
~ ปราปต์ ~

แดดบ่ายเหวี่ยงเงาของเขายาวน�าไปบนพื้น ระหว่างที่อักก์ก้าว

จากอาคารตรงไปยังรั้วโรงเรียนศุภพโล ช่วงเวลานี้ เงานั่นยังดูไม่สูง

ยาวเท่าเขา---นักเรียนชายผู้สูงเป็นอันดับต้นๆ ของห้อง ม. 4/1  

สิ่งที่ดูจะเหมือนกันก็เพียงรูปร่างผอมจนดูเก้งก้าง

ลมเฉื่อยๆ พาเสียงโหวกเหวกลอยตามมาจากด้านหลัง ไม่

ต้องหันไปเด็กหนุ่มก็พอจะนึกภาพออก ไอ้พวกเด็ก ม. 3 คงก�ำลัง

ขนอุปกรณ์ประท้วงมำขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้ำอำคำรเรียน

รุ่นน้องอายุห่างจากเขาแค่ปีเดียว แต่กลับก่อเรื่องไม่ได้ขาด 

พวกนั้นเคยโหมกระแสคว�่าบาตรอาจารย์ คัดค้านนโยบายโรงเรียน 

ท�าตัวเกรียนใส่รุ่นพี่ ฝ่ายปกครองปวดหัวเพราะรับมือยากขึ้นทุกที 

ทุกวันนี้โลกหมุนเปลี่ยนทิศ ขืนท�าอะไรผลีผลาม โรงเรียนอาจถูก

พวกเด็กเหลือขอนี่ตีประจานไปทั้งประเทศหรือทั้งโลก

วุ่นในโรงเรียนไม่พอ ได้ยินว่าวันนี้พวกมันตั้งใจจะไปชุมนุม

แถวแหลมแท่น ร่วมกับเด็กโรงเรียนคู่อริท่ีมีอาจารย์กล้อนผม

นักเรียน แถมยังอัดคลิปแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ต ว่ากันว่าอาจารย์

โรงเรียนนั้นอาศัยความสนิทสนมขอให้ผู้ปกครองเด็กยกโทษให้ ทั้ง

สองฝ่ายตกลงกันด้วยดี แต่คนนอกกลับไม่ยอม ดึงดันจะเอาเรื่อง

ทางกฎหมาย แล้วไอ้พวกรุ่นน้องเขานี่ก็เฮละโลไปร่วมด้วย!

พวกมันเอาเวลาพกักบัหลังเลิกเรยีนมานัง่ท�าป้ายประท้วงอยู่
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หลายวัน เพื่อสุดสัปดาห์นี้จะขับรถมาขนไปร่วมขบวน รุ่นพี่และ

อาจารย์เฝ้าเตอืนว่าอย่าไปยุง่เรือ่งทีไ่ม่เกีย่วกบัตวัเอง พวกมนักลบั

ย้อน ‘นี่แหละเกี่ยวที่สุดฮะ ใครจะรู้ว่าวันหนึ่ง ไอ้กระแสกล้อนผม

นกัเรยีนแล้วอดัคลปิแฉอาจจะวนมาทีโ่รงเรยีนเราบ้างกไ็ด้ ต้องตดัไฟ

แต่ต้นลม!’

ห่ำ! ศุภพโลเคยบังคับนักเรียนตัดรองทรงหรือขำวสำมด้ำน

กับเขำซะที่ไหน

โรงเรียนของอักก์เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนชั้นดี นักเรียน

ได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวกว่าปกติ ท�าผมอิงแฟชั่นก็ได้ แถม

ยูนิฟอร์มก็ดูดีจนไม่น่าห่วงว่าจะโดนประท้วงขอใส่ชุดอย่างอื่น

แต่พวกมันก็ยังคิดจะอุตริประท้วง!

เงามืดเคลื่อนผ่านมาปกกาย เด็กหนุ่มมองพื้นแล้วแหงนขึ้น

มองฟ้า นึกถึงสุริยคราสอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับต�านานค�าสาปลึกลับ

ของศภุพโล ทีแ่ท้เมฆหนาผนืใหญ่ก�าลงัสยายไปยงัเหนอือาคารเรยีน 

อักก์หงายหน้าตามจนเอี้ยวไปหยุดมองด้านหลัง

เป็นจังหวะเดยีวกบัทีร่ถคนัหนึง่เคลือ่นจากทางลาดใต้อาคาร

เรียน พุ่งเข้าหารถอกีคนัทีจ่อดอยูห่น้าอาคารด้านล่าง---คนัทีไ่อ้พวก

หัวแข็งก�าลังขนป้ายประท้วงขึ้นท้ายกระบะ!

“เฮ้ย! ระวัง!”

