
บทน�ำ 
พยัคฆ์แห่งภูผา

ริมหน้าผาสูงเสียดฟ้าแห่งนั้น มีเพียงต้นรังสูงใหญ่ทอดกิ่งก้าน
สาขางองุ้มท้าทายแรงลมและสายฝนยืนหยัดอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนดูสะดุด

ตา ยิ่งในยามแตกใบอ่อนเพื่อต้อนรับฤดูฝนซึ่งก�าลังจะมาถึงเช่นนี้ เพราะ 

ใบอ่อนของต้นไม้ชนิดนี้จะมีรูปรีสีน�้าตาลแดงท�าให้ชวนมองเป็นพิเศษเมื่อ

ต้องแสงอาทติย์อสัดง

ล�าแสงสีแดงแกมส้มย้อมใบไม้แต่ละใบให้กลายเป็นสีแดงเพลิง 

เฉดิฉนั จนต้นรงัทั้งต้นเหมอืนก�าลงัตกอยู่กลางเปลวไฟอนัร้อนแรง

ทว่าภาพนี้ยังไม่ชวนสะดุดตาเท่ากับเหนือต้นรังต้นนั้นมีแร้งตัวหนึ่ง

บนิร่อนถลาลมอยู่ มนับนิเป็นวงกลม และกรดีเสยีงร้องออกมาเป็นบางท ี

หลายครั้งที่มนัร่อนลงต�่าคล้ายจะโฉบเหยื่อ แต่ถ้ามองดูดีๆ  แล้วมนัแค่โฉบ

เข้าใกล้เชือกป่านมะนิลาสีกระด�ากระด่างเส้นโตเส้นหนึ่งที่ถูกผูกตรึงเอาไว้

กลางกิ่งอวบใหญ่ซึ่งทอดลอยอยู่เหนอืหุบเหวเบื้องล่าง

เชอืกเส้นนี้ขาดรุย่พอสมควรบ่งบอกว่าถกูใช้งานหนกัมามากต่อมาก 

และที่ปลายเชอืกเส้นนั้นรดัอยูต่รงข้อเท้าสองข้างของเดก็ชายอายรุาวเก้าถงึ
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สบิขวบคนหนึ่ง ล�าตวัผอมบางของเขาแกว่งไกวไปมาตามแรงลมที่กระโชก

ใส่ แขนเรยีวผอมทั้งคู่ห้อยลู่แนบล�าตวัคล้ายสิ้นหวงั จะมกีแ็ต่ปลายนิ้วทั้ง

สบิที่ประเดี๋ยวกก็�าแน่น ประเดี๋ยวกค็ลายออกราวกบัเตอืนตวัเองให้มสีตอิยู่

เสมอ ขณะที่ใบหน้าก็กลายเป็นสีแดงก�่าด้วยเลือดที่ตกลงมาคั่งบริเวณนั้น 

ท�าให้ดูน่ากลวัและชวนหวาดเสยีวไปพร้อมกนั

แต่ถงึอย่างนั้นเดก็ชายกย็งันิ่งสงบ ไม่มอีาการตกใจจนแตกตื่นแม้แต่

นดิเดยีว

ใบหน้าเรียวแต่ค่อนไปทางป้อมเล็กน้อยของเขาแม้จะแดงคล�้าเป็น 

สโีลหติย้อม แต่กลบัมรีอยยิ้มเยาะจางๆ พาดผ่าน 

ขณะที่ดวงตาเรียวยาวนั้นปิดสนิทเหมือนคนจมอยู่ในห้วงนิทรา 

อันแสนสุข แต่คราใดที่แร้งตัวนั้นส่งเสียงกรีดร้องหรือบินโฉบเข้าใกล้ 

เปลือกตาคู่นั้นจะเปิดขึ้นแล้วจ้องมองไปยังนักเสพอสุภด้วยแววตาชิงชัง

ระคนเย้ยหยนัอยูแ่วบหนึ่งก่อนจะจางไปอย่างรวดเรว็ เหลอืแต่เพยีงประกาย 

กล้าของคนที่ไม่ยอมจ�านนต่อสิ่งใดง่ายๆ ส่วนริมฝีปากบางที่เม้มแน่นอยู่

แล้ว กย็ิ่งเม้มเข้าหากนัจนกลายเป็นเส้นตรงอย่างอดทนรอคอยเวลา 

ขณะที่ใต้ต้นรงับนเชงิหน้าผาสงูแห่งนั้นมชีายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งยนือยู่ 

ในจ�านวนนั้นมเีดก็ชายรวมอยู่ด้วยหนึ่งคน 

เด็กชายคนนั้นอายุไล่เลี่ยกับเด็กที่ถูกจับห้อยหัวอยู่ จะแก่อ่อนกว่า

กนัไม่เกนิสองปี แต่สหีน้าของเขากลบับึ้งตงึ แววตาเตม็ไปด้วยความคบัแค้น

ชงิชงัผสมสาสมใจ ขณะที่มอืขวาหมนุมดีสั้นคมปลาบอย่างกระสบักระสา่ย

ถ้าท�าได้เดก็ชายคงขว้างมดีในมอืออกไปตดัเชอืกเส้นนั้นให้สะบั้นลง

ไปแล้ว 

แต่ส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่มแีรงมากถงึเพยีงนั้น และอกีส่วนเป็นเพราะ

รอบๆ ตวัยงัมคีนอื่นๆ ยนือยู่อกีมาก 

คนที่เป็นลูกน้องของพ่อเขา และตวัพ่อเขาเอง 

คนเหล่านี้มอีายุราวยี่สบิกว่าจนถงึสี่สบิปลายๆ ใบหน้าพวกเขาดุดนั 
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แนวขากรรไกรและเหนือริมฝีปากของหลายคนรกครึ้มไปด้วยหนวดเครา

จนน่ากลวั ส่วนบางคนกม็รีอยสกัด้วยหมกึสนี�้าเงนิแกมเขยีวเป็นตวัอกัขระ

โบราณเรยีงต่อกนัเป็นพดือยูร่อบคอจนแทบมองไม่เหน็สผีวิที่แท้จรงิ ดแูล้ว

ชวนครั่นคร้ามอย่างบอกไม่ถกู แต่ส่วนที่สร้างความประหวั่นพรั่นพรงึที่สดุ

บนใบหน้าของพวกเขานั้น กลับเป็นดวงตาซึ่งทอแววเหี้ยมโหดอ�ามหิตอยู่

เป็นนติย์ และตอนนี้ดวงตาเหล่านั้นล้วนมองตรงไปที่จุดเดยีวกนั 

จุดที่เดก็ชายคนนั้นถูกห้อยแขวนอยู่

ในดวงตาของพวกเขาฉายความรู้สกึที่แตกต่างกนั บ้างกส็งสาร บ้าง

กส็มเพช บางคนกส็มน�้าหน้า แต่ความรูส้กึหนึ่งที่ทุกคนมเีหมอืนกนัคอื ‘ลุน้’ 

อย่างใจหายใจคว�่าไปกบัเจ้าของร่างจ้อยที่ห้อยต่องแต่งเหนอืหุบเหว เพราะ

เดก็ชายผูน้ั้นเป็นคนที่อายนุ้อยที่สดุ ตั้งแต่เคยมคีนถูกน�ามาแขวนไว้ที่ต้นรงั 

แห่งนี้

และทนัททีี่ธูปครึ่งก้านไหม้หมดหรอืตะวนัตกดนิ...ขึ้นอยู่กบัสิ่งไหน

มาถงึก่อน จะเป็นเวลาที่ต้องเลอืกระหว่างตดัเชอืกเส้นนั้นให้ขาด กบัน�าตวั

ฝ่ายนั้นลงมา แต่ทั้งนี้กข็ึ้นอยู่กบัว่า คนที่ถูกห้อยแขวนอยู่จะสามารถเปล่ง

เสยีงให้ทุกคนได้ยนิกนัทั่วหน้าหรอืไม่ 

ถ้าตะโกนไม่ไหว ต่อให้มลีมหายใจ กต้็องตกลงไปในหบุเหวเบื้องล่าง

เพื่อเป็นอาหารให้แร้งกาที่เฝ้าคอยอยู่ดี

มเีพยีงผู้กล้าแกร่งเท่านั้นถงึจะอยู่รอดได้ในนรกขุมนี้!

ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ยืนอยู่เหนือหน้าผาก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากสิบ

เป็นเกอืบร้อย เพราะมทีั้งผูห้ญงิและเดก็มาเสรมิด้วย แต่ถงึอย่างนั้นบรเิวณ

นั้นกลบัเงยีบกรบิ กระทั่งเสยีงสายลมที่เคยพรั่งพรูผ่านกย็งัหยุดนิ่งอยู่กบั

ที่ ใบไม้ที่เคยปลวิกระทบกนัเหมอืนดนตรแีห่งราวป่ากไ็ม่ไหวตงิ เหล่าสตัว์

หากนิกลางคนืทั้งน้อยใหญ่ต่างไม่ส่งเสยีงอย่างเคย ราวกบัทุกสรรพสิ่งทั้ง

มชีวีติและไร้ชวีติก�าลงัถกูอุง้มอืที่มองไม่เหน็เงื้อง่ารอบดขยี้ให้แหลกเป็นจณุ

ไป
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แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยกม็าถงึ 

แสงล�าสุดท้ายจางหายไปจากขอบฟ้า...เกือบพร้อมๆ กับที่ธูปครึ่ง

ก้านนั้นมอดดบัหมด

รอบตวัมดืมดิจนมองแทบไม่เหน็หน้ากนั และยิ่งมองไม่เหน็ใบหน้า

ของเดก็ชายที่ห้อยต่องแต่งอยูบ่นกิ่งไม้เข้าไปกนัใหญ่ ทั้งยงัไม่ได้ยนิเสยีงร้อง 

ขอชวีติจากฝ่ายนั้น

ก็ไม่แปลกหรอก เพราะปกติแล้วคนที่ถูกจับแขวนห้อยเช่นนี้ 

ถา้ไม่ตายกอ็าการร่อแร่ทกุราย และเกอืบทั้งหมดสิ้นใจตายในอาการคลา้ย

คนถูกรดัคอ

ดงันั้นหลงัรออยู่อดึใจหนึ่ง ใครบางคนในกลุ่มกถ็อนหายใจแล้วพูด

ออกมาด้วยน�้าเสยีงสะใจว่า

“ตดัเช.ื..”

ทว่าฝ่ายนั้นยังพูดไม่ทันขาดค�า เสียงแหบพร่าแต่ยังพอจับความได้

กด็งัแหวกความเงยีบขึ้นจากคนที่ถูกแขวนห้อยอยู่

“ปล่อยกู!”



กลางฤดูฝน พุทธศกัราช ๒๕๐๖
กระสุนหนึ่งนดั...ปลดิชวีติหนึ่งชวีติ

ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้...

นี่เป็นสิ่งที่เขาเรยีนรูม้าตั้งแต่จ�าความได้ ดงันั้นเมื่อได้ยนิเสยีงปืนดงั

รวัขึ้นเหมอืนข้าวตอกแตก และรถโดยสารประจ�าทางที่นั่งอยูแ่ฉลบออกนอก

เส้นทางจนเอียงกระเท่เร่ตกไหล่ทางพุ่งเข้าไปยังป่ารกชัฏข้างๆ คนบนรถ 

จงึพร้อมใจกนัส่งเสยีงกรดีร้องออกมาด้วยความตกใจ ขณะที่ชายหนุ่มซึ่ง

นั่งค่อนไปทางท้ายรถก้มหน้าต�่าลงกว่าเก่าเพื่อซ่อนรอยยิ้มดูแคลนเอาไว้ 

ไอ้พวกขี้เท่อ!

จะปล้นรถโดยสารแค่คันเดียว แต่ใช้กระสุนทีเป็นตับๆ ทั้งๆ ที่

รถบขส. คนันี้มผีู้โดยสารไม่เตม็คนัเสยีด้วยซ�้า!

