
บทน�ำ

สายฝนพร่างพรมจากฟากฟ้าจนพื้นเจิ่งนอง ผืนดินกลางป่า 
ที่เคยเป็นหลุมบ่อ บดันี้กลายเป็นแอ่งน�้าย่อมๆ มองเหน็กระจดักระจายไป

ตลอดทาง ท้องฟ้ายามราตรใีนคนืจนัทร์เพญ็ มเีพยีงแสงจนัทร์ส่องลอดผ่าน

ก้อนเมฆสคีล�้าให้พอมองเหน็หนทางแค่เพยีงสลวั แต่กระนั้นกย็งัดกีว่าไม่มี

แสงใดน�าทางพวกเขาเลย

ผูช้ายร่างสูงกระชบัมอืหญงิสาวพาวิ่งฝ่าสายฝนพื้นฉ�่านองจนน�้าสาด

กระจาย เสียงจั้กๆ ของฝนที่โปรยลงมาช่วยกลบเสียงฝีเท้าที่ย�่าลงบนพื้น

อย่างร้อนรน เขาวิ่งพลางเหลยีวมองไปข้างหลงัเป็นครั้งคราว ดูว่ารอดพ้น

จากภยัอนัตรายที่ก�าลงัคุกคามชวีติแล้วหรอืยงั

อยูด่ีๆ  มอืของหญงิสาวกห็ลดุออกจากฝ่ามอืใหญข่องชายหนุม่ เธอ

ก้มตวัลง มอืข้างหนึ่งยนัที่หวัเข่า อกีข้างหนึ่งโอบพาดล�าตวัไปจนถงึชายโครง 

เสยีงหอบหายใจเข้าออกดงัสะท้านราวกบันกักฬีาที่เพิ่งวิ่งผ่านเข้าเส้นชยั

“คุณรีบไปเถอะ อย่ารอฉันเลย...” เสียงอ่อนเพลียถูกเค้นออกมา

พร้อมลมหายใจหอบถี่ “ฉนัไม่ไหวแล้ว ถ้าขนืคณุยงัต้องวิ่งรอฉนั เราจะตาย
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ด้วยกนัทั้งสองคนนะ”

“จะไม่มใีครตาย เราต้องรอดทั้งคู ่มานี่เรว็” เขาดงึมอืข้างที่เธอใช้กมุ

ชายโครงเพื่อฉุดเธอวิ่งต่อ แล้วตอนนั้นถงึได้เหน็บางอย่างสคีล�้าเป็นหย่อม

ตดักบัฝ่ามอืขาวใต้แสงจนัทร์

“ว!ี คณุบาดเจบ็ตั้งแต่เมื่อไหร่” เขาก้มตวัลงส�ารวจที่ชายโครงข้างซ้าย

ของหญงิสาว น�้าเสยีงที่ร้องถามเตม็ไปด้วยความตระหนก

เธอไม่ตอบ ได้แต่ไล่เขาด้วยน�้าเสยีงเดด็เดี่ยว “รบีไปซะ! รบีหนไีป

ก่อนที่คุณจะหนไีม่ทนั”

ชายหนุ่มไม่เสียเวลาถามไถ่หรือตอบโต้อีกแล้ว เขารีบรุดไปที่ล�าตัว

ข้างที่ไม่ได้บาดเจบ็แล้วจบัแขนเธอพาดล�าคอหนา แขนอกีข้างโอบรอบล�าตวั

ของเธอพร้อมกบัตะโกนบอกแข่งกบัสายฝน

“ผมจะพยุงคุณไปด้วยกนั!”

“ฟังฉนันะ! คุณต้องรบี...”

“ถ้าคณุไม่ไป ผมกไ็ม่ไป” เขายนืกรานทั้งท่าทางและน�้าเสยีง ตอกย�้า

เจตนารมณ์ของตวัเองอย่างชดัเจน

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมองเขา มองแววตาจรงิจงัและหาญกล้าที่เธอรกั

สดุหวัใจ รูด้วีา่เขาท�าจรงิอย่างที่พดูแน่นอน แต่สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่ความ

อยูร่อดของตวัเอง การที่ผูช้ายคนนี้ยงัมชีวีติอยูต่่างหาก คอืความปรารถนา

สูงสุด เพราะชวีติของเธอต่อจากนี้ มหีรอืไม่ม ีกม็คี่าไม่ต่างกนั

เขาโอบเอวเธอแล้วพาวิ่งต่อไป เท้าสองคู่ย�่าลงกลางแอ่งน�้าโดยไม่

แยแสแล้วว่าน�้าโคลนที่สาดกระเซ็นขึ้นมาท�าให้เนื้อตัวเลอะเทอะเพียงใด 

สายฝนกระหน�่าลงมาไม่หยุด ความหนาวเหน็บร่วมกับการเสียเลือดท�าให้

ร่างของหญงิสาวสั่นเทิ้มจนชายหนุ่มสมัผสัได้

“อดทนหน่อยนะวี ขอแค่เราลงเรือได้เท่านั้น บนเรือน่าจะมีชุด

ปฐมพยาบาล...อกีไม่ไกลกจ็ะถงึแล้ว”

หญิงสาวกัดฟันแน่น ผลจากการฝึกฝนร่างกายจนแข็งแรงและทน
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ต่อทุกสภาวะท�าให้เธอทนแข็งใจวิ่งฝ่าสายฝนในสภาพที่ร่างกายก�าลังเสีย

เลอืด แต่รู้ดวี่าความแกร่งใกล้จะหมดลงไปทุกที

เขาพาร่างอ่อนล้าของเธอวิ่งทุลักทุเลลัดเลาะตามผืนป่าที่เลียบไปกับ

ล�าน�้า จุดหมายอยู่ที่ทางโค้งของเวิ้งน�้าที่มเีรอืจอดอยู่ เสยีงกระสุนวิ่งแหวก

อากาศดงัเฟ้ียวมาจากด้านหลงั ทั้งคูผ่งะไปชั่วขณะ ก่อนที่จะตั้งสตใิหม่แล้ว

ออกวิ่งสุดฝีเท้าเท่าที่ก�าลงัและสภาพร่างกายจะเอื้ออ�านวย

เสยีงเฟ้ียวดงัอกีครั้ง คราวนี้ใกล้ขึ้นกว่าเดมิ ในที่สดุมนักต็ามมาทนั

จนได้สนิะ...

“คุณแบกฉนัขึ้นหลงัได้ไหม ฉนัวิ่งต่อไม่ไหวแล้ว” หญงิสาวส่งเสยีง

เว้าวอน 

เขาไม่เสยีเวลาตอบ รบีปลดแขนเธอข้ามไหล่ แล้วย่อตวัลงตรงหน้า

เธอ หลงัจากขึ้นหลงัเขาเรยีบร้อยแล้ว ร่างแขง็แรงนั้นกพ็าเธอวิ่งฝ่าสายฝน

ที่เทกระหน�่าอย่างไม่คดิชวีติ น�้าหนกัที่แบกอยู่บนหลงัท�าให้เขาต้องออกแรง

มากกว่าเดมิเป็นสองเท่า แต่เขาบอกตวัเองว่าอกีนดิเดยีวเท่านั้น อดทนอกี

นดิเดยีว เขากบัเธอกจ็ะรอดพ้นจากภยัร้ายนี้แล้ว

เสยีงกระสนุดงัใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ชายหนุม่กดัฟันแน่น ขาทั้งสองข้าง

เริ่มอ่อนแรง แขนที่เกี่ยวขาของเธอเหนบ็ชาจนแทบไร้ความรู้สกึ ลมหายใจ

ระอทุี่ระบายออกมาแทบจะมองเหน็เป็นไอเมื่อปะทะเข้ากบัความหนาวเหนบ็

ของสายฝน มเีพยีงหวัใจดวงเดยีวที่สั่งร่างกายที่ก�าลงัจะสิ้นเรี่ยวแรงว่าห้าม

ยอมแพ้เป็นอนัขาด

“เหน็เรอืแล้ว!” เขาตะโกนแข่งกบัเสยีงฝน ความปีตส่ิงผลให้เรี่ยวแรง

มาจากไหนไม่รู ้ท�าให้ขาของเขาวิ่งต่อได้ทั้งที่มนัใกล้จะสิ้นก�าลงั และในที่สดุ

เขากก็้าวขึ้นท่าเทยีบเรอืไม้แคบๆ ที่ยื่นออกไปกลางล�าน�้า เรอืสขีาวล�าใหญ่

ผูกตดิอยู่กบัท่า ดูมคีวามหวงัราวกบัเหน็สวรรค์อยู่ร�าไร

“วี เดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นเรือ” เขาย่อร่างลงบนท่าเรือตรงหน้าเรือสี

ขาวล�านั้น ปลดสองแขนของหญงิสาวที่โอบรอบล�าคอออก แล้วตอนนั้นร่าง
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ปวกเปียกที่กอดแนบกบัแผ่นหลงัของเขามาตลอดหลายนาททีี่ผ่านมากท็รดุ

ฮวบลงนอนแผ่อยู่บนพื้นของท่าเรอื

ชายหนุ่มเหลยีวหลงัไปมอง ร่างที่นอนอยู่กลางสายฝนนั้นแน่นิ่ง

“ว?ี”

เขารีบคุกเข่าลงข้างหญิงสาวที่นอนนิ่งไม่ไหวติง หัวใจเต้นแรงแทบ

หลดุออกจากแผ่นอกเมื่อเหน็ของเหลวสแีดงเข้มไหลนองออกมาจากใต้ร่าง 

เมื่อเขาช้อนร่างปวกเปียกของเธอขึ้นมา มอืกส็มัผสับางอย่างอุน่ๆ จากแผ่น

หลงั เขายกมอืสั่นเทาข้างนั้นและหงายมนัขึ้นมาตรงหน้า ฝ่ามอืข้างนั้น...เตม็

ไปด้วยเลอืดที่บดันี้ก�าลงัเจอืจางด้วยน�้าฝน

นี่เธอตั้งใจรับกระสุนแทนเขาใช่ไหม เขาก้มหน้ามองเธอและเฝ้าย�้า

ถามตวัเอง รู้สกึหวัใจก�าลงัวิ่งละลิ่วหลุดออกจากร่าง 

“ว!ี” เขาตะโกนเรยีกหญงิสาวในอ้อมแขน “อย่านะ ว!ี”

เขาเขย่าร่างปวกเปียกที่นอนนิ่งจนสั่นคลอน ทว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบ

สนองใดๆ กลบัมา เขาตะโกนด้วยเสยีงที่ฟังไม่เป็นศพัท์ เสยีงร้องโหยหวน

ราวกับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บดังก้องไปทั่วผืนน�้า น�้าตาผสมกับน�้าฝนหลั่ง

รนิอาบไปทั่วใบหน้า

หยาดฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าเบื้องบนประหนึ่งร่วมร�่าไห้ไปกับชาย

หนุ่ม เขาแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามืดมิด ราวกับวอนขอความเมตตาต่อ

สรวงสวรรค์ ทว่าค�าตอบจากเบื้องบนมเีพยีงหยาดน�้าพร่างพรายที่หลั่งไหล

ไม่ขาดสาย เขาอยากร�่าร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ไว้ชีวิตเธอ แต่ 

เสยีงร้องอนัเจบ็ปวดที่ออกจากปากเขาได้ในเวลานี้มเีพยีงค�าว่า

“ไม่...!”



กลางฟ้านั่งมองคนตรงหน้าที่เรยีกตวัเองว่า ‘แม่หมอ’ ด้วยความ
สนเท่ห์ หล่อนเป็นหญิงชราวัยประมาณหกสิบ ผมด�าแซมด้วยผมขาว 

ยาวถงึกลางหลงั ตุม้หหู่วงทองอนัใหญ่แทรกอยูท่่ามกลางเส้นผมหยกิหยอ็ง 

นิ้วผอมเหี่ยวและเล็บยาวเฟื้อยโผล่พ้นแขนเสื้อคลุมที่ปักลวดลายหมู่ดาว

ตามจักรราศี หล่อนทาบมือลงบนกองไพ่ยิปซีบนโต๊ะ แล้วหลับตาท�า 

ปากขมุบขมบิเหมอืนบรกิรรมคาถาอะไรสกัอย่างอยู่นานเกอืบครึ่งนาที

“หยิบไพ่ออกมาสิบใบค่ะคุณหนู” แม่หมอบอกหลังจากสวดเสร็จ 

และใช้มอืข้างหนึ่งเกลี่ยไพ่ในกองจนเรยีงเหลื่อมกนัเป็นแถวยาวไปกบัโต๊ะ 

กลางฟ้ากวาดตามองไพ่ที่วางเรียงกันยาวเป็นงู งุนงงกับขั้นตอน

เพราะไม่เคยดหูมอไพ่ยปิซมีาก่อน ที่เธอโผล่มาถงึที่นี่กเ็พราะค�าเลา่ลอืของ

ชาวเน็ตว่าหมอดูรายนี้แม่นย�าราวกับมีตาที่สาม เธอจึงลองโทร. ไปตาม

หมายเลขที่ให้ไว้และได้รบัแจ้งเวลานดัหมายให้มาพบแม่หมอคนนี้ที่ ‘ห้อง

พยากรณ์’ ที่ความจริงแล้วเป็นแค่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกในซอกหลืบของห้าง

สรรพสนิค้าระดบัล่างย่านชานเมอืงเท่านั้น

๑
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จะแม่นจริงไหมเนี่ย...กลางฟ้าคิด นิ้วชี้จดลงบนไพ่ที่เรียงซ้อนเป็น

แถวยาวด้วยท่าทางลงัเล ก่อนจะชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงของแม่หมอที่พดูเตอืน

“ถ้าคุณหนูไม่เชื่อ มนัจะไม่แม่นนะคะ ไพ่พวกนี้มพีลงัมาก อย่าได้

ลองดเีดด็ขาด”

หญิงสาวแอบสะดุ้งที่แม่หมอพูดดักความคิดของเธอได้ราวกับอ่าน

ใจออก เธอกลั้นหายใจ แล้วปาดไพ่ออกมาทลีะใบจนครบสบิ

ปลายนิ้วที่มีเล็บยาวเฟื้อยของแม่หมอกวาดไพ่ที่เหลือกลับเข้ากอง

ด้วยความว่องไว แล้วหยบิไพ่ทั้งสบิใบที่ถกูเลอืกมาไว้ในมอื ผวิรอบดวงตา

ที่เหี่ยวย่นตามวยับบีขยบัเข้าหากนัจนดวงตาหรี่เลก็ระหว่างมองไพ่สบิใบนั้น

อย่างครุ่นคิด กลางฟ้ารู้สึกเหมือนรอฟังผลการวินิจฉัยจากหมอหลังถูก

ส่งตวัไปเอกซเรย์เพราะพบความผดิปกตบิางอย่าง

“ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ย�่าแย่ของคุณหนู...พบกับความผิดหวัง

มากมายเกอืบทกุเรื่อง เรื่องงานกไ็ม่สมหวงั ความรกักอ็กหกั...” เลบ็แหลม

ของแม่หมอจกิไพ่ใบแรกแล้วเลื่อนมาวางตรงหน้าหญงิสาว

คนเรามาหาหมอดูก็เพราะมีเรื่องผิดหวังหรือไม่ก็อกหักทั้งนั้นแหละ 

ถ้าชีวิตสุขสมหวังดีจะหาดูหมอหรือ กลางฟ้าจึงยังไม่ให้ราคาแก่แม่หมอ 

คนดงั แม้ว่าสิ่งที่ท�านายทายทกันั้นเป็นจรงิกต็าม

แม่หมอเงยหน้าจากไพ่แล้วเหลือบตามองหญิงสาวแก้มเนียนใส

ราวกบัเดก็สาววยัรุน่ ราวกบัอ่านใจได้ว่าเธอยงัไม่เชื่อน�้ายาไพ่ยปิซ ี“คุณหนู

ท�างานเกี่ยวกบัขดีๆ เขยีนๆ ที่เป็นงานสร้างสรรค์ความบนัเทงิ ดแูล้วน่าจะ

เป็นนกัเขยีน”

คราวนี้หญงิสาวถงึกบัยกสองมอืขึ้นทาบปิดปากอย่างทึ่งจดั เอาแลว้

ส!ิ แม่หมอแผลงฤทธิ์แล้ว 

“ว้าว! แม่หมอรูไ้ด้ไงเนี่ย” กลางฟ้าตาโต “แล้ว...แล้วหนูจะมหีนงัสอื

ตพีมิพ์กบัส�านกัพมิพ์เมื่อไหร่คะ”

แม่หมอวางไพ่อกีใบตรงหน้ากลางฟ้า ไม่เข้าใจว่าภาพบนหน้าไพ่สื่อ



ศิ ว า ริ น ท ร์  l  13

ถงึอะไร แต่ดูจากท่าทางสิ้นหวงัท้อแท้ของคนในไพ่แล้วท่าทางจะไม่ใช่ไพ่ดี

“ไพ่บอกว่าคุณหนูตั้งใจท�างานหนักมาก ทุ่มเทเต็มร้อย นั่งหลังขด

หลังแข็งเขียนมาเป็นเดือนๆ” แม่หมอหลับตาเหมือนก�าลังมองเห็นภาพใน

นิมิต “แต่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า และจะยังถูกปฏิเสธอยู่อย่างนี้ต่อไป 

เคยได้ยนิไหมคะ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามกย็งัอยูท่ี่นั่น ไม่มี

วนัสมหวงั...”

หญงิสาวถงึกบัหวัใจห่อเหี่ยวไป

“แล้วความรกัของหนลู่ะ” เธอเปลี่ยนเรื่องถามเผื่อจะมอีะไรดขีึ้นบ้าง

“แม่หมอมองเห็นค�าว่า ‘เป็นไปไม่ได้’ ค่ะ” แม่หมอหงายไพ่อีกใบ 

“ตอนนี้เขาอยู่ไกลคนละฟากโลกกับคุณหนู เขาเลือกความรักที่อยู่ใกล้ตัว 

ผูช้ายคนนี้เป็นไม้เลื้อยนะคะ อยูใ่กล้ใครไม่ได้เลย คณุหนคูบไปกม็แีต่เรื่อง

ให้เสยีน�้าตา”

กลางฟ้าแทบน�้าตาร่วงเมื่อเจอค�าพยากรณ์โหดสองเรื่องตดิกนั แล้ว

นึกเสียใจที่โผล่มาท้าพิสูจน์เพราะอยากรู้ว่าชีวิตที่ติดแหง็กอยู่กับความล้ม-

เหลวจะดขีึ้นสกัทหีรอืยงั แต่ค�าบอกเล่าของหมอดูยิ่งท�าให้เธอหมดก�าลงัใจ

แต่ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าแม่หมอคนนี้แม่นย�าจรงิ โดยเฉพาะเรื่องความ

รกั เมื่อสองเดอืนก่อน เพื่อนสาวที่ก�าลงัเรยีนอยู่อเมรกิา รฐัเดยีวกบัพี่ชาต ิ

โทร. มาละล�่าละลักเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้พี่ชาติก�าลังควงสาวไทยที่ไปเรียน

ภาษาที่นั่นเป็นแฟนอย่างออกนอกหน้า กลางฟ้าแทบท�ามือถือตกพื้นด้วย

ความเหลือเชื่อ จ�าได้ว่าเพิ่งส่งพี่ชาติขึ้นเครื่องไปเมื่อสามเดือนก่อนเท่านั้น 

พอเธอซกัเขาเรื่องนี้ พี่ชาตกิห็ายต๋อมไม่ตดิต่อกลบัมาอกีเลย

แม่หมอเหลือบมองดวงตาปลายหางชี้เหมือนตาแมวที่มีหยาดน�้าตา

คลอและหยดลงมาเปื้อนแก้มใสแล้วนึกเวทนา หล่อนวางไพ่ใบใหม่แล้ว 

ตบหลงัมอืกลางฟ้าเบาๆ

“ดวงของคณุหนแูปลกค่ะ ความส�าเรจ็กบัความรกัจะต้องมาด้วยกนั 

แต่มข้ีอแม้ว่าคณุหนตู้องออกเดนิทางนะคะ อย่าใช้ชวีติอยู่กบับ้านแล้วจะได้
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พบทั้งสองอย่างสมดงัใจหวงั”

กลางฟ้าปาดน�้าตาอย่างมีความหวัง “ออกเดินทางแล้วจะสมหวัง? 

