แขนรบัเธอไวท้นัทว่งทีก่อนจะลม้ครนื

“เป็นอะไรหรอืเปลา่ครบั” 

เสียงทุม้ต �่าเปลง่จากปากหยกัไดรู้ป แต่คลา้ยกบัตวัเธอถกูดดูจมหาย

เขา้ไปในดวงตาสีนิลประกายท่ีจบัจอ้งมองมา 

“คณุครบั...คณุเป็น...” เขาถามเธอดว้ยค�าถามเดมิอีกครัง้

“ฉัน...ฉันเป็นหมอ” พอหาเสียงตวัเองเจอ ไหมแกว้ก็เดง้ผึงออกจาก 

แผงอกกวา้งของชายหนุ่ม พรอ้มโชวก์ระเป๋าแพทยท่ี์มีสญัลกัษณเ์ครื่องหมาย

บวกใหเ้ขาเหน็ “ฉนัจะมาขอดแูผลคณุ”

“ออ้...คณุคือคณุหมอไหมแกว้นั่นเอง” ปากหยกัไดรู้ปคลียิ่ม้บาง ดวงตา

สีนิลมีประกายแวววาว

“จรงิ ๆ แลว้คณุยงัไม่ควรลกุเดิน” ไหมแกว้ยกแขนขึน้กอดอก วางท่า

ขงึขงั “ไมอ่ยา่งนัน้แผลคณุจะเปิดแลว้ฉนัอาจตอ้งเยบ็แผลใหม”่

เขาไมมี่ทา่ทีเกรงกลวัตอ่เธอเลยสกันิด ซ�า้ยงัยิม้ตาเป็นประกาย “ผมก็

ไมไ่ดเ้ดนิไปไหนไกล แคไ่ปดสูภาพมอเตอรไ์ซคแ์ลว้ก็เพ่ิงจะมีครัง้นีท่ี้ผมหิวน�า้ เลย

เดนิไปกินน�า้”

“แลว้เม่ือกีเ้สียงอะไร” กระบวนการซกัฟอกยงัไมห่มด

“หมอ้น�า้แตก” ดวงตาคมเขม้สีนิลสลดลงเลก็นอ้ย คลา้ยเดก็นอ้ยก�าลงั

สารภาพผิด

“หมอ้น�า้แตก?”

รา่งสงูจงึเอีย้วตวั ผายมือเขา้ไปดา้นในชีจ้ดุเกิดเหต ุ“ผมท�าหมอ้ดนิเผา

ใสน่�า้แตก ก�าลงัจะเดนิไปหยิบผา้ท่ีตากตรงนัน้มาเช็ดน�า้ แลว้ก็กะวา่จะเอาเศษ

หมอ้ไปฝังดนิท�าลายหลกัฐาน แตมี่คนมาเหน็เสียก่อน”

ไหมแก้วพ่นลมหายใจ เดินไปควา้ผา้ขีร้ิว้แหง้กรงัท่ีพาดอยู่บนราว

ระเบียง แลว้กา้วขาเขา้เรอืนไปยอ่เขา่เช็ดน�า้บนพืน้กระดาน พลางบน่ใส ่

“นอกจากจะซุ่มซ่ามเหยียบกับดักสัตวแ์ลว้ คุณยังซุ่มซ่ามท�าลาย 
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ขา้วของอีกหรอืคะ” 

เขาหวัเราะในล�าคอ เดินกะเผลกมาย่อตวันั่งเก็บเศษคมชิน้เล็กของ 

หมอ้ดินเผา เอ่ยค�าพูดน�า้เสียงทีเล่นทีจริง “ขอบคุณส�าหรบัค�าวินิจฉัยนิสัย 

ของผมนะครบั คณุหมอไหมแกว้” 

ไหมแกว้ตวดัตาด ุแต่พ่อเจา้ประคณุกลบัขยิบตาลอ้เลียนใหข้า้งหนึ่ง 

เห็นแลว้ก็พอเดาไดว้่า ท�าไมถึงถูกทวีรตันต์ามไล่ล่า แมจ้ะไม่รูต้น้สาย แต ่

ปลายเหตนุัน้คงมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ปากตอ่ค�าแสนยียวน 

“ย่ืนขามาส ิฉนัดแูผลของคณุหนอ่ย” พอเช็ดพืน้แหง้สนิทดี ก็ขอเริม่งาน

ตามหนา้ท่ีทนัที

“อา้ว คณุหมอจะไมช่ว่ยผมท�าลายหลกัฐานก่อนหรอื” 

“เสียใจคะ่ ฉนัไมอ่ยากเป็นผูส้มรูร้ว่มคดิ” 

คุณหมอสาวตอบเสียงเคร่งขรึม ไม่มีท่าทีอยากหยอกล้อกับเขา  

ชายหนุ่มจึงไหวไหล่แลว้ท�าตามค�าสั่ง ย่ืนขาขา้งท่ีบาดเจ็บส่งใหดู้ตามท่ีเธอ

ตอ้งการ 

ไหมแกว้จึงเริ่มจากแกะผา้พนัแผลท่ีขอ้เทา้ออก ก่อนตรวจฝีเย็บกับ

อาการอ่ืนท่ีอาจบง่ชีถ้งึการอกัเสบอยา่งละเอียด ถา้ไมน่บัรอยช�า้เป็นจ�า้มว่งท่ีมี

ประปรายบนแผงอก  ความลกึของคมเขีย้วแรว้ท่ีฝังเนือ้ลกึขนาดนี ้อาจท�าให้

ผูช้ายหลายคนรอ้งจะเป็นจะตาย แต่เขาใชก้ารขบกราม ระงบัเสียงครางไวใ้น

ตอนท่ีเธอจบัขอ้เทา้พลกิดู

“แรว้ท่ีคณุเหยียบ เขาเอาไวด้กัหมปู่า” คณุหมอสาวชวนเขาสนทนา 

เพ่ือใหผ้อ่นคลายความเจ็บปวด

“นา่สงสารเจา้พวกหมปู่า กบัดกัใหญ่ขนาดนัน้ ผมวา่ตอ่ใหเ้ป็นกระทิง

มาเหยียบ ก็มีรอ้งเป็นลกูหมาบา้งละ”

เธอขบขนัค�าพดูเขาในใจ “แตถ่า้คณุไมใ่ชก่ระทิงกลบัชาตมิาเกิด ก็ชว่ย

ถนอมขาตัวเองหน่อย เพราะถ้าแผลติดเชือ้ การรักษาจะซับซ้อนมากขึน้ 

ตามล�าดบั” 
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“แลว้ถา้ผมเป็นกระทิงละ่”

“ถา้คณุเป็นกระทิง คณุคงถกูทิง้ใหห้มดลมหายใจตายไปตามยถากรรม” 

ดวงตาคมเงยขึน้มองเขาเขมง็

“คณุหมอเป็นแบบนีป้กตเิลยหรอื” 

“แบบนี?้ แบบไหน” ไหมแกว้หยดุมือ เงยหนา้มองเหน็รอยยิม้ก่อกวนใจ

“ก็...” ดวงตาสนิีลจอ้งมองอยา่งไมเ่กรงกลวั “แบบ...พดูจาดไุมมี่เหตผุล”

“ถา้คณุคิดวา่ฉนัเป็นคนพดูจาดไุม่มีเหตผุล ฉนัก็คิดวา่คณุเป็นคนเอา

ความคิดของตวัเองเป็นใหญ่” ไหมแกว้เถียงกลบั หยิบส�าลีพรอ้มดว้ยน�า้เกลือ

ออกจากกระเป๋าแพทย ์แลว้เช็ดท�าความสะอาดรอบแผลเยบ็ 

“ผมไม่ไดเ้อาความคิดของตวัเองเป็นใหญ่ แต่สิ่งท่ีคณุหมอแสดงออก

ท�าใหผ้มคดิแบบนัน้” 

ดูเหมือนอยากมีคนชวนเธอโตว้าที ไหมแก้วจึงหยุดมือ แลว้ส่งยิม้ 

ไมห่วานให ้“คณุเพ่ิงเหน็หนา้ฉนัครัง้แรก แตก่ารแสดงออกแคค่รัง้เดียวจะท�าให้

คณุรูไ้ดห้รอืวา่ฉนัเป็นคนยงัไง”

สว่นเขาก็ยิม้ทา้ทาย ดวงตาคมสีนิลมีประกายแวววาว  “ใช่ครบั...ผม

เพ่ิงเหน็หนา้คณุหมอครัง้แรก แตผ่มกบัคณุหมอรูจ้กักนัมาก่อนแลว้แนน่อน”

คิว้เขม้เรยีวอยา่งธรรมชาติของเธอขมวดเขา้หากนั มั่นใจวา่ไมเ่คยเห็น

ผูช้ายคนนีท่ี้ไหนมาก่อนแน ่“แลว้ฉนัตอ้งดีใจหรอืเสียใจคะท่ีรูว้า่เรารูจ้กักนั”

“คณุหมอควรจะถามวา่ผมเป็นใคร” 

“ตายจรงิ เทา่ท่ีฉนัตรวจรา่งกายของคณุทกุจดุ ก็มั่นใจวา่ศีรษะของคณุ

ไม่มีตรงไหนบุบจนท�าใหส้มองบวมช�า้แลว้จ�าช่ือตัวเองไม่ไดน่ี้คะ” ท่ีพูดไป 

ไมค่าดหวงัใหเ้ขาโกรธ แตก็่ไมค่ดิวา่เขาจะระเบดิหวัเราะออกมาเสยีงดงัลั่นเรอืน

“น่ีถา้เราพูดแบบนีท้างโทรศัพท ์ผมคงปฏิเสธไม่รบัท�าไอง้านฟ้ืนฟู

หมูบ่า้นชา้งน่ี แลว้โทร.ไปดา่เพ่ือนเฮงซวยท่ีคะยัน้คะยอย่ืนงานนีใ้ห ้แตเ่พราะเรา

คยุแบบซึง่ ๆ  หนา้ ผมจะยอมใหอ้ภยั เพราะเวลาคณุหมอใชป้ากอ่ิมแตค่มเหมือน

มีดผา่ตดัพดูจาเชือดเฉือนใสผ่มนั่นนะ่...ผมวา่” 
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เขาหยุดแลว้พยายามกลัน้เสียงหัวเราะ เขยิบตัวเขา้มาใกลเ้หมือน 

ไม่สนใจว่าตวัเองมีบาดแผลใหญ่ จากนัน้เทา้คางกบัศอกทัง้สองท่ีวางบนเข่า  

จอ้งมองเธอดว้ยแววตาเป้ือนยิม้แลว้เอย่ค�าพดูตอ่ใหจ้บ

“ผมวา่มนั...นา่มองดี”

เธอไมใ่ชส่าวรุน่ท่ีออ่นไหวงา่ยไปกบัวาจาหวานหอมของชายหนุม่ แตก็่

ปฏิเสธไม่ไดว้่าใบหนา้คมเขม้ท่ีเต็มไปดว้ยไรหนวดขึน้ครึม้ยามกระทบแสงไฟ 

สเีหลอืงนวลนัน้ ขบัผิวสแีทนของเขาใหด้เูรอืงรองตรงึสายตาใครตอ่ใครไดไ้มย่าก

“ผมขอแนะน�าตวัอย่างเป็นทางการก็แลว้กนั” เขาเผยรอยยิม้กรุม้กริม่

บนใบหนา้ พรอ้มกบัย่ืนมือขวามาทางเธอ “ผมคือกอ้งปฐพี ฤทธ์ินาคา คนท่ีคณุ

สรรเสรญิวา่เป็นนายสถาปนิกนั่งเทียนเขียนแบบ”

ไหมแกว้ยอมรบัวา่ประหลาดใจ ไมรู่ว้า่ควรจะตอบโตเ้ขาอยา่งไร แตเ่ธอ

ก็กลา่วหาเขาว่าเป็นสถาปนิกนั่งเทียนเขียนแบบจรงิ ซึง่เธอจะยงัไม่ขอกลบัค�า

จนกวา่เขาจะแกแ้บบแปลนเรอืนใหใ้หมท่ัง้หมด

“คนท่ีน่ีเขาขีอ้ายกนัหรือครบั คณุหมอถึงไม่คิดอยากท�าความรูจ้กัผม

บา้ง” ชายหนุม่ชกัมือตวัเองกลบัเม่ือมนัไมไ่ดถ้กูสมัผสักบัมือของคณุหมอสาว

“คณุรูจ้กัช่ือฉนัแลว้น่ีคะ บอกธรุะของคณุเถอะคะ่วา่มาท�าอะไรท่ีน่ี” เธอ

หนัไปสนใจกบัการท�าความสะอาดบาดแผลของเขาตอ่ 

“ผมก็มาส�ารวจหนา้งานตามท่ีคณุหมอเชือ้เชิญนะ่ส”ิ

คณุหมอสาวนกึขบขนัในใจ เพราะการมาของเขานัน้ไดข้องแถมเป็นศตัรู

วยัคะนองทอ้งถ่ินกบับาดแผลท่ีระลกึรอยใหญ่ แต่เธอยงัไม่ตอบอะไรกลบั ใช ้

ผา้พนัแผลผืนใหมพ่นัรอบขอ้เทา้ชายหนุม่ กระทั่งเขาเอย่ประโยคตอ่มา

“แลว้ผมก็มาดหูนา้คณุหมอดว้ย”

เม่ือกลดัผา้พนัแผลเรยีบรอ้ย ไหมแกว้จงึเงยหนา้เหลอืบตามองเจา้ของ

ดวงตาสนิีลเป็นประกาย “ฉนัจะเปลีย่นยาแกอ้กัเสบใหใ้หม ่สว่นยาแกป้วดเหน็จะ

ไมต่อ้ง เพราะคณุพดูไดเ้จือ้ยแจว้ขนาดนี”้

“แผลผมอยูท่ี่ขอ้เทา้ ไมไ่ดอ้ยูท่ี่ปากนะคณุหมอ”
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ไหมแกว้ลอบพน่ลมหายใจ หากจะมีใครตอ่ปากตอ่ค�าเธอไดห้ลายยก

ละก็ นายกอ้งปฐพีถือเป็นคนแรก “ฉนัพอรูแ้ลว้วา่ท�าไมคณุถงึถกูทวีรตันไ์ลยิ่ง”

“ทวีรัตน?์” ชายหนุ่มแหงนหน้าขึน้เหมือนมีค�าตอบเขียนไวอ้ยู่บน 

คานบา้น “ออ๋...ไอผ้อมกะหรอ่งท่ีเป็นหวัหนา้แก๊งรดีไถเงินชาวบา้นนั่นนะ่หรอื”

รูปรา่งของทวีรตันต์รงตามท่ีเขาบอกไม่ผิดเพีย้น แตเ่รื่องวีรกรรมท่ีเขา

กลา่วนัน้ เธอเพ่ิงไดยิ้นครัง้แรก กระนัน้ก็ไมค่ดิวา่เขากเุรือ่งใหร้า้ยอีกฝ่าย เพราะ

นอ้งชายคนรองของเอกรตันมี์นิสยัไมห่า่งจากนายทรงชยัเลยสกันิดเดียว

“ใช ่นั่นแหละทวีรตัน”์ 

แลว้เขาก็ระเบดิเสียงหวัเราะดงัอีกครัง้ “โอโ้ห ช่ือไพเราะเกินนิสยัเลว ๆ 

ไปเยอะเลย ไมรู่พ้อ่แมม่นัสั่งสอนมายงัไง ถงึไปเท่ียวรดีไถคนหาเชา้กินค�่า”

“เขาเหลือแตพ่อ่” 

เสียงข�าขันหายไป แต่ยังหลงเหลือรอยยิม้ไวท่ี้มุมปากและดวงตา  

“แยจ่งั คณุหมอรูจ้กัเจา้เดก็นั่น แลว้น่ีผมจะอทุธรณค์วามยตุธิรรมตอ่ศาลท่ีไหน

ไดค้รบัเน่ีย วา่ผมเป็นผูบ้รสิทุธ์ิและถกูปองรา้ยถงึขัน้เอาชีวิต”

“แลว้คณุไปมีเรือ่งอะไรกบัทวีรตันก์นั” 

“ก็แคไ่ปตกัเตือนวา่อยา่ท�าตวัเกเรเท่ียวรดีไถเงินชาวบา้นในรา้นสะดวก

ซือ้ท่ีป๊ัมน�า้มนั แต่พวกนัน้กลบัรุมท�ารา้ยผม แลว้เรื่องอะไรท่ีผมจะยืนน่ิงเป็น 

กระสอบทรายละ่ครบั ผมก็ตอ้งสูก้ลบั คณุหมอคิดดสูิ หา้รุมหนึ่ง ผมน่าสงสาร

แคไ่หน”

ไหมแกว้ยงัมองไมเ่ห็นวา่เขาน่าสงสารตรงไหน เพราะรอยยิม้ระรื่นนั่น

ชา่งขดัแยง้กบัค�าพดูเขานกั 

“พอผมสูช้นะ ก็คดิวา่จบ ๆ กนัไป คนท่ีถกูรงัแกไดเ้งินคืนแลว้ แตท่ี่ไหน

ได ้มนัยงัพาพวกตามราวีผมต่อตอนท่ีข่ีมอเตอรไ์ซคม์าหมู่บา้นชา้ง พวกนัน้มี 

ทัง้ปืนทัง้รถกระบะ แตผ่มมีแคต่วักบัมอเตอรไ์ซคค์นันอ้ย”

คนฟังเลกิคิว้ตรงท่ีเขาเรยีกเจา้สองลอ้สดี �าคนัใหญ่สภาพสะบกัสะบอม

ท่ีจอดใตถ้นุเรอืนวา่มอเตอรไ์ซคค์นันอ้ย
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“พวกนัน้ทัง้ขับเบียดทัง้ยิงปืนใส่ ผมเลยตอ้งหนีตาย ข่ีมอเตอรไ์ซค ์

เขา้ป่า เพราะถงึพวกมนัจะยงัตามลา่ผมอยู ่ก็จะเหลือแคพ่วกท่ีข่ีมอเตอรไ์ซค”์

ถึงตรงนี ้ ไหมแก้วจึงเริ่มจับต้นชนปลายถูก “แล้วหนึ่งในพวกท่ีข่ี

มอเตอรไ์ซคมี์ทวีรตันอ์ยูด่ว้ย?”

เขาไหวไหล ่“ผมไมท่นัมองหรอกวา่ใครเป็นใคร แคห่นีใหร้อดก็พอ แต่

ไดยิ้นเสียงดงัโครม คิดว่าคงมีใครชนตน้ไม ้ครัน้จะแสดงน�า้ใจจอดว่ิงไปด ูแต่

ไมใ่ชส่นามแขง่รถ ก็เลยขบัตอ่ไปเรือ่ย ๆ จนไปเสียหลกัตอนมีตวัอะไรไมรู่ค้ลา้ย

ลกูหมาวิ่งตดัหนา้”

“ลูกหมูป่า” เธอบอกให้เขารู ้พอนึกได้ถึงเจ้าลูกหมูเขีย้วตันท่ีว่ิง

กระเจิดกระเจิงออกมาจากพุม่ไมห้นา 

“นั่นละ ๆ ดีท่ีดวงผมยงัไมต่ก ยงัไมต่าย แตก็่เจ็บเอาการ ผมฝืนใจลกุ

ขึน้ยืน แตม่นัเหมือนเดนิอยูบ่นมา้หมนุ กา้วขาไมต่รงทาง สะเปะสะปะไปชนตน้ไม้

ตัง้หลายที จนเห็นดวงไฟสวา่งในป่า เลยจะเขา้ไปขอความชว่ยเหลือ ตอนนัน้ก็

คดิอยูน่ะวา่เป็นคนหรอืกระสือ”

คณุหมอสาวหรี่ตาแคบลง “คณุเลยเดินสะเปะสะปะไปเหยียบกบัดกั

สตัวเ์ขา้สนิะ”

“แหม...คุณหมอพูดอย่างกับอยู่ในเหตุการณ์แน่ะ...เอ๊ะ...หรือว่า 

คณุหมอจะเป็น...” แลว้เขาก็หยดุปากไปชั่วครู ่ท �าตาโตเป็นประกายน่าหมั่นไส ้

ก่อนเอย่ค�าตอ่มาวา่ 

“กระสือตนนัน้”

“คณุกอ้งปฐพี!” 

ไหมแกว้ตาลกุวาวใส ่แตด่วงตาท่ีใคร ๆ  บอกวา่ดอุยา่งแมเ่สอืคงเหมือน

แมแ่มวในความคดิของเขา ถงึไดห้วัเราะงอหายเสียขนาดนัน้

“เอานา่ ๆ ถือวา่ผมเอาคืนจากทกุค�าท่ีคณุหมอจิกกดัผมก็แลว้กนันะ”

หากนบัจ�านวนครัง้ท่ีเธอพน่ลมหายใจเพราะความขุน่เคืองใหแ้ก่ผูช้าย

ช่ือก้องปฐพี ครัง้นีก็้เป็นครัง้ท่ีหา้ไดก้ระมังถ้าบวกเอาครัง้ก่อนท่ีคุยกับเขา 
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ทางโทรศพัทเ์รื่องขอเปลี่ยนแบบแปลนก่อสรา้ง เห็นทีอยู่ต่อไปคงเกิดความ 

แปรปรวนทางอารมณม์ากขึน้ จงึควา้กระเป๋าเครือ่งมือแพทยข์ึน้สะพาย 

“หมดหนา้ท่ีฉนัแลว้ ขอลา” 

“แตข่า้งนอกฝนตกหนกัอยูน่ะครบั”

แลว้เสียงห่าฝนท่ีกระทบหลงัคาก็แทรกผ่านอากาศเขา้สู่โสตของเธอ 

เพราะความยียวนของเขาแท้ ๆ ท่ีท�าให้เธอไม่รับรูเ้สียงฝนกระหน�่าลงมา 

ราวฟา้รั่ว 

ไหมแกว้กลา่วโทษคนตน้เหตใุนใจแลว้เดินออกไปดลูาดเลาท่ีหนา้ตา่ง

ดว้ยใจกังวล ทว่าเสียงครืนครางของทอ้งฟ้ากับแสงแวบแปลบปลาบท�าให ้

ถอยเทา้กลบัเขา้ชายคา ลว้งหาโทรศพัทใ์นกระเป๋าแพทยเ์พ่ือขอรอ้งใหผู้ใ้หญ่

บ้านออกรถมารับ แต่นึกขึน้ได้โดยพลันว่าไม่ได้น�าโทรศัพท์ติดกระเป๋า 

เพราะความเรง่รบีมาพบเขาน่ีแหละ

“ฉนัขอยืมโทรศพัทข์องคณุหนอ่ยไดม้ัย้” เพราะอยูใ่นฝ่ายรอ้งขอ เธอจงึ

ลดโทนเสียงใหอ้อ่นลง

“โทรศพัทข์องผมหมดสภาพใชก้ารไมไ่ด ้มนัคงถกูกระแทกตอนรถลม้”

ความหวงัถกูซดัทอดหายไปพรอ้มกบัสายฝนท่ีกระหน�่าลงมาเหมือน

ตอ้งการกลั่นแกลง้ เสียงฟา้รอ้งก็เพ่ิมระดบัความรุนแรงมากขึน้ทกุที

“ผมวา่อีกนานนะกวา่ฝนจะหยดุ” 

เสยีงออกความเหน็ท่ีไมไ่ดร้อ้งขอดงัจากดา้นหลงั แตด่ว้ยไมรู่ว้า่อีกนาน

แค่ไหนกว่าฝนจะหยดุอย่างท่ีเขาบอก เธอจึงสดูหายใจเขา้ลกึ กระชบักระเป๋า

แพทยแ์นน่แลว้ลงจากเรอืนไปยงัเจา้แก่ท่ีจอดน่ิง

แต่พอสตารต์เครื่องยนต ์เจา้แก่กลบัเงียบสนิท ไม่มีเสียงตอบกลบัว่า

พรอ้มรบัใชเ้จา้นาย ถึงเธอจะพยายามสตารต์หลายตอ่หลายครัง้ ผลท่ีไดก็้เป็น

เชน่เดมิ

“เครื่องยนตเ์ก่า ๆ ถ้าอยู่ในอากาศเย็นนาน ๆ มันก็จะเป็นแบบนี ้

แหละครบั” ชายหนุ่มผูบ้าดเจ็บใชเ้สือ้หนงักางขึน้ตา่งรม่เดินลงบนัไดมาบงัฝน
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ให ้

“ฉนัหา้มไมใ่หค้ณุเดิน ยงัจะฝ่าฝืนอีก”

รอยยิม้บางระบายบนใบหนา้คมเขม้ “คณุหมอรอฝนหยดุบนเรอืนดีกวา่

ตากฝนจนเป็นหวดัตรงนี”้

“ฉันไม่อยากรบกวน ไม่รูฝ้นจะหยดุเม่ือไหร”่ ไหมแกว้ยงัไม่ละความ

พยายามท่ีจะปลกุเจา้แก่ใหต่ื้น แตก็่ไรผ้ล

“ผมจะออกมานอนท่ีระเบียงเอง คณุหมอจะไดอ้ยู่ขา้งในจนกว่าฝน 

จะหยดุ” เจา้ของรา่งสงูกา้วขาเขา้มาอีก ใหเ้ธออยูใ่นขอบเขตภายใตเ้สือ้หนงัตวั

ใหญ่มากขึน้

“แลว้ถา้ฝนมนัไม่หยดุ?” ไหมแกว้เปลง่ค�าถามดว้ยใจหวั่น “ถา้มนัตก 

ทัง้คืน...”

“มนัก็จะเป็นคืนท่ีอากาศเย็นสบาย แลว้คณุหมอจะไดน้อนหลบัฝันดี

ตลอดคืนไงครบั”

เสียงครืนครางของทอ้งฟ้ายงัดงัต่อเน่ือง เสียงเม็ดฝนกระทบหลงัคา

เรอืนก็ยงัดงักกึกอ้ง แตค่ลา้ยกบัวา่ทกุสรรพเสียงอือ้องึนัน้บรรเทาเบาบางลงไป 

คลา้ยกับตวัเธอถูกครอบดว้ยแกว้ใสขนาดใหญ่ ในชั่ววินาที ณ ขณะท่ีสบตา 

นายกอ้งปฐพี แตพ่อเขาเอย่ประโยคตอ่มา ก็ท�าใหค้ณุหมอสาวรอ้งฮึม่ในใจ

“ผมแค่ไม่อยากให้คุณหมอเป็นอะไรไป เพราะคุณหมอยังตอ้งใช ้

ปากอวบอ่ิมของคณุหมอฟาดฟันกบัผมจนกวา่จะจบงานฟ้ืนฟ”ู





บทที่ 5
มูนไลต์ชำโดว์

พลังเสียงทีเ่กดิจากความเร็วสูงแหวกผ่านอากาศดงัล่ันทั่วสนาม

แข่งมอเตอรไ์ซคท์างเรียบ นกับิดแต่ละคนลว้นคดัขมุความแรงของเครื่องยนต ์

ชั้นเย่ียมมาประชันกันอย่างไม่มีใครยอมใคร การแข่งขันชิงเจา้ความเร็วจึง 

เป็นไปอยา่งดเุดือด จนผูช้มขา้งสนามตา่งลุน้กนันั่งไมต่ิดท่ี 

กระทั่งโคง้สดุทา้ย เหล่านกัแข่งต่างก็เริ่มเรง่ความเรว็ไล่บีก้นัไปใหถ้ึง

เสน้ชยัแบบหายใจรดตน้คอ แตผู่ท่ี้มีทกัษะลลีาการเขา้โคง้อนัเหนือกวา่เทา่นัน้ท่ี

สามารถพาลอ้ของตนแตะชยัชนะเป็นอนัดบัแรก

และเม่ือเสียงประกาศอย่างเป็นทางการบอกว่าใครเป็นเจา้ความเร็ว 

ในการแขง่ขนัครัง้นี ้กองเชียรต์า่งกระโดดตวัลอยแสดงความยินดีกบัผูช้นะท่ีถอด

หมวกกนัน็อกออก เผยใหเ้หน็โฉมหนา้เฉ่ียวในแบบหนุม่สายเลือดมงักร

“แมห่วัใจจะวายใหไ้ดเ้ลยตฤณ เข็ดแลว้ ไมก่ลา้มาดลูกูแขง่แลว้” ผูเ้ป็น

มารดาเดนิมาโอบกอดตวัเขาแนน่พรอ้มกบัเสียงบน่แสนคุน้เคย

“ผมบอกแมแ่ลว้น่ีครบัวา่อยา่มาเลย” ตฤณคลายมือจากเอวของมารดา 

แลว้เดินไปกอดรดัเตชิน บิดาผูเ้ป็นตน้แบบดวงตาเหย่ียว มรดกทางพนัธุกรรม 
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อนัแสนภาคภมิูใจ “เหน็ฝีมือผมหรอืยงัพอ่”

“เออ เก่ง” คนเป็นพอ่เอย่ดว้ยใบหนา้ลอ้เลียน “วนันีแ้กท�าไดดี้มาก”

“ถา้พ่อไม่ยกกาสิโนใหผ้มดแูลเต็มตวั ผมก็จะท�ากิจการสนามแข่งรถ 

น่ีแหละ แลว้มาดกูนัวา่ใครจะท�ารายไดม้ากกวา่กนั” ฝ่ายลกูชายทา้ทาย

“ก่อนจะทา้พอ่ ไปถามแมแ่กก่อนมัย้วา่ เขาอยากใหอ้นาคตทนายของ

ควีนสค์อรป์มานั่งบนอานรถแขง่หรอืเปลา่” 

ตฤณยิม้ใหบ้ิดาอย่างรูก้ัน แลว้ขอตวัออกไปรบัถว้ยรางวลัตามเสียง

ประกาศเรยีก โดยมีเขาเป็นผูค้รองแทน่ชนะเลศิล�าดบัท่ีหนึง่ และแทน่ล�าดบัสอง

นัน้ควรมีรา่งของระพีพฒันม์ายืนชสูองแขนฉลองชยัดว้ยกนั 

ทว่ามันกลบัว่างเปล่าดว้ยเหตุผลท่ีฝากบอกทีมงานว่า ขอสละสิทธ์ิ 

ไม่รว่มรบัรางวลัเพราะมีธุระดว่นเขา้แทรก เป็นเหตใุหต้ฤณกลัน้เสียงค�ารามไว้

แลว้ตีหนา้ยิม้แยม้ในตอนท่ีกม้หัวรบัถว้ยรางวัล แต่ในใจนัน้เดือดจัดย่ิงกว่า 

หมอ้น�า้ยามแหง้กรงัของรถยนต์

“กระดาษหอ่หมากฝร่ัง?”

คิว้เข้มของระพีพัฒน์ขมวดมุ่นเข้าหากันจนเกิดรอยย่นลึกท่ีหัวคิว้ 

ดวงตาคมจบัจอ้งซองใสข่องกลางท่ีเป็นพลาสตกิใสเหน็สิ่งของดา้นในแนว่น่ิง 

“บนกระดาษมีรอยนิว้มือของป๋องกบัรอยนิว้มือของนายอ�าพนัปรากฏ

อยู ่และนอกจากกระดาษชิน้นัน้แลว้ก็มีบหุรีห่นึง่ซอง ไฟแช็กหนึง่อนั กระเป๋าเงิน 

บตัรประชาชนกบับตัรนกัเรยีน” สารวตัรใหญ่สาธยายตอ่ ขณะเดนิวนโต๊ะมาหยดุ

ดา้นหลงัชายหนุม่ท่ีก�าลงัเทา้แขนใชส้ายตาจอ้งหลกัฐานตา่ง ๆ

“ไมมี่เหตผุลอะไรท่ีเขาจะเก็บกระดาษหอ่หมากฝรั่งเปลา่ไวก้บัตวั” 

ค�าร �าพงึของระพีพฒันต์รงใจกบัสิง่ท่ีสารวตัรคดิ “ผลการพิสจูนห์ลกัฐาน

ชีช้ดัวา่พบสารเสพตดิชนิดหลอนประสาทเจือปนในเลือดของนายป๋องคนนี”้

รูปถ่ายหนา้ตรงของศพถกูวางลงตรงหนา้ ถงึจะมองแลว้ไมโ่สภานกั แต่

สมองของระพีพฒันส์ั่งใหเ้ขาหยิบรูปถ่ายขึน้มาส�ารวจด ูพลางฟังเสียงพดูของ
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สารวตัรอชัวิน

“แต่จากการสอบปากค�าเพลงพิณ เด็กหนุ่มนั่นเถียงคอเป็นเอ็นว่า 

นายป๋องไมมี่ทางคา้ยา สว่นการตรวจปัสสาวะคูก่รณีท่ีรว่มก่อเหตวุิวาททัง้หมด

ในคืนนัน้ออกมาเป็นบวก แตเ่จา้เพลงพิณขาวสะอาด”

“แลว้มือปืนปรศินาละ่ครบั”

“ยงัหาตวัไมพ่บ”

“พ่ีป๋องตายไปหลายวนัแลว้ แตย่งัจบัตวัไอน้รกนั่นไม่ได ้ท�าไมท�างาน

กนัชา้ขนาดนี!้” เกิดเสียงกระโชกโฮกฮากลั่นผา่กลางวงสนทนา

“ใครปลอ่ยใหเ้อง็เขา้มา มนัยงัไมถ่งึเวลาเรยีกตวั” อชัวินกดน�า้เสียงต�่า 

ต �าหนิเดก็หนุม่ผมยาวประบา่ท่ีผลกัประตเูขา้มาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต “แลว้อยา่

ดถูกูการท�างานของเจา้หนา้ท่ี เราไมไ่ดมี้คดีเดียวใหจ้ดัการ”

“ออ๋...” เดก็หนุม่แคน่หวัเราะ “กะอีแคเ่ดก็ชา่งกลโดนยิงตายกลางงาน

แสดงรถ มนัไมใ่ชค่ดีเดด็คดีดงัขนาดท�าใหต้ �าแหน่งสารวตัรอปัเกรดไดอ้ยา่งนัน้

ละส”ิ

“สามหาวนกั!” สารวตัรเดือดดาลขึน้ทนัที

“ถา้ฉนัเป็นแกนะเพลงพิณ...ฉนัจะไมพ่ดูอะไรพลอ่ย ๆ  แบบนัน้ตอ่หนา้

สารวตัร แต.่..” ระพีพฒันท่ี์เงียบฟังไดส้กัพกัตอ้งรบีหา้มทพั 

เขาวางรูปถ่ายผูต้ายลงแลว้หนัหนา้มายืน ใชส้องมือลว้งกระเป๋ามอง

เดก็หนุม่วยัคะนองดว้ยทา่ทีน่ิงสงบ แลว้เอย่ประโยคตอ่ใหจ้บวา่

“แตจ่ะพดูลบัหลงัแทน”

“อา้ว...ไอ.้..” สารวตัรใหญ่ถงึกบัฉนุกกึนกึวา่จะชว่ยพดู แตย่งัไมไ่ดพ้น่

ค�ากลา่วสั่งสอน มือของชายหนุม่ก็ยกขึน้หา้มเสียงไว้

“แต่การตายของป๋องมนัไม่ใช่แค่เรื่องนกัเรียนช่างกลตีกนัอย่างท่ีข่าว

ออกไป” ระพีพฒันอ์ธิบายกูห้นา้ใหส้ารวตัรใหญ่ “เพียงแคเ่ราตอ้งมั่นใจก่อนจะ

ขยบัตวัเขา้ใกลต้วัการส�าคญั”

“พ่ีป๋องไมมี่ทางคา้ยา!” เพลงพิณพดูเสยีงกรา้ว “ไมมี่ทางท่ีพ่ีป๋องจะหนั
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ไปหาความชั่วอยา่งท่ีพอ่ ๆ ของพวกเราท�า!”

