บทน�ำ

สายฝนพร่างพรมจากฟากฟ้าจนพื้นเจิ่งนอง ผืนดินกลางป่า

ที่เคยเป็นหลุมบ่อ บัดนี้กลายเป็นแอ่งน�ำ้ ย่อมๆ มองเห็นกระจัดกระจายไป
ตลอดทาง ท้องฟ้ายามราตรีในคืนจันทร์เพ็ญ มีเพียงแสงจันทร์สอ่ งลอดผ่าน
ก้อนเมฆสีคล�ำ้ ให้พอมองเห็นหนทางแค่เพียงสลัว แต่กระนัน้ ก็ยงั ดีกว่าไม่มี
แสงใดน�ำทางพวกเขาเลย
ผู้ชายร่างสูงกระชับมือหญิงสาวพาวิง่ ฝ่าสายฝนพืน้ ฉ�ำ่ นองจนน�ำ้ สาด
กระจาย เสียงจั้กๆ ของฝนที่โปรยลงมาช่วยกลบเสียงฝีเท้าที่ย�่ำลงบนพื้น
อย่างร้อนรน เขาวิ่งพลางเหลียวมองไปข้างหลังเป็นครั้งคราว ดูว่ารอดพ้น
จากภัยอันตรายที่ก�ำลังคุกคามชีวิตแล้วหรือยัง
อยู่ดๆี มือของหญิงสาวก็หลุดออกจากฝ่ามือใหญ่ของชายหนุ่ม เธอ
ก้มตัวลง มือข้างหนึง่ ยันทีห่ วั เข่า อีกข้างหนึง่ โอบพาดล�ำตัวไปจนถึงชายโครง
เสียงหอบหายใจเข้าออกดังสะท้านราวกับนักกีฬาที่เพิ่งวิ่งผ่านเข้าเส้นชัย
“คุณรีบไปเถอะ อย่ารอฉันเลย...” เสียงอ่อนเพลียถูกเค้นออกมา
พร้อมลมหายใจหอบถี่ “ฉันไม่ไหวแล้ว ถ้าขืนคุณยังต้องวิง่ รอฉัน เราจะตาย
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ด้วยกันทั้งสองคนนะ”
“จะไม่มใี ครตาย เราต้องรอดทัง้ คู่ มานีเ่ ร็ว” เขาดึงมือข้างทีเ่ ธอใช้กมุ
ชายโครงเพื่อฉุดเธอวิ่งต่อ แล้วตอนนั้นถึงได้เห็นบางอย่างสีคล�ำ้ เป็นหย่อม
ตัดกับฝ่ามือขาวใต้แสงจันทร์
“วี! คุณบาดเจ็บตัง้ แต่เมือ่ ไหร่” เขาก้มตัวลงส�ำรวจทีช่ ายโครงข้างซ้าย
ของหญิงสาว น�้ำเสียงที่ร้องถามเต็มไปด้วยความตระหนก
เธอไม่ตอบ ได้แต่ไล่เขาด้วยน�้ำเสียงเด็ดเดี่ยว “รีบไปซะ! รีบหนีไป
ก่อนที่คุณจะหนีไม่ทัน”
ชายหนุ่มไม่เสียเวลาถามไถ่หรือตอบโต้อีกแล้ว เขารีบรุดไปที่ล�ำตัว
ข้างทีไ่ ม่ได้บาดเจ็บแล้วจับแขนเธอพาดล�ำคอหนา แขนอีกข้างโอบรอบล�ำตัว
ของเธอพร้อมกับตะโกนบอกแข่งกับสายฝน
“ผมจะพยุงคุณไปด้วยกัน!”
“ฟังฉันนะ! คุณต้องรีบ...”
“ถ้าคุณไม่ไป ผมก็ไม่ไป” เขายืนกรานทัง้ ท่าทางและน�ำ้ เสียง ตอกย�ำ้
เจตนารมณ์ของตัวเองอย่างชัดเจน
หญิงสาวเงยหน้าขึน้ มองเขา มองแววตาจริงจังและหาญกล้าทีเ่ ธอรัก
สุดหัวใจ รู้ดวี ่าเขาท�ำจริงอย่างทีพ่ ดู แน่นอน แต่สงิ่ ทีเ่ ธอต้องการไม่ใช่ความ
อยูร่ อดของตัวเอง การทีผ่ ชู้ ายคนนีย้ งั มีชวี ติ อยูต่ า่ งหาก คือความปรารถนา
สูงสุด เพราะชีวิตของเธอต่อจากนี้ มีหรือไม่มี ก็มีค่าไม่ต่างกัน
เขาโอบเอวเธอแล้วพาวิ่งต่อไป เท้าสองคู่ย�่ำลงกลางแอ่งน�้ำโดยไม่
แยแสแล้วว่าน�้ำโคลนที่สาดกระเซ็นขึ้นมาท�ำให้เนื้อตัวเลอะเทอะเพียงใด
สายฝนกระหน�่ำลงมาไม่หยุด ความหนาวเหน็บร่วมกับการเสียเลือดท�ำให้
ร่างของหญิงสาวสั่นเทิ้มจนชายหนุ่มสัมผัสได้
“อดทนหน่อยนะวี ขอแค่เราลงเรือได้เท่านั้น บนเรือน่าจะมีชุด
ปฐมพยาบาล...อีกไม่ไกลก็จะถึงแล้ว”
หญิงสาวกัดฟันแน่น ผลจากการฝึกฝนร่างกายจนแข็งแรงและทน

ศิ ว า ริ น ท ร์
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ต่อทุกสภาวะท�ำให้เธอทนแข็งใจวิ่งฝ่าสายฝนในสภาพที่ร่างกายก�ำลังเสีย
เลือด แต่รู้ดีว่าความแกร่งใกล้จะหมดลงไปทุกที
เขาพาร่างอ่อนล้าของเธอวิ่งทุลักทุเลลัดเลาะตามผืนป่าที่เลียบไปกับ
ล�ำน�้ำ จุดหมายอยู่ที่ทางโค้งของเวิ้งน�ำ้ ที่มีเรือจอดอยู่ เสียงกระสุนวิ่งแหวก
อากาศดังเฟีย้ วมาจากด้านหลัง ทัง้ คูผ่ งะไปชัว่ ขณะ ก่อนทีจ่ ะตัง้ สติใหม่แล้ว
ออกวิ่งสุดฝีเท้าเท่าทีก่ ำ� ลังและสภาพร่างกายจะเอื้ออ�ำนวย
เสียงเฟีย้ วดังอีกครัง้ คราวนีใ้ กล้ขนึ้ กว่าเดิม ในทีส่ ดุ มันก็ตามมาทัน
จนได้สินะ...
“คุณแบกฉันขึ้นหลังได้ไหม ฉันวิ่งต่อไม่ไหวแล้ว” หญิงสาวส่งเสียง
เว้าวอน
เขาไม่เสียเวลาตอบ รีบปลดแขนเธอข้ามไหล่ แล้วย่อตัวลงตรงหน้า
เธอ หลังจากขึน้ หลังเขาเรียบร้อยแล้ว ร่างแข็งแรงนัน้ ก็พาเธอวิง่ ฝ่าสายฝน
ทีเ่ ทกระหน�ำ่ อย่างไม่คดิ ชีวติ น�ำ้ หนักทีแ่ บกอยูบ่ นหลังท�ำให้เขาต้องออกแรง
มากกว่าเดิมเป็นสองเท่า แต่เขาบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวเท่านั้น อดทนอีก
นิดเดียว เขากับเธอก็จะรอดพ้นจากภัยร้ายนี้แล้ว
เสียงกระสุนดังใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ ชายหนุม่ กัดฟันแน่น ขาทัง้ สองข้าง
เริม่ อ่อนแรง แขนทีเ่ กีย่ วขาของเธอเหน็บชาจนแทบไร้ความรู้สกึ ลมหายใจ
ระอุทรี่ ะบายออกมาแทบจะมองเห็นเป็นไอเมือ่ ปะทะเข้ากับความหนาวเหน็บ
ของสายฝน มีเพียงหัวใจดวงเดียวทีส่ งั่ ร่างกายทีก่ ำ� ลังจะสิน้ เรีย่ วแรงว่าห้าม
ยอมแพ้เป็นอันขาด
“เห็นเรือแล้ว!” เขาตะโกนแข่งกับเสียงฝน ความปีตสิ ง่ ผลให้เรีย่ วแรง
มาจากไหนไม่รู้ ท�ำให้ขาของเขาวิง่ ต่อได้ทงั้ ทีม่ นั ใกล้จะสิน้ ก�ำลัง และในทีส่ ดุ
เขาก็ก้าวขึ้นท่าเทียบเรือไม้แคบๆ ที่ยื่นออกไปกลางล�ำน�้ำ เรือสีขาวล�ำใหญ่
ผูกติดอยู่กับท่า ดูมีความหวังราวกับเห็นสวรรค์อยู่ร�ำไร
“วี เดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นเรือ” เขาย่อร่างลงบนท่าเรือตรงหน้าเรือสี
ขาวล�ำนัน้ ปลดสองแขนของหญิงสาวทีโ่ อบรอบล�ำคอออก แล้วตอนนัน้ ร่าง
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ปวกเปียกทีก่ อดแนบกับแผ่นหลังของเขามาตลอดหลายนาทีทผี่ า่ นมาก็ทรุด
ฮวบลงนอนแผ่อยู่บนพื้นของท่าเรือ
ชายหนุ่มเหลียวหลังไปมอง ร่างที่นอนอยู่กลางสายฝนนั้นแน่นิ่ง
“วี?”
เขารีบคุกเข่าลงข้างหญิงสาวที่นอนนิ่งไม่ไหวติง หัวใจเต้นแรงแทบ
หลุดออกจากแผ่นอกเมือ่ เห็นของเหลวสีแดงเข้มไหลนองออกมาจากใต้ร่าง
เมือ่ เขาช้อนร่างปวกเปียกของเธอขึน้ มา มือก็สมั ผัสบางอย่างอุน่ ๆ จากแผ่น
หลัง เขายกมือสัน่ เทาข้างนัน้ และหงายมันขึน้ มาตรงหน้า ฝ่ามือข้างนัน้ ...เต็ม
ไปด้วยเลือดที่บัดนี้ก�ำลังเจือจางด้วยน�้ำฝน
นี่เธอตั้งใจรับกระสุนแทนเขาใช่ไหม เขาก้มหน้ามองเธอและเฝ้าย�ำ้
ถามตัวเอง รู้สึกหัวใจก�ำลังวิ่งละลิ่วหลุดออกจากร่าง
“วี!” เขาตะโกนเรียกหญิงสาวในอ้อมแขน “อย่านะ วี!”
เขาเขย่าร่างปวกเปียกที่นอนนิ่งจนสั่นคลอน ทว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบ
สนองใดๆ กลับมา เขาตะโกนด้วยเสียงทีฟ่ งั ไม่เป็นศัพท์ เสียงร้องโหยหวน
ราวกับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บดังก้องไปทั่วผืนน�้ำ น�้ำตาผสมกับน�้ำฝนหลั่ง
รินอาบไปทั่วใบหน้า
หยาดฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าเบื้องบนประหนึ่งร่วมร�่ำไห้ไปกับชาย
หนุ่ม เขาแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามืดมิด ราวกับวอนขอความเมตตาต่อ
สรวงสวรรค์ ทว่าค�ำตอบจากเบือ้ งบนมีเพียงหยาดน�ำ้ พร่างพรายทีห่ ลัง่ ไหล
ไม่ขาดสาย เขาอยากร�่ำร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ไว้ชีวิตเธอ แต่
เสียงร้องอันเจ็บปวดที่ออกจากปากเขาได้ในเวลานี้มีเพียงค�ำว่า
“ไม่...!”

