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บทน�ำ

ดวงตาเรียวเหม่อมองเกลียวคล่ืนตลบม้วนซดัสาดเข้าหา
หาดทราย มวลความร้อนจากแสงอาทติย์เจดิจ้าแผดเผาผวิของร่าง
สงูโปร่งซ่ึงสวมเสือ้ผ้าเป่ือยเก่ายนืนิง่เหนอืแนวเขือ่นหนิจนแดงเถอืก
ไปหมด

ชายหนุ่มผู้ซึ่งดูอ่อนเยาว์เหมือนยังไม่พ้นวัยยี่สิบก้มหน้าที่
เปรอะเปื้อนด้วยคราบขี้เถ้ามองเจ้าสัตว์ตัวอ้วนในมือทั้งสอง ริม
ฝีปากบางได้รูปฉีกยิ้มกว้าง ปล่อยให้น�้าลายยืดย้อยผ่านแนวคาง
หยดลงไปบนขนแข็งกระด้างสีน�้าตาลแดงจนเปียกชุ่ม

เสียงตะโกนโหวกเหวกของคนกลุ่มหนึ่งดังแว่วมาแต่ไกล แต่
ชายคนนั้นก็หาได้น�าพาไม่ ยังคงจ้องสัตว์ในมือดูหิวโหย ก่อนจะ 
อ้าปากก้มลงไปกัด ไม่ทันที่ฟันคมจะฝังลงบนตัวแม่ไก่ ตัวคนก็ถลา
ไปเบื้องหน้าจากแรงถีบตรงก้น

ไก่ไข่ตัวอวบร้องกะต๊าก กระพือปีกร่อนลงพื้นอย่างสวยงาม 
จากนั้นก็ใช้สองง่ามตีนเผ่นหนีไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้คนที่ล้มอยู่บน
พ้ืนตะเกยีกตะกายคลานตามพร้อมกบัแผดเสยีงร้องด้วยความขดัใจ
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“อ๊ะ! ไก่...”
กลุ่มชายราวสองสามคนวิ่งสกัดไอ้โจรลักไก่และแม่ไก่ชุลมุน

วุน่วายไปหมด ดกัตรงนีมั้นกอ้็อมไปอกีทาง และพอพวกเขากระโจน
ใส่หมายจะจับ ไอ้เด็กเวรก็ก้มตัวลงตะครุบไก่ แม่ไก่ดีดดิ้นสยายปีก
ตีใบหน้าของคนที่คิดจะกินมันดิบๆ อย่างคลุ้มคลั่ง กระทั่งแรงของ
มือคลายออกมันจึงฉวยโอกาสสะบัดตัวหนีไปได้อีกครั้ง

ร่างสูงโปร่งมองตามตูดงอนเชิดของแม่ไก่ท่ีซอยเท้าหนีห่าง
ไปเรื่อยๆ แล้วก็เบะปากร้องเป็นเด็กสามขวบ

“ไก่... ไก่เค้า...”
“ไอ้บ้า มึงหยุดวิ่งสักทีสิวะ! กูเหนื่อย!” ชายรุ่นคุณลุงหนึ่งใน

สามคนทีว่ิง่ตามตะโกนด่าด้วยส�าเนยีงทองแดงอย่างเหลืออด ค�าว่า 
‘บ้า’ ไม่ใช่ค�าด่า แต่เป็นค�าเรียกขานไอ้หน้าอ่อนแทนชื่อ เพราะสติ
มันไม่ค่อยสมประกอบ แต่ด้วยเหตุบางประการท�าให้มันถูกพามา
อยู่ที่เกาะส่วนตัวนี้ได้สามวันแล้ว

จากวันนั้นชีวิตของคนงานที่นี่ก็อยู่กันอย่างไม่สงบสุขอีกต่อ
ไป

ไอ้บ้าวิ่งตามไก่ไปจนถึงสะพานท่าเรือที่ท�าจากไม้ แม่ไก่ที่
กระโดดเดินไปตามรางไม้สองสามก้าวก็เกิดปอดแหกหักเลี้ยวตัว
กลับ ด้านมนุษย์หยุดเท้าไม่ทันสะดุดรางไม้เซตกลงไปจากสะพาน
สูงที่ไม่มีไม้กั้น

ผืนทะเลตรงท่าเรือนั้นเป็นร่องน�้าลึก ท�าให้ร่างสูงโปร่งจมดิ่ง
ลงไปไม่ถึงก้นพื้นทราย ท่ามกลางกลุ่มฟองอากาศท่ีแตกกระจาย 
อยู่ในน�้า ชายสติไม่ดีตวัดวาดแขนพยุงตัวเพื่อขึ้นไปด้านบนตาม
สัญชาตญาณเอาตัวรอด แต่จู่ๆ ข้อมือเรียวก็ถูกใครบางคนคว้าจับ
ไว้ ท�าเอาคนท่ีก�าลงัแหวกว่ายหยดุชะงกัตัวแขง็ทือ่โดยพลนั วงแขน
แขง็แรงของผูช่้วยเหลอืตวดัโอบรอบเอวผอม ก่อนจะพาร่างสูงโปร่ง
ทะยานขึ้นสู่ด้านบน
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ท้ังสองโผล่พ้นเหนือผืนน�้าขึ้นมา ดวงตาเรียวของไอ้บ้า
เหลือบมองชายที่ช่วยตนเองไว้ผ่านม่านหยดน�้าที่เกาะตามขนตา
ด้วยความตกตะลงึ เส้นผมทีเ่ปียกลูไ่ม่ได้ท�าให้ใบหน้าหล่อเหลาของ
คนผู้นี้อ่อนด้อยลงไปเลย แต่กลับขับความคมคายที่สอดรับกันทุก
สัดส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก

จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากอิ่มหนาเป็นกระจับ และดวงตา
คมกริบดุจเหยี่ยวที่จ้องสบลงมา...

คนสติไม่ดีสะดุ้งเฮือกคล้ายหลุดออกจากภวังค์ แล้วก้มหน้า
ส่งเสียงอ้อๆ แอ้ๆ ไม่เป็นภาษาพร้อมกับผลักแผ่นอกหนาที่แนบ
ชิดอย่างอึดอัด คนงานทั้งสามคนที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งตามมาตรง
สะพานท่าเรือด้วยความตกใจ

ลุงชัยผู้มีฐานะเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่เห็นผู้เป็นนายกระโจน
ลงน�้าไปช่วยไอ้บ้าเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดก็ถึงกับอุทานออกมา

“ตายโหง! นายหัว”
ปฐว ีหรอืนายหวัว ีทีท่กุคนเรยีกขมวดคิว้มองพิจารณาคนใน

อ้อมแขนที่ท�าท่าโยเยเหมือนเด็ก ทั้งที่อายุน่าจะเกินสิบแปดแล้ว
ด้วยความสงสยั แต่แล้วเขากไ็ม่พดูอะไร ท�าเพียงใช้มอืจับหิว้เสือ้ยืด
ของอีกฝ่ายลากไปจนถึงบันไดข้างเรือสปีดโบ๊ทสีขาวซึ่งเขียนอักษร
สีไว้ชัดเจนว่า

‘อันดาวี’

คนในพ้ืนที่ต่างรู้ดีว่า อันดาวี... ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อเกาะ
ส่วนตัวของเศรษฐีภาคใต้สักคน แต่เป็นชื่อของอาณาจักรสัมปทาน
รังนกและการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดต่างหาก

นายหวัดงึตัวปัญหาทีม่องเห็นจากในเรอืมาแต่ไกลว่าก�าลงัวิง่
ไล่จบักบัคนงานกนัวุน่วายเมือ่ครูข่ึน้บนัไดอย่างไม่ปรานี ไอ้บ้าท่ีถูก
โยนลงพื้นบนสะพานไม้ขยับแขนขาป่ายปัดอย่างโมโห ที่คนพวกนี้



~ ทะเลเคียงใจ ~

10

ท�าก้นของมันเจ็บยอกซ�้าซ้อน ดวงตาเรียวแดงก�่ากวาดมองทุกคน
ด้วยความอาฆาตมาดร้ายพร้อมจะอาละวาดทุกเวลา

“คนบ้า... เอ่อ เด็กคนนี้มาจากไหน” นายหัวถามขึ้น ที่นี่เป็น
เกาะส่วนตวัซ่ึงมเีพยีงเขาและคนงานทีไ่ด้รบัอนญุาตเท่านัน้ คนนอก
ไม่มีสิทธิ์เข้ามาโดยพลการ

ลุงชัยยกมือไหว้ท่วมศีรษะเพื่อขอลุแก่โทษกับเจ้านาย “ผม
ต้องขอโทษด้วยครับ หลังจากไอ้ศรถูกยิงตายผมไปหาญาติพี่น้อง
มนัท่ีเกาะนอกเพือ่แจ้งข่าว แต่กไ็ม่พบใครเลยนอกจากไอ้เดก็นี ่ถาม
ชาวบ้านละแวกนัน้กไ็ด้ความว่า ไอ้ศรเลกิกบัเมยีไปหลายปีแล้ว แต่
จู่ๆ อาทิตย์ก่อนก็เอาหลานสติไม่ดีมาอยู่ด้วย ผมเห็นมันร้องไห ้
หาลุงก็สงสาร ไอ้ศรเองก็เป็นคนเก่าคนแก่ของท่ีน่ี พอเห็นตัวมัน 
โชคร้ายแบบนี้ผมก็เลยท�าใจทิ้งหลานมันไม่ลง”

“แล้วนายชัยคิดจะเลี้ยงดูมันแทนนายศรหรือ” ปฐวีถามด้วย
เสียงราบเรียบไม่มีอารมณ์กรุ่นโกรธแต่อย่างใด

“ผมเห็นหน่วยก้านมันไม่เลว สูงยาวเข่าดี ทีแรกก็คิดจะขอ
นายหัวให้มันมาใช้แรงงานแลกข้าวกิน แต่มันกลับสติไม่เต็มกว่า 
ที่คิด ขนาดถามชื่อยังตอบไม่ได้ หลายวันมานี้ผมให้มันไปนอนอยู่
ที่บ้านด้วยแต่มันกลับก่อเรื่องไม่หยุดหย่อน ทั้งโผล่ไปตรงผู้หญิง 
อาบน�้า ทั้งลักแม่ไก่ไปซ่อน ที่จริงผมเคยคิดจะส่งกลับไปแล้ว แต่ 
คิดอีกทีก็สงสาร มันดูแลตัวเองยังไม่ได้ เกรงว่าจะได้ตายตามไอ้ศร
ไปอีกคน ก็เลยพามาอยู่ที่นี่ด้วยน่ะครับ”

นายศรเองกเ็ป็นผูช่้วยหัวหน้าคนงานทีท่�างานกันมานาน ท้ัง
ยังมาเสียชีวิตในขณะที่อยู่โยงเฝ้ายามที่เกาะถ�้านกนางแอ่นอีก เขา
ซึ่งเป็นนายจ้างหลังจากรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างย่ิง ถึงกับมอบ
อ�านาจทิ้งให้ศรุต เลขาฯ ส่วนตัวท�าสัญญาธุรกิจที่กรุงเทพฯ แทน 
แล้วจองตั๋วบินกลับพังงาเพื่อมาร่วมงานศพทันที

ตอนนีค้นก็ตายไปแล้ว แต่คนเป็นยงัไงกต้็องอยู่ต่อ... ดวงตา
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คมกรบิทอแสงอ่อนลงขณะมองไปยงัเจ้าคนสตไิม่สมประกอบ ทีเ่อา
มอืขยีผ้มส้ันไม่เป็นทรงพร้อมกบัก้มหน้าซกุอยูห่ว่างเข่าอย่างครุน่คดิ 
เอาเถอะ กับแค่ญาติเพียงคนเดียวของลูกน้องที่ซื่อสัตย์ ท�าไมเขา
จะช่วยเหลือไว้ด้วยไม่ได้

ปฐวก้ีาวเข้าไปทรดุกายชนัเข่าจนหน้าเสมอกบัอกีฝ่าย “ไอ้หนู 
แกชื่ออะไร”

ไอ้บ้ายังคงก้มหน้างุดไม่ยอมพูดคุยด้วย นายชัยเห็นดังนั้นก็
ส่ายหน้าให้อย่างระอา ก่อนจะเอ่ยแทรกข้ึน “ผมถามหลายครัง้แล้ว
ครับแต่มันก็ไม่ยอมตอบ ไม่รู้ว่าฟังเข้าใจหรือเปล่าด้วย”

“งัน้หรอื” นายหัวปฐวีท�าท่าเสียดาย “ทแีรกคดิว่าจะให้ไปเป็น
คนงานช่วยขนรังนกออกจากถ�้าสักหน่อย แต่ถ้าสื่อสารกับคนอื่น 
ไม่ได้ก็คงจะท�าเสียเรื่องเปล่าๆ”

คล้ายได้ยินค�าว่ารังนก ไอ้บ้าก็หูผึ่งขึ้นมาทันที มันเงยหน้า
แล้วส่งเสียงร้องร่าเริง “นก... เค้าชอบนก!”

คิ้วหนาได้รูปเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของ
เจ้าคนสติไม่ดี... หรือจะต้องใช้วิธีหลอกล่อเหมือนท�ากับเด็ก? ปฐวี
คลี่ยิ้มบางเบา ท�าให้ใบหน้าคมเข้มนั้นดูอ่อนโยนลง

“งั้นแกก็บอกชื่อมา แล้วจะพาไปหานก”
ไอ้บ้าหลุบดวงตาหลุกหลิกลงต�่า เม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะ

คลายออก แล้วเปล่งเสียงออกมาแผ่วเบา “อัน...”
“อะไรนะ”
ชายสติไม่สมประกอบยอมเอ่ยเสียงดังขึ้นมาอีกหน่อย “ชื่อ 

อัน”
นายหัวนิ่งไปครู่หนึ่งคล้ายมีบางอย่างกระตุ้นความทรงจ�า 

อันเลือนรางขึ้นมา... แต่มันก็แสนห่างไกลเสียจนเหมือนกลายเป็น
เรือ่งของคนอืน่ไปแล้ว เขาอดจะยกมือข้ึนวางบนศรีษะท่ีเส้นผมเริม่
แห้งจับกันเป็นก้อนเหนียวเพื่อปลอบโยนอีกฝ่ายไม่ได้
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“ขอดูพฤติกรรมก่อน ถ้าท�าตัวดีฉันสัญญาว่าจะพาไป”
นายชัยเหน็ผูเ้ป็นนายปราบไอ้ตัววุน่เสยีอยู่หมดัก็รูส้กึนบัถือ

มากขึน้ไปอกี แม้ภายนอกเจ้าของสมัปทานรงันกคนน้ีจะดูเคร่งเครยีด
เงียบขรึม แต่อีกด้านกลับใจดีมีเมตตากับพวกเด็กๆ เป็นพิเศษ  
ตอนแรกนายชัยก็นึกว่าเจ้านายอยากมีลูก แต่ท่านกลับเคยบอกว่า
แค่นึกถึงหลานที่อยู่ชลบุรี

เขาเองกไ็ม่กล้าถามต่อว่าท�าไมคณุปฐวีถงึไม่เคยกลบัไปเยีย่ม
บ้านเก่าเพราะตนมีฐานะเป็นแค่ลูกน้อง ต่อมาจึงปะติดปะต่อเรื่อง
ได้เองว่า ท่านมีปัญหาซับซ้อนบางประการกับครอบครัวจึงแทบ 
ไม่เคยเอ่ยถึงอีกเลย

นายหวัร่างสงูใหญ่ลกุขึน้ยนืเตม็ความสงูแล้วออกค�าสัง่ “เดีย๋ว
ฉันไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่ง นายชัยค่อยตามไปพบฉันที่
ห้องท�างาน”

“ครับ นายหัว”
ก่อนจะก้าวขาปฐวีก็เหมือนจะนึกขึ้นได้ หันกลับไปหาชาย

หนุม่ทีม่สีตปัิญญาเหมือนเดก็ยงัไม่โตแล้วเอ่ย “ต่อไปก็ให้เจ้าอนัไป
พกัทีเ่รอืนพกัคนงานหลังบ้านฉันกไ็ด้ ให้ป้าป้อมป้าบวัช่วยดอูกีแรง 
จะได้ไม่ไปก่อความวุ่นวายให้แก่คนอื่นอีก”

เมื่อเจ้านายเดินไปแล้วหัวหน้าคนงานวัยกลางคนก็หันมา
เรียกไอ้บ้า ที่เอาแต่นั่งกอดเข่าจ้องมองแผ่นหลังกว้างของคุณปฐวี
แน่นิ่งด้วยความหงุดหงิด

“มึงนี่มันโชคดีเหลือเกินที่พบนายหัววี ถ้าเป็นคนอื่น เขาคง
จับมึงไปโยนให้ฉลามงาบกลางทะเลแล้ว!”