แต่คงเพราะถนนสายนี้ทั้งแคบและบางช่วงก็ขรุขระเป็นดินลูกรัง  

บางตอนก็เป็นโค้งหักศอกจนน่ากลัวว่าจะเทกระจาดพลิกคว�่าถ้าเหยียบ 

คนัเร่งมาแรงๆ คนขบัเลยต้องชะลอความเรว็อยู่บ่อยครั้ง จงึตกเป็นเป้าให้

๑
แรกพบ
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จู่โจมได้โดยง่าย ยิ่งกว่านั้นพอรถแล่นพ้นตัวจังหวัดมาแล้ว บ้านเรือนก็

บางตาลง ทวิทศัน์สองข้างทางเปลี่ยนเป็นทุ่งนาสลบักบัป่ารกชฏั 

การปิดถนนปล้นคนเดินทางผ่านไปผ่านมาในเวลากลางวันแสกๆ  

จงึเกดิขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 

ตัวเขาเองเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มามากต่อมาก แต่ยังไม่เคยประสบ

ด้วยตนเอง เลยตดัสนิใจนั่งเงยีบเพื่อรอดทูท่ีาไปก่อน เพราะดูๆ  ไปแล้วฝ่าย

ที่ลั่นไกไม่ได้มุ่งหวงัจะเอาชวีติผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งเป็นพเิศษ ทว่าตั้งใจ

จะกวาดเงินทอง ทรัพย์สิน ของมีค่าของนักเดินทางที่ขึ้นมาจากพระนคร 

ในบ่ายวนันี้เสยีมากกว่า

คิดได้ถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทางที่เพิ่งเงียบเสียงไปเมื่อครู่

ถามขึ้นอย่างสั่นสะท้านว่า

“เกดิอะไรขึ้นน่ะพี่ชาย”

ชายหนุม่เลยเหลอืบมองคนถามแวบหนึ่ง เหน็ใบหน้ารปูหวัใจมอมแมม 

ใต้หมวกผ้าสีกากีมอมๆ ฉายแววตระหนกชัดเจน เดาว่าเด็กหนุ่มคนพูด 

น่าจะมีอายุไม่เกินสิบห้าปี ถ้าฟังจากส�าเนียงและดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัว

ของอีกฝ่ายก็รู้ว่าไม่ใช่คนแถวนี้ ฝ่ายนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มตัดกับกางเกง 

สีกากีที่มีสายเอี๊ยมด้านหน้า แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูออกว่าเป็นของดีมีราคา 

ไม่ใช่ของที่ซื้อหาหรอืสั่งตดักนัได้ทั่วไป

เขาเลยนิ่งคดิอยู่นดิหนึ่งว่าจะตอบอย่างไรด ีแลว้ตอนนั้นเองกไ็ด้ยนิ

เสียงร้องสั่งการของใครบางคนที่นอกรถว่าให้ต้อนผู้โดยสารทั้งหมดลงไป

จากนั้นเสียงฝีเท้าของชายฉกรรจ์หลายคนก็พากันกรูขึ้นมาบนรถ พร้อม

ปืนสั้นบ้าง ปืนกลเบาบ้างในมอื

ดวงตาสดี�าสนทิของเขาเลยหรี่ลงจนเกอืบเป็นเส้นตรง เมื่อพบว่าโจร

กลุม่นี้พากนัปิดบงัใบหน้าตั้งแต่ใต้ดวงตาลงมาด้วยผ้าเชด็หน้าผนืใหญ่สดี�า

สนิท และสวมหมวกปีกกว้างบังก่อให้เกิดแถบเงาตรงช่วงดวงตาจนมอง

แทบไม่เห็นดวงหน้าชัดเจน ยิ่งกว่านั้นพวกมันยังส่ายปืนในมือไปมาใส่ 
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ผูโ้ดยสารที่นั่งตวัสั่นงนังกบ้าง ร้องไห้กระซกิๆ บ้าง หรอืไม่เช่นนั้นกต็วัแขง็

ทื่อคล้ายเหน็ผ ีจนหนึ่งในกลุ่มโจรต้องเอ่ยตะคอกขู่เป็นเชงิเร่ง

“รบีย้ายตูดลงมาเรว็ๆ สวิะ! แล้วมขีองมคี่าอะไรเอาลงมาให้หมด!”

ดวงตากลมโตของเดก็ชายวยัรุ่นเบกิกว้างเป็นสองเท่าทนัท ี“เราโดน

ปล้นหรอืพี่”

“อมื” 

“งั้นปืนนั่นกป็ืนจรงิน่ะส”ิ

คนถกูถามพยกัหน้า ทั้งร�าคาญและขบขนัไปพร้อมกนั ด้วยเหตทุี่อกี

ฝ่ายช่างเจรจาไม่เลกิ ขนาดอยู่ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานกย็งัไม่หยุดปากพูด 

เหมอืนๆ กบัก่อนหน้านี้ที่มนัชวนเขาคยุจ๋อยๆ มาตลอดทางจนไม่ได้หลบัได้

นอนตั้งแต่ตอนขึ้นรถจากตาคลมีาจนถงึที่นี่ 

“แล้วถ้าเราไม่ให้มนั มนัจะฆ่าเราไหม”

“ฆ่า” 

ชายหนุ่มตอบสั้นๆ ท�าให้คนถามสะดุ้งโหยง แต่ไม่วายกลิ้งกลอก

ดวงตาไปทางโน้นททีางนี้ทคีล้ายหาทางหนทีไีล่ไปด้วย

“เราหนดีไีหมพี่” หนุม่น้อยกระซบิกระซาบ พร้อมกบัมองเพื่อนร่วม

คนัรถที่นั่งมาด้วยกนัคล้ายต้องการประเมนิสถานการณ์ 

เขาเองก็พลอยเหลือบมองตามมันไปอย่างนึกสนุก เดาว่าผู้โดยสาร

บางคนก็นั่งมาตั้งแต่ต้นสายที่พระนครเหมือนมัน บางคนก็มาขึ้นเอากลาง

ทางอย่างเขา แต่ตอนนี้ทุกคนพร้อมใจกันลงที่นี่เหมือนกันหมด ชายหนุ่ม

เดาว่าอีกฝ่ายคงไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยตอบออกไป

ด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบาพอกนั 

“ไม่ด”ี 

กจ็ะดไีด้อย่างไร ในเมื่อกลุม่โจรมอีาวธุครบมอื ขณะที่ ‘ไอ้หนู’ มแีค่

ย่ามสกปรกใบเดยีวตดิตวัมา ซ�้ารปูร่างยงัผอมบางเหมอืนคนเป็นตานขโมย 

จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปต่อกรกบัมจิฉาชพีเหล่านี้ได้
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นกึได้เท่านี้ กไ็ด้ยนิเสยีงกรรโชกดงัใกล้เข้ามา พร้อมปลายกระบอก

ปืนที่ส่ายมาทางพวกเขา

“ไอ้สองคนนั่นท�าไมยงัไม่รบีลกุอกี หรอือยากโดนพี่เสอืผายงิไส้แตก

วะ” 

เดก็หนุ่มสะดุ้งเฮอืก แล้วส่ายหน้ารวัเรว็ ก่อนรบีลุกขึ้นแล้วก้มหน้า

ก้มตาเดนิแกมวิ่งตรงไปยงัประตูท้ายรถ 

ส่วนชายหนุ่มขมวดคิ้วแน่นยิ่งกว่าเดมิตอนได้ยนิค�าว่า ‘เสอืผา’ เขา

ลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า สมุนโจรคนเดมิเลยมองตาขวาง พร้อมเงื้อปืนสั้นในมอื

ขึ้นขู่ตอนตะคอกใส่หน้า

“รบีๆ เข้าสวิะ มงึเป็นง่อยหรอืไง”

คนถูกขู่หลุบตาลง ยิ้มมุมปากบางๆ อย่างใจเย็น แต่ยังคงรักษา 

ความเชื่องช้าไว้เท่าเดมิตอนลงจากรถไปรวมกลุ่มกบัคนอื่นๆ

ไอ้หนูที่คอยชะเง้อชะแง้มองปราดเข้ามาหาทนัท ีสายตาฝ่ายนั้นมอง

กวาดทั้งตวัเขาอย่างรวดเรว็

“ท�าไมพี่ชายลงมาช้าจงั มนัท�าอะไรพี่ชายหรอืเปล่า”

คนถูกถามส่ายหน้า รู้สกึแปลกๆ อยู่บ้าง แต่ตดัสนิใจสงบปากสงบ

ค�าตามเดมิ ในสถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่กย็ิ่งดกีบัตวัเองเท่านั้น 

แต่เหมือนไอ้หนูจะไม่รู้กฎข้อนี้ เพราะมันพึมพ�าแล้วถามต่อยาว

เหยยีด

“ว่าแต่เสอืผานี่เป็นโจรใช่ไหมพี่”

ชายหนุ่มหรี่ตาลงน้อยๆ ลองไอ้หนูนี่ไม่เคยได้ยินกระทั่งชื่อเสือผา  

ก็แปลว่ามันคงไม่มีญาติโกโหติกาอยู่แถบนี้ เพราะปกติชื่อเสือผานั้นจัดได้

ว่าโด่งดังไม่น้อย อย่างต�่าๆ คนในสามสี่จังหวัดในแถบนี้จะต้องเคยได้ยิน

กนัทั้งนั้น

ขณะที่ค�าถามนั้นท�าให้สมุนโจรซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ได้โอกาสส�าแดงเดช

ด้วยการตะคอกใส่คนถามเสยีงดงัลั่น 
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“ไอ้หอกหกั มงึไปอยูไ่หนมาถงึไม่รูจ้กัเสอืผาแห่งลุม่แม่น�้าสะแกกรงั”

เสยีงนั้นไม่ใช่เบา ท�าให้ไอ้หนูหน้าเจื่อนและถอยกรูดมาแอบหลงัเขา 

ขณะที่คนซึ่งมท่ีาทางว่าเป็นหวัหน้ากลุ่ม เพราะนั่งอยูบ่นม้าเทศตวัย่อม 

และเป็นไปได้ว่าเป็น ‘เสือผา’ ที่โจรโฉดบอกหันมองมาทางพวกเขาทันท ี

พร้อมร้องตะโกนเสยีงเหี้ยมออกมา

“ไหน ไอ้อคีนไหนไม่รู้จกัข้า ลากตวัมนัมานี่ มาให้ข้าดูหน้าท”ี

“มาเลย ไอ้หนูออกมา” 

สมนุคนเดมิไม่พดูเปล่า แต่ยงัเอื้อมมอืมาคว้าข้อมอืเดก็ชายไปก�าแน่น 

แล้วตั้งหน้าตั้งตากระชากมันออกไปจากตรงนั้น ท�าให้ไอ้หนูร้องอุทานลั่น 

ก่อนแผดเสยีงอย่างไม่เกรงใจ

“โอ๊ย! เจบ็นะโว้ย ไอ้บ้า” 

เขาฟังแล้วกต้็องลอบยิ้มมมุปากอกีครั้ง นกึขนัที่มนัช่างใจกล้าบ้าบิ่น

เหลือเกิน เพราะคนแถวนี้ถ้าได้ยินชื่อเสือผา เสือผัน หรือเสือจงขึ้นมา 

เมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการ ‘ขี้หดตดหาย’ ขึ้นมาทันที คงจะมีแต่ไอ้หนูนี่ละ 

ที่กล้าตะคอกใส่สมุนโจรเช่นนี้

แต่ฝ่ายโจรโฉดคงไม่ขบขนัเหมอืนเขา เพราะมอืผอมเกรง็ที่ก�าปืนสั้น

เงื้อง่าขึ้นทนัที

“วอนซะแล้ว ไอ้หอกนี่” 

“เดี๋ยว!” 

ชายหนุ่มร้องสั่งเสียงกร้าวพร้อมสืบเท้าเข้าไปขวาง ทั้งๆ ที่ไม่ได้มี

นิสัยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น แต่เพราะเมื่อครู่ไอ้หนูเป็นห่วงเขาด้วยใจจริง 

เลยถอืเสยีว่าตอบแทนบุญคุณกนัไป 

ขณะเดยีวกนัค�าพดูนี้กท็�าให้ไอ้โจรสวะสาดสายตามองมาอย่างเกรี้ยว- 

กราด

“มงึเป็นอะไรกบัมนั”

“ไม่ใช่เรื่องของมงึ” ชายหนุ่มตอบเสยีงเยน็ 
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ฝ่ายไอ้หนรูบีสะบดัมอืหลดุจากไอ้โจรนั่น ถอยกรูดมาอยู่ข้างๆ อย่าง

ว่องไว ท�าให้ไอ้หมอนั่นขบกรามแน่น 

“ด ีงั้นกูจะสั่งสอนพวกมงึทั้งคูพ่ร้อมกนัเลย” มนัประกาศ ก่อนสะดดุ

กกึ 

พอเขามองตามกพ็บว่าสายตาคนพดูจบัจ้องอยู่ที่สร้อยคอทองค�าขาว

เนื้อเงางามห้อยจี้รูปตวัผึ้งอ้วนกลมบนล�าคอเรยีวเลก็ 

“สร้อยกบัจี้มงึสวยนี่หว่า” พดูจบ มอืหยาบๆ ของมนักเ็อื้อมมาหมาย

จะกระชากสร้อยเส้นงามไป 

เจ้าของเลยร้องลั่นพร้อมปัดมอือุกอาจข้างนั้นออกอย่างแรง

“อย่านะ!”