ระพีพฒันไ์หวไหล ่ยืนเอามือทัง้สองลว้งกระเป๋า “มีไฟยอ่มมีควนัฉนัใด 

เสพยาไดก็้ตอ้งคา้ไดเ้ป็นธรรมดา และทางเจา้หนา้ท่ีก็พิสจูนแ์ลว้วา่ ในเลอืดของ

ป๋องมีสารเสพติด” 

“ผมไมเ่ช่ือ” คลา้ยมีน�า้ตาเออ่ลน้ขอบตา แตป่ระกายตอ่ตา้นยงัอดัแนน่

เต็มเป่ียมในหน่วยตาท่ีทอดมองไปยงัรูปถ่ายใบหนา้เปรอะคราบเลือดของรุน่พ่ี 

ท่ีจากไป

“ฉันก็ไม่เช่ือ แต่ตอ้งมีทัง้พยานและหลกัฐานหนกัแน่นพอท่ีจะยืนยนั

ความบรสิทุธ์ิของป๋อง”

“พ่ีเอือ้ย...พ่ีเอือ้ยจะเป็นพยานใหพ่ี้ป๋อง”

ในตอนท่ีสิน้ค �าของเพลงพิณ ระพีพฒันห์นัไปสบตาสื่อความหมายกบั

สารวตัรอชัวินอยา่งตัง้ใจ และรอยยิม้ท่ีมมุปากของสารวตัรใหญ่ก็คลา้ยเป็นค�า

อนญุาตกลาย ๆ 

“ถา้อย่างนัน้ พาฉันไปพบเอือ้ย เราจะไดช้่วยกนัยืนยนัความบริสทุธ์ิ 

ของป๋องไงละ่” ชายหนุม่จงึรุกตอ่ในแผนการท่ีอยูใ่นใจของตน

ทัง้สองเดนิทางออกจากกรมสบืสวนคดีพิเศษ มุง่หนา้สูถ่นนสายบนัเทิง

ยามราตรท่ีียงัไมไ่ดเ้วลาท�าการของเหลา่ผีเสือ้กลางคืน ภาพความรา้งผูค้นจงึไม่

คุน้ตาส�าหรบัคนท่ีมกัมาเย่ียมถ่ินนีอ้ยา่งระพีพฒัน ์แตเ่ปา้หมายวนันีไ้มใ่ชก่ารมา

เท่ียวอย่างเคย เขาบงัคบัรถเลยไปจนถึงแหลง่ท่ีอยู่อาศยัแออดัตามการน�าทาง

ของเพลงพิณ แลว้ชะลอความเรว็เพ่ือจอด เม่ือถงึหนา้ทางเขา้หอ้งเชา่แออดั 

“ผมจะเขา้ไปบอกพ่ีเอือ้ยเรือ่งพ่ีเอาไว”้ เพลงพิณพดูพรอ้มกบัเปิดประต ู

แตเ่ดก็หนุม่กลบัหยดุชะงกัแลว้ปิดประตรูถตามเดมิ 

“ท�าไมหรอื” ระพีพฒันถ์ามอยา่งสงสยั

“ไอส้ �ารดิ” เพลงพิณเอย่พลางพยกัพเยิดบอกใหม้องไปทางชายฉกรรจ์

ท่ีก�าลงัยืนพน่ควนับหุรีร่มิถนน 

“ใคร” ระพีพัฒนส์่งค�าถามพลางพินิจมองเจา้ของผมยาวสีด �าสนิท
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ประกายน�า้เงินท่ีถกูมดัรวบขึน้ แตใ่บหนา้คล�า้ถกูบดบงัดว้ยแวน่กนัแดดสีด �า 

“คนของคณุนายดารา” เพลงพิณพดูดว้ยสหีนา้ตงึเครยีด “แลว้รถท่ีจอด

หลบมมุนั่นก็รถของเสี่ยเกียง” 

“ใหฉ้นัขบัไปจอดท่ีอ่ืนไหม” เขาเสนอทางเลือก

“ไมเ่ป็นไร ผมจะรอใหเ้สี่ยออกมาก่อน”

แลว้พวกเขาก็รอไม่นานนัก ร่างทว้มของชายสูงวัยเดินออกมาจาก 

ปากทางเขา้หอ้งเช่าดว้ยท่าทางวางกา้มกบัคนในละแวกนัน้ ในขณะท่ีคนของ

คณุนายดาราหลบเลี่ยงหายตวัไป

หลงัจากเพลงพิณลงจากรถ ระพีพฒันต์ดัสินใจตามลงไปดว้ย ในเม่ือ

จะตอ้งท�างานร่วมกัน คงไม่ผิดท่ีจะเสนอหนา้ไปใหเ้ห็นก่อนเริ่มงาน แต่เสียง

รอ้งไหท่ี้ดงัแวว่มาหยดุขาเขาไวท่ี้มมุก�าแพง แลว้ลอบมองใบหนา้นองน�า้ตาของ

หญิงสาว โดยมีเพลงพิณกอดและรว่มประสานเสียงรอ้งไหไ้ปดว้ย 

คงไมใ่ชเ่วลาเหมาะแนท่ี่จะมากลอ่มคนก�าลงัมีสภาพจิตใจออ่นไหว แลว้

ดวงตาโศกของเธอก็เรยีกคะแนนสงสารจากเขาไดดี้เกินไปจนอาจท�าใหพ้ดูอะไร

ไมอ่อก

ระพีพฒันจ์ึงตดัสินใจยอ้นกลบัไปรอเพลงพิณท่ีรถ แลว้ชั่งใจใหถ้ว้นถ่ี

ว่าหญิงสาวท่ีก�าลังมีจิตใจอ่อนแอเหมาะจะท�างานเป็นนางนกต่อจริงหรือ  

นอกเสยีจากเธอจะเปลีย่นความเศรา้เป็นพลงัความแคน้ใหม้ากพอท่ีจะกลา้เสีย่ง

รบังาน

ความคดินัน้สง่ผลใหร้ะพีพฒันเ์ขา้มาเป็นแขกของผบัท่ีหญิงสาวท�างาน

ในเย็นวนัเดียวกนั สภาพภายในนัน้เต็มไปดว้ยแสงสีเสียง บรรยากาศอดัแน่น 

ไปดว้ยความอกึทึกผิดแผกจากตวัอาคารท่ีเป็นตกึเก่า แต่ถกูน�ามาปรบัปรุงให้

เป็นสถานท่ีผอ่นคลายความตงึเครยีดของเหลา่ผีเสือ้กลางคืน

เขาเลอืกนั่งท่ีเคานเ์ตอรบ์าร ์สั่งเมนเูครือ่งด่ืมหนึง่แกว้ จากนัน้สงัเกตสิง่

ตา่ง ๆ รอบตวั แมจ้ะเช่ียวชาญแหลง่ทอ่งเท่ียวยามราตร ีแตก็่เป็นครัง้แรกท่ีมา

เยือนมนูไลตช์าโดว ์
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และดูเหมือนว่าเขาตอ้งเวียนว่ายมาท่ีน่ีบ่อยครัง้ ความคิดนีเ้กิดขึน้ 

ในตอนท่ีมีเสียงเพลงเปิดตวัเหล่านกัเตน้หนา้ใสในชุดสายเด่ียวและกระโปรง 

แสนสัน้เรา้ใจ แต่คนท่ีดึงสายตาเขาไวไ้ดคื้อหญิงสาวท่ีเพ่ิงผ่านการรอ้งไหม้า

อยา่งหนกัหนว่งกลางเวที และเธอผูน้ัน้ก็ก�าลงัเผยรอยยิม้ประกายสดใสโปรยเป็น

ทานใหแ้ก่กระทาชายนอ้ยใหญ่ราวกบัไมเ่คยสญูเสียสิ่งส �าคญัของชีวิตไป

“พ่ีเพ่ิงเคยมาหรือครบั” เสียงใครสกัคนถามใกลห้ ูชายหนุ่มจึงหนัไป 

แลว้พบวา่ผูต้ัง้ค �าถามคือบารเ์ทนเดอรท่ี์ชงเครือ่งด่ืมใหเ้ขา

“ครัง้แรก” ก็มิไดโ้กหกแตอ่ยา่งใด

“มินา่ละ่ มองเอือ้ยตาไมก่ะพรบิ” บารเ์ทนเดอรค์นเดมิชวนคยุ สง่สายตา

พยกัพเยิดไปทางนางระบ�าบนเวที ขณะเช็ดถแูกว้แลว้โนม้หนา้เขา้ใกลเ้พ่ือพดู

เสียงเบา “แตพ่ี่อยา่คดิไปเกีย้วเชียวนา นั่นนะ่เดก็เสี่ย”

ถงึจะรูอ้ยูแ่ลว้ แตร่ะพีพฒันข์อเลน่ดว้ยสกัหนอ่ย จงึป้ันหนา้สงสยั 

“เสี่ยไหน”

บารเ์ทนเดอรช์า่งคยุท�าเสียงจึก๊จั๊กเหมือนวา่เขาไปอยูไ่หนมา 

“ก็เสี่ยเกียงไง เจา้ของผบันีน้ะ่”

เขารอ้งอ๋อเบา ๆ “แลว้นอกจากเอือ้ย มีใครเป็นเด็กเสี่ยอีกไหม จะได้

ระวงัไว”้

บารเ์ทนเดอรก์วาดตามองไปรอบผบั “มีแคย่ายเอือ้ยนั่นแหละคนโปรด 

โปรดทัง้เสี่ยทัง้คณุนายดารา”

ระพีพัฒนฟั์งค�าซุบซิบเจา้นายดว้ยใบหนา้เรียบเฉย ในหัวนัน้ก�าลงั

ใครค่รวญถงึคณุนายดาราท่ีถกูเอย่ถงึเป็นครัง้ท่ีสองของวนั แตใ่นขณะกวาดตา

หนัไปส�ารวจรอบ ๆ  นัน้ก็ไปปะทะกบัดวงตาของนายส�ารดิท่ีบงัเอิญหนัมาทางเขา

พอดี

ระพีพฒันจ์งึท�าเป็นเรยีกเดก็เชียรเ์บียรท่ี์ก�าลงัเดินไปตามโต๊ะนัน้โต๊ะนี ้

เสนอขายสินคา้ของเธอใหเ้ขา้มาเพ่ือกลบเกลื่อนท่าทางพิรุธ จากนัน้หนัไปเท

ความสนใจกบัการแสดงบนเวทีท่ีจบลงในเวลาไมก่ี่นาทีหลงัจากนัน้ 
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เม่ือนกัเตน้สาวท่ีหมายตาเยือ้งยา่งลงจากเวทีแลว้แทรกตวัในหมูค่นเดนิ

ลบัหายไปท่ีประตดูา้นในสดุของผบั จงึลอบเดนิตามรา่งอรชรท่ีไปหยอ่นตวันั่งลง

บนพืน้พิงหลงักบัก�าแพงตาข่ายเหลก็ เขาจะเขา้ไปใชโ้อกาสทาบทามหญิงสาว

ตามแผนของสารวตัร แตใ่นจงัหวะท่ีก�าลงัจะกา้วเขา้ไปใกลน้ัน้ มีใครคนหนึง่เดนิ

ตรงมา ก็ตอ้งรบีหลบฉากถอยกลบัไปลอบมองขา้งลงัเบียรต์ามเดมิ

ผูท่ี้เขา้ไปหาหญิงสาวคือนายส�ารดิ และดเูหมือนวา่การกระท�าของเขา

คลา้ยกบัการลวนลามสตรเีพศ แตเ่ธอไม่ยินยอม เอือ้ยจงึยกมือฟาดลงใบหนา้ 

แตห่ยดุความหยาบชา้ของนายส�ารดิไมไ่ด ้แถมย่ิงเพ่ิมโทสะใหเ้ขาใชมื้อบีบเคน้

ล�าคอของเธอ ก่อนดนัใหต้รงึกบัผนงัตาขา่ยเหลก็ 

เพลง้!

เพราะอยากช่วยเธอ ระพีพฒันจ์ึงดนัลงัเบียรเ์ก่าสดุแรงจนโค่นลงมา  

สง่ผลใหข้วดเบียรแ์ตกกระจายสง่เสียงดงั คนของผบัหลายคนว่ิงออกมาด ูสว่น

ชายหนุ่มตน้เหตรุีบใชค้วามมืดอ�าพรางตวั ลอบมองนายส�ารดิปลอ่ยหญิงสาว

แลว้เดนิเลี่ยงหลบไปอีกทาง 

เม่ือรา่งบอบบางไดร้บัอิสระ เธอก็ทรุดตวัลงนั่งพิงก�าแพงตาข่าย แลว้

กม้หนา้ซกุกบัหวัเขา่ ซึง่เป็นโอกาสเดียวท่ีเขาจะเขา้ไปประชิดตวัไดใ้นวนันี ้

“ฉนัขอคยุกบัเธอหนอ่ย ใชเ้วลาไมน่าน”

เธอเงยหนา้ขึน้มองดว้ยดวงตาชืน้น�า้ เอย่เสียงเบา “ขอบคณุท่ีชว่ยฉนั”

“รูไ้ดย้งัไงวา่ฉนัชว่ย” คิว้เขม้เลกิขึน้

“มีกลิ่นเบียรต์ดิท่ีรองเทา้ของคณุ”

เขากระตุกยิม้ท่ีมุมปาก คิดในใจว่าอาจประเมินผูห้ญิงคนนีผิ้ดไป  

“ฟังฉนันะ...เอือ้ย” 

“คณุรูจ้กัช่ือฉนั?” 

ดวงตาโศกฉาบอายแชโดว์สีเทาหม่นบอกเขาว่าต้องการค�าตอบ  

สายสบืจ�าเป็นจงึลอบถอนหายใจ แลว้เขยิบตวัเขา้ไปใกลเ้พ่ือใหเ้ธอไดยิ้นชดัเจน 

“ฉนัรูจ้กัมากกวา่ช่ือของเธอ...ฉนัรูว้า่พอ่ของเธอถกูจ�าคกุอยูด่ว้ยขอ้หารว่มกระท�า



ผิดในคดีอกุฉกรรจก์บันายพนา”

เรยีวปากสีแดงสดเมม้เขา้หากนัแนน่ “พิณบอกวา่จะมีคนมาคยุกบัฉนั

เรื่องเป็นพยานใหป๋้อง หรอืวา่คนคนนัน้จะเป็นคณุ คณุเป็นใคร ไมใ่ชน่กัแขง่รถ

มือสมคัรเลน่หรอืไงกนั”

“ฉนัท�างานใหส้ารวตัรอชัวิน” เขาบอกเธอแคน่ัน้เพ่ือตอ้งการปกปิดเรือ่ง

ของตวัเอง “และตอ้งการความรว่มมือจากเธอเพ่ือใหค้ดีของป๋องสรุปเรว็ขึน้”

“คดีของป๋องสรุปเรว็ขึน้?” 

ดวงตาคมจอ้งมองมาราวกบัอยากรูค้วามหมาย แตเ่ขายงัไมร่บีรอ้นบอก

อะไรมากมายตอนนี ้“ถา้อยากรูว้า่ฉนัหมายถงึอะไร ก็รว่มมือกบัเรา รบีตดัสนิใจ 

เพลงพิณหรือผู้เคราะหร์า้ยคนอ่ืนอาจก�าลังถูกตามล่าจากคนคนเดียวกัน  

ท่ีส �าคญั...” 

แต่ก่อนจะพดูค�าต่อมา เขากวาดตามองรอบตวัพลางกระซิบใกลใ้บหู

โคโยตีส้าว “ทางต�ารวจพบลายนิว้มือของพอ่เธอบนกระดาษท่ีเจอในศพป๋อง”

ยงัไม่มีเสียงตอบรบัจากหญิงสาว นอกจากการจอ้งตาเขาน่ิงอย่างท่ี 

ชายหนุ่มไม่อาจคาดเดาความหมาย เธอหยดัตวัขึน้ยืน แลว้กา้วขาเดินราวกบั 

ไมไ่ดส้นใจหรอืไดยิ้นค�าพดูของเขาก่อนหนา้

“เรามีเวลาไมม่ากนกั” ชายหนุ่มรัง้รา่งบอบบางใหห้นัหลงักลบัมา เขา

ย�า้อีกครัง้ดว้ยน�า้เสียงเขม้ “ถา้ไมอ่ยากสญูเสียไปมากกวา่นี ้เธอตอ้งรว่มมือกบั

ต�ารวจ”

ดวงตาสหีมน่มีประกายวบูไหว แตเ่ม่ือมีเสยีงเพลงแวว่ดงัจากผบัท่ีคงมี

ใครบางคนเปิดประตอูอกมา เธอจึงหมนุตวัพาร่างบางสะโอดสะองเดินกลบั

เขา้ไป เหลือเพียงแตช่ายหนุม่ท่ียงัยืนมองอยูใ่ตไ้ฟสลวัของหลอดนีออน







อดีตบำป

บทที่ 6

“พวกมงึมันไม่ไดเ้ร่ือง!”

น�า้เสียงโกรธเคืองของนายทรงชัยแผดลั่นออกจากหอ้งพักฟ้ืนของ

ลกูชายคนรอง แมโ้รงพยาบาลจะเป็นเขตหา้มใชเ้สยีง แตข่อ้หา้มพวกนัน้ใชไ้มไ่ด้

กบันกัเลงใหญ่ท่ีถือตนวา่มีสทิธ์ิเหนือผูอ่ื้น 

“เราตามหามนัจนทั่วแลว้นะครบันาย ไมรู่ว้า่มนัหายตวัไปไดย้งัไง ถาม

ชาวบา้นตามรูปรา่งหนา้ตาท่ีคณุโทบอก ก็มีแต่คนตอบว่าไม่เคยเห็น” มีเพียง

สมนุคนสนิทท่ีกลา้เอย่ปากอธิบาย

นักเลงใหญ่ฟังแลว้หงุดหงิดใจนัก หันไปทางลูกชายท่ีก�าลงัถ่ายรูป 

ตัวเองชูสองนิว้ใหโ้ทรศัพทไ์ม่พอ มันยังท�าปากจู๋สลับกับท�าแกม้ป่องจนคน 

เป็นพ่อขนลกุขนพอง ขาหกัท่ีหอ้ยทัง้สองขา้งไม่ไดเ้ป็นอปุสรรคต่อการเขา้ถึง

สงัคมออนไลนแ์มแ้ตน่อ้ย  

“ไอโ้ท แกแนใ่จนะวา่รูปรา่งหนา้ตาท่ีแกบอกไมผิ่ดแน!่” 

“ไมผิ่ดพอ่” ทวีรตันส์ง่เสียงจึก๊จั๊กขดัใจยามตอบบดิา 

“แกลองอธิบายหนา้ตาของมนัใหฟั้งอีกทีส”ิ
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“ตวัสงู” เดก็หนุม่ขาหกัรกัการแชรพ์ยายามทวนความทรงจ�า

“สงูมากไหม”

“โอ๊ย ฉนัสงูกวา่เยอะ” ทวีรตันพ์ดูเสียงสงู

“เฮ้ย พวกมึงจดรายละเอียดอีกครัง้ แลว้ไปตระเวนดูทุกหมู่บา้น”  

ทรงชยัสั่งลกูนอ้งทนัควนั แลว้หนัหนา้มาใชส้ายตาคาดคะเนความสงูของไอห้นุม่

ปรศินาจากตวัลกูชาย “สงูประมาณ...รอ้ยหา้สบิ...หา้”

“โคตรเตีย้” ลกูนอ้งคนหนึง่จดไปร �าพงึไป

“แลว้หนา้ตามนัละ่” ทรงชยัถามลกูชายตอ่

“เหลาเหย”่ ทวีรตันต์อบอยา่งไมส่นใจ เพราะก�าลงัดวูา่มีใครตอบสนอง

ตอ่รูปถ่ายท่ีตวัเองเพ่ิงปลอ่ยสูโ่ลกออนไลนบ์า้ง 

“เหลาเหย”่ มือท่ีจบัปากกาจดตามยกุยิก แตแ่ลว้ก็หยดุชะงกั “เอ๊ะ แต่

ผมไดยิ้นคนท่ีเหน็เหตกุารณเ์ขาพดูกนัวา่ เจา้นั่นมนัตวัสงูเหมือนฝรั่ง แลว้ก็หลอ่

อยา่งกบัพระเอกหนงั” 

“หลอ่เหลอ่อะไรกนั สูฉ้นัไมไ่ดส้กันิด” ทวีรตันฉ์นุใส ่

“ถา้งัน้แกบอกมาวา่ ตา ห ูจมกู ปาก สีผิวมนัเป็นยงัไง” นายทรงชยัเริม่

แสดงความหงดุหงิดทางน�า้เสียง 

“โธ่ บอกไมถ่กูหรอกพอ่ ถา้ฉนัมีเวลาจอ้งมนัขนาดนัน้ คงโดนตอ่ยรว่ง

ไปแลว้” 

“แกก็นอนรว่งเป็นใบไมแ้หง้อยูน่ี่ไง!”

ผูเ้ป็นบิดายกมือปาดหนา้ผากจนถึงปลายคางดว้ยความเดือดดาล  

ท่ีแห่งนีเ้ป็นถ่ินของเขา แต่ไอห้นุ่มต่างถ่ินมนัเหยียบเขา้มาแลว้ท�าใหศ้กัดิ์ศร ี

เจา้ถ่ินอย่างเขาโดนลบหลู่ ดว้ยข่าวของทวีรตันส์ูแ้พร้าบคาบอย่างกบัลกูหมา 

สูก้บัสงิห ์

“พวกมึงจงไปตระเวนตามหมู่บา้นแลว้หาคนแปลกถ่ิน ไม่ว่ามันจะ 

สงูต�่าด�าขาว ก็ตอ้งหามนัใหเ้จอ!”

“จะท�าอะไรกนัก็อยา่ใหเ้ดือดรอ้นถงึฉนันะพอ่” เอกรตันท่ี์เพ่ิงเขา้มาทนั
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ฟังเรื่องราวเอ่ยเตือน มองทกุคนในหอ้งนีด้ว้ยสายตาไม่พอใจ ไลต่ัง้แตล่กูสมนุ

ของบดิาเป็นรายคน จนมาถงึนอ้งชายคนรอง

“ครัง้นีฉ้นัตัง้ใจมากกวา่ครัง้ไหน อยา่ท�าอะไรใหฉ้นัเดือดรอ้นดว้ยเรื่อง

ไมเ่ป็นเรือ่ง” แลว้ตอกย�า้ดว้ยน�า้เสียงขงึขงั

“ฉันก็เห็นพ่ีตัง้ใจทุกครัง้ แต่ครัง้ท่ีแลว้เป็นพ่ีเองไม่ใช่หรือท่ีประกาศ 

ถอนตวั” ทวีรตันส์ะบดัตามอง แตพ่อเจอดวงตาท่ีแข็งกรา้วกวา่จงึหลบุตาลงต�่า 

ขบกรามแนน่

“ฉันจะท�าอะไรมันไม่เก่ียวกับแก แลว้ท่ีฉันประกาศถอนตัวเองจาก 

ผูส้มัครทั้งท่ีคะแนนนิยมน�ามาตลอด ก็ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท�าใหแ้กนอนขาเป๋ 

แบบนี”้

คนท่ีถกูค่อนขอดเกิดความอดึอดัคบัขอ้งในอก ย่ิงถกูมองดว้ยแววตา 

ท่ีเต็มไปด้วยการดูแคลนย�่ายีของเอกรัตน์ ก็ย่ิงผูกใจเจ็บอยากให้ผู้พ่ีพบ 

ความผิดหวงัซ�า้แลว้ซ�า้เลา่ตลอดไป 

“แลว้แกมั่นใจแคไ่หนวา่ครัง้นีจ้ะชนะเลือกตัง้” ผูเ้ป็นพอ่เอย่ปาก 

“ตอนนีคู้แ่ขง่ท่ีพอจะสสูก็ีมีทา่นนายกฯ คนเก่า แตถ่า้ไหมแกว้ยอมชว่ย

เป็นแรงเสียง พดูสนบัสนนุฉนั พวกชาวบา้นก็คงจะใหค้วามไวใ้จฉนัมากขึน้” 

“ถา้หมอคดิจะชว่ยแก เขาก็คงชว่ยแกตัง้แตส่มยัท่ีแลว้”

ค�าพดูของนายทรงชยัจีใ้จด�าชายหนุ่มไดต้รงจดุและรุนแรง บิดาของ 

เขาไม่ไดก้ล่าวตามความรูส้กึ แต่เป็นเรื่องจรงิท่ีท�าใหเ้อกรตันผิ์ดหวงัมากท่ีสดุ 

ในความสมัพนัธร์ะหวา่งเขากบัไหมแกว้ 

ทัง้ท่ีเธอรูว้่านโยบายท่ีเขาใชห้าเสียงทุกหัวขอ้นัน้เป็นสิ่งท่ีเธอใฝ่ฝัน

อยากใหเ้กิดขึน้ในแดนดนิถ่ินนีท้ัง้สิน้ ฉะนัน้ การท่ีเธอปฏิเสธใหค้วามชว่ยเหลือ

จงึท�าใหเ้อกรตันค์ดิไดอ้ยา่งเดียววา่ เป็นเพราะเธอไมใ่หอ้ภยัความผิดท่ีเขาท�าไว้

ในอดีต 

เสียงถอนหายใจและแววตากังวลท่ีฉายชัดของเอกรัตน์นั้นท�าให ้

นายทรงชยันกึยิม้เยาะในใจ แมอ้ยากตดัความหวงัของลกูชายเรื่องคนรกั แตก็่
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ไมอ่ยากใหเ้อกรตันพ์า่ยแพก้ารเลือกตัง้ 

นายทรงชยักระตกุยิม้ท่ีมมุปาก กา้วขาเขา้ไปใกลบ้ตุรชายคนโต พลาง

เอ่ยค�าพดูเสียงทุม้ต �่า แต่หนกัแน่นและเป่ียมไปดว้ยความหมายแฝงในค�าพดู 

ทกุค�า

“แกจะรกัอุดมการณก็์รกัไป แต่อย่าปฏิเสธว่าการท�าใหอุ้ดมการณ ์

เป็นจรงิ มนัก็ตอ้งตดัสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคไปบา้ง”

ถึงแม้ทางเลือกของเอกรัตน์จะแตกต่างไปจากผู้เป็นพ่อ แต่ก็หนี 

ความจรงิท่ีอยูใ่นใจไมไ่ดว้า่เขาเป็นปถุชุนท่ีมีรกั โลภ โกรธ หลง ปะปนอยูใ่นจิตใจ 

หาใชผู่ห้ลดุพน้จากกิเลสทัง้ปวงไม ่

“ถา้ใหฉ้นัชว่ยแกแตแ่รก ป่านนีแ้กก็ไดน้ั่งเกา้อีต้วันัน้แลว้ ยงัมีเวลาอีก

หลายวันกว่าจะถึงวันลงคะแนนเสียง ขึน้อยู่กับแกนะเอกรตัน ์มีคนท่ีพรอ้ม

สนบัสนนุแกอยูท่กุทาง”

“ฉนัจะฟังไว”้ ชายหนุม่ตอบสัน้ ๆ  แลว้หมนุตวัเพ่ือเดนิออกจากหอ้ง ก่อน

ท่ีเกราะแข็งของเขาจะสกึกรอ่นไปมากกวา่นี ้

“คนท่ีแกตอ้งฟังไมใ่ชฉ่นั แตเ่ป็นเจา้ของเงินท่ีใชห้าเสยีงของแกตา่งหาก”

เอกรตันถ์งึกบัหยดุขาชะงกัในตอนท่ีเดนิถงึประต ูหนัตวักลบัไปหาผูเ้ป็น

บดิาท่ีกา้วเดนิเขา้มา เอย่กบัเขาดว้ยเสียงเครง่ขรมึ 

“ท่ีดินผืนท่ีแกอยากไดไ้ปปรนเปรอความฝันของหมอไหมแกว้ เขาก็

ติดต่อเจา้ของท่ีขอซือ้ไวใ้หแ้ลว้ แกควรจะหาเวลาไปกราบขอบคณุเขาอย่างท่ี 

พวกคนดีอะไรแบบนัน้ท�ากนั”

“ถา้เป็นเงินท่ีไดจ้ากเรื่องสกปรกแลว้เขาตอ้งการฟอกเงินละก็ ฉนับอก

พ่อไปแลว้ไม่ใช่หรือว่าฉันไม่รบั” แมจ้ะพอรูม้าบา้งว่าพ่อกบัคนท่ีถกูเอ่ยถึงท�า

ธรุกิจอะไรตอ่กนั แตใ่นความเป็นจรงินัน้ เอกรตันก็์ใครอ่ยากรูเ้หตผุลแทจ้รงิของ

ผูส้นบัสนนุเงินในการหาเสียงท่ียงัไมเ่คยเหน็หนา้

“แกวางใจเถอะเอกรตัน ์เงินท่ีใชส้นบัสนนุการหาเสยีงไดม้าจากกิจการ

ผบัในเมืองกรุงท่ีเขาเป็นเจา้ของ แตถ่า้แกอยากไดค้วามมั่นใจ ก็รอถามจากปาก
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เขาเอง เขาจะเดนิทางมาพบแกในไมช่า้”

ตอ่ใหอ้ยากปฏิเสธการพบเจอ ก็คงท�าไดย้ากล�าบาก เพราะเงินเหลา่นัน้

ถกูบดิาใชจ้า่ยไปมากเพ่ือสง่ใหเ้ขาไดส้ �าเรจ็ดงัหวงั

“จ�าท่ีฉันเคยสอนแกไดไ้หมเอกรตัน”์ ผูเ้ป็นบิดามองเขาดว้ยดวงตา 

กรา้นโลก “ถา้อยากไดส้ิ่งท่ีฝันไว ๆ แกตอ้งใชชี้วิตแบบเลน่เกมบนัไดง ูไมใ่ชเ่กม

เศรษฐีท่ีเอาแตเ่ดนิวนเป็นวงกลม”

เอกรัตน์ไม่ได้ตอบโต้ค �าพูดของบิดา เขาหันหลังเดินจากมาด้วย 

ความรูส้กึหมองหมน่ ความตัง้ใจของวนันีคื้อหลงัจากไปเย่ียมอาการนอ้งชายท่ี

ยงัฮึกเหิมอยากทวงคืนความแคน้ แลว้จะไปขอปรกึษาคณุหมอใหญ่เรื่องการ

สรา้งแปลงเพาะพนัธุส์มนุไพร 

แตใ่นความรูส้กึตอนนีก้ลบัอยากพาตวัเองหนีไปใหพ้น้จากค�าพดูท่ีเริม่

เขา้มาเกาะกินจิตใจมากขึน้ทกุวนั จนความมุ่งมั่นเอาชนะดว้ยคณุงามความดี

ลดเพดานลงต�่า นายก อบจ. ทา่นเดิมก็ยงัเป็นท่ีเคารพและศรทัธาของชาวบา้น 

ต่อใหเ้ขาลงแข่งในทุกสมัย ก็ไม่อาจไดน้ั่งเกา้อีต้ัวนั้น ท่ีเจ็บปวดใจท่ีสุดคือ 

ไหมแกว้ไมไ่ดค้าดหวงักบัความพยายามในครัง้นี ้

เธอเอาแต่พร �่าบอกเขาว่า ต่อใหมี้อ�านาจบารมีมากมายแค่ไหน ก็ไม่

เก่ียวขอ้งอะไรกบัการท�างานเพ่ือประชาชน คิดถงึค�าพดูของเธอแลว้ก็รูส้กึเฝ่ือน

ในจิตใจ เพราะเขาเช่ือวา่ถา้ไดอ้ �านาจมาแลว้ งานท่ีหวงัไวจ้ะด�าเนินไปเรว็ย่ิงกวา่

กา้วกระโดด แตถ่า้ไมมี่อ�านาจบารมี ทกุอยา่งท่ีท�ามนัก็ไมต่า่งจากงานเข็นครก

ขึน้ภเูขาแสนลาดชนั

‘คณุท�าได ้ฉนัเชือ่วา่คณุท�าได’้

แต่เคยมีใครคนหนึ่งท�าใหเ้ขารูส้ึกว่าเจา้ครกหินนั่นเบาราวกบัปยุนุ่น 

และค�าพดูของเธอผูน้ัน้ยงัคงฝังแนน่ในสว่นลกึของความทรงจ�าเสมอมา

‘คณุเอกจะตอ้งท�าโครงการเพาะพนัธุ์สมนุไพรป่าส�าเรจ็แนน่อน แขเชือ่

แบบนัน้เพราะคณุเอกเป็นคนมุง่มั่น’

เขายงัจ�าใบหนา้จรงิจงักบัดวงตาคูง่ามราวตากวางเปลง่ประกายยาม
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เธอเอย่ประโยคนัน้ออกมาไดดี้ไมล่บเลือน 

‘แคมุ่ง่มัน่อยา่งเดยีวไมไ่ดห้รอกนะดวงแข ถา้ไมม่เีงนิและอ�านาจพอจะ

ขบัเคลือ่นอดุมการณ ์ล�าพงัแคต่�าแหนง่นกัพฒันามนัไมท่�าใหฉ้นัไปถงึฝนั ขนาด

จะซือ้ทีด่นิแปลงเทา่เลา้เป็ดเพือ่ทดลองเองยงัท�าไมไ่ด’้ 

หากอยู่ต่อหนา้ไหมแกว้ เขาคงไม่พดูอะไรท่ีท�าใหไ้หมแกว้มองเขาว่า

เป็นไอขี้แ้พ้

‘แขมีที่ดินแปลงหนึ่งใกลก้ับทางเขา้น�้าตก เป็นสมบัติของพ่อหลัง

แตง่งานกบัแม ่แตพ่อ่ตายไปนานแลว้ตัง้แตแ่ขยงัจ�าความไมไ่ด ้แมบ่อกวา่จะไป

ท�าเรือ่งเอาทีด่นิผนืนัน้มาเป็นของแขจากเมยีใหมพ่อ่’

เรยีวปากอ่ิมสชีมพรูะเรือ่ท่ีตัง้ใจอธิบายนัน้ขยบัขึน้ลงราวกบัปีกผีเสือ้ ท่ี

ท �าใหเ้ขาเผลอมองจนแทบไมไ่ดจ้บัใจความส�าคญั จนเธอเอย่ประโยคตอ่มา

‘ถา้แมท่�าได ้ทีด่นิผนืนัน้จะเป็นของแข แลว้แขจะยกใหค้ณุเอกรตัน’์

แตเ่ขากลบัหวัเราะขบขนั แลว้เหน็วา่เป็นเรือ่งตลกเสียเตม็ประดา ‘เธอ

จะใหฉ้นัเป็นหนีบ้ญุคณุผูช้ว่ยพยาบาลอยา่งเธอหรอื แลว้เธอจะทวงบญุคณุฉนั

ดว้ยอะไรละ่ดวงแข’

แกม้สาวเนียนสวยของเธอแดงปลั่งเหมือนลกูไมส้กุงอม เรียวปากอ่ิม

นา่มองขบเมม้เขา้หากนั ดวงตาสีนิลเป็นประกายงดงามมีแวววบูไหว 

‘ถา้...ไมเ่ป็นการฝืนใจคณุเอก...’   เธอหลบุตาไมส่บมอง ‘คณุเอกจะเป็น

เพือ่นไปเทีย่วน�า้ตกกบัแขไดไ้หม’

‘เธอก็รูว้่าตอนนีน้ายพนาเหมิเกริมหนกั มีชาวบา้นเคยเหน็ว่าพวกมนั 

ใชเ้สน้ทางน�า้ตกเป็นทางผา่นเวลาลงจากเขา’

‘พวกมนัจะเดนิทางในคนืเดอืนมดืเทา่นัน้ เอ่อ...ทีแ่ขรูก้็เพราะว่า...แข

เคยเหน็’ ดวงตาสวยเงยขึน้ บอกเขาดว้ยเสียงมั่นใจ ‘แตแ่ขจะชวนคณุไปเฉพาะ

คนืเดอืนเพญ็ เราไมม่ทีางเจอพวกมนัแน’่

‘แลว้เธอออกจากหมู่บา้นไปท�าอะไรในป่ากลางค�่ากลางคนื’  จ �าไดว้่า

เขาขุน่ใจมากทีเดียว นกึเป็นหว่งราวกบัเธอเป็นนอ้งสาวแท ้ๆ
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‘คอืแข...ออกมาไลห่มูป่าทีม่ากนิ เออ่...ผกัทีแ่ขปลูกไว’้ 

คลา้ยกับว่าเธอไม่ตอ้งการบอกสิ่งท่ีอยู่ในใจ แต่นั่นไม่ส �าคญัเท่ากับ 

การยอมตกลงเง่ือนไขของหญิงสาวสวยสะคราญท่ีใคร ๆ ต่อใครขนานนามว่า

หนึง่ในตองอู

แตแ่ลว้ความพนัผกูก็ล �า้ลกึเกินหยั่ง จากเพ่ือนเท่ียวเริม่กลายเป็นเพ่ือน

ท่ีรูใ้จ ย่ิงใกลชิ้ดก็ย่ิงสรา้งแรงปรารถนาท่ีมีตอ่กนัลกึซึง้เกินกวา่จะหกัหา้มใจได ้

เอกรตันย์อมรบัวา่เขาไมอ่าจลบความทรงจ�าท่ีมีตอ่หญิงสาวผูน้ัน้ และ

คงมีเธอเพียงคนเดียวท่ีท�าใหเ้ขารูส้กึเป็นผูมี้อ �านาจเหนือใคร เธอท�าใหรู้ส้กึว่า

เขาเป็นอะไรก็ไดท่ี้อยากเป็น เธอท�าใหเ้ขารูส้กึวา่ตอ่ใหผ้าชนัแคไ่หน เขาก็สามารถ

ไตม่นัขึน้ไปจนถงึจดุสดุยอด 

แมจ้ะไม่มีอะไรถกูตอ้งเลยตามครรลองคลองธรรม แต่เขาก็อยากเก็บ

ความทรงจ�านัน้ไว ้แลว้ขอเวียนวา่ยมาเตมิพลงัยามท่ีจิตใจออ่นแอ 

ชายหนุ่มจึงมาหยดุยืนตรงหนา้ม่านละอองน�า้สีรุง้ท่ีเคยเป็นปราการ

ปกป้องใหเ้ขาหลงวนอยู่ในมิติแห่งฝัน ต่อใหส้ายธารจะเย็นเยือกแค่ไหน แต ่

ไออุน่แหง่การสอดประสาน เสียงครวญครางดั่งเพลงของอปัสรสวรรค ์และเสียง

เตน้ของหวัใจแผ่วบนเนินเนือ้นุ่มท่ีสง่ความซาบซา่นรอ้นรุม่ใหท้กุอณคูวามรูส้กึ 

ท่ียงัตราตรงึจวบจนวินาทีนี ้

แต่คลา้ยมีดาวมฤตยูโคจรเข้าทับบดบังดวงจันทรใ์ห้อับแสง เม่ือ 

นายพนายา่งกรายเขา้มาพวัพนักบัหญิงสาว และการกลา่วโทษในสิ่งท่ียงัไมไ่ด้

รบัการพิสูจนน์ั้นก็โหดรา้ยไม่ต่างกับความโฉดชั่วของโจรป่า นายพนาอาจ 

ครา่ชีวิตคนบรสิทุธ์ิ แตส่ิ่งท่ีเขาท�าก็เปรยีบไดก้บัตดัหวัใจของเธอแลว้โยนทิง้ให้

เนา่เฟะสง่กลิ่นเหมน็คละคลุง้

‘อดีวงแขมนัลอบคบกบัไอโ้จรชั่ว!’

‘อไีมร่กัด ีรไิปสมสูก่บัโจรป่า!’

ข่าวลือท่ีโจษจนัไปทั่วสรา้งความอปัยศใหห้มู่บา้นกะเหรี่ยงเซ็งดแูละ

นางลาโพ มารดาของเธอทนแบกทกุขไ์วท้กุครัง้ท่ีเผยตวัออกนอกเรอืนไมไ่หว จน



ตอ้งดัน้ดน้มาพบบดิาของเขาเพ่ือทวงความยตุธิรรมใหบ้ตุรสาว ขอใหจ้ดังานแตง่

ตามประเพณีเพ่ือป่าวรอ้งว่าบุตรสาวของตนถูกไอห้นุ่มคนไหนดอมดมจน 

ตัง้ครรภ์

ดวงแขแอบสมสู่กับนายพนาจริงหรือไม่ เขาไม่ไดถ้ามจากปากเธอ 

ดว้ยซ�า้ แตพ่อฟังค�าพดูของบดิา ก็ใหห้อืูอ้ตาลาย แสบรอ้นในอกเหมือนมีไฟเผา 

ยอมรบัวา่โกรธจดัมาก แตก็่ถงึเวลาตดัความสมัพนัธก์บัเธอใหไ้ดก่้อนเขา้พิธีวิวาห์

กบัไหมแกว้ หญิงสาวท่ีเป็นคนรกัตวัจรงิ

‘คณุเอกตอ้งไมย่อมแพ’้

ในการพบกนัครัง้สดุทา้ย เธอยงัสง่ถ่ายก�าลงัใจใหเ้ขา แตส่ิง่ท่ีเขาท�าคือ

มองเธอหนัหลงัเดนิจากไป มองเธอหนัหลงัใหแ้สงจนัทรท่ี์ขบัสะทอ้นความสวา่ง

กระทบละอองน�า้สรา้งมา่นสีรุง้ 

หรือสิ่งท่ีเธอหนัหลงันัน้...แทจ้ริงแลว้คือเขา ผูช้ายท่ีขีข้ลาดเกินกว่า 

การเปล่งค�าถามถึงหัวใจดวงนอ้ยท่ีเตน้แผ่วเบาในครรภข์องเธอ ว่าเกิดจาก 

เชือ้ไขของใครกนัแน ่

“ดวงแข...บอกฉนัหนอ่ยสวิา่ ความส�าเรจ็ของฉนัมนัจะเป็นจรงิ”

เขาร �าพงึพลางแหงนมองจนัทรเ์สีย้วสีขาวบนทอ้งฟ้า ยกแขนแลว้กาง

มือออก จบัจอ้งมองจนัทรเ์สีย้วท่ีลอดผา่นชา่งวา่งของเรยีวนิว้ 

“บอกฉนัหนอ่ยสวิา่ฉนัยอมแพไ้มไ่ด”้

แลว้ก�ามือแนน่เสมือนกลืนกินจนัทรเ์สีย้วไวด้ว้ยก�ามือ







บทที่ 7
ศพที่สอง

คดขีองนักเรียนช่างกลถูกยงิเสียชีวิตกลางงานแสดงซูเปอรไ์บค์

ยงัไม่มีความคืบหนา้ จากหลกัฐานท่ีเป็นกระดาษห่อหมากฝรั่งก็ไม่ใครน่ �าไปสู่

กญุแจส�าคญั 

อีกทัง้การเฝา้จบัตาความปลอดภยัของเพลงพิณก็ยงัไม่พบเห็นสิ่งใด 

ผิดปกติ จนสารวัตรอัชวินเกือบเทใจไปท่ีประเด็นวิวาทของนักเรียนนักเลง

มากกวา่การฆาตกรรมในวงการคา้ยา แตเ่ม่ือระพีพฒันท์ว้งตงิถงึลกูปืนนดัท่ีสอง 

สารวตัรก็ตอ้งเฝา้รอความหวงัของการสืบหาขอ้มลูตอ่ไป

แลว้ความหวงัในตอนนีน้ะ่หรอื...