เสียงร้องและปลายนิ้วชี้ของเขาเรียกให้พวกมันหันตาม เด็ก

หวัแขง็ร้องตกใจ โดดกระจายได้ทนัพอดกีบัทีร่ถตูข้องโรงเรยีนพุ่งลง

มากระแทกรถกระบะของพวกมันดังโครม!

เสยีงหนึง่ตะโกนออกมาจากกลุ่มนัน้ “น้าสทิธิไ์ม่ได้อยูบ่นรถ!” 

น้าสิทธิ์คือคนขับประจ�าโรงเรียน

“แกจอดแล้วลืมดึงเบรกมือหรือไงวะ!”



9

~ ปราปต์ ~

ไอ้พวกนัน้โวยวายคาดการณ์กนัเสยีงสัน่ ขณะทีอ่กัก์ประหวดั

ถึงผู้รับผิดชอบรถรายนั้นซึ่งเขาเพิ่งแยกจากมา

“กูเกือบถูกทับตายแล้วอีเหี้ย!”

เสยีงตุง้ติง้ดงักล่าวลากความคดิเขาไปยงัสิง่ทีเ่พิง่คดิถงึเมือ่ครู่

เกือบถูกทับตาย สุริยคราส…ค�าสาป!

ชั่งใจจะก้าวไปหาเด็กพวกนั้น แต่เห็นว่าไม่มีใครเป็นอะไร 

แถมแต่ละรายยังปากเก่งกันเหมือนเก่า คนเป็นรุ่นพี่จึงกลืนน�้าลาย

หนืดลงคอ หันคืน ก้าวพ้นจากประตูรั้วโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน

แวบหนึ่ง เด็กหนุ่มเห็นร่างผอมของใครบางคนยืนพุ่งสายตา

มาจากอีกฝั่งถนน ครั้นรู้สึกตัวว่าเขาเพ่งจ้อง เจ้าตัวก็หันขวับ ก้าว

ไวๆ หายไปทันที



Ep 1
Lenticular Clouds
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-1-

“ไอ้ห่วย! โทรศัพท์มึงก็ห่วย! ไอแพดมึงก็ห่วย! ห่วยเหมือนตัว

มึงแหละ!”

“กูห่วยแล้วหนักหัวพ่อง---!”

“ไอ้โรงเรียนห่านี่ก็ไม่เลิกให้ใส่ยูนิฟอร์มซะที ต้องใส่ชุดแบบ

เดียวกับมึง ขายขี้หน้าเขาฉิบหาย!”

“พอ!” อกัก์กระชากปีกรุน่น้อง ร่างเลก็กว่าเขาลอยห่างจากที่

ก�าลังจะโจนเข้าหาคู่กรณี

“ปล่อ-!” คนถูกลากยังฮึดฮัด ค�าพูดไม่ชัดนักเพราะผลจาก

หมัดคู่อริท�าให้แก้มเริ่มบวม

“อยูน่ิ่งๆ กเูป็นสารวัตรนกัเรยีนนะโว้ย!” เดก็หนุม่ตะคอกแล้ว

ออกก�าลังลากปีกเจ้าตัว

คนฮึดฮัดยิ่งเซห่างมา ถึงกระนั้นก็ยังสะบัดหน้ามาแยกเขี้ยว

ใส่ “สารวัตรแล้วไงวะ!”

เขาชะงัก หน้าชาไปแวบหนึ่ง

เชี่ย! เสือกจริงของมัน!

ก็เหมือนอ�านาจของอาจารย์ หรืออ�านาจของฝ่ายปกครอง 

เวลาแค่ไม่กีปี่ จากต�าแหน่งสารวัตรนกัเรยีนอนัเกรยีงไกร เป็นทีเ่กรง
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ขามของใครๆ ในโรงเรียน เดี๋ยวนี้กลับไม่มีใครเห็นหัว แม้แต่ปลอก

แขนแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของต�าแหน่งนี้ ไอ้พวกรุ่นน้องแสบๆ ยัง

เอาไปหยันกันว่าดูสะเหล่อ และไม่เข้ากันเลยแม้แต่น้อยกับสูทด�า

แขนยาวตัวนอก และกางเกงขาสั้นสีเดียวกัน อันเป็นเครื่องแบบ

นักเรียนของศุภพโล

ความร้อนพุ่งออกหู มือที่ขย�าท่อนแขนอีกฝ่ายอยู่ขยับแน่น 

หากมองทะลุลงใต้แขนเสือ้ได้ คงเห็นกล้ามแขนของเขาเกรง็ขึน้เป็น

ลูกและมีเส้นเลือดตึงกระตุก “งั้นมึงก็รักษาชื่อโรงเรียนหน่อย คน

ข้างนอกมันมองเข้ามาเห็นพวกมึงตีกันอยู่หน้าประตูโรงเรียนนี่น่ะ 

เห็นมั้ย!”