๑
กลางฟ้านัง่ มองคนตรงหน้าทีเ่ รียกตัวเองว่า ‘แม่หมอ’ ด้วยความ

สนเท่ห์ หล่อนเป็นหญิงชราวัยประมาณหกสิบ ผมด�ำแซมด้วยผมขาว
ยาวถึงกลางหลัง ตุม้ หูหว่ งทองอันใหญ่แทรกอยูท่ า่ มกลางเส้นผมหยิกหย็อง
นิ้วผอมเหี่ยวและเล็บยาวเฟื้อยโผล่พ้นแขนเสื้อคลุมที่ปักลวดลายหมู่ดาว
ตามจักรราศี หล่อนทาบมือลงบนกองไพ่ยิปซีบนโต๊ะ แล้วหลับตาท�ำ
ปากขมุบขมิบเหมือนบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างอยู่นานเกือบครึ่งนาที
“หยิบไพ่ออกมาสิบใบค่ะคุณหนู” แม่หมอบอกหลังจากสวดเสร็จ
และใช้มือข้างหนึ่งเกลี่ยไพ่ในกองจนเรียงเหลื่อมกันเป็นแถวยาวไปกับโต๊ะ
กลางฟ้ากวาดตามองไพ่ที่วางเรียงกันยาวเป็นงู งุนงงกับขั้นตอน
เพราะไม่เคยดูหมอไพ่ยปิ ซีมาก่อน ทีเ่ ธอโผล่มาถึงทีน่ กี่ เ็ พราะค�ำเล่าลือของ
ชาวเน็ตว่าหมอดูรายนี้แม่นย�ำราวกับมีตาที่สาม เธอจึงลองโทร. ไปตาม
หมายเลขที่ให้ไว้และได้รับแจ้งเวลานัดหมายให้มาพบแม่หมอคนนี้ท่ี ‘ห้อง
พยากรณ์’ ที่ความจริงแล้วเป็นแค่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกในซอกหลืบของห้าง
สรรพสินค้าระดับล่างย่านชานเมืองเท่านั้น
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จะแม่นจริงไหมเนี่ย...กลางฟ้าคิด นิ้วชี้จดลงบนไพ่ที่เรียงซ้อนเป็น
แถวยาวด้วยท่าทางลังเล ก่อนจะชะงักเมือ่ ได้ยนิ เสียงของแม่หมอทีพ่ ดู เตือน
“ถ้าคุณหนูไม่เชื่อ มันจะไม่แม่นนะคะ ไพ่พวกนี้มีพลังมาก อย่าได้
ลองดีเด็ดขาด”
หญิงสาวแอบสะดุ้งที่แม่หมอพูดดักความคิดของเธอได้ราวกับอ่าน
ใจออก เธอกลั้นหายใจ แล้วปาดไพ่ออกมาทีละใบจนครบสิบ
ปลายนิ้วที่มีเล็บยาวเฟื้อยของแม่หมอกวาดไพ่ที่เหลือกลับเข้ากอง
ด้วยความว่องไว แล้วหยิบไพ่ทงั้ สิบใบทีถ่ กู เลือกมาไว้ในมือ ผิวรอบดวงตา
ทีเ่ หีย่ วย่นตามวัยบีบขยับเข้าหากันจนดวงตาหรีเ่ ล็กระหว่างมองไพ่สบิ ใบนัน้
อย่างครุ่นคิด กลางฟ้ารู้สึกเหมือนรอฟังผลการวินิจฉัยจากหมอหลังถูก
ส่งตัวไปเอกซเรย์เพราะพบความผิดปกติบางอย่าง
“ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ย�่ำแย่ของคุณหนู...พบกับความผิดหวัง
มากมายเกือบทุกเรือ่ ง เรือ่ งงานก็ไม่สมหวัง ความรักก็อกหัก...” เล็บแหลม
ของแม่หมอจิกไพ่ใบแรกแล้วเลื่อนมาวางตรงหน้าหญิงสาว
คนเรามาหาหมอดูก็เพราะมีเรื่องผิดหวังหรือไม่ก็อกหักทั้งนั้นแหละ
ถ้าชีวิตสุขสมหวังดีจะหาดูหมอหรือ กลางฟ้าจึงยังไม่ให้ราคาแก่แม่หมอ
คนดัง แม้ว่าสิ่งที่ท�ำนายทายทักนั้นเป็นจริงก็ตาม
แม่หมอเงยหน้าจากไพ่แล้วเหลือบตามองหญิงสาวแก้มเนียนใส
ราวกับเด็กสาววัยรุน่ ราวกับอ่านใจได้วา่ เธอยังไม่เชือ่ น�ำ้ ยาไพ่ยปิ ซี “คุณหนู
ท�ำงานเกีย่ วกับขีดๆ เขียนๆ ทีเ่ ป็นงานสร้างสรรค์ความบันเทิง ดูแล้วน่าจะ
เป็นนักเขียน”
คราวนีห้ ญิงสาวถึงกับยกสองมือขึน้ ทาบปิดปากอย่างทึง่ จัด เอาแล้ว
สิ! แม่หมอแผลงฤทธิ์แล้ว
“ว้าว! แม่หมอรูไ้ ด้ไงเนีย่ ” กลางฟ้าตาโต “แล้ว...แล้วหนูจะมีหนังสือ
ตีพิมพ์กบั ส�ำนักพิมพ์เมื่อไหร่คะ”
แม่หมอวางไพ่อีกใบตรงหน้ากลางฟ้า ไม่เข้าใจว่าภาพบนหน้าไพ่สื่อ
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ถึงอะไร แต่ดูจากท่าทางสิ้นหวังท้อแท้ของคนในไพ่แล้วท่าทางจะไม่ใช่ไพ่ดี
“ไพ่บอกว่าคุณหนูตั้งใจท�ำงานหนักมาก ทุ่มเทเต็มร้อย นั่งหลังขด
หลังแข็งเขียนมาเป็นเดือนๆ” แม่หมอหลับตาเหมือนก�ำลังมองเห็นภาพใน
นิมิต “แต่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า และจะยังถูกปฏิเสธอยู่อย่างนี้ต่อไป
เคยได้ยนิ ไหมคะ ความพยายามอยูท่ ไี่ หน ความพยายามก็ยงั อยูท่ น่ี นั่ ไม่มี
วันสมหวัง...”
หญิงสาวถึงกับหัวใจห่อเหี่ยวไป
“แล้วความรักของหนูละ่ ” เธอเปลีย่ นเรือ่ งถามเผือ่ จะมีอะไรดีขนึ้ บ้าง
“แม่หมอมองเห็นค�ำว่า ‘เป็นไปไม่ได้’ ค่ะ” แม่หมอหงายไพ่อีกใบ
“ตอนนี้เขาอยู่ไกลคนละฟากโลกกับคุณหนู เขาเลือกความรักที่อยู่ใกล้ตัว
ผูช้ ายคนนีเ้ ป็นไม้เลือ้ ยนะคะ อยูใ่ กล้ใครไม่ได้เลย คุณหนูคบไปก็มแี ต่เรือ่ ง
ให้เสียน�้ำตา”
กลางฟ้าแทบน�้ำตาร่วงเมื่อเจอค�ำพยากรณ์โหดสองเรื่องติดกัน แล้ว
นึกเสียใจที่โผล่มาท้าพิสูจน์เพราะอยากรู้ว่าชีวิตที่ติดแหง็กอยู่กับความล้มเหลวจะดีขนึ้ สักทีหรือยัง แต่ค�ำบอกเล่าของหมอดูยงิ่ ท�ำให้เธอหมดก�ำลังใจ
แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม่หมอคนนีแ้ ม่นย�ำจริง โดยเฉพาะเรือ่ งความ
รัก เมือ่ สองเดือนก่อน เพือ่ นสาวทีก่ ำ� ลังเรียนอยู่อเมริกา รัฐเดียวกับพีช่ าติ
โทร. มาละล�่ำละลักเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้พี่ชาติก�ำลังควงสาวไทยที่ไปเรียน
ภาษาที่นั่นเป็นแฟนอย่างออกนอกหน้า กลางฟ้าแทบท�ำมือถือตกพื้นด้วย
ความเหลือเชื่อ จ�ำได้ว่าเพิ่งส่งพี่ชาติขึ้นเครื่องไปเมื่อสามเดือนก่อนเท่านั้น
พอเธอซักเขาเรื่องนี้ พี่ชาติก็หายต๋อมไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย
แม่หมอเหลือบมองดวงตาปลายหางชี้เหมือนตาแมวที่มีหยาดน�้ำตา
คลอและหยดลงมาเปื้อนแก้มใสแล้วนึกเวทนา หล่อนวางไพ่ใบใหม่แล้ว
ตบหลังมือกลางฟ้าเบาๆ
“ดวงของคุณหนูแปลกค่ะ ความส�ำเร็จกับความรักจะต้องมาด้วยกัน
แต่มขี อ้ แม้วา่ คุณหนูตอ้ งออกเดินทางนะคะ อย่าใช้ชวี ติ อยูก่ บั บ้านแล้วจะได้
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พบทั้งสองอย่างสมดังใจหวัง”
กลางฟ้าปาดน�้ำตาอย่างมีความหวัง “ออกเดินทางแล้วจะสมหวัง?
เป็นวิธีแก้เคล็ดเหรอคะ”
“คุณหนูจะต้องออกไปผจญภัยในโลกกว้างที่ไกลออกไปจากบ้าน
เพราะดวงของคุณหนูถูกครอบง�ำโดยอิทธิพลของพ่อแม่ พวกท่านปกป้อง
คุณหนูเหมือนนกน้อยในกรงทอง ตราบใดที่คุณหนูยังอยู่ใต้ปีกของพ่อแม่
คุณหนูจะไม่มวี นั โบยบินออกสูโ่ ลกกว้างได้เลย ความท้าทายและการผจญภัย
คือตัวแปรความส�ำเร็จของคุณหนูเลยนะคะ”
แม่หมอพูดถึงเรือ่ งพ่อแม่ของเธอได้ถกู ต้อง แต่ปญ
ั หาคือทัง้ คูจ่ ะยอม
ให้เธอโบยบินออกสู่โลกกว้างได้อย่างไรนี่แหละ ล�ำพังแค่เธอขอไปเที่ยว
ต่างจังหวัดกับเพือ่ น พ่อกับแม่ยงั ขับรถตามไปทัง้ ๆ ทีเ่ ธอก็อายุยสี่ บิ ห้าแล้ว
“คุณหนูมีโอกาสได้เป็นนักเขียนชื่อดังเลยนะ หนังสือของคุณหนู
ประสบความส�ำเร็จอย่างท่วมท้นภายในช่วงเวลาจากนีไ้ ปอีกแค่ปเี ดียว” แม่หมอบอกพลางหงายไพ่ใบใหม่ “แต่...คุณหนูจะต้องออกเดินทาง ออกไปอยู่
ที่ไหนสักแห่งก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ”
นักเขียนชือ่ ดัง? หนังสือจะประสบความส�ำเร็จท่วมท้น? แต่ตอ้ งออก
ไปให้ไกลจากกรุงเทพฯ ปัญหามันอยู่ตรงประโยคสุดท้ายนี่แหละ
แม่หมอหยิบไพ่อีกใบขึ้นมา หลังจากอ่านไพ่อยู่ครู่หนึ่ง แกก็รีบพูด
ด้วยน�้ำเสียงยินดีเหมือนผู้ชนะ
“นี่ไง เป็นอย่างที่แม่หมอพูดจริงๆ การออกไปสู่โลกภายนอกครั้งนี้
คุณหนูจะพบเนื้อคู่ด้วยนะ”
“หนูจะเจอเนื้อคู่แล้วเหรอคะ!” ดวงตาเหมือนแมวเบิกกว้างขึ้นอีก
หลายเท่า “เขาเป็นใครคะ หล่อไหม รวยไหม ท�ำงานอะไร”
“คู่ของหนูอยู่ในแวดวงคนมีสี ถ้าไม่ใช่ทหารก็ตำ� รวจนีล่ ะค่ะ หน้าตา
หล่อเหลาทีเดียวเชียว แต่เขาเป็นคนมีอดีตนะคะ”
กลางฟ้าเบ้ปากท�ำหน้ายี้ “อี๋...คนมีอดีต แบบพ่อม่ายลูกติดอย่างงี้
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เหรอคะ”
“ไม่ขนาดนั้น แต่เขาเคยสูญเสียคนรักไปและเจ็บปวดแสนสาหัสจน
ปฏิเสธไม่อยากมีความรักอีกครั้ง แต่ความน่ารัก บ้องแบ๊ว และสดใสของ
คุณหนูจะท�ำให้เขาลืมอดีตได้ แล้วเขาจะรักคุณหนูมากเลยละ” แม่หมอวาง
ไพ่ลงตรงหน้า “เขาคือรักแท้ที่นำ� ความรักที่แสนอบอุ่นเข้ามาในชีวติ เขาจะ
เป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องอยู่กลางฟ้าของคุณหนูเลยนะ”
ภาพบนหน้าไพ่ใบนั้นเป็นรูปดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีเจิดจ้า บ่งบอกถึง
ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง
‘ไพ่ดวงอาทิตย์’ เธอนึกภาพหนุ่มหล่อในเครื่องแบบผู้มีความหลัง
ปวดร้าว และได้เธอไปเป็นผูร้ กั ษาบาดแผลในใจแล้วเริม่ ได้ไอเดียพลอตนิยาย
เรื่องใหม่ในหัว
แม่หมอเหลือไพ่ใบสุดท้ายในมือ แต่ยังไม่ยอมหงายหน้าไพ่ออกมา
หล่อนพูดกับกลางฟ้าว่า “ไพ่ใบสุดท้ายนีจ้ ะบอกเหตุการณ์สำ� คัญในอนาคต
อันใกล้ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณหนู ตั้งใจฟังนะคะ”
กลางฟ้ากลัน้ ใจรอฟังอย่างตืน่ เต้น มองตามมือผอมเหีย่ วของแม่หมอ
ที่พลิกหงายไพ่ขึ้นมาราวกับเฉลยแผ่นป้ายเกมโชว์ว่าจะแจ็กพอตแตกหรือ
ไม่
‘ขอให้ไพ่ออกมาเป็นสิบเหรียญทอง เงินเป็นถุงเป็นถังด้วยเถอะ
เพี้ยง!’ กลางฟ้าหลับตาอธิษฐาน
ไพ่ใบสุดท้ายถูกวางหงาย เป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวในวงกลมวงใหญ่
ใบหน้าจันทร์เสีย้ วนัน้ ดูประสงค์รา้ ยเหมือนใบหน้าปิศาจ แม่หมอถึงกับหน้า
ถอดสี
“ก่อนที่จะสมหวังในความรัก จะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางโดยผู้ชาย
คนหนึ่ง เขาจะเข้ามาพัวพันกับคุณหนู”
“เป็นรักสามเส้าเหรอคะ”
“อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่แม่หมอมองเห็นการหลอกลวงและความ
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ตายด้วย”
“ฟังดูน่ากลัวจัง เขาจะลวงหนูไปฆ่าอย่างนั้นหรือเปล่า” กลางฟ้าท�ำ
หน้าสยอง
หญิงชราส่ายหน้า “เรือ่ งนัน้ ไม่ตอ้ งห่วง ดวงของคุณหนูยงั ไม่ถงึ ฆาต
ค่ะ แต่มันต้องเกี่ยวข้องกับความตายแน่นอน”
กลางฟ้าหรี่ตาจ้องไพ่ดวงจันทร์เสี้ยวใบนั้น ราวกับสามารถมองเห็น
ใบหน้าชายคนนัน้ ได้...ผูช้ ายคนทีจ่ ะน�ำมาซึง่ การหลอกลวงและความตายน่ะ
เหรอ คนที่มีชีวิตเรียบง่ายอย่างเธอจะเจอคนแบบนี้ได้อย่างไร
“ดวงชะตาคนเราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณหนู ขอให้โชคดี”
เมื่อกลางฟ้าออกมายืนอยู่นอกห้องพยากรณ์แล้ว เธอพยายามนึก
ทบทวนไพ่ใบต่างๆ ทีแ่ ม่หมอเปิดออกมาพร้อมค�ำพยากรณ์ แต่ภาพไพ่ทยี่ งั
ติดแน่นอยู่ในความทรงจ�ำมีอยู่เพียงสองใบ
ไพ่ดวงอาทิตย์และไพ่ดวงจันทร์

สามเดือนต่อมา

ณ อาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หญิงและ
ชายวัยกลางคนคู่หนึง่ กับชายหนุ่มอีกคนก�ำลังยืนห้อมล้อมหญิงสาวตัวเล็ก
ร่างบางทีม่ หี น้าตาน่ารักซุกซนเหมือนแมว พวกเขาผลัดกันพูดบางอย่างและ
สวมกอดเธอครั้งแล้วครั้งเล่า หญิงวัยกลางคนที่น่าจะเป็นแม่หยิบกระดาษ
ทิชชูขนึ้ ซับน�ำ้ ตาเป็นระยะ ใครก็ตามทีเ่ ห็นย่อมต้องคิดว่าเป็นการส่งลูกสาว
ที่จะเดินทางไปยังดินแดนโพ้นทะเล
“ยายกลาง ไปถึงทีโ่ น่นแล้วลูกจะต้องโทร. กลับมาทีบ่ ้านทุกวัน ต้อง
ออนไลน์ตลอดเวลา และถ่ายรูปทีท่ ำ� งานให้พ่อกับแม่ดดู ้วย ถ้าออกไปไหน
ข้างนอก จะต้องเปิดเฟซไทม์ให้แม่รคู้ วามเคลือ่ นไหวของลูกทุกครัง้ และจะ
ต้องเช็กอินบอกต�ำแหน่งลูกให้แม่รู้ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน...” เสียงของแม่
สั่นเครือระหว่างก�ำชับกลางฟ้าเป็นรอบที่เท่าไรจ�ำก็ไม่ได้ ตรงลานหน้าจุด
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เช็กอินฝั่งผู้โดยสารขาออก
“ลูกต้องส�ำรวจประตูบา้ นทุกครัง้ ก่อนเข้าออก ห้ามลืมเด็ดขาด ไปถึง
แล้วต้องติดกล้องวงจรปิดเป็นอย่างแรก เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พ่อดู
ด้วย” คนเป็นพ่อส�ำทับต่อ
“โอย...พ่อฮะ แม่ฮะ พอเถอะ” เสียงร้องอย่างอิดหนาระอาใจจากชาย
หนุม่ ตัวโตทีห่ น้าตาเหมือนกลางฟ้าพูดขัด “นีส่ งั่ เสียกันอย่างกับว่ายายกลาง
ก�ำลังจะย้ายไปอยู่ซีเรียงั้นแหละ นี่น้องไปแค่เชียงใหม่เองนะ”
“อย่าใช้ค�ำว่า ‘แค่’ นะตะวัน น้องเคยออกต่างจังหวัดคนเดียวซะ
ที่ไหน แล้วจะไม่ให้แม่เป็นห่วงได้ยังไง”
ว่าแล้วแม่ของกลางฟ้าก็ใช้กระดาษทิชชูซบั น�ำ้ ตาอีกครัง้ กลางฟ้าหัน
ไปสบตากับภูตะวันพี่ชาย แล้วต่างก็กลอกตาให้กัน
“พ่อคะ แม่คะ ไปถึงที่น่นั หนูต้องท�ำงาน ไม่ว่างท�ำทุกอย่างที่พ่อแม่
ต้องการหรอกค่ะ แต่เอาเป็นว่าจะไลน์มาทุกวันอย่างแน่นอน รับเลยว่า
ทุกคนจะไม่รู้สึกเหมือนหนูไปอยู่ห่างไกลบ้าน แต่ขอร้องเถอะค่ะ แม่หยุด
ร้องไห้สักที”
“แต่พอ่ กับแม่จะไม่ได้กอดลูกและส่งลูกเข้านอนทุกคืนแล้วน่ะสิ” พ่อ
พูดบ้าง ท�ำเอาแม่ต้องปิดปากสะอื้น
ภูตะวันถึงกับตบหน้าผากดังฉาด “โอ๊ย! ปีนี้ยายกลางอายุย่ีสิบห้า
แล้วนะ พ่อกับแม่จะส่งมันเข้านอนไปจนถึงอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย!”
“ก็จนกว่าพ่อจะเข้าไปหอมหน้าผากลูกก่อนนอนไม่ได้ เพราะกลาง
แต่งงานไปแล้วไงล่ะ” พ่อพูดเสียงเศร้าๆ
“บ้าเหรอคุณ ฉันยังไม่ยอมให้ลกู แต่งงานหรอกนะ ผูช้ ายคนนัน้ เป็น
ใครมาจากไหน จู่ๆ จะเอายายกลางไปจากเราไม่ได้เด็ดขาด” แล้วแม่ก็หัน
ไปพูดสีหน้าจริงจังกับกลางฟ้า “เบบีข๋ องแม่ สัญญากับแม่ได้ไหมว่าไปทีน่ นั่
แล้วอย่าเพิ่งรีบมีแฟนนะลูก ลูกต้องให้แม่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เดี๋ยว
จะช�ำ้ ใจแบบที่ไอ้ชาติมันท�ำกับลูกอีก”
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ตอนนี้กลางฟ้านึกอยากขึ้นเครื่องให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
“เพราะพ่อกับแม่ทำ� กับยายกลางเหมือนเป็นเด็กน้อยแบบนีไ้ ง มันถึง
ได้ไม่ทันคนจนถูกผู้ชายหลอกนี่ไงล่ะ” พี่ชายโวย
“นี่แม่ก็ยอมปล่อยยายกลางไปอยู่ไกลถึงเชียงใหม่แล้วไง เข้าใจกัน
บ้างสิว่ามันต้องห่วงกันเป็นธรรมดา เดี๋ยวสักวันแกก็จะมีลูก จะได้เข้าใจ
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่ารู้สึกยังไงเวลาที่ลูกน้อยบินจากรังไปแบบนี้” ว่า
แล้วแม่ก็สะอื้นจนพูดต่อไม่ได้ พ่อต้องโอบไหล่แม่มากอดปลอบ
กลางฟ้าหันไปส่ายหน้ากับภูตะวันเป็นเชิงว่าหยุดเถียงพ่อกับแม่เถอะ
พี่ชายของเธอถอนหายใจพร้อมกับส่ายหน้าแรงๆ แต่แล้วบางอย่างก็สะดุด
สายตาเขาจนต้องชะโงกหน้าข้ามไหล่พอ่ มองไปยังคนทีก่ ำ� ลังเดินตรงเข้ามา
“นั่นวิธูมาแล้ว”
สมาชิกครอบครัวอัคราหันไปมองตามเสียงของภูตะวัน เห็นชายหนุม่
รูปร่างสูงสง่าผ่าเผยในชุดสูทสีด�ำประหนึ่งสายลับในจอโทรทัศน์ ชุดสีด�ำ
ทัง้ ตัวยิง่ ขับเน้นให้หนุ่ สูง ไหล่กว้าง และแข้งขายาวเพรียวดูโดดเด่นสะดุดตา
ผมสีดำ� ถูกหวีเสยขึน้ อวดโครงหน้าหล่อคมเข้มราวกับนายแบบอิตาลี จนผูค้ น
ละแวกนั้นหันไปมองตาม
เขาเดินเคียงคู่มากับหญิงสาวที่แต่งตัวคล้ายกัน แต่เป็นชุดสูทกับ
กระโปรงแทนทีจ่ ะเป็นกางเกง ใบหน้าของเธอสวยคมและโหนกแก้มสูง รวบ
ผมเป็นหางม้าดูคล่องแคล่ว เรือนร่างงดงามที่มีส่วนโค้งเว้าราวกับนาฬิกาทรายก้าวเป็นจังหวะเดียวกับก้าวยาวๆ ของชายหนุ่มที่เดินมาด้วยกัน
เมื่อสองหนุ่มสาวเดินมาใกล้ครอบครัวอัครา ชายหนุ่มก็ยกมือไหว้
พ่อแม่ของกลางฟ้าทันที
“คุณพ่อคุณแม่ครับ” เขายิม้ กว้างทักทายด้วยน�ำ้ เสียงกันเอง ผิดจาก
ท่าทางเคร่งขรึมของเขา “คิดถึงจังเลยครับ ทุกคนสบายดีหรือเปล่า”
“วิธู!” แม่ของกลางฟ้ากางแขนออกเพื่อให้ชายหนุ่มตัวโตโน้มตัวลง
มากอดอย่างสนิทสนม “แม่คดิ ถึงวิธจู งั เลย ไม่ได้เจอกันหลายปี กลายเป็น