เป็นวธิแีก้เคลด็เหรอคะ”

“คุณหนูจะต้องออกไปผจญภัยในโลกกว้างที่ไกลออกไปจากบ้าน 

เพราะดวงของคุณหนูถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของพ่อแม่ พวกท่านปกป้อง

คุณหนูเหมอืนนกน้อยในกรงทอง ตราบใดที่คุณหนูยงัอยู่ใต้ปีกของพ่อแม่ 

คณุหนจูะไม่มวีนัโบยบนิออกสู่โลกกว้างได้เลย ความท้าทายและการผจญภยั 

คอืตวัแปรความส�าเรจ็ของคุณหนูเลยนะคะ”

แม่หมอพดูถงึเรื่องพ่อแม่ของเธอได้ถกูต้อง แต่ปัญหาคอืทั้งคู่จะยอม

ให้เธอโบยบินออกสู่โลกกว้างได้อย่างไรนี่แหละ ล�าพังแค่เธอขอไปเที่ยว 

ต่างจงัหวดักบัเพื่อน พ่อกบัแม่ยงัขบัรถตามไปทั้งๆ ที่เธอกอ็ายยุี่สบิห้าแล้ว

“คุณหนูมีโอกาสได้เป็นนักเขียนชื่อดังเลยนะ หนังสือของคุณหนู

ประสบความส�าเรจ็อย่างท่วมท้นภายในช่วงเวลาจากนี้ไปอกีแค่ปีเดยีว” แม่-

หมอบอกพลางหงายไพ่ใบใหม่ “แต่...คณุหนจูะต้องออกเดนิทาง ออกไปอยู่

ที่ไหนสกัแห่งกไ็ด้ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ”

นกัเขยีนชื่อดงั? หนงัสอืจะประสบความส�าเรจ็ท่วมท้น? แต่ต้องออก

ไปให้ไกลจากกรุงเทพฯ ปัญหามนัอยู่ตรงประโยคสุดท้ายนี่แหละ

แม่หมอหยบิไพ่อกีใบขึ้นมา หลงัจากอ่านไพ่อยู่ครู่หนึ่ง แกกร็บีพูด

ด้วยน�้าเสยีงยนิดเีหมอืนผู้ชนะ

“นี่ไง เป็นอย่างที่แม่หมอพูดจรงิๆ การออกไปสู่โลกภายนอกครั้งนี้ 

คุณหนูจะพบเนื้อคู่ด้วยนะ”

“หนูจะเจอเนื้อคู่แล้วเหรอคะ!” ดวงตาเหมือนแมวเบิกกว้างขึ้นอีก

หลายเท่า “เขาเป็นใครคะ หล่อไหม รวยไหม ท�างานอะไร”

“คูข่องหนอูยู่ในแวดวงคนมสี ีถ้าไม่ใช่ทหารกต็�ารวจนี่ละค่ะ หน้าตา

หล่อเหลาทเีดยีวเชยีว แต่เขาเป็นคนมอีดตีนะคะ”

กลางฟ้าเบ้ปากท�าหน้ายี้ “อี๋...คนมีอดีต แบบพ่อม่ายลูกติดอย่างงี้ 



ศิ ว า ริ น ท ร์  l  15

เหรอคะ”

“ไม่ขนาดนั้น แต่เขาเคยสูญเสยีคนรกัไปและเจบ็ปวดแสนสาหสัจน

ปฏเิสธไม่อยากมคีวามรกัอกีครั้ง แต่ความน่ารกั บ้องแบ๊ว และสดใสของ

คณุหนจูะท�าให้เขาลมือดตีได้ แล้วเขาจะรกัคณุหนูมากเลยละ” แม่หมอวาง

ไพ่ลงตรงหน้า “เขาคอืรกัแท้ที่น�าความรกัที่แสนอบอุ่นเข้ามาในชวีติ เขาจะ

เป็นดวงอาทติย์ที่ส่องอยู่กลางฟ้าของคุณหนูเลยนะ”

ภาพบนหน้าไพ่ใบนั้นเป็นรูปดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีเจิดจ้า บ่งบอกถึง

ชวีติที่เตม็เปี่ยมด้วยความหวงั

‘ไพ่ดวงอาทิตย์’ เธอนึกภาพหนุ่มหล่อในเครื่องแบบผู้มีความหลัง

ปวดร้าว และได้เธอไปเป็นผูร้กัษาบาดแผลในใจแล้วเริ่มได้ไอเดยีพลอตนยิาย

เรื่องใหม่ในหวั 

แม่หมอเหลือไพ่ใบสุดท้ายในมือ แต่ยังไม่ยอมหงายหน้าไพ่ออกมา 

หลอ่นพดูกบักลางฟ้าว่า “ไพ่ใบสุดท้ายนี้จะบอกเหตกุารณส์�าคญัในอนาคต

อนัใกล้ที่จะส่งผลกระทบต่อชวีติของคุณหนู ตั้งใจฟังนะคะ”

กลางฟ้ากลั้นใจรอฟังอย่างตื่นเต้น มองตามมอืผอมเหี่ยวของแม่หมอ

ที่พลิกหงายไพ่ขึ้นมาราวกับเฉลยแผ่นป้ายเกมโชว์ว่าจะแจ็กพอตแตกหรือ

ไม่ 

‘ขอให้ไพ่ออกมาเป็นสิบเหรียญทอง เงินเป็นถุงเป็นถังด้วยเถอะ 

เพี้ยง!’ กลางฟ้าหลบัตาอธษิฐาน

ไพ่ใบสุดท้ายถูกวางหงาย เป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวในวงกลมวงใหญ่ 

ใบหน้าจนัทร์เสี้ยวนั้นดปูระสงค์ร้ายเหมอืนใบหน้าปิศาจ แม่หมอถงึกบัหน้า

ถอดสี

“ก่อนที่จะสมหวงัในความรกั จะมอีุปสรรคเข้ามาขดัขวางโดยผู้ชาย

คนหนึ่ง เขาจะเข้ามาพวัพนักบัคุณหนู”

“เป็นรกัสามเส้าเหรอคะ”

“อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่แม่หมอมองเห็นการหลอกลวงและความ
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ตายด้วย”

“ฟังดูน่ากลัวจัง เขาจะลวงหนูไปฆ่าอย่างนั้นหรือเปล่า” กลางฟ้าท�า

หน้าสยอง

หญงิชราส่ายหน้า “เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ดวงของคณุหนยูงัไม่ถงึฆาต

ค่ะ แต่มนัต้องเกี่ยวข้องกบัความตายแน่นอน”

กลางฟ้าหรี่ตาจ้องไพ่ดวงจนัทร์เสี้ยวใบนั้น ราวกับสามารถมองเหน็

ใบหน้าชายคนนั้นได้...ผูช้ายคนที่จะน�ามาซึ่งการหลอกลวงและความตายน่ะ

เหรอ คนที่มชีวีติเรยีบง่ายอย่างเธอจะเจอคนแบบนี้ได้อย่างไร

“ดวงชะตาคนเราเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณหนู ขอให้โชคด”ี

เมื่อกลางฟ้าออกมายืนอยู่นอกห้องพยากรณ์แล้ว เธอพยายามนึก

ทบทวนไพ่ใบต่างๆ ที่แม่หมอเปิดออกมาพร้อมค�าพยากรณ์ แต่ภาพไพ่ที่ยงั

ตดิแน่นอยู่ในความทรงจ�ามอียู่เพยีงสองใบ

ไพ่ดวงอาทติย์และไพ่ดวงจนัทร์

สามเดอืนต่อมา
ณ อาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หญิงและ

ชายวยักลางคนคู่หนึ่งกบัชายหนุ่มอกีคนก�าลงัยนืห้อมล้อมหญงิสาวตวัเลก็

ร่างบางที่มหีน้าตาน่ารกัซกุซนเหมอืนแมว พวกเขาผลดักนัพดูบางอย่างและ

สวมกอดเธอครั้งแล้วครั้งเล่า หญงิวยักลางคนที่น่าจะเป็นแม่หยบิกระดาษ

ทชิชขูึ้นซบัน�้าตาเป็นระยะ ใครกต็ามที่เหน็ย่อมต้องคดิว่าเป็นการส่งลกูสาว

ที่จะเดนิทางไปยงัดนิแดนโพ้นทะเล

“ยายกลาง ไปถงึที่โน่นแล้วลูกจะต้องโทร. กลบัมาที่บ้านทกุวนั ต้อง

ออนไลน์ตลอดเวลา และถ่ายรปูที่ท�างานให้พ่อกบัแม่ดดู้วย ถ้าออกไปไหน

ข้างนอก จะต้องเปิดเฟซไทม์ให้แม่รูค้วามเคลื่อนไหวของลกูทกุครั้ง และจะ

ต้องเช็กอินบอกต�าแหน่งลูกให้แม่รู้ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน...” เสียงของแม่

สั่นเครือระหว่างก�าชับกลางฟ้าเป็นรอบที่เท่าไรจ�าก็ไม่ได้ ตรงลานหน้าจุด 
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เชก็อนิฝั่งผู้โดยสารขาออก

“ลกูต้องส�ารวจประตบู้านทกุครั้งก่อนเข้าออก ห้ามลมืเดด็ขาด ไปถงึ

แล้วต้องติดกล้องวงจรปิดเป็นอย่างแรก เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พ่อดู 

ด้วย” คนเป็นพ่อส�าทบัต่อ

“โอย...พ่อฮะ แม่ฮะ พอเถอะ” เสยีงร้องอย่างอดิหนาระอาใจจากชาย

หนุม่ตวัโตที่หน้าตาเหมอืนกลางฟ้าพดูขดั “นี่สั่งเสยีกนัอย่างกบัว่ายายกลาง

ก�าลงัจะย้ายไปอยู่ซเีรยีงั้นแหละ นี่น้องไปแค่เชยีงใหม่เองนะ”

“อย่าใช้ค�าว่า ‘แค่’ นะตะวัน น้องเคยออกต่างจังหวัดคนเดียวซะ 

ที่ไหน แล้วจะไม่ให้แม่เป็นห่วงได้ยงัไง”

ว่าแล้วแม่ของกลางฟ้ากใ็ช้กระดาษทชิชซูบัน�้าตาอกีครั้ง กลางฟ้าหนั

ไปสบตากบัภูตะวนัพี่ชาย แล้วต่างกก็ลอกตาให้กนั

“พ่อคะ แม่คะ ไปถงึที่นั่นหนูต้องท�างาน ไม่ว่างท�าทุกอย่างที่พ่อแม่

ต้องการหรอกค่ะ แต่เอาเป็นว่าจะไลน์มาทุกวันอย่างแน่นอน รับเลยว่า 

ทุกคนจะไม่รู้สึกเหมือนหนูไปอยู่ห่างไกลบ้าน แต่ขอร้องเถอะค่ะ แม่หยุด

ร้องไห้สกัท”ี

“แต่พ่อกบัแม่จะไม่ได้กอดลกูและส่งลกูเข้านอนทุกคนืแล้วน่ะส”ิ พ่อ

พูดบ้าง ท�าเอาแม่ต้องปิดปากสะอื้น

ภูตะวันถึงกับตบหน้าผากดังฉาด “โอ๊ย! ปีนี้ยายกลางอายุยี่สิบห้า

แล้วนะ พ่อกบัแม่จะส่งมนัเข้านอนไปจนถงึอายุเท่าไหร่ครบัเนี่ย!”

“ก็จนกว่าพ่อจะเข้าไปหอมหน้าผากลูกก่อนนอนไม่ได้ เพราะกลาง

แต่งงานไปแล้วไงล่ะ” พ่อพูดเสยีงเศร้าๆ

“บ้าเหรอคุณ ฉนัยงัไม่ยอมให้ลกูแต่งงานหรอกนะ ผู้ชายคนนั้นเป็น

ใครมาจากไหน จู่ๆ จะเอายายกลางไปจากเราไม่ได้เดด็ขาด” แล้วแม่กห็นั

ไปพดูสหีน้าจรงิจงักบักลางฟ้า “เบบี๋ของแม่ สญัญากบัแม่ได้ไหมว่าไปที่นั่น

แล้วอย่าเพิ่งรบีมแีฟนนะลูก ลูกต้องให้แม่ตรวจสอบคุณสมบตักิ่อน เดี๋ยว

จะช�้าใจแบบที่ไอ้ชาตมินัท�ากบัลูกอกี”



18  l  ซ่ อ น ร้ า ย

ตอนนี้กลางฟ้านกึอยากขึ้นเครื่องให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

“เพราะพ่อกบัแม่ท�ากบัยายกลางเหมอืนเป็นเดก็น้อยแบบนี้ไง มนัถงึ

ได้ไม่ทนัคนจนถูกผู้ชายหลอกนี่ไงล่ะ” พี่ชายโวย

“นี่แม่ก็ยอมปล่อยยายกลางไปอยู่ไกลถึงเชียงใหม่แล้วไง เข้าใจกัน

บ้างสิว่ามันต้องห่วงกันเป็นธรรมดา เดี๋ยวสักวันแกก็จะมีลูก จะได้เข้าใจ

หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่ารู้สึกยังไงเวลาที่ลูกน้อยบินจากรังไปแบบนี้” ว่า

แล้วแม่กส็ะอื้นจนพูดต่อไม่ได้ พ่อต้องโอบไหล่แม่มากอดปลอบ

กลางฟ้าหนัไปส่ายหน้ากบัภตูะวนัเป็นเชงิว่าหยดุเถยีงพ่อกบัแม่เถอะ 

พี่ชายของเธอถอนหายใจพร้อมกบัส่ายหน้าแรงๆ แต่แล้วบางอย่างกส็ะดุด

สายตาเขาจนต้องชะโงกหน้าข้ามไหล่พ่อ มองไปยงัคนที่ก�าลงัเดนิตรงเข้ามา

“นั่นวธิูมาแล้ว”

สมาชกิครอบครวัอคัราหนัไปมองตามเสยีงของภตูะวนั เหน็ชายหนุม่

รูปร่างสูงสง่าผ่าเผยในชุดสูทสีด�าประหนึ่งสายลับในจอโทรทัศน์ ชุดสีด�า 

ทั้งตวัยิ่งขบัเน้นให้หุน่สงู ไหล่กว้าง และแข้งขายาวเพรยีวดูโดดเด่นสะดดุตา

ผมสดี�าถูกหวเีสยขึ้นอวดโครงหน้าหล่อคมเข้มราวกบันายแบบอติาล ีจนผู้คน

ละแวกนั้นหนัไปมองตาม

เขาเดินเคียงคู่มากับหญิงสาวที่แต่งตัวคล้ายกัน แต่เป็นชุดสูทกับ

กระโปรงแทนที่จะเป็นกางเกง ใบหน้าของเธอสวยคมและโหนกแก้มสงู รวบ

ผมเป็นหางม้าดูคล่องแคล่ว เรือนร่างงดงามที่มีส่วนโค้งเว้าราวกับนาฬิกา-

ทรายก้าวเป็นจงัหวะเดยีวกบัก้าวยาวๆ ของชายหนุ่มที่เดนิมาด้วยกนั

เมื่อสองหนุ่มสาวเดินมาใกล้ครอบครัวอัครา ชายหนุ่มก็ยกมือไหว้

พ่อแม่ของกลางฟ้าทนัที

“คณุพ่อคณุแม่ครบั” เขายิ้มกว้างทกัทายด้วยน�้าเสยีงกนัเอง ผดิจาก

ท่าทางเคร่งขรมึของเขา “คดิถงึจงัเลยครบั ทุกคนสบายดหีรอืเปล่า”

“วิธู!” แม่ของกลางฟ้ากางแขนออกเพื่อให้ชายหนุ่มตัวโตโน้มตัวลง

มากอดอย่างสนทิสนม “แม่คดิถงึวธิจูงัเลย ไม่ได้เจอกนัหลายปี กลายเป็น
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หนุ่มหล่อสะโอดสะองไปแล้วนะลูก”

“ได้เป็นสารวตัรอยูท่ี่เชยีงใหม่ซะด้วย เก่งจรงินะวธิ”ู พ่อตบไหล่ชาย

หนุ่มรูปหล่อแรงๆ 

วธิูผละจากอ้อมกอดของแม่ เพื่อขยบัตวัเข้ามาให้พ่อลูบศรีษะอย่าง

รกัใคร่

ภตูะวนัเขย่าไหล่เพื่อนรกัแรงๆ “เฮ้ย วธูิ ขอบใจมากเลยว่ะที่อตุส่าห์

บนิลงมารบัยายกลางถงึกรุงเทพฯ ขอโทษที่ต้องรบกวนแกนะ”

“เรื่องเลก็น่า นั่งเครื่องบนิจากเชยีงใหม่แค่ชั่วโมงเดยีวเอง” แล้วเขา

กห็นัไปทางน้องสาวตวัเลก็ที่ยนืยิ้มแฉ่งอยูข้่างๆ สายตาที่มองเธอเตม็ไปด้วย

ความรกัใคร่และอ่อนโยน

“ว่าไง ยายเปี๊ยกของพี่ เธอนี่ไม่ได้ตวัโตขึ้นจากเมื่อก่อนเลยนะ” วธิู

พูดพลางโอบกอดกลางฟ้าจนร่างเลก็ๆ หายเข้าไปในอ้อมแขนกว้าง

หญงิสาวหวัเราะเสยีงใส “พี่วธิกู!็ ไม่เจอกนันานขนาดนี้ ยงัล้อกลาง

เรื่องเดมิไม่เลกิเลยนะ”

“เอาน่า ถงึแม้จะเตี้ยเท่าเดมิ แต่ความสวยเปลี่ยนไปมากเลยนะ ผม

ยาวแบบนี้เหมาะกับกลางมาก” วิธูถอยออกมามองหญิงสาว พูดพลางจับ

ปลายผมยาวที่ดัดเป็นลอนคลายๆ ขึ้นมาแล้วปล่อยให้ทิ้งตัวสลวยกลาง

อากาศ แล้วกวาดมองลงมาที่เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวคอปาดกว้างอวดไหปลาร้า 

เนื้อผ้าฉลุลวดลายหวานกบักางเกงยนี

“เดก็น้อยของพี่ เธอโตเป็นสาวแล้วจรงิๆ” 