ค�าพดูนั้นท�าให้ดวงตาโจรร้ายเรอืงวาบด้วยความไม่พอใจตามประสา

คนที่ไม่เคยมใีครกล้าปฏเิสธมาก่อน

“ชะ! มงึกล้าขดัใจกูร”ึ 

คนถูกถามไม่ตอบ แต่สีหน้าบึ้งตึงจนเห็นได้ชัด ชายหนุ่มเลยอด 

ไม่ได้ที่จะบอกฝ่ายนั้นไปว่า “เงนิทองเป็นของนอกกาย รกัษาชวีติไว้ส�าคญักว่า 

รบีถอดให้พวกมนัไปเสยี”

คนถกูสั่งให้ถอดสร้อยเลยหนัขวบัมามองเขาอย่างไม่อยากเชื่อสายตา 

ส่วนไอ้โจรโฉดแสยะยิ้มพงึพอใจ พลางตะคอกซ�้าเสยีงปานฟ้าผ่า

“ได้ยนิที่พ่อมงึบอกแล้วใช่ไหม ส่งสร้อยกบัจี้นั่นมาให้กูเดี๋ยวนี้” แต่

เมื่อคนสั่งเหน็คนถกูสั่งไม่ขยบัตวั กย็กปืนในมอืขึ้นเลง็ใส่เจ้าของสร้อยอย่าง

เหี้ยมเกรยีม “มงึจะถอดเอง หรอืจะให้กูถอดจากศพมงึ”

ค�าถามนั้นท�าให้เจ้าของสร้อยมอืสั่นรวัจนปลดตะขอแทบไม่ออก แล้ว

ตอนนั้นเองที่แขนเสื้อเชิ้ตซึ่งพบัไว้เพยีงหลวมๆ ของฝ่ายนั้นกร็่นลงไปกอง

อยู่ตรงข้อศอก ท�าให้หวัหน้าโจรที่เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาสงัเกตเหน็นาฬิกา

เรอืนงามบนข้อมอืเลก็เรยีวทนัท ีมนัตาลุกวาวด้วยความพงึพอใจตอนเอ่ยปาก 

สั่งเสยีงลั่นถนน
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“ถอดนาฬิกาของไอ้เดก็เวรนั่นมาด้วย”

เจ้าของนาฬิกาชะงกัค้าง ท่าทางต่อต้านอย่างเหน็ได้ชดั ท�าให้เขาลอบ

ส่ายหน้าน้อยๆ อย่างอดิหนาระอาใจ

เดก็นี่คงอยูแ่ต่ในพระนครจงึไม่กลวั และไม่รูว่้าโจรบ้านป่าในท้องถิ่น 

ทรุกนัดารนั้นมหีลายแบบ บ้างกเ็ป็นโจรพ่อพระ ปล้นคนรวยมาช่วยคนจน 

บ้างกเ็ป็นโจรผู้ด ีเลอืกปล้นเฉพาะวนัเงนิเดอืนออกและไม่นยิมผดิลกูผดิเมยี 

ใคร บ้างกส็นัดานเหี้ยมโหดอ�ามหติ ท�าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะปล้นพระ ฆ่าช ี

วิ่งราวคนแก่ หรอืฉุดหญงิมคีรรภ์ไปช�าเรา และถ้าใครกล้าขวาง พวกมนั

กก็ล้าฆ่าอย่างไม่ปราน!ี

ซึ่งชายหนุม่มั่นใจว่ากลุม่โจรตรงหน้านี้เป็นอย่างหลงั เขาจงึไม่เหน็ว่า

ควรรักษานาฬิกายิ่งกว่าชีวิตตรงไหน ต่อให้เป็นของประเทศนอกก็ตาม  

เลยกระแอมเบาๆ เป็นเชงิเตอืนออกไป 

เสียงกระแอมนี้เองที่สร้างความสนใจให้แก่หัวหน้าโจรอีกครั้ง มัน

เหลอืบตามองเขาอย่างครุ่นคดิก่อนสั่งลูกน้องคนที่อยู่ใกล้ที่สุดว่า

“มงึไปค้นตวัพ่อมนั ขนาดลูกมนัยงัมขีองดขีนาดนี้ พ่อมนัจะต้องมี

ยิ่งกว่า”

คนเป็นนายสั่งเสรจ็ ลูกน้องกป็รี่ตรงมาทนัท ี

แต่ชายหนุม่ระวงัตวัอยูก่อ่นแล้ว เมื่อเหน็มอืของฝ่ายนั้นเอื้อมเขา้มา

หา เขากย็กท่อนแขนขึ้นกนัปัดออกโดยแรง หมอนั่นเลยล้มหน้าทิ่มลงไปกนิ

ฝุน่บนพื้นดนิลกูรงัพร้อมครางอู้ ท่ามกลางสายตาตื่นตะลงึของคนรอบข้าง 

โดยเฉพาะไอ้หนูที่ถึงกับอ้าปากค้างเลยทีเดียว แต่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้น

ปลายกระบอกปืนทุกกระบอกในมือสมุนโจรทั้งหมดก็พร้อมใจกันเล็งมา 

ที่เขา 

“มึงกล้ามาก วอนซะแล้ว คงไม่รู้สินะว่าคนที่กล้าเล่นงานลูกน้องกู 

จะมจีุดจบยงัไง” 

หวัหน้าโจรตะคอกเสยีงกร้าวอย่างดดุนัท�าให้ไอห้นทูี่อยูใ่กลเ้ขาที่สดุ



20  l  ม ธ ุร ส โ ล กั น ต ร์

ถงึกบัหน้าซดี และยนืโงนเงนคล้ายจะเป็นลม

ถ้าเขาโดนยงิ...

มนัซึ่งอยู่ในวถิกีระสุนกจ็ะโดนด้วย

แต่ถงึอย่างนั้นมนักย็งักล้าหาญกว่าที่เขาคดิไว้ เพราะร่างเลก็บางรบี

กระเถบิเข้ามาหา พร้อมเอ่ยเสยีงเบาราวกบัยุงว่า

“พี่ชาย จะเอายงัไงด”ี 

ชายหนุ่มไม่ได้ตอบค�าถามนั้น แต่กลับระบายรอยยิ้มบางๆ บน

ใบหน้าแทน ตอนเปิดปากตอบโต้โจรชั่วกลบัไปด้วยน�้าเสยีงกระด้างปานกนั

“มงึกก็ล้ามากที่คดิจะค้นตวักู และกล้ามากที่คดิว่ากูเป็นพ่อไอ้เดก็นี่ 

มหิน�าซ�้าพวกมงึยงักล้าเอาชื่อเสอืผามาอ้างกบักูเสยีอกี” 

ค�าพูดของเขาก่อให้เกิดความตกตะลึงกันทั่วหน้า เหล่าผู้โดยสารที่

ถกูกวาดต้อนมาถ้าไม่หยดุร้องไห้โวยวายกพ็ากนัเบกิตากว้างด้วยความงุนงง

ระคนแปลกใจ พร้อมมองเขาเป็นตาเดยีว ส่วนคนที่กล้าๆ หน่อยกก็ระซบิ

กระซาบกบัคนข้างตวั 

“เสอืผาตวัปลอมว่ะ”

“งั้นเราจะกลวัมนัท�าไมวะ”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้หัวหน้าโจรโกรธจนตัวสั่น มันเล็งปืนในมือ

มาที่หวัเขาอย่างหมายจะระเบดิให้เละเป็นแตงโมโดนช้างกระทบืเลยทเีดยีว

“ไอ้สตัว์! ไอ้ชาตหิมา! กูไม่ได้แอบอ้างชื่อเสอืผาโว้ย กูนี่ละ เสอืผา

ตวัจรงิ”

มนัพูดจบกก็ดนิ้วลั่นไกรวักระสุนใส่เขาทนัที

แต่ชายหนุ่มเตรยีมระวงัตวัอยู่ก่อนแล้ว จงึรบีผลกัร่างเลก็บางของ

ไอ้หนูที่ยนือยู่ข้างๆ ให้ออกไปจากข้างตวัโดยแรงเป็นล�าดบัแรก จากนั้นก็

กระโจนหลบลูกกระสุนไปอกีทางโดยเลอืกทิ้งตวัไปหาไอ้สวะคนนั้น เพราะ

มนัเป็นคนเดยีวที่อยู่ใกล้มากที่สุด และเขากน็กึเขม่นมนัอย่างบอกไม่ถูก 

ชายหนุ่มตัวสูงใหญ่และก�าย�าด้วยมัดกล้าม พอทิ้งน�้าหนักลงไป 
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ไม่ออมแรง ฝ่ายนั้นเลยหงายหลงัผลึ่งไปเกอืบทนัที

ความตกใจท�าให้สมนุโจรไม่ทนัระวงัตวั ปืนในมอืเลยโดนแย่งมาอย่าง 

ง่ายดาย ส่วนตวัของมนักก็ลายเป็นโล่ชั้นดใีห้แก่เขา

ขณะที่การกระท�าของเขาท�าให้สมนุโจรที่ล้อมอยูแ่ตกฮอืไปคนละทศิ

คนละทางเพราะคาดไม่ถงึส่วนหนึ่ง และอกีส่วนคงเพราะไม่ใช่โจรมอือาชพี 

ทางด้านไอ้หนกูร้็องเสยีงหลงด้วยความตกใจ เช่นเดยีวกบัผูโ้ดยสารคนอื่น

ที่ส่งเสยีงหวดีร้องออกมาและพากนัหนตีายอย่างอลหม่าน

เมื่อฝูงชนแตกฮือย่อมยากต่อการควบคุม ไอ้เสือโฉดจึงร้องสั่ง 

ลูกน้องเสยีงเหี้ยมว่า

“จัดการพวกมันให้หมดอย่าได้เหลือ ไม่งั้นไม่ต้องมาเรียกกูว่า 

เสอืผา!” 

เขาฟังแล้วก็อดยกมุมปากคลี่ยิ้มหยันไม่ได้ แต่หลังจากยิงตอบโต ้

โจรร้ายได้เพยีงสามนดั เสยีงทุ้มของเดก็หนุ่มนมยงัไม่แตกที่คุ้นหูกด็งัแว่ว

มาเข้าหู

“พี่ชาย ด้านหลงั!”

ชายหนุ่มก�าลังเล่นงานโจรตรงหน้า เลยรีบหันขวับไปมองจึงพบว่า 

มีสมุนโจรอีกคนย่องมาทางด้านหลังพร้อมปืนยาวที่พาดประทับอย่าง 

เตรยีมพร้อม 

สนัดานหมาลอบกดั! ยงิคนจากทางข้างหลงั มงึมนัไม่ใช่ลูกผู้ชาย...

เขาก่นด่ายาวเหยียดในใจตอนกระโดดถีบยอดอกมัน และกดนิ้ว

ลั่นไกปืนสั้นในมอืทั้งสองข้างรวัออกไปด้านหน้า ท�าให้ก�าจดัคู่ต่อสูไ้ด้พร้อม

กันทีเดียวสามคน แต่คนที่ตกที่นั่งล�าบากกลับเป็นไอ้หนูนั่นเอง การที่มัน

ร้องเตือนเขา ท�าให้หัวหน้าโจรที่ก�าลังควบม้าตะลุยสาดกระสุนใส่ชาวบ้าน

อย่างไม่ลมืหูลมืตาเกดิอาการคลุ้มคลั่งเหมอืนหมาบ้า ฝ่ายนั้นหนักระบอก

ปืนไปตั้งท่าจะยงิเดก็หนุ่มให้ตายคาที่ เลยเป็นเขาบ้างที่ร้องตะโกนบอกมนั

สุดเสียง เมื่อพบว่ากระสุนปืนสั้นทั้งสองกระบอกในมือหมดไปจากลูกโม่
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แล้ว

“ไอ้หนูวิ่ง!”

คนถูกสั่งลงัเลอยู่อดึใจหนึ่ง แต่เมื่อเหน็กระบอกปืนหนัเข้าหาตวัมนั 

กอปรกบัเสยีงห้าวของเขาที่ร้องสั่งว่า “วิ่ง!” 