ระพีพัฒนถ์อนหายใจหนัก ฟุบหน้าลงกับหนังสือกฎหมายการคา้

ระหวา่งประเทศเลม่หนาท่ีก�าลงัอา่นเตรยีมสอบในหอ้งพกัพนกังานควีนสค์อรป์ 

แต่พอไดยิ้นเสียงโทรทศันก์�าลงัออกอากาศรายการข่าวสดช่วงเท่ียงวนั พดูถึง

ประเด็นอือ้ฉาวของชลธารคอนสตรกัชนั ก็รบีเงยหนา้ขึน้มอง เห็นรองประธาน

หนุม่แหง่ควีนสค์อรป์ก�าลงัถกูกองทพันกัลา่ขา่วย่ืนไมคเ์พ่ือขอสมัภาษณใ์นทีวี

“มีขา่วลอืวา่บรษัิทชลธารมีการรบัสนิบนประเทศเพ่ือนบา้นในโครงการ
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สรา้งกาสิโน ไม่ทราบว่าจะกระเทือนการถือหุน้ของควีนสค์อรป์หรือไม่คะ”  

นกัขา่วสาวผูห้นึง่เอย่ค�าถามฉะฉาน

“ไม่กระเทือนสกันิดเดียวครบั” ส่วนรองประธานหนุ่มกระชบัแว่นตา

กนัแดดก่อนตอบดว้ยน�า้เสียงเรยีบเฉย ขณะเดนิเขา้สูต่วัอาคารส�านกังาน

“แลว้ข่าวท่ีควีนสค์อรป์เองก็มีส่วนเอ่ียวการสรา้งกาสิโนในประเทศ 

เพ่ือนบา้น เป็นเรือ่งจรงิใชไ่หมคะ”

“ควีนสค์อรป์สนใจรว่มทนุในธรุกิจกาสโินจรงิ แตท่กุอยา่งจะเป็นไปได้

หรอืไม ่ก็ตอ้งรอใหก้ฎหมายของประเทศเพ่ือนบา้นผา่นมตเิป็นเอกฉนัท”์

“แลว้เรื่องสินบนล่ะครับ” เสียงนักข่าวหนุ่มผู้หนึ่งดังแทรกเข้ามา  

“ควีนสค์อรป์พดูไดเ้ต็มปากหรอืไม่ว่าไม่รูไ้ม่เห็น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัการฮัว้

สมัปทานก่อสรา้งกาสโินของชลธารคอนสตรกัชนั”

“ผมขอไมต่อบ แตถ่า้พวกคณุตอ้งการรูค้วามจรงิ ก็คงตอ้งรอใหช้ลธาร

พรอ้มแถลงข่าว” จากนัน้ก็เดินลิ่วเขา้ไปยงัส�านกังานใหญ่บริษัทเงินทุน โดย 

เหล่านักข่าวถูกกันไว้ด้วยคนชุดด�ามากมายท่ีตั้งการด์เป็นก�าแพงปกป้อง 

รองประธานหนุม่จากการถกูรบกวน

ระพีพฒันไ์ดแ้ต่ส่ายหนา้ระอาใจกบัข่าวท่ีประโคมไปก่อนคนตน้เรื่อง 

จะไดบ้อกความจรงิ นกึเขา้ใจชีวิตของคนท่ีกลายเป็นจ�าเลยสงัคม แตป่่านนีห้นุม่

รุน่พ่ีท่ีทกุคนรอฟังค�าพดูจากปากคงก�าลงัสงบจิตใจอยูใ่นแดนดนิถ่ินเขาหา่งไกล

ความวุน่วาย

“นกึอยากหนีไปอยูป่่ากบัเจา้กอ้งทีเดียว” เสยีงของผูถ้กูสมัภาษณใ์นทีวี

ดงัขึน้ในหอ้งพกัพนกังาน รา่งสงูสงา่ในชดุสทูกา้วขาเดนิไปปรบัมา่นใหแ้สงลอด

ผา่นนอ้ยท่ีสดุ จากนัน้กลบัมาลากเกา้อีไ้ปนั่ง พรอ้มกบัถอดแวน่กนัแดดออกเผย

ดวงตาสีน�า้ตาลเขม้คูใ่หมท่ี่ไดร้บับรจิาค

“พ่ีกอ้งไม่มีทางแถลงข่าวอย่างพ่ีบอก ผูช้ายคนนีม้ั่นใจในตวัเองมาก

พอท่ีจะใหค้นอ่ืนเช่ือจากตวัตนของเขา” เพราะรูจ้กัชายหนุม่รุน่พ่ีคนนีดี้ ระพีพฒัน์

จงึสามารถตอบแทนไดแ้มเ้จา้ตวัจะไมอ่ยู่
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“ก็รูอ้ยู.่..” ปราณนารายณร์ �าพงึแลว้หนัมาสบตา “กไูปเจอธิดาท่ีชลธาร

มา เธอบอกวา่เพลงพิณมาขอพบก็ดีใจใหญ่ เลยอยากใหก้ไูดเ้จอดว้ย”

“เพลงพิณมาตอบรบัทนุการศกึษาหรอืครบั”

ชายหนุ่มส่ายหนา้ “ปฏิเสธไม่มีเย่ือใยเลยละ แต่ก็ใหเ้หตุผลว่าเขา 

ตา่งหากท่ีตอ้งกม้หวัขอโทษแทนนายก�าธรท่ีลกัพาตวัธิดาไปตามค�าสั่งนายพนา 

ถงึธิดาจะบอกวา่ไมค่ดิโทษโกรธแคน้อะไร เจา้เดก็นั่นก็สา่ยหนา้ทา่เดียว”

“แลว้พ่ีท�ายงัไง” 

“ก็ใหเ้ขากลบัไปคดิใหม ่อยา่เพ่ิงปฏิเสธโอกาส” ปราณนารายณย์กแขน

ทั้งสองหนุนศีรษะแล้วหลับตา “แต่เศรา้มาก ใบหน้าของเด็กคนนั้นเศรา้ 

เหลือเกิน” 

“คงยงัเสียใจท่ีพ่ีชายจากไปกระมงัครบั” 

“อาจจะเป็นอย่างนั้น เห็นเขาพูดว่าจะดร็อปเรียนแลว้ไปอยู่กับแม ่

ท่ีทองผาภมิูสกัพกั”

“ท่ีทองผาภมิู?” 

ระพีพฒันท์วนค�าพูดซ�า้อีกครัง้ แลว้จู่ ๆ ก็เดง้ผึงจากเกา้อี ้ เก็บขา้ว 

เก็บของใสก่ระเป๋าเป ้ว่ิงออกจากหอ้งพกัพนกังานไปโดยไม่ล �่าลาเจา้นายหนุ่ม 

ผูจ้า้งงาน และพอขึน้รถของตนไดก็้ตอ่สายหาสารวตัรใหญ่ทนัที 

“ผมวา่สารวตัรลมือะไรท่ีส �าคญัมากไปอยา่งหนึง่” พอปลายทางรบัสาย

ก็ไมร่อชา้ท่ีจะบอกเลา่ความคิด “เพลงพิณ เอือ้ย แลว้ก็ป๋องเป็นคนบา้นเดียวกนั

ทัง้หมด ฉะนัน้ถา้เราตอ้งการขดุรากถอนโคนสมนุเก่านายพนา เราก็ตอ้งกลบัไป

สืบท่ีรากเหงา้ของพวกเขา”

“แกคิดว่าพวกคนในหมู่บา้นนัน้จะยอมใหเ้ราเขา้ไปสืบหรือไง ถา้แก 

ยงัไมรู่ ้ฉนัจะบอกใหว้า่ สมนุท่ีจบัไดเ้ป็นคนของหมูบ่า้นนัน้เกือบทัง้หมด” ปลาย

ทางสง่ประโยคไมเ่หน็ดว้ยกลบัมา

“สารวตัรเคยบอกไม่ใช่หรือว่า อยากไดล้กูเสือก็ตอ้งเขา้ถ�า้เสือ ผมจะ

เดินทางไปทองผาภมิูกบัเพลงพิณ ถา้ไดอ้ะไรจะสง่ข่าวมาให”้ พดูจบก็วางสาย
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แลว้เหยียบคนัเรง่ออกรถวิ่งไปใหท้นัก่อนท่ีจะคลาดกบัเพลงพิณหลงัเลกิเรยีน 

พอถงึสถานท่ีเปา้หมาย เขาจอดรถเทียบรมิทาง แลว้ลงเดนิสวนทางกบั

กลุม่นกัเรยีนสายอาชีพท่ีทยอยออกจากสถาบนั กวาดตามองหาเดก็หนุม่รา่งสงู

โปรง่ผมยาวประบา่ จนเหน็เพลงพิณก�าลงักา้วขาขึน้รถเมลไ์ป

“พิณ!”

แต่เสียงเรียกของเขาไม่อาจหา้มลอ้ท่ีเริ่มหมุนออกจากป้ายรถเมล ์ 

ชายหนุม่จงึรบีกระโจนตวัขึน้ไปบนรถประจ�าทาง แลว้แทรกตวัเบียดผูค้นจนเหน็

แผน่หลงัของเดก็หนุม่ยืนโหนราวหา่งออกไปเพียงสามชว่งตวั

ในจงัหวะท่ีก�าลงัจะถงึตวัเพลงพิณ เกิดความผิดสงัเกตจากใครคนหนึง่

ท่ีคลา้ยว่าพยายามเดินเขา้ไปประกบหลังเด็กหนุ่ม สังหรณบ์างอย่างสั่งให ้

ระพีพฒันจ์บัตามองมือของบคุคลตอ้งสงสยัท่ีสอดเขา้ไปในกระเป๋ากางเกง ก่อน

ชกัมือออกมาพรอ้มกบัปืนพกขนาดเลก็จ๋ิว

ระพีพฒันจ์ึงรีบถลาเขา้ไปควา้หมบัขอ้มือของชายผูน้ัน้ทนัควนัก่อนท่ี

มนัจะเหน่ียวไกลั่นกระสนุใสห่ลงัเดก็หนุม่ แตเ่หตเุหนือความคาดหมายตามมา

คือยงัมีอาวธุคมปลาบในมืออีกขา้งของมนัผูน้ัน้ เขาจึงกลายเป็นผูเ้สียเปรียบ  

จ�าตอ้งใชมื้อเปลา่จบัคมมีดท่ีก�าลงัจว้งแทงเขา้มา 

“พิณ หนีออกจากรถ!” 

แมจ้ะเจ็บปวดเพราะคมมีดบาดลกึฝ่ามือ แตส่ตยิงัดีพอท่ีจะสง่เสยีงบอก

เหย่ือการสงัหารตวัจรงิ แตก็่กลายเป็นการประกาศใหผู้อ่ื้นรูไ้ปดว้ยวา่เกิดเหตรุา้ย

ขึน้บนรถโดยสารคนันี ้ความวุ่นวายจึงเกิดตามมาอย่างหา้มไม่ได ้หลายคน 

หนีลงจากรถทัง้ท่ียงัจอดไมส่นิท หลายคนกม้ตวัหาท่ีหลบซอ่นปอ้งกนัตวัเองจาก

ลกูหลงระหวา่งเขากบัคนรา้ยท่ีก�าลงัยือ้ยดุฉดุกระชากกระบอกปืน สว่นเพลงพิณ

ยงัยืนตะลงึงนัท�าอะไรไมถ่กู

การตอ่สูก้บัชายดวงตาลกึโหล รา่งกายผา่ยผอม แตก่ลบัมีแรงเหลอืเช่ือ 

ล �าบากตรงท่ีระพีพฒันไ์ม่อาจใชมื้อทัง้สองไดเ้ต็มท่ี จนฝ่ายคนรา้ยกระชากมีด

กลบั สรา้งความรวดรา้วใหช้ายหนุม่ยามปลายคมกรบิบาดรูดตามฝ่ามือ แตต่อ้ง
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ฝืนออกแรงสดุก�าลงัดนัขอ้มือขา้งท่ีมีปืนชีข้ึน้หลงัคา

ปัง! 

วินาทีท่ีเสียงปืนลั่นส่งเม็ดกระสนุผ่านทะลเุหล็กแผ่นบางขึน้ฟ้า เป็น

วินาทีเดียวกับการก�าหนดชะตาชีวิตของชายหนุ่ม ลมหายใจของระพีพัฒน ์

ขาดชว่งโดยพลนัในตอนท่ีคนรา้ยก�าลงัสวนมีดกลบัมาหมายปักเขา้ตรงชอ่งทอ้ง 

ทว่ายมทูตคงยังไม่ตอ้งการดวงวิญญาณของเขา จึงกระตุกสติของ 

เพลงพิณใหว่ิ้งเขา้มายกเทา้ถีบเขา้ชายโครงของคนรา้ยทนัทว่งที จากนัน้ตามไป

เตะปืนใหก้ระเด็นเขา้ใตเ้กา้อี ้แตค่นรา้ยไม่สนใจใชอ้าวธุอีกตอ่ไป มนัตดัสินใจ

วิ่งลงจากรถแลว้หนีหายลบัไปกบัความชลุมนุของฝงูชน

“รีบไปโรงพยาบาลก่อนเถอะพ่ี!” เพลงพิณปล่อยใหมื้อสงัหารหนีไป 

ไมค่ดิอยากตดิตาม เพราะชายหนุม่ท่ีมืออาบเลือดสีแดงสดนา่เป็นหว่งกวา่ 

และในตอนนั้นเอง มีสายเรียกเข้าจากสารวัตร ระพีพัฒนจ์ึงหยิบ

โทรศพัทอ์อกมาเลื่อนปุ่ มรบัสาย แต่ชายหนุ่มยงัไม่ทนัไดร้ายงานสถานการณ ์

ปลายทางก็แทรกเสียงพดูประโยคท่ีท�าใหเ้ขาถงึกบัพรั่นพรงึ

“นายอ�าพนัเสียชีวิตแลว้!”

คุณหมอสาวนัดสถาปนิกหนุ่มมาตรวจสภาพบาดแผลหลัง 

ตดัไหม ซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง การขยบัขอ้เทา้ของเขาก็ดคูล่องแคล่ว ไม่มี 

ร่องรอยความเจ็บปวดปรากฏบนใบหนา้คมเขม้ กระนั้นไหมแกว้ก็หา้มเขา

ออกแรงหรอืเดนิมากนกั แตด่เูหมือนค�าเตือนของแพทยม์กัถกูเพิกเฉยจากคนไข ้

ชายหนุม่บา้พลงัผูน้ัน้จงึรอ่นไปทั่วหมูบ่า้น พรอ้มดว้ยสมดุกบัดนิสอในมือ

ความเป็นคนเมืองของเขาไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่การผกูมิตรกบัชาวบา้น 

กอ้งปฐพีเขา้กับทุกคนไดดี้ ไม่ว่าจะเป็นลกูเล็กเด็กแดงหรือผูใ้หญ่ รวมไปถึง 

สายป่าน เจา้ชา้งนอ้ยท่ีเขาเรียกว่าลกูสาวแสนสวยท่ีมกัไดร้างวลัการขีป้ระจบ

ดว้ยนมอดัเม็ดรสหวานทกุทีไป ส่วนควาญชา้งของเจา้สายป่านนัน้หรือ ก็ถกู

บรรณาการดว้ยบหุรีย่ี่หอ้ฝรั่ง ถกูใจกนัไปทัง้คนทัง้ชา้ง
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ถึงไหมแกว้จะแสดงความไม่พอใจชดัเจนและตกัเตือนควาญชา้งของ

สายป่านไปหลายตอ่หลายครัง้ เพราะทัง้บหุรีท่ี่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของควาญ

เองกบัขนมผสมน�า้ตาลท่ีไมดี่ตอ่สตัว ์ลว้นแลว้แตเ่ป็นยาพิษท่ีชายหนุม่ตา่งแดน

หยิบย่ืนใหโ้ดยใชค้ �าวา่น�า้ใจไมตรเีป็นหนา้กากบงัหนา้

“คณุหมอเป็นโรคกลา้มเนือ้หนา้ตงึหรอืเปลา่ครบั ถงึไดท้ �าหนา้ตงึใสผ่ม

ตลอดเวลา” เป็นค�าถามของเขาท่ีจงใจส่งมากวนโมโหในวนัท่ีเขาใหเ้ธอตรวจ 

แบบแปลนใหม่บนเรือนคณุหมอ ซึ่งก็คงมีแต่เธอคนเดียวท่ียงัไม่ใหค้วามสนิท 

ชิดเชือ้กบัเขามากไปกวา่ผูท่ี้ตอ้งรว่มงานกนั

“แลว้สิ่งท่ีฉนัเป็นมนัรบกวนการท�างานของคณุหรอืไงคะ” ไหมแกว้เงย

หนา้จากแบบแปลนเรือนท่ีเขาแกไ้ขใหต้รงกับเรือนของเธอมากท่ีสดุ มองมา 

ทางเขา

ชายหนุ่มไหวไหล่ “มันก็ไม่ไดร้บกวนมากมาย แต่จะดีกว่ามาก ถา้ 

คณุหมอยิม้ใหผ้มบา้ง”

“ไมยิ่ม้ใหก็้ไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะไมต่ัง้ใจท�างานใหฉ้นัใชไ่หมคะ” 

การใชว้าทศิลป์ถามกลบัของคุณหมอสาวท�าเอากอ้งปฐพีนึกอยาก 

ตอ่ปากตอ่ค�า แตเ่ขาหยดุความตอ้งการไวร้อใหง้านท่ีรบัผิดชอบเรยีบรอ้ยดีก่อน 

หลงัจากนัน้คอ่ยจบัเธอมานั่งโตว้าทีก็ไมส่าย จงึเปลี่ยนไปถามเรือ่งงาน

“ถา้คณุหมอดแูปลนแลว้ไม่มีอะไรติดขดั ผมจะเริ่มงานปรบัพืน้ท่ีเลย 

ตอนนีค้นของผมพรอ้มท�างานตลอดเวลา” 

“เทา่ท่ีดก็ูถกูตอ้ง ไมน่า่มีปัญหาอะไร ทัง้แบบแปลนและแผลคมแรว้ของ

คณุ ทีนีค้ณุก็กลบับา้นของคณุไดแ้ลว้นะคะ”

“ผมยงักลบัไม่ไดจ้นกวา่จะลบค�าสบประมาทท่ีคณุตราหนา้ผมวา่เป็น

สถาปนิกนั่งเทียนเขียนแบบ” 

“ซึง่คณุก็แกไ้ขแบบใหต้รงตามท่ีฉนัตอ้งการแลว้ คณุไม่จ �าเป็นตอ้งอยู่

คมุงานเองไมใ่ชห่รอืคะ หรอืวา่นายชา่งท่ีคณุจะสง่มาพดูจาไมรู่เ้รือ่งย่ิงกวา่คณุ”

คิว้ของชายหนุ่มขมวดมุ่นเล็กนอ้ย เรียวปากหยกัไดรู้ปเมม้เขา้หากนั 
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ก่อนเอย่ประโยคท่ีท�าใหห้ญิงสาวลอบถอนหายใจ 

“ดเูหมือนคณุหมอไมอ่ยากใหผ้มอยูท่ี่น่ี?”

“คณุก็รูว้่าเพราะอะไร” ไหมแกว้พยายามอธิบาย “ทวีรตันเ์ป็นลกูของ

นายทรงชยันกัเลงใหญ่ถ่ินนี ้ถา้เขารูว้า่ฉนัใหค้วามชว่ยเหลือคณุแลว้ละก็...”

“คุณหมอจะเดือดรอ้น” เจา้ของดวงตาคมเขม้มีแสงลกุวาวขณะต่อ

ประโยคใหเ้ธอ “ตลกดีนะครบั ท่ีการมาของผมครัง้นีห้รอืของธิดาในอดีต ท�าให้

ทกุคนล�าบากกนัไปหมด”

คลา้ยถูกปลายมีดสะกิดท่ีหัวใจคุณหมอสาว เธอเขา้ใจดีว่าเรื่องท่ี 

เกิดขึน้นั้น พวกเขาสองพ่ีน้องไม่ใช่ต้นเหตุท่ีแท้จริงเลย แต่เพราะเธอรูจ้ัก 

นายทรงชยัดีพอ การใหเ้ขาไปจากท่ีน่ีใหเ้รว็ท่ีสดุจะดีส�าหรบัตวัเขาเอง

“ผมจะเดินทางออกจากหมู่บา้นช้างใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือจะไดไ้ม่สรา้ง 

ความเดือดเนือ้รอ้นใจใหค้ณุหมอ ขอโทษดว้ยนะครบัส�าหรบัความวุน่วาย และ

ขอบคุณท่ีช่วยรกัษาบาดแผลใหผ้ม” ชายหนุ่มพูดน�า้เสียงตดัพอ้ แลว้ชันตวั 

ลกุขึน้ พลางมองเธอดว้ยแววตาขุน่ จากนัน้หมนุตวักา้วขาไปยงัประตเูรอืน 

“เด๋ียวค่ะ” ไหมแก้วเรียกเขาไวแ้ลว้ลุกขึน้เดินไปหา “เพ่ือเป็นการ

ตอบแทนท่ีคุณท�างานใหฉ้ันฟรี วันนีฉ้ันจะพาคุณเท่ียวชมธรรมชาติรอบ ๆ  

ก่อนคณุกลบั”

“อยา่ดีกวา่ ไมอ่ยากรบกวน” ปากหยกัไดรู้ปยงัเป็นเสน้ตรง แตใ่นดวงตา

สีนิลมีประกายวาววบั

“ตามใจ” เธอจงึหมนุตวัจะกลบัเขา้เรอืน

“ไปก็ไป” 

เพราะเขาเปลี่ยนใจเร็วย่ิงกว่าสายฟ้าฟาด คุณหมอสาวจึงลอบยิม้ 

ก่อนหนัไปประจนัหนา้กบัคนท่ียงัท�าหนา้ตงึใส ่“คณุอยากไปไหน” 

“น�า้ตก น�า้ตกท่ีควาญพาชา้งไปอาบน�า้ และคณุหมอตอ้งใหผ้มเป็น 

คนขบัเจา้แก่ สว่นคณุหมอซอ้นทา้ยผม”

คณุหมอสาวน่ิงงนัไปชั่วครูจ่นเขาจบัความผิดสงัเกตได้
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“หรอืคณุหมอไมอ่ยากไปน�า้ตก”  

“เปลา่คะ่” เธอบอกแลว้เดนิลงบนัไดตามนายสถาปนิกหนุม่ ย่ืนกญุแจ

รถมอเตอรไ์ซคใ์หเ้ขาไดเ้ป็นเจา้นายของเจา้แก่ชั่วคราว ซึ่งเจา้แก่ก็ไม่ท�าให ้

ชายหนุม่ผิดหวงั เพราะเม่ือเขาเสยีบกญุแจแลว้เหยียบคลตัชพ์รอ้มกบับดิแฮนด ์

เครือ่งยนตก็์ตดิพรอ้มใชง้าน 

“เกาะผมดี ๆ นะ ผมอาจเผลอคดิวา่อยูใ่นสนามแขง่” เขาเอีย้วหนา้หนั

มาทางคณุหมอสาวท่ีขึน้ซอ้นทา้ยในทา่นั่งไพล่

“คณุคงลืมไปวา่ รถท่ีคณุใชต้อนนีคื้อเจา้แก่จอมเกเร”

มมุปากหยกัยกขึน้เป็นรอยยิม้ มีประกายเจา้เลห่ว์าววบัในดวงตาสีนิล 

แลว้จากนัน้เขาก็ท�าใหไ้หมแกว้หวีดรอ้ง รีบยึดเสือ้ผา้ฝา้ยของชาวชนเผ่าท่ีเขา 

ใส่ไวแ้น่น เพราะในทนัทีท่ีเขาบิดแฮนดจ์นสดุ เจา้แก่ท่ีเธอคิดว่าเซ่ืองเหมือน 

หมาชรากลบัพุง่ทะยานราวกบัมา้หนุม่ 

“คุณกอ้ง!” เธอทุบท่ีสะบกัไหล่เขาดงัป้ัก แต่คนร่างสงูหาไดส้ะทา้น

สะเทือนไม่ แถมยงัเปลง่เสียงหวัเราะกอ้งกงัวานใหด้งัลอยตามสายลมท่ีก�าลงั

โบยโบกลอ้ไปตามเสน้ผมยาวสลวยสีด �าขลบัของคณุหมอสาว

แต่ความเร็วของรถก็ชะลอลงคลา้ยกบัคนขีแ้กลง้อยากชมความงาม

แสนสงบของป่าเขาเม่ือพน้เขตหมูบ่า้น และตัง้ค �าถามเก่ียวกบัภมิูประเทศแถบ

นี ้การรบัมือกบัฤดมูรสมุ หรอืวฒันธรรมดัง้เดมิของชนชาวเผา่ท่ีเอือ้เฟ้ือเรอืนรา้ง

ใหเ้ขาไดอ้ยูร่ะหวา่งพกัฟ้ืนหลายวนั จนถงึค�าถามท่ีเก่ียวกบัเธอ

“ท�าไมคณุหมอถงึมาเป็นหมอท่ีน่ีละ่ครบั จากท่ีผูใ้หญ่บา้นเลา่ใหผ้มฟัง 

คณุหมอเป็นถงึศลัยแพทย ์นา่จะเลอืกท�างานในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ  มากกวา่จะ

มาเป็นหมอประจ�าหมูบ่า้น”

“ก็คงเป็นอดุมการณข์องหมอจบใหม่ท่ีอยากใชค้วามสามารถใหเ้ป็น

ประโยชนก์ระมงัคะ แลว้ในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ก็มีหมอมากฝีมือหลายคน ฉนั

เลยกระจายความสามารถของตวัเองมาในเขตตะวนัตก” ไหมแกว้ตอบไปตาม

เหตผุลพลางแหงนมองเมฆสีเทาท่ีเคลื่อนตวั เอย่ตามสายลม
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“แลว้คณุละ่ ท�าไมถงึเป็นสถาปนิก คณุเป็นทายาทเจา้ของกิจการ ก็นา่

จะเรียนดา้นบริหารจดัการไม่ใช่หรือคะ” บอกค�าตอบแลว้ฟังเสียงหวัเราะของ 

ชายหนุม่ท่ีสง่ผลตอ่การเตน้ของหวัใจไดอ้ยา่งประหลาด

“เลือดท่ีไหลในตัวผมเป็นเลือดของนายสถาปนิก ทั้งปู่ ทั้งพ่อเป็น

สถาปนิก แตก็่มีทกัษะการบรหิารธรุกิจบา้ง แลว้ผมก็ชอบท�างานกลางแสงอาทิตย ์

ชอบอาบเหง่ือกับพ่ีนอ้งท่ีเป็นแรงส�าคญัใหบ้ริษัทเติบโตมากกว่านั่งดูตวัเลข 

ในหอ้งแอร”์

“คณุก�าลงัโพนทะนาวา่คณุไมใ่ชส่ถาปนิกนั่งเทียนเขียนแบบละส”ิ

“ก็แลว้แตค่ณุหมอจะคดิ ผมเขา้ไปเปลี่ยนสมองใหค้ณุหมอคดิตามผม

ไมไ่ดห้รอก หลายสิ่งหลายอยา่งมนัไมส่ามารถบอกไดด้ว้ยค�าพดู อะไรจรงิอะไร

ไมจ่รงิ ไมส่ �าคญัเทา่กบัวา่คณุหมอจะเลอืกเช่ือในค�าพดูหรอืเช่ือในสิง่ท่ีตาตวัเอง

เหน็”

ค�าพดูของเขากระทบจิตใจของเธอใหห้มน่ลง เหมือนทอ้งฟา้ท่ีมีเมฆฝน

ปกคลมุ “แลว้...ถา้เราอยากใหใ้ครคนหนึง่เช่ือเรา แตเ่ราพดูไมไ่ดล้ะ่คะ”

“ถา้ใครคนนัน้เป็นคนท่ีรกัคณุ...” ชายหนุ่มหยดุรถแลว้เอีย้วตวัหนัมา 

สง่ยิม้พรอ้มดวงตาเป็นประกาย “ตอ่ใหค้ณุหมอเป็นใบ ้เขาก็ใชห้วัใจฟังเสยีงของ

คณุหมอ”

ไหมแกว้รูส้กึวา่หวัใจของเธอเตน้ผิดจงัหวะยามจอ้งประกายตาเจิดจรสั

คลา้ยดวงดาวมากมายโคจรอยู่ในดวงตาสีนิลคู่นี ้เธอจึงรีบเสเบือนใบหนา้ขึน้

มองฟา้เหนือยอดเขา 

“ลืมไปวา่พยากรณอ์ากาศแจง้วา่วนันีฝ้นจะตกหนกั เรารบีไปกนัเถอะ

คะ่”

ชายหนุ่มจงึบงัคบัเจา้แก่ไปตามเสน้ทางตามค�าบอกของคณุหมอสาว

จนเขา้สู่เขตป่า ลดัเลาะไปทางถนนสายเล็กท่ีถางไวส้ �าหรบัสญัจร รอบขา้ง 

ขนาบดว้ยตน้ไมห้นาทบึ มีเสยีงนกรอ้งเซง็แซส่ลบัเสยีงยอดไมก้ระทบกบัแรงลม 

แต่เสียงสนทนาของทัง้คู่กลบัเงียบหายไปคลา้ยกบัตอ้งการด่ืมด�่าความสงบท่ี
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แทรกซมึเขา้ในใจ จนถงึสดุปลายทางท่ีปรากฏสายธารจากภผูาสงูขนาดใหญ่ 

“ท่ีน่ีสวยมากเลยครบัคณุหมอ” 

เขาดับเครื่องแลว้เอีย้วหนา้มากล่าวดว้ยน�า้เสียงต่ืนเตน้ไม่ต่างกับ 

เด็กผูช้ายไดข้องเล่นถูกใจ เห็นแลว้คุณหมอสาวอยากยิม้ตอบ แต่ความรูส้ึก

หม่นหมองท่ีครอบครองใจตอนนีเ้ป็นก�าแพงกัน้แบง่เธอไวไ้ม่ใหก้ระโดดขา้มไป

รว่มแสดงความปรดีากบัเขา 

“มนัจะสวยมากกวา่นีใ้นคืนเดือนเพญ็” 

“ท�าไมหรอืครบั” 

“เพราะในคืนเดือนเพ็ญ แสงสว่างของพระจนัทรจ์ะกระทบละอองน�า้

ตรงตีนผา แลว้เกิดเป็นมา่นสายรุง้” ไหมแกว้กลา่วพลางลงจากรถ น�าชายหนุม่

เขา้ไปใกลร้มิธารน�า้ท่ีโขดหินเรยีงรายราวสะพานทอดยาวลงสูส่ายนที 

“ถา้มีโอกาส ผมอยากเหน็มา่นสายรุง้สกัครัง้” 

“สวยในความคดิของฉนั อาจไมไ่ดส้วยขนาดนัน้ในความคดิคณุนะคะ”

เขาคลี่ยิม้ “แน่นอนว่าผมตอ้งพิสูจน ์ต่อใหเ้ป็นค�าพูดของคุณหมอ 

ไหมแกว้ก็เถอะ ผมจะตอ้งเหน็มา่นสายรุง้นัน้ดว้ยตาตวัเอง” 

“ก็ตามใจคณุคะ่” มีรอยยิม้นอ้ย ๆ เกิดขึน้ท่ีมมุปากคณุหมอสาว

“ตามใจผมคนเดียวไม่ไดห้รอก” เขาเอ่ยพรอ้มดวงตาเป็นประกาย 

“เพราะผมอยากใหค้ณุหมอมากบัผมดว้ย”

“คณุมาพิสจูนค์นเดียวก็ไดน่ี้” เธอยน่คิว้เอย่ค�าทกัทว้ง

กอ้งปฐพีคลี่ยิม้กวา้ง “ไดย้ังไงกัน ถา้ผมบอกคุณหมอว่าไม่ไดส้วย 

อยา่งท่ีคณุพดู คณุจะเช่ือผมหรอืวา่ผมมาจรงิ”

“กวา่จะถงึวนันัน้” คณุหมอสาวยืนเทา้เอวเชิดคาง “ฉนัขอใหค้ณุเตม็อ่ิม

กบัธรรมชาตท่ีิเหน็ตรงหนา้ก่อนจะดีกวา่” บอกแลว้รบีเดินออกหา่งชายหนุม่ ทิง้

ใหเ้ขารืน่รมยก์บัธารน�า้ตกตามล�าพงั 

เธอถอดรองเทา้แตะสาน  ยา่งเทา้เปลา่อยา่งระมดัระวงัไปตามโขดหิน

จนถึงต�าเหน่งท่ีตอ้งการ จากนัน้จงึทรุดตวันั่งหย่อนขาแช่น�า้ ปลอ่ยใหล้ �าธารท่ี
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ไหลมากระทบเรยีวขาเยน็ช่ืนใจ แมน้�า้ในสายล�าธารจะไมใ่สเพราะฝนจากเขาสงู

ชะเอาดนิปะปนมาดว้ย แตม่นัก็ยงัสะอาดบรสิทุธ์ิและเยน็ฉ�่าสมกบัเป็นของขวญั

จากธรรมชาต ิ

“ผมขอถามอะไรเก่ียวกบัหมูบ่า้นชนเผา่อีกขอ้ไดไ้หมครบั” ดเูหมือนเขา

อยากก่อกวนความสงบของเธอเสียเหลือเกิน จงึเดินตามมานั่งเคียงขา้ง 

“ถามอะไรคะ”

“เรือ่งคณุครูของพวกเขา”

เรียวปากอ่ิมสีชมพูธรรมชาติเมม้เขา้หากันเป็นเสน้ตรง “คุณอยากรู ้

อะไร”

“ผมจ�าไดว้า่นอ้งสาวของผมมาออกคา่ยเพ่ือซอ่มแซมโรงเรยีนใหห้มูบ่า้น

กะเหรีย่ง แตท่ �าไมส่ �าเรจ็ ผมเลยจะสานตอ่งาน จงึอยากท�าความรูจ้กักบัครูของ

ท่ีน่ี แต่พอถามจากผูใ้หญ่บา้นแลว้ เขาบอกว่าท่ีน่ีไม่มีครู แลว้ก็ไม่ใหค้ �าตอบ 

อะไรอีกเลย” 

ไหมแกว้ลอบถอนหายใจ เม่ือใบหนา้ของคนท่ีชายหนุม่ถามถงึลอยเดน่

อยูใ่นความคดิ “เดมิที ท่ีเราตอ้งการซอ่มแซมหอ้งเรยีนก็เพราะจะใหเ้ป็นอนสุรณ์

ส �าหรบัพวกเดก็ ๆ ไดร้ �าลกึถงึครูท่ีจากไปของพวกเขา”

“ร �าลกึถงึ...” หวัคิว้เขม้หนารบักบัดวงตายน่เขา้หากนั

“เธอช่ือดวงแข เป็นเจา้ของเรอืนท่ีคณุพกัอยู ่และเป็นครูของเดก็ ๆ ท่ีน่ี

ทุกคนในวนัว่าง และก็เป็นผูช้่วยฉันดว้ย” เรียวปากอ่ิมเอ่ยอธิบายแลว้เลื่อน

สายตามองสายน�า้เย็นท่ีโลมเลียมเทา้เปล่าเปลือย “แต่ความสามารถของเธอ 

ล�า้เกินจะเป็นแค่ผูช้่วยพยาบาล เก่งจนตรวจคนไขแ้ทนฉันไดต้อนท่ีฉันตอ้ง 

ออกหนว่ย”

“เธอคนนีก็้เลยเป็นคนส�าคญัของคณุหมอ...ใชไ่หมครบั”

“คณุก�าลงัเดาใจของฉันเหมือนท่ีคณุเดาความตอ้งการของชาวบา้น 

หรอืคะ”

เจา้ของปากหยักคลี่ยิม้อ่อน แลว้ยกนิว้ชีข้ึน้ในอากาศ ร่างไปตาม 
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โครงหนา้เรยีวสมสว่นของเธอพลางเอ่ยค�า “จะเดาถกูหรอืเปลา่ไม่รู ้แตผ่มเห็น

ความเศรา้เคลือบเตม็ใบหนา้ของคณุหมอเวลาพดูถงึเขา”

มือของไหมแกว้เย็นเฉียบขึน้ฉบัพลนั เธอรีบเบือนสายตาจากใบหนา้

ชายหนุ่มไปมองอีกฟากฝ่ังของล�าธารโดยไม่มีจดุหมายของการมองแน่ชดั แค่

เพียงเพราะไมอ่ยากถกูเสาะหาความรูส้กึในใจ แลว้ตอบโตก้ลบัดว้ยน�า้เสียงให้

ฟังดรูาบเรยีบ

“คณุเป็นสถาปนิกหรอืนกัจิตวิทยากนัแน ่ถงึไดช้า่งสงัเกตสงักาใบหนา้

ของคนอ่ืนไดโ้ดยท่ีเขาไมท่นัไดพ้ดูอะไรสกัค�า” 

“นั่นสินะ...” แตเ่ขากลบัเป็นฝ่ายลา่ถอยไปเสียดือ้ ๆ ไมต่อ่ลอ้ตอ่เถียง

เหมือนเคย แลว้หนัสายตาไปมองสายธารน�า้ตกดว้ยใบหนา้เรยีบน่ิง แตเ่หตใุด 

ความเงียบของชายหนุม่กลบัสรา้งความกระสบักระสา่ยใหไ้หมแกว้นกั 

“เรากลบักนัเถอะครบั ก่อนท่ีฝนจะเทลงมาหา่ใหญ่” เสียงทุม้เอย่บอก

แลว้หยดัตวัลกุขึน้ มองเธอดว้ยแววตาเป่ียมยิม้อีกครัง้ แตไ่หมแกว้สมัผสัไดว้่า

รอยยิม้นัน้ถกูป้ันแตง่ขึน้มาเพียงแคไ่มก่ี่วินาที

ไหมแกว้จงึลกุขึน้แลว้เป็นฝ่ายเดินน�าหนา้ เธอกา้วกระโดดจากโขดหิน

เพ่ือเดินกลบัสู่ริมฝ่ัง โดยชายหนุ่มตามไปทีหลงั แต่ในจงัหวะท่ีเธอกระโดดลง 

โขดหินสดุทา้ยก่อนถงึฝ่ังนัน้ เขาก็ตะโกนดงัลั่น

“คณุหมอระวงั!” 

ค�าเตือนสง่ถงึเธอชา้เกินไป หวัใจของไหมแกว้ชาวาบทนัทีเม่ือมีงตูวัเลก็

เลือ้ยออกจากซอกโขดหินพอดีกบัท่ีเทา้ของเธอย�่าลงกลางหลงัของมนั จงึถกูคม

เขีย้วเล็กจอ้ยฝังลงบนเทา้ เจ็บจนคุณหมอสาวเสียหลกัถลาลม้ ถา้ชายหนุ่ม 

ไมเ่ขา้ไปรบัตวัไวก่้อน เธออาจจะเจ็บตวัมากกวา่นีเ้พราะกระแทกโขดหิน 

“ขอผมดแูผลกดัหนอ่ย” 

กอ้งปฐพีรบีประคองเธอนั่ง ดรูอ่งรอยคมเขีย้วท่ีอสรพิษตวันอ้ยฝากไว้

บนผิว แลว้ถอดเสือ้ผา้ฝา้ยยอ้มสีแบบชนเผ่าของตนออก ลว้งหยิบไฟแช็กจาก

กางเกงยีน จดุเผาเสือ้ใหเ้สน้ใยไหมเ้ป็นชอ่งโหว ่จากนัน้ออกแรงฉีกเสือ้ตวันัน้เป็น
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ชิน้ยาว ก่อนใชม้นัรดัเขา้ท่ีขอ้เทา้ของเธอเพ่ือหา้มพิษไวด้ว้ยความไว

“ผมจะพาคณุหมอไปโรงพยาบาล ชว่ยบอกทางผมดว้ย”

ไหมแกว้พยกัหนา้รบัรู ้ยอมใหเ้ขาชอ้นรา่งตวัเองขึน้นั่งบนเบาะหลงั สว่น

เขาสตารต์เครือ่งยนตม์อเตอรไ์ซคแ์ลว้ควา้ขอ้มือทัง้สองของเธอมาเกาะเอวของ

ตวัเอง

“เกาะผมใหแ้นน่กวา่นีส้”ิ

รถสองลอ้คนัเล็กถูกกระชากออกตวัดว้ยความเร็วขนาดท่ีเจา้ของรถ 

ไม่เคยคิดว่าเจา้แก่ของเธอจะท�าได ้ไหมแกว้ขยุม้เสือ้ของเขาแน่น ไม่ใช่เพราะ

กลวัความเรว็สงูของรอบเครือ่งยนต ์แตม่นัคืออาการแสบเริม่ตน้หลงัจากถกูพิษ

งเูลน่งาน เธอหลบัตาเพ่ือสงัเกตจงัหวะการเตน้ของหวัใจท่ีถ่ีเรว็กวา่ปกติของตน

แลว้ค�าพดูท่ีวา่เกาะผมใหแ้นน่กวา่นีก้ลายเป็น ‘กอด’ ผมใหแ้นน่กวา่นี ้

ไปโดยไมต่ัง้ใจ

ทา่ทางเดนิกะเผลกของทวรัีตนท์�าใหน้ายทรงชัยนึกขัดใจทกุคร้ัง

ท่ีเหน็ แมจ้ะไดอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ แตเ่พราะความสาหสัของอบุตัเิหตทุ �าให้

ขาของลกูชายรา่งผอมกะหรอ่งไมเ่ขา้ท่ีเขา้ทาง หมอใหญ่ของโรงพยาบาลก็บอก

วา่รกัษาอาการจนสดุความสามารถแลว้ ตอ่จากนีก็้ตอ้งท�าใจยอมรบัวา่ทวีรตัน์

จะตอ้งเป็นไอเ้ป๋เดนิหยง่ไปตลอดชีวิต

แนน่อนวา่คนท่ีเป็นเดือดเป็นแคน้ไมใ่ชน่ายทรงชยัแคค่นเดียว ทวีรตัน์

นัน้โกรธเกรีย้วราวหมาบา้ พาลคนไปทั่วทัง้สถานพยาบาล จนนายทรงชยัจ�าตอ้ง

ปรามไวก่้อนจะสรา้งความเสือ่มเสยีไปสูเ่อกรตันท่ี์ก�าลงัตอ้งการคะแนนนิยมจาก

ชาวบา้น

“เม่ือไหร่พ่อจะหาไอเ้วรนั่นเจอ!” เด็กหนุ่มเลือดรอ้นถามเสียงเคือง 

เม่ือถกูลากกลบัเขา้รถกระบะ

“แกอย่ามาขึน้เสียงกับฉัน!” นายทรงชัยเขม้นตามองก่อนสตารต์

เครื่องยนต ์“คนของฉนัตามหาตวัมนัหลายวนั แตห่ายงัไงก็ไมเ่จอ ป่านนีม้นัคง



94

กลพยาบาท จันทร์ซ่อนเงา

หนีไปไกล มีแนวโนม้วา่แกคงขาเป๋แบบนีต้ลอดไปโดยไมไ่ดแ้กแ้คน้คืน!”