รุ่นน้องไม่ทันค้านอะไร ไม่ใช่เพราะพวกมันเห็นจริงว่าใน

ความคลาคล�่าของยามเช้า ขณะนี้ผู้ปกครองและนักเรียนจากทั้งใน

และนอกรั้วโรงเรียนต่างหันมาเป็นตาเดียว ทว่าเพราะแรงกระชาก

ที่หนักกว่าเก่าต่างหาก

คนถูกกระชากร้อง “โอ๊ย!” ปลิวตามมืออักก์ลึกเข้ามาด้านใน

ฝั่งอาคารเรียน

ห้องฝ่ายปกครองตัง้อยูช่ัน้ล่างทางปีกขวา ตวัอาคารเรยีนน้ัน

เป็นตึกเก่าแก่สี่ชั้น ทอดตัวยาวโอบรอบสนามหญ้าสามด้าน ได้รับ

การบูรณะและทาสีใหม่จนดูสวยทัดกับโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังๆ ได้

เลย ฝ่ายบรหิารให้ความส�าคญัแก่เรือ่งนี ้ค่าทีม่นัมส่ีวนส่งเสรมิภาพ

ลักษณ์ของโรงเรียนนานมา ภำพลักษณ์ที่ไอ้พวกเด็กห่ำมีแต่จะ

ท�ำลำยลงทุกวัน!

มัธยมชายศุภพโลเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่ มีชื่อเสียงทั้ง

เรื่องการเรียนและระเบียบมารยาทเป็นอันดับต้นๆ ของภาคตะวัน

ออก ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ประวัติของตระกูลผู้ก่อตั้งโลดโผน
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พันลึกยาวนานยิ่งกว่านั้น จนเป็นเรื่องเล่าขานของค�าสาปลึกลับที่

จวบปัจจุบันก็ยังร�่าระบือ

เพิ่งเจ็ดโมงกว่า แต่อากาศร้อนจนเหงื่อโซมหน้า น่าหงุดหงิด

ที่สูทหรูของโรงเรียนช่างไม่เข้ากับอากาศเมืองไทยอย่างที่ไอ้พวก

นักเรียนตัวร้ายว่าไว้จริงๆ ปกติอักก์ไม่ยอมให้ใบหน้าหล่อเหลา

เกลีย้งเกลาของตวัเองหมองลงด้วยสาเหตใุดๆ---ใช่ ภำพลกัษณ์เป็น

ส่ิงส�ำคัญส�ำหรับศุภพโล มันจึงส�ำคัญด้วยส�ำหรับสำรวัตรนักเรียน 

ผู้เป็นตัวแทน ‘ส�ำคัญ’ ของโรงเรียนนี้! อย่างไรก็ดี ตอนนี้เขาไม่มี

โอกาสแม้แต่จะล้วงผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อ ไอ้แสบข้างกายไม่วาย

ท�าฤทธิ์ มันยังหันไปฮึ่มฮั่มใส่อริที่ถูกไอ้คันเพื่อนสารวัตรนักเรียน

ของเขาหิ้วตามมาติดๆ กัน 

ทั้งที่อยู่ในชุดเครื่องแบบเหมือนกับเด็กทั้งโรงเรียน แต่เมื่อ 

อักก์แทรกร่างไปยังทิศใด เขาก็โดดเด่นเสมอด้วยส่วนสูงอันกอปร

ด้วยไหล่กว้าง ชดุสูทแอบถกูตัดเยบ็ตรงเอวให้รดัรปูกว่าเก่า เน้นทรง

ให้เขายิง่ดเูพรยีวชะลูดและมีช่วงขาผอมยาวละม้ายพระเอกการ์ตนู 

มังงะ ใบหน้ามีส่วนผสมระหว่างจีนกับเชื้อสายพื้นถิ่น แต่กลับไม่ดู

เป็นท้ังจีนและคนท้องถิน่ มอเดลลงิทีเ่คยพยายามป้อนงานให้สมยั

อกัก์เพ่ิงข้ึนชัน้มธัยมบอกว่า เขาดหูวานแต่ก็คมคาย และมลีคุคล้าย

หนุ่มยุ่น เสียแต่การพูดติดส�าเนียงพื้นถิ่นค่อนข้างหนัก น่ันท�าให ้

อักก์ชวดงานในวงการบันเทิงไป ถึงเขาจะยักไหล่บอกตัวเองว่า 

ไม่แคร์ แต่กพ็ยายามฝึกพดูอย่างคนกรงุมาตลอดจนตอนน้ีแนบเนียน

ขึ้นทุกที

“อักก์” เสียงเรียกดังจากข้างๆ เป็นเสียงเล็กเหมือนเด็กที่เขา

ไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าใคร

เมือ่เขายงัไม่ตอบ รายนัน้พดูต่อ เสยีงดงัขึน้แสดงว่าถลนัใกล้
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เข้ามา “เราช่วย!”