มนัเลยโกยตนีหมาออกไปอย่างไม่รอช้า

พอเหน็เช่นนั้น ชายหนุ่มกร็บีโยนปืนที่หมดประโยชน์แล้วทิ้ง เพราะ

เวลาหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้เขาไม่สามารถบรรจุกระสุนได้ทันท่วงที เลย

ตดัสนิใจคว้าปืนยาวของโจรโฉดที่นอนหมดลมหายใจอยู่แทบเท้ามาใช้แทน 

จากนั้นเสยีงปืนกด็งัรวัลั่นป่าไม่ขาดสาย สลบักบัเสยีงก�าป้ันกระแทก

เนื้อ เสียงโอดครวญขอชีวิต ไม่นานจากนั้นทั่วทุกหย่อมหญ้าก็ถูกย้อมไป

ด้วยเลือดแดงฉาน และเกลื่อนไปด้วยร่างของกลุ่มโจรที่เรียกตัวเองว่า  

เสอืผา...

ถ้าพวกมันไม่ตาย ก็บาดเจ็บกันทั่วหน้า หลายคนใช้มือขวาเหนี่ยว 

ไกปืนไม่ได้อีกแล้วในชั่วชีวิตนี้ ขณะที่เพื่อนของมันบางคนก็ไม่สามารถยืน

หรอืเดนิได้ดงัเก่า

ทั้งๆ ที่คู่ต่อสู้ของพวกมนัมแีค่คนเดยีว

แต่นอกจากเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นจากคมมดีและถกูกระสนุเฉี่ยวแล้ว ตาม

เนื้อตัวก�าย�าล�่าสันของชายหนุ่มกลับไม่ปรากฏรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียว 

ถ้าไม่ใช่เพราะเขามียันต์เกราะเพชร ก็คงต้องเป็นนักสู้เจนสังเวียนหรือพล

แม่นปืนมาก่อน ทว่าส่วนที่น่ากลวัที่สุดไม่ใช่ฝีมอืหรอืยนัต์ชั้นยอด แต่เป็น

ใบหน้าเยน็ชาไร้อารมณ์ เหมอืนเป็นหุน่พยนต์ที่ถกูผกูอาคมมาให้เป็นนกัฆ่า

เพยีงเท่านั้น

ดงันั้นแม้คู่ต่อสู้ของเขาจะยงัไม่ตาย แต่กไ็ม่มใีครอาจหาญจะลุกขึ้น

มาต่อกรด้วยอีก ดวงตาคู่เรียวของชายหนุ่มจึงทอประกายเย้ยหยันตอน

กวาดตามองไปที่สมนุโจรทลีะคนอย่างเชื่องช้า และหยดุที่ใบหน้าคนที่กล่าว

ว่าตัวเองเป็นเสือผาเนิ่นนาน ก่อนจะกล่าวเสียงเรียบแต่ดังกังวานชัดเจน 
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ออกมา

“ถ้าพวกมึงมีฝีมือแค่นี้ อย่าริอ่านโกหกใครๆ เลยว่าเป็นเสือผา... 

บอกว่าเป็นเลยีงผาเสยี กูยงัจะเชื่อมากกว่า แล้วอกีอย่าง พวกมงึอย่าคดิ

แตะต้องข้าวของบนรถนั้นแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่อย่างนั้นกูจะไม่ใช่แค่ยิงแขน

หรอืขาพวกมงึแล้ว” 

พูดจบกล็ั่นไกปืนในมอืออกไปอกีนดั เป้าหมายของเขาคอืแผ่นหลงั

ของสมุนโจรโฉดที่แกล้งท�าเป็นตายในตอนแรก แต่แท้จรงิมนัค่อยๆ ลอบ

กลับไปที่รถบขส.คันนั้นเพราะหวังทรัพย์สินเงินทองข้าวของของผู้โดยสาร

ที่ถูกทิ้งไว้...แต่น่าเสยีดายที่มนักลบัต้องกลายเป็นผเีฝ้าล้อรถแทน

ชายหนุ่มแสยะปากอย่างชงิชงัแกมสาสมใจ กอ่นกา้วข้ามหวัหนา้โจร

ที่นอนหายใจรวยรนิขวางทางอยูต่รงหน้าอย่างตั้งใจประกาศให้รูว่้าดูแคลน 

พวกมนัมากนัเป็นสบิ แต่กลบัสู้เขาเพยีงคนเดยีวไม่ได้

ถ้าเขาเป็นหัวหน้าพวกมันแล้วมีโอกาสรอดกลับไปคราวนี้ จะสั่งให้

ลกูน้องทกุคนรวมทั้งตวัเองเอาปืนไปฝังดนิทิ้งเสยี โทษฐานรอ่ิานจะเป็นโจร 

แต่กลบัโง่เง่าไม่รูจ้กัอ่านสหีน้าแววตาคน ไม่คดิจะฝึกวชิาการต่อสูท้ั้งมอืเปล่า

หรือฝึกใช้อาวุธให้ช�านาญ เพราะถ้าท�าแบบนี้ไม่ได้แล้วเอาแต่ถือปืนขู่ ยิง

กราดไปมาให้เปลอืงกระสุน กค็วรบอกว่าตวัเองเป็นแค่อนัธพาล ไม่ใช่โจร

อย่างเสอืผา! 

หลงัจากด่าพวกมนัจบ ชายหนุ่มกน็กึต�าหนติวัเองไปด้วย

เป็นเพราะเขามัวแต่นึกสงสัยว่าไอ้ตัวหัวหน้ากลุ่มจะมีฝีมือดีสักแค่

ไหน ถึงได้ใจกล้าหน้าด้านข้ามถิ่นมาหากิน ซ�้ายังใช้ชื่อ ‘เสือผา’ บุกปล้น 

ชาวบ้านคนผ่านทางอย่างผดิประเพณเีสยีอกี แต่พอได้ประจกัษ์กบัตากพ็บ

ว่าเป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่าๆ ปลี้ๆ  โดยแท้ เขาควรจะเล่นงานพวกมนั

ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะกระสุนหลายนัดที่พลาดเป้าจากเขาได้พุ่งไปฝังยังตัวถัง

รถบขส. ที่นั่งมาบ้าง หรอืแฉลบไปถูกยางรถบ้างจนแตกยบั ขณะที่คนขบั

และผู้โดยสารคนอื่นๆ กห็นไีปตั้งแต่ตอนที่เสยีงกระสนุดงัขึ้นนดัแรกๆ แล้ว
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ดทู่าว่าบรเิวณนี้จะเหลอืเพยีงตวัเขากบัไอ้ระย�ากลุม่นี้เท่านั้น ชายหนุม่

ไม่อยากเผชญิหน้ากบัต�ารวจ จงึบอกตวัเองว่าไม่ควรรั้งอยู่แถวนี้นาน แต่

ถงึอย่างนั้นกย็งัอดกวาดตามองรอบๆ ไม่ได้ พร้อมกบับอกตวัเองว่า...

ไอ้หนูคนนั้น คงหนกีระเจดิกระเจงิไปไกลแล้ว

พอคดิได้เช่นนั้น ชายหนุม่กร็บีแฝงกายเข้าไปในราวป่าเพราะไม่อยาก

เดินไปตามถนนให้เป็นที่สะดุดตา ทั้งยังจ�าได้ว่าห่างจากที่นี่ไปราวสองกิโล 

จะมหีมู่บ้านเลก็ๆ รมิแม่น�้า ซึ่งเขารู้จกักบัผู้ใหญ่บ้านที่นั่นด ี เพราะเคยให้

ความคุม้ครองกนัมาก่อน เลยคดิว่าน่าจะพอหาเรอืล่องกลบับ้านได้ นอกจาก 

นั้นจะได้ให้ฝ่ายนั้นส่งคนมาช่วยล�าเลียงข้าวของสัมภาระบนรถคันนี้ไปเก็บ

ไว้ก่อน เพราะมั่นใจว่าคงไม่มเีจ้าของคนไหนกลบัมาบรเิวณนี้ในเรว็ๆ นี้แน่ 

ขนืปล่อยไว้จะเสรจ็ไอ้โจรอกีกลุ่มเสยีเปล่าๆ

แต่เดนิเข้าป่าไปได้ไม่กี่ก้าว ชายหนุม่กต้็องย่อตวัลงเพื่อหลบเถาวลัย์

เปรยีงขนาดเท่าท่อนขาที่ห้อยระย้ามาขวางทาง ตอนนั้นเองที่ปลายเท้าสะดุด

เข้ากบัอะไรบางอย่าง ตอนแรกคดิว่าเป็นท่อนไม้ แต่พอก้มลงมองไปกเ็หน็

ร่างเลก็บางของไอ้หนูนอนตะแคงอยู่บนพื้น

เดาว่าหลังจากเขาสั่งให้หนี มันก็คงวิ่งกระเซอะกระเซิงออกมาไม่ดู

ทศิทาง คนเมอืงอย่างเดก็นี่คงไม่คาดคดิว่าจะมเีถาวลัย์ขนาดใหญเ่ท่าต้นขา

ห้อยระย้าดกัหน้าอยู่เช่นนี้ เลยวิ่งชนเข้าเตม็รกัจนสลบไสลไม่ได้สตแิบบนี้

ตอนแรกเขาตั้งใจจะทิ้งมันไว้ตรงนั้น เพราะเห็นว่าถ้าพาตัวไปด้วย 

กร็งัแต่จะเป็นภาระเสยีเปล่าๆ แต่จู่ๆ ขากางเกงกลบัถูกมอืเลก็ขาวนวลดงึ

เอาไว้ พร้อมเสยีงแผ่วเบาจนฟังแทบไม่รู้เรื่อง แต่อย่างนั้นกย็งัจบัใจความ

ได้ว่า

“พี่ชาย...ระวงั”

พอมองไปกพ็บว่าฝ่ายนั้นยงัคงไม่ได้สต ิเปลอืกตาทั้งสองข้างปิดสนทิ 

จนเหน็แพขนตาหนาเป็นแผงทาบทบัผวิแก้มขาวซดีมอมแมม เพราะเจ้าตวั

ก�าลงัขยบัไปมาอย่างทรุนทรุาย มอืทั้งสองข้างกไ็ขว่คว้าไปเรื่อยเป่ือยเหมอืน
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คนที่จมอยู่ในกระแสสนิธุ์ที่เชี่ยวกราก แม้จะไร้สตแิต่เดาว่าจติใต้ส�านกึคง

ยังผูกพันกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่รู้วาย มันเลยยังคงเป็นห่วงเขา

จนถงึตอนนี้

ในโพรงอกชายหนุ่มมคีวามรู้สกึแปลกๆ เกดิขึ้นโดยไม่คาดฝันและ

ไม่เคยเป็นมาก่อน เหมอืนจู่ๆ กม็นี�้าท่วมขงัจนหายใจไม่ออก

ความรูส้กึเหมอืนเมื่อครูต่อนลงจากรถ แล้วเหน็สายตาของมนัที่มอง

มาอย่างห่วงใย

ทว่าเขามัวแต่ครุ่นคิดกับค�าแอบอ้างของไอ้โจรพวกนั้น เลยไม่ทัน

ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าแท้จริงแล้วตนเองคิดอย่างไรกันแน่ มาตอนนี้เลย

ตระหนกัได้ว่าที่รู้สกึเช่นนี้และออกหน้าปกป้องมนันั้น ไม่ใช่เพราะไม่อยาก

ตดิค้างบุญคุณกบัไอ้หนูเพยีงอย่างเดยีว แต่เพราะมนั ‘เป็นห่วง’ เขา

ค�าว่า ‘ห่วง’ ที่หายไปจากชีวิตของชายหนุ่มนานแล้ว และค�า 

ค�าเดยีวกนันี้เองท�าให้หวัใจแห้งกระด้างของเขาค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาบ้าง

ชายหนุ่มเลยคุกเข่าลง พร้อมเอื้อมมือไปตบแก้มคนตรงหน้าด้วย 

น�้าหนกัไม่มากไม่น้อยจนเกนิไป หวงัจะปลุกให้ฝ่ายนั้นรู้สกึตวัตื่น แต่กลบั

ไม่ส�าเรจ็ มนัไม่รู้สกึตวัแม้แต่น้อย ดงันั้นจากตบหน้าเลก็ๆ มอมแมมนั้น

อยูส่ามสี่ครั้ง เขากเ็ปลี่ยนใจไปเขย่าตวัมนั แล้วตั้งท่าจะเรยีกชื่ออกีฝ่ายออก

ไป แต่กลบัต้องชะงกัค้างทนัควนั เพราะตอนอยู่บนรถเหน็มนัพูดเก่งจนลงิ

แทบหลับเลยไม่นึกอยากรู้ชื่อแซ่ฝ่ายนั้น เพราะกลัวว่ามันจะถามเขากลับ

ประการหนึ่ง อกีประการคนเราลองถ้ารู้จกัชื่อเสยีงเรยีงนามกนัแล้ว กน็บั

ได้ว่ามคีวามคุ้นเคยกนัอยู่บ้าง ทนีี้ต่อให้เขาแกล้งท�าเป็นหลบั ฝ่ายนั้นกค็ง

ปลุกให้ตื่น เพื่อมาฟังมนัพูดจ๋อยๆ และมาคอยตอบค�าถามข้อต่อข้อ!