ศิ ว า ริ น ท ร์

l

19

หนุ่มหล่อสะโอดสะองไปแล้วนะลูก”
“ได้เป็นสารวัตรอยูท่ เี่ ชียงใหม่ซะด้วย เก่งจริงนะวิธ”ู พ่อตบไหล่ชาย
หนุ่มรูปหล่อแรงๆ
วิธูผละจากอ้อมกอดของแม่ เพื่อขยับตัวเข้ามาให้พ่อลูบศีรษะอย่าง
รักใคร่
ภูตะวันเขย่าไหล่เพือ่ นรักแรงๆ “เฮ้ย วิธู ขอบใจมากเลยว่ะทีอ่ ตุ ส่าห์
บินลงมารับยายกลางถึงกรุงเทพฯ ขอโทษที่ต้องรบกวนแกนะ”
“เรื่องเล็กน่า นั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่แค่ชั่วโมงเดียวเอง” แล้วเขา
ก็หนั ไปทางน้องสาวตัวเล็กทีย่ นื ยิม้ แฉ่งอยูข่ า้ งๆ สายตาทีม่ องเธอเต็มไปด้วย
ความรักใคร่และอ่อนโยน
“ว่าไง ยายเปี๊ยกของพี่ เธอนี่ไม่ได้ตัวโตขึ้นจากเมื่อก่อนเลยนะ” วิธู
พูดพลางโอบกอดกลางฟ้าจนร่างเล็กๆ หายเข้าไปในอ้อมแขนกว้าง
หญิงสาวหัวเราะเสียงใส “พีว่ ธิ กู !็ ไม่เจอกันนานขนาดนี้ ยังล้อกลาง
เรื่องเดิมไม่เลิกเลยนะ”
“เอาน่า ถึงแม้จะเตีย้ เท่าเดิม แต่ความสวยเปลีย่ นไปมากเลยนะ ผม
ยาวแบบนี้เหมาะกับกลางมาก” วิธูถอยออกมามองหญิงสาว พูดพลางจับ
ปลายผมยาวที่ดัดเป็นลอนคลายๆ ขึ้นมาแล้วปล่อยให้ทิ้งตัวสลวยกลาง
อากาศ แล้วกวาดมองลงมาที่เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวคอปาดกว้างอวดไหปลาร้า
เนื้อผ้าฉลุลวดลายหวานกับกางเกงยีน
“เด็กน้อยของพี่ เธอโตเป็นสาวแล้วจริงๆ”
กลางฟ้ามองชายหนุ่มที่เป็นเสมือนพี่ชายอีกคน ใบหน้าอ่อนโยนที่มี
รอยยิ้มตลอดเวลาของเขาไม่เปลี่ยนไปจากสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มนักเรียน
นายร้อยร่วมรุ่นกับภูตะวัน แต่ที่เปลี่ยนไปก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นกลับท�ำให้เขา
ดูเปี่ยมด้วยเสน่ห์แบบผู้ใหญ่เต็มตัว รวมถึงหุ่นที่เคยผอมโย่งอย่างกับเสา
ไฟฟ้า บัดนี้มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นล�ำ่ สัน
ความสูงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์โดดเด่นถึง ๑๙๐ เซนติเมตร ท�ำให้วธิ มู อง
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ใครก็ตัวเล็กไปหมด โดยเฉพาะยายเปี๊ยกของเขา อันที่จริงเธอก็ไม่ได้เตี้ย
ขนาดนั้น กลางฟ้าสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ไม่ถึงกับตัวเล็ก แต่เวลายืนเทียบ
กับวิธูแล้วก็ไม่แปลกที่เขาเรียกเธออย่างนั้น
“ตัง้ แต่พวี่ ธิ ไู ปรับราชการอยูเ่ ชียงใหม่กไ็ ม่มาหาเราทีบ่ า้ นอีกเลย หรือ
ว่ามัวแต่มีแฟนคะ” กลางฟ้ามองผ่านวิธูไปยังหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลัง
เขาท�ำท่านึกขึน้ ได้ ก่อนจะหันไปหาหญิงสาวทีม่ าด้วยกันซึง่ แยกไปยืน
ห่างจากวงสนทนา
“เอ่อ...อาท มานีส่ ”ิ เขาหันไปเรียกหญิงสาวหน้าตาสะสวยให้เดินเข้า
มาร่วมวง “นีพ่ อ่ แม่ของภูตะวัน เพือ่ นรักของผมทีจ่ บนายร้อยต�ำรวจมาด้วย
กัน และนี่คือกลางฟ้า น้องสาวคนละพ่อคนละแม่ของผม”
ประโยคหลังนั้นเขาพูดติดตลก แต่บ่งบอกถึงความสนิทสนมเป็น
อย่างดี หญิงสาวคนนั้นยกมือไหว้ทุกคน แล้วหันมาส่งยิ้มใจดีให้กลางฟ้า
“นีค่ อื อาทิตยา เรียกว่าอาทก็ได้ เป็นผู้ช่วยผมทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารซีซยี ู
ครับ”
ภูตะวันรีบกระทุ้งสีข้างของเพื่อนทันที “เฮ้ย มีแฟนสวยขนาดนี้ ไม่
เห็นเคยบอกกันมั่งเลยนะวิธู”
“ไม่ใช่แฟน” วิธกู ระซิบกระซาบ สีหน้าดูออกทันทีว่ากระอักกระอ่วน
“อาทกับฉันเป็นแค่ผู้ร่วมงานเท่านั้นจริงๆ”
ก่อนที่ภูตะวันจะแซ็วเพื่อนต่อ วิธูก็รีบโพล่งออกมาเหมือนเป็นการ
ตัดบท “เอ่อ คุณพ่อคุณแม่ครับ ผมมีข่าวดีจะบอก บ้านเช่าหลังที่อยู่เยื้อง
กับบ้านของผม ในที่สุดเจ้าของก็ยอมปล่อยให้เช่าแล้วนะครับ ผมก็เลย
ติดต่อเช่าบ้านหลังนั้นให้กลางแล้ว น้องจะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตาผม”
แม่ท�ำหน้าโล่งอก “ถ้าอย่างนั้นก็ค่อยเบาใจ แม่ฝากน้องด้วยนะวิธู
ช่วยดูทีว่ายายกลางล็อกบ้านทุกวันหรือเปล่า”
“ไม่ตอ้ งห่วงครับ ผมจะดูแลกลางอย่างดีแน่นอน” เขาหันไปพยักหน้า
ให้กลางฟ้า “ไปกันเถอะกลาง ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว”
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“เดี๋ยวก่อน กลาง” พ่อดึงกลางฟ้าไว้แล้วลากกลับมาให้หันมาเผชิญ
หน้า “สัญญาของเราคืออะไร ไหนท่องให้พ่อฟังก่อน”
หญิงสาวถอนหายใจแรงๆ อย่างเบื่อหน่ายเต็มทน “หนูสัญญาว่าจะ
ไม่ท�ำเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายทุกชนิด หนูจะไม่ก่อเรื่องที่ทำ� ให้พ่อกับแม่
ต้องเป็นห่วง หนูจะเชื่อฟังพี่วิธูเสมือนเป็นผู้ปกครองของหนู และถ้าหาก
ฝ่าฝืนค�ำสัญญา หนูยินดีให้พี่วิธูส่งกลับบ้าน จบนะคะ”
แต่หลังจากนั้นก็ใช่ว่าจะจบเพียงเท่านั้น กว่าวิธูจะพากลางฟ้าไปขึ้น
เครือ่ งได้ ก็ตอ้ งรอคอยครอบครัวอัคราร�ำ่ ลาลูกสาวคนเล็กอยูอ่ กี เกือบยีส่ บิ
นาที ตอนที่กลางฟ้าเดินเข้าไปในห้องผู้โดยสารขาออก เธอจึงถอนหายใจ
โล่งอก ในที่สุดเธอก็หลุดออกมาจากอ้อมอกอันแสนอบอุ่นจนร้อนระอุของ
พ่อแม่ได้สักที

เครือ่ งบินภายในประเทศพุง่ ทะยานขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า หญิงสาวมองผ่านช่อง

หน้าต่างไปยังท้องฟ้าสีฟ้าใส รู้สึกได้ว่าความหวังใหม่ก�ำลังรอคอยเธออยู่
ทีไ่ หนสักแห่ง แม้ไม่รวู้ า่ ต่อจากนีช้ วี ติ จะเผชิญกับอะไร แต่ความเชือ่ มัน่ ลึกๆ
ท�ำให้เธอสัมผัสได้ว่าสิ่งดีๆ ก�ำลังจะเริ่มต้น แม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในค�ำ
ท�ำนายของแม่หมอ แต่คำ� พูดประโยคหนึง่ ทีจ่ ำ� ฝังอยูใ่ นใจมากทีส่ ดุ ก็คอื ถึง
เวลาแล้วทีเ่ ธอจะต้องบินออกจากรังอันอบอุน่ ของพ่อแม่และใช้ชวี ติ ตามทาง
ของตัวเองสักที
“พี่แปลกใจเธอมากเลยนะ ยายกลาง นึกยังไงถึงได้มาเป็นครูสอน
เด็กประถมได้” วิธูเอ่ยมาจากที่นั่งข้างๆ ที่อยู่อีกแถวหนึ่งบนเครื่องบิน
ค�ำถามของเขาปลุกให้เธอตื่นจากภวังค์ “สมัยก่อนตอนพี่มาหาไอ้ตะวันที่
บ้านทีไร จะต้องเห็นเธอก้มหน้าก้มตาพิมพ์อะไรยุกยิกทัง้ วัน นึกว่ากลางจะ
ลงเอยด้วยการเป็นนักเขียนซะอีก”
“กลางก็ยังเขียนหนังสืออยู่เหมือนเดิมค่ะพี่วิธู แต่ระหว่างที่ยังเขียน
ไม่เสร็จ กลางอยากหางานสักอย่างท�ำเลี้ยงตัวเองไปด้วยค่ะ”
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หลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกตาม
ค�ำแนะน�ำของหมอดู เธอก็ตระหนักได้ถงึ ความจริงข้อหนึง่ ว่า ถ้าจะอยูด่ ้วย
ล�ำแข้งของตัวเองให้ได้ เธอต้องมีงานท�ำระหว่างวิง่ ไล่ตามความฝันทีจ่ ะเป็น
นักเขียน เธอใช้เวลาติดต่อเพือ่ นฝูงเก่าแก่อยูพ่ กั ใหญ่ๆ จนในทีส่ ดุ ก็ได้งาน
เป็นครูสอนในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
“พีว่ ธิ เู คยเห็นโรงเรียนทีก่ ลางจะไปสอนหนังสือหรือยังคะ หน้าตาเป็น
ยังไงบ้าง” หญิงสาวนึกขึ้นได้จึงถามอย่างตื่นเต้น
“โรงเรียนประถมกลอรีนนั่ น่ะเหรอ สวยมาก อย่างกับโรงเรียนทีต่ า่ งประเทศเลย เป็นโรงเรียนสองภาษาชื่อดังของเชียงใหม่ เห็นมีแต่เด็กรวยๆ
ไปเรียนทั้งนั้น กลางไปสมัครเป็นครูที่นั่นได้ยังไง”
เธอยืน่ ตัวข้ามทางเดินตรงกลางล�ำเครือ่ งบิน ท�ำท่าเหมือนกระซิบบอก
ความลับ
“ผู้อ�ำนวยการดาวรุ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมอปลายของกลางเอง พ่อ
ของเธอเปิดโรงเรียนนี้ให้เธอบริหารจัดการ และก�ำลังต้องการครูสอนวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่พอดี กลางก็เลยอาศัยความสนิทสนมส่วนตัวนิดหน่อย
ของานเพื่อน ก็เลยบังเอิญได้งานน่ะค่ะ”
“จบด้วยคะแนนเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ไม่เรียกว่าบังเอิญหรอก” วิธู
มองเธออย่างเคร่งขรึมจริงจัง “อีกหน่อยพีต่ อ้ งเรียกเธอว่าครูกลางฟ้าแล้วสิ”
“ดาวรุ่งบอกว่าทีโ่ รงเรียนมีครูฝรัง่ กับเด็กลูกครึง่ เยอะ ก็เลยให้กลาง
คิดชื่อภาษาอังกฤษไว้ กลางตั้งใจว่าจะใช้ช่อื ครูซันนีค่ะ”
“ครูซันนี” วิธูยิ้ม “ชื่อน่ารักเหมาะกับเธอดีนะ”
“น้องกลาง แลกทีก่ บั พีไ่ หม จะได้นงั่ คุยกับสารวัตรสบายๆ” อาทิตยา
ทีน่ งั่ ข้างวิธอู ยูร่ มิ หน้าต่างอีกฟาก ยืน่ หน้าออกมาร้องถามหลังจากเห็นสองคน
กระซิบกันข้ามทางเดินมาพักหนึ่งแล้ว
กลางฟ้ายื่นหน้าไปตอบอาทิตยาบ้าง “ไม่เป็นไรค่ะพี่อาท พี่วิธูนั่ง
ข้างๆ กลางไม่ได้หรอกค่ะ พี่เขาขี้ร�ำคาญคนอยู่ไม่สุข”
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เธอปฏิเสธแบบทีเล่นทีจริง เพราะสัมผัสความรู้สึกแปลกๆ ระหว่าง
หนุ่มสาวคู่นี้ได้ต้ังแต่ที่สนามบินแล้ว ดูเหมือนว่าสองคนนี้มีปฏิกิริยาเคมี
บางอย่างต่อกัน เธอสงสัยว่าพี่ชายสุดหล่อคนนี้ก�ำลังแอบปลูกต้นรักกับ
หญิงสาวสวยมาดขรึมคนนี้อยู่หรือเปล่า
“เดีย๋ วพอเครือ่ งลงแล้ว คุณกลับซีซยี ไู ปก่อน ผมจะพากลางฟ้าไปส่ง
ที่บ้าน” วิธูหันไปพูดกับอาทิตยา
หญิงสาวรับค�ำเบาๆ แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็น่งั กันเงียบๆ กลางฟ้าจึงหัน
ไปถามวิธูอีกครั้ง “ซีซียูมันคืออะไรเหรอคะ กลางได้ยินพี่วิธูกับพี่ตะวันพูด
กันตั้งแต่อยู่สนามบินแล้ว”
“ซีซยี เู ป็นค�ำย่อของ Counter Criminal Unit เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ าร
เพื่อต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อจับกุมพวกก่อ
อาชญากรรมผิดกฎหมาย เป็นหน่วยงานอิสระที่บริหารภายในด้วยตัวเอง
และขึน้ ตรงต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เนือ่ งจากชายแดนแถบนีม้ พี วกแก๊ง
ท�ำผิดกฎหมายคอยหลบหนีข้ามฝั่งไปทางลาวหรือพม่า ทั้งทางบกและทาง
น�้ำ เราจึงต้องตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อตามกวาดล้างพวกมันไงล่ะ”
กลางฟ้าท�ำตาวาวด้วยความตื่นเต้น เพราะเคยมีแผนไว้ในใจว่าหาก
มีโอกาสจะเขียนหนังสือแนวสืบสวนอาชญากรรมสักเล่มหนึ่ง “ในเมื่อพี่วิธู
เป็นถึงสารวัตรของหน่วยซีซยี ู อย่างนีก้ ลางก็ขอเข้าไปหาข้อมูลส�ำหรับเขียน
หนังสือได้สบายเลยสิคะ”
“เอ๊า ได้ทไี่ หนล่ะ ยายกลาง! นัน่ สถานทีท่ �ำงานนะ เธอเข้าไปเทีย่ วหา
ข้อมูลเล่นๆ ไม่ได้หรอก” เขาหันมาขมวดคิ้วดุๆ ใส่เธอ “ที่ทำ� งานของพี่มี
กฎกติกาเข้มงวดมาก กลางเองก็เถอะ ควรระวังเรื่อง...”
“สารวัตร อย่าดุนอ้ งสิ” อาทิตยาเอือ้ มมือไปแตะหลังมือวิธเู บาๆ เมือ่ เห็น
ใบหน้าจ๋อยๆ ของกลางฟ้า แต่แค่อึดใจเดียว ต่างฝ่ายต่างก็ทำ� ท่าเหมือน
รู้ตัวแล้วหดมือกลับอย่างรวดเร็ว
จริงๆ แล้วกลางฟ้าไม่ได้รู้สึกใจเสียสักเท่าไรกับท่าทางเข้มงวดของ

24

l

ซ่ อ น ร้ า ย

วิธู เธอรู้จักเขามานาน โดนดุจนชินเหมือนเขาเป็นพี่ชายอีกคน แต่ท่าทาง
แปลกๆ ของสองหนุ่มสาวนี่สิ ท�ำให้เธอสนใจมากกว่า
และสิ่งที่ทำ� ให้กลางฟ้าอดยิ้มไม่ได้ก็คือ ท่าทีเข้มงวดขึงขังของวิธูได้
ผ่อนคลายลงตามที่อาทิตยาปรามไว้ เขาเปลี่ยนน�้ำเสียงเป็นกันเองขึ้นเมื่อ
เล่าเรื่องการท�ำงานภายในหน่วยซีซียูให้เธอฟังจนเพลิน แล้วความคิดบาง
อย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เธอจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาชญากรรมที่
อ้างอิงจากข้อมูลจริงสักเล่ม โดยจะเขียนเป็นนิยายกึง่ สารคดีทเี่ กีย่ วกับการ
ท�ำงานของต�ำรวจในสถานการณ์การท�ำงานจริงๆ ยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกับวิธู ก็
น่าจะยิง่ เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยขึน้ เธอฉวยสมุดโน้ตขึน้ มาแล้วจดข้อมูลทีไ่ ด้ฟงั
จากวิธูทันที จนกระทั่งมีเสียงประกาศภายในเครื่องว่าอีกไม่กี่นาทีก็ถึง
เชียงใหม่แล้ว
ในที่สุดก็ถึงสักที...จุดหมายปลายทางแห่งฝันของเธอ