“ฉนัไมย่อมนะพอ่!”

“แลว้แกจะใหฉ้นัท�ายงัไง!” ผูเ้ป็นพอ่ตวาดลั่นรถ “หดัส�าเหนียกตวัเอง

ไดแ้ลว้วา่ ตวัแกมนัไมไ่ดเ้รือ่ง ถา้รูว้า่โตมาแลว้ออ่นปวกเปียกแบบนี ้คงโยนใหไ้ป

เป็นลกูอา้ยอีคนอ่ืน ไมเ่ลีย้งมาจนโตขนาดนีห้รอก!”

ทวีรตันข์บกรามแน่น “คอยดูนะ ถา้ฉันเจอมัน ฉันจะจัดการมันเอง  

ไมใ่หเ้ดือดรอ้นถงึมือพอ่หรอก”

นายทรงชัยส่งสายตาเหยียด “แค่อย่าท�าใหพ่ี้ชายเอ็งเดือดรอ้นจน

คะแนนเสียงตกเป็นพอ ตอนนีแ้กอยูเ่ฉย ๆ ไปก่อนจะดีกวา่ รอใหพ่ี้ชายแกไดน้ั่ง

เกา้อีน้ายก อบจ. แลว้ แกจะตามล่าลา้งแคน้มันใหส้าหัสแค่ไหนก็เป็นเรื่อง 

ของแก” 

จากนัน้สตารต์รถแลว้เอย่ค�าพดูเสยีงเครง่ขรมึ “ฉนัจะแวะท�าธรุะท่ีตลาด

ก่อนเขา้บา้น แกรออยูบ่นรถ หา้มไปไหนจนกวา่ฉนัจะท�าธรุะเสรจ็”

ทวีรตันเ์พ่งมองห่อกระดาษท่ีเห็นบิดาของตนพกติดตวัตัง้แต่ออกจาก

บา้น รูค้วามหมายของค�าวา่ธรุะของบดิา ถงึจะอยากอาสาเป็นผูท้ �าแทน แตเ่สี่ยง

เกินไปส�าหรบัคนท่ียงัไมมี่ประสบการณ ์อาจเป็นเรือ่งนีเ้รือ่งเดียวท่ีท�าใหท้วีรตัน์

รูส้กึวา่พอ่ยงัไมไ่ดเ้หน็เขาเป็นหมาหวัเนา่ เพราะมีแตเ่ขาเทา่นัน้ท่ีรูว้า่บดิาท�าอะไร 

และเรือ่งลบัลมคมในแบบนีไ้มมี่ทางปลอ่ยใหถ้งึหเูอกรตันเ์ดด็ขาด

แต่ขณะท่ีนายทรงชยัก�าลงัจะเหยียบคนัเร่ง สายตาของทวีรตันก็์ไป

สะดดุกบัชายหนุม่รา่งสงูใหญ่ท่ีขบัมอเตอรไ์ซคผ์า่นหนา้เขา้โรงพยาบาลไป

“เด๋ียวพอ่!” ทวีรตันร์อ้งเสียงหลง

“อะไรของแกอีกวะ!” นายทรงชยัเหยียบเบรกจนตวัโก่ง

“ดนูั่น!” 

ผูเ้ป็นพ่อหันหนา้ไปตามปลายทางของนิว้ชี ้ เห็นหญิงสาวอดีตว่าท่ี

ภรรยาของเอกรตันถ์กูไอห้นุม่แปลกหนา้เปลอืยทอ่นบนอุม้เขา้ไปในโรงพยาบาล

ก็เปรยเสียงเขม้ จอ้งมองดว้ยดวงตาวาว
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“นงัไหมแกว้” 

ทว่าคนท่ีอยู่ในสายตาของทวีรตันห์าใช่คณุหมอสาวไม่ แต่เป็นคนท่ี

ท�าใหเ้ขาเคียดแคน้ใจจนตอ้งค�ารามลั่น “มนันั่นไงท่ีท�าใหฉ้นัขาเป๋!”

เด็กหนุ่มพูดแลว้เปิดประตูรถจะลงไปช�าระแคน้ แต่ถูกบิดากระชาก 

คอเสือ้ไว ้“แกอยา่เพ่ิงท�าอะไรตอนนี ้ฉนัมีธรุะส�าคญัตอ้งท�า!”

“แลว้จะปลอ่ยใหม้นัลอยนวลแบบนัน้หรอืไงกนั!”

“รอก่อน ตอนนีเ้รารูแ้ลว้ว่ามันน่าจะอยู่ท่ีไหน ตามไปจัดการทีหลงั 

ก็ยงัไม่สาย แต่ถา้แกขืนสรา้งเรื่องพาต�ารวจมาอีก งานฉนัคงมีอนัตอ้งฉิบหาย

เพราะความงั่งของแก!” นายทรงชยัเปลง่เสียงแข็ง แลว้น�ารถกระบะขบัเคลื่อน

ออกตวัดว้ยความไว

ทวีรตันจ์ึงท�าไดแ้ค่กัดฟันกรอด ๆ มองคู่แคน้ผ่านเลยไปอย่างแสน

เสียดายโอกาสเอาคืน พลางสง่สายตาอาฆาตมาดรา้ยไลต่ามหลงัรา่งสงูใหญ่ท่ี

วิ่งหายลบัเขา้ไปโรงพยาบาล





บทที่ 8
ฝันร้ำย

ยามบ่ายคล้อยของวันอากาศอบอ้าว เอกรตันว่ิ์งวนระหวา่งเกษตร

จงัหวดักบัโรงพยาบาลเพ่ือขอค�าปรกึษาเรื่องการเพาะพนัธุส์มนุไพร หลงัจาก 

ไดค้ �าแนะน�าเรือ่งดนิฟา้อากาศท่ีเหมาะสม ชายหนุม่ก็ลงความเหน็วา่ท่ีดนิแปลง

ท่ีดวงแขเคยกลา่วถงึชา่งเหมาะเจาะท่ีสดุ ราวกบัพยาบาลวิชาชีพสาวผูน้ัน้ศกึษา

คน้ควา้มาอยา่งดี

“ดวงแขเขาก็เคยมาถามผมเหมือนกนั เรื่องสมนุไพรป่าท่ีอยากน�ามา 

ทดลองปลกู” คณุหมอใหญ่บอกดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้เม่ือไดยิ้นค�าถามแรกของเขา

“แลว้ดวงแขอยากปลกูอะไรหรอืครบั” ชายหนุม่สนใจอยากรู ้

“สว่นใหญ่ก็จะอยูใ่นรายการท่ีหมอไหมแกว้ชว่ยผมท�าระเบียนไวใ้นแฟม้

งานวิจยันั่นแหละ เขาวา่จะลองปลกูลงบนแปลงผกัเลก็ ๆ ของเขา”

เอกรตันร์บัฟังเงียบ ๆ แลว้ชั่งใจวา่จะเลา่ใหค้ณุหมอใหญ่ฟังเรื่องท่ีดิน

แปลงนัน้ดีหรอืไม่ เพราะเกรงวา่ หากเลา่ไปแลว้อาจท�าใหถ้กูเขา้ใจไปวา่เขาใช้

เงินในการแขง่ขนัหาเสียง แทนท่ีจะสูก้นัดว้ยความสามารถ

“อ้อ แล้วดวงแขเขาก็เคยมาขอยืมงานวิจัยของผมไปศึกษาด้วย 
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เหมือนกนั” 

“ดวงแขนะ่หรอืครบั?”

“ใช ่ถา้คณุสนใจอยากอา่น ไวผ้มจะเอามาใหยื้ม”

“ขอบคณุครบั” ชายหนุม่กลา่วดว้ยความยินดี หลงัจากนัน้ก็มีพยาบาล

มาแจง้นดัหมายคนไข ้เขาจงึร �า่ลาคณุหมอใหญ่แลว้เดนิทางออกจากโรงพยาบาล 

เอกรตันม์ุง่ตรงสูบ่า้นของตนอนัเป็นสถานพ�านกัแหง่สดุทา้ยของชีวิตใน

ทกุ ๆ  วนั แมจ้ะกลบัไปพบกบัความวุน่วายหรอืเหลา่สมนุนกัเลงท่ีเดนิกนัขวกัไขว ่

แตน่ั่นก็เป็นท่ีพกัพิงใหก้ายและใจอนัเหน่ือยลา้มาตลอดตัง้แตเ่กิด

แม่จากเขาไปนานแลว้ดว้ยอุบัติเหตุ ทิง้เขาและนอ้งอีกสองชีวิตให ้

ทนอยูก่บัความเหงาอา้งวา้ง หากจะรบเรา้ใหบ้ดิาหนัมาดแูลทดแทนความอบอุน่

ของมารดา เห็นทีว่าเขาคงไดจ้ับปืนผาหนา้ไมแ้ทนจอบเสียมซึ่งใชใ้นหนา้ท่ี 

นกัพฒันาท่ีดนิท�ากิน อาชีพท่ีบดิามองดว้ยสายตาเหยียดอยา่งเงียบ ๆ  เขาจงึตอ้ง

เดนิบนหนทางนีด้ว้ยก�าลงัแรงและก�าลงัใจของตน 

แลว้โชคชะตาก็พาเขามาพบไหมแกว้ ในวนัแรกท่ีเธอเขา้มารบัต�าแหนง่

หมอประจ�าหมูบ่า้นชา้ง ก็เหมือนกบัเป็นวนัแรกท่ีหวัใจเห่ียวแหง้ดั่งหญา้คาไดร้บั

หยาดน�า้ฝนชโลมฉ�่าฟ้ืนคืนชีพอีกครัง้ ความสมัพนัธร์ะหว่างเขากบัเธอด�าเนิน

จากการเป็นเพ่ือนรว่มงานจนไปสูคู่ร่กัท่ีมีเปา้หมายเดียวกนั

แมว้่าคุณหมอสาวจะไม่อ่อนหวานอย่างสตรีอ่ืน แต่ก็มีความเขา้ใจ 

ใหเ้ขาเสมอมา เวน้แตเ่รือ่งวิธีการท�าใหค้วามฝันเป็นจรงิ 

‘ถงึเราจะไมม่อี�านาจ ไม่มบีารม ีแตเ่รากม็คีวามสามารถพอทีจ่ะใชม้นั

ท�าอดุมการณใ์หเ้ป็นจรงิได’้

เขาจ�าวรรคทองของเธอไดข้ึน้ใจ เธออาจมีความรูใ้นวิชาชีพท่ีเธอเป็น 

แต่เธอไม่รูว้่ายังมีเครื่องมือท่ีหลายคนใชพ้าไปถึงฝ่ัง ก็เปรียบไดก้ับเรือแจว 

ใชก้�าลงัแรงพายพาเขาและเธอล่องไปตามธารฝัน แต่เรือยนตไ์ปไดไ้กลและ 

เรว็กวา่มากมายนกั ยงัไมร่วมถงึในตอนขึน้ฝ่ังแลว้โดนปิดทา่เพ่ือเรยีกคา่ผา่นทาง

เอกรตันไ์ม่อยากรอฟ้ารอฝน การกา้วเขา้สู่เวทีนกัการเมืองทอ้งถ่ินจึง



99

ฤดวัีลย์

เป็นทางดว่นท่ีจะท�าใหเ้ขาและไหมแกว้ลอยล�าเขา้สูค่วามส�าเรจ็

เรือ่งนีเ้ขาเรยีนรูจ้ากบดิา ท่ีมกัใชอ้ �านาจและเงินเป็นเครือ่งมือในทกุเรือ่ง

ท่ีตอ้งการ มิเช่นนัน้แลว้ บารมีของนายทรงชยัคงไม่แผ่กระจายไรผู้ใ้ดทดัทาน  

แตน่ั่นก็หลงัจากการลม่สลายของอิทธิพลนายพนา เพราะหากมหาโจรยงัครอง

ดินแดนตะวนัตกอยู่ ต่อใหเ้ป็นนกัเลงใหญ่นกัเลงโตแค่ไหน ก็ตอ้งปิดประตขูงั 

ตวัเองอยูแ่ตใ่นบา้น

รถกระบะของชายหนุ่มแลน่เขา้สูเ่รอืนไมส้กัขนาดใหญ่ สมนุของบิดา

ทัง้หลายท่ีสญัจรไปมาต่างท�าความเคารพประมขุนอ้ยของบา้นก็ลว้นเป็นภาพ

ชินตา แต่สิ่งท่ีผิดแผกไปคือรถยนตส์ีด �าย่ีหอ้น�าเขา้จากยโุรปคนันัน้จอดอยู่ใน 

ท่ีจอดของเขา ซึง่เป็นการบอกถงึกิตตมิศกัดิข์องแขกรายนีไ้ดดี้

ชายหนุ่มจงึรบีจอดรถแลว้เดินขึน้บนัไดของเรอืนหลงัใหญ่ ไดยิ้นเสียง

หวัเราะของบดิาลอยมาตัง้แตเ่ทา้ยงัไมข่า้มธรณีประตดีู 

“ตอ่ใหย้ากแคไ่หน ผมก็ท�างานใหค้ณุส�าเรจ็ ของท่ีคณุนายบอกใหป้ลอ่ย

ลา่สดุก็ถึงมือลกูคา้ รบัรองวา่คณุไมส่ามารถหาใครท่ีไหนท�างานไดดี้ไปกวา่ผม

แลว้ในแถบตะวนัตก” 

ค�าพดูโออ้วดนัน้ไมไ่ดเ้กินจรงิ เพราะในเวลานีบ้ดิาของเขาวางบารมีไว้

ทั่วทกุหวัต�าบล ซึง่ก็อาจรวมถึงหวัคะแนนท่ีบิดาจ่ายเงินหนนุใหอ้ยา่งลบั ๆ แต่

เอกรตันรู์ก้ารเคลื่อนไหวทกุอยา่ง และแมว้า่เขาจะไมพ่อใจ ก็ไมไ่ดอ้อกปากหา้ม 

ดว้ยเพราะในสว่นลกึของใจนัน้ยงัมีความตอ้งการเอาชนะคูแ่ขง่ทกุคนเพ่ือกา้วไป

สูฝั่น

“ผมดีใจจรงิ ๆ  ท่ีไดรู้จ้กัคณุนาย และก็ขอบคณุแทนลกูชายดว้ยส�าหรบั

การสนบัสนนุเงินหาเสียง น่าเสียดายท่ีเขาไม่อยู่ ก็คงออกไปสรา้งคะแนนนิยม

เหมือนทกุวนันั่นแหละ”

เม่ือไดยิ้นว่าถกูเอ่ยถึง เอกรตันจ์ึงกา้วขาเขา้ไปท่ีกรอบประตเูพ่ือลอบ

มอง เหน็ใบหนา้อ่ิมเอิบของบดิา สว่นแขกของบา้นนัน้มีสองคน คนท่ียืนอยูเ่ป็น

ชายฉกรรจผ์มสีด �าเหลือบน�า้เงินยาวรวบไวต้รงทา้ยทอย สวมใสแ่วน่ตากนัแดด
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และสวมชดุด�าทัง้ชดุ 

ส่วนอีกคนนัน้นั่งหนัหลงัให ้และถึงจะไม่เห็นใบหนา้ แต่เรือนผมยาว 

สีด �าขลบัดดัเป็นลอนตดักบัผิวขาวปานหยวกกลว้ยท่ีเผยพน้เสือ้คอปาดกวา้ง ก็

เรยีกสายตาของชายหนุม่ใหจ้อ้งมองความนวลเนียนของผิวพรรณไมว่างตา และ

เขาอาจแสรง้ยงัไม่กลบัตามท่ีบิดาเอย่ไวไ้ด ้ถา้เด็กรบัใชไ้มย่กถาดน�า้ด่ืมเขา้มา

แลว้เกิดเสียงแกว้กระทบกบัถาด จนสายตาไวของบดิากวาดมาเจอ

“อา้ว นั่นไง พดูถงึก็มาเลย” 

การถูกจับไดอ้าจไม่ท�าใหเ้อกรตันต่ื์นตระหนก แต่เม่ือแขกสาวผูน้ัน้ 

เอีย้วใบหนา้มา ก็คลา้ยกบัหยดุทกุความเคลื่อนไหวรอบกายชายหนุ่ม แมแ้ต ่

ลมหายใจก็ขาดชว่งไปราวกบัถกูดดูกลืนหายไปในดวงตาแสนงามคูน่ัน้

“มาท�าความรูจ้กัคณุนายดาราเสียส”ิ

เสียงของบดิากระตกุขาใหก้า้วเดนิเขา้ไปยืนนอ้มศีรษะพรอ้มกบัยกมือ

ขึน้ประนมแนบอก ก่อนกลา่วค�าทกัทาย “สวสัดีครบั ผมเอกรตัน ์ยินดีท่ีไดรู้จ้กั”

“สวสัดีคะ่...คณุเอกรตัน”์

คล้ายกับช่ือของเขาถูกเปล่งอย่างชัดถ้อยชัดค�า แต่นั่นไม่สะกิด 

ความรูส้กึไดม้ากเทา่กบัเรยีวปากอ่ิมสีแดงสดท่ีแยม้รอยยิม้นา่ประทบัใจ จนเขา

จบัความประหมา่ในเสียงพดูของตนไดช้ดัเจน

“ผม...ผมไดยิ้นเรื่องของคุณนายดาราจากพ่อแลว้ ขอบคุณส�าหรบั 

การสนบัสนนุใหเ้ป็นผูน้ �าชมุชน แตถ่า้ผมท�าใหค้ณุนายผิดหวงัก็ตอ้งขออภยัลว่ง

หนา้ดว้ย”

“คุณจะไม่ท�าใหฉ้ันผิดหวงั” เธอเปล่งเสียงเรียบ แต่ทรงพลงั ขดักับ

ใบหนา้สวยหวานและเรอืนรา่งกลมกลงึแบบอิสตรี

“แกควรพดูวา่ผมจะตอบแทนน�า้ใจของคณุนายใหถ้งึท่ีสดุหากผมชนะ 

ถงึจะถกู” บดิาของเขากลา่วแทรกแลว้หวัเราะเสียงดงั

คุณนายสาวคลี่ยิม้ จ้องใบหน้าเขาแน่วน่ิง “ฉันก็หวังว่าจะได้รับ 

การตอบแทนท่ีสาสม” จากนัน้เบนสายตาไปทางนกัเลงใหญ่ “คณุทรงชยัคง 
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ไม่ว่าอะไร ถ้าฉันอยากหาโอกาสนัดทานข้าวเพ่ือคุยเก่ียวกับนโยบายกับ 

คณุเอกรตัน”์

“ไมมี่เหตผุลท่ีจะปฏิเสธน่ีครบั ใชไ่หมเอกรตัน”์

ทว่าเอกรตันไ์ดแ้ต่อ �า้อึง้ ยืนน่ิงเฉยมองหญิงสาวอย่างพินิจพิเคราะห ์

ดว้ยความออ่นวยัท่ีไมน่า่ตา่งจากเขามากนกั แตท่ �าไมถงึมีเงินทองมหาศาลขนาด

เป็นเจา้ของกิจการผบัในเมืองกรุง และในนาทีนัน้ คลา้ยกบัรา่งงามถกูโปรแกรม

มาใหไ้ดร้บัการปกปอ้ง ชายฉกรรจใ์นชดุด�าจงึเคลื่อนตวัมาบดบงัตวัเธอไวจ้นมิด

“ฉันคงตอ้งขอตวักลบัก่อน แลว้นายส�าริดจะเป็นผูต้ิดต่อมอบงานให้

เหมือนทกุครัง้” จากนัน้คณุนายสาวลกุขึน้ ลอบสง่สายตามาใหเ้อกรตันใ์นแบบ

ท่ีปลกุป่ันเลือดในกายหนุม่ใหร้อ้นผา่ว ก่อนเดนินวยนาดน�าคนของเธอออกจาก

เรอืนไป

“ผูห้ญิงคนนีเ้หมือนกหุลาบ สวยแตมี่หนามแหลมคม” บดิาของเขากลา่ว

ลบัหลงัแขกส�าคญัในตอนท่ีมองรถสดี �าคนันัน้เคลื่อนตวัออกจากอาณาเขตบา้น

“ไม.่..เธอไมไ่ดเ้หมือนกหุลาบ” เอกรตันแ์ยง้เสียงเบาคลา้ยร �าพงึ 

เพราะกหุลาบอาจถือวา่เป็นราชินีแหง่มวลดอกไม ้แตส่ �าหรบัหญิงสาว

ท่ีเพ่ิงทิง้สายตาแหง่แรงปรารถนาใหเ้ขาแลว้จากไป เธอวางทา่ดั่งเป็นราชินีของ

ทกุคน และแววตาหมายมั่นคูน่ัน้มีความตอ้งการแรงกลา้ในบางอยา่งท่ีเขาไมอ่าจ

เขา้ใจ

 

บนโขดหินในม่านน�้าตกสีรุ้ง มีเงาของสองร่างแบ่งปันไออุ่น 

โอบกอดรดัรึงและขยบัเคลือ่นไหวอ่อนพลิว้ คลา้ยดั่งผีเสือ้ร่ายร�าบทเพลงรกั  

สว่นเธอนัน้ยนืแขง็ทือ่ ลอบมองชายคนรกัเสพสมกบัผูช้ว่ยทีเ่ธอทัง้รกัและเอน็ดู

ปานนอ้งสาว

นงังูรา้ย ค�าแรกทีผ่ดุขึน้มากลางใจ แต่ไม่อาจเอ่ยออกไป เขาก็รา้ย

เหมอืนงูเหา่ ค�าทีส่องสะทอ้นกอ้งในหวัไมห่า่งกนั

‘ฉันขอรอ้งนะคุณหมอ อย่าใหด้วงแขมันอับอายทอ้งไม่มีพ่อเลย’  
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ค�ากลา่วของนางลาโพทีพ่ร�่าพดูพลางกม้กราบเทา้เธอในวนัก่อนเป็นความจรงิ

ตัง้แตเ่มือ่ไหร่กนัทีเ่ธอคนนัน้ฝังเขีย้วก่อนปล่อยพษิใหแ้ทรกซึมสูห่วัใจ

ของเธอโดยไม่รูต้วั และกี่ครัง้แลว้ทีเ่ขาลอบสมสู่กบัหญิงอืน่ทัง้ ๆ ทีก่�าลงัจะ

แตง่งานกบัเธอ 

สดุทา้ย ความรกักบัความเชือ่ใจทีส่ะสมทลีะเล็กทลีะนอ้ยก็แตกออก

เป็นเสีย่ง ณ วนิาททีีเ่หน็ภาพบาดใจ 

‘ฉนัจะหลกีทางให ้แลว้จะไมข่อยุง่เกีย่วกบัเรือ่งนี’้ เธอยดืคอ เปลง่เสยีง

แข็งลอดไรฟัน สะกดกลัน้ไฟแคน้ที่สุมอกจนร้อนรุ่ม แลว้ยื่นค�าขาดไม่ให ้

ความช่วยเหลือใด ๆ ‘ถา้อยากใหเ้ขาตบแต่งกบัดวงแขตามประเพณี ก็ขอให ้

ปา้ลาโพไปบอกกบันายทรงชยัเองเถอะ’

ความเจ็บปวดจากแผลทางกาย เธอรูว้่าจะรกัษาดว้ยยาขนานใด แต่

ความเจ็บปวดในหวัใจนัน้ แผลมนัลึกสุดหยั่งอย่างไม่มียาวิเศษใดมาสมาน 

แผลใจได ้น่ายินดีที่นายทรงชยัรบัปากส่งขบวนขนัหมากมารบัสะใภท้ี่ทอ้ง 

ก่อนแตง่

แตเ่ธอไมข่อไปร่วมงาน และไมข่อเจอหนา้ใคร ไมว่า่จะเป็นยายก่อพอ 

ผูใ้หญ่บา้น หรอืแมแ้ตเ่สยีงของหญงิสาวผูช้ว่ยทีต่ะโกนเรยีกหาหนา้ประตูเรอืน

ในคนืสง่ตวัดว้ยน�า้เสยีงรอ้นรน

‘คณุหมอไหมแกว้ เปิดประตูใหฉ้นัท’ี

‘ไปซะดวงแข ไปเตรยีมตวัรบัขบวนขนัหมากจากเอกรตันเ์สยีเถอะ’ เธอ

ขบัไลด่ว้ยเสยีงโกรธขึง้

‘คณุหมอไหมแกว้ ฉนัไมใ่ช.่..’

‘บอกวา่ใหไ้ป ไปจากชวีติฉนั นงังูพษิ!’

เพยีงไมก่ีว่นิาท ีเสยีงเรยีกดา้นนอกหายเงยีบไปแลว้ เหลอืแตเ่สยีงน�า้ตา

ของเธอทีค่ร�่าครวญออกมาดงั ๆ จนไดย้นิเสยีงผูช้ายตะโกนเรยีกพรอ้มกบัเคาะ

ประตูแรงจนผนงัสะเทือน เธอจึงปาดน�้าตา เดินไปเปิดประตู แลว้ก็พบกบั 
ชายแปลกหนา้ผูห้นึ่งยนืมองดว้ยดวงตาวาว 
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‘มคีนถูกท�ารา้ยบาดเจ็บในป่า คณุหมอไปดูเขาหนอ่ย’ 

ดว้ยวิญญาณของวิชาชีพ ไหมแกว้จะเดินกลบัไปควา้กระเป๋าแพทย ์

เตรยีมทกุอยา่งใหค้รบ แตเ่ธอกลบัถูกชายผูน้ ัน้ฉดุแขนแลว้บอกวา่ไม่มเีวลาพอ 

ก่อนลากพาเธอไปยงัป่าหลงัหมู่บา้นกะเหรีย่งอย่างรอ้นรน แลว้ภาพทกุอย่าง 

ทีป่รากฏกส็ัน่สะเทอืนหวัอกจนเจ็บปวด 

เธอเห็นภาพการทารุณทางเพศ เห็นรอยยิม้เยย้หยนั เห็นน�้าตาของ 
หญงิสาว เหน็ร่างเป้ือนเลอืดสด เหน็ดวงตาของความเคยีดแคน้ แตแ่ลว้ทกุภาพ

กส็ลายไปในความมดื

ครนืนน!!! 

เปรีย้งงง!!! 

แสงสว่างวาบท�าใหด้วงตาพร่ามวั หวัใจของเธอเตน้แรงจนคลา้ยมนั

อยากกระโดดออกจากอก เมื่อมีล�าแสงจากเบือ้งบนพุ่งดิ่งลงมาบนร่างของ 

หญงิชรา เสยีงสายฟา้ดงักอ้งไปทัว่แผน่ดนิ เสยีงกรดีรอ้งโหยหวนแหลมเลก็ของ

หญิงชราก็เหมือนมีดกรีดหวัใจ ร่างของนางลาโพดิน้พล่าน มีเลือดไหลออก 

ทกุทวาร เสน้ประสาททกุสรรพางคก์ระตกุสัน่ ผวิหนงัไหมเ้กรยีม 

เปรีย้งงง!!!   

‘กรีด๊!!!’ หญงิสาวกรดีรอ้งยกมอืปิดหู

‘กรีด๊!!!’ 

เธอเหน็ดวงตาถลนของนางลาโพปรากฏอยูต่รงหนา้ จึงกรดีรอ้งยกมอื

ป่ายปัดใหภ้าพลวงตานัน้สลายไป แต่คลา้ยกบักลายเป็นการกวกัมือเรียกให้

ความนา่สะพรงึเคลือ่นเขา้ใกล้

‘กรีด๊ กรีด๊!!!’ ไหมแกว้วิ่งหนสีดุชวีติ

เปรีย้งงง!!!

แตแ่ลว้กส็ะดุง้ตวัโยนไขวค่วา้หาทีก่�าบงั แตใ่นความมดืนัน้มองไม่เหน็

สิ่งใดเลย เธอรอ้งไหล้นลาน ตะโกนขอความชว่ยเหลอื 

เปรีย้งงง!!!
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สายฟา้ฟาดลงอกีครัง้ แตค่รัง้นีม้นักระหน�่าลงบนตวัเธอ รอ้นแรงจนผวิ

หมกไหม ้แบมอืตวัเองดูเหน็เนือ้ละลายเหลวเป็นแผลเหวอะ แตใ่นแผลนัน้ เธอ

จอ้งมองลึกลงไป มีดวงตาถลนปดูโปนคู่เดมิแทรกตวัออกมาจากผวิบนฝ่ามือ 

แลว้จบัจอ้งมองเธอดว้ยความเคยีดแคน้ชงิชงั

‘กรีด๊!!!’ 

“คณุหมอ คณุหมอ” เสียงของใครคนหนึง่เรยีกช่ือเธอ 

“คณุหมอแค่ฝันไป มนัเป็นแค่ฝัน” มีเสียงนุ่มอ่อนโยนปลอบประโลม 

ขา้งห ู

จิตของคณุหมอสาวจงึคอ่ย ๆ รบัรู ้เปลือกตาบางคอ่ย ๆ ลืมขึน้ต่ืนจาก 

ความฝัน แตเ่สียงฝนกระหน�่าฟ้าค�ารามขา้งนอกนัน้เป็นของจรงิ และออ้มกอด

อุน่นีก็้เป็นของจรงิเชน่กนั

“คณุกอ้ง” 

ไหมแกว้เปลง่ช่ือชายหนุม่เจา้ของวงแขนแกรง่ท่ีโอบกอดตวัเธอไว ้แลว้ 

กวาดตามองโดยรอบเพ่ือระลกึความทรงจ�าหลงัจากเขามาสง่เธอถงึโรงพยาบาล 

การรกัษาไม่ยุ่งยากซบัซอ้นเพราะเจา้งตูวันัน้ไม่มีพิษรา้ยแรงมากมาย

นกั แค่ลา้งบาดแผลและใหย้าตามอาการก็กลบับา้นได ้แต่นายสถาปนิกหนุ่ม

ยืนยนัขอใหน้อนโรงพยาบาลสกัคืน เธอจงึใหเ้ขาพามาพกัท่ีบา้นพกัแพทยแ์ทน

การใชห้อ้งท่ีควรจะเป็นของประชาชน

“ฉนันกึวา่คณุกลบัไปแลว้เสียอีก”

“ผมก็คิดว่าจะท�าแบบนัน้ แต่พอรูต้วัอีกทีก็นอนเฝ้าคุณหมอบนพืน้ 

ขา้งเตียง” เขาเอย่เสียงแผว่ คลายวงแขนท่ีกอดรดัแนน่ก่อนหนา้ออกพอหลวมๆ 

แตพ่อมีแสงฟา้แลบก็รดักอดแนน่อีกครัง้ในตอนท่ีรา่งบอบบางสะดุง้ตวัโยน

“เป็นเพราะฝันรา้ยเลยท�าใหคุ้ณหมอกลัวฟ้าผ่า หรือเพราะฟ้าผ่า 

คณุหมอถงึฝันรา้ย”

ไหมแกว้เมม้ปากไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องในฝัน แต่พอวงแขนกระชบัแน่น

เขา้ เธอก็ตอ่วา่เขาเสียงขุน่ “คณุไมจ่ �าเป็นตอ้งรูห้รอกคะ่ แลว้ก็ปลอ่ยฉนัเสียที”
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เขาหวัเราะในล�าคอ “ผมจ�าเป็นตอ้งรู ้ถา้เป็นเพราะอย่างแรก ผมจะ

ปล่อยใหค้ณุหมอนอนต่อ แต่ถา้เป็นเพราะอย่างหลงั ผมคงสะดุง้ต่ืนมากอด 

คณุหมอไวท้ัง้คืน”

ไหมแกว้ตอบตวัเองไม่ถูกเช่นกันว่าอาการกลวัฟ้าผ่าของเธอมาจาก 

ฝันรา้ย หรอืท่ีมกัฝันรา้ยถงึคืนแสนนา่กลวันัน้เป็นเพราะฟา้ผา่ แตถ่า้ใหไ้ตรต่รอง

อย่างถว้นถ่ี มนัมีเหตผุลท่ีดงึเธอเขา้สูภ่วงัคค์วามกลวัทัง้สอง ท่ีไม่ใช่ทัง้ฝันรา้ย

และไมใ่ชท่ัง้ฟา้ผา่

“บอกผมมาสวิา่อยา่งไหน” 

ย่ิงเธอหน่วงเวลาใหค้ �าตอบ เขาก็ย่ิงแนบตวัเองกบัแผ่นหลงัเธอใหชิ้ด

สนิทมากขึน้เท่านัน้ นึกอยากต�าหนิเขาเรื่องการท�าตวัลามปาม ถือวิสาสะใช ้

ความกลวัของเธอเป็นเครือ่งตอ่รอง 

“ไม่ใช่ทัง้สองอย่าง” จึงเลือกตอบใหต้รงความรูส้ึก แต่ก็ไม่อาจเล่า 

ความจรงิใหเ้ขารูไ้ด้

“แลว้มนัคืออะไร คณุหมอบอกผมไดห้รอืเปลา่”

“ปลอ่ยฉนัเถอะ ฉนัไมเ่ป็นไรแลว้คะ่” เธอเลี่ยงการตอบค�าถาม แตพ่อ

หนัหนา้ไปก็ยงัเจอแววตาใสซ่ือ ท�าเป็นไมรู่ค้วาม แถมล�าแขนนัน้ก็ขยบัแน่นขึน้

กวา่เดมิ จงึหยิกเขา้ท่ีตน้แขนเตม็แนน่ไปดว้ยกลา้มเนือ้แบบไมย่ัง้แรง 

“โอ๊ย คณุหมอ หยิกผมท�าไมเน่ีย!” แลว้ก็คงเจ็บพอด ูเพราะเขารอ้งเสีย

ขนาดนัน้

“ก็เป็นการยืนยนัวา่ฉนัไมไ่ดฝั้นอยู”่

“เขามีแต่หยิกแกม้ตัวเองนะครบัคุณหมอ” เขาคลายออ้มแขนจาก 

ตวัเธอ บน่อบุอิบพลางลบูผิวเนือ้ตรงท่ีถกูหยิกปอ้ย ๆ 

แตแ่ลว้ไหมแกว้ก็สงัเกตเห็นวา่เขายงัอยู่ในสภาพเปลือยท่อนบน และ

แคช่ั่วอดึใจเดียวแกม้ของเธอก็รอ้นผา่วขึน้ทนัควนั 

“น่ียงัไมมี่ใครหาเสือ้ผา้ใหค้ณุใสอี่กหรอื!”

กอ้งปฐพีไหวไหล ่“ก็มีแตเ่สือ้ผูป่้วย แตผ่มไม่เอาเพราะผมไม่อยากให้
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เขาสิน้เปลือง”

“คณุก็เลยใหฉ้นัเปลอืงเนือ้เปลอืงตวัดว้ยการกอดฉนัโดยไมใ่สเ่สือ้แทน

อยา่งนัน้ส”ิ 

“อา้ว ดูสิ ผมท�าคุณบูชาโทษแท ้ๆ” แลว้เขาก็ส่งสายตาคอ้นใหเ้ธอ  

ตามดว้ยการบน่อยา่งกบัหมีกินผึง้ “คนเขาก็เป็นหว่ง นอนเฝา้ทัง้คืน หนาวก็หนาว 

ผา้หม่สกัผืนก็ไมมี่หม่ ถา้ผมเป็นปอดบวมละก็ คณุหมอตอ้งรบัผิดชอบ”

ไหมแกว้จงึอมยิม้ แลว้บอกเขาไปวา่ “ขอบคณุนะคะ ทัง้เรือ่งพาฉนัมา

โรงพยาบาล ทัง้เรือ่งนอนเฝา้อาการ แลว้ก็เรือ่งท่ีชว่ยปลอบฉนัจากฝันรา้ย” เธอ

หยดุค�าพดูไวเ้พราะรูส้กึหวัใจเตน้ตามอาการขดัเขิน “หายโกรธฉนัเถอะนะ”

มมุปากหยกัเริม่ท�าองศาเป็นรอยยิม้ แตเ่ขาควรจะลงจากเตียงไปนอน

บนพืน้ไดแ้ลว้ ไมใ่ชเ่ขยิบเขา้มาหาแลว้ย่ืนหนา้เขา้ใกล ้เอย่ดว้ยประโยคแสนกวน

“ไมห่าย ถา้คณุหมอไมเ่ลา่ความฝันใหผ้มฟัง”

“แลว้ถา้ฉนัไมเ่ลา่?” คณุหมอสาวนกึอยากทา้ทาย

“ก็หมายความวา่คณุหมออยากใหผู้ช้ายหลอ่ ๆ อยา่งผมกอดทัง้คืน”

“ผูช้ายอะไรหนา้ไมอ่าย ชมตวัเองก็ได ้แถมยงัชอบฉวยโอกาส” เธอยน่

จมกูใส่

“ตอบ...ผูช้ายหนา้ดา้นท่ีมั่นใจในตวัเอง แลว้ก็ชอบพลิกวิกฤติใหเ้ป็น

โอกาส”

ไหมแกว้เผลอหวัเราะขบขนั ก็ท่ีเธอพดูไปน่ะ ตัง้ใจประชด ใช่ประโยค

ค�าถามเสียท่ีไหนกนั 

“กวนนกันะ”

ปากหยกัคลี่ยิม้บาง จบัจอ้งเธอดว้ยดวงตาสีนิลเป็นประกาย ใบหนา้

หลอ่เหลาคมคายเคลื่อนเขา้มาใกลจ้นสมัผสัไดถ้งึลมหายใจอุน่ 

“คุณหมอไดยิ้นเสียงฟ้ารอ้งขา้งนอกไหม มันจะท�าใหคุ้ณหมอหลบั 

พรอ้มกบัฝันรา้ยอีกหรอืเปลา่”

หวัใจของเธอเตน้แรง เปลง่ค�าพดูเสยีงแผว่เบา “ฉนัไดยิ้นเสยีงฟา้รอ้ง...
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แต”่

ดวงตาคมสีนิลจับจอ้งรอค�าตอบ หัวใจของเธอก็สั่นเม่ือความรูส้ึก 

ในตอนนัน้ก�าลงัสั่งใหเ้ธอบอก “ฉันไม่อยากนอนพรอ้มกับฝันรา้ย...ไม่อยาก 

อีกแลว้”

“คณุหมอ...” เขาเรียกเธอคลา้ยร �าพึง มองเธอดว้ยสายตาแสนหวาน

หยดงดงามประหลาดล�า้ ก่อนวาดวงแขนลอ้มรอบรา่งบอบบาง เอย่ค�าหยอกเยา้

แหยห่วัใจท่ีก�าลงัเตน้ไมเ่ป็นส�่าของคณุหมอสาว “คืนนีท้ัง้คืน ผมก็คงไมไ่ดน้อน” 

สองล�าแขนโอบรดักดแผ่นหลงัของเธอใหโ้นม้ตวัแนบกบัแผ่นอกกวา้ง 

ไหมแกว้ทัง้สมัผสัทัง้ไดยิ้นเสยีงหวัใจของเขาเตน้เป็นจงัหวะภายใน เป็นเสยีงทุม้

ฟังไพเราะและบง่บอกถงึความมีชีวิตท่ีเป่ียมพลงั หรอือาจเป็นเพลงกลอ่มใหเ้ธอ

ผ่อนคลายคลา้ยเด็กนอ้ยในครรภม์ารดา ไหมแกว้จึงค่อย ๆ ปิดเปลือกตาลง 

ดว้ยความมั่นใจวา่ เขาจะกอดเธอไวใ้หห้ายจากฝันรา้ยทัง้คืน

“ไหมแกว้!” เสียงเรยีกนัน้ท�าใหไ้หมแกว้ลืมตาหนัไปมองทนัที

“เอก!” แลว้แขกท่ีมาอย่างไม่คาดคิดก็พุง่ทะยานเขา้มาฉดุแขนเธอขึน้ 

ก่อนสง่หมดัอดัใบหนา้ของนายสถาปนิกหนุม่เตม็แรง 

“แกท�าอะไรไหมแกว้!” 