กลางฟ้ามองชายหนุ่มที่เป็นเสมอืนพี่ชายอกีคน ใบหน้าอ่อนโยนที่มี

รอยยิ้มตลอดเวลาของเขาไม่เปลี่ยนไปจากสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มนักเรียน

นายร้อยร่วมรุ่นกับภูตะวัน แต่ที่เปลี่ยนไปก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นกลับท�าให้เขา

ดูเปี่ยมด้วยเสน่ห์แบบผู้ใหญ่เต็มตัว รวมถึงหุ่นที่เคยผอมโย่งอย่างกับเสา

ไฟฟ้า บดันี้มกีล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นล�่าสนั 

ความสงูที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นถงึ ๑๙๐ เซนตเิมตร ท�าให้วธิมูอง
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ใครก็ตัวเล็กไปหมด โดยเฉพาะยายเปี๊ยกของเขา อันที่จริงเธอก็ไม่ได้เตี้ย

ขนาดนั้น กลางฟ้าสูง ๑๖๐ เซนตเิมตร ไม่ถงึกบัตวัเลก็ แต่เวลายนืเทยีบ

กบัวธิูแล้วกไ็ม่แปลกที่เขาเรยีกเธออย่างนั้น

“ตั้งแต่พี่วธิไูปรบัราชการอยูเ่ชยีงใหม่กไ็ม่มาหาเราที่บ้านอกีเลย หรอื

ว่ามวัแต่มแีฟนคะ” กลางฟ้ามองผ่านวธิูไปยงัหญงิสาวที่ยนือยู่ข้างหลงั

เขาท�าท่านกึขึ้นได้ ก่อนจะหนัไปหาหญงิสาวที่มาด้วยกนัซึ่งแยกไปยนื

ห่างจากวงสนทนา

“เอ่อ...อาท มานี่ส”ิ เขาหนัไปเรยีกหญงิสาวหนา้ตาสะสวยให้เดนิเข้า

มาร่วมวง “นี่พ่อแม่ของภูตะวนั เพื่อนรกัของผมที่จบนายร้อยต�ารวจมาด้วย

กนั และนี่คอืกลางฟ้า น้องสาวคนละพ่อคนละแม่ของผม”

ประโยคหลังนั้นเขาพูดติดตลก แต่บ่งบอกถึงความสนิทสนมเป็น

อย่างด ีหญงิสาวคนนั้นยกมอืไหว้ทุกคน แล้วหนัมาส่งยิ้มใจดใีห้กลางฟ้า

“นี่คอือาทติยา เรยีกว่าอาทกไ็ด้ เป็นผูช่้วยผมที่ศนูย์ปฏบิตักิารซซียีู

ครบั”

ภูตะวนัรบีกระทุ้งสขี้างของเพื่อนทนัท ี“เฮ้ย มแีฟนสวยขนาดนี้ ไม่

เหน็เคยบอกกนัมั่งเลยนะวธิู”

“ไม่ใช่แฟน” วธิกูระซบิกระซาบ สหีน้าดอูอกทนัทวีา่กระอกักระอว่น 

“อาทกบัฉนัเป็นแค่ผู้ร่วมงานเท่านั้นจรงิๆ”

ก่อนที่ภูตะวันจะแซ็วเพื่อนต่อ วิธูก็รีบโพล่งออกมาเหมือนเป็นการ

ตดับท “เอ่อ คุณพ่อคุณแม่ครบั ผมมขี่าวดจีะบอก บ้านเช่าหลงัที่อยู่เยื้อง

กับบ้านของผม ในที่สุดเจ้าของก็ยอมปล่อยให้เช่าแล้วนะครับ ผมก็เลย

ตดิต่อเช่าบ้านหลงันั้นให้กลางแล้ว น้องจะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตาผม”

แม่ท�าหน้าโล่งอก “ถ้าอย่างนั้นก็ค่อยเบาใจ แม่ฝากน้องด้วยนะวิธู 

ช่วยดูทวี่ายายกลางลอ็กบ้านทุกวนัหรอืเปล่า”

“ไม่ต้องห่วงครบั ผมจะดแูลกลางอย่างดแีน่นอน” เขาหนัไปพยกัหน้า

ให้กลางฟ้า “ไปกนัเถอะกลาง ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว”
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“เดี๋ยวก่อน กลาง” พ่อดงึกลางฟ้าไว้แล้วลากกลบัมาให้หนัมาเผชญิ

หน้า “สญัญาของเราคอือะไร ไหนท่องให้พ่อฟังก่อน”

หญงิสาวถอนหายใจแรงๆ อย่างเบื่อหน่ายเตม็ทน “หนูสญัญาว่าจะ

ไม่ท�าเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่ออนัตรายทุกชนดิ หนูจะไม่ก่อเรื่องที่ท�าให้พ่อกบัแม่

ต้องเป็นห่วง หนูจะเชื่อฟังพี่วิธูเสมือนเป็นผู้ปกครองของหนู และถ้าหาก

ฝ่าฝืนค�าสญัญา หนูยนิดใีห้พี่วธิูส่งกลบับ้าน จบนะคะ”

แต่หลังจากนั้นก็ใช่ว่าจะจบเพียงเท่านั้น กว่าวิธูจะพากลางฟ้าไปขึ้น

เครื่องได้ กต้็องรอคอยครอบครวัอคัราร�่าลาลกูสาวคนเลก็อยู่อกีเกอืบยี่สบิ

นาที ตอนที่กลางฟ้าเดินเข้าไปในห้องผู้โดยสารขาออก เธอจึงถอนหายใจ

โล่งอก ในที่สุดเธอกห็ลุดออกมาจากอ้อมอกอนัแสนอบอุ่นจนร้อนระอุของ

พ่อแม่ได้สกัที

เครื่องบนิภายในประเทศพุง่ทะยานขึ้นสูท้่องฟ้า หญงิสาวมองผ่านช่อง
หน้าต่างไปยังท้องฟ้าสีฟ้าใส รู้สึกได้ว่าความหวังใหม่ก�าลังรอคอยเธออยู่

ที่ไหนสกัแห่ง แม้ไม่รูว่้าต่อจากนี้ชวีติจะเผชญิกบัอะไร แต่ความเชื่อมั่นลกึๆ 

ท�าให้เธอสมัผสัได้ว่าสิ่งดีๆ  ก�าลงัจะเริ่มต้น แม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในค�า

ท�านายของแม่หมอ แต่ค�าพดูประโยคหนึ่งที่จ�าฝังอยูใ่นใจมากที่สดุกค็อื ถงึ

เวลาแล้วที่เธอจะต้องบนิออกจากรงัอนัอบอุน่ของพ่อแม่และใช้ชวีติตามทาง

ของตวัเองสกัที

“พี่แปลกใจเธอมากเลยนะ ยายกลาง นึกยังไงถึงได้มาเป็นครูสอน

เด็กประถมได้” วิธูเอ่ยมาจากที่นั่งข้างๆ ที่อยู ่อีกแถวหนึ่งบนเครื่องบิน 

ค�าถามของเขาปลุกให้เธอตื่นจากภวังค์ “สมัยก่อนตอนพี่มาหาไอ้ตะวันที่

บ้านทไีร จะต้องเหน็เธอก้มหน้าก้มตาพมิพ์อะไรยกุยกิทั้งวนั นกึว่ากลางจะ

ลงเอยด้วยการเป็นนกัเขยีนซะอกี”

“กลางกย็งัเขยีนหนงัสอือยู่เหมอืนเดมิค่ะพี่วธิู แต่ระหว่างที่ยงัเขยีน

ไม่เสรจ็ กลางอยากหางานสกัอย่างท�าเลี้ยงตวัเองไปด้วยค่ะ”
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หลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกตาม

ค�าแนะน�าของหมอด ูเธอกต็ระหนกัได้ถงึความจรงิข้อหนึ่งวา่ ถ้าจะอยูด้่วย

ล�าแข้งของตวัเองให้ได้ เธอต้องมงีานท�าระหว่างวิ่งไลต่ามความฝันที่จะเป็น

นกัเขยีน เธอใช้เวลาตดิต่อเพื่อนฝงูเก่าแก่อยูพ่กัใหญ่ๆ จนในที่สดุกไ็ด้งาน

เป็นครูสอนในโรงเรยีนประถมแห่งหนึ่งที่จงัหวดัเชยีงใหม่

“พี่วธิเูคยเหน็โรงเรยีนที่กลางจะไปสอนหนงัสอืหรอืยงัคะ หน้าตาเป็น

ยงัไงบ้าง” หญงิสาวนกึขึ้นได้จงึถามอย่างตื่นเต้น

“โรงเรยีนประถมกลอรนีั่นน่ะเหรอ สวยมาก อย่างกบัโรงเรยีนที่ต่าง-

ประเทศเลย เป็นโรงเรยีนสองภาษาชื่อดงัของเชยีงใหม่ เหน็มแีต่เดก็รวยๆ 

ไปเรยีนทั้งนั้น กลางไปสมคัรเป็นครูที่นั่นได้ยงัไง”

เธอยื่นตวัข้ามทางเดนิตรงกลางล�าเครื่องบนิ ท�าท่าเหมอืนกระซบิบอก

ความลบั

“ผู้อ�านวยการดาวรุ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมอปลายของกลางเอง พ่อ

ของเธอเปิดโรงเรียนนี้ให้เธอบริหารจัดการ และก�าลังต้องการครูสอนวิชา

วิทยาศาสตร์อยู่พอดี กลางก็เลยอาศัยความสนิทสนมส่วนตัวนิดหน่อย 

ของานเพื่อน กเ็ลยบงัเอญิได้งานน่ะค่ะ”

“จบด้วยคะแนนเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง ไม่เรยีกว่าบงัเอญิหรอก” วธิู

มองเธออย่างเคร่งขรมึจรงิจงั “อกีหน่อยพี่ต้องเรยีกเธอว่าครกูลางฟ้าแล้วส”ิ

“ดาวรุง่บอกว่าที่โรงเรยีนมคีรฝูรั่งกบัเดก็ลูกครึ่งเยอะ กเ็ลยให้กลาง

คดิชื่อภาษาองักฤษไว้ กลางตั้งใจว่าจะใช้ชื่อครูซนันคี่ะ”

“ครูซนัน”ี วธิูยิ้ม “ชื่อน่ารกัเหมาะกบัเธอดนีะ”

“น้องกลาง แลกที่กบัพี่ไหม จะได้นั่งคุยกบัสารวตัรสบายๆ” อาทติยา

ที่นั่งข้างวธิอูยูร่มิหน้าต่างอกีฟาก ยื่นหน้าออกมาร้องถามหลงัจากเหน็สองคน

กระซบิกนัข้ามทางเดนิมาพกัหนึ่งแล้ว 

กลางฟ้ายื่นหน้าไปตอบอาทิตยาบ้าง “ไม่เป็นไรค่ะพี่อาท พี่วิธูนั่ง

ข้างๆ กลางไม่ได้หรอกค่ะ พี่เขาขี้ร�าคาญคนอยู่ไม่สุข”
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เธอปฏเิสธแบบทเีล่นทจีรงิ เพราะสมัผสัความรู้สกึแปลกๆ ระหว่าง

หนุ่มสาวคู่นี้ได้ตั้งแต่ที่สนามบินแล้ว ดูเหมือนว่าสองคนนี้มีปฏิกิริยาเคม ี

บางอย่างต่อกัน เธอสงสัยว่าพี่ชายสุดหล่อคนนี้ก�าลังแอบปลูกต้นรักกับ 

หญงิสาวสวยมาดขรมึคนนี้อยู่หรอืเปล่า

“เดี๋ยวพอเครื่องลงแล้ว คณุกลบัซซียีไูปก่อน ผมจะพากลางฟ้าไปส่ง

ที่บ้าน” วธิูหนัไปพูดกบัอาทติยา

หญงิสาวรบัค�าเบาๆ แล้วจากนั้นทั้งคู่กน็ั่งกนัเงยีบๆ กลางฟ้าจงึหนั

ไปถามวธิูอกีครั้ง “ซซียีูมนัคอือะไรเหรอคะ กลางได้ยนิพี่วธิูกบัพี่ตะวนัพูด

กนัตั้งแต่อยู่สนามบนิแล้ว”

“ซซียีเูป็นค�าย่อของ Counter Criminal Unit เป็นศนูย์ปฏบิตักิาร

เพื่อต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อจับกุมพวกก่อ

อาชญากรรมผิดกฎหมาย เป็นหน่วยงานอิสระที่บริหารภายในด้วยตัวเอง

และขึ้นตรงต่อส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเนื่องจากชายแดนแถบนี้มพีวกแก๊ง

ท�าผิดกฎหมายคอยหลบหนีข้ามฝั่งไปทางลาวหรือพม่า ทั้งทางบกและทาง

น�้า เราจงึต้องตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อตามกวาดล้างพวกมนัไงล่ะ”

กลางฟ้าท�าตาวาวด้วยความตื่นเต้น เพราะเคยมแีผนไว้ในใจว่าหาก

มีโอกาสจะเขียนหนังสือแนวสืบสวนอาชญากรรมสักเล่มหนึ่ง “ในเมื่อพี่วิธู

เป็นถงึสารวตัรของหน่วยซซียี ูอย่างนี้กลางกข็อเข้าไปหาข้อมูลส�าหรบัเขยีน

หนงัสอืได้สบายเลยสคิะ” 

“เอ๊า ได้ที่ไหนล่ะ ยายกลาง! นั่นสถานที่ท�างานนะ เธอเข้าไปเที่ยวหา

ข้อมูลเล่นๆ ไม่ได้หรอก” เขาหนัมาขมวดคิ้วดุๆ ใส่เธอ “ที่ท�างานของพี่มี

กฎกตกิาเข้มงวดมาก กลางเองกเ็ถอะ ควรระวงัเรื่อง...”

“สารวตัร อย่าดนุ้องส”ิ อาทติยาเอื้อมมอืไปแตะหลงัมอืวธิเูบาๆ เมื่อเหน็

ใบหน้าจ๋อยๆ ของกลางฟ้า แต่แค่อึดใจเดียว ต่างฝ่ายต่างก็ท�าท่าเหมือน

รู้ตวัแล้วหดมอืกลบัอย่างรวดเรว็

จริงๆ แล้วกลางฟ้าไม่ได้รู้สึกใจเสียสักเท่าไรกับท่าทางเข้มงวดของ
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วธิู เธอรู้จกัเขามานาน โดนดุจนชนิเหมอืนเขาเป็นพี่ชายอกีคน แต่ท่าทาง

แปลกๆ ของสองหนุ่มสาวนี่ส ิท�าให้เธอสนใจมากกว่า

และสิ่งที่ท�าให้กลางฟ้าอดยิ้มไม่ได้กค็อื ท่าทเีข้มงวดขงึขงัของวธิูได้

ผ่อนคลายลงตามที่อาทิตยาปรามไว้ เขาเปลี่ยนน�้าเสียงเป็นกันเองขึ้นเมื่อ

เล่าเรื่องการท�างานภายในหน่วยซีซียูให้เธอฟังจนเพลิน แล้วความคิดบาง

อย่างกเ็ริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เธอจะเขยีนหนงัสอืเกี่ยวกบัอาชญากรรมที่

อ้างองิจากข้อมูลจรงิสกัเล่ม โดยจะเขยีนเป็นนยิายกึ่งสารคดทีี่เกี่ยวกบัการ

ท�างานของต�ารวจในสถานการณ์การท�างานจรงิๆ ยิ่งได้อยู่ใกล้ชดิกบัวธิู ก็

น่าจะยิ่งเข้าถงึข้อมูลได้ง่ายขึ้น เธอฉวยสมดุโน้ตขึ้นมาแล้วจดข้อมูลที่ได้ฟัง

จากวิธูทันที จนกระทั่งมีเสียงประกาศภายในเครื่องว่าอีกไม่กี่นาทีก็ถึง

เชยีงใหม่แล้ว

ในที่สุดกถ็งึสกัท.ี..จุดหมายปลายทางแห่งฝันของเธอ



หนึ่งเดอืนต่อมา
เลนส์ซูมสีขาวโผล่ขึ้นมาจากยอดพุ่มไม้กลางป่าในยามบ่าย เสียง

ฟืดๆ ของระบบปรับความคมชัดอัตโนมัติดังเป็นจังหวะสามครั้ง แล้วนิ้ว

เรยีวที่เคลอืบปลายเลบ็ด้วยสชีมพูกก็ดลงบนชตัเตอร์ ตามมาด้วยเสยีงรวั

ตดิๆ กนั

กลางฟ้าลดกล้องถ่ายรปูที่ห้อยอยูท่ี่คอลงจากใบหน้า ดวงตากลมโต

ที่หางตาชี้ขึ้นนิดๆ เหมือนตาแมวเป็นประกายด้วยความตื่นเต้น เมื่อรูปที่

เพิ่งบนัทกึไปเมื่อไม่กี่วนิาทกี่อนปรากฏบนหน้าจอขนาดเลก็

คุณพระ! นี่มนัโกดงักลางป่าอย่างที่ ‘แหล่งข้อมูลลบั’ ของเธอบอก

ไว้จรงิๆ ด้วย

หญิงสาวยกกล้องขึ้นทาบนัยน์ตาอีกครั้ง มองผ่านช่องเล็งภาพของ

กล้องถ่ายรูปแล้วเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างหน้าตาเหมือนโรงเรือนชั่วคราว 

หลงัคาสงักะสแีละไม่มหีน้าต่าง แม้ว่าหน้าตาดหู่างไกลจากค�าว่า ‘โกดงั’ แต่

พกิดัตามที่ระบุในกเูกลิแมปคอืตรงนี้พอด ีและที่ส�าคญัมนัคอืสิ่งปลกูสร้าง

๒
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ที่ไมค่วรมาอยูก่ลางป่าแถบนี้ได้เลย ท�าให้สงสยัว่าใครสร้างเพงินี้ขึ้นมาและ

สร้างเพื่อเกบ็อะไร

หรอืว่าจะเป็น...ของผดิกฎหมายอะไรสกัอย่าง!