๒
หนึ่งเดือนต่อมา

เลนส์ซูมสีขาวโผล่ข้ึนมาจากยอดพุ่มไม้กลางป่าในยามบ่าย เสียง
ฟืดๆ ของระบบปรับความคมชัดอัตโนมัติดังเป็นจังหวะสามครั้ง แล้วนิ้ว
เรียวที่เคลือบปลายเล็บด้วยสีชมพูก็กดลงบนชัตเตอร์ ตามมาด้วยเสียงรัว
ติดๆ กัน
กลางฟ้าลดกล้องถ่ายรูปทีห่ อ้ ยอยูท่ คี่ อลงจากใบหน้า ดวงตากลมโต
ที่หางตาชี้ข้ึนนิดๆ เหมือนตาแมวเป็นประกายด้วยความตื่นเต้น เมื่อรูปที่
เพิ่งบันทึกไปเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนปรากฏบนหน้าจอขนาดเล็ก
คุณพระ! นี่มันโกดังกลางป่าอย่างที่ ‘แหล่งข้อมูลลับ’ ของเธอบอก
ไว้จริงๆ ด้วย
หญิงสาวยกกล้องขึ้นทาบนัยน์ตาอีกครั้ง มองผ่านช่องเล็งภาพของ
กล้องถ่ายรูปแล้วเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างหน้าตาเหมือนโรงเรือนชั่วคราว
หลังคาสังกะสีและไม่มหี น้าต่าง แม้วา่ หน้าตาดูหา่ งไกลจากค�ำว่า ‘โกดัง’ แต่
พิกดั ตามทีร่ ะบุในกูเกิลแมปคือตรงนีพ้ อดี และทีส่ �ำคัญมันคือสิง่ ปลูกสร้าง
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ทีไ่ ม่ควรมาอยู่กลางป่าแถบนีไ้ ด้เลย ท�ำให้สงสัยว่าใครสร้างเพิงนีข้ นึ้ มาและ
สร้างเพื่อเก็บอะไร
หรือว่าจะเป็น...ของผิดกฎหมายอะไรสักอย่าง!
หญิงสาวกดชัตเตอร์อกี หลายครัง้ เก็บภาพใกล้และไกลของโกดังจน
พอใจ ก่อนเบนกล้องไปทางขวาเพือ่ มองหาสิง่ น่าสนใจสิง่ อืน่ กล้องจับภาพ
ได้เลือนรางผ่านเลนส์คล้ายใบหน้าของคน เธอจึงกดปุ่มปรับความคมชัด
อัตโนมัติ แล้วภาพฟุ้งฝันขมุกขมัวก็เริ่มก่อตัวเป็นใบหน้าคมคายของชาย
หนุ่มคนหนึ่ง สิ่งแรกที่สะดุดสายตาของเธอทันทีก็คือดวงตาของเขา
อุ๊ย! ผู้ชายอะไรขนตางอนชะมัด
ดวงตาคมกริบของเขาก�ำลังหรีส่ แู้ สงแดดจ้ายามบ่ายจัดจนหัวคิว้ เข้ม
แทบชนกัน ขนตาบนทีย่ าวงอนยามหลุบลงมาเกือบแตะถึงผิวใต้ตา ริมฝีปาก
บนเป็นกระจับเซ็กซีเ่ ผยอขึน้ นิดๆ เหมือนพวกนายแบบ คางแข็งแรงบึกบึน
มีหนวดร�ำไรบนผิวสีแทน
กลางฟ้ากดชัตเตอร์ไปกี่ครั้งจ�ำไม่ได้แล้ว
หญิงสาวไล่มองส�ำรวจผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปไปตามล�ำคอ เสื้อเชิ้ต
ผ้าเดนิมปลดกระดุมลงมาถึงเม็ดทีส่ าม เห็นแผงอกแน่นซ่อนอยูใ่ ต้ผา้ ผิวที่
ล�ำคอเป็นสีแทนเช่นเดียวกับผิวหน้า
กลางฟ้าเผลอกลืนน�ำ้ ลายดังเอือ๊ ก...หมอนีเ่ ป็นนายแบบหรือเปล่านะ
กลางป่าแบบนี้ไม่น่ามีคนหน้าตาดีขนาดนี้มาเดินเล่น หรือว่าแถวนี้ก�ำลังมี
งานถ่ายแบบอะไรหรือเปล่า
เธอเบนกล้องไปทางซ้ายบ้าง แต่สงิ่ ที่เห็นผ่านเลนส์มีเพียงธรรมชาติ
ของป่าไม้เขียวกับกิ่งแห้งๆ สีน�้ำตาลของต้นไม้ ไม่ปรากฏว่ามีคนก�ำลังตั้ง
กล้อง ยกแผ่นสะท้อนแสง หรือท�ำสิ่งใดเกี่ยวกับการถ่ายภาพอยู่บริเวณนี้
เลย เธอเบนกล้องกลับไปทางเก่า แต่ผู้ชายคนนั้นหายไปเสียแล้ว
อยู่ดีๆ ภาพที่มองผ่านเลนส์ก็กลายเป็นสีดำ� สนิทจนเธอสะดุ้ง เมื่อ
ลดกล้องลงมาดูวา่ มีอะไรผิดปกติ ก็เห็นว่าเป็นเพราะมือของใครบางคนทาบ
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ปิดเลนส์ เธอมองตามมือข้างนัน้ ด้วยความประหลาดใจ มือใหญ่นนั้ เป็นมือ
ของผู้ชาย ผิวที่มือจนถึงแขนเป็นสีแดงเกรียมแดด นาฬิกาข้อมือสีด�ำ
ทรงบึกบึนรัดอยู่รอบข้อแข็งแรง เส้นเอ็นโปนบนหลังมือเห็นเด่นชัด
“อะ...อะไรน่ะ...” เธอพูดตะกุกตะกัก เบนสายตามองตามกล้องของ
ตัวเองไปที่เจ้าของมือ
คนทีย่ นื อยู่ข้างๆ คือชายหนุ่มเจ้าของดวงตาคู่สวยคนนัน้ ปีกหมวก
แก๊ปถูกดึงลงมาจนเงาหมวกปกปิดใบหน้า แต่ยงั พอเห็นดวงตาเป็นประกาย
ที่ก�ำลังจ้องเธออยู่ ริมฝีปากแดงเรื่อตัดกับผิวหน้าสีแทน
“เมื่อกี้ถ่ายอะไร” เขาถามเสียงห้วนๆ
เวรแล้ว...เขาเห็นเหรอว่าเธอแอบถ่ายใบหน้าของเขา
หญิงสาวสวนกลับด้วยน�้ำเสียงห้วนไม่แพ้กัน “คุณเป็นใคร”
เธอขยับกล้องให้พ้นจากมือของเขาแต่ยังคงจดจ้องไปยังหุ่นสูงที่อยู่
ห่างออกไปแค่ไม่กฟี่ ตุ อย่างหวาดระแวง ไหล่กว้างของเขาบังแสงแดดทีส่ อ่ ง
มาจากทางด้านข้างจนเหมือนอยู่ใต้ร่มเงา
“นี่เป็นเขตพื้นที่ส่วนตัว คุณเข้ามาได้ยังไง” ชายหนุ่มไม่ตอบค�ำถาม
ของเธอ
“ฉันชื่อซันนี เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมกลอรีในเมือง ฉันมา
ถ่ายรูปแมลงเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนน่ะ”
กลางฟ้ากวาดตาส�ำรวจชายแปลกหน้า กางเกงยีนกับเสือ้ เชิต้ ผ้าเนือ้ ดี
และดูทันสมัยอย่างคนในเมืองใส่ ท่าทางไม่น่าใช่ชาวบ้านชาวไร่ธรรมดา
ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ หรือว่า...คนจากโกดัง
นั่น!
“แค่ถ่ายรูปแมลงต้องเข้ามากลางป่าลึกขนาดนี้เชียว”
“แหม คุณก็ ในป่านีแ่ หละระบบนิเวศสมบูรณ์ทสี่ ดุ แล้ว มาทีน่ ที่ เี่ ดียว
เราจะเห็นตั้งแต่ผีเสื้อผสมพันธุ์กันจนวางไข่ จากนั้นก็ฟักตัวกลายเป็น
หนอน จากนั้นหนอนก็จะกินใบไม้จนตัวอ้วน แล้วก็กลายเป็น...”
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ผู้ชายคนนั้นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเท้าสะโพก ชายเสื้อเชิ้ตแหวกออก
โดยไม่ตั้งใจ ท�ำให้เห็นวัตถุสีเงินบางอย่างแวบๆ อยู่ที่ขอบกางเกงของเขา
กลางฟ้ากลั้นใจเมื่อเห็นว่ามันคือปืน ท่าไม่ดีเสียแล้ว เธอควรรีบไปจากที่นี่
ดีกว่า
“เอ่อ...ถ้าคุณไม่มีธุระอะไร ฉันขอตัวก่อนละ ได้เวลากลับโรงเรียน
แล้ว”
กลางฟ้าพูดจบก็หนั หลังเตรียมจะเดินหนี แต่ชายหนุม่ ก้าวเข้ามาขวาง
หน้า
“เดีย๋ ว อย่าเพิง่ ไป ขอดูหน่อยว่าเมือ่ กีค้ ณ
ุ ถ่ายรูปอะไร” เขาเอือ้ มมือ
คล�้ำแดดไปที่กล้อง
กลางฟ้ารีบขยับตัวเอากล้องหนี “เอ๊า อะไรกัน จู่ๆ มาขอดูกล้อง
คนอื่นได้ไงล่ะ...”
วินาทีนั้น เสียงดังเฟี้ยวเหมือนมีบางอย่างแล่นผ่านด้วยความเร็วสูง
จนมองไม่ทันก็ดงั ขึ้น มันดังพร้อมกับที่ร่างใหญ่ของผู้ชายคนนัน้ พุ่งตัวโถม
เข้ามาอย่างรวดเร็ว
ทุกอย่างเกิดขึน้ ภายในเวลาชัว่ พริบตา กว่าทีห่ ญิงสาวจะรูต้ วั ว่าก�ำลัง
พิงต้นไม้ใหญ่ โดยมีผ้ชู ายตัวโตทาบประกบติดตัวก็ผา่ นไปหลายวินาทีแล้ว
ใบหน้าชายหนุม่ ลอยอยูเ่ หนือดวงตาห่างออกไปแค่ไม่กนี่ วิ้ จนมองเห็นขนตา
หนาเป็นแพ...
หญิงสาวเผลอมองขนตางอนของเขาเพลินไปหลายอึดใจ ก่อนที่
สมองจะสั่งให้ล�ำคอเค้นเสียงร้องออกมา
“กรี๊ดดด! ท�ำอะไรน่ะ อีตาบ้า!” สองมือก�ำเป็นหมัดทุบใส่อกเขา
“เฮ้ย! ตะโกนท�ำไม! อยากตายเหรอ!” เขาจ่อนิ้วที่ริมฝีปากเล็กๆ
สีชมพู พลางกระซิบเสียงเขียว
ดวงตาของกลางฟ้าเบิกโพลงเมื่อนิ้วของเขากดแนบที่ริมฝีปาก
“ปละ...ปล่อยฉันนะ!” เธอพยายามแหกปากร้อง แต่คราวนีเ้ ขาแบมือ
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แล้วทาบปิดปากเธอเสียสนิทเลย
“ปัดโธ่! อย่าส่งเสียงดังสิ เดี๋ยวมันก็รู้หรอก!”
ผูช้ ายทีเ่ บียดอยูท่ ดี่ า้ นหน้าตัวเธอกระซิบร้อนรน ใบหน้ายิง่ โน้มลงต�ำ่
จนกลางฟ้าไม่รู้ว่าตกใจกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างเสียงที่น่าจะเป็นเสียง
ปืน กับชายแปลกหน้าหน้าตาดีท่ีก�ำลังแนบชิดเธออย่างกับแซนด์วิช หลัง
จากตะลึงได้สกั พัก กลางฟ้าถึงนึกได้วา่ ต้องท�ำอย่างไร เธอยกเท้าขึน้ กระทืบ
ใส่หลังเท้าของเขาอย่างแรง
เขาร้องลัน่ ออกมา พร้อมกับทีเ่ สียงหนึง่ ดังแหวกอากาศอย่างรวดเร็ว
เฟี้ยว!
มันคือเสียงปืนอีกนัด คราวนี้ดังใกล้เข้ามาราวกับคนยิงอยู่แค่หลัง
พุ่มไม้นี้เอง...
“ตายละเว้ย! รีบไปจากทีน่ เี่ ร็ว” ชายหนุม่ ฉวยต้นแขนกลางฟ้า พร้อม
กับออกแรงฉุดเธอออกห่างจากต้นไม้ใหญ่แล้วเริ่มออกวิง่ ราวกับลืมไปแล้ว
ว่าเพิ่งถูกเธอกระทืบ
เสียงปืนดังมาจากข้างหลังติดกันหลายนัด กลางฟ้าอุดหูร้องกรีด๊ ลัน่
ระหว่างวิง่ ตามเขาไป ไม่สนแล้วว่าเมือ่ ครูผ่ ชู้ ายคนนีโ้ ถมตัวเข้ามาประชิดจน
แทบโอบเธอเข้าไปในวงแขนแล้ว เพราะความตายทีอ่ ยูแ่ ค่เส้นยาแดงผ่าแปด
นี้น่ากลัวกว่าเขาตั้งเยอะ
เขาฉุดแขนข้างหนึง่ ของกลางฟ้าแล้วพาเธอวิง่ ราวกับนักวิง่ ลมกรดไป
ตลอดทาง ผ่านกิง่ ไม้ตน้ แล้วต้นเล่าจนรูส้ กึ เหมือนถูกฟาดไปตลอดทาง แต่
ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเสียงปืนที่ดังไล่หลังมาแล้ว
“ขึ้นรถ!”
ผู้ชายคนนั้นตะโกนบอกเมื่อมาถึงรถโฟร์วีลสีแดงที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้
เขาเปิดประตูได้กข็ นึ้ ไปนัง่ หลังพวงมาลัยอย่างคล่องแคล่ว กลางฟ้ากระโจน
ขึ้นรถตามมาติดๆ จากนั้นรถก็กระชากตัวออกไปอย่างเร็วจนกลางฟ้าหน้า
คะม�ำเกือบเสียหลัก หลังจากออกตัวได้เพียงไม่กอี่ ดึ ใจ เสียงกระสุนอีกนัด
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หนึ่งก็วิ่งฝ่าอากาศเข้ามาโดนท้ายรถดังปัง
“กรี๊ดดด!” กลางฟ้าอุดหูตัวเองแต่กลับส่งเสียงร้องลั่นสนั่นรถจน
ผู้ชายสวมหมวกแก๊ปที่ขับรถอยู่ต้องหันมาถลึงตาใส่
“โอ๊ย! คุณ! ร้องเบาๆ หน่อยได้ไหม! ผมไม่มสี มาธิขบั รถแล้ว!” เขา
ตะเบ็งเสียงโหดห้าว
“คุณก็อย่าตะโกนสิ” กลางฟ้าหันไปแหวใส่คนขับ
เขาตะโกนพูดบางอย่างแข่งกับเสียงแหลมปรีด๊ ของเธอจนฟังไม่ออก
ว่าพูดอะไร
“ไม่ต้องพูดมาก! รีบๆ ขับไปได้ม้ยั !” เธอยกมือข้างหนึ่งตบต้นแขน
แน่นปึ้กของเขารัวๆ เมือ่ เห็นจากกระจกข้างรถว่ามีมอเตอร์ไซค์แล่นตามมา
อยู่ลิบๆ “มันตามมาแล้ว!”
ชายหนุม่ เหลือบมองกระจกส่องหลังแวบหนึง่ มือข้างหนึง่ ตบเปลีย่ น
เกียร์พร้อมกับร้องสั่ง
“จับแน่นๆ!”
เสียงเครื่องยนต์เมื่อถูกเร่งความเร็วดังแข่งกับเสียงร้องไห้ จากนั้น
รถก็พุ่งทะยานออกไปข้างหน้าราวกับติดปีก กลางฟ้าเหลือบมองตัวเลข
ดิจทิ ลั ทีแ่ ผงควบคุมหน้ารถ เห็นการเปลีย่ นแปลงของตัวเลขทีไ่ ต่ระดับเพิม่
ขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
“เดี๋ยวคุณ!...” กลางฟ้าเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง “จะเหยียบถึงสองร้อย
แล้วนะ!”
เขาไม่ตอบ เพียงเร่งเครือ่ งเพิม่ ความเร็วขึน้ อีกระดับ แต่ถงึ กระนัน้ ก็
ยังหนีไม่พ้นลูกกระสุนที่เจาะเข้าท้ายรถจนเสียงดังเป็นชุด
ปัง! ปัง! ปัง!
“กรี๊ด! กรี๊ด! กรี๊ด!”
ชายหนุ่มสบถอย่างหงุดหงิด แล้วหันมาถลึงตาใส่กลางฟ้า
“ฟังนะ ตอนนี้ผมต้องการสมาธิอย่างมาก อุดหูตัวเองซะแล้วหยุด
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แหกปากสักที เข้าใจไหม!”
เธอยกมือขึ้นทาบปิดหูอย่างเงอะงะ และมองเขากดเลื่อนกระจก
อัตโนมัติลงด้วยความสงสัย
“เฮ้ย นั่นคุณจะท�ำอะไร!”
เขาไม่ตอบ เสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ดังใกล้เข้ามา ลมแรงพัด
กระหน�ำ่ เข้ามาทางหน้าต่างจนผมปลิวสยายเต็มใบหน้าของกลางฟ้า เธอเห็น
ชายหนุ่มจับพวงมาลัยด้วยมือซ้ายเพียงข้างเดียว มืออีกข้างล้วงเข้าไปใต้
เสื้อเชิ้ตแล้วกระชากบางอย่างออกมา
สิ่งที่เธอเห็นตอนอยู่ในป่าเมื่อสักครู่ บัดนี้มันอยู่ในมือของเขาแล้ว
กระบอกทรงกะทัดรัดสีเงินเปลี่ยนสีหน้าของชายคนนี้ให้กลายเป็นโหด
เหีย้ มเลือดเย็นภายในเวลาไม่กอี่ ดึ ใจ เขาชะโงกหน้าออกนอกหน้าต่าง หรีต่ า
แล้วเล็งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่บึ่งใกล้เข้ามา
กลางฟ้ากรีดร้องลั่นเมื่อเขาระเบิดกระสุนออกไปราวห้าหกนัดติดๆ
กัน จากนั้นก็หดตัวกลับเข้ามาแล้วกดปิดกระจก
เขาโน้มตัวไปข้างหน้าจนติดพวงมาลัย กลางฟ้ามองตามและเผลอ
มองหน้าท้องของเขาโดยไม่รู้ตัว ชายเสื้อเชิ้ตร่นขึ้นจนเห็นขอบกางเกงใน
บ็อกเซอร์และซิกซ์แพ็กเป็นลอนสวยงาม ก่อนจะนึกได้ว่านี่คือสถานการณ์
เฉียดตายแล้วนึกด่าตัวเองที่สายตาซุกซนผิดที่ผิดเวลา
เขาล้ ว งมื อ ข้ า งหนึ่ ง ไปที่ ก ระเป๋ า กางเกงหลั ง จนได้ ข องบางอย่ า ง
ติดมือออกมา นิว้ โป้งกดกระบอกปืนครัง้ หนึง่ แล้วแมกาซีนเปล่าก็ร่วงลงมา
ใส่หน้าตัก เขากระแทกแมกาซีนอันใหม่ใส่กระบอกปืนอย่างว่องไวแล้วกด
เปิดหน้าต่างอีกครัง้ ยืน่ มือข้างทีถ่ อื ปืนออกไปนอกหน้าต่างและกระหน�ำ่ ยิง
ด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียม
เสียงสาดกระสุนตอบโต้กันท่ามกลางความเร็วของรถที่คาดว่าแล่น
ไม่ต�่ำกว่า ๑๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเขาไม่ใช่มืออาชีพที่เก่งมากๆ ก็คง
เป็นคนกล้าบ้าบิ่นที่ก�ำลังจะพาเธอไปตายพร้อมกับเขา
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เสียงกระสุนเจาะตัวรถฟังดูนา่ สะพรึงกลัว จนกลางฟ้าต้องตะโกนถาม
แข่งกับเสียงอื้ออึงรอบตัว
“มันระดมยิงขนาดนี้ กระสุนมันจะเข้ามาโดนพวกเรารึเปล่า!”
“ไม่ต้องห่วง รถผมกันกระสุน” เขาร้องตอบด้วยน�ำ้ เสียงเปี่ยมด้วย
ความมัน่ ใจ และราวกับเป็นการยืนยันค�ำตอบของเขา ก็มเี สียงระเบิดดังขึน้
ใต้ทอ้ งรถ รถเอียงวูบตรงฝัง่ ทีเ่ ธอนัง่ พร้อมกับเสียงขลุกขลักเหมือนชิน้ ส่วน
บางอย่างจะหลุดออกมา
“แต่ล้อมันไม่กันกระสุนนี่นา!” หญิงสาวหวีดร้องเสียงหลง
รถเริ่มบังคับไม่อยู่แล้ว เขาพยายามหักพวงมาลัยเพื่อไม่ให้เสียการ
ควบคุม แต่รถก็ยังแฉลบออกนอกถนนไปเรื่อยๆ
“หาอะไรยึดไว้แน่นๆ!” เขาตะโกนแข่งเสียงเร่งเครื่องยนต์ เสียงยาง
บี้ๆ ที่บดกับถนน สลับกับเสียงปืนดังรัวติดกันหลายนัด
กลางฟ้าหลับตาปี๋ สองมือโหนที่จับเหนือประตูราวกับโหนรถไฟฟ้า
แล้วซุกใบหน้ากับต้นแขน ในใจสวดมนต์ภาวนาทุกบทสวดเท่าที่นึกออก
เสียงต่างๆ รอบตัวตีกนั ชุลมุนจนเธอแยกแยะไม่ได้แล้วว่าเป็นเสียงอะไรบ้าง
ท่ามกลางเสียงระเบิดและเสียงกระสุนปืน เธอคิดว่าได้ยินเหมือน
เสีย งโลหะกระแทกพื้ น อย่ า งแรงตามมาด้ ว ยเสีย งเสี ย ดสีแ ละเสี ย งล้ ม
ระเนระนาด
รถกระเด้งกระดอนขึน้ ลงอย่างน่ากลัวจนกลางฟ้าเริม่ คลืน่ ไส้ มือของ
เธอหลุดจากราวจับ แล้วอยู่ดีๆ ก็มีร่างหนักๆ ทาบทับบนตัวเธอก่อนที่ตัว
รถจะกระแทกบางอย่างอย่างแรง เธอรับรู้ถงึ แรงส่งทีพ่ าร่างของเธอพุ่งออก
ไปด้านหน้า แต่มีร่างหนึ่งเข้ามาเป็นกันชนให้อีกที จนกระทั่งทุกอย่างหยุด
นิ่ง
เธอยังไม่ตาย...
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เสียงหวอของรถต�ำรวจดังประสานเสียงกันไปตลอดถนนสายนัน้ ไฟ