คลับคล้ายว่าพูดจากันคนละเรื่องเดียวกัน ไอ้อันซึ่งยังไม่ลืม
ว่าแม่ไก่ตัวอ้วนอวบของมันหลุดหายไปเปล่งเสียงร้องขึ้น

“ไก่... ไก่เค้าอะ?”
นายชัยคันมือจัดจึงเดินเข้าไปโบกศีรษะของไอ้อันป๊าบใหญ่ 
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“ไก่มึงที่ไหน! นั่นมันไก่กู”
“อ้า... อ้า...” เจ้าอันพยายามทุ่มเถียงอย่างไม่เป็นภาษา คน

สูงวัยท�าหน้าร�าคาญ ก่อนจะฉวยคว้าต้นคอผอมแล้วฉุดกระชาก 
ลากถูไปอย่างโหดร้าย

ภายใต้คล่ืนลมทะเลอันสงบเงียบ ทว่าข้างใต้นั้นกลับมี
กระแสน�า้เช่ียวกรากก่อตวัขึน้อย่างเงยีบงนั ไม่อาจคาดคดิได้เลยว่า 
การ ‘จากไป’ และการ ‘กลับมา’ ของใครบางคนนั้น จะท�าให้ชีวิต
ของนายหัวหนุ่มแห่งเกาะอันดาวี สุข เศร้า และ ‘รัก’ ได้ลึกซึ้งถึง
เพียงนี้
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ร่างสูงใหญ่เปิดแฟ้มเอกสารอ่านรายงานอยู่หลังโต๊ะ
ท�างานไม้ตวัใหญ่อย่างคร�า่เคร่ง ในช่วงระยะเวลาหกปีทีก่่อตัง้บรษิทั
อนัดาวีมาจวบจนถงึปัจจบัุน พวกคนขีอ้จิฉาต่างพากนันนิทาว่าเขา
นั้นก็เป็นเพียงหนูตกถังข้าวสาร...

จากพนักงานวางแผนการตลาดเล็กๆ ในโรงแรมและรีสอร์ต
ห้าดาว ไต่เต้าจนได้แต่งงานกบัคณุหนดูาหลาลกูสาวเจ้าของ ท่ีเรยีก
ว่าตกถงัข้าวสารเพราะเจ้าหนพูลดัถิน่ตัวนีต้้องลงทนุเปลีย่นนามสกลุ
เป็นฝ่ังเจ้าสาว และช่วยบรหิารงานหรอืบรหิารทรพัย์สนิในนามของ
ครอบครัวของเธอมาตลอด

แต่ลูกเขยไร้หัวนอนปลายเท้าคนนี้ก็ไม่ท�าให้นายหัวอรัญ 
ผิดหวัง ด้วยความฉลาดเฉลียวบวกกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแบบ 
คนรุ่นใหม่ ปฐวีจึงท�าให้โรงแรมวังนารากลายเป็นแลนด์มาร์กชื่อดัง
ของภาคใต้ ทั้งยังต่อยอดก่อตั้งธุรกิจในเครือมากมายท่ีช่วยเหลือ
คนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก

นายหวัอรญัตอบแทนความเก่งของลกูเขยอย่างเหมาะสม ทัง้
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ยกสมบตัซิึง่เป็นเกาะส่วนตวั ทีด่นิในตวัจงัหวดั รวมถงึแบ่งเงนิปันผล
พิเศษให้เป็นจ�านวนมาก น่าเสียดายที่ก่อนท่านจะเสียชีวิตด้วยโรค
มะเร็งตับกลับยังไม่ได้เห็นหน้าหลานคนแรกสักทีท้ังท่ีลูกสาวก็
แต่งงานมาหลายปีแล้ว

แม้ว่าปฐวีจะนั่งแท่นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมูลค่า
หมืน่ล้าน แต่กม็เีพยีงของไม่กีส่ิง่เท่านัน้ทีเ่ป็นทรพัย์สนิส่วนตวัอย่าง
แท้จริง

หนึง่ในนัน้กค็อืบรษัิทอนัดาว ีเขาก่อตัง้ขึน้เพือ่เข้าร่วมประมลู
สัมปทานเกาะรังนกนางแอ่นเมื่อหกปีที่แล้ว แน่นอนว่าแหล่งเม็ด
เงนิมลูค่ามหาศาลนีไ้ม่มทีางได้มาด้วยความสะอาดบรสิทุธิห์นึง่ร้อย
เปอร์เซ็นต์ เขาเพียงใช้ฝีปากยื่นผลประโยชน์ให้ผู้ใหญ่ ทว่าคนของ
บริษัทอื่นท่ีพ่ายแพ้กลับยื่นลูกปืนให้เขาเป็นการตอบแทนมาตลอด
หลายปีนี้

นายหวัปิดแฟ้มรายงานลงแล้วเอานิว้คลึงขมบัเบาๆ การเก็บ
รังนกนั้นเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายเหลือเกิน ทั้งในแง่อุบัติเหตุและ
ปัจจัยจากการบุกรุกของคนนอก หลายปีมานี้ครอบครัวคนงาน
มากมายต้องกลายเป็นแม่ม่ายลูกติดเพราะสามีเสียชีวิต

ผู้เป็นเจ้าของกจิการเช่นเขากท็�าได้แค่ปลอบใจ มอบเงนิ มอบ
งานที่สามารถท�าให้คนที่เหลืออยู่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป
เท่านั้น

จนบางครัง้ปฐวถีงึกลบัต้องย้อนถามตวัเองว่า ตวัเขาทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ในวนันีต้้องแลกมาด้วยชวีติของคนในปกครองมากมาย
นั้น

...มันสมควรแล้วหรือ?

เสยีงเคาะประตทู�าให้เขาหลุดออกจากภวงัค์ เป็นนายชยั
ที่ขออนุญาตเข้ามาพบผู้เป็นนายตามค�าสั่ง และเขาติดต่อวัดที่เก็บ
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ศพไอ้ศรไว้ให้น�าโลงออกมาตั้งสวดพระอภิธรรมวันแรกเรียบร้อย
แล้วในเย็นวันนี้

“งานสวดศพเริ่มหกโมงเย็นครับ ผมจองศาลาไว้สามวันแล้ว
ก็จะเผาเลย”

“ขอบใจมากทีเ่ป็นธรุะให้” ปฐวคีลีย่ิม้ให้เลก็น้อยก่อนจะถาม 
“จากที่เล่าให้ฉันฟัง นายชัยแน่ใจหรือว่าพวกที่ยิงกับยามเฝ้าเกาะ
ของเราเป็นพวกลักลอบเข้ามาขโมยเก็บรังนก”

“พวกมันใช้เรือยนต์เล็กลอบมาเทียบที่ฝั่งหน้าผาเกาะขาม
แล้วปีนข้ึนจากตรงนั้น ถ้าพวกมันไม่มาขโมยรังนกแล้วจะมาท�าไม
ล่ะครับ เกาะนั้นมีแต่ผาสูงถ�้าหินปูน ไม่ใช่ที่ที่จะมีคนไปปลูกบ้าน
เรือนอยู่อาศัยได้เสียหน่อย”

ปฐวีใช้นิว้เคาะโต๊ะไม้เป็นจงัหวะอย่างใช้ความคดิ เขาประมลู
ได้สัมปทานรังนกสามแห่ง มีเกาะขาม เกาะกง และเกาะพร้าว โดย
เกาะขามนบัว่าเป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ด รวมถงึมียามเฝ้าหนาแน่นท่ีสดุ 
แต่พวกลักลอบก็ยังเลือกที่นั่นเพื่อขโมยเก็บรังนก? คล้ายกับมีบาง
อย่างไม่ถูกต้อง แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร

“อ้อ แล้วกต็�ารวจจะไปพบนายหวัทีง่านด้วยนะครบั” นายชยั
รีบบอกก่อนจะลืม

ปฐวีพยกัหน้ารบัแล้วเอ่ยเหมอืนเพิง่นกึขึน้ได้ “น่ีมใีครจัดการ
อาบน�้าอาบท่าหาชุดด�าให้เจ้าอันหรือยัง ฉันจะพาไปฟังสวดศพลุง
ของมันด้วย”

“ผมหาเสื้อผ้าของลูกชายให้แล้วครับ ส่วนตอนน้ีอีป้อมกับ 
อีบัวก�าลังจับมันอาบน�้าอยู่”

ป้าป้อมกบัป้าบัวเป็นแม่บ้านรวมถงึแม่ครวัประจ�าโรงอาหาร
บนเกาะนี้ ปกติก็จะมาดูแลท�าความสะอาดบ้านนี้ให้ด้วย การเก็บ
รงันกนัน้ปีหนึง่ท�าได้แค่สามครัง้ ฉะนัน้ส่วนใหญ่ปฐวจีงึอยูท่ีต่วัเมอืง
เพื่อดูแลธุรกิจส่งออกรังนกและรีสอร์ตที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นหลัก 
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ยกเว้นเวลาทีเ่ขาต้องมาดกูารเกบ็รงันกหรอืพกัผ่อนจึงจะมายังเกาะ
ที่พักส่วนตัวแห่งนี้

“ไม่เชื่อฟังเหรอ ถึงต้องใช้ตั้งสองคน”
“มนัชอบไปคลุกดนิทรายหน้าตาเนือ้ตวัสกปรกไปหมด จะจบั

อาบน�้าทีก็ดิ้นหนีเป็นหมาถูกน�้าร้อนลวก นี่ยังไม่รู้ว่าล�าพังแรงอีแก่
สองคนจะเอามันอยู่หรือเปล่าเลย”

ไม่ทันไรก็คล้ายได้ยินเสียงร้องอ้อแอ้อันเป็นเอกลักษณ์ดัง
แทรกเข้ามาในห้องทีเ่ปิดหน้าต่างรบัลมทะเล ปฐวเีลกิคิว้ขึน้เลก็น้อย
ก่อนจะลุกขึ้นยืน

“ฉันจะไปดูมันหน่อย”
“เดี๋ยวผมไปจัดการมันเองครับ!” นายชัยรีบพูด แต่ก็ไม่ทัน 

เจ้านายทีส่าวเท้าเดนิออกจากห้องท�างานไปแล้ว เขาส่ายหน้าอย่าง
ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าไอ้บ้ามันแขวนปลัดขิกวัดไหน นายหัวถึงได้ดูอยาก
เอาใจใส่มันเหลือเกินสิ

เกิดสงครามขึ้นในห้องน�้าข้างโรงครัว ป้าๆ ทั้งสองก�าลัง
ต้อนหนุม่สตไิม่ดีไปอาบน�า้ขัดตัว ร่างสูงโปร่งถูกลอกคราบจนเหลอื
แต่กางเกงในน่ังยองกอดแผ่นอกเปลอืยเปล่าของตนเองอยูบ่นเก้าอี้
พลาสติก ดวงตาเรียวมองสาวสูงวัยที่ย่างสามขุมเข้ามาด้วยความ
หวาดกลัว

เมื่อป้าป้อมตักน�้าเย็นมาราดศีรษะที่มีผมสั้นเหนียวติดกัน
เป็นกระจุกไอ้บ้าก็ร้องลั่นเหมือนถูกเชือด ทว่าสองแม่ครัวกลับไม่
ปรานปีราศรยั ป้าบวัเทแชมพลูงบนกลุม่ผมเปียกชุม่ แล้วจดัการขย�า
เหมอืนนกึเสยีว่าขยีข้นไอ้ด่างหลงับ้าน ทางด้านป้าป้อมกค็ว้าดงึแขน
เรียวที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่ไม่น้อยมาลงสบู่ขัดถู

ผิวของชายสติไม่เต็มเนียนมือเกินคาด แต่น่าเสียดายที่ส่วน
ใต้ร่มผ้ากบัด้านนอกตดักนัเป็นสขีาวกบัคล�า้แดดอย่างชดัเจน ไอ้อนั
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พยายามหลบหลีกไม่ให้ป้าบัวที่เสร็จจากหัวมายุ่งกับหน้ามัน แต่
อย่างไรก็ไม่อาจสู้แรงแม่ครัวได้ ใบหน้าเรียวท่ีเปรอะข้ีเถ้าหนาถูก
ช�าระล้างออกไปจนหมด

เหมอืนกบัไอ้บ้าไม่พอใจอย่างหนกัทีเ่นือ้ตวัสะอาดเอีย่ม มนั
ดิ้นเร่าๆ ลื่นหลุดจากมือสองป้าจนได้ แต่ขณะที่ไอ้อันซึ่งคลานอยู่
บนพื้นเอื้อมมือไปหมายจะบิดกลอนประตูบานนั้นก็เปิดออกเสีย
ก่อน

ดวงตาคมกริบเหลือบมองร่างเปลือยที่ไม่ได้ผอมแห้งติด
กระดูกอย่างที่คิดยืนสี่ขาอยู่ด้านล่าง กระทั่งไอ้บ้าแหงนหน้าขึ้นมา
เห็นนายหัวแห่งอันดาวี มันก็ร้องล่ันกระถดตัวกลับไปท�าท่าปิดบัง
ร่างกาย หวงเนื้อหวงตัวเหมือนสาวน้อยบริสุทธิ์แรกแย้ม

นายชัยที่เยี่ยมหน้ามาดูจากด้านหลังเห็นเข้าก็นึกหมั่นไส ้
พ่นค�าด่าออกมา “หน็อย ไอ้บ้า! ทีแก้ผ้าต่อหน้ากูไม่เสือกอาย เจอ
คนหล่อเข้าหน่อยท�าเป็นกระแดะนักนะมึง!”

ราวกบัรูว่้าถกูด่า ไอ้อนัตวัดสายตาค้อนให้ลงุชยัวงใหญ่ ปฐวี
มองฟองแชมพูทีล่ะเลงเลอะไปทัว่ห้องน�า้จากอทิธฤิทธิค์นตรงหน้า
ก็ระบายยิ้มออกมา

“เจ้าอัน ถ้าไม่ให้ป้าบัวกับป้าป้อมอาบน�้าให้ดีๆ ระวังจะไม่มี
ข้าวกินเอานะ”

ป้าบัวหันไปถลึงตาใส่ชายสติไม่เต็มเต็งแล้วพูดขู่ส�าทับ “ใช่! 
เดี๋ยวกูจะเอาข้าวมึงไปเทให้หมาแดกให้หมด”

ไอ้บ้านิ่งไปเหมือนก�าลังประมวลผล ไม่ทันไรเสียงท้องก็ร้อง
ดงัขึน้ มนัเอามอืลบูท้องส่งสายตาน่าสงสารไปให้เจ้าของเกาะท่ีดูจะ
ใจดีที่สุด

“ไก่... เค้าอยากกินไก่”
เมื่อนึกถึงภาพที่เจ้าตัวว่ิงจับแม่ไก่อย่างเอาเป็นเอาตายจน

ตกทะเลปฐวีก็หลุดข�าออกมาเล็กน้อย “ไก่ตัวนั้นกินไม่ได้ แต่กินไข่
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มันได้ อาบน�้าเสร็จแล้วป้าบัวจะทอดไข่เจียวให้กิน” เขาสบดวงตา
เรียวที่ดูจะไม่ค่อยอยากจ้องหน้าตนตรงๆ ก่อนจะเอ่ยถามขึ้น

“เข้าใจที่ฉันพูดไหม”
ไอ้อันเม้มริมฝีปากพลางพยักหน้าให้ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง

อย่างยนิดีของลกูจ้างวยัดกึทัง้สาม ในทีส่ดุฟ้ากส่็งพ่อพระอย่างคณุ
ปฐวมีาปราบไอ้ผบ้ีาตวันีไ้ด้ส�าเรจ็ ไม่น่าเชือ่ ชายสตไิม่ดยีอมให้สอง
แม่ครัวอาบน�า้ให้จนเสรจ็อย่างว่าง่าย จากนัน้มนักถ็กูยดัสวมเสือ้ผ้า
สีด�าสะอาดแล้วเดินตามนายชัยต้อยๆ ไปหาข้าวกินที่โรงอาหาร

ในทะเลอันดามันเขตประเทศไทยมีเกาะเล็กเกาะใหญ่
กระจายกันไปทั่ว บ้างก็มีคนอาศัยจนกลายเป็นหมู่บ้าน บ้างก็เป็น
ผาสูงและมพ้ืีนทีเ่ลก็เกนิกว่าจะอยูไ่ด้ เรอืเรว็เคลือ่นตวัออกจากเกาะ
อันดาวีเพ่ือไปยังเกาะนอกซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ 
อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและวัด
ประจ�าชุมชนอีกด้วย

ลูกจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่มีถิ่นฐานมาจากเกาะนอก
แห่งนี ้ถ้าอยูใ่นช่วงทีม่กีารเกบ็รงันกนางแอ่นพวกเขากจ็ะไปรวมตวั
กันพักอยู่ที่เกาะอันดาวีก่อนเพื่อวางแผนกระจายกันไปตามเกาะ
สัมปทานต่างๆ

ไอ้อันดูตื่นตาตื่นใจที่ได้นั่งเรือ เพราะเอาแต่ส่งเสียงร้องอู้อ้า
ไปตามจังหวะที่เรือสปีดโบ๊ทเหินสูงไปตามการม้วนตัวของเกลียว
คลืน่ตลอด และแล้วมนักอ็ดใจไม่ไหวนกึสนกุยืน่มอืออกไปหมายจะ
จุ่มน�้าทะเลที่ถูกใบพัดเรือตีจนเป็นฟองขาวท่ีท้ายเรือ โชคดีท่ีนาย
ชัยนั่งคุมอยู่ด้านข้างพอดีจึงตีมือซนๆ นั่นดังป้าบก่อนจะขาดเป็น
ชิ้นเนื้อ

“นอกจากมึงจะสติไม่ดีแล้วยังอยากพิการอีกรึ! ท�างานไม่ได้ 
อยู่ไปก็เปลืองข้าวสุกแท้ๆ”
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ไม่แน่ใจว่ามนัเข้าใจหรอืไม่ แต่ไอ้อนักท็�าปากพองอย่างขดัใจ 
แล้วหันหลังให้คนด่าทันที

“ไอ้นี่ มันน่าถีบตกน�้าให้ว่ายตามไปซะจริง” หัวหน้าคนงาน
บ่นใส่อีกคร้ังก่อนจะเลิกสนใจหลานชายอดีตผู้ร่วมงาน จนกระทั่ง
เรือมาถึงจุดหมาย