กอ้งปฐพีแลบลิน้เลยีเลอืดจากรอยแตกท่ีรมิฝีปาก แลว้ตอบไปวา่ “กอด”

“ไอร้ะย�า!” เอกรตันโ์กรธจนคลุม้คลั่ง หมายกา้วเขา้ไปซดัหมดัอีกครัง้

ใหส้าแก่ใจ

“หยดุนะเอก!” เสยีงหา้มของเธอหยดุหมดัท่ีงา้งสงูเตรยีมพุง่ใสห่นา้ของ

คนท่ียงัน่ิงเฉยไมส่ะทกสะทา้น “ถา้เอกลดอารมณโ์ทสะแลว้ฟังไหม เอกจะยงัคยุ

กบัไหมไดต้อ่ แตถ่า้ใชค้วามรุนแรงเหมือนกบัพอ่ของเอกละก็ เราสองคนจะเป็น

อะไรกนัไมไ่ดแ้มก้ระทั่งเพ่ือน!”

เอกรตันข์บกรามจนเสน้เลือดโป่งนูน หายใจหอบสะทา้นหลายนาที 

จนก�าป้ันในอากาศลดความสงูลงขา้งตวั 

“คณุกลบัไปก่อน” แลว้คณุหมอสาวก็ออกค�าสั่ง แตค่นท่ีเป็นเปา้หมาย
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ยงันั่งน่ิงเฉย จงึตอ้งจ�าใจหนัหนา้ไปมอง “คณุกอ้ง คณุกลบัไปเถอะคะ่ เอกรตัน์

อยูก่บัฉนัแลว้ ไมต่อ้งเป็นหว่ง”

เจา้ของร่างสูงลุกขึน้ แลว้เดินผ่านเธอออกไปโดยไรค้ �าพูด ไม่มีการ

ตอบโต ้แปลกในความรูส้กึของคณุหมอสาว ท่ีเธอคาดหวงัใหเ้ขาแสดงอาการ

กวนอยา่งเคยมากกวา่มองเธอดว้ยดวงตาวา่งเปลา่

เสยีงโตเ้ถยีงดา้นในบา้นพกัแพทยยั์งดงัตลอดเวลา และแมเ้ขาจะ

ยอมออกมาตามค�าพดูของคณุหมอสาว แตก็่ยงัยืนใตช้ายคาเพ่ือใหม้ั่นใจวา่เธอ

จะไมเ่ป็นไร

จนกระทั่งเสียงโตเ้ถียงดา้นในเงียบลง ก็เท่ากบัเขาควรออกไปจากท่ี 

ตรงนี ้แตฉ่บัพลนัในตอนนัน้มีเสียงผิดแปลกดงัจากพุม่ไมท้างเขา้บา้นพกั เรยีก

ชายหนุม่ออกจากภวงัคค์วามรูส้กึ แมมี้สายลมพดัโบก แตก็่เป็นก�าลงัลมระดบัท่ี

ไมอ่าจขยบัเขยือ้นก่ิงไมใ้หญ่ใหไ้หวได ้ลางบอกเหตชุายหนุม่จงึเริม่ท�างาน 

กอ้งปฐพีเอีย้วตวัหนัหนา้ไปทางเรอืนพกัแสนเงียบสนิท แลว้คิดวา่ตอ้ง

พาตวัเองไปจากตรงนีก่้อนเกิดเหตอุะไรไปรบกวนความปลอดภยัของคณุหมอ

สาว เขาเลือกใชท้างดา้นหลงัท่ีอบัแสงไฟ อาศยัเงาไมห้ลบลีห้นีจากใครก็ตามท่ี

คดิตามลา่ท�ารา้ย พอยา่งกรายเขา้สูเ่รอืนถดัไป ก็ฉวยไดเ้ครือ่งแบบแพทยท่ี์ตาก

หลบฝนใตช้ายคามาผลดัเปลี่ยนชดุ แลว้ซกุกางเกงของตนไวใ้ตพุ้ม่ไม้

จากนัน้เดินวกกลบัไปเสน้ทางดา้นหนา้ กวาดสายตาเห็นรถกระบะ 

คนัท่ีเคยไลยิ่งซอ่นตวัเนียนใตโ้รงจอดรถกูภ้ยัคนัเก่าซอมซอ่ แตเ่พราะมองไมเ่หน็

ตัวคน จึงตัดสินใจเดินลึกเขา้ไปในเขตบา้นพักแพทยดี์กว่าเดินยอ้นเขา้ไป 

โรงพยาบาล

กริ๊ง ๆ

มีเสยีงกระดิ่งจกัรยานดงัจากดา้นหลงั แตช่ายหนุม่ผูก้ �าลงัปลอมแปลง

เป็นหมอไมห่นักลบัไปมอง จนเสียงลอ้จกัรยานเขา้มาใกล้

“เพ่ิงไดก้ลบัหรอื ใหผ้มไปสง่คณุไหม” 
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ค�าเสนอมาพรอ้มกับรอยยิม้เป่ียมความกรุณาจากคุณหมออาวุโส 

ท่ีชะลอความเรว็จกัรยาน แตเ่ม่ือเขาหนัหนา้ไปหา ดวงตาการุณยข์องคณุหมอ

ทา่นนัน้ก็แปรเปลี่ยนเป็นความสงสยั 

“คณุมาประจ�าท่ีน่ีตัง้แตเ่ม่ือไหร ่ท�าไมผมไมคุ่น้หนา้”

กอ้งปฐพีไม่ตอบค�าถามอะไร เพราะเห็นใครผูห้นึ่งเดินดุ่ม ๆ ตรงมาท่ี

ปลายสายตา จงึรบีขึน้ครอ่มซอ้นทา้ย “เพ่ิงมาวนันีแ้หละครบั ผมมีเรือ่งจะถาม

เก่ียวกบัท่ีน่ีเยอะเลย พาผมไปคยุท่ีบา้นคณุหมอก่อนไดไ้หมครบั”

เขารวบหวัรวบหางโดยไม่ไดถ้ามความสะดวกใจ แต่คณุหมอท่านนีก็้

สนองกลบัดว้ยเสียงหวัเราะ “ไดส้ ิแตพ่อถงึบา้น ผมตอ้งเป็นฝ่ายถามก่อนนะ”

จากนั้นก็ถีบจักรยานพาเขาตรงลึกเข้าสู่เขตบ้านพักท่ีดูปลอดภัย

มากกว่าสว่นหนา้ท่ีไรค้นพกัอาศยั ซึ่งบา้นพกัของแพทยอ์าวโุสหลงัท่ีเขามาขอ

รบกวนนั้นสว่างไสวดว้ยไฟหอ้ยระยา้สีเหลืองนวลจากฝ้าชายคาเรือน และ 

ตรงซุม้ทางเขา้ตวับา้นมีไมเ้ลือ้ยขึน้เก่ียวพนัไปตามโครงเหลก็ดดัโคง้ สง่กลิน่หอม

จรุงแทรกตวัในความชืน้ของอากาศหลงัฝนตก

“ตน้มะลวิลัยน์ะ่ ภรรยาของผมชอบมาก เธอรกัของเธอ ฟมูฟักมาตัง้แต่

มนัสงูไมถ่งึเขา่ผม” หมออาวโุสกลา่วพลางเดินน�าเขาขึน้บนัไดของเรอืนท่ียกสงู

จากพืน้เพียงเลก็นอ้ย แลว้หนัมาโยนค�าถามแรกใหเ้ขา “หวงัวา่ความหอมหวาน

ของมนัจะไมท่ �าลายประสาทรบักลิ่นของคณุนะ”

“ไมค่รบั...คณุแมข่องผมก็ชอบตน้มะล ิไดก้ลิ่นหอมของมนัตัง้แตผ่มยงั

ตวัสงูไมถ่งึเขา่คณุหมอ”

คณุหมอหวัเราะอย่างชอบอกชอบใจ แลว้เรยีกหาภรรยาของตน บอก

ใหรู้ว้า่คืนนีมี้แขกไมไ่ดร้บัเชิญมาเย่ียมเยียน โดยชายหนุม่ถกูตอ้นรบัราวกบัเป็น

แขกพิเศษดว้ยโซฟาตวัสบายกบัชาสมนุไพรกลิ่นละมนุ

“คราวนีบ้อกผมไดห้รือยงัว่าคุณเป็นใคร แลว้ท�าไมถึงไปเอาชุดของ 

นายแพทยค์นนีม้าใสไ่ด”้

น่ีคงเป็นค�าถามท่ีสองของคณุหมอทา่นนี ้กอ้งปฐพีจิบชาอุน่ใหร้า่งกาย
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ผ่อนคลายแลว้วางแกว้ลงเพ่ือเริ่มตน้เล่า “ผมช่ือกอ้งปฐพี ฤทธ์ินาคา มาจาก

บรษัิทชลธารคอนสตรกัชนั”

“ออ้ บรษัิทท่ีจะมาฟ้ืนฟหูมูบ่า้นชา้ง”

“ใชค่รบั” เขาตอบพรอ้มรอยยิม้ “เม่ือเย็นวาน ผมกบัคณุหมอไหมแกว้

ไปเท่ียวน�า้ตก แลว้เธอถกูงกูดั ผมเลยพามาโรงพยาบาล จรงิ ๆ แพทยผ์ูต้รวจ

บอกวา่ไมมี่อะไรนา่เป็นหว่ง แตผ่มไมว่างใจอยากใหเ้ธออยูใ่กลห้มอ เออ่...ถงึเธอ

จะเป็นหมอก็เถอะ คณุหมอไหมแกว้ไมอ่ยากรบกวนหอ้งพกัท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ เธอ

เลยใหผ้ม...”

“พาเธอไปพกัท่ีบา้นพกัแพทย”์ คณุหมอตอบแทนทนัที แลว้เป็นฝ่าย

อธิบายบา้ง “ผมก็รูข้่าวจากแพทยค์นนัน้ แลว้ก็เลยโทร.บอกเอกรตันใ์หไ้ปช่วย

ดแูล เพราะบา้นพกัแถบนัน้ไม่มีใครอาศยั นอ้งไหมอยู่ตวัคนเดียวจะอนัตราย 

เกินไป”

กอ้งปฐพีรอ้งออ๋ในใจ เม่ือรูว้า่คนท่ีสง่นายแวน่เจา้ของหมดักระแทกปาก

เขาเป็นใคร แตก็่ไมใ่ชเ่รือ่งท่ีเขาจะลกุขึน้โวยวาย บางทีนายแวน่หนา้จืดนั่นอาจ

ปกปอ้งเธอไดดี้กวา่เขาท่ีก�าลงัถกูหมายหวั 

“ตอนท่ีผมออกจากบา้นพกัของเธอ ผมรูส้กึวา่มีคนตามท�ารา้ยผม พอ

หลบเลี่ยงหาท่ีซ่อน ก็ไปเจอเสือ้แพทยท่ี์แขวนตากไว ้เลยหยิบมาใชป้ลอมตวั” 

แลว้เลา่ตอ่ถงึท่ีมาท่ีไปของเสือ้คลมุสีขาวกบักางเกงสีเดียวกนั

คณุหมอเจา้บา้นสง่เสียงหวัเราะจนตาหยี ริว้รอยของวยัลกึขึน้ชดัเจน 

แตผิ่วหนา้ยงัเปลง่ปลั่งมีราศีอยา่งผูอ้าวโุสท่ีมีแตค่นนบัถือ

“แลว้ดนัไปเจอชดุแพทยข์องหมอท่ีรกัษาไหมแกว้น่ีส ิขาเขาไมย่าวเทา่

คณุหรอก มนัก็เลยสัน้เต่อเสียขนาดนี ้แต่เอาเถอะ ผมจะเก็บเป็นความลบัให ้ 

ไมบ่อกเขาก็แลว้กนั แตค่ณุตอ้งบอกผมวา่คนท่ีคิดท�ารา้ยคณุเป็นใคร เพราะถงึ

ขนาดตามเขา้มาในเขตพกัอาศยัของแพทยแ์บบนี ้ก็ดจูะเหิมเกรมิเกินไปมาก”

ก้องปฐพีลังเลใจท่ีจะพูด แต่สายตามากประสบการณ์ท่ีมองมาก็ 

คาดคัน้เอาค�าตอบ “เดก็วยัรุน่ท่ีช่ือทวีรตัน”์



111

ฤดวัีลย์

รอยยิม้ของคณุหมอหบุลงเล็กนอ้ย “ทวีรตันแ์ค่ตวัลกู แต่ผมว่าท่ีคณุ 

เผชิญอยูน่ะ่เป็นตวัพอ่”

ก้องปฐพีเงียบงันไปชั่วครู่ ก่อนถอนหายใจยาว คิดแลว้ว่า ถ้าอยู ่

หมู่บา้นชา้งนานเท่าไร ก็อาจสรา้งความเดือดรอ้นใหค้ณุหมอไหมแกว้มากขึน้

เทา่นัน้ 

“แลว้คณุไดท้นัเจอเอกรตันห์รอืเปลา่”

กอ้งปฐพีคลี่ยิม้ ยงัรูส้ึกเจ็บแสบท่ีแผลแตกบนริมฝีปากไม่หาย “เจอ 

เตม็ ๆ เลยครบั”

“น่ีเจอกนัแลว้หรอื” ดวงตาของคณุหมอฉายแววกงัวล แลว้เอย่ประโยค

ตอ่มาท่ีท�าใหค้ิว้เขม้ของสถาปนิกหนุม่ขมวดมุน่เขา้หากนั

“เอกรตัน.์..เขาเป็นลกูชายคนโตของนายทรงชยั”

 





บทที่ 9
ศพที่สำม

“เอือ้ยไปเยีย่มพอ่ของเธอทีเ่รือนจ�า คดิว่าน่าจะเป็นผลพวงจาก

ท่ีแกบอกเขาเรือ่งรอยนิว้มือบนกระดาษหอ่หมากฝรั่งนั่น”

ถึงค�าพูดจะฟังเรียบเฉย แต่ดวงตาของสารวัตรท่ีมองมานั้นก�าลัง 

คาดโทษเขาอยู ่“แลว้เกิดอะไรขึน้ ท�าไมนายอ�าพนัถงึตาย” 

สารวตัรใหญ่ถอนหายใจหนกั เล่าต่อดว้ยน�า้เสียงเคร่งเครียด “จาก 

การสอบปากค�าของผูเ้หน็เหตกุารณท่ี์เป็นนกัโทษในแดนเดียวกนั พวกเขาทกุคน

ใหก้ารตรงกนัวา่ นายอ�าพนัคลุม้คลั่งท�ารา้ยตวัเอง เริม่จากโขกหวักบัก�าแพงจน

หัวแตกยับ แลว้ก็ใชมี้ดปาดคอตัวเองทัง้ ๆ ท่ียังหัวเราะอยู่อย่างกับคนบา้ท่ี 

ไมรู่ส้กึถงึความเจ็บปวดจนตาย” 

“อะไรนะฮะ” ถงึจะไดยิ้นเตม็สองห ูแตร่ะพีพฒันก็์แทบไมอ่ยากเช่ือ

“ผลการชนัสตูรศพนายอ�าพนัพบวา่มีสารเสพตดิฤทธ์ิหลอนประสาทใน

ปรมิาณมาก” สีหนา้ของอชัวินขรมึลงกวา่ปกต ิ“เราตอ้งคืบหนา้ใหไ้ดม้ากกวา่นี ้

แลว้ ฉนัอยากจบัไอค้นท่ีบงการอยูเ่บือ้งหลงัยดัใสต่ะรางใจจะขาด ก่อนคนท่ีเหลอื

จะถกูเช็กบลิจนเรยีบ”



114

กลพยาบาท จันทร์ซ่อนเงา

ถงึจะยงัไมรู่ว้า่คนท่ีอยูเ่บือ้งหลงัเป็นใคร ระพีพฒันก็์อยากรูเ้หลอืเกินวา่

อะไรเป็นแรงจงูใจใหฆ้าตกรตอ้งฆา่คนถงึสองคน และถา้ไมไ่ดเ้ป็นการฆา่ปิดปาก

เพ่ือปกปอ้งเครอืข่ายยาเสพติด เหตใุดเพลงพิณถึงติดหลงัแห และเหตใุดเอือ้ย

จงึยงัอยูร่อด หรอืไมต่วัการท่ีแทจ้รงิอาจยงัเรน้กายอยูใ่นเงามืดท่ีไหนสกัแหง่ 

“แทนท่ีเราจะเลน่เกมโปลศิจบัขโมย...ผมวา่เรานา่จะเปลี่ยนไปเลน่เกม

ซอ่นหา” ชายหนุม่เสนอความคดิบางอยา่ง

“แกหมายความวา่...”

“ในทีแรก ผมจะไปทองผาภมิูกบัเพลงพิณ แตเ่หน็ทีถา้เราเสยีเพลงพิณ

ไป คดีนีก็้คงจะย่ิงด�ามืดมากขึน้ไปอีก ผมเลยเปลีย่นความคดิใหม ่เราตอ้งเปลีย่น

ไปเป็นการซอ่นตวัเหย่ือไมใ่หค้นรา้ยหาเจอ แลว้รอใหพ้วกมนัเป็นฝ่ายผดุรอ่งรอย

ออกมาใหเ้ราเหน็” 

ขอ้เสนอของระพีพฒันไ์ดร้บัการสนองจากสารวตัรใหญ่ทนัที ทวา่เกมนี้

จะแพห้รือชนะนัน้ มีผูเ้ล่นหลายคนท่ีเขาตอ้งขอรอ้งใหย้อมร่วมเล่นเกม และ 

หนึง่ในผูเ้ลน่ตวัส�าคญัก็มีแมโ่คโยตีส้าวสดุยั่วยวนคนนัน้ดว้ย 

ชายหนุม่ขบัรถมุง่ไปสูถ่นนสายรวมสถานบนัเทิงในคืนนัน้หลงัออกจาก

กรมสบืสวนคดีพิเศษ  แตแ่ทนท่ีจะเขา้ทางหนา้ผบั เขาเลอืกจอดรถบนถนนเลก็ๆ 

ท่ีเช่ือมตอ่กบัผบัใหญ่ทางดา้นหลงัดว้ยตรอกแคบแลว้ลงเดนิ 

เม่ือใกลป้ากตรอกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกลเ้ข้ามา จึงรีบหลบเข้าใน 

ตูโ้ทรศัพทส์าธารณะ แลว้ลอบมองร่างของคนสองคนท่ีก้าวออกจากตรอก  

หนึง่คือชายตวัสงูใหญ่ผมยาวประบา่ด�าสนิทนามส�ารดิ และอีกหนึง่คือหญิงสาว

ผูมี้โฉมงามสะกดสายตา

“นั่นน่ะหรอื คณุนายดารา” ปากหยกัร �าพงึเสียงเบา มองตามสาวงาม

เยือ้งยา่งขึน้รถเก๋งคนัหรูสีด �าท่ีจอดอยู ่โดยมีนายส�ารดิท�าหนา้ท่ีเป็นพลขบั 

จนรถคนันัน้ออกตวัไปไกลจึงกา้วขาออกจากตูโ้ทรศพัท ์แลว้เรง่ฝีเทา้ 

มุง่หนา้สูเ่ขตดา้นหลงัผบั ลดัเลาะไปตามซอกแคบของสิ่งปลกูสรา้งรา้งท่ีขนาบ

ขา้งกบัก�าแพงลกูกรงเหล็ก แลว้หลบเขา้หลงัภเูขาลงัเบียรเ์ก่า จากนัน้เฝา้มอง
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ความเคลื่อนไหวของเหล่าพนกังานผบัทัง้ชายหญิงท่ีเดินเขา้เดินออกสลบักนั

ราวกบัตุ๊กตาของนาฬิกาไขลาน

เม่ือเห็นหญิงสาวปรากฏตัวออกมาหลังบานประตูหนาก็หันมอง 

รอบกาย จนไดจ้งัหวะลบัสายตาคนก็รบีเขา้ไปรวบตวัพรอ้มกบัใชมื้อปิดปากกนั

เสียงรอ้ง แลว้พาเธอเขา้ไปหลบหลงัลงัเบียรก์องสงู

“ฉนัมาเอาค�าตอบ” 

เขาเอ่ยบอกจดุประสงคพ์รอ้มคลายมือท่ีปิดเรียวปากอ่ิมออก แต่พอ 

ไรก้ารปกปิด ก็ไดเ้ห็นรอยช�า้จ �า้ใหญ่ตรงขา้งแก้มของเธอชัดเต็มตา ขนาด 

เครือ่งส �าอางยงัไมอ่าจกลบเกลื่อน

“ฝีมือเสี่ย?” น�า้เสียงท่ีใชถ้ามนัน้ขุน่มวัขึน้โดยไมรู่ต้วั 

เอือ้ยรบีผินสายตาหลบดวงตากรา้วท่ีจอ้งมองลกึราวกบัตอ้งการสแกน

ทกุอยา่งบนใบหนา้ของเธอ เอย่เสียงสั่นกลัน้น�า้ตาท่ีเออ่ลน้ขอบตาบวมช�า้

“ปลอ่ยฉนัเถอะ เวลาพกัของฉนัมีไมม่ากนกั”

“เราทุกคนต่างก็มีเวลาไม่มากเช่นกัน” ชายหนุ่มเอ่ยน�า้เสียงกดต�่า 

“เอือ้ย อย่ารอให้ใครเป็นอะไรไปมากกว่านีอี้กเลย ขอให้พ่อของเธอเป็น 

รายสดุทา้ยเถอะ”

รอ่งรอยความบอบช�า้ระบายเต็มหน่วยตาคู่นัน้มากแค่ไหน ในใจของ 

ระพีพฒันรู์ส้กึช�า้ใจเสยีย่ิงกวา่ แคช่ั่ววบูของหยาดน�า้ตาท่ีไหลรนิอาบแกม้สาว ก็

สั่นสะเทือนจิตใจของเขารุนแรง

“เอือ้ย” เอย่เรยีกหญิงสาว สบตาเธอน่ิง แลว้ก�ารอบตน้แขนบางทัง้สอง

ไวแ้น่น “เธอยอมใหป๋้องกบัพ่อของเธอตายโดยไม่ทวงถามความยตุิธรรมจาก

ฆาตกรเลยอยา่งนัน้หรอื”

รูดี้วา่ค�าพดูท่ีเปลง่ออกไปอาจท�ารา้ยจิตใจหญิงสาว แตแ่รงเชือดเฉือน

หวัใจใหเ้กิดแผลแหง่ความอาฆาตเทา่นัน้ท่ีเป็นเสน้ทางน�าไปสูก่ารแกไ้ขคดี แม้

จะน�าคนรกัทัง้สองของเธอกลบัมาไมไ่ด ้แตก็่ไมอ่ยากใหส้ญูเสียใครไปมากกวา่

นี ้และหนึง่ในนัน้ตอ้งมีเธอ 
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“สญัญากบัฉนัไดไ้หม” เอือ้ยเปลง่เสียงสั่น

“สญัญา?”

“สญัญากบัฉนัวา่จะจบัฆาตกรใหไ้ด”้ ดวงตาเธอมีประกายไฟลกุโชน

ระพีพัฒนรู์ว้่าตัวเองไม่มีสิทธ์ิรบัปากแทนเจา้หนา้ท่ี เพราะเขาเป็น 

เพียงแคฟั่นเฟืองตวัหนึง่ในการสบืคดี แตถ่า้จะท�าใหก้ลไกไขปรศินาขยบัเคลือ่นท่ี 

ก็ไมมี่ตวัเลือกไปมากกวา่นีแ้ลว้

“ตกลง”

“ฉันจะติดต่อคุณอีกครัง้ผ่านสารวตัร” พูดแลว้เจา้ของดวงตาโศกก็ 

หมนุตวักา้วขาเดินกลบัเขา้สูอ่าคารสถานนามมนูไลตช์าโดว์

ระพีพฒันท์อดถอนลมหายใจถ่ายความรูส้กึบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในทิง้ไว้

ท่ีตรงนัน้ แลว้เคลื่อนขยบัเขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไป คือการชกัพาตฤณ ทายาทเจา้พอ่

กาสโินคนท่ีเขาตอ้งการใหเ้ขา้มาเอ่ียวกบัเกมซอ่นหาดว้ยเป็นอยา่งย่ิง 

แตเ่ม่ือตอ่สายเพ่ือขอเจรจา กลบัถกูตดัเขา้ระบบฝากขอ้ความ ผิดวิสยั

เพ่ือนสนิทผูแ้สนรูใ้จ ทวา่ยอ้นคดิใหดี้ ในชว่งหลงัมานี ้เขาและตฤณไมไ่ดเ้สวนา

กันเลย แมก้ระทั่งเวลาเขา้เลกเชอรวิ์ชาเดียวกัน ชายหนุ่มจึงเปลี่ยนใจจาก 

ขอความช่วยเหลือทางโทรศัพทเ์ป็นมุ่งไปหาทายาทเจา้พ่อเพ่ือขอเจรจากัน 

ซึง่หนา้ 

สถานท่ีท่ีจะได้พบเจ้าหนุ่มเชื ้อสายนักพนันตัวยงไม่ใช่คฤหาสน ์

หลงัใหญ่ แตเ่ป็นกาสโินใตด้ินท่ีซอ่นตวัไดอ้ยา่งแนบเนียนใจกลางกรุงท่ีมีระบบ

รกัษาความปลอดภยัจากผูร้กัษากฎหมายแน่นหนา แตส่ �าหรบัคนท่ีใชห้นา้เป็น

ใบผ่านทางอย่างเพ่ือนสนิทของลกูชายเจา้พ่อแลว้ เขาสามารถผ่านทกุดา่นมา

จนถงึดา่นสดุทา้ยอนัเป็นประตเูขา้หอ้งท�างานสดุเอกซค์ลซีูฟของกาสโินใตด้นิ

เม่ือแขกหนุ่มผลักประตูเข้าไปอย่างท่ีเคยท�า ก็พบว่าภายในนั้นมี 

กลุม่ชายฉกรรจห์ลายคนก�าลงันั่งประชมุกนัคลา้ยกบัอศัวินโต๊ะกลมในภาพยนตร ์

โดยมีเตชิน เจา้พอ่สายเลอืดมงักรนั่งเป็นประธาน สว่นลกูมงักรนัน้หรอื ปลกีวิเวก

อยู่บนโซฟาตวันุ่ม ตรงหนา้จอโทรทศันข์นาดมหึมาท่ีก�าลงัฉายภาพเกมการ
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แขง่ขนัฟตุบอลนดัส�าคญั ชว่งยิงลกูโทษเพ่ือตดัสนิผูแ้พผู้ช้นะ โดยมีนางกระตา่ย

สาวสวยขาวอวบคอยปอ้นน�า้ปอ้นขนมใหไ้มข่าดเคียงขา้ง

“ตฤณ กขูอคยุอะไรดว้ยหนอ่ย” 

แต่ไรเ้สียงขานรบัจากเพ่ือนสนิท แมจ้ะหันหนา้มามองก็ท�าเหมือน 

ไมร่บัรูว้า่เขายืนหวัโดอ่ยูด่า้นหลงั

“ถา้มงึยงัเหน็กเูป็นเพ่ือนอยู ่ก็หนัหนา้มามองกหูนอ่ย ไอม้าเฟียออ่นหดั”

นางกระตา่ยหยดุปอ้นขนมรสอรอ่ย เสยีงพดูคยุของเหลา่อศัวินโต๊ะกลม

ดา้นหลงัเงียบสนิท แลว้เพียงแคช่ั่วอดึลมหายใจ คนท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นไอม้าเฟีย

ออ่นหดัก็ลกุพรวดขึน้แลว้กระโจนเขา้ใสผู่ก้ลา่วหาจนหงายลม้ลงไปนอนกบัพืน้ 

ก่อนกระชากคอเสือ้ขึน้แลว้ยกหมดัขวาเตรยีมกระแทกใสห่นา้

“แลว้มงึละ่ ไอล้กูหมารบัใชส้ารวตัร ถา้มงึยงัเห็นกเูป็นเพ่ือน มงึก็ตอ้ง

จ�าไดว้า่วนันีมี้นดัดบูอลกบักท่ีูน่ี ไหนมงึบอกใหก้ไูดยิ้นเต็มสองหทีูวา่ ไอค้นท่ีกู

เหน็มนัเป็นเพ่ือนลืมนดัก!ู”

“กลูืม”

ทายาทมาเฟียจงึประทานหมดัใหอ้ยา่งเตม็เหน่ียวทนัที 

“มงึลืมนดัดบูอลกบัก ูกอูาจยกโทษใหไ้ด ้แตท่ี่มงึไม่ยืนขา้งกใูนวนัท่ีกู

ไดแ้ชมป์แขง่มอเตอรค์รอสวนันัน้ มงึรูม้ัย้วา่กเูสียความรูส้กึแคไ่หน คนอยา่งมงึ

ไมมี่คา่พอจะใหก้เูหน็เป็นเพ่ือน!”

ระพีพฒันเ์ลยีเลอืดท่ีรมิฝีปาก ชา่งเจ็บแสบสมกบัความโกรธเกรีย้วของ

ตฤณท่ีระบายออกมา แคค่ �าขอโทษคงไมอ่าจลบลา้งความผิดท่ีท�าไว ้และยอมรบั

ว่าในใจตอนนีมุ้่งแต่อยากลบความผิดทางคดีอาญาท่ีตัวเองก่อ แมจ้ะเป็น 

ความผิดท่ีสารวตัรอนโุลมวา่ท�าไปโดยไม่ไดเ้จตนา แตห่ากไม่ลา้งประวตัิตนให้

ใสสะอาดแลว้ อนาคตของเขาก็มีมลทินตลอดไป

“กขูอโทษก็แลว้กนั” บอกแค่นัน้แลว้ลกุขึน้ จอ้งมองดวงตาเดือดดาล

ของอีกฝ่าย ไม่มีค �าพดูอะไรใหอี้กแลว้ จึงหมนุตวัเพ่ือออกจากตรงนัน้ ไม่หวงั

ความชว่ยเหลือ
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“ไอม้าเฟียออ่นหดั!” 

นั่นไมใ่ชเ่สียงเขา ระพีพฒันห์ยดุขาแลว้หนักลบัไปมอง เหน็เตชิน บดิา

ของตฤณผูเ้ป็นหวัหนา้องคก์รใตด้นิยืนสง่สายตาต�าหนิ ก่อนเอย่ค�าพดูเขม้งวด

“เอง็มนัออ่นหดัจรงิอยา่งท่ีไอก้ลางมนัวา่!”

“ผมออ่นหดัตรงไหน ตอนท่ีพอ่บนิไปดพืูน้ท่ีสรา้งกาสโินกบัพ่ีปราณ ผม

ก็เป็นคนดแูล เป็นคนคมุท่ีน่ี!” ตฤณเถียงกลบัดว้ยเสียงดงัปานกนั

เจา้พอ่กาสโินแสยะยิม้ ยกสองแขนกางขึน้แลว้หมนุไปรอบๆ “เอง็ดสูวิา่

พอ่อยูท่า่มกลางอะไร แลว้เอง็นะ่อยูท่า่มกลางอะไร”

ฝ่ายลกูชายไม่เขา้ใจความหมายนกั กระทั่งผูเ้ป็นพ่อใหค้วามกระจ่าง

แก่ใจ “พอ่อยูท่า่มกลางเพ่ือน ทา่มกลางพ่ีนอ้งเหลา่นี ้แลว้เราไมไ่ดอ้ยูข่า้งกนัแค่

ยามสขุ แตอ่ยูเ่คียงบา่เคียงไหลก่นัแมใ้นยามทกุข!์”

ตฤณปรายดวงตาเรียวไปทางระพีพฒัน ์แลว้ยกมมุปากขึน้ สา่ยหนา้ 

นกึอยากดา่ตวัเอง เพราะไมส่ามารถหาค�าพดูใดมาตอบกลบับดิาได ้

ฝ่ายพอ่นัน้แวดลอ้มไปดว้ยพรรคพวกผูภ้กัดี สว่นเขาตอนนีห้รอื แมแ้ต่

นางกระต่ายท่ีป้อนขนมเอาใจก็หนีไปไหนแลว้ไม่รู ้ค �าพูดของบิดาจึงคลา้ย

เป็นการคาดโทษไวร้อค�าตดัสิน ว่าเขาคงไม่สามารถกา้วไปสูผู่น้ �าของทกุคนได ้

ถา้ไมเ่รยีนรูท่ี้จะอยูร่ว่มทัง้ทกุขแ์ละสขุกบัเพ่ือน

“ปกติกูเป็นหนุ่มเจ้าส�าราญ เลยไม่ค่อยสันทัดอะไรท่ีมันทุกข์ใจ 

เทา่ไหร.่..” ทายาทกาสโินเปรยวาจา ซึง่ตฤณรูว้า่ระพีพฒันฟั์งอยู ่“แตก่จูะยอม

ถา้มนัท�าใหม้งึกลบัมายืนแทน่บลัลงักท่ี์สองเพ่ือดกูคูรองถว้ยแชมป์”

ระพีพัฒนค์ลี่ยิม้กวา้ง ก่อนจะหันไปขอบคุณเตชินทางสายตา แต่ 

มาเฟียใหญ่กลบัชีนิ้ว้มาทางเขาแลว้สั่งเสียงเขม้ใสว่า่ 

“แต่ถา้ความทุกขข์องพวกเอ็งลากเจา้สารวตัรอชัวินมาสรา้งทุกขใ์ห้

กาสโินของขา้ งานนีล้ะ เอง็ทกุขไ์ปตลอดกาลแน ่ไอห้มารบัใชส้ารวตัร”

ยงัไม่ทนัตอบรบัหรอืปฏิเสธ ก็มีแรงสั่นสะเทือนของเครื่องรบัโทรศพัท์

ในกระเป๋ากางเกง ระพีพฒันจ์งึหยิบขึน้มาดช่ืูอปลายสาย แลว้ตอ้งเบป้ากท่ียงั
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เจ็บแสบจากการถกูตอ่ย เม่ือช่ือของสารวตัรอชัวินปรากฏชดัเตม็หนา้จอ จงึตอ้ง

ออกจากกาสโินในทนัทีก่อนท่ีสารวตัรจะใชร้ะบบตดิตาม

พอเดนิหา่งจากดนิแดนใตด้นิมาไกลพอ เขาจงึตดิตอ่กลบั ในใจก็คดิไว้

วา่จะบอกขา่วดีเรือ่งเอือ้ยอาจใหค้วามรว่มมือ

“สารวตัรครบั ผมมีข่าวดีจะบอก” ชายหนุ่มชิงพดูทนัทีเม่ือปลายทาง 

รบัสาย

“แต่ฉันมีข่าวรา้ยจะบอก” ทว่าปลายทางสวนกลบัมาดว้ยความรูส้ึก 

ตรงกนัขา้ม “เจา้วายรา้ยท่ีจะยิงเพลงพิณบนรถเมลม์นั...ตายแลว้!”