เพราะเหตุนี้เอง เขาจงึท�าได้แค่ร้องเรยีกฝ่ายนั้นออกไปว่า “ไอ้หนู...

ตื่น”

เมื่อเหน็คนตรงหน้าไม่ได้สตจิรงิๆ ชายหนุม่เลยตดัสนิใจแบกร่างเลก็

บางขึ้นพาดบ่าเพื่อออกเดินทางต่อ แล้วก็ต้องชะงักค้างเมื่อช่วงบ่าตึงแน่น
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ของเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนนุ่มที่คาดไม่ถึง เลยพิจารณาอีกฝ่ายอย่าง

ละเอียดลอออีกครั้ง จากนั้นก็ต้องปล่อยเสียงหัวเราะพรวดใหญ่ออกมา

อย่างยั้งไม่อยู่

เสยีแรงที่คดิว่าตนเองตาแหลมมาตลอด กลบัมาพลาดท่าให้เดก็ปาก

ไม่สิ้นกลิ่นน�้านมคนนี้ตบตาอยู่ได้เป็นนานสองนาน 

เพราะแท้จรงิแล้วเจ้าของร่างเลก็บางนี้ไม่ใช่ ‘ไอ้หน’ู แต่เป็น ‘นงัหน’ู! 



หล่อนรู้สกึตวัแล้ว...
เปลือกตาคู่นั้นกระพือขึ้นช้าๆ ตอนแดดผีตากผ้าอ้อมพาดอยู่ริม 

ขอบฟ้าพอดี

แสงสลัวของยามสนธยาท�าให้เจ้าตัวพบว่าก�าลังนอนอยู่ในห้องห้อง

หนึ่ง ที่ผนงัทั้งสี่ด้านเป็นไม้กระดานแผ่นโต มหีน้าต่างบานคู่ตดิลูกกรงไม้

หนาแน่นอยู่ทางด้านซ้ายมือ ผ้าม่านท�าจากป่านมัสลินสีขาวสะอาดฉลุ

ลวดลายอ่อนหวานผืนบางปลิวไสวราวกับก�าลังล้อลมฝนช่วงหัวค�่าเล่นอยู่

หยอ็ยๆ ขณะเดยีวกนักพ็าฝอยฝนละเอยีดจากภายนอกพลิ้วมาแตะแก้ม

ความเยน็ฉ�่าของเมด็ฝนท�าให้หล่อนตระหนกัได้ว่าห้องหบัแห่งนี้ไม่ใช่

ห้องนอนของตนที่พระนคร ขณะเดยีวกนักส็�านกึได้ทลีะน้อยว่าครั้งสดุท้าย

นั้นหล่อนอยู่บนรถบขส.ที่มต้ีนทางจากบ้านเกดิ และมจีดุหมายอยูท่ี่จงัหวดั

อุทยัธาน ีหล่อนนั่งรถมาด้วยความเรงิร่าในตอนแรก เพราะไม่เคยเดนิทาง

ด้วยรถบขส. มาก่อน ทั้งยงัเป็นการเดนิทางตามล�าพงัเสยีด้วย ท�าให้ตื่นเต้น

อยูม่ากที่ได้ออกจากบ้านมาผจญภยั จะเหงาปากอยูบ้่างกต็รงที่นั่งข้างๆ ว่าง

๒
ลาที...ไม่ใช่ลาก่อน
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มาตลอดทางเลยไม่รู้จะซกัถามหรอืชวนใครคุย 

จนถึงตาคลีนั่นละ ถึงได้เพื่อนร่วมทางด้วย เสียดายที่เขาไว้หนวด

เครารุงรงั ท�าให้หน้าตาดุดนัเหี้ยมเกรยีมไปหน่อย แต่หล่อนไม่ใช่คนที่จะ

กลวัคนที่รปูลกัษณ์ภายนอก อกีทั้งบรุษุจ�านวนไม่น้อยในดนิแดนชมพทูวปี

ที่เพิ่งจากมากน็ยิมไว้หนวดเคราเช่นนี้ หญงิสาวจงึไม่ลงัเลที่จะชวนฝ่ายนั้น

พูดคุยไปเรื่อยเปื่อย ทว่าเขาดูจะเป็นคนพูดน้อย ถามสักสามครั้งถึงจะ 

ได้ค�าตอบสกัค�า เลยท�าให้หล่อนหมดสนุกไปเป็นกอง

แต่กย็งันบัว่าชายหนุม่มนี�้าใจอยูบ้่าง ที่เอ่ยปากปรามหล่อนเอาไว้ตอน

เผชิญหน้ากับไอ้โจรนั่น เพราะไม่อย่างนั้นก็คงโดนมันเล่นงานยับไปแล้ว  

แต่ตวัเขาสกิลบัท�าอะไรแปลกๆ ทั้งๆ ที่เป็นคนห้ามหล่อนเองแท้ๆ แต่เจ้าตวั 

กลบัยั่วยุโทสะพวกโจรร้ายในที่สุด

ไม่รู้จะโมโหโทโสไปท�าไม กบัแค่โดนค้นตวั หรอืถูกเข้าใจผดิว่าเป็น 

‘พ่อ’ หล่อน

หญงิสาวหวัเราะเบาๆ เมื่อนกึถงึตรงนี้...ดทู่าทางฝ่ายนั้นจะแค้นเคอืง

ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่จะโทษโจรพวกนั้นฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ ในเมื่อหล่อน

หน้าตาอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงหลายปี ส่วนเขาก็ดูเหมือนคนอายุต้นสามสิบ 

ผูช้ายอายุเท่านั้นกบัการมลีกูอายสุบิสามหรอืสบิสี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และ

จะว่าไปแล้วกน็บัว่าเป็นเกยีรตต่ิอตวัชายหนุม่ไม่น้อย เพราะปกตคินที่มหีน้า

ตาท่าทางเหมือนหมีอย่างเขาไม่มีทางได้เป็นคนสวนในบ้านหล่อน หรือคน

ขบัรถให้หล่อนนั่งแน่ๆ 

หญิงสาวนึกในใจ พร้อมกับนึกขึ้นได้อีกว่าหลังจากนั้นชายหนุ่ม 

กผ็ลกัหล่อนให้พ้นไปจากตวัอย่างแรง 

ยอมรบัว่าทั้งงงและโมโห จนนาทต่ีอมาเหน็ภาพการตะลมุบอนอย่าง

ถึงเลือดถึงเนื้อตรงหน้า จึงเข้าใจว่าฝ่ายนั้นท�าลงไปเพราะปรารถนาดี เขา

พยายามจะช่วยกนัหล่อนให้ห่างจากโจรกลุ่มนั้น หล่อนจงึไม่อาจวิ่งหนจีาก

ไปอย่างคนอื่น ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยชายหนุ่มให้ถึงที่สุด แต่พอเห็นปลาย
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กระบอกปืนเล็งส่องมาบริเวณหน้าอก ผสมกับการที่เขาร้องสั่งให้หนีออก

ไปโดยเรว็ ท�าให้หญงิสาวต้องละอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก 

แล้วความทรงจ�ากข็าดหายไปเสยีดื้อๆ ท�าให้หญงิสาวนิ่วหน้า แต่พอ

เริ่มคดิทบทวนว่าท�าไมถงึมาอยูใ่นห้องนี้ได้ กป็วดหวัจนแทบระเบดิ เหมอืน

มีแท่งเหล็กหนักไม่ต�่ากว่าหนึ่งตันมาถ่วงอยู่ข้างใน พอยกมือขึ้นคล�าก็ต้อง

ร้องอทุานออกมาด้วยความตกใจ เพราะหน้าผากที่เคยนวลเนยีนเกลี้ยงเกลา

บดันี้กลบัมกี้อนกลมขนาดเท่าลูกมะกรูดบวมปูดออกมา 

เสียงร้องนี้คงดังไม่น้อย เพราะไม่นานก็ได้ยินเสียงห้าวเอ่ยถามมา

จากทางด้านข้างว่า

“ตื่นแล้ว?”

คนถูกทักเลยสะดุ้งโหยงด้วยความตกใจ แต่พอหันไปมอง ก็ลอบ

ผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งใจ เมื่อพบว่าคนถามคือคนที่ก�าลังนึกถึงอยู่ 

เมื่อครู่

ชายหนุ่มยนือยู่ตรงกรอบประตูห้อง ในมอืมตีะเกยีงโป๊ะตดิมาด้วย 

แสงสนีวลอ่อนตาจากไส้ตะเกยีง ท�าให้รปูร่างสูงใหญข่องเขาดเูป็นเงาทะมนึ

น่ากลวั 

พอฝ่ายนั้นไม่ได้รบัค�าตอบเรว็ทนัใจกช็ูตะเกยีงในมอืพร้อมไขไส้ขึ้น

เพื่อปรับแสงสว่างให้จ้ากว่าเดิม เลยท�าให้ควันจากไส้ตะเกียงเพิ่มขึ้นด้วย 

ดวงตาของหญิงสาวยังไม่ชินกับแสง เลยยกมือป้องตาแทบไม่ทัน ขณะ

เดียวกันจมูกก็ส�าลักควันจนไอโขลกๆ ออกมา ชายหนุ่มเลยเปล่งเสียง

หวัเราะออกมาเบาๆ คล้ายขบขนัที่กลั่นแกล้งหล่อนส�าเรจ็ ก่อนไขไส้ตะเกยีง

ให้หดสั้นเหมอืนเก่า

คนถูกแกล้งท�าหน้างอใส่อย่างไม่เกรงใจ คนตรงหน้าเลยพูดเหมอืน

แก้ตวัว่า

“กเ็ลน่ไม่ยอมตอบ ถ้าไม่ไขตะเกยีงด ูจะรูไ้ดย้งัไงวา่ตื่นหรอืไมต่ื่น...

แล้วนี่ตื่นนานหรอืยงั”
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หล่อนยังคงนั่งเงียบอยู่เช่นเดิม ไม่ใช่เพราะงอนหรือไม่พอใจ แต่

เพราะจ�าได้ดวี่าก่อนหน้านี้ได้ปลอมตวัเป็นผู้ชายตบตาเขาเอาไว้ เลยไม่กล้า

ปรปิากออกไป ไม่รู้ว่าต้องพูดกบัคนตรงหน้าด้วยสุ้มเสยีงประมาณไหน 

เพราะถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าเนื้อแท้แล้วไอ้หนูที่เขาช่วยเหลือมาเป็นหญิง  

แต่หล่อนยงัดนัทุรงัโกหกต่อ กจ็ะมองหน้ากนัไม่สนทิเสยีเปล่าๆ 

แต่ถ้าความลบันี้ยงัไม่เปิดเผย แล้วหล่อนเผลอยอมรบักบัอกีฝ่ายวา่

เป็นหญงิสาว กไ็ม่รู้ว่าจะยงัปลอดภยัต่อไปหรอืไม่

แล้วเขากเ็ป็นฝ่ายช่วยหล่อนตดัสนิใจว่าควรดดัเสยีงทุ้มน้อยๆ ของ

ตนเองให้ต�่าลงกว่าเดมิต่อหรอืไม่ ด้วยค�าถามที่เจอืหางเสยีงกระด้างหน่อยๆ 

อย่างคนที่รอคอยค�าตอบ ทว่าไม่ได้เสยีที

“ว่าไง ไอ้หนู...” 