กะพริบฟ้าแดงหมุนติว้ อยู่ข้างรถโฟร์วลี สีแดงทีห่ วั ทิม่ ลงไปในดงอ้อข้างทาง
เจ้าหน้าทีส่ วมเครือ่ งแบบต�ำรวจประมาณห้านายช่วยดึงกลางฟ้าออกมาจาก
รถ ถัดออกไปราวร้อยเมตร รถมอเตอร์ไซค์บกิ๊ ไบค์ลม้ ตะแคงอยูก่ ลางถนน
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินก�ำลังน�ำร่างคนเจ็บขึ้นรถพยาบาล
กลางฟ้ายืนตัวสัน่ อยูร่ มิ ถนน มองชายหนุม่ ทีข่ บั รถและควงปืนอย่าง
บ้าบิน่ และพาเธอหนีหา่ กระสุนปีนออกมาจากรถอย่างทุลกั ทุเล แขนข้างขวา
ห้อยอยูข่ า้ งล�ำตัวอย่างผิดปกติ แล้วเธอก็นกึ ถึงร่างทีโ่ ถมเข้ามาทับวินาทีกอ่ น
ที่รถจะพุ่งตกลงข้างทาง
ระหว่างที่ก�ำลังยืนงงก็มีคนราวห้าหกคนกรูเข้ามาหาเธอพร้อมกับ
เสียงกดชัตเตอร์ถ่ายรูปเธอรัวๆ ตามมาด้วยเสียงร้องถาม
“เกิดอะไรขึ้นครับ! พอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหม! ใครยิงใครก่อน!”
กลางฟ้าอ้าปากหวอด้วยความมึนงง กว่าจะนึกออกว่ากลุ่มคนตรง
หน้าคือนักข่าว ชายหนุ่มนักซิ่งปืนโหดที่เพิ่งช่วยให้เธอรอดตายอย่าง
หวุดหวิดก็เดินเข้ามาแทรกกลางระหว่างเธอกับนักข่าว
“ห้ามท�ำข่าว กรุณาให้ความร่วมมือด้วยครับ” เขาพูดเสียงเข้มระหว่าง
ก้าวเข้ามาบังกลางฟ้าและยกมือปิดกล้องของนักข่าว
นักข่าวร่างท้วมสวมแว่นคนหนึ่งเบียดคนอื่นๆ ออกมาพร้อมยื่น
โทรศัพท์ที่เปิดโปรแกรมอัดเสียงมาจ่อใต้คางของชายหนุ่ม
“ผู้กองๆ คราวนี้ใช่พวก ‘องค์กรเดือนลับ’ หรือเปล่า”
“ไม่ทราบครับ และกรุณาฟังอีกครัง้ ให้เข้าใจ ตอนนีย้ งั ไม่อนุญาตให้
ท�ำข่าวนะครับ”
ชายคนที่ถูกเรียกว่าผู้กองยกมือขึ้นเป็นสัญญาณเรียกให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสองสามนายเข้ามาหาเขา แล้วพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ นัน้
ก่อนรุนหลังกลางฟ้าให้เดินห่างออกไปอีกทางพร้อมกับเขา
“คุณ” เขาหันมาพูดกับเธอ “ชื่อครูซันนีใช่ไหม คุณต้องไปกับผม”
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“ไปไหน แล้วท�ำไมต้องไปกับคุณ” กลางฟ้าสงสัย
เขาดึงบางอย่างออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วชูขึ้นตรงหน้าเธอ
“ผมคือร้อยต�ำรวจเอกมาริช อินทรักษ์ เป็นฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์
ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ เมื่อสักครู่คุณเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เราก�ำลังเฝ้า
ระวังอยู่ ผมจ�ำเป็นต้องเชิญคุณไปให้ปากค�ำที่หน่วยของเรา”
กลางฟ้าได้ยินแล้วหน้าเสียทันที “ต�ำรวจเหรอ ฉันไม่ได้ท�ำอะไรผิด
สักหน่อย”
“ยังไม่ได้บอกว่าท�ำผิด แค่ขอความร่วมมือ คุณก็แค่ไปท�ำหน้าทีข่ อง
พลเมืองดีเท่านั้นเอง” ผู้กองหนุ่มเสียบบัตรประจ�ำตัวกลับเข้าที่เดิม “ถ้า
ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท�ำความผิด เดี๋ยวเราก็จะปล่อยคุณ”
“แต่ว่าฉันต้องกลับโรงเรียนนะ ฉันมีสอนตอนบ่ายสอง ถ้าไปไม่ทัน
เข้าชั้นเรียนนี่ถือว่าหนีการสอนเลยนะคุณ โทษหนักยิ่งกว่าเด็กหนีเรียนอีก
อย่าให้ฉันต้องตกงานเลย งานที่นี่ยิ่งหาล�ำบากๆ อยู่...”
เขาพูดตัดบท “โทร. บอกโรงเรียนสิว่าต้องไปโรงพัก”
“บ้าเหรอคุณ โรงเรียนนี้กลัวเรื่องฉาวโฉ่เป็นข่าวหน้าหนึ่งที่สุดแล้ว
ถ้าบอกว่าไปโรงพัก มีหวังได้โดนเชิญออกแน่ๆ”
“ไอ้นู่นก็ไม่ได้ ไอ้นี่กไ็ ม่ได้ ตกลงท�ำอะไรได้บ้าง เลือกมาสักอย่างซิ”
ผูก้ องหนุม่ ขมวดคิว้ แล้วกอดอกด้วยท่าทางหงุดหงิด “หรือจะให้ผมยืน่ ข้อหา
ไม่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ”
กลางฟ้านึกถึงผลที่ตามมา หากเธอมีเรื่องกับต�ำรวจขึ้นมาจริงๆ พ่อ
กับแม่คงสั่งให้เธอลากกระเป๋ากลับบ้านทันที หลังจากชั่งน�ำ้ หนักใคร่ครวญ
ผลได้ผลเสียสองฝั่งแล้ว เธอก็จ�ำใจหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วส่งข้อความ
ไปหาดาวรุ่ง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เป็นเพื่อนสนิท
“ไปก็ได้ ไม่เห็นต้องขู่กันเลย” เธอบ่นระหว่างพิมพ์เรื่องที่แต่งขึ้นมา
ปุบปับว่า ต้องไปเป็นพยานที่โรงพักเพราะพบเห็นเหตุยิงกัน
“อ้อ...ผมขอยึดกล้องถ่ายรูปของคุณไว้ดว้ ย” ต�ำรวจหนุม่ ยืน่ มือออก

ศิ ว า ริ น ท ร์

l

35

ไปตรงสายสะพายกล้องถ่ายรูปซึ่งคล้องอยู่ที่ไหล่ของกลางฟ้า
“ท�ำไมต้องยึด!” กลางฟ้าใจหายวาบ รีบเบีย่ งตัวหลบ ขืนยึดไปก็เห็น
หมดสิว่าเธอแอบรัวชัตเตอร์เก็บภาพหน้าหล่อๆ ของเขาไปไม่รู้ก่รี ูป
“ผมเห็นคุณถ่ายรูปบางอย่างกลางป่า จ�ำเป็นต้องให้เจ้าหน้าทีข่ องเรา
ตรวจสอบภาพในกล้อง...”
“อ้าว ถ่ายรูปตัวกว่างกับดักแด้นี่ผิดกฎหมายด้วยเหรอ”
ผูก้ องมาริชมองเธอด้วยสายตาเบือ่ หน่าย “ผมว่าจับโจรเหนือ่ ยแล้วนะ
ต่อปากต่อค�ำกับคุณเหนื่อยกว่าอีก หยุดพูดแล้วเอากล้องมา”
อารามตกใจกลางฟ้าจึงสะบัดตัวแรงๆ เพือ่ หลบให้พน้ จากมือของเขา
แต่สะบัดแรงไปหน่อย กล้องถ่ายรูปจึงปลิวหวือตกพืน้ ไกลออกไปหลายฟุต
“เฮ้ย กล้องของฉัน!”
หญิงสาวรีบถลาลงไปคุกเข่าข้างกล้องถ่ายรูป แบตเตอรีห่ ลุดกระเด็น
ไปคนละทาง ผูก้ องถึงกับหน้าเสียแล้วรีบวิง่ ตามไปเก็บมาให้ ตอนทีเ่ ขาเดิน
กลับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ ก็เห็นเธอก�ำลังนั่งคุกเข่าส�ำรวจความเสียหาย
ของกล้อง สีหน้าเหมือนจะร้องไห้
“เอ้า...” เขาคุกเข่าลงข้างๆ และยืน่ แบตเตอรีใ่ ห้ ใบหน้าของเขาเจือ่ น
ไปถนัด แววตารู้สึกผิดยามมองมาที่เธอ “กล้องเสียหรือเปล่า”
“ไม่รู้!” เธอท�ำหน้าเบ้ขณะฉวยแบตเตอรี่จากฝ่ามือของเขา “ถ้าเจ๊ง
ขึน้ มาฉันจะท�ำยังไงล่ะ นีเ่ พิง่ ผ่อนไปได้ไม่กเี่ ดือนเองนะ โอ๊ย! ท�ำไมวันนีถ้ งึ มี
แต่เรื่องซวย...”
เสียงบ่นเป็นชุดท�ำให้ผู้กองลุกขึ้นและหันหลังหนีไปจากตรงนั้นด้วย
ท่าทางเบื่อหน่าย เขาตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ให้เร่งมือเคลียร์พื้นที่เพื่อคืนพื้น
ผิวจราจรโดยไว ระหว่างนัน้ กลางฟ้าก็ยงั คงส่งเสียงคร�่ำครวญอาลัยอาวรณ์
กล้องถ่ายรูปในมือ แต่เมือ่ หันหลังไปจนพ้นสายตาผูค้ น หญิงสาวก็ลอบยิม้
กับตัวเอง เธอก้มลงมองที่มือ เมโมรีการ์ดแผ่นจิ๋วถูกคีบอยู่ระหว่างนิ้วชี้
กับนิ้วกลางก่อนถูกยัดใส่กระเป๋ากางเกง
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กลางฟ้านั่งรออยู่ในห้องโล่งๆ ห้องหนึ่งมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้ว เธอ

หมุนเก้าอีไ้ ปมาด้วยความหงุดหงิด ทันทีทปี่ ระตูหอ้ งถูกเปิดออกพร้อมกับที่
ผู้กองมาดกวนเดินเข้ามา เธอก็ลุกจากเก้าอี้ เดินตรงเข้าไปหาหนุ่มร่างสูง
บึกบึน พอเห็นกล้องของตัวเองก็ฉวยจากมือของเขาทันที
“ดูเสร็จแล้วนะ ฉันจะได้กลับสักที” เธอเดินเบียดผ่านเขาไปที่ประตู
แต่มือแข็งแรงข้างหนึ่งกระชับต้นแขนบอบบางของเธอแล้วดึงกลับมาที่เดิม
จนผมที่รวบเป็นหางม้าสะบัด
“ลูกเล่นเยอะนะเรา เอาเมโมรีการ์ดออกมา” เขาแบมือมาตรงหน้าเธอ
“เมโมรีการ์ดอะไร”
“ผมรู้นะว่าคุณแอบดึงเมโมรีการ์ดออกไป”
“แกะออกตอนไหน มันก็อยู่ในกล้องนั่นแหละ”
เขาฉวยกล้องคืนจากมือของเธอ กดที่ช่องเสียบเมโมรีการ์ดซึ่งว่าง
เปล่าแล้วยื่นไปตรงหน้าอีกฝ่าย “ไม่ต้องมาลีลา การ์ดอยู่ไหน เอาออกมา”
“เลิกเค้นฉันสักที ฉันไม่ใช่อาชญากรนะ”
“ผมถามอีกครั้ง คุณเอาการ์ดไปซ่อนไว้ที่ไหน”
“ฉันก็จะตอบเหมือนเดิมว่า ไม่-ได้-ซ่อน”
“แน่ใจนะ” นิ้วชี้ของเขาแทบจิ้มที่ปลายจมูกของเธอ
เธอแบะปากยักไหล่ใส่นวิ้ ของเขาด้วยท่าทางยียวน “ไม่เชือ่ ก็ตามใจ”
เขาหรีต่ ามองเธอด้วยแววตาประสงค์รา้ ย แล้วพูดเสียงต�ำ่ ๆ กับหญิง
สาวที่ก�ำลังเชิดหน้ากวนประสาทใส่เขาว่า
“งั้นก็ถอดเสื้อซะ”
ผูก้ องหนุม่ เกือบหลุดยิม้ เมือ่ เห็นตากลมโตเบิกกว้าง แววตาดุเหมือน
เสือเปลี่ยนไปเป็นแมวน้อยประหลาดใจไปแล้ว ริมฝีปากแดงของหญิงสาว
เผยอขึน้ แต่ไม่มคี ำ� พูดหลุดรอดออกมา เขากวาดมองใบหน้าเล็กๆ ทีผ่ วิ แก้ม
บอบบางจนเห็นเส้นเลือดจางๆ เธอดูเป็นหญิงสาวตัวเล็กน่ารักน่าถนอมก็
จริง แต่เวลาออกฤทธิ์เดชอาละวาดแล้วนึกอยากแกล้งเสียให้เข็ด
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“ตกลงจะถอดเอง หรือจะให้ผมถอดให้ เลือกเอานะ” เขาถามต่อ
เมื่อเห็นเธอมัวแต่อึ้ง
“คุณจะท�ำอะไร”
“แก้ผา้ ค้นตัว” เขายิม้ มุมปากอย่างคนทีถ่ อื ไพ่เหนือกว่า “อย่างทีพ่ วก
เราต้องท�ำเวลาค้นหาของกลางไงล่ะ”
ดวงตาราวแมวน้อยตกใจยังคงจดจ้องเขาค้างอยูอ่ ย่างนัน้ ผูก้ องหนุม่
ยิ้มเยาะเมื่อเห็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ
“เอ้า เร็วเข้า ผมให้เวลาคุณตัดสินใจครึ่งนาทีว่าจะให้ผมถอด หรือ
คุณถอดเอง ไม่กเ็ อาเมโมรีการ์ดออกมาซะโดยดี” มาริชพูดพร้อมกับท�ำเป็น
กดนาฬิกาข้อมือเพื่อจับเวลา “ผมจะเริ่มนับแล้วนะ”
เขามองเธอกัดริมฝีปากล่าง ดวงตาเป็นประกายคู่นั้นจ้องเขาอยู่
ชั่วอึดใจ ในที่สุดก็ถอนหายใจยาวเหมือนยอมจ�ำนน
“โอเค ก็ได้...”
ชายหนุ่มแค่นหัวเราะอย่างผู้ชนะ เขามองหญิงสาวล้วงมือเข้าไปใน
กระเป๋ากางเกง แต่แล้วอยู่ดีๆ เธอก็ค้างอยู่ท่านั้น แล้วช้อนสายตาขึ้นมอง
“ฉันว่าฉันเปลี่ยนใจดีกว่า ฉันขอเปลี่ยนเป็น...” เธอขยับร่างเข้าใกล้
ชายหนุ่ม สบตาเขาด้วยแววตาเย้ายวน “ถอด”
คิ้วข้างหนึ่งของผู้กองเลิกขึ้นจนโก่ง
“แต่ว่า...” กลางฟ้าขยับเข้าไปใกล้อกี นิดจนประชิดตัว นิว้ ชีเ้ รียวเล็ก
ของเธอจิ้มที่กล้ามท้องของเขา แล้วเลื่อนขึ้นไปช้าๆ จนหยุดที่กระดุมเสื้อ
เชิ้ตเม็ดแรกตรงกลางอก เขี่ยด้วยปลายนิ้วเบาๆ โดยที่ยังไม่ละสายตาจาก
เขา
“แต่คุณต้องถอดด้วยนะ”
ลูกกระเดือกของมาริชขยับขึ้นลงพร้อมกับกะพริบตาถี่ๆ จนขนตา
งอนเป็นแพขยับกระพือ เขามองรอยยิม้ เย้ายวนของหญิงสาวแล้วอ้าปากพูด
เสียงแหบห้าว
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“ถะ...ถอดอะไร...”
“ก็ถอดเล็บนายไงล่ะ!”
สิ้นประโยคนั้น เธอก็กระทืบใส่เท้าที่สวมรองเท้าผ้าใบสุดแรง จน
เขาส่งเสียงร้องจ๊ากลั่นห้อง ร่างสูงของเขาทรุดฮวบลงแทบเท้าเธอ สองมือ
กุมเท้าข้างที่ถูกกระทืบ
“โอ๊ย สองทีแล้วนะวันนี้!” เขาร้องครวญคราง
“อย่าคิดว่าเป็นต�ำรวจแล้วจะท�ำอะไรกับประชาชนตาด�ำๆ ได้ตาม
ใจชอบ! ฉันไม่ใช่อาชญากรนะเว้ย อย่ามาใช้วิธีบังคับข่มขู่!”
สาวร่างเล็กยืนเท้าสะโพกด้วยท่าทางก๋ากัน่ ระหว่างก้มหน้าลงไปพูด
ใส่ใบหน้าที่ก้มลงแนบหัวเข่าและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บ
“คิดจะเบ่งกับผูห้ ญิงตัวเล็กๆ อย่างฉัน ช่วยไปคิดใหม่กอ่ นนะ คราว
หน้าจะได้ไม่ต้องเงิบ...”
จู่ๆ ประตูห้องก็เปิดผลัวะออก พร้อมกับที่ผู้ชายในสูทสีด�ำทั้งตัว
ปรากฏกายขึ้น
“เอะอะเสียงดังอะไรกันในนี้ นี่มันที่ท�ำงานนะ!”
น�้ำเสียงเข้มงวดดังมาจากร่างสูงชะลูด ผู้ชายคนนั้นตัวสูงมากจนน่า
จะสูงประมาณ ๑๙๐ เซนติเมตรได้ เขาก้าวเข้ามากลางห้องแล้วมองต�ำรวจ
หนุ่มปากดีที่นั่งกุมเท้าอยู่กับพื้น
“ไอ้ริช แกไปนั่งท�ำอะไรตรงนั้นน่ะ”
คนบนพื้นค่อยๆ ทรงตัวลุกขึ้นยืน ใบหน้ายังคงบิดเบี้ยวด้วยความ
เจ็บ “คือ...พอดีว่าผม...”
เสียงคุน้ หูของผูช้ ายคนทีเ่ ข้ามาใหม่ท�ำให้กลางฟ้าหันไปมอง แล้วเธอ
ก็อุทานเสียงดัง
“พี่วิธู!”
ผู้ชายร่างสูงโย่งละสายตาจากผู้กองหนุ่มมาตามเสียงเรียก เขาจ้อง
หน้าหญิงสาวชั่วอึดใจด้วยสีหน้างุนงง
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“อ้าวเฮ้ย ยายกลาง! เธอโผล่มาที่ซีซียูได้ยังไงน่ะ” วิธูร้องเสียงหลง
พร้อมกับก้าวยาวๆ ตรงเข้ามายังสองหนุ่มสาวที่ถกเถียงกันอยู่กลางห้อง
“สารวัตรครับ” ผูก้ องมาริชรีบลุกขึน้ มาพูดโดยทีย่ งั จ้องหน้าหญิงสาว
ตัวแสบ “นีล่ ะ ครูประถมทีเ่ ข้าไปในป่า ทีผ่ มรายงานเข้ามาเมือ่ ตอนเกิดเหตุ
ไล่ยิงกันบนถนน...”
วิธูหันไปมองกลางฟ้าสลับกับมาริช “ถามจริง ครูที่ถูกมอเตอร์ไซค์
ไล่ยิง...ตกลงคือเธอเองหรอกเหรอ ยายกลางฟ้า”
เมือ่ ตระหนักว่าตัวเองรูจ้ กั สนิทสนมกับสารวัตรของทีน่ ี่ กลางฟ้าก็รบี
ถลาไปยืนข้างวิธู พร้อมกับปั้นหน้าเป็นหญิงสาวอ่อนแอผู้โดนกลั่นแกล้ง
ทันที
“ใช่แล้วค่ะพีว่ ธิ ู วันนีก้ ลางออกไปถ่ายรูปแมลงให้เด็กนักเรียนดูทปี่ า่
ตรงนอกเมืองอย่างสงบเรียบร้อย แล้วจู่ๆ ก็ถูกคนบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาไล่ยิง
พวกเรา แล้วต�ำรวจคนนี.้ ..” เธอชีห้ น้ามาริช “ก็ลากกลางมาทีโ่ รงพักค่ะ พอ
มาถึงก็จะค้นตัวกลาง นี่มันเรื่องอะไรกันคะ กลางท�ำอะไรผิด”
“ค้นตัว? ท�ำไมต้องค้นตัว” เขาหันไปถามผู้กอง
มาริชถึงกับกัดฟันกรอดด้วยความแค้นเคือง เขานิ่วหน้าสูดปาก
ระหว่างยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว ดวงตาจ้องหญิงสาวตัวเล็กแต่แสบแซ่บ
พริกสิบเม็ดที่เพิ่งกระทืบเท้าเขาไปเมื่อสักครู่
“ตอนทีผ่ มไปส�ำรวจโกดังกลางป่า ผมเห็นครูคนนีก้ ำ� ลังถ่ายรูปโกดัง
อยู่ ผมก็เลยขอเอากล้องมาตรวจดูครับ”
กลางฟ้าถลึงตาใส่ชายหนุ่ม “แหม เล่าให้หมดด้วยสิยะ ตะกี้นายไม่
ได้ขอเอากล้องมาตรวจดูเฉยๆ แต่สงั่ ฉันถอดเสือ้ เพราะจะแก้ผ้าค้นตัว ลืม
ไปแล้วเหรอ”
“ผมเอ่ยปากขอคุณดีๆ แล้ว แต่คณ
ุ ดันเล่นลูกไม้กบั ผมเอง ถ้าให้ดๆี
แต่แรก ใครจะอยากแก้ผ้าผู้หญิงจอแบนแบบคุณ”
“นี่คุณ!”
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“หยุด!” วิธรู อ้ งห้ามเสียงดังแล้วหันมาพูดเสียงดุใส่ลกู น้อง “ฉันบอก
แกหลายทีแล้วนะไอ้รชิ ว่าพูดจาให้เกียรติผหู้ ญิงบ้าง ไม่ใช่วา่ คนทีม่ าทีศ่ นู ย์
ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างกับเป็นผู้ต้องหาทุกคนนะ!”
“แต่ยายครูซนั นีอะไรนีท่ ำ� ตัวน่าสงสัยจริงๆ นะครับสารวัตร เธอแอบ
แกะเมโมรีการ์ดในกล้องออกไปซ่อน ท�ำตัวแบบนี้มีพิรุธชัดๆ”
“เอาละ พอได้แล้วมาริช ฉันรู้จักกับกลางฟ้า เดี๋ยวฉันจะคุยกับเธอ
เอง”
มาริชหันไปมองหน้ากลางฟ้าด้วยสีหน้ายียวน และพูดน�้ ำเสียง
แดกดันว่า “อ้าว ตกลงชื่อกลางฟ้าหรอกเหรอ คิดว่าชื่อครูซันนี”
“มีหลายชื่อแล้วไง อิจฉาเหรอ”
ผู้กองมาริชจดจ้องหญิงสาวที่หนีไปแอบข้างหลังผู้บังคับบัญชาของ
เขาเหมือนเด็กนักเรียนขี้ฟ้อง เห็นแล้วชวนให้ยิ่งหมั่นไส้ เขากัดฟันกรอด
และพูดกับวิธูโดยที่ยังไม่ละสายตาจากเธอ
“สารวัตรครับ ผมขอเป็นคนสอบปากค�ำแม่ตัวแสบนี่เองไม่ได้เหรอ
เมื่อกี้เห็นๆ อยู่ว่า...”
“ไอ้รชิ กลางฟ้าเป็นน้องสาวของเพือ่ นสนิทฉันเอง” วิธพู ดู เสียงเรียบๆ
แต่เน้นย�้ำ “งานตรงนี้ฉันจัดการเอง”
น�้ำเสียงและสายตาของวิธูท�ำให้มาริชยอมสงบปากสงบค�ำแต่โดยดี
เขายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเบื่อหน่ายแล้วหันหลังเดินไปที่ประตู
ก่อนเอือ้ มมือเปิดประตูและก้าวออกไปจากห้อง ชายหนุม่ ก็หนั มามอง
กลางฟ้า ท�ำหน้าตายียวนพร้อมกับยกสองนิว้ ขึน้ แตะหน้าผากด้วยท่าตะเบ๊ะ
ล้อเลียน
“แล้วเจอกันใหม่นะครับ คุณครูซันนี”