ฝนหยาดสุดท้ายอ�าลาไปเมื่อแสงแรกแห่งอรุณทอตรงขอบฟ้า  

แต่พระพิรุณยงัคงฝากความชุ่มฉ�่าไวบ้นยอดหญา้และผืนแผ่นดิน ทกุอย่างบน 

แผ่นดินนีค้งไดร้บัความสดช่ืนกนัถว้นหนา้ ตรงขา้มกบัความรูส้ึกแหง้เห่ียวใน

หวัใจของชายหนุ่มท่ีไม่อาจข่มตาหลบัแลว้อดทนนอนฟังเสียงฝนและเสียงฟ้า 

ดงัครนืครางตลอดคืนจนถงึรุง่สาง

เจา้ของร่างสงูชนัตวัขึน้นั่ง เม่ือหยีตามองไปทางประตหูอ้งนอนของ 

คณุหมอใหญ่เจา้บา้นยงัปิดสนิท จึงลกุขึน้เดินส�ารวจรอบหอ้งรบัแขก เห็นชัน้

หนงัสือวางเรยีงรายตามก�าแพง ซึง่แตล่ะเลม่ลว้นเป็นเนือ้หาดา้นการแพทย ์ 

สายตาพลนัสะดดุกบัสนัปกแฟม้พลาสตกิเลม่หนา ตรงสนัของมนัเขียน

ดว้ยตวัหนงัสืออา่นชดัเจนวา่รวมสมนุไพรท่ีมีสรรพคณุตา้นเซลลม์ะเรง็ จงึหยิบ

ออกจากชัน้ เหน็ช่ือผูร้วบรวมเป็นคณุหมอใหญ่และหมอไหมแกว้ก็คลี่ยิม้ แลว้ไล่

เปิดอา่นดว้ยความสนใจ แตแ่ลว้ความเพลดิเพลนิในเนือ้หาก็ถกูหยดุชะงกั เพราะ

มีหลายหนา้ถกูฉีกหายไป

“ต่ืนนานแลว้หรอืคณุกอ้ง”

“อรุณสวสัดิค์รบัคณุหมอใหญ่” กอ้งปฐพีรบีเงยหนา้จากกระดาษแลว้

กลา่วค�าทกัทาย

“ภรรยาผมคงก�าลงัจะเริม่เตรยีมอาหารเชา้ คณุอยูท่านดว้ยกนัก่อนแลว้
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คอ่ยไปส”ิ

“ผมไม่รบกวนดีกว่า แค่คุณหมอกับภรรยาใหผ้มหลบซ่อนตัวท่ีน่ีก็

เป็นการรบกวนมากพอแลว้ครบั”

“ไม่รบกวนหรอก ภรรยาผมท่าจะชอบคุณมาก ชมคุณไม่ขาดปาก”  

คณุหมอใหญ่ยิม้กวา้ง แลว้พุง่สายตามาท่ีแฟม้ในมือสถาปนิกหนุม่

“อา้ว นั่นแฟม้วิจยัท่ีผมก�าลงัหาใหเ้อกรตันยื์มน่ี มนัอยูต่รงนีเ้องหรอื”

กอ้งปฐพีอยากถามถึงหนา้ท่ีขาดไปตามสารบญั แต่เสียงภรรยาของ 

คณุหมอก็เรยีกใหไ้ปรว่มโต๊ะอาหาร จงึสง่แฟม้คืนใหแ้ก่เจา้ของ

หลงัถกูเลีย้งดจูนอ่ิมหน�า เขาก็จ�าตอ้งร �า่ลาคณุหมอใหญ่ท่ีนอกจากใจดี

ใหเ้ขาพกัอาศยัในบา้นทัง้คืนพรอ้มอาหารเชา้แสนอรอ่ยแลว้ ยงัเดด็มะลวิลัยช์อ่

ใหญ่ใหเ้ขาไปเป็นของท่ีระลกึ

ทวา่กอ้งปฐพีน�าชอ่ดอกไมจ๋ิ้วสขีาวมาวางไวบ้นราวระเบียงชานบา้นพกั

ของคณุหมอสาว แลว้เดนิจากมาโดยรบัรูว้า่เจา้ของรถกระบะท่ีจอดทางเขา้บา้น

พกัยงัคงอยูใ่ตช้ายคาเดียวกนักบัเธอ 

ขอแคห่วงัใหเ้ธอหลบัสบายไมฝั่นรา้ยก็พอ 

เขาพยายามบอกตวัเองแบบนัน้ แลว้ลดัเลาะไปตามทางดว้ยความ 

ระแวดระวงั แมจ้ะสวมเสือ้ยืดกบักางเกงวอรม์ตวัใหญ่สดุท่ีคณุหมอผูอ้ารเีอือ้เฟ้ือ

ให ้ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะตบตาคนท่ีจอ้งปองรา้ยได ้การพาตวัเองไปใหถ้ึง

หมู่บา้นชา้งแลว้ซ่อมเจา้แบล็กแบรเ์พ่ือซิ่งมันกลับบา้นจึงเป็นความคิดแรก  

คณุหมอสาวกบัชาวบา้นจะไดไ้มเ่ดือดรอ้นเพราะเขา

และคนลา่สดุท่ีเขาไดต้ิดต่อไปก็คือปราณนารายณ ์โดยบอกเหตผุลท่ี

หายจากการตดิตอ่ไปวา่ รถเสียหลกัลม้แลว้โทรศพัทถ์กูกระแทกจนใชก้ารไมไ่ด ้

จากนัน้ฝากใหบ้อกธิดาวา่อยา่กงัวล แลว้เขาจะตดิตอ่กลบัไปพรอ้มกบัแบบแปลน

ใหมข่องเรอืนท่ีจะฟ้ืนฟู

โชคดีท่ีเจ้าแก่ยังอยู่ดีมีสุขในท่ีจอดรถตั้งแต่เม่ือคืนวาน แต่ก็ยังมี 

ความโชครา้ยในความโชคดี นั่นคือเขาลมืไปวา่กญุแจรถอยูใ่นกระเป๋ากางเกงยีน
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ตวัโปรดท่ีเขายอมตดัใจถอดทิง้ไปเม่ือคืน

แต่นั่นไม่ท�าใหช้ายหนุ่มสิน้หวงั เขามองซา้ยมองขวาก่อนเดินตรงไป 

นั่งย่อเข่าขา้งเจา้แก่ แลว้ขุดความรูข้า้งสนามแข่งมาใชจ้นสามารถสตารต์รถ 

รุน่เก่าไดโ้ดยไม่ใชก้ญุแจ จากนัน้ก็บิดแฮนดเ์รง่ความเรว็ออกจากโรงพยาบาล

ทนัที

กอ้งปฐพีขบัข่ีไปตามถนนท่ีขนาบขา้งดว้ยทุง่หญา้ป่าโปรง่เรื่อยไป สดู

กลิ่นดินชืน้สดช่ืนท่ียงักรุน่ในไออากาศเขา้ปอด แตก็่ไม่อาจทดแทนกลิ่นผมนุ่ม

หอมของคณุหมอสาวท่ียงัตดิอยูใ่นหวัใจ

ปัง! 

แตเ่สยีงปืนดงัสนั่นท�าลายความสงบของป่ากระตกุชายหนุม่ใหต่ื้นจาก

ภวงัคฝั์นหวาน พอหนัหลงัไปยงัทิศทางตน้ก�าเนิดเสยีงปืนนัน้ ก็สบถในใจแลว้รบี

บดิเจา้แก่เรง่ความเรว็เตม็ก�าลงัเทา่ท่ีมนัจะท�าได้

ปัง!   

เจา้ของปืนยงัคงไลยิ่งเขาจากรถกระบะคนัโตไมล่ดละ ตอ่ใหไ้มเ่หน็หนา้

คา่ตา ก็มั่นใจวา่เป็นโจทกเ์ก่าท่ีขนทัง้ก�าลงัและอาวธุมาเพ่ือช�าระหนีแ้คน้ 

ในเรือ่งการแขง่ความไวเขาไมเ่ป็นรองใครในสนาม แตถ่า้นอกสนามกบั

คูแ่ขง่ท่ีมาพรอ้มอาวธุครบมือแบบนี ้เหน็ทีจะรอดยาก จะใหห้กัเลีย้วเขา้ป่าก็ยงั

ท�าไมไ่ดเ้พราะขา้งหนึ่งเป็นผาและอีกขา้งเป็นสนัดินภเูขา ย่ิงทางลาดชนัแบบนี ้

จะซิ่งเจา้สองลอ้ของคุณหมอสาวหนีตาย อาจไดต้ายก่อนเพราะกลิง้ตกเขา  

คิดไว้ในหัวว่าถ้ารอดจากความอาฆาตของคู่อริในครั้งนีไ้ด้ เขาจะถอยรถ

มอเตอรไ์ซคค์นัใหมใ่หค้ณุหมอ

ปัง!

ยงัไมท่นัไดค้ดิวา่จะเลอืกรุน่ไหนใหเ้ธอดี ก็มีอีกหนึง่นดัตามมา กอ้งปฐพี

บิดแฮนดส์ดุแรง แต่ก็ไม่ไดเ้ร็วไปกว่าเดิมเท่าไร แถมเสียงเครื่องยนตก็์เริ่มดงั

แปลก ๆ คลา้ยคนใกลต้าย

“เลน่กแูลว้ไหมละ่เจา้แก่” ชายหนุม่สบถ 
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ปัง! ปัง!

พวกมนัคงกะช�าระหนีใ้หจ้บวนันี ้ถงึไมล่ดราวาศอกกนับา้ง และแมด้วง

เขาคงยงัไมถ่งึฆาตจงึรอดจากลกูตะกั่วสองนดัซอ้นลา่สดุมาได ้แตน่ดัตอ่ไป เขา

จะตายเป็นผีสางเฝา้ป่าหรอืไม ่คงตอ้งวดัใจกนั

ปัง!

เดชะบุญท่ีสรา้งมายงัถูกดึงมาใช ้เขารอดจากนัดสุดทา้ยมาไดจ้าก 

การขบัข่ีฉวดัเฉวียนตามประสบการณ ์แตพ่อว่ิงเลยโคง้มา ก็มีเด็กสาวคนหนึ่ง

พุง่มอเตอรไ์ซคพ์รวดออกมาจากขา้งทาง จนเขาตอ้งเบรกตวัโก่ง

“ไอโ้จรขโมยมอเตอรไ์ซค!์” เดก็สาวชีนิ้ว้วา่กลา่ว  มองเขาดว้ยใบหนา้ 

บึง้ตงึ “นายรูไ้หมวา่มอเตอรไ์ซคท่ี์ขโมยมาเป็นของใคร!”

กอ้งปฐพีหายใจเรว็ หนัหนา้กลบัไปมองเห็นว่าเจา้โจทกพ์วกนัน้ยงัไม่

เลยโคง้มา จงึรบีตอบแลว้จะขบัตอ่ “ของคณุหมอไหมแกว้”

แตค่ณุเธอยงัไถรถมาขวาง “รูแ้ลว้ยงัจะขโมย!”

“ฉนัไมไ่ดข้โมย!”

“ไอโ้จรหนา้ดา้น หนา้ตาดีเสียเปลา่ น่ีถา้ฉนัไมไ่ปโรงพยาบาลแลว้เห็น

กบัตา เจา้แก่ของคณุหมอมีหวงัโดนช�าแหละชิน้สว่นแน!่”

เสียงเครื่องยนตร์ถกระบะดงัใกลเ้ขา้มาแลว้ กอ้งปฐพีจงึตอ้งตดัสินใจ

สกัอยา่ง เขาทิง้เจา้แก่ไว ้แลว้วาดขาขึน้ครอ่มนั่งซอ้นรถของเดก็สาวดา้นหลงั จาก

นัน้เอือ้มสองแขนจบัแฮนดร์ถของเธอมั่น สว่นเดก็สาวเจา้ของรถท่ีถกูโอบลอ้มก็

กรดีรอ้งโวยวาย

“ไอบ้า้ ขโมยรถแลว้จะขโมยสวาทฉนัดว้ยหรอืไง บอกไวก่้อนนะวา่ ถงึ

นายจะหลอ่ ฉนัก็ไมย่อมเสียพรหมจารใีหโ้วย้!”

ปัง!

แลว้เสียงลั่นไกปืนก็หยุดเสียงกรีดรอ้งของเด็กสาวใหเ้งียบสนิท จน 

กอ้งปฐพีไมแ่นใ่จวา่จะขอบคณุเจา้ของกระสนุนั่นดีหรอืไม่

“ระหวา่งเสียพรหมจารกีบัเสียชีวิต เธอจะเลือกอะไร!” 
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และไมมี่เวลาอธิบายอะไรอีก กอ้งปฐพีบิดแฮนดจ์นสดุ สง่ผลใหร้ถพุง่

ทะยานไปขา้งหนา้ดว้ยความเรว็รอบสดุ เสียงเครื่องยนตแ์ตง่แหลมเลก็ดงัสนั่น

จนนกป่าแตกต่ืนกระพือปีกบินฮือจากรงั ส่วนเสียงรอ้งปรอทแตกของเด็กสาว 

คนนีก็้ดงัลั่นไมแ่พก้นั

รถมอเตอรไ์ซคค์นัใหม่เครื่องยงัดีเรง่ความเรว็รอบไดอ้ย่างใจกอ้งปฐพี 

เขาไมแ่ตะเบรกเลยแมจ้ะว่ิงลงเนินเขาท่ีเลีย้วลดคดเคีย้ว และพอเขา้สูช่ว่งเนินท่ี

ชนัท่ีสดุ เดก็สาวก็กรดีรอ้งราวกบัเลน่เครือ่งเลน่ท่ีเสียวท่ีสดุในชีวิต 

“คณุพระคณุเจา้ชว่ยลกูชา้งดว้ย!”

“จะรอ้งอะไรนักหนา ฉันเอาอยู่น่า!” ไม่ได้อยากโอ้อวด แต่เรื่อง 

ความช�านาญในการขบัข่ีมีมากพอจะชว่ยแมล่กูชา้งตวันีไ้ดแ้น่

“เอาไมอ่ยู ่เอาไมอ่ยู!่” แตเ่ธอยงัคงกรดีรอ้ง 

“ก็บอกว่าเอาอยู่!” เขาย�า้ใหเ้ธอมั่นใจ แต่เม่ือเด็กสาวตะโกนประโยค 

ตอ่มา ระดบัความมั่นใจของชายหนุม่ก็แตะพืน้ดนิ 

“ก็รถของฉนัมนัเบรกไมดี่!๊” บอกเสยีงแหลมเลก็แลว้โหยหวนปานขาดใจ 

“แมจ่า๋ รอรบัวิญญาณอีตรรีตันด์ว้ยยย!”

 





บทที่ 10
เริ่มเกม

ท้องฟ้าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงไม่ได้กระจ่างใสอย่างใน

จินตนาการ ย่ิงแสงเหลืองนวลทอประกายมากเท่าใด ก็ย่ิงสอ่งใหเ้ห็นม่านเมฆ

ฝนทึมเทาท่ีก�าลงัแผ่ขยายอิทธิพลกวา้งออกไป เห็นทีค�่าคืนนีส้ายสืบจ�าเป็น 

คงตอ้งบอกลาราชินีแหง่รตัตกิาลก่อนท่ีเธอจะถกูกลนืกินหายไป แลว้หนัสายตา

มาจอ้งมองตัวเลขบนหนา้ปัดนาฬิกาขอ้มือท่ีก�าลังขยับสู่เวลานัดหมายกับ 

โคโยตีส้าว

แตเ่ลยเวลานดัมานานแลว้ก็ยงัไมมี่ว่ีแววของหญิงสาว จงึตดัสนิใจดบั

เครือ่งยนต ์แลว้เฝา้มองฝนเมด็ละเอียดท่ีโปรยลงมาเกาะกระจกหนา้รถจนฉ�่าชืน้ 

กระทั่งรา่งอรชรกา้วยา่งออกจากตรอกแคบ เขาจงึจะเปิดประตรูถออกไป ถา้ไมมี่

ไฟหนา้รถท่ีขบัผา่นทางมาสอ่งสวา่งเขา้ใบหนา้นวลกระจา่ง ระพีพฒันก็์จะไมท่นั 

ไดเ้หน็เลยวา่หญิงงามในชดุเดรสรดัรูปสดี �ากลางสายฝนคนนัน้คือคณุนายดารา 

ไมใ่ชโ่คโยตีส้าวคนท่ีก�าลงัรอคอย

เขาจึงตอ้งรอจนกว่าเธอขึน้รถคนัท่ีจอดทิง้ไวก้ลางสายฝน แลว้ขบัรถ

ออกไปโดยไรเ้งาของสมนุคนสนิท พลนันัน้ก็เกิดค�าถามผดุในหวัวา่ ความงดงาม
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ของคณุนายดาราไมอ่าจหยดุยัง้เสี่ยเกียงใหล้ะตณัหากามารมณไ์ดเ้ลยหรอื

ก๊อก ๆ!

เสียงเคาะกระจกหนา้ต่างรถเรียกสายตาใหห้นัไปทางหญิงสาวท่ียืน 

ยอ่ตวักอดอกมองจากภายนอกรถ เขาจงึรบีปลดลอ็กใหเ้ธอไดห้นีความเยน็ของ

สายฝนเมด็หนาเขา้มาหลบในรถท่ีอบอุน่กวา่

“กวา่จะมาหาคณุได ้ฉนัตอ้งรอใหค้ณุนายดารากบัไอส้ �ารดิออกจากผบั

ก่อน” 

หญิงสาววา่พลางลว้งมือในกระเป๋ากางเกงยีนตวัสัน้ท่ีเปียกโชกไมต่า่ง

จากเสือ้สายเด่ียวสีด �า หยิบเอาถงุพลาสติกใสขนาดเลก็ท่ีใสม่วนบหุรี่ไวภ้ายใน 

แลว้สบถเสียงเบาเม่ือไมขี้ดไฟท่ีอยู่ในกระเป๋าหลงักางเกงยีนเปียกชืน้ใชก้าร 

ไมไ่ด้

ระพีพฒันจ์ึงเอือ้เฟ้ือดว้ยการจดุไฟแช็กของตวัเองให ้แลว้สงัเกตเห็น

ความอิดโรยรอบดวงตาท่ีไมอ่าจปกปิดใหมิ้ดไดด้ว้ยเครือ่งส �าอาง

“นายส�ารดิไมไ่ดไ้ปกบัคณุนาย” ท่ีเขารูเ้พราะเหน็ดว้ยตาตนเอง

“ไอส้ �ารดิมนัคงไปท�างานใหค้ณุนาย” 

“แลว้คืนนีค้ณุนายไปท่ีไหน”

“ฉนัไมรู่”้ เธอตอบก่อนมวนบหุรีจ่ะถกูยกขึน้จดปลายเรยีวปากสแีดงสด 

“ไมใ่ชว่า่ไมใ่หค้วามรว่มมือ แตฉ่นัไมรู่จ้รงิ ๆ วา่คณุนายไปไหน”

“แลว้เสี่ยเกียงละ่”

หญิงสาวเหยียดยิม้ “เสีย่นะ่หรอื ถา้ไมเ่รยีกเดก็ไปมั่วบนหอ้งท�างานของ

คณุนายเวลาคณุนายไมอ่ยู ่ฉนัก็ไมเ่หน็จะท�าอะไร นอกจากเมายาในผบัแลว้รอ

ไอส้ �ารดิกลบัมาคมุงานตอ่”

คิว้เขม้สีด �าสนิทตดักบัผิวขาวของระพีพฒันข์มวดมุน่ “เธอพดูอยา่งกบั

เสี่ยไมใ่ชเ่จา้ของผบั”

“ใครเป็นหรอืไมเ่ป็นเจา้ของ ฉนัไมรู่ห้รอก” เสยีงของเธอฟังดอูอ่นลา้ โยน

มวนบหุรีอ่อกนอกหนา้ตา่งใหห้ยาดฝนชว่ยดบัเปลวรอ้น 
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“แลว้ท�าไมเธอยอมเป็นเมียนอ้ยเสี่ย ฉนัสบืมาวา่เธอคบกบัป๋องก่อนจะ

ไปเจอเสีย่” ระพีพฒันเ์คน้คืบค�าถามตอ่ไป แมจ้ะเหน็แววไมพ่อใจจากหางตาของ

โคโยตีส้าว แตท่กุอยา่งท่ีเก่ียวกบัเธอคือขอ้มลูส�าคญัในการท�างาน

“แลกกบัอิสรภาพของป๋อง” เสียงท่ีตอบกลบัมานัน้แผว่เบา 

“อิสรภาพของป๋อง?”

หญิงสาวเอนศีรษะพิงกบัเบาะ ส่งสายตามองเม็ดฝนท่ีเกาะพราวบน

กระจกรถ “ตอนแรกท่ีฉนัออกจากโรงเรยีนหลงัพอ่เขา้คกุ มีปา้ยประกาศรบัสมคัร

พนกังานเสิรฟ์ตกอยู่ท่ีประตเูขา้หอ้งพกั ในตอนนัน้พนกังานเสิรฟ์เต็มแลว้ แต่

ต �าแหนง่โคโยตีว้า่งอยู ่ฉนัเลยสมคัร”

“แลว้จากโคโยตีไ้ปเป็นเครือ่งสงัเวยกามไดย้งัไง”

เรียวปากอ่ิมสีแดงเมม้เขา้หากนั “ฉันถกูเสี่ยมอมยาแลว้เสียท่า ป๋อง 

รูเ้ขา้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ มาคยุกับเสี่ยใหเ้ลิกยุ่งกับฉัน แต่ป๋องก็เสียรูต้าแก่ 

เจา้เลห่ ์ไปเช่ือวา่ถา้สง่ยาใหก็้จะปลอ่ยฉนัเป็นอิสระ”

เสียงของเธอเงียบหายไปหลายนาที กว่าจะเรียบเรียงค�าพดูต่อมาได ้

“แลว้เจ้าเสี่ยเลวมันกลับมาบอกฉันว่า ถ้ายอมให้มันเสพสมต่อไป มันจะ 

ไมท่ �าอะไรป๋อง”

“แตป๋่องก็ตาย” ชายหนุม่ตอกย�า้ความจรงิ

“ตายโดยไมรู่ว้า่เป็นฝีมือใคร” 

ระพีพฒันล์อบถอนหายใจ เบนสายตาไปมองมือขา้งท่ีพนัผา้พนัแผล

ของตวัเอง “ฉนัไมอ่ยากบอกใหเ้ธอกงัวลไปมากกวา่นี ้แตเ่ธอควรจะรูไ้วด้ว้ยวา่ 

เพลงพิณก็ก�าลงัถูกตามฆ่าอยู่ แมจ้ะไม่ส �าเร็จ แต่ไอฆ้าตกรนั่นก็เอาชีวิตพ่อ 

ของเธอไปแทน”

เอือ้ยกดัฟันแนน่ “แลว้ฉนัตอ้งท�าอะไรบา้ง” 

“หาทางใหฉ้นัเขา้ไปท�างานในมนูไลตช์าโดว ์เธอท�าไดห้รอืเปลา่” 

“ไม่แน่ใจ แต่จะลองดู” แลว้เอีย้วตัวไปผลักประตูรถเตรียมลง แม ้

สายฝนจะยงัโปรยลงมาไม่ขาดสาย “ฉนัตอ้งไปแลว้ และจะเป็นฝ่ายติดตอ่คณุ
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เอง” 

เธอบอกแลว้ลงจากรถ ว่ิงฝ่าสายฝนไปก่อนท่ีเขาจะเรียกเธอไวท้ัน  

ระพีพฒันจ์งึฉวยรม่พบัแลว้กางมนัออก จากนัน้ตามไปควา้ตน้แขนโคโยตีส้าว

“เอาร่มคันนีไ้ปดว้ย ถึงตัวเธอจะเปียกแลว้ก็ตาม แต่ไม่จ �าเป็นตอ้ง 

ตากฝนซ�า้จนเป็นหวดั”

ดวงตาโศกท่ีจอ้งมองมามีแววไหววบู เธอคลายแขนบางทัง้สองท่ียกขึน้

กอดอกออกมารบัรม่ไปจากชายหนุ่ม  แมค้ �าพดูของเขาจะไม่ไดช้่วยใหส้ภาพ

จิตใจฟ้ืนฟู แต่ก็ช่วยใหห้วัใจอบอุ่นอย่างประหลาด และถา้เขากับเธอพบกัน 

ดว้ยเหตผุลของความยตุิธรรม นั่นก็พอควรแลว้แก่การยอมเสี่ยงรว่มมือ

“ขอบคณุนะ แต่คนอย่างฉันมนัภูมิตา้นทานแข็งแรง” เรียวปากบาง 

สีแดงคลี่ยิม้เล็กนอ้ย แลว้หมุนตัวเดินจากไปสู่มูนไลตช์าโดว ์สถานท่ีสรา้ง 

ภมิูตา้นทานชีวิตใหแ้ก่เธอ 

เม่ือรา่งบอบบางของโคโยตีส้าวหายลบัเขา้ไปในผบั ระพีพฒันก็์กลบัไป

ขึน้รถแลว้ขบัดว้ยความเรว็ไปจนถงึจดุนดัหมายตอ่ไป ซึง่ก็เลยเวลาท่ีสญัญากบั

เพ่ือนรว่มเกมไปเพียงไมก่ี่นาที

“ถา้คืนนีม้งึไมม่าตามนดั กจูะตามไปหามงึถงึผบั” ตฤณพดูพลางเขมน้

ตามอง แลว้หยิบสัมภาระของธิดาขึน้ถือ หญิงสาวเพียงผูเ้ดียวในทีม ส่วน 

เพลงพิณนัน้หลบัในรถของตฤณไปก่อนหนา้นีน้านแลว้

“กฝูากดว้ยนะ” ระพีพฒันบ์อกกบัตฤณ 

“อยา่หว่ง แตม่งึอยูท่างนีก็้อยา่มวัหลงดยูายโคโยตีส้า่ยเอวจนไมร่ะวงั

ภยั” 

ตฤณกระตกุยิม้พดูแลว้ตอ่ยท่ีแกม้เบา ๆ  จากนัน้ลากแขนแมเ่พ่ือนสาว

ใหข้ึน้รถแลว้ออกเดินทางไปตามเสน้ทางท่ีมุ่งสู่จุดหมาย ซึ่งมีเพียงไฟถนน 

สีเหลืองสม้สอ่งใหค้วามสวา่งเป็นระยะ จากบา้นเรอืนท่ีตัง้เรยีงกนัอยา่งแออดัก็

เริม่เปลี่ยนเป็นทุง่หญา้โลง่กบัทอ้งนา

“ตฤณ ช่วยเลีย้วเขา้ป๊ัมน�า้มนัใหด้ว้ยนะ ฉนัอยากแวะรา้นสะดวกซือ้” 
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ธิดาเอย่ขอกบัสารถีหนุม่

แมจ้ดุหมายจะห่างไปไม่ก่ีกิโลเมตร ตวัเขาเองก็คงปวดเม่ือยเอาการ

เหมือนกนั จึงเลีย้วรถเขา้สถานีบรกิารน�า้มนั แลว้ลากเพลงพิณใหล้กุจากหว้ง

นิทราแสนหวาน เดินตามธิดาเขา้ไปในรา้นสะดวกซือ้ท่ีมีนกัเดินทางยามราตรี

บางตา 

คงเป็นเพราะสถานีบริการน�า้มนัแห่งนีห้่างจากตวัเมืองมาไกล และ 

ไมไ่ดต้ัง้อยูบ่นเสน้ทางของแหลง่ทอ่งเท่ียวส�าคญั หญิงสาวใบหนา้หวานผูม้าจาก

เมืองใหญ่จงึเลือกซือ้สนิคา้ไดส้บายโดยไมต่อ้งเบียดเลือกสนิคา้กบัใคร

“น่ีเธอจะเหมาหมดทัง้รา้นเลยหรอืไงยายธิดา”  

แต่ธิดาไม่สนใจค�ากระแนะกระแหน เพราะก�าลงัจดจ่อกับรายการ

สิ่งของในกระดาษ แลว้ไลอ่า่นพรอ้มใชนิ้ว้ชีต้ามรายการทีละบรรทดั

“นมอดัเม็ด บะหม่ีกึ่งส �าเรจ็รูป แลว้ก็...” แตเ่สียงสนทนาของพนกังาน

สองคนท่ีเรยีงของอยูด่า้นหลงัหยดุสมาธิของเธอไวด้ว้ยค�าวา่ ‘ซเูปอรไ์บคส์ีด �า’

“ตกลงนายทรงชัยตามหาคนข่ีซูเปอรไ์บคส์ีด �าคันนั้นเจอหรือยัง” 

พนกังานรา้นสะดวกซือ้คนหนึง่เอย่ถามเพ่ือนรว่มงาน

“ไมรู่ว้ะ่ แตก่ไูมอ่ยากใหเ้จอเลย สงสารเขา อตุสา่หเ์ป็นคนดีชว่ยคนเดือด

รอ้น แต่คู่กรณีดนัเป็นไอโ้ท งานนีกู้ว่ามีฆ่าหมกศพอีกเหมือนรายท่ีผ่านมา” 

พนกังานอีกคนเสนอความเหน็

ซเูปอรไ์บคส์ีด �าท่ีมีโอกาสผา่นมาแถวนีอ้าจมีมากมายหลายคนั แตค่น

ท่ีพวกเขาเอ่ยถึงนัน้คือใคร ธิดารูส้กึหวั่นในอกและสงัหรณใ์จประหลาด พรอ้ม

กบัหนัไปมองชายหนุม่ดวงตาเรยีวท่ีคิว้ขมวดเขา้หากนั

“รบีไปกนัเถอะ อยา่พิรีพิ้ไร” ทวา่ตฤณแตะแขนบางเพ่ือเตือนเรือ่งเวลา

แมจ้ะตดิใจในบทสนทนาของพนกังานสองคนนัน้มากแคไ่หนก็ตาม

เม่ือออกจากสถานีบรกิารน�า้มนั ในหอ้งโดยสารยงัคงไมมี่เสียงสนทนา

นอกจากเสียงสดูเสน้บะหม่ีถว้ยของเพลงพิณ ส่วนธิดายงัจมจ่อมไปกบัค�าพดู

ของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ 
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“พิณ แกคิดว่าไอค้นท่ีอยากฆ่าแกมีใครไดบ้า้ง” ตฤณชวนเด็กหนุ่ม

สนทนา

“ถา้นอกจากคูอ่รท่ีิชอบหาเรือ่งผมบอ่ย ๆ ผมก็ไมมี่ศตัรูท่ีไหน”

“เจา้มือโต๊ะพนนัละ่” ชายหนุม่ไลค่ �าถาม

“ผมไมเ่ลน่การพนนั” 

“แลว้จะมีใครไดอี้กละ่ท่ีอยากไดชี้วิตเธอ ถา้ไม่ใช่เจา้หนีท่ี้ตอ้งการฆ่า

ลา้งหนี ้ก็นา่จะเป็นฆา่ลา้งแคน้”

“ผมไม่รู.้.. ไม่รูเ้ลย” เพลงพิณเริ่มไม่อยากอาหารเสียแลว้ “ทัง้พ่ีป๋อง  

ลงุอ�าพนั แลว้ก็ผม... สว่นไอบ้า้ท่ีจะฆา่ผมบนรถเมลก็์โดนฆา่ปิดปากไปแลว้”

“หรอืวา่...” ธิดาเกิดความสงสยับางอยา่ง “พวกมนัอาจเป็นลกูสมนุของ

นายพนาท่ีตอ้งการแกแ้คน้ใหน้ายของพวกมนั”

“ผมไมเ่ขา้ใจ พวกผมไปท�าอะไรใหม้นัแคน้”

“นายก�าธร... พอ่ของเธอยอมหกัหลงัพวกมนับอกทางลดัสูค่า่ยนายพนา

เพ่ือใหค้นไปชว่ยฉนัตอนท่ีถกูจบัตวัไปเม่ือปีก่อน” 

หญิงสาวจึงตอ้งอธิบาย และยามเอ่ยถึงเรื่องนีที้ไร จิตใจของธิดาก็ 

วนเวียนกลบัไปในวงัวนความรูส้กึผิด ซึง่มนัก็ควรจะจบไปแลว้หลงัการตายของ

นายพนา แตแ่ลว้พวกมนัก็เริม่ประกาศการมีตวัตนดว้ยการครา่ชีวิตคนท่ีเก่ียวขอ้ง

ทัง้หมด สารวตัรอชัวินจงึมั่นใจวา่สมนุชั่วตวัรา้ยยงัมีชีวิตเหลือรอดอยู ่

“แต่นายก�าธรถูกงูกัดตายก่อนไปถึงค่ายดว้ยซ�า้ แลว้พวกมนัจะรูไ้ด ้

ยงัไงวา่นายก�าธรหกัหลงั” เสียงของตฤณแทรกเขา้สูค่วามคดิของธิดา 

“แลว้เท่าท่ีจ�าได ้นายก�าธรบอกว่ามีแค่นายฉ่อย นายอ�าพัน แลว้ก็ 

นายก�าธรเท่านัน้ท่ีรูท้างลดั แลว้ทัง้ฉนัทัง้ไอก้ลางก็ถกูพวกมนับางคนเห็นหนา้

ตอนแอบลอบเขา้คา่ย นายฉ่อยตายตอนหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษบกุทลายคา่ยโจร 

ฉะนัน้คนท่ีรอดจากการจบักมุตอนนัน้จะเป็นใครกนัละ่”

“ลงุอ�าพนั” เพลงพิณเปรยค�าตอบ 

“แตม่นัไรเ้หตผุลสิน้ดี!” แลว้ฉบัพลนัก็ออกอาการไม่พอใจตามประสา
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คนวยัรอ้น “ถา้พอ่ผมเป็นคนหกัหลงั ก็ตอ้งฆา่ผมคนเดียว ท�าไมตอ้งฆา่พ่ีป๋องกบั

ลงุอ�าพนัดว้ย!” 

“น่ีเป็นเหตผุลท่ีไอก้ลางหาทางแฝงตวัเขา้ไปในมนูไลตช์าโดว ์เพราะ 

ยงัมีประเด็นการคา้ยาของป๋องกบันายอ�าพนัท่ีสารวตัรเช่ือวา่อาจเช่ือมโยงไปสู่

สมนุท่ีเหลือของนายพนา” ตฤณพยายามเช่ือมโยงเหตผุลดว้ยตวัเอง

เพลงพิณกดัฟันแนน่ “ผมเป็นหว่งแม ่ผมจะไปหาแม”่

“เด๋ียวก่อนส ิถา้ใครคนนัน้ตอ้งการลา้งแคน้จรงิ แลว้เธอไปหาแมต่อนนี ้

เทา่กบัวา่ไปตายทัง้แมท่ัง้ลกูเลยนะ” ธิดาเตือนสติ

“แลว้จะใหผ้มท�ายงัไง!” เพราะความอดัอัน้สั่งสมจงึท�าใหเ้พลงพิณเผลอ

ตวาดใสห่ญิงสาว

“ท�ายงัไงก็ไดท่ี้ไมใ่หต้วัมงึตายฟรไีง ไอค้วาย!” 

ลั่นเสยีงของตฤณ หยดุความคดิของเดก็หนุม่ไวไ้ดช้ะงกั แมว้า่เพลงพิณ

จะไม่แสดงอาการขุ่นขอ้งออกมาใหเ้พ่ือนรว่มทางเห็นอีก แต่ความเจ็บแสบจน

อกกลดัหนองก็หา้มน�า้ตาไมอ่ยู ่

นกัเดนิทางทัง้สามมาถงึท่ีหมายในเวลาเชา้มืด ธิดาเป็นผูก้า้วขาลงจาก

รถคนแรก เธอสดูไอดนิกลิ่นฝนแสนสดช่ืน ซึง่ธรรมชาตขิองบา้นป่ากลางเขาควร

จะสรา้งความผอ่นคลาย แตไ่มเ่ป็นเชน่นัน้ เพราะบา้นเรอืนของชาวบา้นท่ีเคยอยู่

ในความทรงจ�า บดันีเ้หลือเพียงซากปรกัหกัพงัอนัเกิดจากพระเพลิงฝีมือสมนุ 

โจรป่าชั่วรา้ยท่ีคดิครา่ชีวิตเธอ

“มาครัง้ท่ีสอง ฉนัก็ยงัคิดวา่หมูบ่า้นนีแ้ปลกพิกล” ตฤณเอย่พดูเม่ือยก 

กระเป๋าสมัภาระลงจากรถ

“ท�าไมเหรอ ท่ีน่ีมีผีเฮีย้นวิญญาณรา้ยหรอืไง” เพลงพิณเดนิหิว้กระเป๋า

ตวัเองมาสมทบ

“เฮีย้นไมเ่ฮีย้นไมรู่ ้รูแ้ตว่า่ถา้ฉนัเป็นเธอนะธิดา ฉนัไมก่ลา้มาเสนอหนา้ 

ท่ีน่ีหรอก”

ถงึค�าพดูของตฤณจะท�าใหห้ญิงสาวจกุเสยีดอก แตเ่ม่ือมาถงึแลว้จะให้



หนัหลงักลบัก็ไม่ยอม ธิดาจึงควา้กระเป๋าจากตฤณแลว้กา้วเดินไปยงัเรือนของ

ผูใ้หญ่บา้น ซึง่ก็ไดท้ราบความวา่พ่ีชายของเธอพ�านกัอยูท่ี่เรอืนหลงัสดุทา้ยของ

หมูบ่า้นชนเผา่ 

แต่ความต่ืนเตน้ท่ีจะไดพ้บพ่ีชายกลับถูกลดทอนลง ก็ตอนเห็นรถ

มอเตอรไ์ซคค์นัโปรดของเขาท่ีจอดสนิทอยูใ่ตถ้นุเรอืนหลงันัน้

“เจา้แบล็กแบร!์” ธิดารอ้งเสียงหลงแลว้ว่ิงเขา้ไปมองสภาพยับเยิน 

ของมนัใกล ้ๆ  ไมเ่พียงแคเ่ธอเทา่นัน้ท่ีตกใจ ตฤณผูเ้ป็นคูห่รูว่มแขง่รถมอเตอรไ์ซค์

ทางเรยีบก็เชน่กนั

แลว้ค�าพดูของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ท่ีป๊ัมน�า้มนัก็ลอยเขา้หวัหญิงสาว 

เธอจงึรอ้งเรยีกหาพ่ีชายแลว้ว่ิงขึน้บนัได เกิดเสยีงเอีย๊ดอ๊าดสรา้งความหวาดเสยีว

ใหต้ฤณและเพลงพิณ ดว้ยเกรงวา่บนัไดอาจหกัแลว้หญิงสาวจะรว่งหลน่ลงมา 

ทว่าบนเรือนนัน้ไรว่ี้แววคนอยู่อาศยั แมจ้ะเคาะประตดูงัเท่าไรก็ไม่มี

เสียงตอบ ใจของธิดารอ้นรนจนทนไม่ไหว นึกขึน้ไดว้่าอาจมีอีกคนท่ีรูว้่าพ่ีชาย 

อยู่ ท่ีไหน จึงว่ิงไม่คิดชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านช้างเพ่ือถามหาคนส�าคัญกับ 

คณุหมอสาว

ในตอนท่ีก�าลงัใกลพ้น้เขตแดนหมูบ่า้นกะเหรีย่ง ดวงตาสนิีลเหลอืบเหน็

เงาตะคุ่มแถวชายป่ากลว้ย แต่พอหยดุขาแลว้จอ้งมองไปท่ีความเคลื่อนไหว ก็ 

ไมพ่บอะไรผิดแปลกนอกจากลมพดัใบตองปลวิ

“ธิดา อยา่วิ่งมาคนเดียวแบบนีไ้ดม้ัย้เลา่!” ตฤณเขา้มาควา้แขนไว ้แลว้

ต�าหนิเธอเสียยกใหญ่ ก่อนลากตวักลบั

หญิงสาวจึงเก็บความสงสยัเรื่องเงานัน้ไว ้แลว้เดินตามเพ่ือนหนุ่มไป 

โดยยังไม่ทิง้สายตาจากเงามืด ซึ่งความมั่นใจของธิดาก็ไดร้บัการพิสูจนใ์น 

ตอนท่ีอาทิตยฉ์ายแสงสวา่งมากพอจะเหน็วา่ มีรอ่งรอยรองเทา้ตรงจดุท่ีเธอเหน็

จรงิ แตส่ิ่งท่ีธิดาไมแ่นใ่จ คือลกัษณะของรอยประทบับนผืนดนินัน้ คลา้ยกบัเป็น

รอยรองเทา้สน้สงูของผูห้ญิง







บทที่ 11
ผมห่วง

ขอบคุณสวรรคท์ีเ่ขายังไม่ตาย!

กอ้งปฐพีป่าวรอ้งในใจหลงัจากการซิ่งทา้ความตายลงเนินโคง้หกัศอก

แสนชนัดว้ยความเรว็ระดบัเบรกพงั ซึง่มนัก็พงัแลว้จรงิ ๆ เดชะบญุท่ีพอลอ้แตะ

ตีนเนิน ทางก็พลิกผนัเป็นขึน้เขา ช่วยชะลอความเรว็บวกกบัใชร้ะบบเบรกเทา้ 

ท่ีท�าให้พืน้รองเท้าผ้าใบของเขาถึงคราวอวสาน แต่ก็ยังดีกว่าตกเหวตาย 

ดว้ยประการทัง้ปวง

“ฮือ...ถา้ฉันเป็นอะไรไป นายจะตอ้งรบัผิดชอบ!” เสียงของเด็กสาว

ครวญครางดงึอารมณแ์หง่ความปรดีาของเขาหลงัรอดชีวิตกลบัมา

“ถ้าเธอเป็นอะไรไปจริง ฉันก็รับผิดชอบไม่ได้ เพราะตายไปแล้ว 

เหมือนกนันั่นแหละ” ชายหนุ่มลอบถอนหายใจ แลว้บงัคบัเจา้เบรกแตกต่อไป

ดว้ยความเรว็ระดบัต�่า “แตถ่า้เธอไมพุ่ง่รถมาขวางฉนั ก็ไมต่อ้งมารอ้งหม่รอ้งไห้

เป็นเดก็อนบุาลแบบนี”้

“ยงัจะมาโทษฉนัอีก” เจา้หลอ่นแหวใส ่แลว้แกะมือหนาท่ีก�าลงับงัคบั

แฮนดอ์อกจากมอเตอรไ์ซคข์องตน “ลงไปเลย น่ีรถของฉนั เรื่องขโมยรถพ่ีไหม 
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ฉนัจะยกโทษให ้สว่นนายก็หนีลกูปืนเขา้ป่าไปเลยนั่นแหละ”

“ก็บอกแลว้ไงว่าไม่ไดข้โมย” พอโดนขบัไล่ไสส่ง กอ้งปฐพีก็ลงจากรถ 

ยืนกอดอกถกเถียงขอ้กลา่วหา

“ไมไ่ดข้โมยแลว้ท�าไมถงึมีสกิลแบบนัน้ได ้ถา้ไมใ่ชพ่วกมิจฉาชีพละก็...”