วัดเกาะนอกเป็นวัดเล็กๆ แต่ได้รับการบริจาคจากพวก
นายทุนจึงมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งศาลาการเปรียญ ศาลาสวดพระ
อภธิรรม รวมถงึเมรเุผาศพ โลงของนายศรเป็นไม้ทาสขีาวราบเรยีบ
วางอยู่บนแท่น โดยรอบนั้นไม่ได้มีการตกแต่งประดับด้วยดอกไม้
อะไรนอกจากดอกบัวที่วางข้างๆ หิ้งพระประธาน

นายหัวปฐวีรับธูปมาจุดไหว้พระ ก่อนจะหันไปจุดดอกเดียว
ไหว้ทีห่น้าโลงศพของลกูน้อง จากนัน้เขากถ็อยไปด้านข้างให้นายชยั
ดึงเจ้าอันมาไหว้ลุงของมันบ้าง

ชายเสยีสติดือ้ดงึเหมือนเดิม จนนายชยัต้องจับมนักดไหล่ให้
นัง่นิง่ๆ พร้อมกบัยดัธปูแล้วจบัมือประกบกนัพนมมอืไหว้ ปฐวมีอง
เส้ียวหน้าด้านข้างทีไ่ด้รปูรบักนัไปหมดของเจ้าอนัอย่างนิง่งนั... หาก
ไม่ใช่คนไม่เต็มเต็งเช่นนี้ก็ถือได้ว่าคมคายหล่อเหลาน่าดูทีเดียว

ในเส้ียววินาทีนั้นดวงตาของไอ้บ้าที่จ้องมองโลงศพลุงศร 
มีประกายแข็งกร้าวขึ้น ก่อนจะค่อยๆ เปลี่ยนกลับเป็นเลื่อนลอย
เหมือนเดิม มันก้มศีรษะลงงกๆ เงิ่นๆ จนหน้าผากเกือบทิ่มปลาย
ธูป โชคดทีีน่ายชยัคอยระวงัไว้ดงึก้านธปูออกไปจากมอืมนัเสยีก่อน
แล้วช่วยปักลงบนกระถาง

“ลุงของแกไม่อยู่แล้ว ต่อไปต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้รู้ไหม” 
นายหัวเอ่ยขึ้นในความเงียบ

“ไปไหน? ลุงไปไหน” ไอ้อันท�าท่ามองหาใครสักคนอย่าง 
ไม่รู้เรื่องรู้ราว สร้างความรู้สึกสงสารให้แก่ผู้เป็นเจ้านายไม่น้อย

“ไปอยู่ที่อื่นแล้ว... ที่ที่ไกลมาก ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลแก
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แทนเอง”
ไอ้บ้าท�าเป็นบิดตัวไปมาอย่างกระมิดกระเมี้ยน ท�าเอานาย

ชัยท่ีนัง่อยูอ่กีด้านนกึหม่ันไส้อยากจะถบีดสูกัท ีมนัช้อนดวงตาเป็น
ประกายแวววาวขึ้นมองเจ้าของเกาะอันดาวีสุดหล่อ ก่อนจะยกนิ้ว
ก้อยไปตรงหน้าอีกฝ่าย

หัวหน้าคนงานท�าหน้ากลืนยาขมเม่ือนายหัวที่เคารพรักถูก
คนบ้าปั่นประสาทจนเป็นไปกับมันด้วย คุณปฐวีกระตุกยิ้มมุมปาก
พร้อมกับยื่นนิ้วไปเกี่ยวก้อยสัญญา

“ถ้าท�าตวัดจีะให้รางวลั แต่ถ้าท�าตวัไม่ดกีจ็ะถกูลงโทษนะ” เขา
แกล้งพูดขู่โดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่า

ชายสติไม่ดีรีบดึงมือกลับไปปิดหน้าซ่อนรอยยิ้มกว้างเอาไว้ 
“เค้าเป็นเด็กดี”

ไม่ทันได้สนทนากนัต่อกลุม่นายต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรกเ็ดนิ
ทางมาถึง ปฐวีจึงลุกขึ้นเพื่อจะไปคุยธุระส�าคัญด้วย นายต�ารวจใน
เครือ่งแบบสกีากที�าท่าตะเบ๊ะเพือ่ทกัทายนายหวัสมัปทานรงันกคน
ดัง ก่อนจะพากันไปนั่งที่เก้าอี้พลาสติกส�าหรับผู้มาร่วมฟังสวดพระ
อภิธรรม

“ได้เบาะแสอะไรเพิม่เติมไหมครบัผูก้อง” ปฐวพีอรูม้าคร่าวๆ 
จากนายชัยว่าพวกมันมากันสองสามคน ใช้เรือยนต์เล็กที่ดับเครื่อง
ลอยมาจนถึงผาด้านหลังเกาะขาม แล้วลักลอบปีนป่ายเข้ามา พวก
คนเดินยามมาพบเข้าจงึเกดิการปะทะกนั ลกูน้องของเขาได้รบับาด
เจ็บ ส่วนนายศรที่เป็นหัวหน้าเวรยามในคืนนั้นถูกยิงเสียชีวิตคาที่ 
น่าเสียดายที่พวกมันหนีไปได้หมด

“การลักลอบมาทางน�้า ตรวจสอบเส้นทางได้ยากมาครับ 
นอกจากรอยเท้าบนเกาะแล้วก็พบเรื่องกระสุนว่าเป็นชนิดเดียวกับ
อาวธุสงครามเถือ่นทีเ่รอืลาดตระเวนตรวจยดึมาได้จากพวกลักลอบ
น�าเข้ามาจากชายแดน”
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“พวกมันใช้ปืนเถื่อน?”
“เป็นไปได้ครบั มนัอาจจะเป็นแค่พวกลกัลอบขโมยรงันก หรอื

อาจจะเป็นการก่อกวนจากศัตรูของนายหัวเองก็ได้”
“ผมท�าธุรกิจรังนกมานาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แอบลักลอบ

เข้ามา อย่างเก่งก็ถือปืนยิงนก แต่ถ้าเป็นคู่แข่งสัมปทานรังนกจริง 
จ้างคนมายิงผมตายจะไม่มีประโยชน์กว่าหรือ”

“พวกผมยังต้องสืบต่อไปโดยที่ไม่ตัดทุกประเด็นที่น่าสงสัย
ออก แต่ถ้าเกี่ยวพันกับเครือข่ายขนอาวุธเถื่อนข้ามชาติทางทะเล
จริง ทหารคงต้องเข้ามาร่วมสืบเรื่องนี้ด้วย”

ปฐวแีค่นย้ิมบางเบา “ถ้าเป็นอย่างนัน้ เกาะของผมคงมทีัง้คน
ร้าย ต�ารวจ ทหาร นักข่าว เดินเข้าเดินออก ครึกครื้นดีไม่น้อยนะ
ครับ”

ผู้กองไม่ได้ตอบอะไร แต่เอ่ยส�าทับให้นายหัววีระวังตัวเอาไว้
หน่อยในช่วงนี้ ก่อนจะขอตัวกลับแล้วทิ้งต�ารวจชั้นผู้น้อยสองนาย
ให้อยูร่่วมฟังสวดพระอภธิรรมคนืนีด้้วย ปฐวเีดนิกลบัไปนัง่ยังเก้าอี้
หน้าสุดที่เป็นของประธานในพิธี เขามองพวงหรีดดอกไม้ที่ตั้งอยู่
เพียงไม่กี่พวงจากบริษัทของเขาและทางผู้ใหญ่บ้าน

แต่แล้วสายตาคมกริบก็ไปสะดุดอยู่ตรงร่างสูงโปร่งในชุดด�า
ของเจ้าอนัซ่ึงยนือยูต่รงหน้าบรรดาพวงหรดีดอกไม้ไว้อาลยัสงบนิง่ 
ปฐวีเผยอรมิฝีปากจะส่งเสยีงเรยีก แต่นายชยักลบัเดนิมาคว้าตวัชาย
หนุ่มสติไม่ดีจากไปเสียก่อน เมื่อไม่มีอะไรมาบดบังแล้วพวงหรีดซึ่ง
ประดบัด้วยดอกไม้สีขาวล้วนแซมรบิบ้ินสีน�า้เงนิครามกเ็ผยโฉมออก
มา

คิ้วหนาได้รูปขมวดเข้าหากันอย่างแปลกใจ... อักษรท่ีเขียน
ด้วยสีขาวบนกระดาษคาดพื้นด�านั้นเป็นค�าภาษาอังกฤษสั้นๆ ต่อ
กันว่า...
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‘SEA.AIR.LAND’

มีบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับการขนส่งมากมายท่ีใช้ค�าเหล่าน้ี แต่ท่ี
น�ามารวมกันทั้งหมดนั้นเขาก็ยังนึกไม่ออก อย่างไรก็ตาม การน�า
พวงหรีดมามอบเพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้ล่วงลับ
นัน้กเ็ป็นเร่ืองด ีทีจ่รงิปฐวไีม่ได้ติดใจอะไรกบัดอกไม้พวกนีห้รอก แค่
ก�าลังสงสัยว่าเจ้าอันยืนมองอะไรอยู่นานสองนานนั่นต่างหาก

...ท่าทางมันจะชอบสีฟ้าเข้มของท้องทะเล

หลังสวดพระอภิธรรมวันแรกเสร็จผู้ที่มาร่วมงานซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นคนงานในบรษิทัอนัดาวต่ีางกท็ยอยมาไหว้ลาศพนายศร 
กลุ่มชายฉกรรจ์สี่ห้าคนที่อยู่เวรยามบนเกาะในวันที่นายศรถูกยิง
ตายจุดธูปก่อนเดินไปเคาะที่โลงแล้วกล่าวอย่างอาลัย

“พี่ศร หลับให้สบายนะพี่ พวกผมขอโทษที่ช่วยพี่ไม่ได้”
“กูไม่ให้อภัย!”
จู่ๆ ก็มีเสียงต�่าห้าวตะคอกกลับมา ท�าเอาคนพวกนั้นสะดุ้ง

โหยง ทว่าเมื่อหันไปมองกลับเห็นหลานชายสติไม่ดีของคนตายนั่ง
ยองเกาะขาแท่นวางโลงศพแลบลิ้นปลิ้นตาให้อยู่ ไอ้สนผู้เป็นลูกพี่
ใหญ่ถึงกับโมโหหน้าขึ้นสี ง้างเท้าหมายจะถีบร่างนั้นให้หน้าหงาย

แต่ไอ้อันก็ว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อ มันจับขาของไอ้สนไว้แน่น 
ก่อนจะถอดรองเท้าแตะนัน่แล้วขว้างกลบัไปทีก่ลุม่ชายคนงานเหล่า
นัน้จนแตกฮอืไปคนละทศิ ลกูพีใ่หญ่ควานหารองเท้าตนเองกลับมา
สวมได้ก็วิ่งไล่กวดคนสติไม่เต็มเต็งต่อด้วยความเจ็บใจที่ถูกลูบคม

“ไอ้บ้า! อย่าให้กูจับได้นะ มึงเจอย�าตีนจนหายประสาทแดก
แน่!” ไอ้สนตะโกนลั่น แต่แล้วก็ต้องชะงักขาเมื่อไอ้ผีบ้าเสือกฉลาด 
หนไีปหลบอยูห่ลงัคณุปฐวทีีก่�าลงัพดูคยุกบัผูใ้หญ่บ้านอยูอ่ย่างรูง้าน

“ช่วย... ช่วยด้วย ไก่ด�าไล่จิกเค้า!” ไอ้อันซึ่งได้ที่เกาะใหม่เป็น
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ท่อนขาแข็งแรงใต้กางเกงสแล็กด�าของคุณปฐวีชี้ฟ้องใหญ่
นายหวัหยดุชะงกัพลางไล่สายตามองไปตามทศิทีอ่กีฝ่ายชีน้ิว้ 

ก็พบชายหนุ่มร่างผอมซึ่งมีผมหนาแข็งกระด้างตั้งขึ้นเหมือนหงอน
ไก่กบัผิวด�าคล�า้แบบชาวทะเลทีท่�าหน้าตาต่ืนเข้าพอด ีเขานึกอยาก
หัวเราะให้แก่ค�าเปรียบที่สมจริงนั่นแต่ก็ต้องท�าเป็นนิ่งขรึมเอาไว้

“มีเรื่องอะไรกัน”
ไอ้สนรีบยกมือไหว้ผู้เป็นนายพร้อมกับก้มหน้างุด “ไม่มีอะไร

ครับ ผมแค่เล่นกับไอ้บ้าแล้วมันวิ่งหนีมา”
ปฐวพียกัหน้าให้ แต่เม่ือก้มลงมองคนทีเ่กาะขาตนเองอยู่น้ัน

กลับยังท�าหน้าบึ้งตึงเหมือนไม่พอใจ เขาไม่รู้จะท�ายังไงจึงเผลอ
วางมือบนศีรษะที่มีกลุ่มผมสั้นยุ่งเหยิงเหมือนที่ชอบท�ากับหลาน
ชายตอนเป็นเด็ก

“เดี๋ยวฉันพากลับบ้านแล้ว อยู่นิ่งๆ อย่าเที่ยวไปซนที่ไหน”
เหมือนไอ้อันจะอารมณ์ดีขึ้นฉับพลัน มันยื่นหน้าไปแลบลิ้น

ใส่ไอ้สนให้หงุดหงิดเล่น ก่อนจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งเกาะขานายหัว
อย่างถือสิทธิ์จนกระทั่งคุยธุระจบเลยทีเดียว

กว่าจะกลับถึงเกาะอันดาวีเข้าที่พักก็เป็นเวลาเกือบสาม
ทุ่มแล้ว นายชัยพาไอ้ตัวยุ่งที่ท�าท่าจะตามเจ้านายขึ้นเรือนใหญ่ไป
ด้วยแยกไปท่ีบ้านพักคนงานข้างหลัง ไอ้อันถูกผลักเข้าไปในห้องที่
ว่างจากบรรดาห้องพักที่สร้างแบบมีหลังคาง่ายๆ ยาวเรียงกันไป

ข้าวของส่วนตวัของไอ้อนัไม่มอีะไรมาก นอกจากกระเป๋าทรง
สปอร์ตทีเ่จ้าตวักอดไว้อย่างหวงแหนตัง้แต่ให้ย้ายมาทีน่ี ่นายชยัเหน็
มนัพุ่งตวัข้ึนไปบนทีน่อนซึง่วางแนบพืน้อย่างเมามนักส่็ายหน้าอย่าง
เหนื่อยหน่ายใจ

“ถ้ามึงอาบน�้าเองไม่เป็น ก็อยู่แบบเน่าๆ ไปก่อนแล้วกัน”
ไอ้บ้าคล้ายจะไม่น�าพาค�าพร�่าบ่นของลุงชัย มันยังคงกลิ้งไป
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มาจนผ้าปูท่ีนอนถลกขึ้นมายับย่นไปหมด คล้อยหลังที่อีกคนปิด
ประตูห้องจากไป ชายสติไม่สมประกอบก็หยุดตัวทันที ใบหน้า
คมคายได้รปูทีโ่ผล่พ้นกองผ้าห่มเหลอืบมองบานหน้าต่างตดิมุง้ลวด
กันยุงด้วยดวงตาแวววาวราวกับก�าลังวางแผนเล่นสนุกต่อ...

ด้านนายหัวปฐวี หลังจากอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอน
ผ้าฝ้ายก็หยิบคอมพิวเตอร์พกพามาวางไว้บนตักเพื่อตรวจรายงาน
ผลประกอบการต่อบนเตียงนุ่ม ไม่ทันที่หัวคิ้วซึ่งขมวดแน่นเป็นปม
จะคลายออกเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น

เขาเห็นชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็กระตุกย้ิมเล็กน้อยก่อน
จะกดรับ “สวัสดีครับคุณภรรยา”

“คุณสามีท�าอะไรอยู่จ๊ะ บินกลับมาเมื่อเช้าไม่โผล่เข้ามาให้
เห็นหน้าที่ออฟฟิศก็ตรงด่ิงไปเก็บตัวที่เกาะแล้ว” เสียงหวานสดใส
ดังลอดออกมาจากล�าโพง

“ผมก�าลังจะนอน แต่มาเปิดคอมพ์ตรวจงานนิดหน่อย 
ขอโทษทีที่ไม่ได้เอาหน้าไปให้คุณดาเห็นเพราะรีบไปจัดการงานศพ
ลูกน้องที่ถูกยิงตายก่อน”

“แล้วต�ารวจว่ายังไงบ้าง” ดาหลาถามผู้เป็นสามีอย่างเป็น
กังวล

“ยงัไม่มอีะไรคบืหน้าเลย... แต่กเ็หมอืนเคยน่ันแหละ สุดท้าย
ก็ถูกมือมืดอุ้มคดีไป จับตัวคนร้ายไม่ได้”

“ว ีต้องระวงัตวัหน่อยนะ ช่วงนีม้แีต่เรือ่ง ดากลวัจะเป็นม่าย”
ปฐวีหัวเราะขบขัน ไม่ถือโทษโกรธที่ถูกหยอกแรงๆ ดาหลา

กับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก มากขนาดที่รู้เรื่อง ‘ส่วนตัว’ 
ของกนัทกุเรือ่ง ไม่ว่าในฐานะเพือ่น พีน้่อง หรอืสามภีรรยากัน พวก
เขาต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

ทั้งที่เป็นคู่รักใคร่ปรองดองกันมาเป็นสิบปีแต่กลับไร้วี่แววท่ี
จะมทีายาท ทัง้ทีค่ณุดาหลาอายสุามสบิหกเท่าสามซีึง่เรยีกได้ว่าเป็น
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ช่วงโค้งสุดท้ายที่จะมีลูกได้ แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เดือดร้อน
อะไร และแน่นอนว่าคนนอกก็ไม่จ�าเป็นต้องมาเดือดร้อนเรื่องของ
เธอด้วยเช่นกัน

“นีห่่วงชวีติผมหรอืห่วงโครงการสร้างโรงแรมหรท่ีูปากอ่าวจะ
ไม่มีคนท�าต่อ?”