“ไม่ต้อง!” คนหล่อหันไปตะคอกเจ้าของค�าอาสา มันตัวเล็ก

กว่าเขา---ที่จริง เล็กกว่าตัวรุ่นน้องที่เขาห้ิวมาซะอีก ตัวเล็กจน

เหมือนเด็ก ม. 1!

นั่นละคือสาเหตุที่อักก์ร�าคาญไอ้นโมเสมอมา มันพยายาม

ตะกายมาขอเป็นสารวัตรนักเรียนกับเขา แต่ดูเถอะ ไซซ์เท่าลิง 

นอกจากจะช่วยอะไรไม่ได้ ยังจะท�าให้ศุภพโลกับคนต�าแหน่งนี้ขาย 

ขี้หน้า!

พอถูกตะคอก ไอ้นโมก็หดคอถอยจนผมม้าท่ีปรกหน้าผาก 

อยูป่ลวิกระจาย อกัก์ลากคนในควบคมุตามไปถงึประตหู้องปกครอง 

ใช้หลังมือข้างหนึ่งเคาะประตู ไม่วายกระซิบกับไอ้ตัวแสบ “ถ้าไม่

อยากให้เรื่องใหญ่ มึงก็ท�าตัวดีๆ ต่อหน้าอาจารย์!”

“ยายศนิอะนะ!”

รุ่นน้องหมายถงึอาจารย์ศน ิอาจารย์สาวน้อยทีเ่พิง่เข้ามาใหม่

เมือ่เทอมท่ีแล้ว แล้วเทอมนีก้เ็ป็นอาจารย์ประจ�าชัน้ห้อง ม. 4/1 ของ 

อกัก์ แถมยงัเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองซึง่มหีน้าทีด่แูลชมุนมุสารวตัร-

นักเรียนอีกด้วย

เพราะอย่างนี้ เมื่อเสียงพูดถึงอาจารย์สายตรงของเขามี

ส�าเนียงเหยียดร่วม อักก์จึงพ่นลมหายใจร้อน กัดฟันตอบ “เดี๋ยวมึง

ก็รู้!”

“ใครอีกน่ะ!” เสียงเข้มดังลอดมาจากในห้อง

ทันทีที่ได้ยิน ไอ้คนเหยียดก็หน้าผลัดสีเพราะอาจารย์ที่อยู่

ข้างในไม่ใช่คนที่คิด ปากมันพึมพ�า “ท�าไมมาเช้าจังวะ!”

อักก์ยิ้มสะใจบ้าง ตะโกนกลับเข้าไป “เคสตีกันหน้าโรงเรียน

ครับอาจารย์!”
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“เข้ามา!”

อย่างว่องไว เจ้าของปีกทีเ่ขาห้ิวอยูเ่กดิสงบเสงีย่มขึน้มาทนัใด 

คางชแูต่ต้นหล่นตก ไม่กล้าสบตาเจ้าของเสยีงเข้มทีย่นืหนัหลงัให้อยู่

ด้านในห้อง แผ่นหลังไม่กว้างนัก เสี้ยวหน้าเบนมานิดๆ เผยให้เห็น

แค่แนวจอนที่ถูกกันไล่ระดับสู่ขอบขากรรไกรเป็นสีเขียว กับปลาย

จมูกที่ไม่โด่งเด่นนัก แต่ก็ให้ความรู้สึกดุดันอยู่ในที ห่างออกไปคือ

กลุ่มรุ่นน้องที่อักก์ได้เจอเมื่อวันก่อน

ไอ้พวกที่รอดตำยจำกรถไหล

-2-

“เกือบโดนรถชน?” ไอ้วัฒน์ทวนค�า มันน่าจะเพิ่งมาถึงโรงเรียน 

ก�าลังนั่งกลัดปลอกสารวัตรนักเรียนอยู่ที่เก้าอี้หินริมสนามหญ้า

“ใช่” ไอ้คันพยักหน้าพลางกรีดปลายนิ้วลูบปอยผมเหนือ

หน้าผากอย่างจะจัดให้เข้าทรง ทั้งที่แต่ต้นก็ประโคมท้ังแวกซ์และ 

สเปรย์จนแข็งไม่กระดิก อักก์กับรายนี้เพิ่งจะส่งเด็กแสบเข้าห้อง

ปกครองแล้วแยกออกมาหาวสุวัฒน์ ตามที่รายหลังส่งข้อความมา 

ระบุที่อยู่

ทัง้ทีส่ายตายงัจบัเงาตัวเองบนบานกระจกหน้าต่างบนอาคาร

ข้างๆ ไอ้คันพูดต่อ “มึงคิดมั้ย สรุปว่าแม่งเหมือนเรื่องในค�าสาป”

“ออื…” วสวุฒัน์ส่งเสยีงในคอ แววตาครุน่คดิ “อาจจะบงัเอญิ

ก็ได้”