“ฉนัเป็นนกัแขง่มอเตอรไ์ซคท์างเรยีบสมคัรเลน่” ชายหนุม่ไมร่อฟังค�า จงึ

ชิงบอกท่ีมาของทกัษะ “ส่วนเรื่องท่ีท�าไมถึงตอ้งเป็นรถของคุณหมอไหมแกว้  

ก็เพราะฉนัเป็นคนข่ีเจา้แก่พาคณุหมอไปโรงพยาบาลเม่ือคืน”

ใบหนา้ของเจา้หลอ่นเหมือนกึ่งเช่ือกึ่งไม่เช่ือ แต่เขาไม่อยากเสียเวลา

อธิบาย เพราะหากยังอยู่ในท่ีโล่งแจง้แบบนี ้แลว้โจทกเ์ก่ายังไม่ลดละท่ีจะ 

ตามลา่ ถา้เป็นอะไรไปจรงิ ๆ เหน็ทีจะหาลกูสาวไปทดแทนพอ่แมเ่ขาไมไ่ด้

“รถไมป่กตแิบบนี ้ใหฉ้นัข่ีไปสง่ท่ีบา้นก็แลว้กนั”

“ไม ่ฉนัยงัไมอ่ยากกลบับา้น ถา้จะตอบแทนคณุท่ีพาฉนัหนีหา่กระสนุ

มาดว้ย ตอ้งไปสง่ฉนัท่ีหมูบ่า้นชา้ง” 

“หมูบ่า้นชา้ง ?” ชายหนุม่เลกิคิว้ประหลาดใจ  

“ฉันนัดพ่ีชายไว ้ เขาไปเฝ้าพ่ีไหมเม่ือคืน เช้านีน้่าจะไปส่งพ่ีไหมท่ี 

หมูบ่า้นชา้ง”

“เฝา้พ่ีไหมเม่ือคืน หรอืพ่ีชายของเธอคือ...?” คิว้เขม้ของกอ้งปฐพีขมวด

ชิดกนั

“พ่ีชายของฉนัก็เอกรตันไ์ง คนท่ีจะมาเป็นนายก อบจ. คนตอ่ไป ไมรู่จ้กั

หรอื” เดก็สาวพดูดว้ยใบหนา้เชิด ไดที้พดูทบั อวดความเดน่ดงัของพ่ีชาย

กอ้งปฐพีนกึไดว้า่ตอนดิ่งลงเนินมา คณุเธอกรดีรอ้งดงัหาแม่พรอ้มกบั

เอย่ช่ือตวัเอง จงึร �าพงึรายนามของทัง้สามเรยีงกนั

“เอกรตัน ์ทวีรตัน ์ตรรีตัน”์

“อา้ว น่ีนายก็รูจ้กัพวกเราสามพ่ีนอ้งกอ้งระบือน่ี”

เจรญิละทีนี ้น่ีเขาไปท�ากรรมกบัเจา้แกว้สามประการนีแ้ตป่างไหนหนอ 

ถงึไดม้าทวงคืนกนัเสียพรอ้มหนา้พรอ้มตา!
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“เออ แลว้นายไปมีเรือ่งกบัใครละ่ ใหพ้อ่ฉนัชว่ยจดัการใหเ้อาไหม” แต่

แมเ่ดก็นอ้ยน่ียงัมีน�า้ใจไถ่ถาม

“อยากรูจ้ริง ๆ หรือ” ก้องปฐพีคลี่ยิม้อ่อนใจ แลว้วาดขาขึน้คร่อม 

เจา้เบรกแตก โดยใหต้รรีตันซ์อ้นทา้ยดา้นหลงั จากนัน้คอ่ย ๆ  บดิแฮนดเ์ดนิรถตอ่

ไปอยา่งเบามือ 

“บอกมาเถอะน่า ทั่วหลา้ฟ้าตะวนัตก ไม่มีใครท่ีไม่กลวับารมีพ่อฉัน”  

ตรรีตันอ์วดเบง่เตม็ภาคภมิู

“ฉันมีเรื่องกับทวีรัตน”์ ชายหนุ่มบอกออกไป และคราวนีเ้ป็นฝ่าย 

เด็กสาวท่ีอึง้บา้ง “แลว้ก็คิดว่าพ่อของเธอคงก�าลงัตามล่าฉันทั่วหลา้ฟ้าปฐพี 

ตะวนัตกอยู”่

“ท่ีแทค้นท่ีมีเรื่องกับพ่ีโทก็หลบอยู่หลังช้าง น่าจะเป็นช้างตัวใหญ่ 

เสียดว้ย ถงึไดบ้งัเสียมิดชิด” น�า้เสียงของเดก็สาวเตม็ไปดว้ยการประชดประชนั

“แลว้ถา้ฉนัไม่ใหบ้อกพอ่เธอเรื่องเจอฉนั เธอจะท�าใหไ้ดไ้หม” เขาถาม

หยั่งเชิงโดยไมห่นัหนา้กลบัไป

“ถา้ท�าไมไ่ด ้จะฆา่ฉนัหมกป่าหรอืเปลา่ละ่”

กอ้งปฐพีหวัเราะขบขนั “หนา้ตาฉนัเหมือนคนท่ีจะท�าแบบนัน้หรอืไง” 

“โบราณวา่รูห้นา้ไมรู่ใ้จ ย่ิงไมรู่จ้กัหนา้ย่ิงไมก่ลา้ไวใ้จ” คณุเธอตอบเป็น 

กลอนเสียเพราะพริง้ “เลีย้วเขา้ถนนตรงป่ายางนั่น มนัเป็นทางลดัไปหมู่บา้น

กะเหรีย่ง อยา่งนอ้ยก็หลบเลี่ยงการเจอตวัทางถนนใหญ่ได”้

ค�าแนะน�านีช้ว่ยใหก้อ้งปฐพีอุน่ใจขึน้มาวา่ แมเ่ดก็สาวเสียงปรอทแตก

จะไมว่ิ่งแจน้ไปตามบดิาของเธอใหม้าถลม่เขา 

กอ้งปฐพีและตรรีตันต์ะลอนตามป่ายางจนเขา้เขตหมูบ่า้นกะเหรีย่ง ใน

ตอนแรก เขาจะขอลงก่อนแลว้ใหต้รีรตันข์บัต่อไปเอง แต่ในตอนท่ีเห็นกระเป๋า

สมัภาระกองอยูตี่นบนัไดเรอืนท่ีตนพกั ก็เอียงคอมองดว้ยความสงสยั กระทั่งมี

เดก็หนุม่ตวัสงูโปรง่ผมยาวคนหนึง่เดนิลงบนัไดมาจากชานเรอืน

“คณุใชค่ณุกอ้งปฐพีหรอืเปลา่ครบั ผมมากบัพ่ีธิดาแลว้ก็พ่ีตฤณ ตอนนี้
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ทัง้สองคนอยูท่ี่เรอืนของผูใ้หญ่บา้น”

เป็นเหตุใหเ้ขาตอ้งขับรถไปต่อจนถึงหมู่บา้นชา้ง และพอเห็นรถรุ่น

อเนกประสงคส์ีด �ามนัวาวของทายาทเจา้พ่อจอดอยู่ไม่ห่างจากตีนบนัไดเรือน

ผูใ้หญ่บา้น ก็ตดัสนิใจฉบัพลนั หกัรถเลีย้วหลบเขา้ในโรงเลีย้งชา้ง เพราะไมอ่ยาก

เสี่ยงเจอนายแวน่หนา้จืดแลว้จะท�าใหค้ณุหมอสาวรอ้นใจ

“หลบเขา้มาในนีท้ �าไม” 

ตรรีตันช์กัสหีนา้ใส ่แตก่อ้งปฐพีไมอ่ยากเอย่เหตผุล “ฉนัขอรอ้งอะไรเธอ

หนอ่ยส”ิ

“แลว้ท�าไมฉนัตอ้งท�าใหด้ว้ย” ตรรีตันเ์ชิดคางขึน้

กอ้งปฐพีพน่ลมหายใจ “ถา้มีคา่จา้งละ่”

“เงินซือ้ฉนัไมไ่ดห้รอกนะ” เดก็สาวเบป้าก เชิดองศาคางมากขึน้ไปอีก

“แลว้เงินซือ้สิ่งท่ีเธออยากไดม้ากท่ีสดุตอนนีไ้ดไ้หม”

ประโยคตอ่รองนั่นท�าใหเ้ด็กสาวหรี่ตาแคบลง เรยีวปากเมม้เขา้หากนั

อยา่งคนเริม่ลงัเลใจ “ก็...ก็ไดอ้ยู.่..”

“ถา้อยา่งนัน้ ไปบอกคนท่ีช่ือธิดากบัตฤณวา่ฉนัอยูท่ี่น่ี ใหธิ้ดามาพบฉนั 

ส่วนคนท่ีช่ือตฤณ เธอบอกเขาทีว่าฉันขอใหเ้ขาช่วยไปหาซือ้อะไหล่ซ่อมเจา้ 

แบลก็แบรใ์หห้นอ่ย ถา้เป็นไปได ้ขอใหเ้ธอเป็นไกดพ์าเขาไปรา้นท่ีเธอรูจ้กั”

บอกจดุประสงคห์ลกัแลว้ก็สาธยายช่ืออะไหลท่ี่ตอ้งการ เดก็สาวผูนี้จ้ะ

จ�าไดบ้า้งหรอืเปลา่ เขาก็ไมแ่นใ่จนกั แตพ่อใหต้รรีตันท์วนรายละเอียดก็ถกูตอ้ง

ครบถว้นนา่ชมเชย

“ฉนันะ่มีพรสวรรค ์ฟังเพลงลกูทุง่ออกใหมแ่คค่รัง้เดียวก็รอ้งไดแ้ลว้”

แถมยังอวดสรรพคุณ ก่อนขับเจา้เบรกแตกกระท่อนกระแท่นว่ิงไป 

อย่างชา้ ๆ ดว้ยใบหนา้เริงรา่ คงจะดีใจกบัจ�านวนเงินท่ีตกลงแลว้ว่า มากพอ

ส�าหรบัซือ้ตั๋วดคูอนเสริต์ลกูทุง่ใหต้วัเองและเพ่ือนสนิท

สว่นกอ้งปฐพีเดนิลกึเขา้ไปในโรงเลีย้งชา้ง เหน็สายป่านก�าลงัหลบัสบาย 

จงึอยากจะเอนกายพกัผ่อนหลงัผ่านความวิบากมาหลายชั่วโมง เขาเลือกนอน
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พิงกองหญา้แหง้ไม่ห่างจากสายป่าน เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัสายตาระหวา่งรอใหธิ้ดา

มาถงึ แตด่ว้ยรา่งกายอนัออ่นลา้เป็นทนุเดมิ จงึเขา้สูภ่วงัคนิ์ทราไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ในไมก่ี่วินาที

เสียงเพลงลูกทุ่งจากรายการวิทยุที่ดังจากเคร่ืองเสียงของ 

รถกระบะท�าไดแ้คผ่า่นหขูองไหมแกว้ โดยไมทิ่ง้ความรูส้กึรว่มใด ๆ ในบทเพลง

ให้

เธอทอดดวงตาคมมองมา่นหมอกสเีทาท่ีโรยตวับนยอดเขาสงูตระหงา่น 

กา้นช่อดอกมะลวิลัยท่ี์เก็บไดจ้ากราวระเบียงบา้นยงัสง่กลิ่นหอมจรุงบรรเทาให้

จิตใจสงบลง แตผู่ไ้มค่ดิอยากผอ่นปรนความวุน่วายใจยงัคงเหยียบคนัเรง่ขบัรถ

ดว้ยความเรว็ตอ่ไป โดยไมค่ดิถงึอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้ไดท้กุเวลา 

ถึงจะยงัไม่อยากสนทนา แต่ไหมแกว้ก็ไม่ตอ้งการใหเ้กิดเหตรุา้ยต่อ 

ตวัเธอเองหรือเขา จึงส่งค�าเตือน “ถนนท่ีน่ีหลงัฝนตกใหม่ ๆ มนัลื่นมาก เอก 

นา่จะรู”้ 

“ถา้เอกบอกว่ารู ้แต่จะท�า ไหมจะว่ายงัไง” เขาปรายตามอง พดูดว้ย 

น�า้เสียงกดต�่า “เหมือนกบัท่ีไหมเองก็รูว้า่อยูใ่ตช้ายคาเดียวกบัผูช้าย แลว้ใหม้นั

แตะเนือ้ตอ้งตวั ถา้ใครรูเ้ขา้ ไหมจะเสียหายแคไ่หน” 

ไหมแกว้ลอบถอนหายใจ คดิวา่หากตอ่ปากตอ่ค�าอีก ก็คงจะไดท้ะเลาะ

กนัเหมือนคืนท่ีผ่านมา จงึเลือกเงียบแลว้กม้หนา้หลบุตามองกลีบดอกไมส้ีขาว

บรสิทุธ์ิ

“หรอืวา่มนัมีอะไรดี ไหมถงึยอมใหม้นัถงึเนือ้ถงึตวัไดข้นาดนัน้”

ไมมี่ประโยชนท่ี์จะเอาเรอืไปขวางกระแสน�า้เช่ียวกราก ไหมแกว้จงึเลอืก

กลบัไปสงวนค�าพดู

“เพราะมนัมีเงินใชไ่หม”

แตเ่หน็ทีจะอดทนเงียบปากไมไ่ด ้ถา้ค�าพดูนัน้ไมก่ระทบถงึศกัดิศ์ร ี“ถา้

เอกยงัอยากใหเ้ราสองคนเหลอืมิตรภาพท่ีดีตอ่กนั ก็ขอใหเ้ลกิใสค่วามไหมเสยีที”
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“ใสค่วามอยา่งนัน้หรอื!” ดว้ยแรงอารมณจ์งึท�าใหเ้อกรตันเ์หยียบคนัเรง่

เพ่ิมความเรว็รถมากขึน้ไปอีก “เหน็กอดกนัเนือ้แนบเนือ้ในบา้นพกัคาหนงัคาเขา

ขนาดนัน้ ยงับอกวา่เอกใสค่วาม แตก่บัคนคบกบัไหมมานานถงึขัน้จะไดแ้ตง่งาน 

ไหมยงัไม่ใหเ้ขา้หอ้งนอน น่ีถา้เอกไม่ไปเห็นก่อน ป่านนีไ้หมกับมนัคงไดเ้ป็น

มากกวา่คนท่ีท�างานรว่มกนั!”

“หยดุนะเอก!” คราวนีไ้หมแกว้ขึน้เสยีงบา้ง “อยา่คดิวา่มีปากแลว้จะพดู

อะไรไดต้ามใจ ลองยอ้นมองตวัเองสวิา่ท�าใหไ้หมเจ็บแสบหวัใจแคไ่หน!”

เอกรตันก์ดัรมิฝีปากแนน่ หายใจแรงจนหนา้อกกระเพ่ือม จอ้งเธอเขมง็

ดว้ยดวงตากรา้วผ่านเลนสแ์ว่นตา คลา้ยกับยงัไม่อยากยุติเรื่องราว แต่เขาก็ 

หันหนา้กลับไปมองทอ้งถนน แลว้ย่ืนมือไปหมุนปุ่ มปรบัเสียงวิทยุใหด้ังขึน้

มากกวา่เดมิ

จากรายการเพลงลูกทุ่งเปลี่ยนเป็นรายการคุยข่าว มีสองผูร้ายงาน 

สลบักนัหยิบขา่วนัน้ขา่วนีม้าเลา่สูผู่ฟั้งใหไ้ดร้บัรูส้ถานการณ ์ซึง่มีหลายเรือ่งราว

ท่ีไหมแกว้พลาดไป ดว้ยเพราะหนา้ท่ีการงานไม่เอือ้เวลามากพอในการรบัฟัง

ขา่วสารท่ีหลั่งไหลพรั่งพรูตามสื่อ

แต่ เ นื ้อหาข่าวท่ีถูกพูดถึงถัดมานั้นมี ช่ือบริษัทก่อสร้างชลธาร 

คอนสตรกัชนั  ทัง้ในประเด็นกระท�าการมิชอบเก่ียวกบัสมัปทานการก่อสรา้ง 

ถนนหลวง และติดสนิบนเจา้หนา้ท่ีราชการประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือใหเ้รง่ยินยอม

การก่อสรา้งกาสโิน ทัง้ ๆ  ท่ีกฎหมายของประเทศเพ่ือนบา้นยงัไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิ

‘ชลธารมปีระเดน็การรบัสนิบนประเทศเพือ่นบา้นโครงการสรา้งกาสโิน 

ไมท่ราบวา่จะกระเทอืนการถอืหุน้ของควนีสค์อรป์หรอืไมค่ะ’ 

‘ไมค่รบั’

‘คณุปราณยงัเชือ่มั่นในตวัผูบ้รหิารของชลธารวา่ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั

ทางมดืแบบนี ้นัน่หมายความวา่ข่าวลอืทีค่วนีสค์อรป์เองกม็สีว่นเอีย่วการสรา้ง

กาสโินเป็นเรือ่งจรงิใชไ่หมคะ’

‘ควนีสค์อรป์สนใจร่วมทนุในธุรกจิกาสโินจรงิ แตท่กุอย่างจะเป็นไปได้
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หรอืไม ่กต็อ้งรอใหก้ฎหมายของประเทศเพือ่นบา้นผา่นมตเิป็นเอกฉนัท’์

‘แลว้เรือ่งมสีว่นเอีย่วกบัเรือ่งสนิบนละ่ครบั ควนีสค์อรป์พูดไดเ้ตม็ปาก

หรอืไมว่า่ไมรู่ไ้มเ่หน็ ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งอะไรกบัการฮัว้สมัปทานก่อสรา้งกาสโินของ

ชลธารคอนสตรกัชนั’

‘ผมขอไมต่อบ แตถ่า้พวกคณุตอ้งการรูค้วามจรงิ กค็งตอ้งรอใหช้ลธาร

พรอ้มแถลงข่าว’

เธอได้ยินเสียงเอกรัตน์หัวเราะในล�าคอ ตามด้วยค�าพูดน�้าเสียง 

หยามหยนั “ไหมบอกวา่อะไรนะ นายกอ้งปฐพีนั่นใช่ไหมท่ีรบัฟ้ืนฟหูมู่บา้นชา้ง

ใหโ้ดยไมค่ดิเงินสกับาท ไมใ่ชว่า่มนัเอาเงินท่ีไดม้าจากการทจุรติมิชอบมาฟอกท่ี

หมูบ่า้นหรอกหรอื”

แตเ่ม่ือเธอใชค้วามเงียบเป็นท่ีตัง้ เอกรตันก็์โตต้อบไดแ้คส่ง่เสยีงค�าราม

ในล�าคอแลว้ไรเ้สียงพูดมาตลอดทาง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไหมแกว้ตอ้งการ จนเขามา 

สง่เธอถงึหนา้เรอืน จากนัน้ก็บึง่รถจากไปดว้ยความโกรธท่ียงัคั่งคา้งในใจ

เอกรตันโ์มโหรา้ยไม่เปลี่ยน และดูเหมือนจะรุนแรงขึน้หลงัจากเธอ

ประกาศขอยกเลกิการแตง่งาน ซึง่การตดัสนิใจไปแบบนัน้ ก็สรา้งความเจ็บปวด

รวดรา้วใหเ้ธอพอกนั แต่คงไม่เท่ากบัเรื่องรา้ยท่ีเกิดขึน้กบัสาวงามแห่งหมู่บา้น

ชนเผา่ 

‘ดวงแข ทะหมคุ’ู

ช่ือของเธอช่างเหมาะเจาะกับความงามท่ีเหล่าหนุ่มนอ้ยใหญ่ถ่ินนี ้

ขนานนามใหว้่า หนึ่งในตองอ ูดวงหนา้กระจ่างใส ผิวขาวผดุผาดกบัเรือนรา่ง

อรชรนัน้น่ามอง เรียกสายตาทกุคนใหห้ยดุน่ิง ไม่เวน้แมแ้ต่เอกรตันท่ี์เธอก็มกั 

หวั่นใจทกุครัง้ยามลอบเหน็แววตาของเอกรตันเ์พง่มองดวงแข 

การบอกตวัเองวา่อยา่คดิมากไปและไวใ้จค�ารกัท่ีเอกรตันพ์ร �า่พรรณนา 

จึงเป็นสิ่งเดียวท่ีสะกดกลัน้ความรูส้กึหึงหวง แต่นอ้ยคนนกัท่ีจะเก็บความรูส้กึ

รอ้นสมุทรวงไวไ้ดน้าน จะดว้ยเหตเุพราะรกัหรอืหลงก็ตาม หวัใจของไหมแกว้ก็

แตกออกเป็นเสี่ยงๆ หลงัไดเ้หน็กบัตาตวัเอง 
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“พ่ีไหม” เสยีงเครือ่งรถกบัเสยีงแปรน๋ของเดก็สาวดงัเรยีกเธอใหอ้อกจาก

ความคดิ แลว้หนัไปเหน็ตรรีตันใ์ชเ้ทา้เบรกรถจนตวัโก่ง 

“ฉันไปหาพ่ีท่ีโรงพยาบาล แต่เขาบอกว่าพ่ีไปพกัท่ีบา้นพกั ก็เลยจะ 

ไปเย่ียม แต่ดัน...” เด็กสาวเล่าเรื่องดว้ยใบหนา้ต่ืนเตน้ และเกือบเผลอเล่า

เหตกุารณส์ั่นประสาท แต่ก็หยดุปากไดก่้อนท่ีจะโพลง่ออกมา จึงเปลี่ยนไปคยุ

เรือ่งอ่ืนแทน “พ่ีเอกอยูก่บัผูใ้หญ่บา้นใชไ่หม ฉนัขอขึน้ไปหาก่อนนะ”

“เอกกลบัไปแลว้ละ”

“อา้ว ก็นดักนัเสยีดบิดีแลว้สนิา่” ตรรีตันส์ง่เสยีงผิดหวงั แตแ่ลว้ก็เปลีย่น

อารมณฉ์บัพลนั “แตช่า่งเถอะ ฉนัขอไปไหวผู้ใ้หญ่บา้นก่อน” 

จากนัน้ก็ว่ิงจู๊ดขึน้เรือนไป ไม่ทนัไดเ้ห็นไหมแกว้ท่ีส่ายหนา้ดว้ยความ

ระอาใจ แลว้จะตามขึน้เรือนไปเพ่ือบอกกับผูใ้หญ่ว่า เธอกลบัมาถึงหมู่บา้น 

อยา่งปลอดภยั

แตพ่อไดก้ลิ่นยาสบูฉนุขนาดกลบกลิ่นดอกมะลวิลัยใ์นมือลอยมาแตะ

จมกู คณุหมอสาวก็เห็นควาญทัง้หลายตัง้วงสบูยาเสน้พ่นควนักนัโขมงโฉงเฉง 

จงึนกึขุน่ใจนายสถาปนิกหนุ่มอยูค่รามครนั ท่ีน�าพาชาวบา้นใหห้นักลบัมานิยม

ยาเสน้ยาสบูกนัอีกครัง้ 

แลว้เจา้สายป่านท่ีติดนมอดัเม็ดรสหวานเสียขนาดนัน้ จะเป็นอย่างไร

บา้งก็ไมรู่ ้คดิแลว้ก็กา้วขามุง่ไปยงัโรงเลีย้งชา้ง กวาดตามองหาสายป่าน พอเหน็

เจา้อว้นกลมพงุพลุย้หลบัสบายก็ยิม้ใหอ้ยา่งเอน็ด ู

แตพ่อจะเดนิเขา้ไปใกลเ้จา้ชา้งนอ้ย ดวงตาคมพลนัไปสะดดุกบัรา่งของ

ชายหนุ่มท่ีก�าลงัหลบัสนิทพิงกองหญา้แหง้ จึงผ่อนเสียงฝีเทา้ใหเ้บาท่ีสดุแลว้

หย่อนตวันั่งลงขา้ง ๆ จอ้งมองใบหนา้ยามหลบัใหลของคนตวัโตท่ีหลบัสนิทจน

ไมรู่ส้กึถงึความเคลื่อนไหวขา้งตวั 

แพขนตาของเขาเรียงตวัสวยย่ิงกว่าผูห้ญิงบางคน จมูกโด่งเป็นสนั 

ลดหลั่นองศาจากโหนกคิว้เขม้เรยีวเหมาะเจาะพอดี แตเ่หนือรมิฝีปากสชีมพคูล�า้

เป็นกระจบัสวย และตามสนักรามมีไรหนวดขึน้ครึม้เหมือนคนท่ีไม่สนใจดแูล 
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รูปลกัษณข์องตนเอง

ผูช้ายคนนีห้รือท่ีถกูกล่าวหาว่าทจุริตประพฤติมิชอบ ผูช้ายคนนีห้รือ 

ท่ีในขา่วเอย่บอกวา่ตดิสนิบนเพ่ือประโยชนข์องตนเอง 

แลว้ถา้เป็นจรงิดงัในขา่วละ่...

ไหมแกว้ลองถามความรูส้กึตนเอง เธอก็ไมแ่น่ใจนกัวา่จะเลือกยอมให้

เขาท�างานใหเ้ธอต่อโดยไม่สนใจค�าพูดของเอกรตัน ์หรือบอกใหเ้ขาลม้เลิก 

ความหวงัดีแลว้รอฟา้รอฝนประทานผูป้รานีคนอ่ืนมาชว่ยชาวบา้นแทน

“คณุเคยบอกวา่ ตอ่ใหเ้ราเป็นใบ ้ถา้คนคนนัน้รกัเราจรงิ เขาก็จะฟังเสยีง

ของเรา” ไหมแกว้เปรยค�าพดูของชายหนุ่มในความทรงจ�า “แลว้คนรกัของคณุ 

เขาฟังเสียงของคณุหรอืเปลา่”

อาการหลบัลกึคงท�าใหเ้ขาไมไ่ดยิ้นเสยีงใด ๆ  ไมรู่ว้า่คืนก่อนเขาเจออะไร

บา้ง แลว้ท�าไมถงึมาหลบนอนในโรงเลีย้งชา้ง แทนท่ีจะไปพบนอ้งสาวท่ีเดินทาง

มาหาจากเมืองหลวง

ไหมแกว้มวัแต่จอ้งใบหนา้ชายหนุ่มจนไม่ทนัสงัเกตว่า เจา้สายป่าน 

ยา่งสี่ขาของมนัเขา้ใกล ้สิง่ท่ีไหมแกว้ไมค่าดคดิตอ่มาคือ เจา้สายป่านใชง้วงของ

มนัดนุดนัชายหนุม่จนเขาตกใจลืมตาต่ืน

“คณุหมอ” 

พอเหน็เธอ เขาก็ท�าหนา้ประหลาดใจ แตไ่มก่ี่วินาทีถดัมา รา่งของเขาก็

ถกูจบัใหพ้ลกิคว�่าดว้ยงวงของลกูชา้งท่ีมีพละก�าลงัมหาศาล สง่ผลใหเ้ขาลม้มา

ทาบทบับนตวัคณุหมอสาวโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

“สายป่าน น่ีแกท�าอะไรน่ะ” ก้องปฐพีเอ็ดใส่ แต่ก็ไม่สามารถหยุด 

งวงซกุซนท่ีพลกิตวัเขาใหค้ว�่าดว้ยก�าลงัชา้ง 

“ผมขอโทษ แต่ผมตา้นแรงสายป่านไม่อยู่” แมพ้ยายามใชส้องแขน 

ขืนแรงงวงของสายป่านท่ีพยายามดนุหลงัเขาไวแ้ลว้ แตด่ว้ยความเพลียสะสม 

จงึไมอ่าจทนพละก�าลงัของเจา้สายป่านได้

“มนั...มนัคงหานมอดัเม็ดในตวัคณุ” ไหมแกว้รูส้กึกระดากจนแกม้แดง 
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ยกสองมือดนัอกกวา้ง เบนหนา้ไมก่ลา้สบตาของชายหนุม่ท่ีทอดรา่งทบั

“ใหต้ายเถอะ เจา้ลกูชา้งตะกละ” เขาพน่ลมหายใจแรง

“เพราะคณุนั่นแหละท�าใหม้นันิสยัเสีย” เธอรบีแกต้า่งแทนชา้งนอ้ย

“คณุหมอเก็บดอกมะลิวลัยม์าดว้ยหรอืครบั” แตค่ �าพดูท่ีไดก้ลบัท�าให้

เธอหนัไปสบดวงตาสีนิลเปลง่ประกายเจิดจรสั รอยยิม้ของเขาก็สดใสลบเลือน

ความหมองคล�า้ท่ีปรากฏบนใบหนา้

“ผมดีใจจงัท่ีคณุหมอเก็บมนักลบัมาดว้ย ผมไดม้าจากบา้นคณุหมอ

ใหญ่ เลยเอาวางไวท่ี้ราวระเบียงใหค้ณุหมอ” 

หวัใจไหมแกว้เตน้ถ่ีรวั อุณหภูมิร่างกายสูงขึน้จนแกม้รอ้นผ่าว รูส้ึก 

เกอ้เขินราวกบักลบัไปเป็นเดก็สาวเวลามีชายหนุม่น�าดอกไมม้าให้

ทว่ามีความสงสยัอยู่ครามครนัในดวงตาคุณหมอสาว “คุณไปบา้น 

คณุหมอใหญ่มาหรอืคะ”

“เออ่...” รอยยิม้ของชายหนุม่หดแคบลงเลก็นอ้ย “ผมเจอคณุหมอใหญ่

โดยบงัเอิญ แลว้คยุกนัถกูคอ ก็เลยคา้งท่ีบา้นทา่น”

“งัน้หรอืคะ...ท่ีนั่นคงหลบัสบายจนคณุไมไ่ดก้ลบัมาท่ีน่ี” 

“แต่ผมนอนไม่หลบัเลย” เขาเอ่ยเสียงแผ่วเบา ยงัไม่ละสายตาไปจาก

ดวงหนา้ของเธอ “เป็นหว่งคณุหมอทัง้คืน”

ไหมแกว้ยิม้นอ้ย ๆ “หว่งวา่ฉนัจะฝันรา้ยหรอืคะ”

“เปลา่...แตผ่มหว่งวา่คณุหมอจะหลบัสนิทฝันดีตลอดคืนตา่งหาก”

อกของไหมแกว้สั่นไหว สบประกายระยิบระยบัคลา้ยแสงของดวงดาว

ท่ีสะทอ้นในแววตาสีนิล ไดก้ลิ่นลมหายใจอุน่เคลา้กลิ่นหอมหวานของมะลวิลัย์

“เจา้สายป่านมนัเลกิตอแยคณุแลว้นะคะ” ไหมแกว้บอกชายหนุม่

“ผมรู”้ 

ใบหนา้คมเขม้ยงัคงอยู่ในต�าแหน่งเดิม ไม่ใกลข้ึน้ แต่ก็ไม่ไกลออกไป 

เหมือนตอ้งการคงระยะระหว่างเธอกับเขาไวแ้ค่นัน้ แต่หัวใจของเธอสิก�าลงั 

ส่งเสียงบอกเธอว่าอะไร แลว้หัวใจของเขาล่ะ ไหมแกว้อยากรูจ้ังว่าจังหวะ 
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การเตน้ถ่ีรวัของหวัใจชายหนุม่ใตฝ่้ามือเธอนัน้ มนัมีความหมายเดียวกนักบัเธอ

หรอืไม่

“กรีด๊ ท�าไมฉนัตอ้งมาเจอประวตัศิาสตรซ์ �า้สองดว้ย!” 

ฉบัพลนันัน้ มีเสยีงเครือ่งยนตแ์หลมเลก็และเสยีงของตรรีตันด์งัลั่นใกล้

เขา้มา

“ยายบา้เอ๊ย ท�าไมไมบ่อกก่อนวา่เบรกมนัแตก!” แลว้ตามดว้ยเสยีงของ

ตฤณ

กอ้งปฐพีจึงรีบลุกขึน้ แลว้ย่ืนมือใหไ้หมแกว้จับเพ่ือประคองตัวเอง 

ลกุตาม แตพ่อทัง้คูห่นัไปทางประตทูางเขา้โรงเลีย้งชา้ง สถาปนิกหนุม่ก็สบถลั่น 

ก็เพราะเจา้เบรกแตกก�าลงัพาทายาทเจา้พ่อดีกรีซิ่งจนเบรกแตก กบั 

ยายเดก็ตรรีตันเ์จา้ของฉายาท่ีเขาเพ่ิงตัง้ใหว้า่ยายเดก็เสยีงปรอทแตกพุง่ทะยาน

มาหา จงึรบีฉดุตวัคณุหมอสาวใหก้ระโจนหลบก่อนจะถกูมอเตอรไ์ซคพ์ุง่ปะทะ 

“กรีด๊!” 

ตรรีตันก์รดีรอ้งเสยีงหลง สว่นตฤณตดัสนิใจใชเ้ทา้เบรกท�าดรฟิต ์สง่ผล

ใหร้ถเหว่ียงเป็นวงกลมก่อนลม้ไถลพาทัง้เขาและเด็กสาวลม้กลิง้เขา้ไปในกอง

หญา้แหง้

“ตฤณ เป็นอะไรมัย้” กอ้งปฐพีรบีว่ิงเขา้ไปตะโกนถาม พลางคุย้เสน้ฟาง

หาตวัทายาทมาเฟีย 

“ผม...ผมตายแน ่พ่ีกอ้ง”

ตฤณสง่เสียงอย่างทรมาน แต่พอมือหนาปัดกองหญา้ลกึลงไปจนพบ

ภาพท่ีท�าใหส้ถาปนิกหนุ่มตอ้งกลัน้หวัเราะ ส่วนตรีรตันท่ี์เพ่ิงขวญักลบัเขา้ตวั 

ก็รอ้งโวยวายยกใหญ่

“ไอบ้า้ นายไมต่ายหรอก ปลอ่ยฉนัเสยีที จะกอดฉนัไปถงึไหน!” ก็เพราะ

หนา้อกลน้ใจของเธอบงัหนา้เขามิดไปหมดนะ่ส ิ

“ตร ีเจ็บตรงไหนหรอืเปลา่” ไหมแกว้ถามดว้ยความเป็นหว่ง

“ก็เจ็บไปหมดทัง้ตวัแหละพ่ีไหม” 
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ไหมแกว้ยิม้สา่ยหนา้แลว้พาตวัเดก็สาวไปท�าแผลท่ีเรอืน สว่นชายหนุม่

คู่กรณีแค่ฟกช�า้เล็กนอ้ย เขาจึงขออยู่คยุกบักอ้งปฐพี พรอ้มดว้ยธิดาท่ีว่ิงตาม 

ไปดเูหตกุารณห์ลงัจากไดยิ้นเสียงกรดีรอ้งแปดหลอดของตรรีตัน์

“เราก็เหลือเกินนะยายตร ีจะขบัจะข่ีก็เช็กรถใหดี้ ๆ หน่อย ดีนะท่ีทัง้คู่

ไมเ่ป็นอะไรมาก” ไหมแกว้ต�าหนิเดก็สาวในตอนท่ีท�าแผลใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย 

“ถงึฉนัจะเป็นอะไรไปก็ไมมี่ใครสนใจหรอกพ่ีไหม” 

“พดูอะไรแบบนัน้” ไหมแกว้สา่ยหนา้ถอนหายใจ ลกุขึน้เดนิไปเปิดตูย้า

หยิบเอาหลอดยาแกฟ้กช�า้ออกมา

“ก็จรงิน่ี ตอนนีย่ิ้งไมมี่ใครมาดดู �าดดีู ฉนัจะไปไหนมาไหนอิสระจะตาย 

พ่ีเอกก็มวัแตห่าเสียง พอ่กบัพ่ีโทก็ออกจากบา้นทกุวนั”

ไหมแกว้เงียบเฉย หลงัไดฟั้งแลว้ไมไ่ดช้วนคยุตอ่ แตล่กุขึน้เดนิไปท่ีตูย้า 

ตรีรตันจ์ึงไม่สามารถอ่านสายตาของคณุหมอสาวได ้แต่ถา้ไม่ไดเ้ขา้ไปพวัพนั

อีนงุตงุนงักบัการไลล่า่วนันี ้ก็คงไมรู่ว้า่ชายหนุม่แปลกหนา้เจา้ของดวงตาละลาย

ใจคนนัน้เป็นคนคนเดียวกบัคูอ่รขิองทวีรตัน์

เขาไม่ไดเ้ป็นผูวิ้เศษหรือไม่ไดมี้เจา้ป่าเจา้เขาช่วยพรางตวัหรอก แต่มี

คุณหมอสาวผูนี้น่ี้แหละท่ีซ่อนตวัเขาจากการตามล่า ไม่มีทางเลยท่ีไหมแกว้ 

จะไมรู่เ้รือ่งท่ีลือกระฉ่อน และไมมี่ทางเลยท่ีความลบันีจ้ะปิดไปไดต้ลอดรอดฝ่ัง 

แลว้การท่ีไหมแกว้ชว่ยชายหนุม่ไวน้ัน้เสี่ยงมากทีเดียว 

เพราะนอกจากจะท�าใหต้วัเองกลายเป็นปฏิปักษ์กบับิดาของเธอแลว้ 

ยังอาจท�าใหพ่ี้ชายคนโตเคืองขุ่นจนเกิดเรื่องทะเลาะกัน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีตรีรตัน ์

ไมอ่ยากใหเ้กิดขึน้ เธออยากใหไ้หมแกว้กลบัมารกักบัพ่ีชายอีกครัง้ อยากอยูใ่กล้

หญิงสาวผูด้แูลเธอราวกบัเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนัมาแตก่�าเนิด

“แต่พ่ีเอกก็ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกับเรื่องนีน้ะ” คงเป็นการดีหากเธอจะช่วย 

พ่ีชายเขา้ใกลไ้หมแกว้มากขึน้ 

“ถา้พ่ีเอกชนะเลือกตัง้แลว้ ฉนัวา่พ่ีเอกคงบอกใหพ้่อกบัพ่ีโทเลิกท�าตวั

ระรานชาวบา้น ไมง่ัน้จะเสียการปกครอง พ่ีไหมก็ตอ้งชว่ยพ่ีเอกดว้ย ครัง้นีพ่ี้เอก
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จริงจังมากกว่าครัง้ท่ีแลว้ เห็นว่าซือ้ท่ีสรา้งศูนยเ์พาะพันธุ์สมุนไพรใหพ่ี้ไหม 

แลว้ดว้ย”

“งานของเขาไม่เก่ียวกับพ่ีสกัหน่อย พ่ียังไดร้บัอนุญาตจากทางการ 

ใหเ้ก็บสมนุไพรในป่าอยู”่ ไหมแกว้หมนุตวักลบัมาพรอ้มหลอดยา

“พ่ีไหมก็รูว้า่พ่ีเอกท�าเพ่ือพ่ีไหมแคไ่หน”

ไหมแกว้รูต้วัวา่ก�าลงัถกูนอ้งสาวของอดีตคนรกัไลต่อ้นเรือ่งการขอคืนดี 

นอกจากเอกรตันก็์มีตรรีตันเ์พียงคนเดียวท่ีใหค้วามสนิทสนมกบัเธอ สว่นทวีรตัน์

นัน้แทบไม่ไดคุ้ยกัน ย่ิงนายทรงชัยคนนัน้ละก็ ต่อใหเ้ขาอยากญาติดีกับเธอ  

ไหมแกว้ก็ขอตีตวัออกหา่ง 

“ไปบอกใหเ้ขาท�าเพ่ือชาวบา้น ท�าเพ่ือคนท่ีเลอืกเขาเป็นตวัแทนพฒันา

ทอ้งถ่ิน นั่นเป็นหนา้ท่ีของเขา” ไหมแกว้พูดเสียงเรียบ แลว้เดินผ่านเด็กสาว 

ท่ีท�าตาละหอ้ยลงเรอืนไป เพ่ือน�ายาทาแกฟ้กช�า้ไปใหช้ายหนุม่คูซ่ิ่งของตรรีตันท่ี์

โรงเลีย้งชา้ง เม่ือใกลถ้งึก็ไดยิ้นเสยีงหวัเราะใสคลา้ยระฆงัแกว้ของธิดาดงักงัวาน

ตามสายลม 

ธิดามีความคลา้ยคลึงกับดวงแขนัก ทั้งรอยยิม้ เสียงหัวเราะ และ 

ความงดงามเปลง่ประกาย น่ีอาจเป็นเหตผุลใหน้ายพนาตอ้งการตวันอ้งสาวของ

สถาปนิกหนุ่ม แต่ธิดาไม่ไดอ้าภพัเหมือนกับดวงแข เพราะเธอมีคนคอยดแูล 

เอาใจใสร่กัใคร ่ไมทิ่ง้ขวา้งหรอืท�าราวกบัเป็นขยะไรค้า่

“ผมก็คดิวา่จะใชร้ถเจา้หลอ่นไปซือ้อะไหลใ่หพ่ี้ แตย่ายบา้นั่นข่ีออกจาก

บา้นมาไดย้งัไง ทัง้ท่ีรูว้า่เบรกมนัพงั” ตฤณบน่อบุอิบ

“ป่านนีใ้หว่ิ้งเขา้ไปซือ้ในเมือง เด๋ียวจะกลบักรุงเทพฯ ดกึเกินไป เอาไว้

กูหาทางซือ้เองทีหลงัก็แลว้กัน ส่วนเรื่องเพลงพิณ บอกกลางว่ากูจะดูแลให ้ 

ไมต่อ้งเป็นหว่ง”