“แหม... ก็ห่วงทั้งคู่นั่นแหละ” ดาหลาหัวเราะเสียงใสก่อนจะ
เอ่ยตดับท “ว ีแค่นีก่้อนนะ สตีฟโทร. มา มะลกิลบัจากโรงเรยีนแล้ว
คงอยากคุยกับดา”

“ครับ ฝากความคิดถึงให้สองคนนั้นด้วย”
เมื่อวางสายนายหัวก็ท�างานต่อเนื่องยาวอีกหลายชั่วโมง 

กระทั่งเข็มสั้นและยาวของนาฬิกาชี้เลขสิบพร้อมกันจึงได้ยอมปิด
คอมพิวเตอร์พกพาลง เขาหันไปจะหยิบน�้าดื่มด้วยความกระหาย
กลับพบว่าน�้าในขวดพลาสติกนั้นหมดลงเสียแล้ว ปฐวีจึงจ�าใจต้อง
ลกุข้ึนบดิร่างกายอย่างเมือ่ยขบแล้วเดนิออกจากห้องลงบันไดไปยัง
ชั้นล่างด้วยตนเอง

เสียงกรอบแกรบในครัวท�าเอาปฐวีชะงักขา ประสาทของเขา
ตึงเครียดขึ้นชั่วขณะ ด้วยกลัวว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาขึ้นบ้าน 
แต่เมื่อคิดอีกที ที่นี่เป็นเกาะส่วนตัวที่มีคนของเขาเดินเวรยามแน่น
หนา โจรหน้าไหนจะกล้ามาล้วงคองูเห่าถึงที่

แสงจากตูเ้ยน็ทีเ่ปิดออกสว่างในความมดื นายหวัเพ่งมองมา
จากหัวบันได เห็นร่างเงาที่นั่งยองๆ อยู่ตรงแสงนั้นก็ให้รู้สึกโล่งอก 
เขาเดินด้วยฝีเท้าเบาหวิว ก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟตรง
บริเวณห้องครัว

ไอ้อันสะดุ้งเฮือกที่จู่ๆ ไฟนีออนก็สว่างวาบขึ้น มันเงยหน้าที่
ริมฝีปากเลอะไปด้วยนมข้ึนมา พอเห็นเป็นเจ้านายมนักก้็มหน้ากอด
ขวดนมซ่อนไว้ในอ้อมแขนอย่างรู้สึกผิด

“หิวหรือ ถึงต้องมาขโมยของกินตอนนี้” ปฐวีถามขึ้น ไม่ได้มี
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ความเคืองขุ่นในน�้าเสียงแต่อย่างใด
มนัก้มหน้าซกุอกตวัเองมากขึน้อกีพลางส่งเสยีงตอบแผ่วเบา 

“ท้องมันร้องเสียงดัง”
สงสัยเมือ่ตอนเยน็ทีเ่ขาสัง่บะหมีห่มูแดงมาเลีย้งคนทีม่าร่วม

งาน เจ้าอันอาจจะไม่อิ่มท้องเลยต้องแอบย่องเข้ามาขโมยของกิน
ตอนกลางคืน

“แกเข้ามาทางไหน” ...หรอืว่าแม่บ้านจะลมืลอ็กประต?ู พรุง่นี้
เขาคงต้องตักเตือนซะหน่อยแล้วที่ท�างานหละหลวม ถ้าเกิดคนที ่
เข้ามาคืนนี้ไม่ใช่เจ้าอันแต่เป็นคนร้าย เขาได้กลายเป็นศพตายคา
บ้านพักไปแล้ว

ชายสตไิม่เตม็ค่อยๆ ชีน้ิว้ไปทีห่น้าต่างบานสงูตรงห้องรบัแขก 
หน้าต่างถูกง้างกว้างพอให้คนคนหนึ่งมุดเข้ามา รวมถึงชั้นมุ้งลวดที่
ติดไว้กันยุงด้านในนั้นก็ฉีกขาดตรงขอบจากการพยายามพังเข้ามา

ปฐวถีอนหายใจยาวเหยยีด ไม่รูว่้าการช่วยรบัอปุการะหลาน
นายศรเป็นเรื่องดีหรือหายนะกันแน่ เขาเดินอ้อมหลังเจ้าอันไปที่
เคาน์เตอร์ไม้ก่อนจะหยิบถุงขนมปังแผ่นมายื่นให้

“กินของที่หนักหน่อย จะได้อิ่ม” นายหัวใจกว้างมากพอที่จะ
ไม่ต่อว่าคนที่มีสมองเหมือนเด็ก ต่อจากนี้ถ้าอยากอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขก็ต้องช่วยสอนกันไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ไอ้อนัฉกียิม้ดใีจรบัถงุขนมปังมาแกะกนิอย่างเอรด็อร่อย ปฐวี
ท่ีด่ืมน�า้ไปจ้องมองท่าทางไร้เดยีงสาของคนทีน่ัง่อยูบ่นพืน้ไปราวกบั
ก�าลังพิจารณาอะไรบางอย่าง

มันอาบน�้าช่วยเหลือตัวเองยังไม่เป็น แต่ผมที่ยุ่งเหยิงไม่เป็น
ทรงนั้นกลับยังดูส้ันเหมือนเพิ่งปล่อยให้ยาวจากทรงสั้นนักเรียน 
แสดงว่าก่อนที่จะมาอยู่กับนายศรนั้นคงจะมีคนอื่นดูแลอยู่ตลอด

“เจ้าอัน พ่อแม่ของแกล่ะ”
ริมฝีปากบางที่งับแผ่นขนมปังชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเคี้ยว
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ตุ้ยๆ เหมือนเดิม ไอ้อันยกขวดนมดื่มตามหลังจากที่กลืนก้อนสาก
ฝืดคอ มันเหลือบมองคนที่ยืนพิงเคาน์เตอร์ไม้แล้วเบะปากร้องไห้
สะอึกสะอื้น

“หาย... หายไปเหมือนลุง ฮือ...”
เช่นนัน้คงเสยีชวีติไปแล้วนายศรเลยต้องไปพามาดแูลต่อ เหน็

คนไร้ญาติขาดมิตรก็รู้สึกสะท้อนใจนึกถึงตนเอง ส�าหรับปฐวีมีญาติ
พี่น้องก็เหมือนไม่มี หลังจากถูกพ่อไล่ออกจากบ้านในวันนั้น เขาก็
ไปแชร์ห้องเช่ากับเพื่อน กัดฟันหางานพิเศษท�าส่งตัวเองเรียนใน
เทอมสุดท้ายจนจบ

จากนัน้โชคชะตากพ็ดัพาให้เขาได้ท�างานทีโ่รงแรมหรแูห่งหนึง่
ทางภาคใต้ จนสุดท้ายก็กลายเป็นหนูตกถังข้าวสาร เข้ามาบริหาร
งานบริษัทพันล้านของนายหัวอรัญจนมีทุกวันนี้

แต่เขาเป็นคนปกติที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าเทียบกับเจ้าอัน 
ที่มีสมองไม่ปกติ ทั้งยังไม่มีญาติคอยดูแลใกล้ชิดแล้ว ระดับความ
น่าสงสารในใจต่อชายสติไม่ดีคนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นติดเพดานทันที

ปฐวีเห็นว่านมนั้นหยดเลอะเทอะเสื้อสีด�าที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
จากตอนเยน็ ย่อมแสดงว่าไม่มีใครสนใจดมัูนอกีหลงัจากพาไปส่งที่
ห้องพัก เขาก้าวเข้ามานั่งคุกเข่าให้ใบหน้าเสมออีกฝ่ายแล้วเอ่ย

“ฉันจะพาแกไปอาบน�้า”
ดวงตาเรียวเบิกโตขึ้นคล้ายตกใจ ชายสติไม่ดีกระถดตัวถอย

หลังติดฝาตู้เย็นทันที นายหัวส่งเสียงหัวเราะขึ้นผะแผ่วพร้อมกับ
เอื้อมไปจับข้อมือผอมแน่น

“อายที่ต้องแก้ผ้าต่อหน้าฉันหรือ”
ไอ้อันก้มหน้า ม้วนบิดตัวไปมาราวกับขัดเขินเสียเต็มประดา 

ปฐวีคล่ียิ้มอ่อนโยนเมื่อนึกถึงหลานชายกับเพื่อนหลานข้างบ้าน 
ท่ีชอบโผล่มาว่ายน�้าเล่นที่บ้านบ่อยๆ ครั้งหนึ่งเขากลับจากมหา-
วิทยาลัยจะเข้าห้องน�้าชั้นล่าง เจ้าแสบสองตัวก�าลังแก้ผ้าเปลี่ยน



~ BELLE ~

29

กางเกงว่ายน�า้กนัอยูแ่ต่ดนัไม่ล็อกประตู พอเขาเปิดเข้าไปพวกเดก็ๆ 
ถึงกับร้องเสียงหลง นั่งลงปิดช้างน้อยด้วยความอับอายกันใหญ่

“งั้นเอาอย่างนี้ ฉันจะสอนแกอาบน�้าให้สะอาด ต่อไปจะได้
ท�าเองไม่ต้องคอยพึ่งคนอื่นอีก... ดีไหม”

ในเมื่อไอ้อันเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่ตอบ ปฐวีก็ตีขลุมไปว่า
ตกลง เขาดึงร่างสูงโปร่งให้ขึ้นไปชั้นบนพร้อมกับดันหลังเข้าไปใน
ห้องน�้าส่วนตัวที่มีขนาดกว้างกว่าชั้นล่าง

ปฐวีใช้ปากหลอกล่อพร้อมกับมือเปลื้องผ้าคนสติไม่ดีอย่าง
ว่องไว กระทั่งเขาดึงกางเกงในลงไอ้อันก็หันหลังกระโดดลงไปนั่ง
คดุคูก้อดเข่าอย่างหวงเนือ้หวงตวัอยูใ่นอ่างอาบน�า้ทนัควนั ปฐวโียน
กางเกงในผ้าที่เก่าจนแทบจะเปื่อยคามือทิ้งไป เขาส่ายหน้าให้แก่
เด็กซึ่งน่าจะมีอายุห่างจากเขาเกินรอบอย่างอิดหนาระอาใจ

นายหวัเดนิย่างสามขมุเข้าไปเปิดก๊อกน�า้แล้วถือฝักบัวราดรด
ลงไปบนร่างเปลือยเปล่า เขานั่งลงที่ขอบอ่าง ไม่สนว่าตัวจะเปียก
ไปด้วยเพื่อหยุดการดิ้นหนีของเจ้าอันเอาไว้

“ไหนแกบอกฉันว่าจะเป็นเด็กดี? ไม่ทันไรก็ไม่เชื่อฟังแล้ว”
ไอ้อันท�าตากลอกกลิ้งไปมาพร้อมกับเม้มริมฝีปาก สุดท้ายก็

หยุดดิ้น ปล่อยให้ผู้เป็นนายดึงแขนไปลงสบู่ถูตัวให้ ปฐวีขัดถูพร้อม
กบัพร�า่สอนไปด้วยอย่างจรงิจงั หวงัว่ามนัจะช่วยจ�าไปใช้สกัสามสบิ
เปอร์เซ็นต์ก็ยังดี

“สบู่คือของที่ท�าให้เกิดฟองแบบนี้ แกใช้ถูไปตามร่างกายจะ
ได้สะอาด และต้องอาบน�้าวันละสองรอบ ทุกเช้าเย็นด้วย ถ้าไม่
อยากให้ใครบังคับแกก็ต้องท�าด้วยตัวเอง... ไหนลองท�าให้ดูหน่อย
ซิ”

ชายสติไม่เต็มเต็งค่อยเลียนแบบที่อีกฝ่ายท�าโดยการถูมือไป
ตามแขนตวัเอง แต่กด็เูหมือนว่านายหัวจอมจูจ้ีจ้ะไม่ยอมปล่อยผ่าน
ไปง่ายๆ เขาชี้บอกให้เจ้าอันถูไปตรงซอกคอ ซอกรักแร้ รวมถึงซอก
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อับกลางล�าตัวด้วย
ไอ้อันกัดฟันคล้ายกลั้นใจท�าตามที่บอก มันเอี้ยวตัวหลบ

สายตาคมกริบของอีกฝ่าย แล้วใช้มือถูผ่านอวัยวะกลางล�าตัวอย่าง
รวดเร็ว

“ส่วนตรงนัน้มนัสกปรกทีส่ดุ แกอย่าท�าลวกๆ แบบนัน้ส”ิ ปฐวี
ขมวดคิว้อย่างขดัใจ ก่อนจะเอือ้มมอืเข้าไปหมายจะช่วย แต่แล้วเขา
กต้็องชะงักเมือ่แขนของตนถกูฝ่ามอืเรยีวคว้าก�าเพือ่หยดุเอาไว้อย่าง
เฉียบคม

นายหัวหันไปสบตาแต่อีกฝ่ายไม่คิดจะสบด้วย ไอ้อันที่ยัง 
ก้มหน้าท�ากระมดิกระเมีย้นค่อยๆ ปล่อยแขนแกร่งแล้วเอ่ยแผ่วเบา

“เค้าอาย...”
เพียงค�าเดยีวกลบัคลายประสาททีเ่ขมง็เครยีดของนายหวัลง

ทันที เขาดึงมือของตนกลับมาแล้วใช้เพียงเสียงสั่งการ
“งั้นก็ท�าเองดีๆ”
ไอ้อันผ่อนลมหายใจคล้ายโล่งอกก่อนจะยอมท�าตัวว่าง่าย 

แต่โดยดี มันฟังเจ้านายที่สอนให้ใช้น�้าเปล่าล้างตัวให้สะอาดแล้วใช้
ผ้าขนหนูซับน�้าตามร่างกายให้แห้งสนิท ปฐวีหาเสื้อยืดกับกางเกง 
บ็อกเซอร์ให้มันสวมนอน แล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะสั่งให้คนในตัวเมือง 
หาซื้อเสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวให้เจ้าอันใหม่ทั้งหมด

นายหัวแห่งอันดาวีเผลอไล่สายตามองคนสติไม่ดีหันหลัง
พยายามสวมเสือ้ผ้าเองอย่างงกๆ เงิน่ๆ เขาสังเกตเหน็รอยแผลเป็น
เจอืจางเป็นเส้นขดีและฝีเขม็เยบ็อยูห่ลายแห่งบนแผ่นหลงัเนยีนก่อน
ที่ชายเสื้อจะปิดทับมาบังสายตาเอาไว้

“นี่แก... ถูกท�าร้ายบ่อยหรือ” ปฐวีทอดเสียงอ่อนถามไถ่
ใบหน้าเรียวคมคายเหลียวกลับมาพลันเบะปากเรียกคะแนน

สงสาร ไอ้อันจิ้มไปตามตัวตรงนั้นตรงนี้แล้วพูดเหมือนจะฟ้อง
“เจ็บ... ตรงนี้ก็เจ็บ ตรงนั้นก็เจ็บ”
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คิ้วเข้มได้รูปขมวดฉับ... ปฐวีเดินเข้าไปหาคนที่สวมเสื้อผ้า
เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นห่วง เขาเอามือวางบนไหล่ผอมแล้วกดให้
ร่างสูงโปร่งนั่งลงบนโซฟาหน้าโทรทัศน์จอยาว ด้วยมารยาทอันพึ่ง
มีท�าให้เขาไม่ได้มองส�ารวจตามตัวอีกฝ่ายอย่างละเอียดนัก บางที
อาจมีบาดแผลที่พวกชอบรังแกคนสติไม่ดีซ่อนอยู่

“มีแผลตรงไหนอีก ฉันจะไปหายามาทาให้”
ไอ้อันไม่ตอบแต่ขืนตัวออกมาจากการจับของนายหัว มัน 

อ้าปากหาวท�าตาสะลมึสะลอื จากนัน้กถ็อืวสิาสะล้มตวัลงนอนอย่าง
สบายอารมณ์ตรงโซฟานั่นไม่พูดไม่จา

“อย่าเพิ่งหลับ แกยังไม่ได้แปรงฟันเลย!”
ปฐวีเขย่าตัวเจ้าอันอยู่หลายทีมันก็ไม่มีท่าทางจะยอมตื่น 

สุดท้ายคนอนามัยอย่างเขาก็ได้แต่ต้องยอมแพ้เดินไปหาผ้าห่มมา
คลมุตวัแขกทีอ่ญัเชญิตวัเองมานอนร่วมห้องให้ ส่วนตวัเองก็แยกไป
ที่ห้องนอนหลังประตูเชื่อมเพื่อพักผ่อนเช่นกัน

รุ่งสางแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่เพ่ิงแตะขอบฟ้าค่อยๆ 
ส่องลอดผ่านช่องว่างของผ้าม่านเข้ามาตรงกับโซฟาท่ีห้องน่ังเล่นซึง่
เหลือเพียงกองผ้าห่มปราศจากคนที่นอนอยู่บนน้ัน ไม่นานประตู
ห้องก็เปิดและปิดลงอย่างไร้สุ้มเสียง ปรากฏเงาด�าของใครบางคน
เดินเข้ามาด้วยฝีเท้าเงียบกริบ

คนคนน้ันหยุดยืนอยู่ตรงหน้าโทรทัศน์จอยาวที่ด้านข้างม ี
รูปถ่ายใส่กรอบตั้งเอาไว้บนโต๊ะ เงาด�าร่างสูงโปร่งนั่งคุกเข่าลงจ้อง
มองรปูทีน่ายหวัปฐวสีวมชดุสทูสนี�า้เงนิเข้มเตม็ยศยืนอยู่กับเจ้าสาว
แสนสวยในวนังานแต่งงานเนิน่นาน คลับคล้ายว่ามเีสยีงถอนหายใจ
แผ่วเบาในความมืดสลัว