“วันนีก้ ลางไปถ่ายรูปอะไรมา ไอ้รชิ ถึงอยากดูรปู ในกล้องของกลางให้
ได้” วิธูหันมาถามกลางฟ้าหลังจากมาริชออกจากห้องไปแล้ว
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“ก็แค่รปู แมลงต่างๆ ในป่าเท่านัน้ เองค่ะ พวกหนอน ดักแด้ ตัวด้วง
ตัวกว่าง อะไรพวกนี้ เอาไปประกอบการสอนทีโ่ รงเรียน กลางคิดว่าเป็นแค่
ป่าธรรมดาทั่วไป ไม่รู้เลยว่าที่นั่นเป็นเขตหวงห้ามหรือเฝ้าระวัง”
“มันเป็นสถานที่ที่เราก�ำลังเฝ้าจับตาอยู่น่ะ คราวหน้าคราวหลังก็อย่า
ได้ไปที่ห่างไกลแบบนั้นอีก หวังว่าเธอยังไม่ลืมนะว่าสัญญาอะไรกับพ่อแม่
ไว้” สารวัตรหนุ่มพูดเสียงดุๆ
“ไม่ลมื แน่นอนค่ะพีว่ ธิ ู ว่าแต่ตะกีม้ นี กั ข่าวพูดถึงองค์กรเดือนลับด้วย
กลางเคยได้ยินว่ามันเป็นองค์กรที่ท�ำเรื่องผิดกฎหมาย พวกมันเกี่ยวกับ
เหตุการณ์วันนี้ด้วยหรือคะ” กลางฟ้าซักต่อ
วิธูท�ำหน้ากระอักกระอ่วนแล้วรีบพูดตัดบท “ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่
พวกแก๊งเถื่อนเท่านั้นเอง เออ...เดี๋ยวกลางจะต้องกลับไปที่โรงเรียนใช่ไหม
พี่จะได้ให้คนไปส่ง”
ระหว่างทีว่ ธิ ูเดินไปส่งกลางฟ้าทีห่ น้าตึก เธอก็กวาดตามองเจ้าหน้าที่
ชายหญิงในชุดสูทสีด�ำที่เดินสวนไปมาราวกับเหล่าสายลับในภาพยนตร์
ภายในตึกสีขาวแห่งนีด้ ทู นั สมัยและไฮเทคโนโลยี ประตูทกุ บานเปิดปิดด้วย
การสแกนม่านตา กล้องวงจรปิดท�ำงานด้วยการจับคลืน่ ความร้อนของมนุษย์
หันไปมาตามจังหวะการเคลื่อนไหวของผู้คนภายในศูนย์ราวกับหุ่นยนต์
ไม่น่าเชื่อเลยว่าในจังหวัดที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ หลายร้อยกิโลเมตรจะมี
สถานที่แบบนี้ด้วย
เธอเหลือบตามองตัวอักษรสีเงินเหนือทางเข้าทีเ่ ขียนว่า ‘ศูนย์ปฏิบตั -ิ
การต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ’ มีภาษาอังกฤษก� ำกับที่
บรรทัดล่างว่า Counter Criminal Unit (CCU)
“ทีน่ เี่ หรอคะ ซีซยี ู ไม่นา่ เชือ่ ว่าออกมาไกลถึงทีน่ จี่ ะมีศนู ย์ปฏิบตั กิ าร
ใหญ่ขนาดนี้เลยเชียว” เธอแหงนหน้ามองรอบๆ ดวงตาเป็นประกายอย่าง
ตื่นเต้น
“ทีน่ ใี่ หญ่แต่สถานที่ แต่เรามีเจ้าหน้าทีท่ งั้ ศูนย์อยูเ่ พียงสามสิบกว่าคน
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เท่านัน้ ทุกฝ่ายจึงต้องท�ำงานหนัก แต่เราท�ำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมาก
เพราะแถวนีม้ พี วกผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมด ตัง้ แต่ลกั ลอบขนของเถือ่ น
ค้ายาเสพติด ค้าแรงงานผิดกฎหมาย ฟอกเงิน บ่อนการพนัน”
“แสดงว่าพี่วิธูจะต้องเก่งมากๆ เลยสิ เป็นถึงสารวัตรในองค์กรเท่ๆ
แบบนี้”
“แผนกที่พี่คุมอยู่คือแผนกปฏิบัติการและสืบสวนข้อมูล” วิธูเล่าต่อ
“ผู้กองมาริชทีเ่ ธอเจอวันนีก้ เ็ ป็นหนึง่ ในต�ำรวจฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคสนาม อยู่
ในทีมของพี่เอง”
“โห พี่วิธู! พี่ไม่คิดอยากเป็นเซเลบบ้างเหรอคะ” กลางฟ้าร้องเสียง
ตื่นเต้น
“เซเลบอะไร” ชายหนุ่มหันมาขมวดคิ้วมอง
“ก็ให้สัมภาษณ์ในหนังสือของกลางไงคะ ตอนนี้กลางก�ำลังเขียน
หนังสือเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม และคิดว่าจะต้องสัมภาษณ์ต�ำรวจสักคน
ด้วย ถ้าพี่วิธูยอมให้ข้อมูลกลางนะ กลางจะเอาหน้าหล่อๆ หุ่นเท่ๆ ของพี่
มาโพรโมตในแฟนเพจ รับรองคนต้องแห่มาซือ้ หนังสือของกลางเพราะอยาก
รู้จักกับสารวัตรวิธูแห่งซีซียู...”
“นี่ยังไม่ลืมเรื่องนี้อีกเรอะ ยายเด็กดื้อ!” วิธูใช้แขนข้างหนึ่งล็อกคอ
น้องสาวตัวแสบ มืออีกข้างขยี้หัวเธอแรงๆ “งานจับผู้ร้าย เอามาท�ำเล่นๆ
ได้ทไี่ หน ไป เลิกคิดได้เลย พีไ่ ม่มที างให้เธอสัมภาษณ์แน่นอน รวมถึงเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ในซีซยี ดู ้วย ทุกคนเซ็นสัญญาก่อนท�ำงานแล้วว่าจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คนนอก ฉะนั้นลืมเรื่องนี้ได้แล้ว ยาย
กลาง”
“ว้า น่าเสียดายจัง” กลางฟ้าเงยหน้ามองรอบๆ ศูนย์อกี ครัง้ “นีแ่ หล่ง
ข้อมูลในฝันของกลางเลยนะเนี่ย”
“งั้นจงฝันต่อไปได้เลย เพราะมันจะไม่มีวันเป็นจริง” วิธูพูดติดตลก
พลางยิม้ ให้น้องสาว “กลับบ้านไปซะ แล้วอย่าเทีย่ วไปในทีเ่ งียบๆ เปลีย่ วๆ
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อย่างวันนี้อีกล่ะ เชียงใหม่ไม่เหมือนกรุงเทพฯ นะ และอีกอย่าง เธอไม่ใช่
คนในพื้นที่ด้วย ระวังตัวหน่อยก็ดี”
สารวัตรหนุ่มส่งกลางฟ้าขึ้นรถตู้สีด�ำของซีซียู และก�ำชับคนขับให้
ไปส่งเธอถึงโรงเรียน ระหว่างนัง่ รถตามล�ำพังเงียบๆ หญิงสาวก็นกึ ถึงโกดัง
ลึกลับกลางป่าแห่งนั้น เธอเลื่อนมือไปแตะกระเป๋ากางเกงยีนเพื่อสัมผัส
เมโมรีการ์ดที่แอบแกะออกมาก่อนที่จะถูกผู้กองมาริชยึดกล้องไป
กลางฟ้านึกถึงท่าทางของต�ำรวจจอมยียวนทีต่ อ้ งการดูรปู ถ่ายของเธอ
ให้ได้ กับเสียงเข้มของวิธูทไี่ ม่ยอมเปิดปากพูดถึงการท�ำงานของซีซยี ูแม้แต่
ค�ำเดียวแล้วเสียบการ์ดกลับเข้าไปในกล้องเพื่อเปิดดูอีกครั้ง
ภาพเพิงขนาดใหญ่นั้นปรากฏบนจอเล็กๆ ในกล้องถ่ายรูป ‘แหล่ง
ข้อมูลลับ’ ของเธอช่างแม่นย�ำอย่างไม่น่าเชื่อ
กลางฟ้าตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้และกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น
อย่างหนัก ข้อมูลลับนีจ้ ะท�ำให้นยิ ายของเธอมีสสี นั น่าตืน่ เต้น เพราะมันเป็น
เรื่องจริง
เธอกดเลือ่ นดูภาพโกดังไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ถึงภาพใบหน้าสีแทนของ
ผู้ชายคนหนึ่งก�ำลังหรี่ตาสู้แสงแดดและเผยอริมฝีปากอย่างน่ามองจน
ใบหน้าคล�้ำแดดนั้นดูหล่อเหลาและเซ็กซี่ร้อนแรง
ให้ตายสิ...อีตาผูก้ องนีห่ ล่อเป็นบ้า หุน่ สูงล�ำ่ สันดูบกึ บึนอย่างกับนายแบบโฆษณา ยิง่ ตอนทีเ่ ขาควงปืนยิงสูก้ บั นักซิง่ มอเตอร์ไซค์นนั่ อีก...ทัง้ ๆ ที่
อยูใ่ นสถานการณ์ใจหายใจคว�่ำขนาดนัน้ เขายังท�ำให้เธอหายใจสะดุดเพราะ
มาดเท่เหลือร้าย
แต่แล้วท่าทางยียวนกวนประสาทและค�ำพูดสองแง่สองง่ามก็แล่น
เข้ามาขยี้ภาพหล่อเหลาของเขาจนหมด เธอนึกถึงตอนที่เขาสั่งให้เธอแก้ผ้า
เพื่อค้นตัวแล้วโมโหขึ้นมาทันที ถึงกับกดลบรูปของเขาจนหมดเกลี้ยง
“เชอะ หล่อแล้วไง ไอ้ตำ� รวจลามก” กลางฟ้าพึมพ�ำเบาๆ อย่างแค้น
เคือง
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รถตูข้ องซีซยี เู ลีย้ วผ่านประตูทางเข้าของโรงเรียนประถมกลอรี กลางฟ้าปิดกล้องและเตรียมตัวลง ถึงแม้เหตุการณ์ในวันนีน้ า่ หวาดเสียวระทึกใจ
ยิ่งกว่าดูภาพยนตร์แอกชัน แต่ก็แลกมาด้วยข้อมูลอันมีค่า เธอได้ข้อสรุป
กับตัวเองว่าจะต้องกลับไปดูโกดังแห่งนัน้ อีกครัง้ ให้ได้ มันจะต้องมีอะไรใน
กอไผ่อย่างแน่นอน