“บังเอิญเห้ียไรติดๆ กันสามส่ีรอบในอาทิตย์เดียว!” ไอ้คัน

เสียงดังขึ้น เอามือลงเมื่อรู้สึกว่าผมของตัวเองเข้าทรงแล้ว---ท้ังท่ี

จรงิกเ็หมอืนเดมิ---ซึง่ไม่แปลก ดตูาเป็นขดีเหมอืนใช้มดีกรดีเป็นเส้น
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เล็กๆ นั่นสิ มันน่าจะเห็นอะไรไม่ชัดนักหรอก

เมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองยังนิ่ง คนตาขีดว่าต่อ “โดนคนดักปล้น 

กระถางต้นไม้เกือบตกใส่หัว แล้วก็มาเคสนี้ สรุปว่าล�าดับกับ

เหตุการณ์มันเหมือนในค�าสาปนั่นเลยนะ!”

“ทนายของตระกลูถกูโจรดกัปล้นท�าร้าย เกดิอบุตัเิหตกุระถาง

ต้นไม้จากชัน้สองของบ้านตกใส่หวัทายาทคนท่ีหน่ึงจนอาการสาหสั 

แล้วทายาทคนที่สามก็ถูกรถชน?” ไอ้วัฒน์ไล่เหตุการณ์ที่ทุกคนใน

ศุภพโลและพื้นที่รอบๆ คุ้นหูกันดี

อักก์รับค�าต่อจากไอ้วัฒน์ ตามเรื่องที่ได้ยินมา “ทายาทคนที่

หนึ่งกับทนายช่วยกันปลอมพินัยกรรมเพื่อเอาเงินไปท�าอย่างอื่น 

แทนที่จะสร้างโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ แล้วทายาท

คนที่สามก็แอบทุจริตเงินในโรงเรียนหลังจากเปิดด�าเนินการไปแล้ว

ไม่นาน…”

ใช ่ ชื่อเสียงเรื่องการเรียนและระเบียบมารยาทของศุภพโลที่

ว่าโด่งดัง กลับยังไม่กระเดื่องเท่าเรื่องลับเบื้องหลังเหล่านี้

ด้วยเชื้อสายที่สืบทอดมายาวนาน ไล่เรียงได้แต่ครั้งนคร 

ศรพีโล คนในตระกลูศภุพโลยดึมัน่ในความดงีามและการกระท�าเพือ่

แผ่นดินเกดิ ว่ากนัว่า หนทีพ่ระเจ้าตากรวมพลจากเมอืงจนัท์ไปกอบ

บ้านกูเ้มอืง บรรพบุรษุศภุพโลกเ็ป็นหนึง่ในทหารหาญคนส�าคญั ครัน้

ลุสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คนศุภพโลก็โยกย้ายไปตั้งรกรากแถบ

รมิน�า้จนัทบรู ได้ร่วมรบต่อมาในยทุธนาวเีกาะช้าง จากน้ันร่วมสร้าง

กิจการยางพาราตะวันออกกับหลวงราชไมตรีจนมีฐานะมั่งคั่ง

ด้วยอดุมการณ์อนัสืบทอดจากรุน่สู่รุน่นี ้กาลต่อมา บรรพบรุษุ

ของศภุพโลจงึมดี�าร ิการศกึษาจะเป็นเครือ่งมอืส�าคญับ�ารงุประเทศ

ให้จ�าเริญยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า โรงเรียนส�าหรับบุรุษถูกวางแผน 
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ก่อตัง้ขึน้ด้วยทรพัย์สมบัติส่วนหนึง่ของตระกลู แม้เมือ่ลกูหลานทอด

ธุระหรือหักพาเงินสู่ส่วนอื่น แต่ละรายก็ประสบเคราะห์กรรมนานา

น่าพรัน่พรงึ ท้ายสดุมคีนค้นพบแผ่นหนงัแปลกๆ ในก�าป่ันเก่าใต้ถุน

คฤหาสน์ บนแผ่นหนงัจารเลขยนัต์และอกัขระโบราณด้วยโลหติ ลง

วันเวลาขณะฟ้ามืดตะวันดับ สาปแช่งใครก็ตามที่เกาะเกี่ยวกับ 

ศุภพโล ทว่าขบถต่อเจตนารมณ์บรรพบุรุษ และคิดคดมาตุภูมิ…

สายลมพัดมาวูบหนึ่ง ไอ้คันนิ่วหน้า เพ่งมองเส้นผมตัวเอง

บนกระจก แล้วยกมือขึ้นลูบอีกครั้งทั้งที่ไม่มีเส้นไหนตกหรือกระดก

ข้ึน ปากบอก “สรปุว่า เคยมเีรือ่งเห้ียๆ แบบนีเ้กดิขึน้กบัพวกนกัเรยีน

เลวในศุภพโลมาก่อนเหมือนกัน?”