หญงิสาวกดชตัเตอร์อกีหลายครั้ง เกบ็ภาพใกล้และไกลของโกดงัจน

พอใจ ก่อนเบนกล้องไปทางขวาเพื่อมองหาสิ่งน่าสนใจสิ่งอื่น กล้องจบัภาพ

ได้เลือนรางผ่านเลนส์คล้ายใบหน้าของคน เธอจึงกดปุ่มปรับความคมชัด

อัตโนมัติ แล้วภาพฟุ้งฝันขมุกขมัวก็เริ่มก่อตัวเป็นใบหน้าคมคายของชาย

หนุ่มคนหนึ่ง สิ่งแรกที่สะดุดสายตาของเธอทนัทกีค็อืดวงตาของเขา

อุ๊ย! ผู้ชายอะไรขนตางอนชะมดั

ดวงตาคมกรบิของเขาก�าลงัหรี่สูแ้สงแดดจ้ายามบ่ายจดัจนหวัคิ้วเข้ม

แทบชนกนั ขนตาบนที่ยาวงอนยามหลบุลงมาเกอืบแตะถงึผวิใต้ตา รมิฝีปาก

บนเป็นกระจบัเซก็ซี่เผยอขึ้นนดิๆ เหมอืนพวกนายแบบ คางแขง็แรงบกึบนึ

มหีนวดร�าไรบนผวิสแีทน

กลางฟ้ากดชตัเตอร์ไปกี่ครั้งจ�าไม่ได้แล้ว

หญงิสาวไล่มองส�ารวจผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปไปตามล�าคอ เสื้อเชิ้ต

ผ้าเดนมิปลดกระดมุลงมาถงึเมด็ที่สาม เหน็แผงอกแน่นซ่อนอยูใ่ต้ผ้า ผวิที่ 

ล�าคอเป็นสแีทนเช่นเดยีวกบัผวิหน้า

กลางฟ้าเผลอกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก...หมอนี่เป็นนายแบบหรอืเปลา่นะ 

กลางป่าแบบนี้ไม่น่ามีคนหน้าตาดีขนาดนี้มาเดินเล่น หรือว่าแถวนี้ก�าลังมี

งานถ่ายแบบอะไรหรอืเปล่า

เธอเบนกล้องไปทางซ้ายบ้าง แต่สิ่งที่เหน็ผ่านเลนส์มเีพยีงธรรมชาติ

ของป่าไม้เขียวกับกิ่งแห้งๆ สีน�้าตาลของต้นไม้ ไม่ปรากฏว่ามีคนก�าลังตั้ง

กล้อง ยกแผ่นสะท้อนแสง หรอืท�าสิ่งใดเกี่ยวกบัการถ่ายภาพอยู่บรเิวณนี้

เลย เธอเบนกล้องกลบัไปทางเก่า แต่ผู้ชายคนนั้นหายไปเสยีแล้ว

อยู่ดีๆ ภาพที่มองผ่านเลนส์ก็กลายเป็นสีด�าสนิทจนเธอสะดุ้ง เมื่อ

ลดกล้องลงมาดวู่ามอีะไรผดิปกต ิกเ็หน็ว่าเป็นเพราะมอืของใครบางคนทาบ
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ปิดเลนส์ เธอมองตามมอืข้างนั้นด้วยความประหลาดใจ มอืใหญ่นั้นเป็นมอื

ของผู้ชาย ผิวที่มือจนถึงแขนเป็นสีแดงเกรียมแดด นาฬิกาข้อมือสีด�า 

ทรงบกึบนึรดัอยู่รอบข้อแขง็แรง เส้นเอน็โปนบนหลงัมอืเหน็เด่นชดั

“อะ...อะไรน่ะ...” เธอพดูตะกกุตะกกั เบนสายตามองตามกลอ้งของ

ตวัเองไปที่เจ้าของมอื

คนที่ยนือยู่ข้างๆ คอืชายหนุม่เจ้าของดวงตาคูส่วยคนนั้น ปีกหมวก

แก๊ปถกูดงึลงมาจนเงาหมวกปกปิดใบหน้า แต่ยงัพอเหน็ดวงตาเป็นประกาย

ที่ก�าลงัจ้องเธออยู่ รมิฝีปากแดงเรื่อตดักบัผวิหน้าสแีทน 

“เมื่อกี้ถ่ายอะไร” เขาถามเสยีงห้วนๆ

เวรแล้ว...เขาเหน็เหรอว่าเธอแอบถ่ายใบหน้าของเขา

หญงิสาวสวนกลบัด้วยน�้าเสยีงห้วนไม่แพ้กนั “คุณเป็นใคร”

เธอขยับกล้องให้พ้นจากมือของเขาแต่ยังคงจดจ้องไปยังหุ่นสูงที่อยู่

ห่างออกไปแค่ไม่กี่ฟตุอย่างหวาดระแวง ไหล่กว้างของเขาบงัแสงแดดที่ส่อง

มาจากทางด้านข้างจนเหมอืนอยู่ใต้ร่มเงา

“นี่เป็นเขตพื้นที่ส่วนตวั คุณเข้ามาได้ยงัไง” ชายหนุ่มไม่ตอบค�าถาม

ของเธอ

“ฉนัชื่อซนัน ี เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรยีนประถมกลอรใีนเมอืง ฉนัมา

ถ่ายรูปแมลงเพื่อเป็นสื่อในการเรยีนการสอนน่ะ” 

กลางฟ้ากวาดตาส�ารวจชายแปลกหน้า กางเกงยนีกบัเสื้อเชิ้ตผ้าเนื้อดี

และดูทันสมัยอย่างคนในเมืองใส่ ท่าทางไม่น่าใช่ชาวบ้านชาวไร่ธรรมดา 

ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ หรือว่า...คนจากโกดัง

นั่น!

“แค่ถ่ายรูปแมลงต้องเข้ามากลางป่าลกึขนาดนี้เชยีว” 

“แหม คณุก ็ในป่านี่แหละระบบนเิวศสมบรูณ์ที่สดุแล้ว มาที่นี่ที่เดยีว

เราจะเห็นตั้งแต่ผีเสื้อผสมพันธุ์กันจนวางไข่ จากนั้นก็ฟักตัวกลายเป็น 

หนอน จากนั้นหนอนกจ็ะกนิใบไม้จนตวัอ้วน แล้วกก็ลายเป็น...”
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ผู้ชายคนนั้นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเท้าสะโพก ชายเสื้อเชิ้ตแหวกออก

โดยไม่ตั้งใจ ท�าให้เห็นวัตถุสีเงินบางอย่างแวบๆ อยู่ที่ขอบกางเกงของเขา 

กลางฟ้ากลั้นใจเมื่อเหน็ว่ามนัคอืปืน ท่าไม่ดเีสยีแล้ว เธอควรรบีไปจากที่นี่

ดกีว่า

“เอ่อ...ถ้าคุณไม่มีธุระอะไร ฉนัขอตัวก่อนละ ได้เวลากลับโรงเรียน

แล้ว”

กลางฟ้าพดูจบกห็นัหลงัเตรยีมจะเดนิหน ีแต่ชายหนุม่ก้าวเข้ามาขวาง

หน้า

“เดี๋ยว อย่าเพิ่งไป ขอดหูน่อยว่าเมื่อกี้คณุถ่ายรปูอะไร” เขาเอื้อมมอื

คล�้าแดดไปที่กล้อง

กลางฟ้ารีบขยับตัวเอากล้องหนี “เอ๊า อะไรกัน จู่ๆ มาขอดูกล้อง 

คนอื่นได้ไงล่ะ...”

วนิาทนีั้น เสยีงดงัเฟี้ยวเหมอืนมบีางอย่างแล่นผ่านด้วยความเรว็สูง

จนมองไม่ทนักด็งัขึ้น มนัดงัพร้อมกบัที่ร่างใหญ่ของผู้ชายคนนั้นพุ่งตวัโถม

เข้ามาอย่างรวดเรว็ 

ทกุอย่างเกดิขึ้นภายในเวลาชั่วพรบิตา กว่าที่หญงิสาวจะรู้ตวัว่าก�าลงั

พงิต้นไม้ใหญ่ โดยมผีูช้ายตวัโตทาบประกบตดิตวักผ่็านไปหลายวนิาทแีลว้ 

ใบหน้าชายหนุม่ลอยอยูเ่หนอืดวงตาห่างออกไปแค่ไม่กี่นิ้วจนมองเหน็ขนตา

หนาเป็นแพ...

หญิงสาวเผลอมองขนตางอนของเขาเพลินไปหลายอึดใจ ก่อนที่

สมองจะสั่งให้ล�าคอเค้นเสยีงร้องออกมา

“กรี๊ดดด! ท�าอะไรน่ะ อตีาบ้า!” สองมอืก�าเป็นหมดัทุบใส่อกเขา

“เฮ้ย! ตะโกนท�าไม! อยากตายเหรอ!” เขาจ่อนิ้วที่ริมฝีปากเล็กๆ 

สชีมพู พลางกระซบิเสยีงเขยีว

ดวงตาของกลางฟ้าเบกิโพลงเมื่อนิ้วของเขากดแนบที่รมิฝีปาก 

“ปละ...ปล่อยฉนันะ!” เธอพยายามแหกปากร้อง แต่คราวนี้เขาแบมอื
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แล้วทาบปิดปากเธอเสยีสนทิเลย

“ปัดโธ่! อย่าส่งเสยีงดงัส ิเดี๋ยวมนักร็ู้หรอก!” 

ผูช้ายที่เบยีดอยูท่ี่ด้านหน้าตวัเธอกระซบิร้อนรน ใบหน้ายิ่งโน้มลงต�่า

จนกลางฟ้าไม่รู้ว่าตกใจกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างเสียงที่น่าจะเป็นเสียง

ปืน กับชายแปลกหน้าหน้าตาดีที่ก�าลังแนบชิดเธออย่างกับแซนด์วิช หลัง

จากตะลงึได้สกัพกั กลางฟ้าถงึนกึได้ว่าต้องท�าอย่างไร เธอยกเท้าขึ้นกระทบื

ใส่หลงัเท้าของเขาอย่างแรง

เขาร้องลั่นออกมา พร้อมกบัที่เสยีงหนึ่งดงัแหวกอากาศอย่างรวดเรว็ 

เฟี้ยว!

มันคือเสียงปืนอีกนัด คราวนี้ดังใกล้เข้ามาราวกับคนยิงอยู่แค่หลัง

พุ่มไม้นี้เอง...

“ตายละเว้ย! รบีไปจากที่นี่เรว็” ชายหนุ่มฉวยต้นแขนกลางฟ้า พร้อม

กบัออกแรงฉุดเธอออกห่างจากต้นไม้ใหญ่แล้วเริ่มออกวิ่งราวกบัลมืไปแล้ว

ว่าเพิ่งถูกเธอกระทบื

เสยีงปืนดงัมาจากข้างหลงัตดิกนัหลายนดั กลางฟา้อดุหรู้องกรี๊ดลั่น

ระหว่างวิ่งตามเขาไป ไม่สนแล้วว่าเมื่อครูผู่ช้ายคนนี้โถมตวัเข้ามาประชดิจน

แทบโอบเธอเข้าไปในวงแขนแล้ว เพราะความตายที่อยูแ่ค่เส้นยาแดงผ่าแปด

นี้น่ากลวักว่าเขาตั้งเยอะ

เขาฉดุแขนข้างหนึ่งของกลางฟ้าแล้วพาเธอวิ่งราวกบันกัวิ่งลมกรดไป

ตลอดทาง ผ่านกิ่งไม้ต้นแล้วต้นเล่าจนรูส้กึเหมอืนถกูฟาดไปตลอดทาง แต่

ตอนนี้ไม่มอีะไรน่ากลวัเท่าเสยีงปืนที่ดงัไล่หลงัมาแล้ว 

“ขึ้นรถ!” 

ผู้ชายคนนั้นตะโกนบอกเมื่อมาถึงรถโฟร์วีลสีแดงที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้ 

เขาเปิดประตไูด้กข็ึ้นไปนั่งหลงัพวงมาลยัอย่างคล่องแคล่ว กลางฟ้ากระโจน

ขึ้นรถตามมาติดๆ จากนั้นรถก็กระชากตัวออกไปอย่างเร็วจนกลางฟ้าหน้า

คะม�าเกอืบเสยีหลกั หลงัจากออกตวัได้เพยีงไม่กี่อดึใจ เสยีงกระสนุอกีนดั
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หนึ่งกว็ิ่งฝ่าอากาศเข้ามาโดนท้ายรถดงัปัง 

“กรี๊ดดด!” กลางฟ้าอุดหูตัวเองแต่กลับส่งเสียงร้องลั่นสนั่นรถจน

ผู้ชายสวมหมวกแก๊ปที่ขบัรถอยู่ต้องหนัมาถลงึตาใส่

“โอ๊ย! คณุ! ร้องเบาๆ หน่อยได้ไหม! ผมไม่มสีมาธขิบัรถแล้ว!” เขา

ตะเบง็เสยีงโหดห้าว 

“คุณกอ็ย่าตะโกนส”ิ กลางฟ้าหนัไปแหวใส่คนขบั

เขาตะโกนพูดบางอย่างแข่งกบัเสยีงแหลมปรี๊ดของเธอจนฟังไม่ออก

ว่าพูดอะไร

“ไม่ต้องพูดมาก! รบีๆ ขบัไปได้มั้ย!” เธอยกมอืข้างหนึ่งตบต้นแขน

แนน่ป้ึกของเขารวัๆ เมื่อเหน็จากกระจกข้างรถว่ามมีอเตอร์ไซค์แลน่ตามมา

อยู่ลบิๆ “มนัตามมาแล้ว!”

ชายหนุม่เหลอืบมองกระจกส่องหลงัแวบหนึ่ง มอืข้างหนึ่งตบเปลี่ยน

เกยีร์พร้อมกบัร้องสั่ง

“จบัแน่นๆ!”

เสียงเครื่องยนต์เมื่อถูกเร่งความเร็วดังแข่งกับเสียงร้องไห้ จากนั้น 

รถก็พุ่งทะยานออกไปข้างหน้าราวกับติดปีก กลางฟ้าเหลือบมองตัวเลข

ดจิทิลัที่แผงควบคมุหน้ารถ เหน็การเปลี่ยนแปลงของตวัเลขที่ไต่ระดบัเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเรว็และไม่มทีที่าว่าจะหยุด 

“เดี๋ยวคุณ!...” กลางฟ้าเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง “จะเหยยีบถงึสองร้อย

แล้วนะ!”

เขาไม่ตอบ เพยีงเร่งเครื่องเพิ่มความเรว็ขึ้นอกีระดบั แต่ถงึกระนั้นก็

ยงัหนไีม่พ้นลูกกระสุนที่เจาะเข้าท้ายรถจนเสยีงดงัเป็นชุด

ปัง! ปัง! ปัง!

“กรี๊ด! กรี๊ด! กรี๊ด!”

ชายหนุ่มสบถอย่างหงุดหงดิ แล้วหนัมาถลงึตาใส่กลางฟ้า 

“ฟังนะ ตอนนี้ผมต้องการสมาธิอย่างมาก อุดหูตัวเองซะแล้วหยุด
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แหกปากสกัท ีเข้าใจไหม!”

เธอยกมือขึ้นทาบปิดหูอย่างเงอะงะ และมองเขากดเลื่อนกระจก

อตัโนมตัลิงด้วยความสงสยั

“เฮ้ย นั่นคุณจะท�าอะไร!”

เขาไม่ตอบ เสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ดังใกล้เข้ามา ลมแรงพัด

กระหน�่าเข้ามาทางหน้าต่างจนผมปลวิสยายเตม็ใบหน้าของกลางฟ้า เธอเหน็

ชายหนุ่มจับพวงมาลัยด้วยมือซ้ายเพียงข้างเดียว มืออีกข้างล้วงเข้าไปใต้ 

เสื้อเชิ้ตแล้วกระชากบางอย่างออกมา

สิ่งที่เธอเห็นตอนอยู่ในป่าเมื่อสักครู่ บัดนี้มันอยู่ในมือของเขาแล้ว 

กระบอกทรงกะทัดรัดสีเงินเปลี่ยนสีหน้าของชายคนนี้ให้กลายเป็นโหด 

เหี้ยมเลอืดเยน็ภายในเวลาไม่กี่อดึใจ เขาชะโงกหน้าออกนอกหน้าต่าง หรี่ตา

แล้วเลง็ไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่บึ่งใกล้เข้ามา

กลางฟ้ากรีดร้องลั่นเมื่อเขาระเบิดกระสุนออกไปราวห้าหกนัดติดๆ 

กนั จากนั้นกห็ดตวักลบัเข้ามาแล้วกดปิดกระจก

เขาโน้มตัวไปข้างหน้าจนติดพวงมาลัย กลางฟ้ามองตามและเผลอ

มองหน้าท้องของเขาโดยไม่รู้ตัว ชายเสื้อเชิ้ตร่นขึ้นจนเห็นขอบกางเกงใน 

บอ็กเซอร์และซกิซ์แพก็เป็นลอนสวยงาม ก่อนจะนกึได้ว่านี่คอืสถานการณ์

เฉยีดตายแล้วนกึด่าตวัเองที่สายตาซุกซนผดิที่ผดิเวลา 

เขาล้วงมือข้างหนึ่งไปที่กระเป๋ากางเกงหลังจนได้ของบางอย่าง 

ตดิมอืออกมา นิ้วโป้งกดกระบอกปืนครั้งหนึ่งแล้วแมกาซนีเปลา่กร่็วงลงมา

ใส่หน้าตัก เขากระแทกแมกาซีนอันใหม่ใส่กระบอกปืนอย่างว่องไวแล้วกด

เปิดหน้าต่างอกีครั้ง ยื่นมอืข้างที่ถอืปืนออกไปนอกหน้าต่างและกระหน�่ายงิ

ด้วยสหีน้าเหี้ยมเกรยีม

เสียงสาดกระสุนตอบโต้กันท่ามกลางความเร็วของรถที่คาดว่าแล่น

ไม่ต�่ากว่า ๑๘๐ กโิลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเขาไม่ใช่มอือาชพีที่เก่งมากๆ กค็ง

เป็นคนกล้าบ้าบิ่นที่ก�าลงัจะพาเธอไปตายพร้อมกบัเขา
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เสยีงกระสนุเจาะตวัรถฟังดนู่าสะพรงึกลวั จนกลางฟ้าต้องตะโกนถาม

แข่งกบัเสยีงอื้อองึรอบตวั

“มนัระดมยงิขนาดนี้ กระสุนมนัจะเข้ามาโดนพวกเรารเึปล่า!”