๓
“ถ้าคราวหน้ามีเหตุการณ์แบบนีเ้ กิดขึน้ อีกละก็ ต่อให้เป็นลูกสาว

เจ้าของโรงเรียนกลอรีก็ช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง”
ดาวรุ่ง ผู้อ�ำนวยการสาวร่างอวบแห่งโรงเรียนประถมกลอรี จ้อง
เพือ่ นสาวด้วยสายตาต�ำหนิทหี นึง่ ก่อนโยนหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะ ผ่านแก้ว
ค็อกเทลสีฟ้าใสทรงสูงกลางโต๊ะไปอย่างเฉียดฉิว กลางฟ้าชะโงกหน้าออก
ไปที่โต๊ะกลางซึ่งอยู่ระหว่างเก้าอี้ของเธอกับดาวรุ่ง แล้วฉวยหนังสือพิมพ์
ฉบับนั้นขึ้นมาเปิดดู
หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ตรงกรอบล่างของหน้านัน้ กลางฟ้า
เห็นตัวเองก�ำลังอ้าปากหวอท�ำหน้าท�ำตาเหลอหลาอยู่หน้ารถโฟร์วีลสีแดง
ที่หัวทิ่มลงข้างดงอ้อ
“กรีด๊ ดด!” เธอยกหนังสือพิมพ์ขนึ้ มาเพ่งดูชดั ๆ “หารูปสวยกว่านีม้ า
ลงไม่ได้หรือไง ไอ้นักข่าวไร้จรรยาบรรณ!”
ดาวรุ่งฉวยหนังสือพิมพ์กลับคืนมา “ฉันไม่ได้ให้แกดูรูปตัวเองเว้ย
ฉันจะให้แกดูวา่ ตัวเองท�ำอะไรลงไป พวกนักข่าวมันตามแกจนรูว้ า่ แกเป็นครู
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ที่โรงเรียนประถมกลอรี แกไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับฉัน ไม่รู้หรอกว่าเมื่อเช้า
ตอนพ่อฉันเห็นข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์น่ะ อาละวาดซะหูฉันแทบระเบิด!”
เสียงโวยของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกลอรีแทบกลบเสียงดนตรีเพลง
แจ๊ซเสนาะหูที่บรรเลงอยู่ในฮาร์ต แอนด์ โซล ผับ เป็นผับเพลงแจ๊ซแห่ง
หนึ่งในเชียงใหม่ที่ดาวรุ่งชอบมานั่งฟังเพลงเคล้าเครื่องดื่ม
“โธ่ รุง่ ฉันก็ไม่อยากให้เกิดขึน้ หรอก ใครจะไปรูว้ า่ จูๆ่ จะมีคนบ้ามา
ไล่ยิงกันอยู่ตรงนั้นพอดีล่ะ”
“แล้วแกดันโผล่ไปทีป่ า่ นัน่ ท�ำไมวะ ฉันอยูเ่ ชียงใหม่มาเกือบสิบปี ยัง
ไม่เห็นมีใครมาตามไล่ยิงอย่างที่แกโดนเลยสักครั้ง ฉันเคยบอกแกแล้วไง
ว่าท�ำงานที่โรงเรียนพ่อฉันห้ามเป็นข่าว ห้ามเป็นเน็ตไอดอล ห้ามฉาวโฉ่
แกต้องท�ำตัวเงียบๆ และมีแต่เรื่องดีๆ ในชีวิตเท่านั้น เพราะพ่อแม่เด็ก
โรงเรียนนี้อ่อนไหวกับทุกอย่างของโรงเรียนมาก จ�ำไว้”
“โอเค โอเค เพื่อน ต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นครูที่ไม่ทำ� เรื่องโลดโผนให้
โรงเรียนแกซวยเป็นอันขาด ฉันเองก็ไม่อยากเสียงานนีเ้ หมือนกัน รายได้ดี
ขนาดนี้ ประทังชีวิตไปได้สบายๆ ระหว่างที่หนังสือของฉันยังแต่งไม่เสร็จ”
ดาวรุง่ กลอกตา “เออ เมือ่ ไหร่แกจะเขียนเสร็จสักทีวะ ฉันจะได้นอน
ตาหลับ”
“หนังสือดีๆ ต้องใช้เวลาหน่อยสิ เพราะฉันต้องค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
หนังสือของฉันเจาะลึกเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมขององค์กรร้ายที่ชื่อ
‘องค์กรเดือนลับ’ สมาชิกองค์กรนีจ้ ะมีสญ
ั ลักษณ์เป็นรอยสักรูปดวงอาทิตย์
ที่แปรเปลี่ยนเป็นรูปพระจันทร์แค่เปลี่ยนมุมที่มองมัน....”
“องค์กรบ้าอะไรของแกวะ” ดาวรุ่งเบ้ปาก
“แกนีเ่ สียแรงอยูเ่ ชียงใหม่มาตัง้ นาน ไม่เคยรูเ้ ลยเหรอว่าทีน่ นี่ ะ่ มีแก๊ง
วายร้ายชือ่ องค์กรเดือนลับน่ะ จะบอกให้วา่ หนังสือของฉันจะเป็นการเปิดโปง
การท�ำงานขององค์กรร้ายทีม่ อี ยู่จริง และตอนนีฉ้ นั ก็เพิง่ ได้ข้อมูลเด็ดมาว่า
ไอ้องค์กรนี้ก�ำลังส่งของผิดกฎหมายบางอย่าง ลอตใหญ่ซะด้วย แอบพัก
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ของซ่อนไว้ในโกดังกลางป่า และโกดังนี้มีจริงด้วยนะแก เพราะฉันไปเห็น
กับตามาแล้ว...”
ดาวรุ่งเหลือบมองเพื่อนด้วยสายตาแอบทึ่ง “แกนี่บ้าดีแท้ เอาเวลา
ที่ไหนไปสืบค้นข้อมูลมาขนาดนี้เนี่ย”
“นีแ่ ค่นำ�้ จิม้ เท่านัน้ ถ้ามีตำ� รวจให้ฉนั สัมภาษณ์สกั รายนะ หนังสือฉัน
จะสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ยังหาต�ำรวจที่พร้อมจะให้ฉัน
สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนี่สิ...”
อยู่ดีๆ เสียงเครื่องเป่าก็ดังขึ้นข้างหู กลบเสียงของสองสาวจนแทบ
สนทนาต่อไม่ได้ กลางฟ้าหันไปข้างตัวแล้วถึงเห็นแซกโซโฟนสะท้อนแสงไฟ
เหลืองอร่ามอยู่ในมือของชายหนุ่มร่างสูงโปร่งซึ่งสวมเสื้อยืดสีด�ำ ก�ำลังยืน
เป่าแซกโซโฟนอยูข่ า้ งโต๊ะเป็นเพลงไพเราะหวานจับใจ เธอมองดวงหน้าของ
นักแซกฯ ทีก่ ำ� ลังหลับตาพริม้ คิว้ เรียวบางสีเดียวกับเส้นผมขมวดเข้าหากัน
นิดๆ อย่างอิ่มเอมในอารมณ์
ผู้ชายคนนี้...หน้าตาดูโรแมนติกจัง
ท่อนสุดท้ายของเพลง เขาอิมโพรไวส์ต่อไปอีกยืดยาวราวกับเป็น
ลมหายใจเฮือกสุดท้าย ตามมาด้วยเสียงปรบมือดังจากทั่วร้าน แล้วหนุ่ม
นักแซกฯ คนนัน้ ก็ลดเครือ่ งดนตรีทมี่ สี ายคล้องอยูท่ คี่ อลงมาจนอยูแ่ นบอก
ดวงตาคู่นั้นจ้องมายังกลางฟ้าพร้อมรอยยิ้มบางๆ
“สวัสดีครับ”
กลางฟ้าเบิกตากว้าง หันไปมองซ้ายขวารอบตัวว่าเกิดอะไรขึน้ กับเธอ
ชายหนุ่มนักแซกฯ คนนี้ถึงจ�ำเพาะเจาะจงมาทักทายถึงที่โต๊ะ และดูเหมือน
จะไม่จบแค่นั้น เพราะเขาหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ข้างๆ เธอกวาด
มองใบหน้าทีย่ นื่ เข้ามาใกล้และเห็นว่าเขาเป็นผูช้ ายหน้าตาดีแบบหนุม่ เชือ้ จีน
ผิวขาว ผมเหยียดตรงทิง้ ตัวลงมาจนเกือบปิดตาข้างหนึง่ ดวงตาของเขาเป็น
สีน�้ำตาลอ่อนจนเกือบเป็นสีเทา จมูกโด่ง และริมฝีปากเรียวบาง
“เพิง่ มาเทีย่ วทีน่ คี่ รัง้ แรกหรือครับ” เขาทัก ดวงตาโรแมนติกคูน่ นั้ จ้อง
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คู่สนทนาเขม็ง
“เอ่อ ค่ะ ฉันเพิง่ มาอยูท่ เี่ ชียงใหม่...” กลางฟ้ายิม้ ไม่ออกเพราะมัวแต่
จ้องดวงตาทีเ่ หมือนหลุมด�ำของชายหนุม่ มันดูดทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูต่ รงหน้า
ไม่เว้นแม้แต่เธอ
“มาเที่ยว มาท�ำงาน หรือว่ามาอยู่เลยครับ” ไม่ใช่แค่ดวงตาของเขา
เท่านั้น แต่เสียงทุ้มของเขาก็ฟังดูหล่อไม่แพ้กัน
“มาท�ำงานค่ะ” เธอตอบอย่างไว้ตวั นิดๆ เมือ่ รูส้ กึ ได้วา่ อีกฝ่ายเริม่ ชวน
คุยมากเกินไปแล้ว แต่ใบหน้าของเขานี่สิ มันชวนให้เผลอเคลิบเคลิ้มจริงๆ
เขาเอื้อมมือมาจับพนักเก้าอี้ตัวที่กลางฟ้านั่งแล้วโน้มตัวมาข้างหน้า
เสียใกล้จนเธอสัมผัสลมหายใจของเขาได้ ดวงตาชวนฝันของเขากวาดมอง
ทั่วใบหน้าจนเธอไม่กล้าหายใจไปชั่วขณะ
“ผมเล่นเพลงอยู่ที่นี่ทุกวัน ตั้งแต่หัวค�ำ่ ถึงเที่ยงคืน ถ้าว่างก็เชิญมา
อีกนะครับ” เขาพูดยิ้มๆ เผยฟันสวยเรียงเป็นระเบียบ “อ้อ อยากฟังเพลง
อะไรก็ขอได้ จะเล่นให้ฟังเป็นพิเศษเลย”
ยังไม่ทันที่กลางฟ้าจะได้อ้าปากตอบ เขาก็ลุกไปดื้อๆ เสียอย่างนั้น
เธอมองตามร่างสูงในเสื้อยืดสีด�ำที่เห็นโดดเด่นสะดุดตาท่ามกลางพนักงาน
และแขกในร้านที่เบียดเสียดกันแน่น
“หล่อว่ะ ไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่าผับนี้มีนักแซกฯ หล่อขนาดนี้ด้วย”
ดาวรุ่งพูดอย่างเคลิบเคลิ้ม
กลางฟ้าหันไปหาเพื่อน ดวงตาเบิกโตด้วยความตื่นเต้น “ฉันก็เพิ่งรู้
เหมือนกันว่าเชียงใหม่มีแต่ผู้ชายหน้าตาดี”
เธอนึกถึงผูก้ องขนตางอนทีย่ งิ สนัน่ ทุง่ เมือ่ วันก่อน มาวันนีก้ เ็ จอหนุม่
ตีห๋ ล่ออินเตอร์รายนีอ้ กี ไม่อยากจะพูดเลยว่าแค่เงาของสองคนนี้ ก็หล่อกว่า
พีช่ าติแฟนเก่าหน้าจืดของเธอซะแล้ว ระหว่างทีน่ งั่ จิบเครือ่ งดืม่ เธอก็นกึ ถึง
นิยายที่ก�ำลังเขียนอยู่ สงสัยต้องเพิ่มพระเอกอีกคนเสียแล้วกระมัง
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รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮาสีนำ�้ เงินที่ตัวถังสีถลอกปอกเปิกค่อยๆ แล่น

ช้าลงจนจอดนิง่ สนิททีบ่ ริเวณลานจอดรถของอะพาร์ตเมนต์คอ่ นข้างเก่าแห่ง
หนึ่งตอนตีสอง ชายหนุ่มบิดกุญแจดับเครื่องแล้วเหวี่ยงขายาวๆ ข้ามเบาะ
ออกมายืนข้างรถ สองมือถอดหมวกกันน็อกออกหนีบไว้ใต้แขน แล้วเอือ้ ม
ไปปลดสายรัดที่มัดกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมบรรจุแซกโซโฟนคู่ชีพ เมื่อยกมัน
ออกจากเบาะก็เห็นรอยขาดทีเ่ บาะหนังเทียมจนฟองน�ำ้ ปลิน้ ออกมา เขาเขีย่
มันเบาๆ พลางถอนหายใจ ก่อนหิ้วมันเดินเข้าไปในตัวตึก
ชายหนุ่มไขกุญแจเข้าไปในห้องมืดมิดที่อยู่ชั้นสี่ วางข้าวของแล้วก็
เดินไปเปิดก๊อกทีอ่ า่ งล้างมือในห้องน�้ำเล็กๆ ติดกับห้องนอน เขาเงยหน้าขึน้
มองกระจกเหนืออ่างระหว่างฟอกมือด้วยสบู่ เงาในกระจกสะท้อนใบหน้า
ของชายหนุม่ ทีม่ เี ส้นผมสีออ่ นปรกลงมาเกือบถึงนัยน์ตาคูโ่ ศกทีแ่ สนโรแมนติก
เมือ่ กลับออกมาทีห่ อ้ งนัง่ เล่น เขาก็เดินไปทีเ่ คาน์เตอร์ครัวเล็กๆ หยิบ
บะหมี่ส�ำเร็จรูปออกมาเทใส่ชาม เติมน�้ำแล้วยกเข้าเตาไมโครเวฟ เขาเปิด
ตูเ้ ย็นเพือ่ หยิบไข่ แต่พบเพียงช่องเก็บไข่ทวี่ า่ งเปล่าจึงถอนหายใจแล้วกดปุม่
ให้ไมโครเวฟท�ำงาน
เขายกชามมาม่าร้อนๆ ไปที่โต๊ะท�ำงานซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ แต่
ก่อนหย่อนตัวลงนั่งเขาล้วงกระเป๋าหลังของกางเกง ดึงวัตถุสีด�ำรูปทรง
สีเ่ หลีย่ มเล็กเท่ากลักไม้ขดี ไฟออกมาวางลงบนโต๊ะแล้วค่อยเปิดคอมพิวเตอร์
บนหน้าจอคอมพ์ปรากฏรูปคลื่นเสียงเป็นเส้นหยักๆ สีเขียว เขากด
เลือกเวลาตอนห้าทุม่ ระหว่างรอให้โปรแกรมท�ำงาน เขาก็ใช้ตะเกียบคีบเส้น
บะหมี่เข้าปากพลางซดน�้ำรสต้มย�ำ
มีเสียงคนพูดดังอู้อี้ออกมาจากล�ำโพงคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงเพลง
บรรเลงดังคลออยูไ่ กลๆ เขากดปุม่ เร่งเสียงให้ดงั ขึน้ คราวนีไ้ ด้ยนิ เป็นเสียง
ของผู้ชายสองคนก�ำลังสนทนากันชัดเจน
‘ของมาถึงเมื่อไหร่’ ชายคนแรกถาม
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‘ก�ำลังมา น่าจะถึงเดือนหน้า’ ชายคนที่สองตอบ
‘ท�ำไมนานนักล่ะ’
‘ช้าหน่อยแต่ชัวร์กว่า หนนี้เราส่งมาทาง...’
‘ถ้าคราวหน้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกละก็ ต่อให้เป็นลูกสาว
เจ้าของโรงเรียนกลอรีก็ช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง’
บะหมีส่ ำ� เร็จรูปถูกคีบค้างอยู่กลางอากาศเมือ่ ได้ยนิ เสียงแทรกอันไม่
พึงประสงค์ของผู้หญิงอีกคนที่พูดทับเสียงของผู้ชายสองคนแรกในจังหวะ
นั้นพอดี ชายหนุ่มลนลานวางตะเกียบแล้วคลิกเมาส์เลือกไฟล์เสียงเวลา
ห้าทุม่ เพือ่ เริม่ ต้นฟังอีกครัง้ คราวนีเ้ งีย่ หูฟงั อย่างตัง้ ใจ แต่เสียงหญิงสาวคน
นัน้ ก็ยงั ดังแทรกเข้ามาเวลาเดิม กลบเสียงสนทนาทีเ่ ขาต้องการฟังเสียสนิท
เขาคว้ากล่องสีดำ� เท่ากลักไม้ขีดไฟออกมาส�ำรวจอย่างหัวเสียสุดขีด
หลังจากทดสอบล�ำโพงเสียงแล้วเห็นว่าเครื่องดักฟังไม่ได้มีปัญหาอะไร เขา
ก็ตั้งใจฟังบทสนทนาตอนนั้นอีกครั้ง
‘...ช้าหน่อยแต่ชัวร์กว่า หนนี้เราส่งมาทาง...ถ้าคราวหน้ามีเหตุการณ์
แบบนีเ้ กิดขึน้ อีกละก็ ต่อให้เป็นลูกสาวเจ้าของโรงเรียนกลอรีกช็ ว่ ยอะไรแก
ไม่ได้หรอกนะเว้ย ไอ้กลาง’
ชายหนุ่มยกสองมือขึ้นขยุ้มผมจนยุ่งเหยิง ให้ตายสิ! เนื้อหาส�ำคัญ
ถูกเสียงแม่นนั่ กลบหมดเลย แถมยังชัดเจนราวกับพูดกรอกใส่เครือ่ งดักฟัง
อย่างไรอย่างนั้น
ตอนนั้นเองที่เขานึกได้ว่า ตอนที่เขาพยายามเก็บเครื่องดักฟังที่แอบ
ติดไว้ตอนหัวค�่ำ ถึงได้ควานหาที่เก้าอี้ของชายสองคนนั้นไม่เจอ แล้วไป
ควานเจอโดยบังเอิญตอนที่เอือ้ มมือไปทีห่ ลังเก้าอี้ของผู้หญิงดวงตาเหมือน
แมวคนนั้น
เวรกรรม อย่าบอกนะว่าเขาติดเครื่องดักฟังผิดโต๊ะ
“โธ่ ไอ้โง่เอ๊ย!” เขาสบถด่าตัวเองพลางตบโต๊ะอย่างแรงจนตะเกียบ
ตกจากชาม แล้วตอนนัน้ เสียงพูดของผูห้ ญิงอีกคนหนึง่ ก็ดงั ขึน้ มาเรียกความ

ศิ ว า ริ น ท ร์

l

51

สนใจ

‘ฉันเพิง่ ได้ขอ้ มูลเด็ดมาว่าไอ้องค์กรนีก้ ำ� ลังส่งของผิดกฎหมายบางอย่าง
ลอตใหญ่ซะด้วย แอบพักของซ่อนไว้ในโกดังกลางป่า และไอ้โกดังนี้มีจริง
ด้วยนะแก เพราะฉันไปเห็นกับตามาแล้ว...’
โกดังกลางป่า?
เธอเป็นใครกันนะ แล้วรู้เรื่องโกดังกลางป่าได้อย่างไร เบาะแสที่เขา
ได้มานัน้ ยังรูแ้ ค่วา่ มีคนขององค์กรเดือนลับสร้างโกดังขึน้ มาในป่า แต่ไม่รวู้ า่
สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร แต่ผู้หญิงคนนี้กลับรู้ว่าโกดังนี้ใช้ท�ำอะไร
แต่กอ็ กี นัน่ แหละ ผู้หญิงคนนีเ้ ป็นใคร สิง่ ทีเ่ ธอพูดมีความน่าเชือ่ ถือ
แค่ไหนก็ไม่รู้
เสียงแซกโซโฟนจากล�ำโพงคอมพิวเตอร์ดังขึ้นเรื่อยๆ จนได้ยิน
ชัดเจน เขาจ�ำได้วา่ ตอนนัน้ มองมาจากเวที เห็นผูช้ ายสองคนทีน่ งั่ อยูโ่ ต๊ะข้าง
หลังสองสาวโบกมือเรียกพนักงานเพื่อขอบิลค่าอาหาร เขาจึงตัดสินใจผละ
จากเวทีทั้งที่ก�ำลังเป่าแซกโซโฟนอยู่เพื่อรีบไปเก็บเครื่องดักฟัง
แต่ถงึ อย่างนัน้ ผูห้ ญิงคนนีก้ ร็ ขู้ อ้ มูลส�ำคัญบางอย่างอยูด่ ี บทสนทนา
ช่วงแรกๆ ได้ยินว่ามีการพูดถึงโรงเรียนสักแห่ง เขาขยับเมาส์เพื่อกดเลื่อน
เวลากลับไปตอนห้าทุม่ หนนีเ้ ขาหยิบกระดาษกับปากกาออกมาจดทุกอย่าง
ที่ได้ยิน