“แต่เงื่อนไขส�าคัญคือช่วงปีนั้นต้องเกิดสุริยคราส” อักก์ตอบ

ไอ้คันมุ่นคิ้ว “กูไม่เคยได้ยินพอยต์นี้”

ไม่แปลก ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนและค�าสาปน้ี แม้จะมีราย

ละเอียดโลดโผนจนแพร่หลาย แต่ที่แท้ก็เป็นแค่เรื่องสนุกท่ีทุกคน

รู้สึกว่าไกลตัว ไกลจนแทบไม่มีจริง เรื่องไกลตัวจนแทบไม่จริง ใคร

จะสนใจเสาะคุ้ย

อักก์ถอนหายใจ “มึงไม่เคยสงสัยเหรอ ถ้ามีค�าสาปคอยเล่น

งานพวกนกัเรยีนเลวๆ แบบนัน้จรงิ ท�าไมเรายังเหน็ไอ้หลายคนนัน่

ไม่เป็นอะไร”

เขาวรรคให้เพื่อนคิดตาม ก่อนต่อ “มีคนบอกกูว่า ที่แท้มันมี

เงื่อนไขส�าคัญที่หลายคนยังไม่รู้ ก็เลยไม่เชื่อ เงื่อนไขนั้นคือค�าสาป

มักจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้สุริยคราส”

“มันอาจจะหมายความว่า ค�าสาปไม่ได้มีอยู่จริง” ไอ้วัฒน์ขัด

ด้วยท่าทางนิ่งๆ มันไม่สนใจปลอกแขนที่เอียงกระเท่เร่ เท่าๆ กับที่

ไม่สนใจเส้ือสทูเรยีบแต่บางช่วงกลบัเป้ือนเศษใบไม้ ไม่สนแม้แต่ผม
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ท�าสีน�้าตาลเข้มที่ยุ่งพันกัน

อักก์เองก็ไม่สนใจค�าพูดของมัน “หรือไม่งั้น ที่เรื่องทุกอย่าง

เกิดขึ้น อาจเพราะก�าลังจะเกิดสุริยุปราคาจริงๆ!”

“มึงเชื่อ?”

ต่อค�าถามของไอ้วัฒน์ อักก์ถอนหายใจ ล้วงโทรศัพท์ขึ้นมา

แสดงภาพที่แคปหน้าจอไว้ 

เว็บไซต์ข่าวหลายเดือนก่อนลงรายละเอียดการพยากรณ์ว่า 

สุริยุปราคาเต็มดวงจะพาดผ่านน่านฟ้าไทยในอีกราวสามเดือนข้าง

หน้า

“เฮ้ย!” ไอ้คนัอ้าปากค้างทนัท ีขณะทีไ่อ้วฒัน์จ้องอกัก์นิง่อย่าง

รอค�าอธิบาย

เขาบอก “กูมีเรื่องให้สงสัย ก็เลยไปค้นดูจนเจอนี่”

“มเีร่ืองให้สงสยั?” ไอ้วฒัน์ทวนค�าเขา เสยีงและสหีน้ายังราบ

ไร้อารมณ์เช่นเดิม

คนค้นกลนืน�า้ลาย “เมือ่วนัอาทติย์พ่อขบัรถขนผลไม้จากสวน

มาให้อา กูเลยแวะเอามาแบ่งให้น้าสิทธิ์ด้วย---”

บ้านของอักก์อยู่ที่ตราด พ่อท�าธุรกิจรังนก เรือกสวน และมี

บ่อกุง้ นบัว่าเป็นเศรษฐรีะดบัย่อมๆ สามารถส่งเขากับพ่ีสาวซึง่อายุ

ห่างกันแค่สามปีเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนได้สบาย และแม้จะเข้าพัก

ในหอหรหูราส�าหรบันกัเรยีนได้ เขากบัพีก่เ็ลือกจะอยูก่บัอาซึง่มบ้ีาน

และท�าธุรกิจในตัวเมืองพัทยานี้แทน นานทีจึงจะกลับบ้าน หรือ

บางทีพ่อกับแม่ก็ขับรถมาหาพร้อมของฝาก 

สปัดาห์ทีผ่่านมา พ่อกบัแม่จะไปเยีย่มพ่ีสาวซึง่เข้าเรยีนต่อใน

กรุงเทพฯ ทั้งคู่ถือโอกาสน�าเงาะโรงเรียน ทุเรียน และมังคุด มาให้

อักก์กับอาด้วย ของจ�านวนมากกินกันไม่หวาดไม่ไหว เขาจึงน�ามา
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แบ่งให้น้าสทิธิท์ีโ่รงเรยีน แกใจด ียอมขบัรถพาเขาไปท�าธุระในฐานะ

สารวตัรนกัเรยีนหลายครัง้ น�า้ใจและการเลีย้งคนคอืค�าส่ังสอนท่ีพ่อ

อบรมอักก์กับพี่สาวมาแต่เล็ก

“เดี๋ยวนะ!” ไอ้คันขัดขึ้น ยกนิ้ว และตาโตขึ้นเล็กน้อยด้วย

ท่าทางนกึอะไรขึน้ได้ “สรปุว่ามงึมาทนัเหน็ตอนท่ีรถน้าแกไหลลงไป

ชนไอ้พวกนั้น?!”