“ไม่ต้องห่วง รถผมกนักระสุน” เขาร้องตอบด้วยน�้าเสยีงเปี่ยมด้วย

ความมั่นใจ และราวกบัเป็นการยนืยนัค�าตอบของเขา กม็เีสยีงระเบดิดงัขึ้น

ใต้ท้องรถ รถเอยีงวบูตรงฝ่ังที่เธอนั่งพร้อมกบัเสยีงขลุกขลกัเหมอืนชิ้นส่วน

บางอย่างจะหลุดออกมา

“แต่ล้อมนัไม่กนักระสุนนี่นา!” หญงิสาวหวดีร้องเสยีงหลง

รถเริ่มบังคับไม่อยู่แล้ว เขาพยายามหักพวงมาลัยเพื่อไม่ให้เสียการ

ควบคุม แต่รถกย็งัแฉลบออกนอกถนนไปเรื่อยๆ

“หาอะไรยดึไว้แน่นๆ!” เขาตะโกนแข่งเสยีงเร่งเครื่องยนต์ เสยีงยาง 

บี้ๆ  ที่บดกบัถนน สลบักบัเสยีงปืนดงัรวัตดิกนัหลายนดั 

กลางฟ้าหลับตาปี๋ สองมือโหนที่จับเหนือประตูราวกับโหนรถไฟฟ้า

แล้วซุกใบหน้ากับต้นแขน ในใจสวดมนต์ภาวนาทุกบทสวดเท่าที่นึกออก 

เสยีงต่างๆ รอบตวัตกีนัชลุมนุจนเธอแยกแยะไม่ได้แล้วว่าเป็นเสยีงอะไรบ้าง 

ท่ามกลางเสียงระเบิดและเสียงกระสุนปืน เธอคิดว่าได้ยินเหมือน

เสียงโลหะกระแทกพื้นอย่างแรงตามมาด้วยเสียงเสียดสีและเสียงล้ม

ระเนระนาด

รถกระเด้งกระดอนขึ้นลงอย่างน่ากลวัจนกลางฟ้าเริ่มคลื่นไส้ มอืของ

เธอหลุดจากราวจบั แล้วอยู่ดีๆ  กม็รี่างหนกัๆ ทาบทบับนตวัเธอก่อนที่ตวั

รถจะกระแทกบางอย่างอย่างแรง เธอรบัรู้ถงึแรงส่งที่พาร่างของเธอพุ่งออก

ไปด้านหน้า แต่มรี่างหนึ่งเข้ามาเป็นกนัชนให้อกีท ี จนกระทั่งทุกอย่างหยุด

นิ่ง

เธอยงัไม่ตาย...
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เสยีงหวอของรถต�ารวจดงัประสานเสยีงกนัไปตลอดถนนสายนั้น ไฟ
กะพรบิฟ้าแดงหมุนติ้วอยู่ข้างรถโฟร์วลีสแีดงที่หวัทิ่มลงไปในดงอ้อข้างทาง 

เจ้าหน้าที่สวมเครื่องแบบต�ารวจประมาณห้านายช่วยดงึกลางฟา้ออกมาจาก

รถ ถดัออกไปราวร้อยเมตร รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ล้มตะแคงอยู่กลางถนน 

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉนิก�าลงัน�าร่างคนเจบ็ขึ้นรถพยาบาล

กลางฟ้ายนืตวัสั่นอยูร่มิถนน มองชายหนุม่ที่ขบัรถและควงปืนอย่าง 

บ้าบิ่นและพาเธอหนห่ีากระสนุปีนออกมาจากรถอย่างทุลกัทุเล แขนข้างขวา

ห้อยอยู่ข้างล�าตวัอย่างผดิปกต ิแล้วเธอกน็กึถงึร่างที่โถมเข้ามาทบัวนิาทก่ีอน

ที่รถจะพุ่งตกลงข้างทาง

ระหว่างที่ก�าลังยืนงงก็มีคนราวห้าหกคนกรูเข้ามาหาเธอพร้อมกับ

เสยีงกดชตัเตอร์ถ่ายรูปเธอรวัๆ ตามมาด้วยเสยีงร้องถาม

“เกดิอะไรขึ้นครบั! พอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหม! ใครยงิใครก่อน!”

กลางฟ้าอ้าปากหวอด้วยความมึนงง กว่าจะนึกออกว่ากลุ่มคนตรง

หน้าคือนักข่าว ชายหนุ่มนักซิ่งปืนโหดที่เพิ่งช่วยให้เธอรอดตายอย่าง

หวุดหวดิกเ็ดนิเข้ามาแทรกกลางระหว่างเธอกบันกัข่าว

“ห้ามท�าข่าว กรุณาให้ความร่วมมอืด้วยครบั” เขาพดูเสยีงเข้มระหว่าง

ก้าวเข้ามาบงักลางฟ้าและยกมอืปิดกล้องของนกัข่าว 

นักข่าวร่างท้วมสวมแว่นคนหนึ่งเบียดคนอื่นๆ ออกมาพร้อมยื่น

โทรศพัท์ที่เปิดโปรแกรมอดัเสยีงมาจ่อใต้คางของชายหนุ่ม

“ผู้กองๆ คราวนี้ใช่พวก ‘องค์กรเดอืนลบั’ หรอืเปล่า”

“ไม่ทราบครบั และกรณุาฟังอกีครั้งให้เข้าใจ ตอนนี้ยงัไมอ่นญุาตให้

ท�าข่าวนะครบั”

ชายคนที่ถูกเรียกว่าผู้กองยกมือขึ้นเป็นสัญญาณเรียกให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจสองสามนายเข้ามาหาเขา แล้วพดูอะไรบางอย่างกบัเจ้าหน้าที่กลุม่นั้น 

ก่อนรุนหลงักลางฟ้าให้เดนิห่างออกไปอกีทางพร้อมกบัเขา

“คุณ” เขาหนัมาพูดกบัเธอ “ชื่อครูซนันใีช่ไหม คุณต้องไปกบัผม”
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“ไปไหน แล้วท�าไมต้องไปกบัคุณ” กลางฟ้าสงสยั 

เขาดงึบางอย่างออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วชูขึ้นตรงหน้าเธอ

“ผมคอืร้อยต�ารวจเอกมารชิ อนิทรกัษ์ เป็นฝ่ายปฏบิตักิารของศูนย์

ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ เมื่อสักครู่คุณเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เราก�าลังเฝ้า

ระวงัอยู่ ผมจ�าเป็นต้องเชญิคุณไปให้ปากค�าที่หน่วยของเรา”

กลางฟ้าได้ยนิแล้วหน้าเสยีทนัท ี “ต�ารวจเหรอ ฉนัไม่ได้ท�าอะไรผดิ

สกัหน่อย”

“ยงัไม่ได้บอกว่าท�าผดิ แค่ขอความร่วมมอื คณุกแ็ค่ไปท�าหน้าที่ของ

พลเมืองดีเท่านั้นเอง” ผู้กองหนุ่มเสียบบัตรประจ�าตัวกลับเข้าที่เดิม “ถ้า

ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท�าความผดิ เดี๋ยวเรากจ็ะปล่อยคุณ”

“แต่ว่าฉนัต้องกลบัโรงเรยีนนะ ฉนัมสีอนตอนบ่ายสอง ถ้าไปไม่ทนั

เข้าชั้นเรยีนนี่ถอืว่าหนกีารสอนเลยนะคุณ โทษหนกัยิ่งกว่าเดก็หนเีรยีนอกี 

อย่าให้ฉนัต้องตกงานเลย งานที่นี่ยิ่งหาล�าบากๆ อยู่...”

เขาพูดตดับท “โทร. บอกโรงเรยีนสวิ่าต้องไปโรงพกั” 

“บ้าเหรอคุณ โรงเรียนนี้กลัวเรื่องฉาวโฉ่เป็นข่าวหน้าหนึ่งที่สุดแล้ว 

ถ้าบอกว่าไปโรงพกั มหีวงัได้โดนเชญิออกแน่ๆ” 

“ไอ้นู่นกไ็ม่ได้ ไอ้นี่กไ็ม่ได้ ตกลงท�าอะไรได้บ้าง เลอืกมาสกัอย่างซ”ิ 

ผูก้องหนุม่ขมวดคิ้วแล้วกอดอกด้วยท่าทางหงดุหงดิ “หรอืจะให้ผมยื่นข้อหา

ไม่ให้ความร่วมมอืแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ”

กลางฟ้านกึถงึผลที่ตามมา หากเธอมเีรื่องกบัต�ารวจขึ้นมาจรงิๆ พ่อ

กบัแม่คงสั่งให้เธอลากกระเป๋ากลบับ้านทนัท ีหลงัจากชั่งน�้าหนกัใคร่ครวญ

ผลได้ผลเสียสองฝั่งแล้ว เธอก็จ�าใจหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วส่งข้อความ 

ไปหาดาวรุ่ง ผู้อ�านวยการโรงเรยีนที่เป็นเพื่อนสนทิ

“ไปกไ็ด้ ไม่เหน็ต้องขู่กนัเลย” เธอบ่นระหว่างพมิพ์เรื่องที่แต่งขึ้นมา

ปุบปับว่า ต้องไปเป็นพยานที่โรงพกัเพราะพบเหน็เหตุยงิกนั

“อ้อ...ผมขอยดึกล้องถ่ายรปูของคณุไว้ด้วย” ต�ารวจหนุม่ยื่นมอืออก
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ไปตรงสายสะพายกล้องถ่ายรูปซึ่งคล้องอยู่ที่ไหล่ของกลางฟ้า

“ท�าไมต้องยดึ!” กลางฟ้าใจหายวาบ รบีเบี่ยงตวัหลบ ขนืยดึไปกเ็หน็

หมดสวิ่าเธอแอบรวัชตัเตอร์เกบ็ภาพหน้าหล่อๆ ของเขาไปไม่รู้กี่รูป

“ผมเหน็คณุถ่ายรปูบางอย่างกลางป่า จ�าเปน็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเรา

ตรวจสอบภาพในกล้อง...”

“อ้าว ถ่ายรูปตวักว่างกบัดกัแด้นี่ผดิกฎหมายด้วยเหรอ”

ผูก้องมารชิมองเธอด้วยสายตาเบื่อหน่าย “ผมว่าจบัโจรเหนื่อยแล้วนะ 

ต่อปากต่อค�ากบัคุณเหนื่อยกว่าอกี หยุดพูดแล้วเอากล้องมา”

อารามตกใจกลางฟ้าจงึสะบดัตวัแรงๆ เพื่อหลบให้พ้นจากมอืของเขา 

แต่สะบดัแรงไปหน่อย กล้องถ่ายรปูจงึปลวิหวอืตกพื้นไกลออกไปหลายฟตุ

“เฮ้ย กล้องของฉนั!”

หญงิสาวรบีถลาลงไปคกุเข่าข้างกล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่หลดุกระเดน็

ไปคนละทาง ผูก้องถงึกบัหน้าเสยีแล้วรบีวิ่งตามไปเกบ็มาให้ ตอนที่เขาเดนิ

กลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ ก็เห็นเธอก�าลังนั่งคุกเข่าส�ารวจความเสียหาย

ของกล้อง สหีน้าเหมอืนจะร้องไห้

“เอ้า...” เขาคกุเข่าลงข้างๆ และยื่นแบตเตอรี่ให้ ใบหน้าของเขาเจื่อน

ไปถนดั แววตารู้สกึผดิยามมองมาที่เธอ “กล้องเสยีหรอืเปล่า”

“ไม่รู้!” เธอท�าหน้าเบ้ขณะฉวยแบตเตอรี่จากฝ่ามือของเขา “ถ้าเจ๊ง 

ขึ้นมาฉนัจะท�ายงัไงล่ะ นี่เพิ่งผ่อนไปได้ไม่กี่เดอืนเองนะ โอ๊ย! ท�าไมวนันี้ถงึมี

แต่เรื่องซวย...”

เสียงบ่นเป็นชุดท�าให้ผู้กองลุกขึ้นและหันหลังหนีไปจากตรงนั้นด้วย

ท่าทางเบื่อหน่าย เขาตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ให้เร่งมือเคลียร์พื้นที่เพื่อคืนพื้น

ผวิจราจรโดยไว ระหว่างนั้นกลางฟ้ากย็งัคงส่งเสยีงคร�่าครวญอาลยัอาวรณ์

กล้องถ่ายรปูในมอื แต่เมื่อหนัหลงัไปจนพ้นสายตาผูค้น หญงิสาวกล็อบยิ้ม

กับตัวเอง เธอก้มลงมองที่มือ เมโมรีการ์ดแผ่นจิ๋วถูกคีบอยู่ระหว่างนิ้วชี้ 

กบันิ้วกลางก่อนถูกยดัใส่กระเป๋ากางเกง 
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กลางฟ้านั่งรออยู่ในห้องโล่งๆ ห้องหนึ่งมาเกอืบหนึ่งชั่วโมงแล้ว เธอ
หมนุเก้าอี้ไปมาด้วยความหงดุหงดิ ทนัททีี่ประตหู้องถกูเปิดออกพร้อมกบัที่ 

ผู้กองมาดกวนเดินเข้ามา เธอก็ลุกจากเก้าอี้ เดินตรงเข้าไปหาหนุ่มร่างสูง

บกึบนึ พอเหน็กล้องของตวัเองกฉ็วยจากมอืของเขาทนัที

“ดูเสรจ็แล้วนะ ฉนัจะได้กลบัสกัท”ี เธอเดนิเบยีดผ่านเขาไปที่ประตู 

แต่มือแข็งแรงข้างหนึ่งกระชับต้นแขนบอบบางของเธอแล้วดึงกลับมาที่เดิม

จนผมที่รวบเป็นหางม้าสะบดั

“ลกูเล่นเยอะนะเรา เอาเมโมรกีาร์ดออกมา” เขาแบมอืมาตรงหน้าเธอ

“เมโมรกีาร์ดอะไร”

“ผมรู้นะว่าคุณแอบดงึเมโมรกีาร์ดออกไป”

“แกะออกตอนไหน มนักอ็ยู่ในกล้องนั่นแหละ”

เขาฉวยกล้องคืนจากมือของเธอ กดที่ช่องเสียบเมโมรีการ์ดซึ่งว่าง

เปล่าแล้วยื่นไปตรงหน้าอกีฝ่าย “ไม่ต้องมาลลีา การ์ดอยู่ไหน เอาออกมา”

“เลกิเค้นฉนัสกัท ีฉนัไม่ใช่อาชญากรนะ”

“ผมถามอกีครั้ง คุณเอาการ์ดไปซ่อนไว้ที่ไหน”

“ฉนักจ็ะตอบเหมอืนเดมิว่า ไม่-ได้-ซ่อน” 

“แน่ใจนะ” นิ้วชี้ของเขาแทบจิ้มที่ปลายจมูกของเธอ

เธอแบะปากยกัไหล่ใส่นิ้วของเขาด้วยท่าทางยยีวน “ไม่เชื่อกต็ามใจ”

เขาหรี่ตามองเธอด้วยแววตาประสงค์ร้าย แล้วพดูเสยีงต�่าๆ กบัหญงิ

สาวที่ก�าลงัเชดิหน้ากวนประสาทใส่เขาว่า

“งั้นกถ็อดเสื้อซะ”

ผูก้องหนุม่เกอืบหลดุยิ้มเมื่อเหน็ตากลมโตเบกิกว้าง แววตาดเุหมอืน

เสอืเปลี่ยนไปเป็นแมวน้อยประหลาดใจไปแล้ว รมิฝีปากแดงของหญงิสาว

เผยอขึ้นแต่ไม่มคี�าพูดหลดุรอดออกมา เขากวาดมองใบหน้าเลก็ๆ ที่ผวิแก้ม

บอบบางจนเห็นเส้นเลือดจางๆ เธอดูเป็นหญิงสาวตัวเล็กน่ารักน่าถนอมก็

จรงิ แต่เวลาออกฤทธิ์เดชอาละวาดแล้วนกึอยากแกล้งเสยีให้เขด็
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“ตกลงจะถอดเอง หรือจะให้ผมถอดให้ เลือกเอานะ” เขาถามต่อ 

เมื่อเหน็เธอมวัแต่อึ้ง

“คุณจะท�าอะไร”

“แก้ผ้าค้นตวั” เขายิ้มมมุปากอย่างคนที่ถอืไพ่เหนอืกว่า “อย่างที่พวก

เราต้องท�าเวลาค้นหาของกลางไงล่ะ”

ดวงตาราวแมวน้อยตกใจยงัคงจดจ้องเขาค้างอยูอ่ย่างนั้น ผู้กองหนุม่

ยิ้มเยาะเมื่อเหน็ว่าตวัเองเป็นฝ่ายได้เปรยีบ

“เอ้า เรว็เข้า ผมให้เวลาคุณตดัสนิใจครึ่งนาทวี่าจะให้ผมถอด หรอื

คณุถอดเอง ไม่กเ็อาเมโมรกีาร์ดออกมาซะโดยด”ี มารชิพดูพร้อมกบัท�าเป็น

กดนาฬิกาข้อมอืเพื่อจบัเวลา “ผมจะเริ่มนบัแล้วนะ”

เขามองเธอกัดริมฝีปากล่าง ดวงตาเป็นประกายคู่นั้นจ้องเขาอยู ่

ชั่วอดึใจ ในที่สุดกถ็อนหายใจยาวเหมอืนยอมจ�านน

“โอเค กไ็ด้...”

ชายหนุ่มแค่นหัวเราะอย่างผู้ชนะ เขามองหญิงสาวล้วงมือเข้าไปใน

กระเป๋ากางเกง แต่แล้วอยู่ดีๆ  เธอกค็้างอยู่ท่านั้น แล้วช้อนสายตาขึ้นมอง

“ฉนัว่าฉนัเปลี่ยนใจดกีว่า ฉนัขอเปลี่ยนเป็น...” เธอขยบัร่างเข้าใกล้

ชายหนุ่ม สบตาเขาด้วยแววตาเย้ายวน “ถอด”

คิ้วข้างหนึ่งของผู้กองเลกิขึ้นจนโก่ง

“แต่ว่า...” กลางฟ้าขยบัเข้าไปใกล้อกีนดิจนประชดิตวั นิ้วชี้เรยีวเลก็

ของเธอจิ้มที่กล้ามท้องของเขา แล้วเลื่อนขึ้นไปช้าๆ จนหยุดที่กระดุมเสื้อ

เชิ้ตเมด็แรกตรงกลางอก เขี่ยด้วยปลายนิ้วเบาๆ โดยที่ยงัไม่ละสายตาจาก

เขา

“แต่คุณต้องถอดด้วยนะ”

ลูกกระเดือกของมาริชขยับขึ้นลงพร้อมกับกะพริบตาถี่ๆ จนขนตา

งอนเป็นแพขยบักระพอื เขามองรอยยิ้มเย้ายวนของหญงิสาวแล้วอ้าปากพดู

เสยีงแหบห้าว



38  l  ซ่ อ น ร้ า ย

“ถะ...ถอดอะไร...”

“กถ็อดเลบ็นายไงล่ะ!”

สิ้นประโยคนั้น เธอก็กระทืบใส่เท้าที่สวมรองเท้าผ้าใบสุดแรง จน 

เขาส่งเสียงร้องจ๊ากลั่นห้อง ร่างสูงของเขาทรุดฮวบลงแทบเท้าเธอ สองมือ

กุมเท้าข้างที่ถูกกระทบื

“โอ๊ย สองทแีล้วนะวนันี้!” เขาร้องครวญคราง

“อย่าคิดว่าเป็นต�ารวจแล้วจะท�าอะไรกับประชาชนตาด�าๆ ได้ตาม 

ใจชอบ! ฉนัไม่ใช่อาชญากรนะเว้ย อย่ามาใช้วธิบีงัคบัข่มขู่!” 

สาวร่างเลก็ยนืเท้าสะโพกด้วยท่าทางก๋ากั่น ระหวา่งก้มหน้าลงไปพดู

ใส่ใบหน้าที่ก้มลงแนบหวัเข่าและส่งเสยีงร้องด้วยความเจบ็ 

“คดิจะเบ่งกบัผูห้ญงิตวัเลก็ๆ อย่างฉนั ช่วยไปคดิใหม่ก่อนนะ คราว

หน้าจะได้ไม่ต้องเงบิ...”

จู่ๆ ประตูห้องก็เปิดผลัวะออก พร้อมกับที่ผู้ชายในสูทสีด�าทั้งตัว

ปรากฏกายขึ้น

“เอะอะเสยีงดงัอะไรกนัในนี้ นี่มนัที่ท�างานนะ!”

น�้าเสยีงเข้มงวดดงัมาจากร่างสูงชะลูด ผู้ชายคนนั้นตวัสูงมากจนน่า

จะสงูประมาณ ๑๙๐ เซนตเิมตรได้ เขาก้าวเข้ามากลางห้องแลว้มองต�ารวจ

หนุ่มปากดทีี่นั่งกุมเท้าอยู่กบัพื้น

“ไอ้รชิ แกไปนั่งท�าอะไรตรงนั้นน่ะ”

คนบนพื้นค่อยๆ ทรงตวัลุกขึ้นยนื ใบหน้ายงัคงบดิเบี้ยวด้วยความ

เจบ็ “คอื...พอดวี่าผม...”