...ปฐวีเปิดประตูห้องเชื่อมออกมาที่ห้องนั่งเล่นก็เห็นเจ้าอัน
นอนขดตัวหลับสนิทอยู่บนโซฟา เขามาปลุกมันตื่นไปแปรงฟันล้าง
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หน้าโดยมีเขายืนก�ากับการสอนทุกขั้นตอน นายหัวรีบกดศีรษะทุย
ให้ก้มลงบ้วนฟองยาสีฟันออกก่อนที่ชายสติไม่ดีจะกลืนมันลงไป

“ยาสีฟันไม่ใช่ของกิน เอาน�้าเปล่าล้างปากบ้วนออกมาให้
หมด” ว่าจบเขาก็เปิดก๊อกใช้มือรองน�า้แล้วกรอกใส่ปากของมนัเป็น
ตัวอย่าง

กว่าจะจัดการเจ้าอนัเสรจ็เขม็นาฬิกากช็ีไ้ปทีแ่ปดโมงสามสบิ
นาทีแล้ว ซึ่งหมายความว่าเขาจะลงไปรับประทานอาหารเช้าสาย
กว่าครึง่ช่ัวโมง แม่ครวักึง่แม่บ้านทัง้สองชะเง้อคอรอเจ้านายอยู่ตรง
บันไดชั้นล่างเพราะไม่กล้าขึ้นไปปลุก แต่พอเห็นคุณปฐวีฉุดมือไอ้
บ้าลงมาป้าป้อมกับป้าบัวก็ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจ

“ไอ้บ้า มึงขึ้นไปท�าอะไรข้างบน?!”
“เมื่อคืนเจอมันมาหาของกินในครัว นมหกเลอะเสื้อไปหมด 

ฉันเลยพามันข้ึนไปอาบน�้าแล้วนอนอยู่ที่ห้องรับแขก” นายหัวพูด
เหมอืนไม่ใช่เรือ่งใหญ่โต แต่สหีน้าลกูจ้างรุน่แม่เริม่เตม็ไปด้วยความ
กังวลแทน

ปฐวีมองโต๊ะกนิข้าวทีม่เีพยีงข้าวต้มปลาส�าหรบัเขาชามเดยีว
ตั้งรออยู่ก็เอ่ยขึ้น “ป้าป้อมช่วยไปยกมาอีกชามให้เจ้าอันหน่อย
เถอะ”

แม่ครัวท้ังสองมองหน้ากัน ก่อนที่สุดท้ายป้าบัวจะกล่าวขึ้น
อย่างกล้าๆ กลวัๆ “นายหัวคะ อย่าหาว่าป้าใจร้ายเลยนะ ไอ้บ้ามนั
เป็นแค่หลานก�าพร้าของไอ้ศร แถมมันยงัสติสตงัไม่ค่อยจะเตม็ด้วย 
คณุเอามนัไปนอนบนห้องให้นัง่กนิข้าวบนโต๊ะด้วยเสมอเป็นเจ้านาย 
มันจะไม่ดีเอานะคะ... ป้าหมายถึงไอ้บ้า มันจะได้ใจเอา ไม่รู้ฐานะ
ตนเอง”

ผูเ้ป็นนายคล่ียิม้บางเบาอย่างไม่ถอืสาทีถ่กูลกูจ้างทกัท้วง คน
ที่น่ีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บริษัทอันดาวีก่อตั้งขึ้น และเป็นท่ีท่ีเดียวท่ี
เขานั้นลงมาบริหารด้วยเองอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นคนพวกนี้จึงเปรียบ
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เสมอืนเป็นพี ่เป็นน้อง เป็นญาติผูใ้หญ่ของเขาทีส่ามารถออกความ
เห็นหรือตักเตือนกันได้

“ฉนัเข้าใจทีป้่าพดูด ีถ้าเป็นคนทีมี่สติสมัปชญัญะดก็ีคงจะคดิ
เข้าข้างตัวเองไปทางนั้นได้ แต่ป้าดูเจ้าอันสิ ช่วยเหลือตัวเองยังไม่
เป็น พูดยงัไม่รูเ้รือ่ง จะเอาอะไรมาคดิว่าฉนัให้ความเอาใจใส่มนัเป็น
พิเศษได้” นายหัวพูดขณะเอื้อมไปดึงมือเรียวของชายสติไม่ดีซึ่ง
เอือ้มเกาะแกะดงึผ้าปโูต๊ะกนิข้าวเล่นอย่างไร้เดียงสาออกอย่างใส่ใจ

“เอาเป็นว่าฉนักแ็ค่สงสาร ทีญ่าติคนสดุท้ายของมนักเ็พิง่ตาย
ไป เลยอยากจะพยายามสอนให้มนัรูจ้กัดแูลตวัเองเป็นโดยท่ีไม่ต้อง
คอยพึ่งคนอื่นตลอดเวลา ที่ฉันให้ป้าไปยกชามข้าวต้มมาก็เพราะ 
จะดูว่ามันกินข้าวยังไงเท่านั้น”

“กินเป็นค่ะ แต่เขี่ยเล่นซะเยอะ ข้าวงี้กระจายเต็มใต้โต๊ะแบ่ง
ปันไอ้ด่างเป็นฝูง” ป้าป้อมซึ่งท�าข้าวไข่เจียวให้ไอ้บ้ากินเมื่อวานรีบ
บอก เผื่อเจ้านายจะเปล่ียนใจให้มันกลับไปกินที่โรงอาหารคนงาน
เหมือนเดิม

“ไม่เป็นไร งั้นฉันจะค่อยๆ สอนมันเอง” ทว่าปฐวีกลับยัง
ยืนยันที่จะให้เจ้าอันนั่งโต๊ะด้วยอยู่ดี

ในท่ีสุดป้าบัวก็เดินไปตักข้าวต้มร้อนๆ ใส่ชามมาให้ชายสติ
ไม่เต็มเต็งกินอย่างยอมจ�านน ปฐวีใจเย็นเป็นน�้าสอนให้เจ้าอันเป่า
ข้าวต้มก่อนจะเอาเข้าปาก แต่แล้วเขาก็ค้นพบว่าที่แท้มันก็มีความ
ฉลาดแบบเด็กๆ ซ่อนอยู่ไม่น้อย

ชายสตไิม่ดเีอาช้อนหมนุในชามข้าวต้มแล้วพยายามเป่าควนั
ขาวให้เจือจางไป ก่อนจะเหลอืบมองนายหัวทีล่ะความสนใจจากมนั
ไปอ่านข่าวเศรษฐกจิในโทรศพัท์มือถอืชัว่ขณะ นยัน์ตาด�าขลบัมแีวว
ส่ันไหวเทิดทูนและจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณปฐวีเงยหน้าขึ้น
มา มันรีบยกช้อนที่ตักข้าวหอมหวนจนล้นแล้วท�าท่าเป่าให้ดูก่อน
จะเอาเข้าปากเคี้ยวแก้มตุ่ย
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นายหวัพยักหน้าพร้อมกบัส่งยิม้ให้เป็นค�าชมพลางก้มหน้าลง
อ่านข่าวต่อไป สองป้าแม่ครัวมองความอัศจรรย์ที่เจ้านายปราบไอ้
ตัววุ่นวายได้เสียอยู่หมัด นอกจากไอ้บ้าจะเชื่อฟังค�าสอนเป็นอย่าง
ดีแล้ว ข้าวมือ้นีม้นักย็งัไม่ท�ากระเดน็ออกมาจากชามสกัเมด็หนึง่เลย

ปฐวีมีก�าหนดอยู่เกาะห้าวันเพื่อจัดการเร่ืองงานศพนาย
ศร จากนั้นต้องรีบกลับไปประชุมในฐานะผู้บริหารโรงแรมและ 
รีสอร์ตวังนาราที่ในตัวจังหวัดต่อ และถ้าหลังจากที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดเข้ามาตรวจสอบสภาพ
รงันกว่าพร้อมในการจดัเกบ็แล้วเขากจ็ะเทยีวไปเทียวมาเพ่ือท�างาน
ทั้งสองแห่งไปพร้อมๆ กัน

นายหวัสัง่ให้คนเตรยีมเรอืเพือ่ทีจ่ะไปดคูวามพร้อมของเกาะ
สมัปทานเพ่ือต้อนรบัเหล่าคณะกรรมการพจิารณาจดัเกบ็อากรรงันก
อีแอ่นจังหวัด ที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้า เขากับนายชัยเดินไปที่
สะพานท่าเรอืซึง่มีเรือสปีดโบ๊ทล�าสีขาวและคนขบัจอดรออยู่ ไอ้บา้
ซึ่งไม่รู้วิ่งมาจากไหนรีบปราดเข้าไปประชิดนายหัวแล้วร้องอย่าง 
ตื่นเต้น

“นก... เค้าชอบนก จะไปดูนก!”
นายชัยเดินเข้าไปปัดมือที่เกาะแกะแขนเจ้านายออกแล้ว

ตวาดขึ้น “ไอ้นี่ มึงอย่ามาเกะกะ อีบัวไม่ได้ให้มึงไปช่วยถูพื้นที่โรง
อาหารหรือ หนีมาถึงนี่ได้ยังไง!”

“เค้าอยากดูนก!” ไอ้อันหันไปแผดเสียงใส่หัวหน้าคนงาน
อย่างเอาแต่ใจ นายชยัผงะเลก็น้อย ก่อนจะหนัไปสบตากับคณุปฐวี

“สงสัยมันจะได้ยินคนงานคุยกันว่านายหัวจะไปเกาะ” เขา
ป้องปากกระซิบ

ปฐวีคลีย่ิม้อย่างไม่ถอืสา ทีจ่รงิเขากเ็คยสญัญากบัมนัไว้ว่าถ้า
ท�าตัวดีจะพาไปด้วย และตั้งแต่เช้ามันก็เชื่อฟังค�าสอนเป็นอย่างดี
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สมควรให้รางวัล
“ได้ ฉันจะพาไป แต่แกต้องสัญญาว่าจะไม่วุ่นวาย เดินตาม

ไปเงียบๆ นะ”
ไอ้อันฉีกยิ้มแฉ่งพยักหน้ารับค�าหัวแทบหลุด มันรีบกระวี-

กระวาดขึ้นไปนั่งรอบนเรือเหมือนกลัวผู้เป็นนายจะเปล่ียนใจ เรือ 
สปีดโบ๊ทล�าสีขาวพาคนทัง้หมดโต้คลืน่ไปยงักลางทะเลอนัดามนัซึง่
มีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายอยู่มากมาย

เกาะรงันกทีน่ายหัวปฐวีได้สัมปทานมานัน้มทีัง้หมดสามเกาะ
ซึง่ตัง้อยูเ่รยีงกนัไม่ห่างมาก อนัประกอบด้วย เกาะขาม เกาะกง และ
เกาะพร้าว ซึ่งทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยผาและถ�้าหินปูนสูงชัน 
เกาะขามซึง่มบีรเิวณพืน้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดนัน้มีส่วนหน้าหาดยาวพอสมควร 
ให้คนงานสร้างเป็นที่พักชั่วคราว รวมถึงโรงพักรังนกก่อนจะทยอย
น�ากระสอบขึ้นเรือไปส่งที่ชายฝั่ง

ปฐวีเลือกที่จะขึ้นฝั่งที่เกาะขามก่อน คนขับวิทยุไปบอกยาม
ที่เฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆ รอบเกาะให้รับรู้ก่อนที่จะพาเรือผ่านทุ่นธง 
สีแดงระบุอาณาเขตเข้าไปจอดยังสะพานไม้ท่าเรือที่ทาสีแดงเอาไว้
ให้เห็นเด่นชัด หัวหน้าเวรเฝ้าวันนี้ชื่อว่าธง รีบตรงเข้ามาต้อนรับ 
เจ้านายกบัหวัหน้าของตน กระทัง่สายตาเหลือบไปเหน็คนท่ีตามมา
ข้างหลังก็ชะงัก

“อ๊ะ! นี่มันหลานไอ้ศรที่เป็น...” เขาหยุดค�าว่า บ้า ไว้ได้ทัน 
“ไอ้ศรเคยแอบพามาดแูลทีน่ีเ่พราะหาคนช่วยดท่ีูบ้านไม่ได้ โชคร้าย
ท่ีไม่กีว่นัมนักต้็องมาถกูยงิตาย” เมือ่พดูถงึตรงนีน้ายธงทีท่�างานด้วย
กันกับนายศรมานานก็มีสีหน้าสลดลง

“เย็นนี้ผมออกเวรแล้วตั้งใจจะไปงานศพมันด้วยครับ”
“ตอนนีฉ้นัให้คนช่วยดแูลมนัอยู ่ถ้าเริม่เก็บรงันกเมือ่ไหร่อาจ

จะให้มันมาช่วยเก็บรังที่ตกพื้นใส่กระสอบให้”
นายธงท�าหน้าเหมือนเห็นผีเมื่อจ้องสบลูกตาแวววาวของไอ้
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บ้า จนปฐวหีวัเราะผะแผ่ว แต่นายหัววางมือลงบนศรีษะทยุของเจ้า
อันเป็นการการันตีเสียก่อน

“เมื่อก่อนอาจจะไม่รู้เรื่อง แต่เดี๋ยวนี้สั่งอะไรก็รู้เรื่องแล้ว เก่ง
จะตาย ใช่ไหมเจ้าอัน”

ชายสติไม่ดีหันไปยิ้มดวงตาโค้งหยีเหมือนพอใจท่ีถูกชมเชย 
มันท�าท่าประจบประแจงเจ้านายจนนายชัยต้องพูดดักด้วยความ
หมั่นไส้

“แต่ถ้ามึงท�าของเสียหาย กูก็จะส่งมึงกลับไปถูโรงอาหาร
เหมือนเดิม”

ไอ้อันเชิดหน้าเมินใส่ลุงชัยราวกับจะบอกว่าคนเดียวที่มันจะ
ฟังคือนายหัวผู้ใจดีคนนี้เท่านั้น ปฐวีรีบตัดบทก่อนที่เจ้าอันกับนาย
ชยัจะก่อสงครามน�า้ลายขึน้อกี เขาหนัไปพยกัหน้าให้นายธงแล้วเดนิ
น�าเข้าไปในเกาะ ขณะทีฟั่งนายธงกบันายชยัรายงานถึงความพร้อม
ในการด�าเนินงานจัดเก็บรังนกนางแอ่นหลังจากท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดมาตรวจสอบและอนุญาต
แล้วเขาก็ถามขึ้นเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้

“ช่วยพาฉันไปตรงจุดที่นายศรถูกคนร้ายยิงตายหน่อย”
ท้ังหมดเดินขึ้นเนินมายังจุดที่นายศรวิ่งตามกลุ่มคนร้ายมา 

กระทั่งพบจุดจบ แม้รอยเลือดจะจางหายไปหมดแล้วแต่จุดมาร์ก
หลักฐานด้วยสีสเปรย์ของต�ารวจยังเห็นเด่นชัดอยู่ นายชัยชี้ไปที่ถ�้า
ซึ่งมีโพรงมุดลอดออกมาได้หลายทางแล้วกล่าว

“จากค�าบอกเล่าของไอ้สนกับพวกที่เผชิญหน้ากับคนร้ายใน
คืนนั้นพร้อมไอ้ศร เห็นว่าพวกมันลอบปีนมาจากด้านหลังผ่านทาง
ถ�้านี้ ไอ้ศรที่เดินยามได้ยินเสียงพูดคุยก้องออกมาจากด้านในเลย
เอาไฟฉายไปส่องดู ไม่คิดว่าจะพบคนร้าย พวกมันตกใจเลยวิ่ง 
ออกมาจากโพรงปากถ�้าจนมายิงเดือดกันตรงนี้”

“แล้วพวกคนร้ายกห็นไีปได้อย่างไร้ร่องรอยงัน้หรอื” ปฐวถีาม
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ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม
“ไอ้สนมันว่า พอไอ้ศรถูกยิงล้มจมกองเลือด พวกมันก็ตกใจ

จนแทบฉีร่าดแล้ว ไม่ทนัได้วิง่ตามพวกคนร้ายไปก็รบีลนลานวทิยุไป
ทีช่ายฝ่ังขอความช่วยจากฐานทพัเรอืพงังามารบัคนเจ็บ น่าเสียดาย
ท่ีไอ้ศรเสียเลือดมากจนสิ้นใจก่อนเรือพยาบาลมาถึง” หัวหน้าคน
งานบอกเล่าเสียงแผ่วด้วยความสลดหดหู่ นายธงที่ยืนอยู่ข้างๆ จึง
ช่วยพูดเสริมอีกแรง

“ผมขึน้ไปส�ารวจเส้นทางคนร้ายกบัต�ารวจในเช้าวนัรุง่ขึน้ คาด
ว่าพวกมันจะหนีกลับไปทางเดิม แล้วใช้เรือที่จอดทิ้งไว้หนีไปครับ”

“บนเกาะมีอะไรที่พวกมันท�าเสียหายไหม”
นายธงเงียบไปเหมือนใช้ความคิดก่อนจะส่ายหน้าปฏิเสธ 

“ไม่มีเลยครับ คงเพราะไอ้ศรไปพบเข้าก่อน”
ปฐวแีหงนหน้ามองท้องฟ้าทีใ่สกระจ่างพลางถอนหายใจยาว

เหยียด เขาโชคดีเหลือเกินที่มีลูกน้องซึ่งมีความซื่อสัตย์ปกป้อง
ทรพัย์สินของเจ้านายตราบจนวาระสดุท้าย เขาขอสญัญาว่าจะดแูล
ญาติที่เหลือเพียงคนเดียวของนายศรให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความ
ภักดีนี้