ตอนพารุ่นน้องที่วิวาทกันเข้าไปในห้องฝ่ายปกครอง ทั้งเขา

และไอ้คนัได้เห็นการสอบปากค�าคนในทีเ่กดิเหตรุถชนนัน่ พวกเดก็ๆ 

ยังปากดี ต่างจากน้าสิทธิ์ที่ก้มหน้าหงอย

น้าสิทธิ์จากบ้านในภาคอีสานมาหางานท�าที่นี่ แม้งานสารถี

จะช่วยให้พอเก็บเงินได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เรียกว่ามีฐานะดี

น่าสงสารแก จู่ๆ รถในความรับผิดชอบดันไหลไปชนรถ

นักเรียนเข้า หวุดหวิดว่าจะมีคนบาดเจ็บอีกต่างหาก ไม่รู้จะโดน

ท�าโทษอย่างไรบ้าง

อักก์เม้มปาก พยักตอบเพื่อน “ตอนแรกน้าสิทธิ์ขับรถคันนั้น

ออกไปซือ้ของให้แม่บ้าน กรูอตัง้นาน พอแกมาถึงก็เลยรบีร้อนจอด

รถ แล้วลงมาช่วยขนของจากรถกู---”

จุดที่น้าสิทธ์ิจอดคือบริเวณใต้อาคารด้านหน้า มันเป็นทาง

ลาดทอดขึ้นสู่ประตูขนของ และเพราะรถแกไปจอดตรงนั้น ไอ้พวก

เด็กท่ีจะไปประท้วงจึงต้องจอดรถของมันไว้ท่ีตีนทางลาด เพ่ือขน

ของบางส่วนออกจากประตูเดียวกันไปขึ้นรถ 

“แล้วสรุป อีท่าไหนรถมันถึงไหลจากข้างบนลงมาชนเด็กได้!”

อักก์ตอบไอ้คัน “แม่บ้านบอกน้าว่าเดี๋ยวจะมีเด็กมาขนของ 

แกเลยต้องถอยรถให้มทีีว่่างหน้าประตูไว้บ้าง หลงัเกดิเรือ่ง กไูปถาม

แก แกว่าน่าจะลืมเปล่ียนเกยีร์จากเกยีร์ถอยหลงัมาทีเ่กยีร์พ ีรบีร้อน
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จอดรถแล้วก็ใส่เบรกมือเลย ท่าทางเบรกมือคงไม่แน่น รถมันเลย

ถอยแล้วไหลลงมา”

“ซวยฉิบหาย!”

ไอ้วัฒน์ไม่สนใจที่ไอ้คันโวยวาย ตั้งสมมติฐานว่า “น้าแกขับ

รถมาตัง้นาน เรือ่งความปลอดภยัในรัว้โรงเรยีนต้องเคร่งท่ีสดุ ท�าไม

เสือกลืมแค่เรื่องเข้าเกียร์ไปซะได้”

“แม่งห่วงกินเงาะมึงหรือเปล่าวะ”

“ไม่ใช่โว้ย” อักก์ตวาดไอ้คัน แล้วหันหาไอ้วัฒน์

“กูคิดแบบมึง ถามน้า น้าสิทธิ์ก็อึกๆ อักๆ แกจ�าได้เหมือน

ว่าจะเปลี่ยนเกียร์แล้ว แต่ตอนนั้นรีบๆ เลยไม่มั่นใจ”

“ถ้าแกไม่มั่นใจสักคน ใครจะช่วยแก้ต่างแทนได้”

“แต่ที่แน่ๆ แกไม่ได้ล็อกประตูรถ”

ไอ้วัฒน์ประสานสายตาเขา ปกติใบหน้าของมันน่ิงเรียบ 

แม้แต่สายตาก็ยากจะเสาะความ นานๆ ทีจึงจะบ่งความเช่นหนนี้ 

“มึงหมายความว่า?”