เสยีงคุน้หขูองผูช้ายคนที่เข้ามาใหม่ท�าให้กลางฟ้าหนัไปมอง แล้วเธอ

กอ็ุทานเสยีงดงั 

“พี่วธิู!”

ผู้ชายร่างสูงโย่งละสายตาจากผู้กองหนุ่มมาตามเสียงเรียก เขาจ้อง

หน้าหญงิสาวชั่วอดึใจด้วยสหีน้างุนงง 
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“อ้าวเฮ้ย ยายกลาง! เธอโผล่มาที่ซซียีูได้ยงัไงน่ะ” วธิูร้องเสยีงหลง

พร้อมกบัก้าวยาวๆ ตรงเข้ามายงัสองหนุ่มสาวที่ถกเถยีงกนัอยู่กลางห้อง

“สารวตัรครบั” ผูก้องมารชิรบีลกุขึ้นมาพดูโดยที่ยงัจ้องหน้าหญงิสาว

ตวัแสบ “นี่ละ ครปูระถมที่เข้าไปในป่า ที่ผมรายงานเข้ามาเมื่อตอนเกดิเหตุ

ไล่ยงิกนับนถนน...”

วิธูหันไปมองกลางฟ้าสลับกับมาริช “ถามจริง ครูที่ถูกมอเตอร์ไซค์

ไล่ยงิ...ตกลงคอืเธอเองหรอกเหรอ ยายกลางฟ้า”

เมื่อตระหนกัว่าตวัเองรูจ้กัสนทิสนมกบัสารวตัรของที่นี่ กลางฟ้ากร็บี

ถลาไปยืนข้างวิธู พร้อมกับปั้นหน้าเป็นหญิงสาวอ่อนแอผู้โดนกลั่นแกล้ง

ทนัที

“ใช่แล้วค่ะพี่วธิ ูวนันี้กลางออกไปถ่ายรูปแมลงให้เดก็นกัเรยีนดูที่ป่า

ตรงนอกเมืองอย่างสงบเรียบร้อย แล้วจู่ๆ ก็ถูกคนบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาไล่ยิง

พวกเรา แล้วต�ารวจคนนี้...” เธอชี้หน้ามารชิ “กล็ากกลางมาที่โรงพกัค่ะ พอ

มาถงึกจ็ะค้นตวักลาง นี่มนัเรื่องอะไรกนัคะ กลางท�าอะไรผดิ”

“ค้นตวั? ท�าไมต้องค้นตวั” เขาหนัไปถามผู้กอง

มาริชถึงกับกัดฟันกรอดด้วยความแค้นเคือง เขานิ่วหน้าสูดปาก

ระหว่างยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว ดวงตาจ้องหญิงสาวตัวเล็กแต่แสบแซ่บ

พรกิสบิเมด็ที่เพิ่งกระทบืเท้าเขาไปเมื่อสกัครู่

“ตอนที่ผมไปส�ารวจโกดงักลางป่า ผมเหน็ครคูนนี้ก�าลงัถ่ายรปูโกดงั

อยู่ ผมกเ็ลยขอเอากล้องมาตรวจดูครบั”

กลางฟ้าถลงึตาใส่ชายหนุ่ม “แหม เล่าให้หมดด้วยสยิะ ตะกี้นายไม่

ได้ขอเอากล้องมาตรวจดูเฉยๆ แต่สั่งฉนัถอดเสื้อเพราะจะแก้ผ้าค้นตวั ลมื

ไปแล้วเหรอ” 

“ผมเอ่ยปากขอคณุดีๆ  แล้ว แต่คณุดนัเล่นลกูไม้กบัผมเอง ถ้าให้ดีๆ  

แต่แรก ใครจะอยากแก้ผ้าผู้หญงิจอแบนแบบคุณ”

“นี่คุณ!”
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“หยดุ!” วธิรู้องห้ามเสยีงดงัแล้วหนัมาพดูเสยีงดใุส่ลกูน้อง “ฉนับอก

แกหลายทแีล้วนะไอ้รชิ ว่าพดูจาให้เกยีรตผิูห้ญงิบ้าง ไม่ใช่ว่าคนที่มาที่ศูนย์

ทุกคนจะต้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างกบัเป็นผู้ต้องหาทุกคนนะ!”

“แต่ยายครซูนันอีะไรนี่ท�าตวัน่าสงสยัจรงิๆ นะครบัสารวตัร เธอแอบ

แกะเมโมรกีาร์ดในกล้องออกไปซ่อน ท�าตวัแบบนี้มพีริุธชดัๆ”

“เอาละ พอได้แล้วมารชิ ฉนัรู้จกักบักลางฟ้า เดี๋ยวฉนัจะคุยกบัเธอ

เอง”

มาริชหันไปมองหน้ากลางฟ้าด้วยสีหน้ายียวน และพูดน�้าเสียง

แดกดนัว่า “อ้าว ตกลงชื่อกลางฟ้าหรอกเหรอ คดิว่าชื่อครูซนัน”ี

“มหีลายชื่อแล้วไง อจิฉาเหรอ”

ผู้กองมาริชจดจ้องหญิงสาวที่หนีไปแอบข้างหลังผู้บังคับบัญชาของ

เขาเหมือนเด็กนักเรียนขี้ฟ้อง เห็นแล้วชวนให้ยิ่งหมั่นไส้ เขากัดฟันกรอด 

และพูดกบัวธิูโดยที่ยงัไม่ละสายตาจากเธอ

“สารวัตรครับ ผมขอเป็นคนสอบปากค�าแม่ตัวแสบนี่เองไม่ได้เหรอ 

เมื่อกี้เหน็ๆ อยู่ว่า...”

“ไอ้รชิ กลางฟ้าเป็นน้องสาวของเพื่อนสนทิฉนัเอง” วธิพููดเสยีงเรยีบๆ 

แต่เน้นย�้า “งานตรงนี้ฉนัจดัการเอง” 

น�้าเสียงและสายตาของวิธูท�าให้มาริชยอมสงบปากสงบค�าแต่โดยด ี

เขายกแขนสองข้างขึ้นเหมอืนเบื่อหน่ายแล้วหนัหลงัเดนิไปที่ประตู

ก่อนเอื้อมมอืเปิดประตแูละก้าวออกไปจากห้อง ชายหนุ่มกห็นัมามอง

กลางฟ้า ท�าหน้าตายยีวนพร้อมกบัยกสองนิ้วขึ้นแตะหน้าผากด้วยท่าตะเบ๊ะ

ล้อเลยีน

“แล้วเจอกนัใหม่นะครบั คุณครูซนัน”ี

“วนันี้กลางไปถ่ายรปูอะไรมา ไอ้รชิถงึอยากดรูปูในกล้องของกลางให้
ได้” วธิูหนัมาถามกลางฟ้าหลงัจากมารชิออกจากห้องไปแล้ว
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“กแ็ค่รปูแมลงต่างๆ ในป่าเท่านั้นเองค่ะ พวกหนอน ดกัแด้ ตวัดว้ง

ตวักว่าง อะไรพวกนี้ เอาไปประกอบการสอนที่โรงเรยีน กลางคดิว่าเป็นแค่

ป่าธรรมดาทั่วไป ไม่รู้เลยว่าที่นั่นเป็นเขตหวงห้ามหรอืเฝ้าระวงั”

“มนัเป็นสถานที่ที่เราก�าลงัเฝ้าจบัตาอยู่น่ะ คราวหน้าคราวหลงักอ็ย่า

ได้ไปที่ห่างไกลแบบนั้นอีก หวังว่าเธอยังไม่ลืมนะว่าสัญญาอะไรกับพ่อแม่

ไว้” สารวตัรหนุ่มพูดเสยีงดุๆ

“ไม่ลมืแน่นอนค่ะพี่วธิ ูว่าแต่ตะกี้มนีกัข่าวพดูถงึองค์กรเดอืนลบัด้วย 

กลางเคยได้ยินว่ามันเป็นองค์กรที่ท�าเรื่องผิดกฎหมาย พวกมันเกี่ยวกับ

เหตุการณ์วนันี้ด้วยหรอืคะ” กลางฟ้าซกัต่อ

วิธูท�าหน้ากระอักกระอ่วนแล้วรีบพูดตัดบท “ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่

พวกแก๊งเถื่อนเท่านั้นเอง เออ...เดี๋ยวกลางจะต้องกลับไปที่โรงเรียนใช่ไหม 

พี่จะได้ให้คนไปส่ง”

ระหว่างที่วธิูเดนิไปส่งกลางฟ้าที่หน้าตกึ เธอกก็วาดตามองเจ้าหน้าที่

ชายหญิงในชุดสูทสีด�าที่เดินสวนไปมาราวกับเหล่าสายลับในภาพยนตร์ 

ภายในตกึสขีาวแห่งนี้ดทูนัสมยัและไฮเทคโนโลย ีประตทูกุบานเปิดปิดด้วย

การสแกนม่านตา กล้องวงจรปิดท�างานด้วยการจบัคลื่นความร้อนของมนุษย์ 

หันไปมาตามจังหวะการเคลื่อนไหวของผู้คนภายในศูนย์ราวกับหุ่นยนต์  

ไม่น่าเชื่อเลยว่าในจังหวัดที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ หลายร้อยกิโลเมตรจะมี

สถานที่แบบนี้ด้วย

เธอเหลอืบตามองตวัอกัษรสเีงนิเหนอืทางเข้าที่เขยีนว่า ‘ศูนย์ปฏบิตั-ิ

การต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ’ มีภาษาอังกฤษก�ากับที่

บรรทดัล่างว่า Counter Criminal Unit (CCU)

“ที่นี่เหรอคะ ซซียี ูไม่น่าเชื่อว่าออกมาไกลถงึที่นี่จะมศีนูย์ปฏบิตักิาร

ใหญ่ขนาดนี้เลยเชยีว” เธอแหงนหน้ามองรอบๆ ดวงตาเป็นประกายอย่าง

ตื่นเต้น 

“ที่นี่ใหญ่แต่สถานที่ แต่เรามเีจ้าหน้าที่ทั้งศนูย์อยู่เพยีงสามสบิกว่าคน
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เท่านั้น ทกุฝ่ายจงึต้องท�างานหนกั แต่เราท�างานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพมาก 

เพราะแถวนี้มพีวกผดิกฎหมายเยอะแยะไปหมด ตั้งแต่ลกัลอบขนของเถื่อน 

ค้ายาเสพตดิ ค้าแรงงานผดิกฎหมาย ฟอกเงนิ บ่อนการพนนั”

“แสดงว่าพี่วธิูจะต้องเก่งมากๆ เลยส ิ เป็นถงึสารวตัรในองค์กรเท่ๆ 

แบบนี้”

“แผนกที่พี่คุมอยู่คือแผนกปฏิบัติการและสืบสวนข้อมูล” วิธูเล่าต่อ 

“ผูก้องมารชิที่เธอเจอวนันี้กเ็ป็นหนึ่งในต�ารวจฝ่ายปฏบิตักิารภาคสนาม อยู่

ในทมีของพี่เอง” 

“โห พี่วธิู! พี่ไม่คดิอยากเป็นเซเลบบ้างเหรอคะ” กลางฟ้าร้องเสยีง

ตื่นเต้น

“เซเลบอะไร” ชายหนุ่มหนัมาขมวดคิ้วมอง

“ก็ให้สัมภาษณ์ในหนังสือของกลางไงคะ ตอนนี้กลางก�าลังเขียน

หนังสือเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม และคิดว่าจะต้องสัมภาษณ์ต�ารวจสักคน

ด้วย ถ้าพี่วธิูยอมให้ข้อมูลกลางนะ กลางจะเอาหน้าหล่อๆ หุ่นเท่ๆ ของพี่

มาโพรโมตในแฟนเพจ รบัรองคนต้องแห่มาซื้อหนงัสอืของกลางเพราะอยาก

รู้จกักบัสารวตัรวธิูแห่งซซียีู...”

“นี่ยงัไม่ลมืเรื่องนี้อกีเรอะ ยายเดก็ดื้อ!” วธิูใช้แขนข้างหนึ่งลอ็กคอ

น้องสาวตัวแสบ มืออีกข้างขยี้หัวเธอแรงๆ “งานจับผู้ร้าย เอามาท�าเล่นๆ 

ได้ที่ไหน ไป เลกิคดิได้เลย พี่ไม่มทีางให้เธอสมัภาษณ์แน่นอน รวมถงึเจ้า-

หน้าที่คนอื่นในซซียีดู้วย ทกุคนเซน็สญัญาก่อนท�างานแล้วว่าจะไม่เปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ให้แก่คนนอก ฉะนั้นลมืเรื่องนี้ได้แล้ว ยาย

กลาง”

“ว้า น่าเสยีดายจงั” กลางฟ้าเงยหน้ามองรอบๆ ศนูย์อกีครั้ง “นี่แหล่ง

ข้อมูลในฝันของกลางเลยนะเนี่ย”

“งั้นจงฝันต่อไปได้เลย เพราะมนัจะไม่มวีนัเป็นจรงิ” วธิูพูดตดิตลก

พลางยิ้มให้น้องสาว “กลบับ้านไปซะ แล้วอย่าเที่ยวไปในที่เงยีบๆ เปลี่ยวๆ 
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อย่างวนันี้อกีล่ะ เชยีงใหม่ไม่เหมอืนกรุงเทพฯ นะ และอกีอย่าง เธอไม่ใช่

คนในพื้นที่ด้วย ระวงัตวัหน่อยกด็”ี

สารวัตรหนุ่มส่งกลางฟ้าขึ้นรถตู้สีด�าของซีซียู และก�าชับคนขับให้ 

ไปสง่เธอถงึโรงเรยีน ระหว่างนั่งรถตามล�าพงัเงยีบๆ หญงิสาวกน็กึถงึโกดงั

ลึกลับกลางป่าแห่งนั้น เธอเลื่อนมือไปแตะกระเป๋ากางเกงยีนเพื่อสัมผัส 

เมโมรกีาร์ดที่แอบแกะออกมาก่อนที่จะถูกผู้กองมารชิยดึกล้องไป

กลางฟ้านกึถงึท่าทางของต�ารวจจอมยยีวนที่ต้องการดรููปถ่ายของเธอ

ให้ได้ กบัเสยีงเข้มของวธิูที่ไม่ยอมเปิดปากพูดถงึการท�างานของซซียีูแม้แต่

ค�าเดยีวแล้วเสยีบการ์ดกลบัเข้าไปในกล้องเพื่อเปิดดูอกีครั้ง

ภาพเพิงขนาดใหญ่นั้นปรากฏบนจอเล็กๆ ในกล้องถ่ายรูป ‘แหล่ง

ข้อมูลลบั’ ของเธอช่างแม่นย�าอย่างไม่น่าเชื่อ

กลางฟ้าตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้และกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น

อย่างหนกั ข้อมลูลบันี้จะท�าให้นยิายของเธอมสีสีนัน่าตื่นเต้น เพราะมนัเป็น

เรื่องจรงิ

เธอกดเลื่อนดูภาพโกดงัไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึภาพใบหน้าสแีทนของ

ผู้ชายคนหนึ่งก�าลังหรี่ตาสู้แสงแดดและเผยอริมฝีปากอย่างน่ามองจน 

ใบหน้าคล�้าแดดนั้นดูหล่อเหลาและเซก็ซี่ร้อนแรง

ให้ตายส.ิ..อตีาผูก้องนี่หล่อเป็นบ้า หุน่สูงล�่าสนัดูบกึบนึอย่างกบันาย-

แบบโฆษณา ยิ่งตอนที่เขาควงปืนยงิสูก้บันกัซิ่งมอเตอร์ไซค์นั่นอกี...ทั้งๆ ที่

อยูใ่นสถานการณ์ใจหายใจคว�่าขนาดนั้น เขายงัท�าให้เธอหายใจสะดดุเพราะ

มาดเท่เหลอืร้าย

แต่แล้วท่าทางยียวนกวนประสาทและค�าพูดสองแง่สองง่ามก็แล่น 

เข้ามาขยี้ภาพหล่อเหลาของเขาจนหมด เธอนึกถึงตอนที่เขาสั่งให้เธอแก้ผ้า

เพื่อค้นตวัแล้วโมโหขึ้นมาทนัท ีถงึกบักดลบรูปของเขาจนหมดเกลี้ยง

“เชอะ หล่อแล้วไง ไอ้ต�ารวจลามก” กลางฟ้าพมึพ�าเบาๆ อย่างแค้น

เคอืง
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รถตู้ของซซียีเูลี้ยวผ่านประตทูางเข้าของโรงเรยีนประถมกลอร ีกลาง-

ฟ้าปิดกล้องและเตรยีมตวัลง ถงึแม้เหตกุารณ์ในวนันี้น่าหวาดเสยีวระทกึใจ

ยิ่งกว่าดูภาพยนตร์แอกชัน แต่ก็แลกมาด้วยข้อมูลอันมีค่า เธอได้ข้อสรุป

กบัตวัเองวา่จะต้องกลบัไปดโูกดงัแห่งนั้นอกีครั้งให้ได ้มนัจะต้องมอีะไรใน

กอไผ่อย่างแน่นอน



“ถ้าคราวหน้ามเีหตกุารณ์แบบนี้เกดิขึ้นอกีละก ็ต่อให้เป็นลกูสาว
เจ้าของโรงเรยีนกลอรกีช็่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง”

ดาวรุ่ง ผู้อ�านวยการสาวร่างอวบแห่งโรงเรียนประถมกลอรี จ้อง

เพื่อนสาวด้วยสายตาต�าหนทิหีนึ่งก่อนโยนหนงัสอืพมิพ์ลงบนโต๊ะ ผ่านแก้ว

ค็อกเทลสีฟ้าใสทรงสูงกลางโต๊ะไปอย่างเฉียดฉิว กลางฟ้าชะโงกหน้าออก

ไปที่โต๊ะกลางซึ่งอยู่ระหว่างเก้าอี้ของเธอกับดาวรุ่ง แล้วฉวยหนังสือพิมพ์

ฉบบันั้นขึ้นมาเปิดดู

หน้าแรกของหนงัสอืพมิพ์ท้องถิ่นตรงกรอบล่างของหน้านั้น กลางฟ้า

เห็นตัวเองก�าลังอ้าปากหวอท�าหน้าท�าตาเหลอหลาอยู่หน้ารถโฟร์วีลสีแดง 

ที่หวัทิ่มลงข้างดงอ้อ 

“กรี๊ดดด!” เธอยกหนงัสอืพมิพ์ขึ้นมาเพ่งดูชดัๆ “หารูปสวยกว่านี้มา

ลงไม่ได้หรอืไง ไอ้นกัข่าวไร้จรรยาบรรณ!”

ดาวรุ่งฉวยหนังสือพิมพ์กลับคืนมา “ฉันไม่ได้ให้แกดูรูปตัวเองเว้ย 

ฉนัจะให้แกดวู่าตวัเองท�าอะไรลงไป พวกนกัข่าวมนัตามแกจนรู้ว่าแกเป็นครู 

๓
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ที่โรงเรียนประถมกลอรี แกไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับฉัน ไม่รู้หรอกว่าเมื่อเช้า

ตอนพ่อฉนัเหน็ข่าวนี้ในหนงัสอืพมิพ์น่ะ อาละวาดซะหูฉนัแทบระเบดิ!” 