“ไม่นานจ้ะ” 

ตอบแล้วคนพูดกต็ั้งท่าลุกจากเตยีงไม้เตี้ยๆ ที่นอนอยู่อย่างกระฉบั 

กระเฉง แต่ไม่รู้ว่าเพราะหวัที่ปวดตุบๆ อยู่ หรอืข้อเท้าที่เจบ็แปลบขึ้นมา

กะทนัหนัท�าให้หล่อนเซวดืจนเกอืบล้ม ดทีี่อกีฝ่ายก้าวเข้ามาช่วยพยงุไว้อย่าง

ว่องไว ท�าให้ยนืทรงตวัได้อกีครั้ง

“เจบ็ข้อเท้าหรอื” ตาเขาไวอย่างกบัเหยี่ยว

“จ้ะ” หล่อนรบัค�า เลยถูกอกีฝ่ายสั่งว่า

“นั่งลง เดี๋ยวดูให้” เขาบอก พร้อมกดไหล่หล่อนเบาๆ 

พอหญงิสาวเหน็อกีฝ่ายยกตะเกยีงขึ้นส่อง จงึมองลงไปบ้าง เลยพบ

ว่าข้อเท้าที่เคยเรียวบางของหล่อนมาบัดนี้บวมเป่งใหญ่กว่าเดิมเกือบเท่าตัว 

มหิน�าซ�้าผวิหนงับรเิวณนั้นยงักลายเป็นสเีขยีวแกมม่วงเสยีอกี

“ข้อเท้าแพลง เดี๋ยวจะให้คนย่างใบพลับพลึงมาประคบให้ จะได้

ประคบตรงหวัที่โนเป็นลูกมะกรูดนี่ด้วย” 

พูดจบคนพูดก็วางตะเกียงโป๊ะในมือลงบนโต๊ะไม้ทรงสี่เหลี่ยมข้าง 

หวัเตยีง แล้วท�าท่าจะเดนิดุ่มออกไปจากห้องนั้น หล่อนเลยรบีร้องเรยีกเขา
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แทบไม่ทนั

“เดี๋ยว! พี่ชาย นี่บ้านพี่ชายเหรอ”

“เปล่า”

“อ้าว...แล้วบ้านใคร” ถามเสร็จหล่อนก็มองรอบๆ อย่างครุ่นคิด  

ไม่ได้กลวัโดนจบัไปขายซ่องอย่างที่เคยได้ยนิได้ฟังผ่านหมูา เพราะสถานภาพ

ของหล่อนยงัไม่เปิดเผยออกไปประการหนึ่ง อกีประการเป็นเพราะห้องที่พกั

อยู่นี้ไม่มลีูกกรง กุญแจลอ็กขงัแน่นหนา จงึวางใจไปได้เปลาะหนึ่ง 

ขณะเดียวกันก็พบว่าแม้ห้องนี้จะไม่ได้ตกแต่งสวยงามเหมือนห้อง

นอนที่พระนครของหล่อน แต่กเ็ป็นระเบยีบเรยีบร้อย ข้าวของเครื่องเรอืน

รอบตัวก็เป็นของท�าขึ้นง่ายๆ แต่แข็งแรงทนทานอย่างที่ชาวบ้านชอบใช้ใน

ท้องถิ่น ทว่าช่างไม้ที่ท�าคงพอมฝีีมอือยู่บ้าง เหน็ได้จากการเซาะขอบโต๊ะให้

เป็นร่องหยักอย่างประณีต หรือโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกส่องหน้าเป็นรูป

วงร ีและมกีระจกกรอบไม้รูปทรงเช่นเดยีวกนัแต่เป็นบานเลก็ๆ ที่ด้านข้าง 

ข้างละหนึ่งบาน อย่างที่เรยีกกนัว่าบานหูช้าง ไปถงึขาเก้าอี้ที่โค้งงอนเข้าหา

กันดั่งขาสิงห์ ขาดแต่ไม่ได้สลักลวดลายลงไปเท่านั้น จึงพอจะเดาได้ว่า

เจ้าของบ้านหลงันี้ต้องเป็นคหบดคีนหนึ่งเลยทเีดยีว

“คนรู้จกั” เขายงัตอบสั้นๆ อกีตามเคย

หล่อนเลยเริ่มหงุดหงดิ แต่กอ็ดอยากรู้ไม่ได้ “พี่ชายพาฉนัมาที่นี่ได้

ยงัไง”

“แบกมา”

“แล้วไอ้โจรพวกนั้นล่ะ”

“ป่านนี้น่าจะตายหมด”

“ฮะ!” หญงิสาวอุทาน มองคนพูดตาค้าง ไม่อยากจะเชื่อหูตวัเองแม้แต่

น้อย เลยนั่งอึ้งไปอยู่นานกว่าจะตั้งค�าถามต่อได้ น�้าเสยีงหล่อนสั่นสะท้าน

จนตวัเองยงัรู้สกึได้ “พี่ชายคนเดยีวเล่นงานพวกมนัตายหมดเลยหรอื” 

ชายหนุ่มอมยิ้ม แต่ไม่ยอมตอบค�าถามนี้
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แสงตะเกยีงวามวาวที่ทอทาบทบัใบหน้ารกเรื้อด้วยหนวดเครา ท�าให้

หล่อนอุปาทานคล้ายกบัภายใต้รอยยิ้มบางๆ ของเขามคีวามกระด้างสาสมใจ 

แฝงอยู่ ขนที่แขนเรียวเลยลุกชันอย่างไม่มีสาเหตุ และหวนนึกถึงตอนที่ 

อกีฝ่ายยิ้มให้ไอ้โจรกลุ่มนั้นเมื่อตอนบ่าย

รอยยิ้มที่ไปไม่ถงึดวงตา และท�าให้คนมองเยน็ยะเยอืกในอกเหมอืน

มลีมหนาวชโลมไล้ผวิกาย 

หล่อนไม่รู้หรอกว่าเขายิ้มท�าไม รู้แต่ว่าพอเหน็แล้วกต็วัชาวาบอย่าง

ไม่มเีหตุผล ซึ่งพอมาคดิดูดีๆ  กพ็บว่ารมิฝีปากบางที่หยกัได้รูปของอกีฝ่าย

นั้น หากตรงมุมกระดกโค้งขึ้นสักเล็กน้อย ก็ไม่ต่างจากเคียวของพญา

มจัจุราชที่คอยเงื้อง่าคร่าชวีติผู้คนเลย

ความคิดนี้ท�าให้หญิงสาวเงียบไปนานกว่าจะตั้งค�าถามต่อได้อีกครั้ง 

แต่คราวนี้ยอมรบัว่าหวาดกลวัค�าตอบไม่น้อย

“แล้ว...” คนพูดทอดเสยีงอดิเอื้อน คนฟังเลยนิ่วหน้าคล้ายร�าคาญ

“มอีะไรกว็่ามา” เขาสั่ง

“คนอื่นๆ ล่ะ” หล่อนถามเรว็ปรื๋อ แต่อกีฝ่ายกลบัส่ายหน้าเบาๆ อย่าง

ไม่ใส่ใจ

“ไม่รู้ แต่ไม่เห็นมีใครกลับมา จะเหลือก็แต่ของพวกนั้น” เขาตอบ

ราวกบัจะรู้ใจ 

ค�าตอบที่ได้ท�าให้คนถามโล่งใจจนบอกไม่ถูก อย่างน้อยก็ไม่มีคน

บรสิุทธิ์ต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย แต่ขณะเดยีวกนักอ็ดสงสยัไม่ได้

“ของพวกไหน”

“เดี๋ยวเราประคบใบพลบัพลงึให้เสรจ็เสยีก่อน ออกไปกนิข้าวกจ็ะเหน็

เอง” 

ชายหนุ่มตัดบทห้วนๆ อย่างน่าโมโห และเดินออกไปจากห้องโดย 

ไม่รั้งรอ ท�าให้หล่อนถงึกบัแบะปากแลบลิ้นตามหลงัด้วยความหมั่นไส้จดั

ถ้าพูดมากกว่านี้อีกสักหน่อย ดอกพิกุลทองจะร่วงออกจากปากเขา
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หรอืไงนะ

หญิงสาวค่อนในใจ แต่ลืมเรื่องนี้ไปในไม่ช้า เพราะหลังจากนั้นก็มี

หญิงชาวบ้านวัยกลางคนน�าใบพลับพลึงย่างไฟจนอุ่นมาช่วยประคบข้อเท้า

กบัคลงึตรงหน้าผากที่ปดูบวมให้ เลยพยายามซกัไซ้ฝ่ายนั้นว่าบ้านนี้เป็นของ

ใคร และเขาคนนั้นเป็นใคร ทว่าถามยงัไงกไ็ม่ได้รบัค�าตอบ มหิน�าซ�้าคนถกู

ถามยังท�าท่าลนลานด้วยความหวาดกลัว สุดท้ายก็ยกมือพนมเอาดื้อๆ 

หล่อนเลยรบียกมอืรบัไหว้แทบไม่ทนั

“ป้า! ไหว้ฉนัท�าไม เดี๋ยวฉนัอายุสั้น” หล่อนร้อง แต่อกีฝ่ายไม่ยอม

ลดมอืลง ซ�้ายงัยกมอืขึ้นท่วมหวั

“ป้าขอละ จะให้กราบกไ็ด้ เอง็อย่ามาถามอะไรป้าเลย ไว้คุยกนัเอง

เถอะ” 

พอเจอแบบนี้หญงิสาวเลยต้องปิดปากเงยีบ ทั้งๆ ที่อยากรู้ใจจะขาด

ว่าตนเองมาตกระก�าล�าบากอยู่ที่ไหนกันแน่ และเพิ่งเข้าใจค�าว่า ‘ของ’ ที่ 

ชายหนุ่มทิ้งท้ายไว้ ตอนเขามาพาหล่อนออกจากห้องนอนไปยังเรือนชาน

กลางบ้านนั่นเอง

 

‘ของ’ ที่อกีฝ่ายเอ่ยถงึ เดมิคอืสมัภาระส่วนใหญ่ที่ถูกมดัไว้แน่นหนา
บนหลงัคารถโดยสารที่นั่งมาจากพระนคร และบดันี้ ‘ของ’ ทั้งหมดได้มา 

กองอยู่ตรงหน้าหล่อนแล้ว

แต่นอกจากของพวกนี้แล้ว บนเรอืนชานแห่งนี้ยงัมกีลุ่มชายฉกรรจ์

ราวสบิคนนั่งล้อมวงกนัอยู่ด้วย คนที่อายุมากที่สุดดูแล้วไม่น่าจะเกนิห้าสบิ

ป ีและเมื่อทั้งหมดเหน็เขากบัหล่อนเดนิเข้ามา กพ็ากนัลกุขึ้นต้อนรบัพึ่บพั่บ 

อย่างให้เกยีรตแิละมทีที่าอ่อนน้อมอย่างเหน็ได้ชดั

หล่อนจงึลอบมองคนข้างๆ อย่างครุ่นคดิ...เขาเป็นใครกนัแน่ ล�าพงั

คนคนเดยีวไม่น่าจะจดัการกบัโจรที่มร่ีวมสบิกว่าคนพวกนั้นได้ง่ายๆ นอกจาก 

นั้นถ้าเขาเป็นผู้โดยสารธรรมดาๆ คนหนึ่งที่บังเอิญนั่งรถผ่านมาทางนี้ ก ็
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ไม่น่าที่จะได้รบัการต้อนรบัอย่างดเียี่ยมเช่นนี้ แต่คนดีๆ  ที่ไหนจะกวาดเอา

สมบัติพัสถานของคนอื่นมากองรวมกันหน้าตาเฉยเช่นที่เขาท�า ของพวกนี้

จรงิๆ ควรทิ้งไว้บนรถคนันั้น เพื่อให้เจ้าของย้อนกลบัมาเอาไม่ใช่หรอื

แล้วค�าตอบกผ็ุดพรายขึ้นในใจ...มแีต่โจรเท่านั้นที่รู้ทางโจร

และมแีต่ขุนโจรเท่านั้น ที่จะปราบโจรกระจอกลงได้

ความคิดนี้ท�าให้หญิงสาวรู้สึกราวกับจะเป็นลม โชคดีที่ข้อเท้าซึ่ง 

บวมเป่งท�าให้อกีฝ่ายเข้าใจผดิเมื่อเหน็หล่อนยนืโงนเงน

“ยงัไม่ดขีึ้นอกีหรอื”

หล่อนกะพรบิตา มองเขาด้วยความงุนงง ก่อนจะหลุบตาลง พมึพ�า

ตอบอย่างขอไปทวี่า “ดขีึ้นแล้ว แต่...หวิข้าว” 

“งั้นไปกนิข้าวก่อน แล้วค่อยบอกกไ็ด้ว่ากระเป๋าใบไหนเป็นของเรา” 

เขาบอก พยกัหน้าไปอกีทาง เหน็มวีงส�ารบัตั้งรอไว้อย่างพร้อมพรกั 

ทั้งขันน�้าส�าหรับชุบมือยามเปิบข้าวเข้าปาก ไปถึงขันน�้ากินใบใหญ่ใส่น�้าใส

สะอาดไว้เตม็เปี่ยม

“เอ่อ แล้วพวกคุณลุงล่ะ ไม่กินกับพวกเราหรือ” หล่อนถามอย่าง

สงสัย เพราะเห็นกับข้าวตรงหน้ามีถึงสี่ห้าอย่าง เรียกได้ว่าหรูหราไม่น้อย

ส�าหรบัชาวบ้านป่าอย่างนี้

“ไม่ต้องห่วงเขาหรอก ห่วงตวัเองก่อนเถอะ” 