แต่ก็เหมือนว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเจ้าอันมาสักพักแล้ว... 
นายหัวแห่งอันดาวีหันไปมองหาชายสติไม่ดีด้วยกลัวจะไปยุ่มย่าม
ท�าความเดือดร้อนที่ไหน ทว่าสายตาของเขากลับไปสะดุดอยู่ตรง 
หัวมุมทางเดินซึ่งเป็นจุดที่ต�ารวจฉีดสเปรย์เอาไว้ว่านายศรเสียชีวิต
ลงตรงนี้

ร่างสูงโปร่งที่ปกติจะยืนหลังค่อม ยามนี้กลับยืนตรงอกผาย
ไหล่ผึ่งเอามือประสานไว้ด้านหน้าราวกับไว้อาลัยเพื่อเป็นเกียรติ 
ให้แก่ผู้ตาย... ปฐวีนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะหลุดข�าเมื่อเจ้าอันเริ่มคัน
ยกุยกิท�าท่าจะล้วงเข้าไปในเป้ากางเกง เขารบีเดนิเข้าไปจับรัง้ข้อมอื
เรียวเอาไว้
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“อย่ามาล้วงควักอะไรตรงนี้ ถ้าคันก็เข้าไปหลังพุ่มไม้นู่น”
คนสติไม่เต็มเต็งยืนบิดเป็นงู แต่เมื่อได้รับค�าบอกก็เผ่นพลิ้ว

หายเข้าไปหลังแนวต้นไม้หนารกอย่างรวดเรว็ และกด็เูหมอืนจะหาย
คนัในบดัดลด้วย มองจากมมุนีซ้ึง่เป็นผาสงู ด้านหน้าคอืทะเลสคีราม
อันกว้างใหญ่และเว้ิงว้าง มันหรี่ตาข้างหนึ่งพร้อมกับยกมือขึ้นท�า
แนวไปยงัเกาะกง เกาะพร้าวซึง่ตัง้เรยีงเป็นระนาบเดยีวกันห่างออก
ไปไม่เกินสองไมล์ทะเลตรงหน้า

“ไอ้บ้า มงึอยูไ่หน! กกูบันายหัวจะกลบัลงไปแล้ว” เสยีงลงุชยั
ทีต่ะโกนเข้ามาท�าให้ไอ้อนัทีม่สีหีน้าเรยีบนิง่เหมอืนตืน่จากภวงัค์ มนั
หันซ้ายหันขวาหลุกหลิกก่อนจะวิ่งออกไปจากหลังต้นไม้ทันที

กว่านายหวัจะตรวจงานทีเ่กาะขามเสรจ็ เรอืสปีดโบ๊ทล�าสขีาว
ก็มาถึงเกาะนอกเกือบห้าโมงแล้ว งานสวดพระอภิธรรมเริ่มหกโมง
เย็น แต่เนื่องจากเกาะนั้นไม่ได้กว้างมากพวกเขาจึงไม่ต้องรีบร้อน
อะไรมาก ไอ้อันเกาะหน้าต่างรถยนต์มองบ้านเรือนด้านนอกแล้ว 
ก็ร้องขึ้น

“ลุง... ลุง...”
ปฐวีซึ่งนั่งเบาะหลังกับเจ้าอันหันไปมองตามท่ีมันชี้อย่างไม่

เข้าใจ นายชัยที่เป็นคนขับรถให้จึงเอี้ยวตัวกลับมาเฉลยให้ฟัง
“เข้าไปในซอกข้างหน้า เหน็หลงัคาสเีทาๆ น่ันคอืบ้านลงุของ

มันครับ”
“แล้วมันร้องเอาอะไร หรือจะลืมข้าวของอะไรไว้” นายหัว

สันนิษฐาน เพราะดูเหมือนคนข้างๆ จะรบเร้าไม่หยุด
“ไม่แน่ใจครับ มันเป็นคนยัดของใส่กระเป๋าเองไม่ให้ผมยุ่ง” 

นายชัยเหลือบสบตากับเจ้านายจากกระจกมองหลัง เมื่อเห็นคุณ
ปฐวีพยักหน้า เขาก็เข้าใจหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปจอดยังบ้านนาย
ศร

บ้านเรือนที่สร้างปลูกติดกันนั้นไม่มีประตูรั้วหน้าบ้านเพราะ
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สร้างเต็มพื้นที่คับแคบ ทีแรกเจ้าอันซึ่งนั่งอยู่ในรถที่จอดสนิทเพียง
เมยีงมองเข้าไปยงัตวับ้านทีไ่ร้ผูค้น แต่จู่ๆ  มนักเ็หมอืนสะดดุกบัอะไร
เข้าสักอย่าง รีบกระวีกระวาดเปิดประตูรถพุ่งเข้าไปในตัวบ้านเร็ว
เหมือนติดจรวด

ปฐวค่ีอยๆ ลงจากรถแล้วเดนิเข้าไปกวาดตามองรอบบ้านร้าง
หลงัเลก็ของลูกน้องทีเ่สียชวิีต ก่อนจะถามนายชยัท่ีเปิดหน้าต่างรอ
อยู่ในรถ

“แล้วบ้านหลังนี้ กับสมบัติของนายศรจะท�ายังไงต่อไป?”
“ต้องรอติดต่อเมยีเก่ามนัให้ได้น่ะครบั เหน็ว่าก่อนเลกิรามลีกู

ด้วยกันด้วย สมบัติก็ต้องตกเป็นของลูกมันไปน่ะครับ”
นายหัวพยักหน้ารับรู้ไม่ถามความอะไรต่อ เขาหันมาที่หน้า

บ้านอกีครัง้ แต่คราวนีส้ายตาของเขากลับไปหยุดอยู่ตรงรบิบิน้สฟ้ีา
ทีผ่กูยาวเป็นหางไว้ตรงมอืจบัประต ูก่อนทีเ่ขาจะทนัได้คดิอะไรประตู
บ้านตรงหน้าก็เปิดออก ไอ้อันชะงักเม่ือพบว่าเจ้านายยืนขวางอยู่
เลยแหงนมองท�าหน้าเหลอหลาใส่

ปฐวีเห็นคนสติไม่เต็มหนีบตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองซีดจางตัวยาว
ประมาณไม้บรรทัดมาด้วย เมื่อเห็นเขามองมันก็ฉีกยิ้มแป้นยกเจ้า
เป็ดขึ้นมาอวด

“เพื่อน... นกเพื่อนเค้า”
ขนาดคอตุ๊กตายังมีริบบิ้นสีฟ้าแบบเดียวกันผูกเอาไว้ ท่าทาง

จะชอบสฟ้ีาเหมอืนทีเ่ขาสนันษิฐานไว้จรงิด้วย นายหวัยิม้ให้เลก็น้อย
แล้วถาม

“ลืมเพื่อนไว้หรือ”
“อือ...”
เจ้าอันยกเจ้าเป็ดน้อยขึ้นมากอดให้ดูอย่างแสนรัก ปฐวีเห็น

ว่าหมดธุระแล้วกร็บีจงูเจ้าอนัไปยดัใส่รถแล้วให้นายชยัรบีขบัไปทีว่ดั
ก่อนพิธีสวดพระอภิธรรมจะเริ่มขึ้น
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พิธีสวดพระอภิธรรมสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว รุ่งขึ้น
นายหวักเ็ป็นเจ้าภาพท�าบญุใหญ่ถวายเพลทีว่ดั ตกบ่ายกถ็งึเวลาเผา
ศพนายศร หลานเพียงคนเดียวที่อยู่ตรงนี้ต้องท�าหน้าที่ถือรูปของ 
ผู้ตาย แต่เนื่องจากสมองเจ้าอันไม่ค่อยจะปกตินัก คุณปฐวีจึงตั้งใจ
จะให้คนอื่นถือแทนก่อนที่มันจะท�าตก

ทว่าไอ้อันกลับกอดรูปลุงของมันไว้แน่น ผู้เป็นนายจึงได้แต่
ปล่อยให้ถือไปโดยตนเองจะเดินไปข้างๆ ด้วย ทุกคนเดินวนรอบ
เมรุตามพระสงฆ์ด้วยความสงบ ปฐวีเหลือบมองชายสติไม่ดีที่เดิน
สะเปะสะปะอยู่ข้างกายด้วยความเป็นห่วง ดวงตาของเจ้าอันนิ่ง
เรียบไม่ล่อกแล่กเหมือนเคย มือเรียวที่จับกรอบรูปนั้นบีบเกร็งจน
เห็นเส้นเลือดปูดโปน

แม้ไม่รู ้ว ่าในระบบความคิดของมันจะสัมผัสค�าว่าเสียใจ 
เป็นหรอืไม่ แต่นายหวัแห่งอนัดาวกีเ็อือ้มมอืไปจบัแขนเรยีวแผ่วเบา
ราวกับจะปลอบ ไอ้อันไม่ได้หันมามองที่เขา แต่เนื้อตัวกลับคลาย
ความแข็งเกร็งลง คล้ายว่าจะได้ยนิเสยีงถอนหายใจบางเบาออกมา
จากคนท่ีเดินอยู่ด้านข้าง พอปฐวีหันไปก็พบว่ามันยังคงเหม่อมอง
ไปที่พื้นไม่พูดไม่จาเหมือนเดิม

พธิฌีาปนกจิศพผ่านไปอย่างเรยีบง่าย พรุง่น้ีเช้าถึงจะมาเก็บ
กระดูกใส่โกศกลับไป ทั้งที่ปฐวีตั้งใจจะอยู่ที่เกาะเพื่อจัดการทั้งงาน
ศพนายศรและสัมปทานรังนกให้เรียบร้อยสักห้าวัน แต่ก็ถูกวิสา
เลขาฯ ของภรรยาโทร. มาแจ้งว่ามีประชุมลงนามสัญญาคู่ค้าด่วน
พรุ่งนี้เช้าให้รีบกลับ

เขารีบกลับมาหยบิเอกสารทีเ่กาะอนัดาวแีล้วให้คนขบัเรอืไป
ส่งทีต่วัเมอืงก่อนค�า่ นายหวัหนุม่เหลยีวมองเจ้าอนัทเีดนิกระทบืเท้า
อย่างไม่พอใจขณะมาส่งเขาที่สะพานท่าเรือกับนายชัย

เห็นใบหน้าเรียวบึ้งตึงเม้มริมฝีปากแน่น ปฐวีก็หัวเราะใน 
ล�าคอผะแผ่ว ก่อนข้ึนเรือเขาหันกลับมาวางมือไว้บนศีรษะทุย 
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แล้วเอ่ย “อยู่ที่นี่ดีๆ อย่าแผลงฤทธิ์ให้คนอื่นต้องปวดหัว ฉันไป 
ไม่นานเดี๋ยวก็กลับแล้ว”

ไอ้อันยงัคงท�าหน้ามุย่พร้อมกบัสะบดัหน้าหนเีหมอืนไม่อยาก
ฟัง นายชัยมองดวงอาทิตย์ที่เริ่มลาลับขอบฟ้าไปก็รีบเอ่ยตัดบท

“อย่าไปสนใจไอ้บ้ามันมากเลย รีบไปก่อนฟ้ามืดเถอะครับ
นายหัว”

ปฐวีพยักหน้ารับพลางหมุนตัวก้าวข้ึนเรือสปีดโบ๊ทไป ยังไม่ 
ทันที่ไอ้อันจะมองส่งเรือล�าสีขาวที่เคล่ือนผ่านคลื่นทะเลท่ามกลาง
ท้องฟ้าท่ีทอแสงสีส้มงดงามจากไปก็ถูกลุงชัยลากตัวกลับที่พักไป 
เสียก่อน

หลังอาหารเย็นชายสติไม่เต็มก็โดนคุมเข้มเหมือนนักโทษให้
ไปอาบน�้าเปลี่ยนเส้ือผ้าก่อนจะเอามาโยนไว้ท่ีห้องคนงานเพ่ือให้
พักผ่อน ไอ้อันนั่งเป็นบ้าใบ้อยู่บนฟูกนอน ผ่านไปพักใหญ่มันก็ลุก
ข้ึนไปหยิบกระเป๋าเดินทางทรงสปอร์ตมาคุ้ยแล้วหยิบมีดคัตเตอร ์
ขึ้นมา

มือเรียวหยิบคว้าตุ๊กตาเป็ดเหลืองที่ผูกคอด้วยริบบิ้นสีฟ้าซึ่ง
วางอยู่ตรงหัวนอนมาถือไว้ ชายสติไม่เต็มเต็งใช้ใบมีดคัตเตอร์
คมกรบิกรดีลงไปบนท้องเจ้าเป็ดด้วยดวงตาทีเ่ยือกเย็น ก่อนจะล้วง
เข้าไปควักไส้ที่ท�าจากนุ่นออกมาเละเทะไปหมด

ปฐวีกลับถึงบ้านในตัวจังหวัดฟ้าก็มืดแล้ว เขานั่งรับ
ประทานอาหารเย็นคนเดียวเพราะภรรยายังไม่กลับ ก่อนจะขึ้นไป
อาบน�้าท่ีห้องนอนด้านบน นายหัวผู้ท�างานหนักราวกับเครื่องจักร
เดนิไปเปิดคอมพวิเตอร์พกพาเพือ่อ่านรายงานต่อ ทัง้ทีเ่ป็นถงึซอีโีอ
ของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือมูลค่าหลายพันล้าน รวมถึงมีฐานะ
เป็นสามีของลูกสาวเจ้าของโรงแรมดัง แต่เขากลับท�าตัวเป็นแค่
พนักงานกินเงินเดือนคนหนึ่งเท่านั้น
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ปฐวีนั่งดีดแป้นพิมพ์จดหมายธุรกิจที่โต๊ะขนาดใหญ่แบบไม่
ง้อนายศรุตเลขาฯ ที่ตนเองทิ้งให้ท�าธุระต่อในกรุงเทพฯ คิ้วหนาได้
รปูขมวดแน่นขณะมองดงูานในจอคอมพวิเตอร์ทีเ่หมอืนขาดข้อมลู
ส�าคัญไปสักอย่าง ร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นหมุนตัวไปหาแฟ้มพลาสติกท่ี
วางเรียงรายบนตู้ด้านหลังโต๊ะท�างาน

เขาค้นหารายงานงบประมาณการสร้างโรงแรมแห่งใหม่ของ
เมือ่สามปีท่ีแล้ว เมือ่ฝ่ามอืหนาดงึแฟ้มออกมาหนงัสอืภาษาองักฤษ
เกี่ยวกับพลิกเศรษฐกิจโลกที่เขาใช้หาความรู้เมื่อสมัยยังเป็นแค่
นักการตลาดเล็กๆ ก็ร่วงหล่นลงมา

หนังสือเล่มหนาเปิดออกท�าให้เห็นว่ามีรูปถ่ายรูปหนึ่งเหน็บ
เอาไว้ในนัน้เป็นเวลานาน ภาพสจีางใบนัน้ปรากฏผูช้ายสองคนสวม
ชุดนักศึกษาสีขาว คนหนึ่งมีใบหน้าคมหล่อเหลาคล้ายคลึงกับปฐวี
อยูม่าก แต่ดวงตานั้นกลับยงัเตม็ไปดว้ยความไรเ้ดียงสา สว่นชายที่
ร่างเล็กกว่าซ่ึงนัง่อยูบ่นม้าหินข้างๆ มใีบหน้าทีเ่รยีวขาว ดวงตากลม
โต ก�าลังฉีกยิ้มโชว์ฟันเรียงสวยให้แก่กล้อง

...ช่างเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความสุขสดใสเสียจนไม่มีใครคาด
คดิว่าอกีไม่กีเ่ดือนหลงัจากนัน้ ลกูชายคนสดุท้องของเศรษฐคีนหนึง่
จะต้องตกระก�าล�าบากหางานพิเศษท�าเพื่อส่งตัวเองเรียนเทอม
สุดท้ายให้จบ

ในวันรับปรญิญาทีญ่าติพีน้่องของเพือ่นฝงูต่างพากนัไปเลีย้ง
ฉลองอย่างช่ืนมื่น ตัวเขากลับตัดสินใจนั่งรถทัวร์ลงใต้เพื่อไป
สัมภาษณ์งานที่รีสอร์ตและโรงแรมหรูหราที่ชื่อวังนาราแห่งนี้

ผู้ใดจะคาดคิดว่าใช้เวลาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเพียงสามปี
นายปฐวจีะได้แต่งงานกบัลกูสาวเจ้าของรสีอร์ต กลายเป็นผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่ประสบความส�าเร็จในวันนี้ได้

ปลายนิว้หนาแตะลงบนใบหน้าขาวสวยของชายหนุ่มในภาพ
ด้วยความรู้สกึท่ีบอกไม่ถกู แต่แล้วปฐวกีต้็องสะดุง้รปูแทบหลดุจาก
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มือเมื่อมีใครคนหนึ่งย่องเข้ามาตีที่แผ่นหลัง
หญงิสาวหน้าคมแบบชาวใต้คล้องท่อนแขนแกร่งพลางชะโงก

หน้าเข้ามาดู เห็นรูปใบนั้นแล้วก็ร้องข้ึนคล้ายมีความไม่ชอบใจปน
อยู่

“นี่วียังไม่ทิ้งขยะไปหมดอีกเหรอเนี่ย”
ปฐวีหันไปคลี่ยิ้มให้ผู้เป็นภรรยา “ทิ้งหมดแล้ว แต่ใบนี้ไม่รู้ว่า

สอดไว้ในหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อกี้ท�าตกเลยเจอเข้า”
“ดารู้สึกว่ามันเป็นลางยังไงไม่รู้สิ สิบกว่าปีที่หายไปจู่ๆ ก็มา