“แตถ่า้เอาเพลงพิณมาฝากแลว้เพ่ิมความล�าบากใหพ่ี้กอ้งไปดว้ย ธิดา

จะกลบัไปบอกกลางเอง”

กอ้งปฐพีสา่ยหนา้ “อยา่เลย อยา่ลืมสวิา่เขาเป็นอะไรของเรา”



ผูเ้ป็นนอ้งท�าหนา้หงอ “คะ่ ธิดาทราบ แตพ่ี่กอ้งตอ้งระวงัตวันะคะ มา

ไมก่ี่วนัไปสรา้งศตัรูเสียแลว้”

“ก็คงเป็นชว่งดวงตก” กอ้งปฐพียิม้ แลว้หนัไปพดูตดิตลกกบัลกูชา้งนอ้ย

ท่ีไดกิ้นนมอดัเม็ดจากธิดาสมใจ “น่ีเจา้สายป่าน แกโตพอจะใหฉ้ันลอดทอ้ง 

ลา้งซวยหรอืยงั”

“พ่ีกอ้งละก็ ท�าเป็นเลน่อยูเ่รือ่ย”

“ไม่ตอ้งห่วงหรอกธิดา ถ้าเขาบาดเจ็บใกลต้าย ฉันจะยือ้ชีวิตให้”  

ไหมแกว้จึงเดินเขา้ไปพดูกบัคนนอ้ง แต่สายตานัน้จบัจอ้งท่ีคนพ่ี ก่อนสง่ยาให้

ชายหนุม่อีกคน

“ฟังดเูบาใจยงัไงไมรู่ค้ะ่” ธิดายิม้ตอบ แลว้หนัไปมองพ่ีชายของตน จน

คนถกูมองถามกลบั

“มีอะไรหรอืธิดา”

“เปลา่คะ่ แคอ่ยากมองหนา้พ่ีกอ้งนาน ๆ ใหห้ายคดิถงึ” 

ธิดาวา่แลว้กอดพ่ีชายแนน่เป็นการอ�าลา จากนัน้ออกเดนิทางกบัตฤณ

กลับเมืองหลวง ส่วนก้องปฐพีก็มีเรื่องต้องบอกกับคุณหมอสาว นั่ นคือ 

การแจง้วา่เขาท�ารถคูชี่พของเธอหาย ซึง่เธอก็เคืองมากทีเดียว ถงึจะเสนอวา่เขา

ขอรบัผิดชอบดว้ยการถอยคนัใหม่ไฉไลกว่าให ้แต่คณุหมอสาวก็ไม่มีทีท่าจะ 

ใหอ้ภยั 

เธออาจเป็นพวกท่ีชอบปักใจหรือยึดติดกับสิ่งเก่า ๆ กระมัง ถึงได ้

ไมอ่ยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิต แตม่นัจะใชส่าเหตขุองรอ่งรอยความเศรา้

บนใบหนา้หวานของเธอหรือเปล่า แลว้ฝันรา้ยของเธอในคืนนัน้เล่า จะใช่สิ่งท่ี

รบกวนความสขุของเธอหรอืไม่

กอ้งปฐพีไมรู่ต้วัเลยวา่ หลายค�าถามท่ีเก่ียวกบัคณุหมอสาวนัน้ รบกวน

จิตใจเขาย่ิงกวา่ขา่วเสีย ๆ หาย ๆ ดา้นการงาน หรอืการถกูหมายหวัจากนกัเลง

เจา้ถ่ินเสียอีก 







บทที่ 12
ผมโปรดทุกอย่ำงที่  ใส่นม

แสงไฟหลากสีและเสียงดนตรีจากเคร่ืองเสียงดังกระหึม่ภายใน

ผบัใหญ่ เป็นสญัญาณการเริม่ตอ้นรบันกัทอ่งราตร ีโดยมีผูบ้ �าบดัความออ่นลา้

เป็นพนกังานสาวสวยมากมายท่ีทางผบัจดัไวร้องรบัตามความตอ้งการ 

แต่ส �าหรบัผูท้ �าหนา้ท่ีผสมเครื่องด่ืมอย่างบารเ์ทนเดอรเ์ช่นเขานัน้ มี 

หนา้ท่ีแคร่บัค�าสั่งแลว้ปรุงสตูรน�า้เมาใหต้รงตามตอ้งการ แถมเขายงัแสดงบทบาท

ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาต ิจนเหลา่เพ่ือนรว่มงานสาวสวยเช่ือสนิทใจแลว้อยากใหเ้ขา

มาท�าประจ�าแทนบารเ์ทนเดอรค์นเดมิ ท่ีเขา้โรงพยาบาลกะทนัหนัเพราะอาหาร

เป็นพิษ 

การเริม่งานในชว่งอาทิตยแ์รกจงึจบลงดว้ยการสรา้งภาพท่ีแสนประสบ

ความส�าเรจ็ แตอ่าทิตยต์อ่จากนี ้คือการคืบสูแ่ผนขัน้ตอ่ไป

“ฉันอยากใหเ้ธอเอาเครื่องดกัฟังไปแอบติดไวใ้นหอ้งนัน้” ระพีพฒัน ์

บอกกบัหญิงสาวในตอนท่ีเธอท�าทีเขา้มาสั่งเครือ่งด่ืมใหแ้ขก 

“ตอ้งท�าภายในคืนนี”้  เอือ้ยกระซบิตอบ 

นั่นหมายความวา่เจา้ของหอ้งท่ีอยูบ่นชัน้สองของผบัไมอ่ยู ่เสี่ยเกียงยงั
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ไมเ่ขา้มา คณุนายดารากบันายส�ารดิก็ไมอ่ยูเ่ชน่กนั ชายหนุม่จงึสง่แกว้เครือ่งด่ืม

ท่ีเพ่ิงผสมเสรจ็ใหพ้รอ้มกระดาษเช็ดปาก ซึ่งโคโยตีส้าวรูไ้ดท้นัทีว่าใตก้ระดาษ

แผน่นัน้มีสิ่งท่ีเขาตอ้งการใหเ้ธอท�าตามค�าขอ 

เธอจึงควา้ทัง้แกว้ทัง้กระดาษแลว้เดินออกจากเคานเ์ตอรบ์ารก์ลบัไป

เสริฟ์เครือ่งด่ืมใหแ้ขก แลว้ปลีกตวัออกหา่งจากกลุม่คน 

เม่ือจงัหวะท่ีทางขึน้สูช่ัน้สองปลอดสายตา เอือ้ยจงึเริม่ปฏิบตังิาน สว่น

เขาเสียบอปุกรณร์บัสญัญาณเสียงท่ีเช่ือมตอ่กบัเครื่องดกัฟังรุน่จ๋ิวตวันัน้ ไดยิ้น

เสียงฝีเทา้ของโคโยตีส้าวกา้วเป็นจงัหวะไปตามขัน้บนัไดไมช้ดัเจน จากนัน้ก็ 

ตามดว้ยเสียงหมนุลกูบดิเพ่ือเปิดประตู

เสียงท่ีควรไดยิ้นตอ่มาควรจะเป็นแคเ่สียงฝีเทา้ของโคโยตีส้าว แตก่ลบั

เกินความคาดหมาย เพราะเสียงท่ีถ่ายทอดผา่นเครือ่งดกัฟังชัน้ดีเป็นเสียงคราง

สนั่นของผูห้ญิง สลบักบัเสียงพดูหยาบโลนแหบหา้วดว้ยอารมณก์�าหนดัของ 

เสี่ยใหญ่

“ไอเ้สี่ยแก่ตณัหากลบัมนัพาเดก็ขึน้มามอมยาบนนี”้ 

เขาไดยิ้นเอือ้ยกระซบิเลา่เหตกุารณใ์สเ่ครือ่งดกัฟัง แลว้เขาคาดวา่เธอ

จะถอยกลบัมาตัง้หลกัใหม ่แตห่ญิงสาวตอบกลบัมาวา่ 

“มนัเมายา คงไมรู่ไ้มเ่หน็อะไร ฉนัไมอ่ยากพลาดโอกาส”

คิว้เขม้ของระพีพฒันข์มวดชนกัน แต่ตอ้งรีบท�าสีหนา้ปกติในตอนท่ี 

เดก็เชียรเ์บียรเ์ขา้มาสั่งเครือ่งด่ืม แลว้ยงัมีกลุม่แขกสาวท่ีเขา้มานั่งเคานเ์ตอรบ์าร์

แลว้พูดจาหยอกลอ้ จึงตอ้งเก็บความพะวงไวแ้ลว้ภาวนาใหเ้อือ้ยท�าส�าเร็จ  

ทว่าในคลื่นเสียงกระเส่านั้นมีเสียงเมามายของผูห้ญิงอีกคนดังเขา้สู่หูของ 

ชายหนุม่

“มาแอบอยูต่รงนีท้ �าไม ไปสนกุดว้ยกนัส”ิ

เขาไดยิ้นเสียงเอือ้ยอทุานดว้ยความตกใจ แลว้จู ่ๆ คลื่นสญัญาณก็ดงั

แหลมแสบแกว้ห ูเธอคงท�าเครื่องดกัฟังตกกระแทกพืน้ แต่นั่นไม่ส �าคญัเท่ากบั

หญิงสาวสง่เสียงขดัขืนการถกูกระท�าย�่ายี 
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ระพีพฒันส์บถในใจ รบีเสริฟ์เครือ่งด่ืมตามสั่งแกว้สดุทา้ย แลว้ผละตวั

ออกจากเคานเ์ตอรบ์าร ์แตใ่นตอนท่ีมุ่งตรงไปยงับนัไดทางขึน้ชัน้สอง คณุนาย

สาวก็เผยกายมาจากประตดูา้นหลงั ตามตดิดว้ยสมนุใบหนา้เหีย้ม บารเ์ทนเดอร์

หนุ่มก�ามะลอจึงตอ้งท�าทีเดินไปคุยกับเด็กเชียรเ์บียรก่์อนวกกลบัไปทางเดิม 

พลางก่นดา่ตวัเองวา่ใหเ้อือ้ยท�างานเสี่ยงเกินไปโดยไมค่ดิถงึความเสี่ยงใหถ่ี้ถว้น

“พวกมงึออกไปจากหอ้งนี!้” 

นั่นเป็นเสียงตวาดของนายส�ารดิท่ีเขาไดยิ้นผ่านเครื่องดกัฟัง และไม่ก่ี

นาทีถดัมา หญิงสาวสองนางท่ียงัสวมเสือ้ผา้ไม่เรยีบรอ้ยก็เดินโซเซลงบนัไดมา

คลา้ยคนเมาคา้ง ก่อนถกูผูค้มุผบัเขา้ไปชารจ์ตวัแลว้พาจากไป

“เอือ้ย เธออยูก่่อน” ตามมาดว้ยเสียงเรยีบน่ิงของคณุนายดารา โดยมี

เสียงโวยวายอยา่งคนเมามายฟังไมไ่ดศ้พัทข์องเสี่ยเกียงแวว่เป็นฉากหลงั

“คะ...คือ...หนตูอ้งขึน้โชวแ์ลว้คะ่คณุนาย” โคโยตีส้าวเอย่เอาตวัรอด

“ถา้อยา่งนัน้ เลกิงานแลว้เธอตอ้งขึน้มาพบฉนัขา้งบน”

“แตห่น.ู..”

“ฉนัสั่ง” เสียงเรยีบนัน้เพ่ิมระดบัความเขม้งวด

“คะ่” 

เม่ือโคโยตีส้าวเดนิลงมาแลว้ผา่นหนา้เขากา้วขึน้ไปยืนบนเวที แตด่วงตา

โศกของเธอท่ีมาถึงเขาแฝงอดัแน่นค�าขอโทษไวเ้ต็มเป่ียม ชายหนุ่มอยากยก

สญัญาณมือตอบกลบัไปวา่ไมเ่ป็นไร แตใ่นจงัหวะท่ีเขาจะยกมือขึน้นัน้ นายส�ารดิ

กา้วเขา้มายืนตรงหนา้เคานเ์ตอร ์พรอ้มกับส่งค�าทักทายเสียงแหบหา้วผ่าน 

เครือ่งดกัฟัง

“ฮลัโหล”

ระพีพฒันร์ีบเปลี่ยนการส่งสญัญาณใหโ้คโยตีส้าวบนเวที เป็นยกมือ

กวกัเรยีกพนกังานสาวเขา้มารบัเบียรไ์ปเสริฟ์ จากนัน้หนัมาทางนายส�ารดิ

“ด่ืมอะไรไหมพ่ีชาย”

ทว่าใบหนา้ของอีกฝ่ายไม่มีทีท่าจะตอบรบัค�าเชิญชวน เอาแตยื่นจอ้ง
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หนา้เขาแนว่น่ิง พรอ้มกบัอปุกรณส์อดแนมชิน้จ๋ิวในมือ

“มงึมาใหม?่” 

เสน้เสยีงกดต�า่กบัดวงตากรา้นโลกของนายส�ารดิบอกเขาวา่ไมค่ดิอยาก

ผกูมิตรกบัใคร แลว้สาวเทา้เขา้มาหาดว้ยความไวโดยไม่ใหบ้ารเ์ทนเดอรห์นุ่ม 

ตัง้รบัไดท้นั 

แตใ่นจงัหวะเสน้ยาแดงผา่แปดตอนท่ีมือหยาบของนายส�ารดิจะควา้ถงึ

ปกเสือ้ของเขานั้น เสียงเฮของฝูงชนก็ดังลั่นผับ เรียกสายตาใหห้ับขวับไป 

ดา้นหลงั เหน็โคโยตีส้าวกระโจนลงจากเวที แลว้กา้วขายกัยา้ยสะโพกตามจงัหวะ

ดนตรตีรงเขา้มาท่ีเคานเ์ตอรบ์าร ์

“ใครยังไม่รูว้่าท่ีมูนไลตช์าโดวมี์เมนูค็อกเทลอะไรเด็ดก็กา้วเขา้มา”  

นิว้เรยีวกระดกิเรยีกฝงูแขกชายใหก้รูเขา้มาจนเบียดนายส�ารดิใหห้า่งถอยพน้ทาง 

 จากนั้นกระโดดนั่งบนเคานเ์ตอรส์่งยิม้หวานแจกจ่ายรอบทิศ แลว้ 

หมนุตวัสามรอ้ยหกสบิองศาหนัมาประจนัหนา้กบัสายสบืเฉพาะกิจ แยกเรยีวขา

ออกกวา้งเพ่ือรวบรา่งของเขาเขา้ไปประชิดพรอ้มกบัยกสองมือโอบสนักรามของ

เขา เคลื่อนใบหนา้เขา้ใกลเ้อย่บอกเสียงเบาใหไ้ดยิ้นแคส่องคน

“อยา่ตกใจ คณุแคเ่ลน่ตามท่ีฉนับอก” 

ระพีพฒันไ์มเ่ขา้ใจความหมายนกั กระทั่งมือบางควา้ขวดเหลา้ท่ีวางอยู่

ขึน้เปิดฝาเทของเหลวราดรดตวัเอง ตัง้แตเ่นินอกอ่ิมไลล่งไปจนเสือ้สายเด่ียวชิน้

นอ้ยเปียกแนบล�าตวั

“ลองชิมวอดกา้ลาเตข้องฉนัหนอ่ยเป็นไง พอ่บารเ์ทนเดอรส์ดุหลอ่” แลว้

แอน่อกสง่สายตายั่วยทุา้ทาย

แมเ้สยีงเพลงยงับรรเลงดงักอ้งไปทั่ว แตเ่สยีงพดูของเธอกลบักอ้งกงัวาน

ชดัเจนเตม็สองห ูระพีพฒันค์ลี่ยิม้กวา้ง ดวงตาวาววบั

“ผมโปรดทกุอยา่งท่ีใสน่ม” 

เอ่ยบอกกบัหญิงสาวดว้ยเสียงแหบหา้ว พรอ้มกบัเรียวปากหยกัของ 

ชายหนุ่มท่ีแนบประทบัลิม้รสวอดกา้บนเนินอ่ิมรอ้น เรยีกเสียงเชียรส์รา้งความ 
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พงึพอใจใหแ้ขกชายทัง้หลายท่ีอยากไดเ้มนใูหมนี่ไ้ปลองบา้ง

หญิงสาวแอ่นรบัพลางส่งเสียงคราง แลว้ยกมือทัง้สองโอบกรอบหนา้

ยกัยา้ยถ่ายเทเครือ่งรบัสญัญาณจากหขูองเขาไปอยูใ่นมือเธออยา่งแนบเนียน 

แตบ่ทบาทของเอือ้ยยงัไม่จบเพียงแคน่ัน้ เจา้หลอ่นใชเ้รยีวนิว้เชยคาง

เขาขึน้ แลว้สง่ยิม้หวานละลายใจ ก่อนใชเ้ทา้ทัง้สองผลกัไสเขาใหอ้อกหา่ง จาก

นัน้หมนุตวักลบัไปทางแขกเหรือ่ 

“ใครท่ีเขา้มาหาเอือ้ยคนแรก จะเป็นคนสดุทา้ยของคืนนีท่ี้ไดชิ้มเมน ู

วอดกา้...ลาเต.้..” แลว้พดูประกาศออกไป

ไมต่อ้งใหเ้ธอรอนาน เหลา่ชายหนุม่มากมายตา่งโจนทะยานเขา้มาชน

เขา้ดา้นหลงันายส�ารดิจนเซลม้ สง่ใหเ้ครือ่งดกัฟังในมือตกกระแทกพืน้

กร๊อบ!

เป็นเสยีงของอปุกรณชิ์น้เลก็ท่ีถกูเทา้ของใครบางคนในฝงูชนเหยียบจน

แตกละเอียด 

สว่นอปุกรณร์บัสญัญาณก็ถกูปลอ่ยจากมือหญิงสาวใหต้กลงท่ีดา้นหลงั

เคานเ์ตอร ์ก่อนแอน่อกรบัแขกชายคนแรกท่ีถลาเขา้มาลิม้ลองเมนใูหม่ของเธอ 

เห็นแลว้หวัใจแกรง่ของสายสืบเฉพาะกิจอ่อนยวบไปทนัที และอยากพุ่งเขา้ไป

ลากตวัเธอกลบัคืนมา

และแมค้วามขมบาดลึกของเหลา้ดีกรีแรงเจือกลิ่นหอมหวานของ 

ผิวสาวกระตกุแรงปรารถนาไดดี้แคไ่หน ส�านกึในหนา้ท่ีรบัผิดชอบก็ยงัดงึเขาไว้

ใหเ้หลือบตาลอบมองชายผูเ้พ่งสายตามาดรา้ยมาท่ีเขาและเธอ ตอ้งขอบคณุ

เอือ้ยท่ีพลกิสถานการณไ์ดไ้ว 

ทวา่ชายหนุม่บอกกบัตวัเองในใจวา่ เขาจะไมท่ �าใหเ้ธอเดือดเนือ้รอ้นตวั

ขนาดนีอี้ก แตใ่นสว่นรสชาตขิองมนัเป็นอยา่งไรนัน้...

ระพีพฒันก์ลา้ยืนยนัไดเ้ลยว่า วอดกา้ลาเตจ้ะเป็นเมนูโปรดของเขา 

นบัจากวินาทีท่ีไดล้ิม้ลอง
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หลังจากธิดาและตฤณน�าเพลงพิณมาฝากฝังไว้กับเขา วนัรุง่ขึน้ 

นายชา่งใหญ่ฝีมือดีและคนงานของชลธารคอนสตรกัชนัก็ถกูสง่มาเตม็คนัรถ 

คงเพราะความห่วงพ่ีชาย ธิดาจึงตอ้งการให้เขาถูกห้อมลอ้มดว้ย 

กลุ่มคนท่ีเธอไวใ้จ แต่หนา้ท่ีหลักของนายช่างใหญ่กับคนงานไม่ใช่การเป็น 

บอดีก้ารด์รกัษาความปลอดภยั กอ้งปฐพีจงึมอบหมายงานตามแผนฟ้ืนฟหูมูบ่า้น

ชา้งใหท้นัที เพ่ือใหแ้ตล่ะคนแยกยา้ยไปปฏิบตัภิารกิจใหส้มบรูณ ์

ส่วนเขากับเพลงพิณนัน้ ครัน้จะเอาแต่เก็บตวัอยู่ในเรือนพักก็หาใช ่

วิสยัของเขา กอ้งปฐพีจงึเหน็บเพลงพิณไปรว่มงานกบัพรรคพวกดว้ยการสวมใส่

เครือ่งแบบ และสวมหมวกไหมพรมปิดหนา้ตาตามอยา่งคนงานทัง้หมด เพ่ือให้

ยากตอ่การจบัสงัเกต 

แตรู่ปรา่งสงูใหญ่ของเขาก็ยงัสรา้งจดุเดน่แปลกแยกกบัคนงานคนอ่ืน 

เขากบัเพลงพิณจงึตอ้งหลบลีเ้ขา้ไปในโรงเลีย้งชา้งเม่ือถึงเวลาพกั โดยยดึพืน้ท่ี

ขา้งสายป่านเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

“ถ้าฉันไม่อยู่แลว้ แกจะรอ้งขอกินนมอัดเม็ดจากใครไม่ไดแ้ลว้นะ 

สายป่าน” สถาปนิกหนุม่พดูหยอกกบัเจา้ชา้งนอ้ยแลว้ปอ้นเมด็นมให ้ก่อนลบูหวั

อยา่งเอน็ด ูจากนัน้หยอ่นตวัขา้งกองหญา้แหง้ ลงมือกินอาหารกลางวนัจากจาน

ท่ีเป็นสว่นแบง่ของตน

“ไม่เปลี่ยนใจเรื่องรบัทนุหรือพิณ” ซึ่งก็ไดโ้อกาสของกอ้งปฐพีในการ 

เอย่ถามเดก็หนุม่ท่ีก�าลงัตกัขา้วแกงรอ้น ๆ ใสป่ากอยา่งเอรด็อรอ่ย

“ผมไมก่ลา้รบั จรงิ ๆ ผมไมส่มควรได”้

“แตถ่า้ใหด้ว้ยเหตผุลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวกบับญุคณุละ่”

เพลงพิณยกขา้วคา้งจอ่ท่ีรมิฝีปาก จอ้งมองมาดว้ยแววตากงัขา เขาจงึ

บอกต่อไปว่า “เช่นจ่ายผ่านค่าแรงท่ีฉันจา้งท�างานอะไรท�านองนั้น เราเป็น

นายจา้งกบัลกูจา้งกนั แกมาอยูก่บัฉนัท่ีน่ีก็ไมมี่รายไดอ้ะไรใชไ่หม”

“ถา้อย่างนัน้...” น�า้เสียงของเพลงพิณเริม่หวั่นไหวกบัขอ้เสนอ “ก็แลว้

แตพ่ี่ วา่จะใหค้า่จา้งท�างานผมเทา่ไหรค่รบั”
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ชายหนุ่มพยักหนา้ยิม้ แลว้เริ่มลงมือจัดการขา้วในจานของตน แต ่

ในตอนท่ีเขาจะจบัชอ้นเกิดเสียงคลา้ยโลหะกระทบกนัดา้นหลงั จงึหนัขวบัไปด ู

เหน็โซต่รวนชา้งท่ีหอ้ยโยงจากคานแกวง่ไกวเบา ๆ  แตใ่นโรงชา้งตอนนีมี้เพียงแค่

สายป่าน แลว้มนัก็ไมไ่ดถ้กูลา่มโซ่

“มีอะไรหรอืพ่ีกอ้ง”

กอ้งปฐพียกนิว้ชีข้ึน้แตะปากท�าสญัญาณใหเ้งียบเสยีงแลว้เง่ียหฟัูง แต่

เสียงท่ีไดยิ้นคือเสียงเทา้เหยียบหญา้แหง้ท่ีดงัมาจากทางเขา้โรงเลีย้งชา้ง 

“ฉนัเอาน�า้ใบยา่นางมาให”้ 

เจา้ของเสียงฝีเทา้คือคณุหมอสาว เธอเดินเขา้มาหยดุหนา้คนทัง้สอง 

ย่อเข่าวางขันน�า้ใสใส่น�า้เย็นลอยดอกมะลิบนพืน้แล้วลุกขึน้ยืน “มันช่วย 

ดบักระหาย บ�ารุงก�าลงั ฉนักบัชาวบา้นเพ่ิงชว่ยกนัท�าเสรจ็ใหม ่ๆ”

“ขอบคณุครบั” เขายงัมองเธอตาคา้ง

“แต่ถา้คุณอยากด่ืมเพ่ิม ดา้นนอกยังมีอีกเยอะ” ไหมแกว้บอกแลว้ 

หมนุตวัจะกา้วเดนิออกไป

“ขันเดียวไม่พอผมกับพ่ีก้องกิน ผมจะไปเอาเพ่ิม คุณหมอช่วยอยู ่

เป็นเพ่ือนพ่ีกอ้งก่อนนะครบั” 

“เอ๊ะ เด๋ียวส”ิ ไหมแกว้รอ้งคา้น แตไ่มท่นัเพลงพิณท่ีเดง้ตวัลกุขึน้แลว้วิ่ง

ออกไปราวกบัไมอ่ยากพลาดโอกาสด่ืมน�า้สมนุไพรชนิดนี้

กอ้งปฐพีเองก็ไมเ่ขา้ใจเหตผุลของเดก็หนุม่ แตน่กึขอบคณุท่ีสรา้งเวลา

ใหเ้ขาไดอ้ยูก่บัคณุหมอสาวท่ียงัยืนเก้ๆ  กงั ๆ ท�าหนา้กลืนไมเ่ขา้คายไมอ่อก

“ถ้าคุณหมอไม่สะดวก ผมมีสายป่านอยู่เป็นเพ่ือนแลว้ ไม่เป็นไร 

หรอกครบั” ปากไมต่รงกบัใจนกั แตก็่เกรงใจเวลาท�างานของคณุหมอสาว

“สายป่านเดนิออกไปทางประตหูลงัแลว้ละคะ่” 

ไหมแก้วพยักพเยิดใหเ้ขาหันไปมองสะโพกกลมของเจา้ชา้งนอ้ยท่ี 

สา่ยไปสา่ยมา ก่อนหายลบัไปจากกรอบประตทูางออกดา้นหลงั 

“ยงัไมห่ายโกรธผมอีกหรอื” 
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เธอพ่นลมหายใจเสียงเบา พยายามไม่หันมามอง ปล่อยใหเ้ขาเดา 

ค�าตอบเอง

“ผมจะซือ้คนัใหมใ่ชใ้ห ้คณุหมอก็ไมย่อม หรอืจะใหผ้มไปตามหาเจา้แก่

มาคืน คณุหมอจะไดห้ายโกรธผม” เขายงัไมล่ดละความพยายาม แตเ่ธอก็ยงัคง

เมินเฉยตอ่ไป

“คณุหมอครบั” ชายหนุม่ลองเรยีกอีกครัง้ แตเ่ธอก็ยงัคงไมส่นใจหนัหนา้

กลบัมา

“คณุหมอ”

ครัง้ท่ีสามก็แลว้ แตย่งัเหมือนเดิม คนไมง่อ้ผูห้ญิงท่ีไหนมาก่อนจงึเริม่

ออ่นอกออ่นใจ แตไ่มล่ะความพยายามเพราะรูต้วัวา่ผิด

“ไหมแกว้” พอเปลีย่นสรรพนามเรยีกกลบัไดผ้ล เธอหนัขวบัมาสง่สายตา

ขุน่ขอ้ง 

“ครัง้ตอ่ไป ผมจะเรยีกคณุหมอวา่ไหมแกว้ คณุหมอจะไดห้นัมามองผม” 

เขาสง่ยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่

“จะเรยีกฉนัวา่อะไรก็ตามใจคณุเถอะ” เธอยน่จมกูใสแ่ลว้หนัหนี

“ท่ีรกั” ชายหนุ่มลองเปลี่ยนสรรพนามใหม่อีกครัง้ แลว้ผลลพัธท่ี์ได ้

ครัง้นีคื้อดวงตาคมของเธอลกุวาว กบัใบหนา้แดงปลั่งอยา่งกบัลกูต�าลงึสกุ

“คณุจะบา้หรอื เรยีกฉนัแบบนัน้ไดย้งัไง ถา้ใครมาไดยิ้นเขา้จะท�ายงัไง” 

คิว้เรยีวยน่เขา้หากนั 

กอ้งปฐพีคลี่ยิม้ขบขนั รูส้กึพงึใจอยา่งประหลาดท่ีไดเ้หน็ทา่ทางขดัเขิน

ปนโมโหของคณุหมอสาว “ก็คณุหมอไหมแกว้เป็นท่ีรกัของชาวบา้นทกุคน จะผิด

ตรงไหนท่ีผมเรยีกคณุหมอวา่ ‘ท่ีรกั’ ”

เธอยกนิว้ชีห้นา้ เอ่ยค�าต�าหนิเสียงเขียว “ถา้คณุมีวฒิุภาวะพอ ๆ กบั

อายขุองคณุตอนนี ้คณุก็ควรจะรูว้า่ค �านัน้ตอ้งสงวนไวใ้ชแ้คเ่ฉพาะกบัคนท่ีเป็น

คูร่กัของคณุ”

นายสถาปนิกหนุ่มคลี่ยิม้ ส่งสายตายียวน “แลว้คุณเคยเรียกใคร 
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ดว้ยค�านัน้ไหม”

แกม้เนียนของคณุหมอสาวแดงแจข๋ึน้ไปอีก “ท�าไมฉนัตอ้งบอกคณุ”

“ใชน่ายแวน่หนา้จืดขีโ้มโหนั่นหรอืเปลา่” กอ้งปฐพียงัรุกตอ่

“คณุกอ้งปฐพี ถา้คณุไมห่ยดุ ฉนัจะไมห่ายโกรธคณุจรงิ ๆ”

“โอเค ๆ  ครบั” เขาจงึรบียกมือสองขา้งขึน้ “แตค่ณุตอ้งยอมรบัรถคนัใหม่

ท่ีผมจะซือ้ใชใ้หด้ว้ย”

ไหมแกว้ถอนหายใจแรง “ถา้คณุดไูม่ออก ฉนัจะบอกใหช้ดัเจนว่า ฉนั 

ไม่ไดโ้กรธเรื่องท่ีคุณท�าเจา้แก่หาย แต่ฉันโกรธท่ีคุณไม่เล่าเรื่องท่ีคุณไปเจอ 

อะไรมาหลงัออกจากบา้นพกัแพทย”์

“ผมก็เลา่ใหฟั้งแลว้น่ีว่าผมเดินไปเรื่อย ๆ จนเจอคณุหมอใหญ่ คยุกนั

ถกูคอแลว้เลยขอคา้งท่ีบา้นคณุหมอใหญ่ไงครบั”

แต่ดวงตาคมลุกวาวคลา้ยกับก�าลงัโกรธจัด อาการอยากหยอกลอ้ 

คณุหมอสาวหดหายไปทนัใด แลว้ไมเ่ขา้ใจวา่เขาท�าอะไรใหเ้ดือดจดัขนาดนัน้

“คนสวนของโรงพยาบาลเจอกางเกงยีนถกูทิง้ใตพุ้ม่ไมไ้มห่า่งจากบา้น

พกัของหมอคนหนึง่ แลว้เสือ้กบักางเกงแพทยข์องเขาก็ถกูขโมยไปดว้ย” ไหมแกว้

เอย่น�า้เสยีงขงึขงั ดวงตาของเธอนัน้ฉายแววโกรธจรงิจงั “แลว้ฉนัจะไมส่นใจเลย

วา่มนัเป็นกางเกงของใคร ถา้กญุแจรถท่ีอยูใ่นกระเป๋ากางเกงตวันัน้ไมใ่ชก่ญุแจ

รถเจา้แก่”

“คณุหมอ...คือผม...” ชายหนุม่อ �า้อึง้ อบัจนค�าพดูขึน้มาทนัที

“ฉนัเกลียดการโกหก เกลียดการหลอกลวง” แตห่ญิงสาวไมย่อมใหเ้ขา

พดูตอ่ แววตาคูส่วยของเธอบอกเขาวา่ผิดหวงัแคไ่หน 

“ผมไมไ่ดโ้กหก” 

“คณุไมไ่ดโ้กหก แตค่ณุไมเ่ลา่เรือ่งทัง้หมดใหฉ้นัรู”้

กอ้งปฐพีถอนหายใจ คิว้เขม้เรียวขมวดมุ่นเขา้หากัน แลว้บ่ายเบ่ียง 

ไมเ่อย่ถงึการถกูตามลา่ “ผมไมค่ิดวา่มนัจะส�าคญัอะไร แคร่ถเก่า ๆ คนัหนึง่ ผม

หาซือ้ใชค้ณุหมอไดเ้ป็นรอ้ยเป็นสบิคนั”
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“คณุกอ้ง” ไหมแกว้สง่คอ้นใหว้งโต “มนัไมเ่ก่ียวกบัเจา้แก่”

“ไมเ่ก่ียวกบัเจา้แก่ แลว้คณุโกรธผมท�าไมละ่ครบั”

คณุหมอสาวหงดุหงิดย่ิงนกั ท�าไมหนอพวกผูช้ายถึงไมเ่ขา้ใจอะไรเลย 

เธอพน่ลมหายใจออก “ชา่งมนัเถอะ คณุไมเ่ป็นอะไรก็ดีแลว้”

“หรอืวา่คณุหมอเป็นหว่งผม” 

เขาช่างพดูไดก้วนใจเธอชะมดั ไหมแกว้เมม้รมิฝีปากแน่น แลว้รบีเบน

สายตาหนัไปทางโรงเลีย้งชา้ง ท่ีมีรา่งอวบอ่ิมของเดก็สาวโตเกินวยัอยา่งตรรีตัน์

ยืนน่ิงงนัปรากฏตอ่สายตา

“พ่ีไหม ฉนัไปตลาดในเมืองมา ซือ้เสือ้สวย ๆ  มาฝากพ่ีไหมหลายชดุเลย” 

จากใบหนา้เรยีบสนิทผนัเปลี่ยนเป็นแยม้ยิม้เรงิรา่ แลว้กา้วขาเดินเขา้มาพรอ้ม

ดว้ยถงุกระสอบขนาดใหญ่ในมือ

“พ่ีบอกแลว้วา่ไมต่อ้งซือ้อะไรมาให ้ตรเีก็บเงินไวเ้รยีนดีกวา่” ไหมแกว้

รบีลกุขึน้เดนิไปรบัหนา้ 

“ฉนัไดเ้งินจากท�างานพิเศษมา ก็อยากซือ้ของใหพ่ี้ไหมบา้ง ลองไปเลอืก

ดูสิ ฉันวางไวบ้นเรือนพ่ีไหม ไม่รูว้่าพ่ีไหมมาอยู่ตรงนี”้ ตรีรตันบ์อกแลว้ทิง้ 

ถุงกระสอบท่ีลากเข้ามาไว้ ลอบส่งสายตาให้ชายหนุ่ม ก่อนจะเก่ียวแขน 

คณุหมอสาวใหเ้ดนิออกไปดว้ยกนั

คลา้ยกบัรูว้า่ตรรีตันต์อ้งการทิง้ถงุกระสอบไวใ้หเ้ขา กอ้งปฐพีจงึลกุขึน้

เดินไปคลี่ปากถุงออก แลว้พบว่ามีอะไหล่รถซูเปอรไ์บคท์ุกชิน้ท่ีเขาตอ้งการ 

สนนราคาแตล่ะชิน้ก็จดัวา่สงู แตย่ายตรรีตันห์ามาใหเ้ขาไดอ้ยา่งไร 

“ผมเห็นยายนั่นยืนท่ีประตนูานแลว้ แต่ไม่เห็นเขา้ไปสกัที” เพลงพิณ 

เขา้มาหยุดยืนตรงหนา้พรอ้มกับบอกเล่าใหฟั้ง “ตอนแรกจะกันไม่ใหเ้ขา้ไป

ขดัจงัหวะ คณุเธอก็ไมฟั่งเสยีงกนัเลย พอหลดุจากผมไป ก็ไปยืนคา้งอยูอ่ยา่งนัน้”

กอ้งปฐพีถอนหายใจแลว้รวบปากถงุกระสอบยกขึน้พาดบา่ แตก่่อนท่ี

จะกา้วขาเดนิ เขาหนัไปมองโซต่รวนเสน้นัน้อีกครัง้ มนัยงัคงสงบไมไ่หวตงิ แมจ้ะ

มีสายลมพดัเศษหญา้ลอยปลวิในอากาศ 
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แต่แลว้ก็มีเสียงเอะอะของชาวบา้นดงัท่ีดา้นนอก เขาสบตาเพลงพิณ 

ชั่วขณะ ก่อนดงึหมวกไหมพรมลงมาปิดหนา้ปิดตาจนมิดชิด แลว้กา้วขาออกจาก

โรงเลีย้งชา้งไป เหน็กลุม่ชาวบา้นยืนลอ้มกนัเป็นวงกลมท่ีลานกวา้ง จงึแทรกตวั

เขา้ไปเพ่ือสงัเกตการณ์

สิ่งท่ีอยู่กลางวงท�าใหช้ายหนุ่มพ่นลมหายใจดว้ยความขุ่นขอ้ง เพราะ

กลางวงลอ้มนัน้มีเจา้แก่สภาพย�่าแย่นอนแอง้แมง้ขา้งเจา้นายสาวท่ีนั่งย่อเข่า 

ลบูมนัดว้ยดวงตาเศรา้สลด โดยมีตรรีตันน์ั่งเคียงขา้ง

“ผมเจอมนันอนอยูร่มิทางก่อนเขา้หมูบ่า้น จ�าไดว้า่เป็นรถของคณุหมอ 

แต่พอเขา้ไปดใูกล ้ๆ ก็เห็นว่ามีรูคลา้ยถูกกระสนุปืนตรงท่อไอเสีย” ชาวบา้น 

ผูพ้บเจอบอกใหผู้ใ้หญ่บา้นท่ียืนมองเหตกุารณด์ว้ยใบหนา้กงัวลฟัง

“ใครมนักลา้ท�ากบัรถคณุหมอ ก็รูก้นัว่ารถคนันีเ้ป็นของใคร!” มีเสียง

ตะโกนออกจากวงลอ้มดว้ยความไมพ่อใจ

“อยา่ใหรู้ว้า่เป็นใครนะ พอ่จะตามไปสั่งสอนมนัถงึท่ี!” 

แลว้อีกเสยีงก็ตามมา หลงัจากนัน้ค �าผรุสวาทตอ่ผูก้ระท�าการทารุณตอ่

เจา้แก่ก็ดงัเซง็แซไ่ปทั่ว แตผู่ท่ี้ยงัไมป่รปิากพดูในตอนนี ้มีแคผู่ใ้หญ่บา้น ตรรีตัน ์

และคณุหมอสาว ท่ีตา่งจอ้งมองมาทางเขาเป็นตาเดียว 