ฝ่ายนั้นท�าเสยีงเหมอืนค่อน ขณะชบุปลายนิ้วลงในขนัเงนิใบใหญ่แล้ว

นั่งเฉยทอดสายตามองมา คล้ายเตือนอะไรบางอย่าง...คิดอยู่เสี้ยววินาท ี 

จงึตระหนกัได้ว่าชายหนุ่มรอหล่อนคดข้าวให้นั่นเอง

หญิงสาวรู้สึกประดักประเดิดอยู่บ้าง เพราะปกติยามจะกินก็มีคน

คอยบรกิารเอาใจ แทบจะตกัป้อนทั้งข้าวทั้งกบั พอต้องเป็นฝ่ายตกัข้าวให้

คนอื่นเลยขดัเขนิแปลกๆ ยิ่งกว่านั้นหล่อนเองกไ็ม่ได้กนิข้าวด้วยมอืมาหลาย

ปีแล้ว จงึไม่ชนิสกัเท่าไหร่ 

แก้มเลยร้อนผ่าวไปหมดตอนที่ชุบนิ้วลงในขนัใบเดยีวกบัเขา 
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แต่ความรู้สึกนี้ก็จางหายไปในไม่ช้า เมื่อพบว่าอาหารบ้านๆ อย่าง

แกงส้มผลแตงโมอ่อนใส่ปลากดเนื้อเหลอืงเป็นมนัย่องกบัน�้าพรกิกะปิ ที่มี

ผกัลวก ผกัสดหลายชนดิไว้กนิแนมด้วย และปลาช่อนตวัโตๆ เคล้าเกลอื

แล้วน�าไปผึ่งแดดก่อนเอามาป้ิงให้ได้ที่จนเนื้อเหลอืงอร่ามและหนงัพองกรอบ

ร่วนละลายในปากอย่างที่คนแถวนี้เรยีกว่าปลาเกลอืนั้น เวลากนิกบัข้าวสวย

หุงขึ้นหม้อใหม่ๆ ร้อนๆ ก็อร่อยไม่แพ้อาหารปรุงประณีตฝีมือชาววังเลย 

ทเีดยีว

กนิข้าวจนหมดจานถงึเพิ่งเหน็ว่าคนที่ร่วมวงด้วยไม่ค่อยเจรญิอาหาร

สกัเท่าไหร่ 

คงเพราะชายหนุ่มไม่กินแกงส้มเลยแม้แต่ค�าเดียว เขาขยันยกจอก

เลก็ๆ ข้างตวัที่หล่อนเดาว่าคงเป็นยาดองเหล้าเข้าปากแทนที่จะเปิบข้าวเยน็

อย่างที่ควรจะเป็น มิหน�าซ�้าดวงตาสีด�าดุจนิลเนื้อดีคู่นั้นยังทอประกาย

แวววาวยามมองมา จนคนถูกมองใจคอไม่ด ีและหมดอร่อยไปในพลนั 

หญงิสาวล้างมอืไปพลาง ฝืนคลี่ยิ้มถามเพื่อนร่วมวงกนิข้าวไปพลาง

ว่า “พี่ชายมองฉนัท�าไม ฉนักนิมูมมามหรอื”

ชายหนุ่มกะพริบตาราวกับเพิ่งรู้สึกตัวและนิ่งขึงไปอึดใจหนึ่ง ก่อน

ตอบเสยีงเรยีบกลบัมา “เปล่า”

“งั้นมีข้าวติดแก้มฉันใช่ไหม” หล่อนยกมือลูบแก้มด้วยความสงสัย 

อกีฝ่ายเลยเบอืนหน้าไปทางอื่น

“ไม่ใช่”

“แล้วท�าไมพี่ชายกินน้อยจัง ไม่หิวหรือ” ยังคงถามต่อตามประสา 

คนช่างซกั

“หวิ แต่ดูเรากนิแล้วเพลนิตาด”ี เขาพูดออกมาในที่สุด

คนถกูชมรูส้กึแปลกๆ ก�้ากึ่งระหว่างเขนิอายกบัคดิว่าคนชมนั้นพลิกึ

คน!

ก็แค่เปิบข้าว...ไม่ได้เล่นละเม็งละครให้ดูสักหน่อย จะเพลินไปได้
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อย่างไรกนัเชยีว

นกึได้ถงึตรงนี้ อกีฝ่ายคงอ่านสหีน้าหล่อนออก เลยขยายความว่า

“คนที่นี่เขาไม่กินข้าวกะล่อยกะหลิบอย่างเรา แล้วเขาก็ใช้นิ้วห้านิ้ว 

เปิบข้าวเข้าปาก”

จากนั้นคนพูดก็ท�าให้ดูเป็นการยืนยัน หล่อนเลยได้แต่ยิ้มเจื่อน... 

กใ็ครเล่าจะคดิว่าไอ้หนุ่มลูกทุ่งอย่างอกีฝ่ายจะช่างสงัเกตได้เพยีงนี้ 

หล่อนเองกห็วิจนลมืตวั และลมืเรื่องนี้ไปจนหมด เพราะเคยโดนสั่ง

สอนมาตั้งแต่หัวเท่าก�าปั้นว่ายามกินข้าวด้วยมือให้ใช้นิ้วเพียงสามนิ้วคือนิ้ว

ชี้ นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือส�าหรับตะล่อมข้าวกับกับให้พอค�าส่งเข้าปาก 

และที่ส�าคญัห้ามกินเลอะเทอะเกินข้อนิ้วข้อแรกเดด็ขาด ไม่อย่างนั้นจะถูก

ดดีมะกอกเอาได้

หญงิสาวเลยแก้ตวัไปน�้าขุ่นๆ ว่า “ฉนัปากเลก็ เลยต้องกนิค�าเลก็ๆ”

คนฟังท�าหน้าเหมอืนจะยิ้ม แต่กไ็ม่ยิ้มและไม่พดูอะไรอกี จนกระทั่ง

กวาดข้าวเมด็สุดท้ายเข้าปาก แล้วล้างมอืเรยีบร้อยจงึบอกกบัหล่อนว่า

“กระเป๋าใบไหนเป็นของเรา จะให้คนเขาแยกเอาไว้ให้”

หญงิสาวไม่ได้ตอบค�าถามในทนัท ีแต่กลบัถามกลบัไปว่า

“แล้วพี่ชายจะท�ายงัไงกบัของที่เหลอื เอาไปคนืให้เจ้าของเขาหรอืเปล่า” 

ยอมรับว่าอดอยากรู้ไม่ได้ ท�าให้คนถูกถามเลิกคิ้วเข้มหนาสูงขึ้นคล้าย 

แปลกใจระคนไม่พอใจนกั หล่อนเลยแทบกดัลิ้นตวัเอง ก่อนส่งยิ้มแหยให้

อกีฝ่าย “ฉนักแ็ค่สงสยั”

“คนที่รู้มากมกัตายไว เคยได้ยนิไหม” เขาย้อน 

หล่อนเลยเม้มปากแน่นด้วยความขัดใจระคนโมโห และกิริยานี้ก็ 

ไม่อาจหลุดรอดจากดวงตาคมของอีกฝ่ายได้ แต่เหมือนความไม่พอใจที่ 

ก่อตวัขึ้นเมื่อครู่จะหายไปแล้ว เพราะชายหนุ่มถามย�้าซ�้าประโยคเดมิว่า 

“ตกลงกระเป๋าเรามนัใบไหน หรอืว่าไม่มสีมบตัอิย่างใครเขา”

“สมบตันิ่ะมแีน่” 
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หล่อนลืมตัว เผลอถลึงตาใส่คนถามด้วยความหมั่นไส้ ค่าที่ชอบ

อมพะน�าดนีกั จากนั้นกช็ี้ไปยงักระเป๋าเดนิทางใบย่อมที่ท�าจากพลาสตกิแขง็

สนี�้าตาลเปลอืกไม้แล้วหุม้สงักะสแีวววาวตรงขอบกระเป๋ากบัหจูบัจนวาววบั

น่าเกลยีด แต่ย่อมเยาราคา เหมาะสมกบัฐานะในตอนนี้เป็นอย่างดี

เขาเลยลุกขึ้นก้าวสวบๆ ไปหยบิกระเป๋าใบนั้นส่งให้กลุ่มชายฉกรรจ์

ที่ล้อมวงรออยู่อีกทาง พร้อมสั่งว่า “เอาไปไว้ที่ห้อง แล้วไปตามคนมาพา 

คนของฉนัไปอาบน�้าด้วย” 

หญิงสาวถึงกับหูผึ่งเมื่อได้ยินดังนั้น และร้อนใจจนทนไม่ได้ ต้อง

ปราดไปเขย่าแขนอกีฝ่ายด้วยความลมืตวั “แค่เชด็ตวักพ็อพี่ชาย”

“หอืม์?” พี่ชายเหลอืบมองมาด้วยสายตาที่เตม็ไปด้วยค�าถาม

หญงิสาวเลยยิ้มเจื่อนก่อนกลั้นใจสารภาพเสยีงอ่อนเบา “ฉนัไม่เคย

อาบน�้ารมิตลิ่ง กลวัปลงิ”

“ใครบอกจะให้อาบรมิตลิ่ง” 

อกีฝ่ายย้อน หล่อนเลยได้แต่ท�าหน้าเหลอ ชายหนุ่มจงึอดไม่ได้ที่จะ

ยิ้มบางๆ ด้วยความขบขนั 

รอยยิ้มนั้นส่งผลให้ดวงหน้าคล�้าคมกระด้างจดัและรกเรื้อด้วยหนวด

เคราสว่างไสวในพรบิตา

เหมอืน...หมยีิ้ม!

หล่อนคดิพลางมองเขาอย่างทึ่งจดั ขณะที่อกีฝ่ายจ้องหน้ากลบั แล้ว

เอ่ยต่อ “ที่นี่เขามีห้องน�้า ห้องส้วมอยู่ใต้ถุนเรือน อาจไม่หรูหราเหมือน 

ในพระนคร แต่ใช้ได้ดทีเีดยีว”

หญิงสาวได้ยินแล้วก็โล่งใจ เลยยิ้มบางๆ อย่างเอาใจให้อีกฝ่าย  

เหน็เขามองแวบเดยีวก่อนเมนิหน้าไปทางอื่น แล้วสั่งเสยีงเข้มกว่าเก่าเหมอืน

จะไล่

“รู้แล้วกร็บีไปอาบน�้าอาบท่าเสยี จะได้เข้านอน แล้วพรุ่งนี้จะให้คน

ไปส่งเราที่ไพรวารแีต่เช้า”
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คนถูกสั่งให้ไปอาบน�้าเลยรู้สกึแปลกๆ ระหว่างดใีจกบัโหวงในใจ 

เขาพูดว่าจะให้คนไปส่ง...ไม่ใช่ไปส่งด้วยตวัเอง!

“หรอืเราไม่ได้จะไปหาพี่ชายใกล้ตายที่ไพรวาร”ี ชายหนุม่ถามเมื่อเหน็

หล่อนเงยีบไป

“ไปส ิฉนัจะไปไพรวาร”ี หล่อนรบีตอบ 

ตอนที่นั่งรถมาด้วยกนั หญงิสาวเคยบอกอกีฝ่ายว่าคนขบัยนืกราน

ว่ารถคนันี้ไปถงึไพรวารอีย่างแน่นอน แต่ชายหนุ่มกลบัเถยีงเสยีงแขง็

‘เป็นไปไม่ได้’

‘ท�าไม’

‘รถคนันี้ไม่ได้ไปไพรวาร’ี

‘แต่คนขบับอกว่าไป’

‘งั้นกใ็ห้มนัพาแกไปคนเดยีว รถนี่หยุดแค่อ�าเภอเมอืง’

เขาบอกเสียงมะนาวไม่มีน�้า คนฟังเลยทั้งโมโห ทั้งอยากร้องไห้ไป

พร้อมกนั

‘ไม่จรงิ’

‘งั้นกไ็ปถามใครๆ ดูกไ็ด้ ว่ารถนี่ไปไพรวารไีหม’ ฝ่ายนั้นท้า 

และเมื่อหล่อนท�าตามค�าท้านั้น ด้วยการสะกดิถามหญงิวยักลางคน

ที่นั่งเยื้องๆ กัน คนถูกถามก็หน้าซีดตัวสั่น ราวกับถูกถามว่านรกไปทาง

ไหน! ซ�้ายังบอกเสียงรัวเหมือนคนลิ้นพันกันว่าอ�าเภอบ้านป่าเมืองเถื่อน 

อย่างนั้น ใครเขาจะไปกนั

หญงิสาวเลยต้องตั้งสตอิยูค่รูใ่หญ่ ก่อนจะหนัไปถามชายหนุม่อกีครั้ง 

‘ถ้าอย่างนั้นจากอ�าเภอเมืองจะไปไพรวารีได้ยังไง’ แต่น�้าเสียงคง

กระด้างไปหน่อยเพราะความหงุดหงิด อีกฝ่ายเลยท�าหน้าตาคล้ายเอือม

ระอาไม่อยากตอบ จนกระทั่งหล่อนกลั้นใจเอ่ยด้วยเสยีงอ่อนลงกว่าเดมิว่า 

‘ถอืว่าสงเคราะห์ฉนัหน่อยเถอะพี่ชาย ฉนัไม่ใช่คนแถวนี้’

‘ก็เช่ารถหรือว่าเรือจ้างไป แต่คงต้องจ่ายแพงหน่อย และต้องรอ 
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พรุ่งนี้ถงึจะไปได้’

‘พรุ่งนี้!’ 