ปรากฏขึ้น”
นายหวัหมุนตัวกลบัไปเผชญิหน้ากบัดาหลาทียั่งอยู่ในชดุสทู

ท�างานเรยีบร้อยก่อนจะเอ่ยเย้าแหย่ “รูส้กึหงึสามคีนนีข้ึน้มางัน้หรอื”
“ทัง้หงึ ทัง้หวง เลยละ!” เธอย่นจมกูใส่ แม้ตอนน้ีอายุของเธอ

มากขึ้นแล้ว แต่ท่าทางก๋ากั่นมาดม่ันนั้นยังเหมือนเมื่อสิบกว่าปีท่ี
แล้วไม่มีผิด

“ไปอาบน�้าได้แล้วคุณดา อยู่ชุดนี้ทั้งวันตัวเหม็นหมดแล้ว” 
ปฐวีตัดบทก่อนที่อีกฝ่ายจะขุดคุ้ยอดีตที่เขาแทบจะลืมออกไปจาก
ใจทั้งหมดให้ขุ่นมัวอารมณ์ขึ้นมาอีก

ดาหลาท�าจมูกฟดุฟิดดมเส้ือผ้าของตวัเอง พบว่าไม่มกีลิน่ไม่
พงึประสงค์เหมือนทีถ่กูกล่าวหากใ็ห้ท�าหน้ามุย่บ่นกระปอดกระแปด

“นี่ดามีพ่อกี่คนกันแน่เนี่ย”
นายหวัแห่งอนัดาวหัีวเราะในล�าคอผะแผ่วพร้อมกบัแสร้งเอา

นิ้วขึ้นมานับ “พ่อจริง พ่อปลอม อ้อ มีพ่อทูนหัวอีกคน”
“ที่ดากลับค�่าเพราะไปรับประทานอาหารกับลูกค้าแทนคุณ

สามทีีห่นไีปอยูเ่กาะนัน่แหละเจ้าค่ะ!” ผูเ้ป็นภรรยาถลึงตาใส่ก่อนจะ
ยอมถอยทัพเพราะเหนื่อยเต็มทนแล้วเหมือนกัน “ไปอาบน�้านอน
แล้วก็ได้ ฝันดีนะที่รัก พรุ่งนี้ค่อยเจอกัน”

“ราตรีสวัสดิ์ครับคุณดา” ปฐวีเดินไปส่งเธอที่ประตูซึ่งเชื่อม
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สองห้องนอนก่อนจะกลบัมาเกบ็หนงัสอืทีต่กวางบนชัน้ให้เรยีบร้อย
นายหวัเหลอืบมองรปูถ่ายทีว่างอยูบ่นโต๊ะท�างานอกีครัง้แล้ว

โยนเก็บเข้าชั้นหนังสือเหมือนเดิมอย่างไม่ใส่ใจ เพราะหลังจากเลิก
ตดิต่อกนัไปเขากไ็ม่รูแ้ล้วว่า ‘เพือ่นเก่า’ คนนัน้จะเป็นตายร้ายดหีรอื
อยู่ยังไงต่อไป แต่เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานขนาดน้ี และตัวเขาเองก็
อโหสิกรรมให้ทุกอย่างนานแล้ว

ดังนัน้จึงได้แต่หวงัว่าคนคนนัน้จะมชีวีติทีด่สีมความปรารถนา
เหมือนที่เคยพูดเอาไว้กับเขาก่อนจากไปก็แล้วกัน

และแล้วปากพระร่วงของคุณดาหลาคนสวยก็เป็นจริงใน
อกีห้าวันถดัมา ในขณะทีป่ฐวลีมืเรือ่งคนในรปูทีห่ายออกไปจากชวีติ
ของตนนบัสบิปีและมุ่งม่ันท�างานอย่างจรงิจงั ในบ่ายวนัหน่ึงเลขาฯ 
หนุ่มที่นั่งอยู่หน้าห้องท�างานโทร. เข้ามาแจ้งว่ามีเพื่อนของเจ้านาย
มาขอพบชื่อว่า

‘ชลธี’
นายหวัแห่งอนัดาวชีะงกัมอืทีจ่ดปากกาเซน็ชือ่ในเอกสารตรง

หน้า เขาหันไปถามกับสปีกเกอร์โฟนตรงโทรศัพท์อีกครั้งเพื่อความ
แน่ใจ

“นายว่าเขาชื่ออะไรนะ”
“ชลธคีรบั ผมดจูากกล้องวงจรปิดตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

เขาสวมหมวกสวมแมสก์ท่าทางดูน่าสงสัย เจ้านายจะให้ผมลงไป
สอบถามให้ก่อนไหมครับ”

ปฐวีรีบเปิดแอปพลิเคชันหน้าต่างกล้องวงจรปิดขึ้นมาดูตรง
บรเิวณหน้าเคาน์เตอร์เชก็อนิส่วนโรงแรม แม้เวลาจะผ่านไปสบิกว่าปี
แต่เขาก็คิดว่าจ�ารูปร่างท่าทางนั้นได้... ไม่ผิดคนแน่

“ให้เขาขึ้นมารอที่ห้องรับรองแขกชั้นบน” เขาสั่งด้วยน�้าเสียง
ราบเรียบไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ใดๆ
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ไม่นานผู้ที่ยืนรอค�าตอบอยู่ก็มีพนักงานสาวคนหน่ึงพาเดิน
ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสูงสุดของโรงแรมซึ่งเป็นส่วนของออฟฟิศและห้อง
เพนต์เฮาส์ของผูบ้รหิารระดบัสงู แขกผูม้าเยอืนถอดหมวกแก๊ปออก
เผยให้เห็นกลุ่มผมนุ่มไม่เป็นทรงยาวระหัวคิ้ว ดวงตากลมหวาน
กวาดมองห้องรับรองที่หรูหรามีระดับเสียจนตนเองไม่กล้านั่งบน
โซฟาสีด�าราคาแพงระยับนั่นเลย

พนักงานสาวคนเมื่อครู่กลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับน�้ามะตูม
เยน็ชืน่ใจวางไว้ให้แขกบนโต๊ะกระจก เธอเชือ้เชญิให้ชายผูเ้ป็นเพ่ือน
กับซีอีโอนั่งรอก่อน เพราะไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่า
คุณปฐวีจะเข้ามาพบ

ชายร่างโปร่งในเสื้อแจ็กเกตยีนตัวโคร่งค่อยๆ หย่อนก้นลง
บนโซฟาผ้านุม่แสนสบายพร้อมวางกระเป๋าเป้ลงบนพรมหนาอย่าง
เกรงใจ เขานั่งมองซ้ายมองขวาอย่างคนไม่มีอะไรจะท�า กระทั่งไป
สะดุดตรงรูปใส่กรอบสีทองขนาดใหญ่ที่ติดไว้บนผนัง

นายหัวอรัญอดีตมหาเศรษฐีชาวปักษ์ใต้ผู ้ก่อตั้งโรงแรม 
วังนาราแห่งนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้หลุยส์โดยมีลูกสาวคือคุณดาหลาและ
ลูกเขยคุณปฐวียืนขนาบข้างอยู่ด้านหลัง

คาดเดาว่าภาพนี้น่าจะถ่ายไว้นานแล้ว เพราะปฐวีในความ
ทรงจ�าของเขานั้นยังอ่อนเยาว์และเจ้าอารมณ์กว่านี้ ไม่เหมือนกับ
ชายหนุม่ในภาพนีเ้ลย ทีด่ภูมิูฐาน นิง่สงบราวกับเสอืซ่อนเลบ็ เสยีง
เคาะประตดูงัขึน้ ท�าให้แขกผูม้าเยอืนสะดุง้สดุตวั เขาลกุขึน้ยนืพร้อม
กบัร่างสงูใหญ่ทีส่วมเสือ้โปโลตดิโลโก้โรงแรมวงันาราเหมอืนพนักงาน
ทั่วไปของที่นี่เดินเข้ามา

ตวัจริงของเพือ่นเก่าทีไ่ม่ได้เจอนบัสบิปีดดูแีละหล่อเหลาแบบ
ผูใ้หญ่กว่าในภาพถ่ายบนผนงันัน้เสยีอกี ท�าให้ชายหนุ่มผูส้วมแมสก์ 
มีอาการอ�้าๆ อึ้งๆ ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยทักไปก่อน

“ไม่ได้เจอกนันานนะชล มาเทีย่วใต้หรอื ถึงแวะมาทักทายกัน
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ได้วนันี”้ ปฐวซีึง่ชนิชากบัการสวมหน้ากากนกัธรุกิจผูเ้ป็นมติรกับคน
และสิ่งแวดล้อมเอ่ยไต่ถามอีกฝ่ายเพื่อเปิดบทสนทนา

“ฉนั... ออื... ใช่ ฉนัแวะมาเยีย่มนาย” ชลธคีลีย่ิม้ให้หลงัแมสก์
ปิดปาก ดวงตากลมสวยมีแววโศกมองใบหน้าคมคายของคนตรง
หน้าแล้วก็หลุบต�่าลงมองพื้น “ฉันคงไม่ต้องถามแล้วเพราะนายคง
สบายดี”

“นัง่คยุกนัเถอะ” ปฐวนีัง่ลงทีโ่ซฟาเดีย่วตรงหวัมมุก่อน เพ่ือน
เก่าจึงได้นั่งลงที่โซฟาขนาดยาวด้านข้างอีกครั้ง

ชลธีเหลือบมองก็สบเข้ากับสายตาคมกริบของซีอีโอหนุ่มที่
จ้องเขม็งมาตรงแมสก์ปิดปากของเขา ผู้เป็นแขกถอนหายใจเฮือก
ใหญ่ ด้วยรู้ดีว่าคนคนนี้ฉลาดเป็นกรดมาตั้งแต่เรียนคณะเดียวกัน 
คนที่จากกันไม่ค่อยดีเม่ือสิบกว่าปีก่อนจะแวะมาเยี่ยมโดยที่ไม่มี
เรื่องอะไรย่อมเป็นไปไม่ได้

ชายหนุ่มที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ค่อยๆ ถอดแมสก์ออก 
ใบหน้าเรียวขาวนั้นมีร่องรอยเขียวช�้าที่มุมปากและแก้มหลายแห่ง

ปฐวีขมวดคิว้แน่น ไม่ว่าในฐานะเพือ่นเก่าทีเ่คยสนทิสนมหรอื
เพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นห่วง

“เกิดอะไรขึ้น ใครท�าร้ายนายขนาดนี้”
ชลธีกระตุกยิ้มบางเบาราวกับจะประชดตัวเอง “ผัวน่ะ”
จบค�าที่แสนส้ันนั้นเขาก็เห็นปฐวีชะงักไปเล็กน้อย น่าแปลก 

ที่กองไฟที่ดับมอดไปเนิ่นนานนั้นกลับมีความอบอุ่นก่อตัวขึ้นมาใน
กองขี้เถ้าที่เย็นชืด

ซีอีโอหนุ่มสูดหายใจลึกแล้วกล่าวออกมาด้วยน�้าเสียงราบ
เรียบปกติ “ทะเลาะกันนายก็เลยหนีมา?”

“เราคบกันมาได้สามสี่ปีแล้ว ก็กระทบกระท่ังกันตลอด มัน
เมาทกีย็กตนีกระทบืท ีแต่คราวนีห้นกัหน่อย มันไปตดิเดก็ขายทีบ่าร์ 
ฉนัจับได้กเ็ลยถกูซ้อมน่วมทัง้ตัว เมือ่เช้าฉันแอบหนมีนัออกมา และ
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เพื่อนที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าที่คิดออกก็มีแต่นายคนเดียว... วี”
คราวนี้ชลธีจับจ้องเข้าไปในดวงตาคมกริบของอีกคนราวกับ

จะหยั่งลึกเข้าไปถึงจิตใจที่ปกปิดเอาไว้ “สิบกว่าปีน้ีฉันคบคนมาก็
มาก แต่กม็เีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีไ่ม่เคยท�าร้ายท้ังร่างกายและหวัใจ
ของฉันเลย”

ปฐวีรับฟังอย่างสงบ ก่อนจะค่อยๆ ยกยิ้มอ่อนโยนให้แก่
เพ่ือนเก่าท่ีเคยสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยราวกับจะปลอบ
ใจ

“น่าเสียดายนะ ที่นายรักษาคนคนนั้นเอาไว้ไม่ได้”
เพื่อนเก่าเสดวงตาไปมองรูปถ่ายครอบครัวสุขสันต์อีกครั้ง

ด้วยความกังขาอยู่ลึกๆ “เรียกว่าความโง่เขลาของวัยเยาว์ดีกว่า  
มีเหตุผลร้อยแปดพันเก้างี่เง่าที่พร้อมจะท�าให้เลิกรากันไปอย่าง
ง่ายดาย”

“อย่ามวัแต่คดิถงึเรือ่งเก่าทีม่นัผ่านพ้นไปแล้วเลย” ปฐวตีดับท
พลางถามขึ้นอย่างไม่อ้อมค้อมอีก “นายต้องการให้ฉันช่วยเหลือ
อะไรก็บอกมา”

“ฉันอยากได้ที่หลบภัยสักพัก”
“ท�าไมใช้ค�าว่า ‘หลบภัย’ แฟนของนายน่ากลัวขนาดนั้น?”
ชลธีเม้มริมฝีปากแน่น ไม่อยากพูดว่าตนเองถูกกรรมตาม

สนองโดยแท้ ทั้งที่มีคนดีๆ เข้ามาให้เลือกตั้งมากมายแต่เขากลับ
เลือกไอ้นักเลงเจ้าของผับและเจ้ามือแทงบอลเป็นแฟน

“มันมีคนอื่นได้ แต่ฉันมีไม่ได้ ฉันเคยเลิกรากับมันไปหลาย
รอบแล้ว มันก็ตามไปลากกลับมาอยู่ด้วยกันทุกที มันซ้อมฉันน่วม
แต่มันย�าแฟนใหม่ของฉันปางตาย” เขากลืนน�้าลายหนืดเหนียว
ลงคอ “ในบรรดาคนรู้จักของฉัน นายในตอนนี้นับว่ามีอิทธิพลที่สุด 
ฉันจึงหวังให้นายช่วยคุ้มกะลาหัวเพื่อนเก่าคนน้ีด้วย ถ้ามันหาฉัน 
ไม่เจอ นานเข้าก็คงเลิกล้มความตั้งใจไปเอง”
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ให้แค่ที่พักพิงแก่เพื่อนเก่าในยามยากด้วยฐานะตอนนี้ของ
ปฐวีก็นับไม่ใช่ปัญหา เขาพยักหน้ารับปากอย่างไม่คิดอะไร

“นายพักที่โรงแรมนี้ได้จนกว่าจะปลอดภัย”
“โรงแรมหรือ” ชลธีมีสีหน้าล�าบากใจเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่

ภายใน เอาเถอะ อย่างน้อยปฐวีก็มีแก่ใจจะช่วยเหลือ
“ขอบใจนะ ฉันมาถึงทางตันแล้วถึงต้องมาพึ่งนาย”
“เรื่องปกติน่ะ คนเราเวลามีความสุขก็เห็นแต่ตนเอง แต่พอมี

ทุกข์ก็พึ่งเงยหน้ามองหาคนอื่น”
ผู้เป็นเพื่อนเก่านิ่งงันไป ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายพูดถึงแง่คิดหรือ

จงใจแดกดัน เพราะน�้าเสียงทุ้มต�่านั้นราบเรียบไม่บ่งบอกถึงความ
รู้สึกใด ชลธียังยิ้มสู้ท�าเหมือนไม่ใส่ใจ

“นายพูดถูก สมกับเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในรุ่น
จรงิๆ ว่าแต่ถ้าฉนัแสดงความยนิดทีีน่ายแต่งงานตอนนีจ้ะช้าไปไหม”

ก่อนทีป่ฐวจีะอ้าปากตอบเสยีงหวานใสของหญงิสาวคนหน่ึง
ก็ดังแว่วมาจากหน้าประตูห้องรับแขก “ไม่ช้าหรอกค่ะ ดากับวียินดี
รับค�าอวยพร”

ชายหนุ่มทั้งสองหันไปทางเดียวกัน ก็พบคุณดาหลาสวมชุด
เดรสเข้ารปูสวยงามเดนิเข้ามาพอด ีเธอเอือ้มมอืไปดันประตปิูดแล้ว
เอ่ยอย่างติดตลก

“ต้องขอโทษที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนเข้ามานะคะ เผอิญว่าดา
ตื่นเต้นไปหน่อยที่จะได้พบเพื่อนของสามี”

เจ้าของโรงแรมวังนาราตัวจริงก้าวอย่างมาดมั่นไปใกล้ด้วย
มาดของนักธุรกิจสาวผู้คล่องแคล่วแล้วกล่าวแนะน�าตัวก่อน

“คุณชลธีใช่ไหมคะ ดาหลาค่ะ ภรรยาของปฐวี เหมือนเคย
ได้ยินชื่อคุณเมื่อนานมาแล้ว แต่พอหลังแต่งงานวีก็ท�างานยุ่งมาก 
ไม่ว่าเพือ่นเก่าคนไหนกไ็ม่เคยพดูถงึอกีเลยค่ะ” พูดจบเธอก็ปิดปาก
หัวเราะแผ่วเบาอย่างร่าเริง
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ปฐวีดึงภรรยาคนสวยให้มานั่งเบียดข้างๆ ที่โซฟาเดี่ยวแล้ว
กมุมอืของเธอไว้ “เพือ่นผมมีปัญหากบัแฟนเลยมาขอให้ช่วย ผมจงึ
ให้เขาพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวจนกว่าเรื่องจะจบ”