เสียงโวยของผู้อ�านวยการโรงเรียนกลอรีแทบกลบเสียงดนตรีเพลง

แจ๊ซเสนาะหูที่บรรเลงอยู่ในฮาร์ต แอนด์ โซล ผบั เป็นผบัเพลงแจ๊ซแห่ง

หนึ่งในเชยีงใหม่ที่ดาวรุ่งชอบมานั่งฟังเพลงเคล้าเครื่องดื่ม 

“โธ่ รุง่ ฉนักไ็ม่อยากให้เกดิขึ้นหรอก ใครจะไปรูว่้าจู่ๆ  จะมคีนบ้ามา

ไล่ยงิกนัอยู่ตรงนั้นพอดลี่ะ” 

“แล้วแกดนัโผล่ไปที่ป่านั่นท�าไมวะ ฉนัอยูเ่ชยีงใหม่มาเกอืบสบิปี ยงั

ไม่เห็นมีใครมาตามไล่ยิงอย่างที่แกโดนเลยสักครั้ง ฉันเคยบอกแกแล้วไง 

ว่าท�างานที่โรงเรียนพ่อฉันห้ามเป็นข่าว ห้ามเป็นเน็ตไอดอล ห้ามฉาวโฉ ่

แกต้องท�าตัวเงียบๆ และมีแต่เรื่องดีๆ ในชีวิตเท่านั้น เพราะพ่อแม่เด็ก

โรงเรยีนนี้อ่อนไหวกบัทุกอย่างของโรงเรยีนมาก จ�าไว้”

“โอเค โอเค เพื่อน ต่อจากนี้ไปฉนัจะเป็นครูที่ไม่ท�าเรื่องโลดโผนให้

โรงเรยีนแกซวยเป็นอนัขาด ฉนัเองกไ็ม่อยากเสยีงานนี้เหมอืนกนั รายได้ดี

ขนาดนี้ ประทงัชวีติไปได้สบายๆ ระหว่างที่หนงัสอืของฉนัยงัแต่งไม่เสรจ็”

ดาวรุง่กลอกตา “เออ เมื่อไหร่แกจะเขยีนเสรจ็สกัทวีะ ฉนัจะได้นอน

ตาหลบั”

“หนงัสอืดีๆ  ต้องใช้เวลาหน่อยส ิเพราะฉนัต้องค้นคว้าหาข้อมูลด้วย 

หนังสือของฉันเจาะลึกเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมขององค์กรร้ายที่ชื่อ 

‘องค์กรเดอืนลบั’ สมาชกิองค์กรนี้จะมสีญัลกัษณ์เป็นรอยสกัรปูดวงอาทติย์

ที่แปรเปลี่ยนเป็นรูปพระจนัทร์แค่เปลี่ยนมุมที่มองมนั....”

“องค์กรบ้าอะไรของแกวะ” ดาวรุ่งเบ้ปาก

“แกนี่เสยีแรงอยูเ่ชยีงใหม่มาตั้งนาน ไม่เคยรูเ้ลยเหรอว่าที่นี่น่ะมแีก๊ง

วายร้ายชื่อองค์กรเดอืนลบัน่ะ จะบอกให้ว่าหนงัสอืของฉนัจะเป็นการเปิดโปง

การท�างานขององค์กรร้ายที่มอียู่จรงิ และตอนนี้ฉนักเ็พิ่งได้ข้อมูลเดด็มาว่า 

ไอ้องค์กรนี้ก�าลังส่งของผิดกฎหมายบางอย่าง ลอตใหญ่ซะด้วย แอบพัก
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ของซ่อนไว้ในโกดังกลางป่า และโกดังนี้มีจริงด้วยนะแก เพราะฉันไปเห็น

กบัตามาแล้ว...”

ดาวรุ่งเหลือบมองเพื่อนด้วยสายตาแอบทึ่ง “แกนี่บ้าดีแท้ เอาเวลา

ที่ไหนไปสบืค้นข้อมูลมาขนาดนี้เนี่ย”

“นี่แค่น�้าจิ้มเท่านั้น ถ้ามตี�ารวจให้ฉนัสมัภาษณ์สกัรายนะ หนงัสอืฉนั

จะสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ยังหาต�ารวจที่พร้อมจะให้ฉัน

สมัภาษณ์ไม่ได้เลยนี่ส.ิ..”

อยู่ดีๆ  เสียงเครื่องเป่าก็ดังขึ้นข้างหู กลบเสียงของสองสาวจนแทบ

สนทนาต่อไม่ได้ กลางฟ้าหนัไปข้างตวัแล้วถงึเหน็แซกโซโฟนสะท้อนแสงไฟ

เหลืองอร่ามอยู่ในมือของชายหนุ่มร่างสูงโปร่งซึ่งสวมเสื้อยืดสีด�า ก�าลังยืน

เป่าแซกโซโฟนอยู่ข้างโต๊ะเป็นเพลงไพเราะหวานจบัใจ เธอมองดวงหน้าของ

นกัแซกฯ ที่ก�าลงัหลบัตาพริ้ม คิ้วเรยีวบางสเีดยีวกบัเส้นผมขมวดเข้าหากนั

นดิๆ อย่างอิ่มเอมในอารมณ์

ผู้ชายคนนี้...หน้าตาดูโรแมนตกิจงั

ท่อนสุดท้ายของเพลง เขาอิมโพรไวส์ต่อไปอีกยืดยาวราวกับเป็น 

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย ตามมาด้วยเสียงปรบมือดังจากทั่วร้าน แล้วหนุ่ม 

นกัแซกฯ คนนั้นกล็ดเครื่องดนตรทีี่มสีายคล้องอยูท่ี่คอลงมาจนอยูแ่นบอก 

ดวงตาคู่นั้นจ้องมายงักลางฟ้าพร้อมรอยยิ้มบางๆ

“สวสัดคีรบั”

กลางฟ้าเบกิตากว้าง หนัไปมองซ้ายขวารอบตวัว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเธอ 

ชายหนุ่มนกัแซกฯ คนนี้ถงึจ�าเพาะเจาะจงมาทกัทายถงึที่โต๊ะ และดูเหมอืน

จะไม่จบแค่นั้น เพราะเขาหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ข้างๆ เธอกวาด 

มองใบหน้าที่ยื่นเข้ามาใกล้และเหน็ว่าเขาเป็นผูช้ายหน้าตาดแีบบหนุม่เชื้อจนี 

ผวิขาว ผมเหยยีดตรงทิ้งตวัลงมาจนเกอืบปิดตาข้างหนึ่ง ดวงตาของเขาเป็น

สนี�้าตาลอ่อนจนเกอืบเป็นสเีทา จมูกโด่ง และรมิฝีปากเรยีวบาง 

“เพิ่งมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกหรอืครบั” เขาทกั ดวงตาโรแมนตกิคูน่ั้นจ้อง
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คู่สนทนาเขมง็

“เอ่อ ค่ะ ฉนัเพิ่งมาอยูท่ี่เชยีงใหม่...” กลางฟ้ายิ้มไม่ออกเพราะมวัแต่

จ้องดวงตาที่เหมอืนหลมุด�าของชายหนุม่ มนัดดูทกุสิ่งทกุอย่างที่อยูต่รงหน้า 

ไม่เว้นแม้แต่เธอ

“มาเที่ยว มาท�างาน หรอืว่ามาอยู่เลยครบั” ไม่ใช่แค่ดวงตาของเขา

เท่านั้น แต่เสยีงทุ้มของเขากฟ็ังดูหล่อไม่แพ้กนั

“มาท�างานค่ะ” เธอตอบอย่างไว้ตวันดิๆ เมื่อรูส้กึได้ว่าอกีฝ่ายเริ่มชวน

คุยมากเกนิไปแล้ว แต่ใบหน้าของเขานี่ส ิมนัชวนให้เผลอเคลบิเคลิ้มจรงิๆ

เขาเอื้อมมือมาจับพนักเก้าอี้ตัวที่กลางฟ้านั่งแล้วโน้มตัวมาข้างหน้า

เสยีใกล้จนเธอสมัผสัลมหายใจของเขาได้ ดวงตาชวนฝันของเขากวาดมอง

ทั่วใบหน้าจนเธอไม่กล้าหายใจไปชั่วขณะ

“ผมเล่นเพลงอยู่ที่นี่ทุกวัน ตั้งแต่หัวค�่าถึงเที่ยงคืน ถ้าว่างก็เชิญมา

อกีนะครบั” เขาพูดยิ้มๆ เผยฟันสวยเรยีงเป็นระเบยีบ “อ้อ อยากฟังเพลง

อะไรกข็อได้ จะเล่นให้ฟังเป็นพเิศษเลย”

ยังไม่ทันที่กลางฟ้าจะได้อ้าปากตอบ เขาก็ลุกไปดื้อๆ เสียอย่างนั้น 

เธอมองตามร่างสูงในเสื้อยืดสีด�าที่เห็นโดดเด่นสะดุดตาท่ามกลางพนักงาน

และแขกในร้านที่เบยีดเสยีดกนัแน่น

“หล่อว่ะ ไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่าผับนี้มีนักแซกฯ หล่อขนาดนี้ด้วย” 

ดาวรุ่งพูดอย่างเคลบิเคลิ้ม

กลางฟ้าหนัไปหาเพื่อน ดวงตาเบกิโตด้วยความตื่นเต้น “ฉนักเ็พิ่งรู้

เหมอืนกนัว่าเชยีงใหม่มแีต่ผู้ชายหน้าตาด”ี

เธอนกึถงึผูก้องขนตางอนที่ยงิสนั่นทุง่เมื่อวนัก่อน มาวนันี้กเ็จอหนุม่

ตี๋หล่ออนิเตอร์รายนี้อกี ไม่อยากจะพดูเลยว่าแค่เงาของสองคนนี้ กห็ล่อกว่า

พี่ชาตแิฟนเก่าหน้าจดืของเธอซะแล้ว ระหว่างที่นั่งจบิเครื่องดื่ม เธอกน็กึถงึ

นยิายที่ก�าลงัเขยีนอยู่ สงสยัต้องเพิ่มพระเอกอกีคนเสยีแล้วกระมงั
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รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮาสีน�้าเงินที่ตัวถังสีถลอกปอกเปิกค่อยๆ แล่น
ช้าลงจนจอดนิ่งสนทิที่บรเิวณลานจอดรถของอะพาร์ตเมนต์ค่อนข้างเก่าแห่ง

หนึ่งตอนตสีอง ชายหนุ่มบดิกุญแจดบัเครื่องแล้วเหวี่ยงขายาวๆ ข้ามเบาะ

ออกมายนืข้างรถ สองมอืถอดหมวกกนันอ็กออกหนบีไว้ใต้แขน แล้วเอื้อม

ไปปลดสายรัดที่มัดกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมบรรจุแซกโซโฟนคู่ชีพ เมื่อยกมัน

ออกจากเบาะกเ็หน็รอยขาดที่เบาะหนงัเทยีมจนฟองน�้าปลิ้นออกมา เขาเขี่ย

มนัเบาๆ พลางถอนหายใจ ก่อนหิ้วมนัเดนิเข้าไปในตวัตกึ

ชายหนุ่มไขกุญแจเข้าไปในห้องมืดมิดที่อยู่ชั้นสี่ วางข้าวของแล้วก็

เดนิไปเปิดก๊อกที่อ่างล้างมอืในห้องน�้าเลก็ๆ ตดิกบัห้องนอน เขาเงยหน้าขึ้น

มองกระจกเหนืออ่างระหว่างฟอกมือด้วยสบู่ เงาในกระจกสะท้อนใบหน้า

ของชายหนุม่ที่มเีส้นผมสอ่ีอนปรกลงมาเกอืบถงึนยัน์ตาคูโ่ศกที่แสนโรแมน-

ตกิ

เมื่อกลบัออกมาที่ห้องนั่งเล่น เขากเ็ดนิไปที่เคาน์เตอร์ครวัเลก็ๆ หยบิ

บะหมี่ส�าเร็จรูปออกมาเทใส่ชาม เติมน�้าแล้วยกเข้าเตาไมโครเวฟ เขาเปิด 

ตูเ้ยน็เพื่อหยบิไข่ แต่พบเพยีงช่องเกบ็ไข่ที่ว่างเปล่าจงึถอนหายใจแล้วกดปุ่ม

ให้ไมโครเวฟท�างาน

เขายกชามมาม่าร้อนๆ ไปที่โต๊ะท�างานซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ แต่

ก่อนหย่อนตัวลงนั่งเขาล้วงกระเป๋าหลังของกางเกง ดึงวัตถุสีด�ารูปทรง

สี่เหลี่ยมเลก็เท่ากลกัไม้ขดีไฟออกมาวางลงบนโต๊ะแล้วค่อยเปิดคอมพวิเตอร์

บนหน้าจอคอมพ์ปรากฏรูปคลื่นเสยีงเป็นเส้นหยกัๆ สเีขยีว เขากด

เลอืกเวลาตอนห้าทุม่ ระหว่างรอให้โปรแกรมท�างาน เขากใ็ช้ตะเกยีบคบีเส้น

บะหมี่เข้าปากพลางซดน�้ารสต้มย�า

มีเสียงคนพูดดังอู้อี้ออกมาจากล�าโพงคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงเพลง

บรรเลงดงัคลออยูไ่กลๆ เขากดปุม่เร่งเสยีงให้ดงัขึ้น คราวนี้ได้ยนิเป็นเสยีง

ของผู้ชายสองคนก�าลงัสนทนากนัชดัเจน

‘ของมาถงึเมื่อไหร่’ ชายคนแรกถาม
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‘ก�าลงัมา น่าจะถงึเดอืนหน้า’ ชายคนที่สองตอบ

‘ท�าไมนานนกัล่ะ’

‘ช้าหน่อยแต่ชวัร์กว่า หนนี้เราส่งมาทาง...’

‘ถ้าคราวหน้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกละก็ ต่อให้เป็นลูกสาว

เจ้าของโรงเรยีนกลอรกีช็่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง’

บะหมี่ส�าเรจ็รปูถูกคบีค้างอยู่กลางอากาศเมื่อไดย้นิเสยีงแทรกอนัไม่

พึงประสงค์ของผู้หญิงอีกคนที่พูดทับเสียงของผู้ชายสองคนแรกในจังหวะ

นั้นพอดี ชายหนุ่มลนลานวางตะเกียบแล้วคลิกเมาส์เลือกไฟล์เสียงเวลา 

ห้าทุม่เพื่อเริ่มต้นฟังอกีครั้ง คราวนี้เงี่ยหฟัูงอย่างตั้งใจ แต่เสยีงหญงิสาวคน

นั้นกย็งัดงัแทรกเข้ามาเวลาเดมิ กลบเสยีงสนทนาที่เขาต้องการฟังเสยีสนทิ 

เขาคว้ากล่องสีด�าเท่ากลักไม้ขีดไฟออกมาส�ารวจอย่างหัวเสียสุดขีด 

หลงัจากทดสอบล�าโพงเสยีงแล้วเหน็ว่าเครื่องดกัฟังไม่ได้มปีัญหาอะไร เขา

กต็ั้งใจฟังบทสนทนาตอนนั้นอกีครั้ง

‘...ช้าหน่อยแต่ชวัร์กว่า หนนี้เราส่งมาทาง...ถ้าคราวหน้ามเีหตุการณ์

แบบนี้เกดิขึ้นอกีละก ็ต่อให้เป็นลูกสาวเจ้าของโรงเรยีนกลอรกีช่็วยอะไรแก

ไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง’

ชายหนุ่มยกสองมอืขึ้นขยุ้มผมจนยุ่งเหยงิ ให้ตายส!ิ เนื้อหาส�าคญั

ถกูเสยีงแม่นั่นกลบหมดเลย แถมยงัชดัเจนราวกบัพดูกรอกใส่เครื่องดกัฟัง

อย่างไรอย่างนั้น 

ตอนนั้นเองที่เขานกึได้ว่า ตอนที่เขาพยายามเกบ็เครื่องดกัฟังที่แอบ

ติดไว้ตอนหัวค�่า ถึงได้ควานหาที่เก้าอี้ของชายสองคนนั้นไม่เจอ แล้วไป

ควานเจอโดยบงัเอญิตอนที่เอื้อมมอืไปที่หลงัเก้าอี้ของผู้หญงิดวงตาเหมอืน

แมวคนนั้น

เวรกรรม อย่าบอกนะว่าเขาตดิเครื่องดกัฟังผดิโต๊ะ

“โธ่ ไอ้โง่เอ๊ย!” เขาสบถด่าตัวเองพลางตบโต๊ะอย่างแรงจนตะเกียบ

ตกจากชาม แล้วตอนนั้นเสยีงพูดของผูห้ญงิอกีคนหนึ่งกด็งัขึ้นมาเรยีกความ
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สนใจ

‘ฉนัเพิ่งได้ข้อมลูเดด็มาว่าไอ้องค์กรนี้ก�าลงัส่งของผดิกฎหมายบางอย่าง 

ลอตใหญ่ซะด้วย แอบพกัของซ่อนไว้ในโกดงักลางป่า และไอ้โกดงันี้มจีรงิ

ด้วยนะแก เพราะฉนัไปเหน็กบัตามาแล้ว...’

โกดงักลางป่า? 