‘ชาวบ้านที่นี่เขาไม่รบัจ้างพาคนไปไพรวารตีอนค�่าๆ มดืๆ’

‘ท�าไมล่ะ’

‘เสอืมนัชุม’ ชายหนุ่มตอบเสยีงเหมอืนจะเยาะ ขณะที่หล่อนนิ่วหน้า

‘แถวนั้นยงัมเีสอือยู่อกีหรอื’

‘มสี ิเยอะด้วย’ 

‘เคยมาคาบคนไปกนิไหม’ 

ในใจคนถามหวนนกึถงึเสอืเบงกอลในประเทศที่เคยอยู่ เพราะมขี่าว

เสือออกมาคาบคนไปกินอยู่บ่อยๆ จึงต้องถูกล่าเอาชีวิตเป็นการตอบแทน 

ส่วนหนึ่งคงเพราะกฬีาล่าเสอืนั้นเป็นกฬีาที่เชื้อพระวงศ์ชั้นสงูโปรดปรานมาก

ตั้งแต่อดตีจนถงึตอนนี้ที่หนงัเสอืมรีาคาสงูลบิลิ่ว และจะว่าไปพ่อของหล่อน

กย็งัเคยถูกเชญิไปร่วมในกฬีาชนดินี้ด้วยซ�้า

หล่อนจึงสงสัยว่าเสือที่นี่จะเป็นทั้งผู้ล่าและถูกล่าเหมือนกันไหม 

นกึถงึตรงนี้กเ็พิ่งฉกุคดิได้ว่าอกีฝ่ายยงัไม่ยอมตอบค�าถามหล่อนเลย สหีน้า

เขาเหมอืนมรีอยขบขนัฉาบอยูบ่างๆ หญงิสาวเลยขมวดคิ้วแทนค�าถามอย่าง

ลมืตวั ชายหนุ่มจงึค่อยยอมปรปิากออกมาในที่สุด

‘เสอืพวกนี้ไม่กนิคน’

‘แล้วมนักนิอะไร’ หล่อนสงสยั ‘เป็ดไก่ของชาวบ้านหรอื’

‘เอาไว้แกไปถงึกร็ู้เอง’

เขาบอกก่อนปิดเปลือกตาแกล้งหลับเอาดื้อๆ ท�าให้หล่อนถึงกับนั่ง 

ไม่เป็นสุข

หญิงสาวไม่เคยไปที่นั่น แม้แต่ชื่อก็เพิ่งได้ยินเมื่อไม่นานมานี้เอง  

ส่วนจังหวัดนี้ก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก จะให้ไปนอนโรงแรมก็เกรงเรื่อง

ความสะอาดและปลอดภยั ส่วนจะไปอาศยัศาลาวดันอน หล่อนกต็วัคนเดยีว 

ถงึจะแก่นแก้วไม่กลวัใคร แต่กย็งัใจไม่ถงึพอ 
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ครั้นพอคดิว่าต้องบุกป่าฝ่าดงไปกบัคนแปลกหน้า ทั้งยงัอาจตกเป็น

เหยื่อพยคัฆ์ร้ายได้ทกุเมื่อ กเ็ริ่มหวั่นใจขึ้นมา หญงิสาวเลยกลั้นใจอ้อนวอน

ชายหนุ่มข้างๆ เพราะถึงอีกฝ่ายจะดูเหี้ยมเกรียมดุดันไปบ้าง แต่ดวงตา 

คู่นั้นกท็อประกายจรงิใจให้เหน็อยู่หลายครั้ง ซ�้ายงัไม่ใช่คนซอกแซก คอย

ถามเรื่องของหล่อนให้ร�าคาญใจ เลยคิดว่าการที่เขาไม่ค่อยพูดก็ดีเหมือน

กนั จะได้ยดึไว้เป็นที่พึ่งชั่วคราว

หญงิสาวเลยแต่งเรื่องเศร้าสะเทอืนใจขึ้นสดๆ ร้อนๆ หวงัว่าคนฟัง

จะเหน็ใจ 

‘แต่ฉนัรอไม่ได้หรอก พี่ชายฉนั...เอ่อ...เขา...เขาก�าลงัจะตาย...ถ้าฉนั

ไม่ไปหาเขาภายในวนันี้ กอ็าจไม่เหน็กนัตลอดไป’

พดูถงึขนาดนั้น อกีฝ่ายกย็งัคงนิ่งเฉย เลยคดิว่าเรื่องเศร้าเคล้าน�้าตา

คงใช้กบัเขาไม่ได้ จงึเสนอออกไปว่า ‘ถงึพี่ชายฉนัจะอาการเพยีบแปล้เตม็ท ี

แต่เขาก็พอมีเงินจ่ายให้ใครก็ตามที่พาฉันไปส่งแน่ๆ ยิ่งถ้าไปภายในคืนนี้ 

ฉนัจะให้เขาจ่ายให้พี่เป็นสองเท่าของปกตเิลย พี่พาฉนัไปหน่อยเถอะนะ’ 

ชายหนุ่มยงัคงนั่งเงยีบไม่ไหวตงิ 

ท�าให้หล่อนกัดฟันกรอด ก่อนตัดใจออกปากว่าจะให้เงินค่าจ้างเป็น

สามเท่าของปกต ิ

พอพูดจบก็เห็นเปลือกตาหนาของอีกฝ่ายกระตุกเผยอขึ้นมองมา

แปลกๆ เหมอืนขบขนัระคนเหยยีดหยาม

‘พี่ชายแกท่าจะรวยมาก’

‘กแ็ค่พอมพีอใช้’ 

หล่อนรีบบอก เพราะเริ่มกลัวภัยจะมาถึงตัว เรื่องเงินเรื่องทองนี่ 

พูดมากไปกก็ลายเป็นดาบสองคมได้ แต่เหมอืนอกีฝ่ายจะไม่สนใจประเดน็

นี้เสยีทเีดยีว ด้วยเขาตั้งหน้าตั้งตาถามต่อไปว่า 

‘พี่แกชื่ออะไร’ ชายหนุ่มถามอย่างอยากรู้

‘เทพ...’ หล่อนกลั้นใจบอกไปอย่างนั้น เลยเห็นคิ้วเข้มของคนถาม
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ขมวดมุ่นเข้าหากนั

‘เทพค�าเดยีวสั้นๆ หรอื’ อกีฝ่ายซกั หล่อนเลยรบีเออออไป

‘ออืม์...พี่ถามท�าไม’

‘ไม่เคยได้ยนิชื่อ’ 

ค�าตอบนั้นท�าให้คนฟังนกึขวางเป็นก�าลงั และอดค่อนไม่ได้

‘พี่รู้จักคนทั้งอ�าเภอเลยหรือ’ พอเห็นชายหนุ่มเลือกที่จะเงียบแทน

อธบิายต่อ หญงิสาวกร็บีคาดคั้นถงึเรื่องที่คุยกนัเอาไว้ ‘ตกลงพี่จะพาฉนัไป

ไหม’

‘ไม่’

ฝ่ายนั้นตดับทอย่างไร้เยื่อใย แล้วหลบัตานั่งนิ่งอย่างเก่า พอหล่อน

เริ่มเปิดปากหมายจะโน้มน้าวต่อ เขาก็ตะแคงหน้าหนี ซ�้ายังพ่นลมหายใจ

แรงอย่างตั้งใจบอกให้รู้ว่าร�าคาญอย่างไม่คดิปิดบงั

หญิงสาวเลยมีทิฐิขึ้นมา ไม่อยากนึกง้อชายหนุ่มในนาทีนั้น แต่

ระหว่างที่จมดิ่งอยู่กับการหาทางแก้ไขปัญหาตรงหน้า รถโดยสารที่นั่งมา 

ก็เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อน หล่อนจึงไม่นึกว่าคนตรงหน้าจะจ�าเรื่องที่คุยกันได้

แม่นย�าถงึขนาดนี้ ขณะเดยีวกนักน็กึสะดุดหูขึ้นมา

“แล้วพี่ชายไม่ไปด้วยกนัหรอื”

“ไม่” เขาตอบสั้นๆ แล้วตั้งท่าจะหนัหลงัให้ไปรวมกลุม่กบัเจ้าของบ้าน

ที่รออยู่ แต่ไม่รู้นกึอย่างไรถงึหนักลบัมาหาหล่อนอกีครั้ง คราวนี้ชายหนุ่ม

เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงจรงิจงักว่าเดมิคล้ายเป็นเชงิอ�าลา “ฉนัจะต้องไปกลางดกึ

นี่แล้ว”

“ไปไหน” 

คนฟังถามด้วยความตกใจ เพราะฟ้าคืนนี้มืดสนิท ไม่มีแม้แต่ดาว 

สกัดวงเดยีวทอประกายวบิวบัให้เหน็ คงเพราะเมฆฝนกลุม่ใหญ่ที่ห่มท้องฟ้า

ไปเสยีครึ่งฟ้านั่นเอง

“กลบับ้าน...นี่ออกมานานแล้ว” อกีฝ่ายตอบ และนิ่งไปนานจนหล่อน
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นกึว่าเขาพดูจบแล้ว แต่ในที่สดุชายหนุม่กเ็อ่ยขึ้นต่อเหมอืนจะปลอบใจ “แต่

เราไม่ต้องกลวั คนที่นี่ไว้ใจได้ ยงัไงเรากป็ลอดภยัแน่นอน”

หญิงสาวไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไมถึงได้เชื่อค�าพูดของเขาง่ายดายถึง

ปานนี้ หล่อนยอมพยกัหน้ารบัไปในที่สุด

คนตรงหน้ามสีหีน้าเหมอืนเบาใจลง และท�าท่าจะผละจากไปในนาที

นั้น หล่อนมองแล้วกน็กึขึ้นมาได้ว่าจนบดันี้ต่างฝ่ายต่างกย็งัไม่รู้จกัชื่อของ

กนัและกนัเลย จงึรบีร้องถามออกไป

“พี่ชายชื่ออะไรน่ะ”

คนถูกถามชะงกั ก่อนหนัช้าๆ มามองหน้าหล่อนครุ่นคดิ 

“ถามแต่ฉนั แล้วเราล่ะ”

“เพชร พี่ล่ะ” หญงิสาวตอบรวดเรว็เพราะคดิเรื่องนี้เอาไว้ก่อนหน้า

นี้แล้ว 

“ผา” 

ค�าตอบนั้นท�าให้คนถามนิ่วหน้า เพราะคุ้นหูชอบกล พอนึกออก 

หล่อนก็ตัวแข็งทื่อและเบิกตากว้างมองคนตรงหน้าอีกครั้งด้วยความตกใจ

ระคนสบัสน ด้วยชื่อของเขาคล้ายคลงึกบัหวัหน้าโจรเสยีเหลอืเกนิ

ชายหนุ่มเองก็คงจะอ่านสีหน้ากับแววตาของหล่อนออก เพราะที่ 

มุมปากฝ่ายนั้นมีรอยยิ้มกดลึก เผยอให้เห็นรอยยิ้มท้าทายที่เมื่อมองผ่าน

แสงสนีวลของตะเกยีงเจ้าพายุดวงใหญ่กส็ร้างความรูส้กึแปลกๆ เหมอืนกึ่ง

จรงิกึ่งฝันอย่างบอกไม่ถูก เพราะหล่อนเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่า...

ผา...

เสอืผา...

สองชื่อนี้จะเป็นคนคนเดยีวกนัหรอืไม่!