ดาหลามองไปที่รอยฟกช�้าบนใบหน้าเรียวของชลธีก็ร้องขึ้น
อย่างตกใจ

“ตายจรงิ! ท�าร้ายร่างกายกนัขนาดนี ้แจ้งต�ารวจเลยดีไหมคะ”
“ผมก็อยากแจ้งครับ แต่...” ผู้เป็นแขกอ�้าๆ อึ้งๆ ไม่กล้าพูด

ตรงๆ “...แต่เขาเป็นคนค่อนข้างกว้างขวาง”
ดาหลาหันไปสบตากับคนที่นั่งเบียดกันอย่างมีนัยแฝง แต่ใน

เมือ่ปฐวส่ีายหน้าให้ส่งสญัญาณว่าไม่เป็นไรมา เธอจะกล้าใช้อ�านาจ
เจ้าของโรงแรมทักท้วงผู้เป็นสามีต่อหน้าคนอื่นได้ยังไง

“อันที่จริงก็มีแขกวีไอพีหลายท่านที่มาพักและขอให้ทาง
โรงแรมคุ้มกันคนนอกเป็นพิเศษอยู่เหมือนกัน ดาจะให้ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยคอยสอดส่องรอบห้องคุณชลธีอย่างเคร่งครัดเอง”

“ขอบคุณมากครับ ระหว่างอยู่ที่นี่หากมีอะไรให้ผมช่วยงาน 
ก็บอกได้ ผมยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลย”

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอแค่คุณอยู่แต่ในบริเวณที่เราจัดไว้ให้อย่าง
เรียบร้อยก็พอ” หญิงสาวคลี่ยิ้มหวานที่บาดไปถึงหัวใจของคนฟัง

ชลธีไม่ใช่คนโง่ เขารูว่้าภรรยาเพือ่นเก่าน้ันก�าลงัเตอืนตนเอง
ว่า อย่าเที่ยวเพ่นพ่านไปทั่วแล้วน�าความเดือดร้อนมาให้พวกเธอ 
ชายหนุ่มสูดหายใจลึกก่อนจะตอบ

“ผมเข้าใจครับ”
เมือ่ดาหลาช่วยจดัการธรุะของสามไีด้อย่างเรยีบร้อยหมดจด

แล้วเธอก็ท�าเป็นก้มดูนาฬิกาข้อมือ “ใกล้เวลาประชุมพอดี จริงๆ 
นอกจากจะมาทักทายคุณชลธีแล้ว ดาก็มาตามวีไปนั่งประชุมด้วย 
นี่แหละ”

“ให้ผมไปนั่งเป็นพยานดูคุณตีฝีปากกับพวกลุงๆ ป้าๆ ผู้ถือ
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หุ้นอีกแล้วหรือ”
สาวสวยหัวเราะร่าก่อนจะหยอกกลับ “ก็ให้ไปช่วยดู เผื่อ 

คุณลุงคุณป้าคนไหนลมจุกอกกะทันหัน จะได้เรียกรถพยาบาลทัน
ไงคะ ที่รัก”

ชลธีเฝ้าดูคูส่ามภีรรยาเย้าแหย่กนัด้วยความประหลาดใจ หรอื
ที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าปฐวีนั้นเป็น... ทันใดนั้นผู้บริหาร
โรงแรมหรูทั้งสองก็ลุกขึ้น ท�าให้ชลธีต้องรีบลุกขึ้นด้วยตามมารยาท

ดาหลาสั่งให้พนักงานหญิงที่รออยู่ด้านนอกไปจัดการเรื่อง
ห้องพักในโซนปลอดคนนอกให้แขก ส่วนตนกบัสามก็ีรบีเดนิไปห้อง
ประชุมใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นล่าง ขณะที่อยู่ในลิฟต์ตามล�าพังเธอก็เปลี่ยน
จากภรรยาผู้แสนดีเป็นแม่เสือสาวทันใด

“วีไม่ควรให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้อีกแล้ว! คิดเหรอว่าเรื่องมันจะ
จบอยู่แค่นี้?”

คิ้วหนาเลิกขึ้นเป็นเชิงขบขัน “อะไรกันคุณดา คิดมากไปหรือ
เปล่า เขาก็แค่ถูกแฟนซ้อมเลยมาขอหลับภัยเท่านั้น”

“แต่แฟนเขาต้องมีอิทธิพลไม่เบา เราช่วยเขาอย่างนี้ แถมวี
กบัเขายงัเคยเป็น...” ดาหลาท�าหน้ายุง่ก่อนจะปัดมอืในอากาศส่งๆ 
“...เร่ืองนัน้ช่างมนั เอาเป็นว่า คนคนนีต้้องน�าความเดอืดร้อนมาให้
วีแน่นอน!”

“เขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าผมคนหนึ่ง และตอนนี้ถูกท�าร้าย 
จนน่วมไปท้ังตัว ดาจะให้ผมผลักไสเขาไปได้ยังไง ถือว่าช่วยคนได้
บุญก็แล้วกัน”

หญิงสาวฟังพ่อคนดีศรีสังคมพูดถึงเรื่องศีลธรรมแล้วก็ถึงกับ
โต้เถยีงไม่ออก เธอท�าท่าฮดึฮดัครูห่นึง่ก่อนจะเชิดใบหน้าคมสวยข้ึน

“งั้นหมู่นี้เราคงต้องสวีตกันหนักหน่อย เผื่อคนที่ยังคิดไม่ซื่อ
จะได้ถอยไป”

ปฐวอ้ีาปากหมายจะพดูแต่ประตลูฟิต์กเ็ปิดออกเสียก่อน เขา
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จึงได้แต่ท�าตาปรบิๆ มองผูเ้ป็นภรรยาเดนิเยือ้งย่างเป็นนางพญาน�า
หน้าไป

หลายวนัผ่านไปชลธไีด้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีได้อยูห้่อง
พักเดี่ยววิวทะเลอาหารอย่างดีสามมื้อ แต่เขาก็ออกไปเดินเล่น 
แก้เบื่อที่ไหนไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ร่างโปร่งพันผ้า 
เชด็ตวัออกมาจากห้องน�า้ เขานัง่ลงเอาครมีแก้ฟกช�า้ทาแผลตามตวั 
ผิวของเขาค่อนข้างขาว รอยจ�้าแดงเขียวพวกน้ีจึงเห็นเด่นชัดมาก 
และคาดว่าจะอยู่ไปอีกเป็นเดือนกว่าจะหายสนิท

ชลธีสวมเสื้อกับกางเกงที่ยัดมาในกระเป๋าเป้เพียงไม่กี่ตัว  
โชคดีที่แม่บ้านโรงแรมเอาไปซักให้ เสื้อผ้าที่วนสวมจึงหอมสะอาด
ในทุกวนั เขาเดนิไปเปิดหน้าต่าง มองไปยงัทะเลสคีรามอนักว้างไกล
สุดลูกหูลูกตา

สิบกว่าปีที่แล้วเขาเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯ พังงา
อยู่สองปีเพราะปฐวีท�างานอยู่ที่นี่ แต่หลังจากที่ทะเลาะกันอย่าง
หนกัจนตดัขาดกนัไปนัน้พวกเขากเ็ลกิตดิต่อกันอย่างเดด็ขาดไปเลย 
กระทั่งวันนี้ วันที่ชลธีต้องการหนีจากไอ้เลวนั่นจึงนึกถึงเพื่อนเก่าที่
อยู ่ไกลถึงภาคใต้ขึ้นมา เขาเสี่ยงดวงพิมพ์ค้นหาชื่ออีกฝ่ายใน 
เสิร์ชเอนจิน กลับพบว่าผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมน้ีมีใบหน้าท่ี
คล้ายคลึงกับปฐวี เพียงแต่ไม่ใช่นามสกุลเดิมอีกต่อไปแล้ว

...ให้ตายเถอะ! ไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนเคยสนิทชิดใกล้จะ
กลายเป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรานี้ร่วมกับภรรยาไปแล้ว
จริงๆ

หรือเขาจะยอมใช้ทางลัดฝืนใจหลอกล่อลูกสาวมหาเศรษฐ ี
สักคนให้ตกหลุมรักแล้วแต่งงานแบบปฐวีดูบ้างดีนะ แต่แล้วชลธี 
ก็ส่ายหน้าอย่างแรงสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกไป... อย่างน้อยเขา 
เหลือศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่หลอกลวงเรื่องรสนิยมของตัวเองกับ 
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คนอื่นก็แล้วกัน
ชลธีบิดข้ีเกียจก่อนจะเดินกลับมาหยิบรีโมตโทรทัศน์มาเปิด

ดเูพือ่ฆ่าเวลาให้หมดไปวนัๆ ขณะทีก่�าลงันัง่รออาหารเช้าทีพ่นกังาน
จะน�ามาเสร์ิฟให้ตอนแปดโมงตรงทกุวนัเขากห็ยิบหนังสอืการตลาด
เป็นภาษาอังกฤษเก่าเก็บสองสามเล่มมาเปิดดูอย่างเบื่อหน่าย

...เพื่อนเก่าผู้เคร่งครัดเอาจริงเอาจังคนนั้นยังมีนิสัยเหมือน
เดมิไม่มผีดิ ช่วงวัยยีสิ่บต้นๆ เขาทีช่อบเพ้อฝันถงึชวีติโลดโผนมสีสีนั 
อกีฝ่ายกลับเอาแต่ขยนัท�างานอย่างหนกัรบีเร่งสร้างเนือ้สร้างตวัจาก
ศูนย์เพื่อประชดคนเป็นพ่อ

ริมฝีปากบางสวยกระตุกยิ้มข�า... ปฐวียังอุตส่าห์เป็นห่วงว่า
เขาจะเบื่อเลยให้เลขาฯ น�าหนังสือมาให้อ่านเล่น แต่แทนที่จะเป็น
นิยายหรือนิตยสาร กลับเป็นหนังสือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คนนิสัย
ลอยชายรักสบายอย่างเขาราวกับจะประชด

เสียงเคาะประตูห้องตอนแปดโมงตรงท�าให้ชลธีตกใจรีบลุก
ขึน้เพือ่ไปเปิดประตใูห้รมูเซอร์วสิทีม่าเสร์ิฟอาหารเช้า แต่ด้วยความ
ไม่ระวงัหน้าขาของเขาจงึชนเข้ากบัโต๊ะข้างหัวเตยีงอย่างจัง หนังสอื
วิชาการที่วางอยู่หมิ่นเหม่อีกราวสองเล่มตกลงบนพื้น

หลังจากเปิดให้พนักงานเอาถาดอาหารเข้ามาวางให้แล้วเขา
จึงค่อยวกกลับมาเก็บของที่ตกวางคืนที่เดิมให้เรียบร้อย ในขณะที่
ชลธีหยิบหนังสือที่ดูเก่าสุดขึ้นมา ก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างขั้นหน้า
เอาไว้ข้างใน ด้วยความอยากรู้อยากเห็นท�าให้เขาเปิดมันออกดู

...มนัคอืรปูคูข่องตนเองกบัปฐวนีัง่อยูต่รงเก้าอีม้้าหนิหน้าตกึ
คณะสมัยอยู่มหาวิทยาลัยนั่นเอง

ดวงตากลมมีแววสับสนหวั่นไหว ที่จู่ๆ ความทรงจ�าเมื่อครั้ง
ก่อนหลั่งไหลเข้ามาในสมองราวกับเพิ่งเคยเกิดขึ้นไม่นาน เขาถอน
หายใจยาวเหยียดก่อนจะเสียบรูปกลับไปที่เดิม

วันนี้ชลธีนั่งรับประทานอาหารอย่างเชื่องช้าและเหม่อลอย 
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กระท่ังได้ยนิเสยีงข้อความเข้าจากโทรศพัท์มอืถือ เขาคว้ามาด ูแล้ว
ก็ต้องเบิกตากว้างอย่างตกใจ

‘อย่าคดิว่าจะหนไีปจากกพู้น!’ ในกล่องข้อความน้ันมรีปูภาพ
แนบมาเป็นป้ายหน้าโรงแรมและรีสอร์ตวังนาราอย่างชัดเจนด้วย

ชายหนุม่แทบควบคมุความกลวัของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ เขาวิง่
หน้าตาตืน่ออกไปจากห้อง ฝ่ายรกัษาความปลอดภยัทีเ่ดนิตรวจตรา
อยู่รีบพุ่งเข้าไปสอบถามทันที

“เกิดอะไรขึ้นครับ!”
“มนัรูแ้ล้ว มันรูแ้ล้วว่าฉันอยูท่ีไ่หน... ช่วยพาฉนัไปหาคณุปฐวี

หน่อย!” ชลธีเขย่ารบเร้าร่างในเครื่องแบบด้วยอาการสติแตก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นคว้าวิทยุขึ้นแจ้งไปยัง

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง ทว่ากลับไม่ทนัใจแขกวีไอพผีูน้ี ้เจ้าตวัถงึได้ผลนุผลนั
วิ่งออกไปเองอีกครั้ง

ด้านหน้าส่วนล็อบบีโรงแรม ร่างสูงใหญ่ของซีอีโอหนุ่ม
ก�าลังเดินตรวจงานในส่วนที่รับรองลูกค้าเป็นปกติทุกเช้า เขาก้มลง
จดนั่นนี่ลงในบอร์ดรองกระดาษด้วยตัวเอง โดยมีเลขาฯ หนุ่มเดิน
ถอืแฟ้มรายงานตามหลงัไป ทนัใดนัน้หางตาของเขากเ็หลอืบไปเหน็
ความเคลือ่นไหวบางอย่างทีร่วดเรว็ตรงดิง่มาจากทางเชือ่มส่วนของ
ห้องพัก

เพื่อนเก่าของปฐวีวิ่งมาหาด้วยใบหน้าซีดเผือด มือเรียวคว้า
ก�าท่อนแขนแข็งแรงเอาไว้แน่น

“วี... วีช่วยฉันด้วย มันจะมาแล้ว!”
“มีอะไรชล ใครมา?”
“ไอ้พลภาพ ไอ้พลมันส่งข้อความมาว่ามันรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน!” 

ชลธียื่นโทรศัพท์มือถือให้อีกฝ่ายดูอย่างลนลาน
ท้ังข้อความขู่และรูปภาพป้ายโรงแรมถูกส่งมาจากหมายเลข
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โทรศัพท์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ปฐวีขมวดคิ้วท่าทางเคร่งขรึม
“นายแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นมัน”
“วี ฉันไม่ได้โง่นะ!” ชลธีร้องเสียงดังอย่างควบคุมอารมณ์ไม่

อยู่ “ฉันหักซิมเก่าทิ้ง ซื้อซิมเติมเงินเอา แอปพลิเคชันติดต่อหรือ
ตดิตามตวักล็บทิง้ไปแล้วทัง้หมด ฉนับอกนายแล้วว่ามนัไม่ธรรมดา 
แค่ไม่กี่วันมันก็ตามตัวฉันเจอแล้ว!”

ปฐวีเอื้อมมือมาจับบ่าผอม ปลอบเพื่อนเก่าให้ใจเย็นลงเพื่อ
จะได้สอบถามให้รู้เรื่องกว่านี้

“ที่นายบอกว่ามันเป็นคนกว้างขวาง งั้นช่วยบอกตามความ
จริงมาว่ามันเป็นใครกันแน่”

“มันเป็นเจ้าของผับ เจ้าของเว็บพนันแทงบอล พ่อมันเป็น
นักการเมือง แถมลุงมันยังเป็นต�ารวจยศนายพล! ฉันคิดแล้วว่า
โรงแรมที่มีคนนอกเข้าออกได้ตลอดมันไม่ปลอดภัย แต่ฉันเกรงใจ
นาย นายอุตส่าห์ยื่นมือมาช่วยเหลือคนห่วยๆ อย่างฉัน” ดวงตา
ของชลธีแดงก�่าเรื่อรื้อด้วยหยาดน�้าใส เขาก็เป็นแค่พนักงานบริษัท
กินเงินเดือนไปวันๆ กระทั่งคิดว่าโชคดีที่ได้แฟนเป็นเจ้าของกิจการ
ร�่ารวย

ชลธีวาดฝันว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องท�างานงกๆ ให้
เหนื่อยอีกแล้ว แต่ในที่สุดฝันนั้นก็พังทลาย ไอ้พลภาพมันเป็นแค่
นกัเลงโง่ๆ ทีค่ดิว่าตวัเองมเีงนิมอี�านาจหนนุหลงั จงึท�าแต่เรือ่งเหนอื
กฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว ระหว่างกันมันไม่เหลือความรักอะไรอีก
แล้ว ที่ผ่านมาเขาพยายามไปมีคนใหม่ แต่ไอ้พลภาพก็ไปลากกลับ
มาราวกับอยากเอาชนะว่าไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้ถ้ามันไม่
อนุญาต!

ร่างโปร่งตวัส่ันงนังก รูสึ้กเหมือนว่าแผลเก่าแผลใหม่ทีถ่กูซ้อม
ท่ัวกายปริแตกออกมาอีกครั้ง เขาพยายามอดกลั้นความเจ็บปวด
แล้วกลั่นออกมาเป็นประโยคสั้นๆ ที่แสนสั่นพร่า
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“ฉันจะท�ายังไงดีวี... ฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกกับมันอีก
แล้ว”

ปฐวถีกูคลืน่อารมณ์อนัหนกัหน่วงของเพือ่นเก่าถาโถมเข้ามา
อย่างไม่ทนัได้ตัง้ตวั เขายนืนิง่พร้อมกบัหลบัตาลงคล้ายก�าลงัตดัสนิ
ใจ และเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็กล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบราวกับท้อง
ทะเลที่คลื่นลมสงบ

“มีอยู่ที่ที่หนึ่ง ซึ่งนายน่าจะปลอดภัย”