เธอเป็นใครกนันะ แล้วรู้เรื่องโกดงักลางป่าได้อย่างไร เบาะแสที่เขา

ได้มานั้นยงัรูแ้ค่ว่ามคีนขององค์กรเดอืนลบัสร้างโกดงัขึ้นมาในป่า แต่ไม่รูว่้า

สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร แต่ผู้หญงิคนนี้กลบัรู้ว่าโกดงันี้ใช้ท�าอะไร

แต่กอ็กีนั่นแหละ ผู้หญงิคนนี้เป็นใคร สิ่งที่เธอพูดมคีวามน่าเชื่อถอื

แค่ไหนกไ็ม่รู้ 

เสียงแซกโซโฟนจากล�าโพงคอมพิวเตอร์ดังขึ้นเรื่อยๆ จนได้ยิน

ชดัเจน เขาจ�าได้ว่าตอนนั้นมองมาจากเวท ีเหน็ผูช้ายสองคนที่นั่งอยูโ่ต๊ะข้าง

หลังสองสาวโบกมือเรียกพนักงานเพื่อขอบิลค่าอาหาร เขาจึงตัดสินใจผละ

จากเวททีั้งที่ก�าลงัเป่าแซกโซโฟนอยู่เพื่อรบีไปเกบ็เครื่องดกัฟัง

แต่ถงึอย่างนั้น ผูห้ญงิคนนี้กร็ูข้้อมลูส�าคญับางอย่างอยูด่ ีบทสนทนา

ช่วงแรกๆ ได้ยนิว่ามกีารพูดถงึโรงเรยีนสกัแห่ง เขาขยบัเมาส์เพื่อกดเลื่อน

เวลากลบัไปตอนห้าทุม่ หนนี้เขาหยบิกระดาษกบัปากกาออกมาจดทกุอย่าง

ที่ได้ยนิ

ร่างสูงสะโอดสะองของวธิูที่เอามอืไพล่หลงัเดนิไปอย่างช้าๆ รอบโต๊ะ
ทรงรสีดี�าตวัที่มผีูเ้ข้าร่วมประชุมจากแผนกสบืสวนนั่งประชุมประจ�าสปัดาห์ 

เพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าภายในแผนกให้แก่ผู้อ�านวยการของ

ศูนย์ซซียีูรบัทราบ 

ผูอ้�านวยการซซียูีที่ทกุคนเรยีกว่า ผอ. ธมกร เป็นผูช้ายวยักลางคน

ท่าทางภมูฐิาน ผมสดี�าแซมด้วยผมขาวประปราย รูปร่างสงูใหญ่ค่อนข้างท้วม 

ใบหน้ากลมเป็นสีชมพูดูมีเลือดฝาด เขานั่งประจ�าอยู่ที่หัวโต๊ะเพื่อฟังการ



52  l  ซ่ อ น ร้ า ย

รายงานของทมีปฏบิตักิารและสบืสวนของสารวตัรวธิู 

“ทางโรงพยาบาลแจ้งมาแล้วว่านักบิดมอเตอร์ไซค์ที่ถูกมาริชยิงล้ม

เมื่อวาน ตอนนี้ฟื้นแล้ว สามารถให้ปากค�าได้ตั้งแต่วนันี้ค่ะ” 

อาทิตยารายงานมาจากหัวโต๊ะอีกฝั ่ง เธอเป็นฝ่ายประสานงาน 

ระหว่างแผนกสืบสวนกับแผนกต่างๆ วิธูเดินไปหยุดยืนอีกฟากของโต๊ะ 

สบตาหญิงสาวนานเกินความจ�าเป็นอยู่หลายอึดใจ ก่อนถอนสายตาแล้ว

พยกัหน้าเป็นเชงิให้รายงานเรื่องต่อไป

หญงิสาวหยบิของบางอย่างขึ้นมาวางตรงหน้า มนัเป็นซองพลาสตกิใส 

ซึ่งบรรจุของบางอย่าง

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลกัฐานพบกระเป๋าสตางคห์ลน่อยูต่รงพื้นที่นั่ง

ตอนหน้าของรถมารชิ หลงัตรวจสอบแล้วไม่พบเบาะแสน่าสนใจ หลกัฐาน

ต่างๆ ระบุว่าเป็นของผู้หญงิชื่อกลางฟ้าค่ะ”

วธิูเอื้อมมอืออกไปหยบิหลกัฐานในซองพลาสตกิ กวาดตาดูพกัหนึ่ง

แล้วสไลด์มนัไปตามความยาวของโต๊ะ เมื่อมนัไถลมาจนถงึมารชิ เขากย็ื่น

มอืสแีทนแดดไปตะปบมนัไว้

“มารชิ ดอน” วธิูเอ่ยชื่อลูกน้องสองคน “วนันี้ฉนัต้องการให้พวกแก

สอบปากค�าคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้น ท�ายังไงก็ได้ให้มันคายอะไรสักอย่าง

ออกมา และฝากเอาของไปคนืกลางฟ้าที่โรงเรยีนกลอรดี้วย”

ผู้กองมาริชและดอน ชายหนุ่มผมเกรียนที่มีใบหน้าอ่อนวัยเหมือน

นกัศกึษาพยกัหน้ารบัค�าสั่งของสารวตัร มารชิมองกระเป๋าสตางค์หนงัสขีาว

ลวดลายสชีมพขูองผูห้ญงิแบบที่มซีปิรดูปิดได้รอบ แล้วเกบ็เข้าไปในกระเป๋า

เสื้อสูท

สารวัตรแผนกสืบสวนหันไปพยักหน้ากับอาทิตยา เป็นสัญญาณว่า

ให้รายงานหวัข้อต่อไป แต่ธมกรพูดแทรกขึ้นเสยีก่อน

“เรื่องอื่นเอาไว้รายงานทหีลงั ผมต้องการรู้ข่าวความคบืหน้าของการ 

ขนยาเสพตดิลอตใหญ่” 
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“ครบั ผอ.” วธิูตอบรบัอกีฝ่าย แล้วหนัหน้าไปทางชายหนุ่มคนหนึ่ง

ที่นั่งก้มหน้างุดอยู่ที่ปลายโต๊ะ “น่าน แกมอีะไรจะรายงาน ผอ. ธมกร หรอื

เปล่า”

คนที่ถูกเรียกว่าน่านหลับตาแน่นด้วยความเจ็บใจ นึกถึงข้อมูลจาก

เครื่องดักฟังในผับเมื่อคืนที่ดันติดผิดโต๊ะจนพลาดข้อมูลส�าคัญไปอย่าง 

น่าเสยีดาย ถงึแม้เขาจะได้ยนิอะไรแปลกใหม่จากผูห้ญงิแปลกหน้าคนนั้น แต่

ทุกอย่างกย็งัไม่สามารถน�ามาใช้เป็นเบาะแสส�าคญัได้

“ใกล้จะได้ข้อมูลส�าคญัแล้วครบั” เขาตดัสนิใจตอบอย่างขอไปที

“เฮ้อ พูดแบบเดิมมาสามอาทิตย์ นี่คนหรือเครื่องตอบรับอัตโนมัต ิ

เนี่ย” เสยีงบ่นดงัมาจากคนที่นั่งข้างๆ

น่านน�้าหนัขวบัไปจ้องหน้าชายหนุม่ขนตางอนหนาที่ก�าลงัเคาะปากกา

เล่นด้วยสายตาไม่พอใจ

“เรื่องที่ต้องใช้สมองท�างาน มันมีค�าตอบให้ทันทีไม่ได้หรอกมาริช 

แต่เอาเถอะ ฉนัจะพยายามเข้าใจคนที่ถนดัใช้แต่แรงในการหาค�าตอบกแ็ล้ว

กนั”

มารชิหรี่ตามองอกีฝ่ายพลางหกันิ้วดงักร๊อบๆ เหมอืนโชว์พลงั “อยาก

ได้รอยสกัรอยแว่นถาวรที่หน้าไหมวะ ไอ้หน้าจดื”

“เคยได้ยนิที่พูดๆ กนัไหมว่า อวยัวะส่วนไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ มนัจะ

ลบีลงเรื่อยๆ ฉนัขอแนะน�าให้ลดการใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วเพิ่มการใช้กล้าม-

เนื้อสมองหน่อยนะ ไอ้หน้าลเิก”

“ไอ้น่าน แกหุบปากไปเลย...”

“นี่พวกแกสองคน!” วธิูปรามด้วยเสยีงเข้ม “เกรงใจ ผอ. ธมกรบ้าง 

กดักนัได้ทุกครั้งที่มปีระชุม”

น่านน�้าเม้มปากระงับอารมณ์ไม่พอใจ แต่ก็นึกโมโหตัวเองที่ท�างาน

ผดิพลาดให้มารชิซ�้าเตมิจนได้

“จะไม่ให้ผมโวยได้ยงัไงครบัสารวตัร เราได้รบัรายงานเรื่องแอบสร้าง
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โกดังกลางป่านั่นมาสามอาทิตย์แล้ว แต่ไม่มีอะไรคืบหน้าสักที ตกลงมัน

เกี่ยวอะไรกบัเรื่องการลกัลอบขนยาเสพตดิหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ น่าจะอนญุาตให้

ผมบุกเข้าไปที่โกดงัตอนนี้เลย” มารชิพูดอย่างมอีารมณ์

“ถ้าแกบุกเข้าไปตอนนี้ แกจะเจอแต่โกดงัที่ว่างเปล่า และจะไม่มวีนั

จบัพวกมนัได้เลย” น่านน�้าเค้นเสยีงใส่อกีฝ่าย

“แต่วนันั้นฉนัโดนไอ้เวรนั่นไล่ยงิสนั่นป่าเลยนะโว้ย แสดงวา่มนัต้อง

มอีะไรอยูใ่นนั้น พวกมนัถงึต้องการปิดบงั” มารชิเถยีงกลบัแล้วหนัไปพดูกบั

วธิู “ผมว่าสารวตัรอนุมตัหิมายจบัให้ผมเลยดกีว่า ยงัไงไอ้โกดงันั่นกส็ร้าง

ขึ้นมาอย่างผดิกฎหมายอยู่แล้วเพราะมนัรุกพื้นที่ป่า”

“ขอเวลาผมอกีหน่อยครบั สารวตัร” น่านน�้ารบีบอก “ตอนนี้ผมก�าลงั

หาสายข่าวเพิ่มอยู่ โกดงันั่นมนัต้องไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆ แน่นอน” 

“เรื่องโกดังอะไรนั่น ฉันไม่สนว่ามันสร้างขึ้นเพื่ออะไร” ธมกรพูด

แทรกขึ้นมา “แต่ที่ฉันต้องการรู้คือเบาะแสเรื่องยาเสพติดลอตใหญ่ก่อนที่

พวกมนัจะขนย้ายส�าเรจ็” 

น�้าเสียงของเขาราบเรียบ แต่แฝงด้วยอ�านาจที่ฟังดูแล้วไม่ต่างอะไร

จากค�าสั่ง

การประชุมด�าเนินต่อไปอีกสักพักเพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องอื่น 

เมื่อหมดหัวข้อแล้ว วิธูก็สั่งเลิกการประชุม ระหว่างที่ทุกคนก�าลังเก็บของ

และลุกจากโต๊ะ สารวตัรหนุ่มกเ็อ่ยเรยีกน่านน�้าจากหน้าห้องประชุม 

“น่าน แกตามฉนัมาที่ห้องหน่อย ฉนัมเีรื่องต้องคุยกบัแก” พูดจบก็

หันไปทางอาทิตยา “อาท ผมมีงานด่วนต้องบรีฟคุณ อีกสิบนาทีมาหาผม 

ที่ห้องด้วยนะครบั”

เมื่อสั่งงานเสรจ็ เขากห็นัหลงัเดนิออกจากห้องประชุมไปทนัทโีดยที่

ไม่รอดูหญงิสาวพยกัหน้ารบัค�าสั่ง

มาริชเดินออกจากห้องประชุม ชายหนุ่มผมเกรียนที่ชื่อดอนรีบสาว

เท้าเข้ามาขนาบข้าง
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“ลูกพี่ๆ  ตะกี้เหน็เหมอืนผมหรอืเปล่า” ดอนร้องถามเสยีงตื่นเต้น

“เหน็ไรวะ” มารชิถามเหมอืนไม่สนใจ เพราะมวัแต่ก้มหน้าดูกระเป๋า

สตางค์ที่สารวตัรสั่งให้เขาเอาไปคนืหญงิสาวผู้เป็นเจ้าของ

“สารวัตรส่งซิกให้พี่อาทไปเจอกันในห้องนั่นไง ลูกพี่เห็นสายตาที่

สารวตัรมองพี่สาวเราหรอืเปล่า ผมว่าเขานดัไปกนิกนัในห้องแหงๆ”

ฝ่ามอืใหญ่ๆ ของมารชิฟาดเข้ากลางกะโหลกของหนุ่มผมเกรยีน

“ไอ้ดอน วอนโดนตื้บซะแล้ว แกเลกิจบัคู่ให้สารวตัรกบัพี่อาทเถอะ 

สารวัตรเคยบอกแล้วไงว่าตัวเขาเองจะไม่ยอมมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในองค์กร

เป็นอนัขาด” 

“มาดูกันว่าสารวัตรจะทนไปได้อีกสักกี่น�้า บอกเลยถ้าไม่ใช่สารวัตร

วธิูคนนี้ ผมไม่มทีางปล่อยนางฟ้าในฝันของผมไปให้หรอก”

ดอนแกล้งถอนหายใจแรงๆ ระหว่างมองเรอืนร่างที่มสีดัสว่นโค้งเวา้

งดงามของอาทติยาที่เดนิน�าอยู่ข้างหน้า ไกลเกนิรศัมทีี่จะได้ยนิเสยีงนนิทา 

ผมยาวรวบเป็นมวยหลวมๆ กลางศรีษะ ทิ้งไรผมบางๆ ระตามล�าคอระหง

เหนอืปกเสื้อเชิ้ตสขีาวดูน่าเย้ายวน สะโพกผายแกว่งซ้ายขวาน่ามอง

“นางฟ้าในฝันของผม” ดอนกระซบิเสยีงเพ้อ “นมใหญ่ สะโพกบึ้ม 

ขาเรยีว ให้ตายส ิผู้หญงิอายุเลขสามท�าไมถงึได้สวยเซก็ซี่แบบนี้นะ”

“เวลาท�างานให้มนัจรงิจงัเท่านี้บ้างเถอะ” มารชิไม่สนใจสรรีะของหญงิ

สาวตรงหน้า เขาถือวิสาสะเปิดกระเป๋าสตางค์ใบที่อยู่ในมือ หยิบบัตร

ประชาชนออกมาแล้วมองใบหน้าเลก็ในรปูที่ระบายด้วยรอยยิ้ม ดวงตากลม

และหางตาชี้เหมอืนตาแมวคูน่ั้นดสูดใสราวกบัโลกของเธอมแีต่เรื่องสวยงาม 

ไม่เคยมเีรื่องเลวร้ายใดๆ เข้ามาในชวีติมาก่อน

เขาอ่านชื่อของเธอในใจ ‘กลางฟ้า อคัรา’ พลางค�านวณวนัเดอืนปีเกดิ

ของเธอ ยายตวัแสบเดก็กว่าเขาสี่ปี 

มารชิทวนชื่อกลางฟ้าในใจอกีครั้ง รูส้กึว่าเป็นชื่อที่เหมาะกบัเธอมาก 

ท�าให้นกึถงึท้องฟ้าสดใสไร้ปุยเมฆที่มแีต่ดวงอาทติย์ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
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ยายครูสารพัดพิษที่มีรอยยิ้มใสซื่อจะเสแสร้งใช้มารยาทิ้งกล้องลงพื้นเพื่อ

แอบแกะเมโมรกีาร์ด แถมยงักระทบืเท้าของเขาเสยีจนเลบ็แทบหลุด 

“โอ๊ะ เอาแล้วสิ” หนุ่มผมเกรียนชะโงกหน้าเข้ามาดูบัตรประชาชน 

สลบักบัเงยหน้าขึ้นมองผู้กองหนุ่ม “ยิ้มแบบนี้...แสดงว่าหญงิสาวในบตัรนี่

จะเสรจ็ลูกพี่ในอกีสามวนัแน่ๆ”

“ไอ้ดอน ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะ...ฉันยังไม่อยากตก

นรก”

“ตกนรกหรอืขึ้นสวรรค์ ต้องลองถงึจะรู้นะลูกพี่”

มาริชมองหน้าลูกน้องหน้าอ่อนแต่ว่าลามกเกินหน้าเกินตาแล้วแค่น

หัวเราะเบาๆ ก่อนวางท่าเอาการเอางานขึ้นมาเดี๋ยวนั้น แล้วยัดกระเป๋า

สตางค์เข้ากระเป๋าเสื้อสูท

“เดี๋ยวฉนัจะเอากระเป๋าสตางค์ไปคนืที่โรงเรยีน บ่ายสองเจอกนัที่โรง-

พยาบาล เราจะไปเยี่ยมไอ้นกับดิมอเตอร์ไซค์นั่นสกัหนอ่ย อยากรูว้า่มนัไป

ท�าอะไรที่โกดงักลางป่าเมื่อวาน”

“นั่งส ิน่าน” วธิูเอ่ยหลังจากที่น่านน�้าเข้ามาในห้องท�างานของเขาและ
ปิดประตเูรยีบร้อยแล้ว น่านน�้าเลื่อนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานสารวตัรออกมานั่ง

“ก่อนเข้าประชุม ผอ. ธมกร เรยีกฉนัไปคุยเรื่องแก” วธิูเกริ่น ท�าให้

น่านน�้าเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาตระหนกระคนลุ้นระทกึ

“ครบั”

“เขาบอกว่าแกไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาหลายเดือนแล้ว 

ล่าสดุกไ็ม่มคีวามคบืหน้าเรื่องการขนยาเสพตดิของไอ้พวกเดอืนลบัสกัท ีแก

เข้าใจไหมวา่องค์กรของเราต้องท�างานเพื่อความปลอดภยัของประชาชน รอ

ให้ลูกทมีแก้ตวัซ�้าซากไม่ได้หรอก”

น่านน�้ากลืนน�้าลายอย่างยากล�าบาก พอเดาได้ว่าอีกฝ่ายจะพูดเรื่อง

อะไร
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“สั้นๆ เข้าประเด็นเลยกแ็ล้วกนั ผอ. บอกว่าให้เวลาแกอีกหกเดือน 

ถ้ายงัไม่สามารถพสิูจน์ผลงานได้ เราจ�าเป็นต้องให้แกพ้นจากซซียีู” 

“หกเดอืนหรอืครบั” เขาถามเสยีงแหบแห้ง

วธิมูองหน้าอกีฝ่ายแล้วถอนหายใจยาว “บอกตามตรงนะว่าฉนัผดิหวงั

ในตัวแกพอสมควร โพรไฟล์ที่แกส่งมาตอนสมัครงานสวยหรูมาก แต่ว่า 

ผลงานตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาแทบไม่เป็นชิ้นเป็นอนั ในฐานะที่เป็นคนรบัแก

เข้ามา ฉนัมส่ีวนต้องรบัผดิชอบด้วย ฉะนั้นฉนัจะให้โอกาสแกเท่าที่ ผอ. สั่ง”

ชายหนุ่มก�ามอืแน่นอยู่บนตกั “ครบั ผมจะพยายามให้ดทีี่สดุ จะไม่

ท�าให้สารวตัรผดิหวงั”

แม้วา่จะเหน็ใจลูกน้อง แต่คงช่วยอะไรไม่ได้มากนกั วธิพูยกัหนา้ให้

น่านน�้าทหีนึ่งเป็นการตดับท “จบธุระแล้ว แกไปได้”

ตอนที่น่านน�้าลุกจากเก้าอี้ วิธูสังเกตว่าปกเสื้อสูทของลูกน้องเปื่อย

จนเกอืบขาด เสื้อเชิ้ตกเ็ป็นสเีหลอืงหมองเพราะความเก่า 

“นี่น่าน ก่อนออกจากบ้านได้ดูกระจกบ้างหรอืเปล่า ท�าไมเสื้อผ้าแก

ถงึได้ยบัเยนิขนาดนี้”

ชายหนุ่มก้มหน้ามองเสื้อตัวเอง แล้วเงยหน้ามองสารวัตรอย่าง

กระอกักระอ่วน “เอ่อ...คอื...โทษทคีรบั ผมไม่มเีวลาส่งซ่อม...”

วิธูส่ายหน้า “ฉันว่าสูทแกมันเกินซ่อมแล้วด้วยซ�้า สภาพแบบนี้

บรจิาคยงัไม่มใีครเอาเลย เวลาประชมุกบั ผอ. ธมกร แกช่วยดูแลตวัเองให้

ดีๆ  หน่อยส ิเผื่อเขาจะเมตตาแกมากกว่านี้”

น่านน�้าพมึพ�าตอบรบัเบาๆ แล้วเดนิออกจากห้องไป สวนกบัอาทติยา

ที่ก�าลงัเดนิเข้าห้องมาพอด ีเธอสบตาเขาด้วยแววตาเหน็ใจพลางตบไหล่เขา

ทหีนึ่ง คงเดาได้ว่าสารวตัรวธิูเรยีกเขาไปคุยด้วยเรื่องอะไร