ร่างสูงสะโอดสะองของวิธูที่เอามือไพล่หลังเดินไปอย่างช้าๆ รอบโต๊ะ

ทรงรีสดี ำ� ตัวทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมประชุมจากแผนกสืบสวนนัง่ ประชุมประจ�ำสัปดาห์
เพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าภายในแผนกให้แก่ผู้อ�ำนวยการของ
ศูนย์ซีซียูรับทราบ
ผู้อ�ำนวยการซีซยี ทู ที่ กุ คนเรียกว่า ผอ. ธมกร เป็นผู้ชายวัยกลางคน
ท่าทางภูมฐิ าน ผมสีดำ� แซมด้วยผมขาวประปราย รูปร่างสูงใหญ่คอ่ นข้างท้วม
ใบหน้ากลมเป็นสีชมพูดูมีเลือดฝาด เขานั่งประจ�ำอยู่ที่หัวโต๊ะเพื่อฟังการ
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รายงานของทีมปฏิบัตกิ ารและสืบสวนของสารวัตรวิธู
“ทางโรงพยาบาลแจ้งมาแล้วว่านักบิดมอเตอร์ไซค์ที่ถูกมาริชยิงล้ม
เมื่อวาน ตอนนี้ฟื้นแล้ว สามารถให้ปากค�ำได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ”
อาทิต ยารายงานมาจากหัว โต๊ ะ อีก ฝั ่ ง เธอเป็ น ฝ่ายประสานงาน
ระหว่างแผนกสืบสวนกับแผนกต่างๆ วิธูเดินไปหยุดยืนอีกฟากของโต๊ะ
สบตาหญิงสาวนานเกินความจ�ำเป็นอยู่หลายอึดใจ ก่อนถอนสายตาแล้ว
พยักหน้าเป็นเชิงให้รายงานเรื่องต่อไป
หญิงสาวหยิบของบางอย่างขึน้ มาวางตรงหน้า มันเป็นซองพลาสติกใส
ซึ่งบรรจุของบางอย่าง
“เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบหลักฐานพบกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่ตรงพืน้ ทีน่ งั่
ตอนหน้าของรถมาริช หลังตรวจสอบแล้วไม่พบเบาะแสน่าสนใจ หลักฐาน
ต่างๆ ระบุว่าเป็นของผู้หญิงชื่อกลางฟ้าค่ะ”
วิธูเอือ้ มมือออกไปหยิบหลักฐานในซองพลาสติก กวาดตาดูพกั หนึง่
แล้วสไลด์มันไปตามความยาวของโต๊ะ เมื่อมันไถลมาจนถึงมาริช เขาก็ยื่น
มือสีแทนแดดไปตะปบมันไว้
“มาริช ดอน” วิธูเอ่ยชื่อลูกน้องสองคน “วันนี้ฉันต้องการให้พวกแก
สอบปากค�ำคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้น ท�ำยังไงก็ได้ให้มันคายอะไรสักอย่าง
ออกมา และฝากเอาของไปคืนกลางฟ้าที่โรงเรียนกลอรีด้วย”
ผู้กองมาริชและดอน ชายหนุ่มผมเกรียนที่มีใบหน้าอ่อนวัยเหมือน
นักศึกษาพยักหน้ารับค�ำสัง่ ของสารวัตร มาริชมองกระเป๋าสตางค์หนังสีขาว
ลวดลายสีชมพูของผูห้ ญิงแบบทีม่ ซี ปิ รูดปิดได้รอบ แล้วเก็บเข้าไปในกระเป๋า
เสื้อสูท
สารวัตรแผนกสืบสวนหันไปพยักหน้ากับอาทิตยา เป็นสัญญาณว่า
ให้รายงานหัวข้อต่อไป แต่ธมกรพูดแทรกขึ้นเสียก่อน
“เรือ่ งอืน่ เอาไว้รายงานทีหลัง ผมต้องการรู้ข่าวความคืบหน้าของการ
ขนยาเสพติดลอตใหญ่”
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“ครับ ผอ.” วิธูตอบรับอีกฝ่าย แล้วหันหน้าไปทางชายหนุ่มคนหนึ่ง
ทีน่ งั่ ก้มหน้างุดอยู่ทปี่ ลายโต๊ะ “น่าน แกมีอะไรจะรายงาน ผอ. ธมกร หรือ
เปล่า”
คนที่ถูกเรียกว่าน่านหลับตาแน่นด้วยความเจ็บใจ นึกถึงข้อมูลจาก
เครื่องดักฟังในผับเมื่อคืนที่ดันติดผิดโต๊ะจนพลาดข้อมูลส�ำคัญไปอย่าง
น่าเสียดาย ถึงแม้เขาจะได้ยนิ อะไรแปลกใหม่จากผูห้ ญิงแปลกหน้าคนนัน้ แต่
ทุกอย่างก็ยังไม่สามารถน�ำมาใช้เป็นเบาะแสส�ำคัญได้
“ใกล้จะได้ข้อมูลส�ำคัญแล้วครับ” เขาตัดสินใจตอบอย่างขอไปที
“เฮ้อ พูดแบบเดิมมาสามอาทิตย์ นี่คนหรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
เนี่ย” เสียงบ่นดังมาจากคนที่นั่งข้างๆ
น่านน�ำ้ หันขวับไปจ้องหน้าชายหนุม่ ขนตางอนหนาทีก่ ำ� ลังเคาะปากกา
เล่นด้วยสายตาไม่พอใจ
“เรื่องที่ต้องใช้สมองท�ำงาน มันมีค�ำตอบให้ทันทีไม่ได้หรอกมาริช
แต่เอาเถอะ ฉันจะพยายามเข้าใจคนทีถ่ นัดใช้แต่แรงในการหาค�ำตอบก็แล้ว
กัน”
มาริชหรีต่ ามองอีกฝ่ายพลางหักนิว้ ดังกร๊อบๆ เหมือนโชว์พลัง “อยาก
ได้รอยสักรอยแว่นถาวรที่หน้าไหมวะ ไอ้หน้าจืด”
“เคยได้ยินที่พูดๆ กันไหมว่า อวัยวะส่วนไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ มันจะ
ลีบลงเรือ่ ยๆ ฉันขอแนะน�ำให้ลดการใช้กล้ามเนือ้ แขนแล้วเพิม่ การใช้กล้ามเนื้อสมองหน่อยนะ ไอ้หน้าลิเก”
“ไอ้น่าน แกหุบปากไปเลย...”
“นี่พวกแกสองคน!” วิธูปรามด้วยเสียงเข้ม “เกรงใจ ผอ. ธมกรบ้าง
กัดกันได้ทุกครั้งที่มีประชุม”
น่านน�้ำเม้มปากระงับอารมณ์ไม่พอใจ แต่ก็นึกโมโหตัวเองที่ท�ำงาน
ผิดพลาดให้มาริชซ�้ำเติมจนได้
“จะไม่ให้ผมโวยได้ยงั ไงครับสารวัตร เราได้รบั รายงานเรือ่ งแอบสร้าง
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โกดังกลางป่านั่นมาสามอาทิตย์แล้ว แต่ไม่มีอะไรคืบหน้าสักที ตกลงมัน
เกีย่ วอะไรกับเรือ่ งการลักลอบขนยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ น่าจะอนุญาตให้
ผมบุกเข้าไปที่โกดังตอนนี้เลย” มาริชพูดอย่างมีอารมณ์
“ถ้าแกบุกเข้าไปตอนนี้ แกจะเจอแต่โกดังที่ว่างเปล่า และจะไม่มีวัน
จับพวกมันได้เลย” น่านน�้ำเค้นเสียงใส่อีกฝ่าย
“แต่วนั นัน้ ฉันโดนไอ้เวรนัน่ ไล่ยงิ สนัน่ ป่าเลยนะโว้ย แสดงว่ามันต้อง
มีอะไรอยูใ่ นนัน้ พวกมันถึงต้องการปิดบัง” มาริชเถียงกลับแล้วหันไปพูดกับ
วิธู “ผมว่าสารวัตรอนุมัติหมายจับให้ผมเลยดีกว่า ยังไงไอ้โกดังนั่นก็สร้าง
ขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันรุกพื้นที่ป่า”
“ขอเวลาผมอีกหน่อยครับ สารวัตร” น่านน�ำ้ รีบบอก “ตอนนีผ้ มก�ำลัง
หาสายข่าวเพิ่มอยู่ โกดังนั่นมันต้องไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆ แน่นอน”
“เรื่องโกดังอะไรนั่น ฉันไม่สนว่ามันสร้างขึ้นเพื่ออะไร” ธมกรพูด
แทรกขึ้นมา “แต่ที่ฉันต้องการรู้คือเบาะแสเรื่องยาเสพติดลอตใหญ่ก่อนที่
พวกมันจะขนย้ายส�ำเร็จ”
น�้ำเสียงของเขาราบเรียบ แต่แฝงด้วยอ�ำนาจที่ฟังดูแล้วไม่ต่างอะไร
จากค�ำสั่ง
การประชุมด�ำเนินต่อไปอีกสักพักเพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องอื่น
เมื่อหมดหัวข้อแล้ว วิธูก็สั่งเลิกการประชุม ระหว่างที่ทุกคนก�ำลังเก็บของ
และลุกจากโต๊ะ สารวัตรหนุ่มก็เอ่ยเรียกน่านน�้ำจากหน้าห้องประชุม
“น่าน แกตามฉันมาที่ห้องหน่อย ฉันมีเรื่องต้องคุยกับแก” พูดจบก็
หันไปทางอาทิตยา “อาท ผมมีงานด่วนต้องบรีฟคุณ อีกสิบนาทีมาหาผม
ที่ห้องด้วยนะครับ”
เมื่อสั่งงานเสร็จ เขาก็หันหลังเดินออกจากห้องประชุมไปทันทีโดยที่
ไม่รอดูหญิงสาวพยักหน้ารับค�ำสั่ง
มาริชเดินออกจากห้องประชุม ชายหนุ่มผมเกรียนที่ชื่อดอนรีบสาว
เท้าเข้ามาขนาบข้าง

ศิ ว า ริ น ท ร์

l

55

“ลูกพี่ๆ ตะกี้เห็นเหมือนผมหรือเปล่า” ดอนร้องถามเสียงตื่นเต้น
“เห็นไรวะ” มาริชถามเหมือนไม่สนใจ เพราะมัวแต่ก้มหน้าดูกระเป๋า
สตางค์ที่สารวัตรสั่งให้เขาเอาไปคืนหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของ
“สารวัตรส่งซิกให้พี่อาทไปเจอกันในห้องนั่นไง ลูกพี่เห็นสายตาที่
สารวัตรมองพี่สาวเราหรือเปล่า ผมว่าเขานัดไปกินกันในห้องแหงๆ”
ฝ่ามือใหญ่ๆ ของมาริชฟาดเข้ากลางกะโหลกของหนุ่มผมเกรียน
“ไอ้ดอน วอนโดนตื้บซะแล้ว แกเลิกจับคู่ให้สารวัตรกับพี่อาทเถอะ
สารวัตรเคยบอกแล้วไงว่าตัวเขาเองจะไม่ยอมมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในองค์กร
เป็นอันขาด”
“มาดูกันว่าสารวัตรจะทนไปได้อีกสักกี่น�้ำ บอกเลยถ้าไม่ใช่สารวัตร
วิธูคนนี้ ผมไม่มีทางปล่อยนางฟ้าในฝันของผมไปให้หรอก”
ดอนแกล้งถอนหายใจแรงๆ ระหว่างมองเรือนร่างทีม่ สี ดั ส่วนโค้งเว้า
งดงามของอาทิตยาที่เดินน�ำอยู่ข้างหน้า ไกลเกินรัศมีที่จะได้ยินเสียงนินทา
ผมยาวรวบเป็นมวยหลวมๆ กลางศีรษะ ทิง้ ไรผมบางๆ ระตามล�ำคอระหง
เหนือปกเสื้อเชิ้ตสีขาวดูน่าเย้ายวน สะโพกผายแกว่งซ้ายขวาน่ามอง
“นางฟ้าในฝันของผม” ดอนกระซิบเสียงเพ้อ “นมใหญ่ สะโพกบึ้ม
ขาเรียว ให้ตายสิ ผู้หญิงอายุเลขสามท�ำไมถึงได้สวยเซ็กซี่แบบนี้นะ”
“เวลาท�ำงานให้มนั จริงจังเท่านีบ้ า้ งเถอะ” มาริชไม่สนใจสรีระของหญิง
สาวตรงหน้า เขาถือวิสาสะเปิดกระเป๋าสตางค์ใบที่อยู่ในมือ หยิบบัตร
ประชาชนออกมาแล้วมองใบหน้าเล็กในรูปทีร่ ะบายด้วยรอยยิม้ ดวงตากลม
และหางตาชีเ้ หมือนตาแมวคูน่ นั้ ดูสดใสราวกับโลกของเธอมีแต่เรือ่ งสวยงาม
ไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายใดๆ เข้ามาในชีวิตมาก่อน
เขาอ่านชือ่ ของเธอในใจ ‘กลางฟ้า อัครา’ พลางค�ำนวณวันเดือนปีเกิด
ของเธอ ยายตัวแสบเด็กกว่าเขาสี่ปี
มาริชทวนชือ่ กลางฟ้าในใจอีกครัง้ รู้สกึ ว่าเป็นชือ่ ทีเ่ หมาะกับเธอมาก
ท�ำให้นึกถึงท้องฟ้าสดใสไร้ปุยเมฆที่มีแต่ดวงอาทิตย์ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
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ยายครูสารพัดพิษที่มีรอยยิ้มใสซื่อจะเสแสร้งใช้มารยาทิ้งกล้องลงพื้นเพื่อ
แอบแกะเมโมรีการ์ด แถมยังกระทืบเท้าของเขาเสียจนเล็บแทบหลุด
“โอ๊ะ เอาแล้วสิ” หนุ่มผมเกรียนชะโงกหน้าเข้ามาดูบัตรประชาชน
สลับกับเงยหน้าขึ้นมองผู้กองหนุ่ม “ยิ้มแบบนี้...แสดงว่าหญิงสาวในบัตรนี่
จะเสร็จลูกพี่ในอีกสามวันแน่ๆ”
“ไอ้ดอน ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะ...ฉันยังไม่อยากตก
นรก”
“ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ต้องลองถึงจะรู้นะลูกพี่”
มาริชมองหน้าลูกน้องหน้าอ่อนแต่ว่าลามกเกินหน้าเกินตาแล้วแค่น
หัวเราะเบาๆ ก่อนวางท่าเอาการเอางานขึ้นมาเดี๋ยวนั้น แล้วยัดกระเป๋า
สตางค์เข้ากระเป๋าเสื้อสูท
“เดีย๋ วฉันจะเอากระเป๋าสตางค์ไปคืนทีโ่ รงเรียน บ่ายสองเจอกันทีโ่ รงพยาบาล เราจะไปเยีย่ มไอ้นกั บิดมอเตอร์ไซค์นนั่ สักหน่อย อยากรู้ว่ามันไป
ท�ำอะไรที่โกดังกลางป่าเมื่อวาน”

“นั่งสิ น่าน” วิธูเอ่ยหลังจากที่น่านน�ำ้ เข้ามาในห้องท�ำงานของเขาและ

ปิดประตูเรียบร้อยแล้ว น่านน�ำ้ เลือ่ นเก้าอีห้ น้าโต๊ะท�ำงานสารวัตรออกมานัง่
“ก่อนเข้าประชุม ผอ. ธมกร เรียกฉันไปคุยเรื่องแก” วิธูเกริ่น ท�ำให้
น่านน�้ำเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาตระหนกระคนลุ้นระทึก
“ครับ”
“เขาบอกว่าแกไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาหลายเดือนแล้ว
ล่าสุดก็ไม่มคี วามคืบหน้าเรือ่ งการขนยาเสพติดของไอ้พวกเดือนลับสักที แก
เข้าใจไหมว่าองค์กรของเราต้องท�ำงานเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชน รอ
ให้ลูกทีมแก้ตัวซ�้ำซากไม่ได้หรอก”
น่านน�้ำกลืนน�้ำลายอย่างยากล�ำบาก พอเดาได้ว่าอีกฝ่ายจะพูดเรื่อง
อะไร
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“สั้นๆ เข้าประเด็นเลยก็แล้วกัน ผอ. บอกว่าให้เวลาแกอีกหกเดือน
ถ้ายังไม่สามารถพิสูจน์ผลงานได้ เราจ�ำเป็นต้องให้แกพ้นจากซีซียู”
“หกเดือนหรือครับ” เขาถามเสียงแหบแห้ง
วิธมู องหน้าอีกฝ่ายแล้วถอนหายใจยาว “บอกตามตรงนะว่าฉันผิดหวัง
ในตัวแกพอสมควร โพรไฟล์ที่แกส่งมาตอนสมัครงานสวยหรูมาก แต่ว่า
ผลงานตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาแทบไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ในฐานะที่เป็นคนรับแก
เข้ามา ฉันมีสว่ นต้องรับผิดชอบด้วย ฉะนัน้ ฉันจะให้โอกาสแกเท่าที่ ผอ. สัง่ ”
ชายหนุ่มก�ำมือแน่นอยู่บนตัก “ครับ ผมจะพยายามให้ดที สี่ ดุ จะไม่
ท�ำให้สารวัตรผิดหวัง”
แม้ว่าจะเห็นใจลูกน้อง แต่คงช่วยอะไรไม่ได้มากนัก วิธพู ยักหน้าให้
น่านน�้ำทีหนึ่งเป็นการตัดบท “จบธุระแล้ว แกไปได้”
ตอนที่น่านน�้ำลุกจากเก้าอี้ วิธูสังเกตว่าปกเสื้อสูทของลูกน้องเปื่อย
จนเกือบขาด เสื้อเชิ้ตก็เป็นสีเหลืองหมองเพราะความเก่า
“นี่น่าน ก่อนออกจากบ้านได้ดูกระจกบ้างหรือเปล่า ท�ำไมเสื้อผ้าแก
ถึงได้ยับเยินขนาดนี้”
ชายหนุ่มก้มหน้ามองเสื้อตัวเอง แล้วเงยหน้ามองสารวัตรอย่าง
กระอักกระอ่วน “เอ่อ...คือ...โทษทีครับ ผมไม่มีเวลาส่งซ่อม...”
วิธูส่ายหน้า “ฉันว่าสูทแกมันเกินซ่อมแล้วด้วยซ�้ำ สภาพแบบนี้
บริจาคยังไม่มใี ครเอาเลย เวลาประชุมกับ ผอ. ธมกร แกช่วยดูแลตัวเองให้
ดีๆ หน่อยสิ เผื่อเขาจะเมตตาแกมากกว่านี้”
น่านน�ำ้ พึมพ�ำตอบรับเบาๆ แล้วเดินออกจากห้องไป สวนกับอาทิตยา
ทีก่ ำ� ลังเดินเข้าห้องมาพอดี เธอสบตาเขาด้วยแววตาเห็นใจพลางตบไหล่เขา
ทีหนึ่ง คงเดาได้ว่าสารวัตรวิธูเรียกเขาไปคุยด้วยเรื่องอะไร