ภาพบางภาพพขุึน้ในหวัไม่ถงึชัว่วนิาท ีแต่อกัก์ขันปิดเส้นทาง

ที่มันพุ่งขึ้นมา “กูไม่ได้หมายความว่าอะไร” แม้แต่ค�าพูดก็ดูจะไม่ได้

หมายความเช่นนั้น “แค่บอกตามที่น้าแกพูด”

สายตาของไอ้วัฒน์มีวี่แววของค�าถามลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

-3-

เรื่องไกลจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว บางทีก็เพราะเราเป็นฝ่าย 

ย่างเท้าเข้าหามันเอง

เพื่อตอบค�าถามที่ทั้งเพื่อนและตัวเองจดใจ ไม่ก่ีนาทีต่อมา 
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อกัก์กบัสองสหายสารวตัรนกัเรยีนจงึรดุมาหยดุด้านหลงัอาคารเรยีน

โชคดีที่ห้องฝ่ายปกครองตั้งอยู่บนชั้นกราวนด์ สามารถลอบ

มานั่งใต้หน้าต่าง แล้วโผล่หน้าแยงสายตาเข้าไปตามช่องมู่ลี่เพื่อ

สังเกตการณ์ด้านในได้

จากตรงนี ้พอจะเหน็ภายในห้องขนาดไม่กว้างนกั ตกแต่งด้วย

โทนขาวกระจ่างตัดกับไม้สีอ่อน

อย่างไรกต็าม ความรูสึ้กนัน้คล้ายห้องกลบัมดืทะมนึเพราะมี

บางอย่างบดบงัชัว่กาลนาน โต๊ะท�างานตัง้อยู่ชดิฝาท้ังสองด้าน ด้าน

ในตัวใหญ่กว่าปราศจากผู้คน ขณะที่ด้านนอกตัวเล็กกว่า บัดน้ีมี

อาจารย์สาวผู้เป็นทั้งอาจารย์ประจ�าชั้นและผู้ดูแลชุมนุมสารวัตร

นักเรียนท่ีเขาสังกัด นั่งสนทนาอยู่กับเด็กนักเรียนจอมประท้วงท้ัง

สามราย รวมถึงคนขับรถของโรงเรียน

อาจารย์ศนิมีรูปร่างเล็ก ตัดผมสั้น อันยิ่งส่งให้ดวงตากลมโต

และแก้มป่อง แกเป็นคนหน้าหวาน เสียงก็หวาน บุคลิกย่ิงหวาน 

อายจุรงิยีสิ่บหกปี แต่รปูลกัษณ์รวมๆ ดเูดก็กว่าน้ัน การท่ีแกเพ่ิงเข้า

ใหม่เมือ่กลางเทอมก่อน กลายเป็นสาเหตใุห้เกิดเสียงลือก่ึงกังขา ว่า

ท�าไมจึงได้มาประจ�าในห้องแห่งอ�านาจนี้

ไม่มีใครรู้ความจริง เหตุผลที่คนพอจะสรุปกันได้ คือกระแส

สังคมที่ก�าลังเปลี่ยนไป ท�าให้อาจารย์ส่วนใหญ่ล�าบากใจและรู้สึก

เสี่ยงกับหน้าที่นี้ เผือกร้อนจึงถูกโยนให้อาจารย์เข้าใหม่ท่าทางใจดี 

อ้างว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจและรับมือกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันได้ดีกว่า 

เฉพาะเสียงนินทาเบาๆ เท่านั้นที่ยังเชื่อว่า อาจารย์ศนิได้เข้ามาอยู่

ในห้องนี้ ก็เพราะผู้ทรงอ�านาจในห้อง ‘ต้องใจ’ แกเป็นพิเศษ

ไม่มีเงาของ ‘ผู้ทรงอ�านาจ’ อยู่ในห้อง บำงทีอำจออกไป

จัดกำรเจ้ำเด็กสองคนที่ทะเลำะกันข้ำงนอกแทน
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ขณะนี้ น้าสิทธ์ิผู ้ผอมผ่ายนั่งก้มหน้าไม่ปริปาก ส่วนท้ัง

อาจารย์และนักเรียนก�าลังหน้าด�าหน้าแดง แสดงว่าเถียงกันมาได้

พักใหญ่ บานหน้าต่างกระจกปิดแน่นและไม่มีช่องเปิดอื่นใด ถึง

กระนั้นเสียงจากข้างในยังพอเล็ดลอดให้จับความ

“---ครูก็ไม่แปลกใจที่เธอไม่เชื่อเรื่องนั้น แต่ของบางอย่าง ถึง

ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”

“ลบหลู่กับตั้งค�าถามนี่ไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะจารย์” แกนน�า

เดก็หวัแข็งชือ่จ�านรรจ์ มนัเป็นเดก็ตุง้ติง้ ซึง่ยิง่สร้างความน่าอบัอาย

ส�าหรับชายล้วนเฉกศุภพโล

อาจารย์ศนิเอียงคอ “ค�าถามว่า?”

“ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ค�าสาป!”

อย่างพร้อมเพรียงกัน อักก์กับเพื่อนทั้งสองที่แอบดูอยู่ด้วย

กนัหนัมองตา นีห่มำยควำมว่ำแม้แต่อำจำรย์ศนกิก็�ำลงัคดิถงึค�ำสำป 

ศุภพโล?!

ไม่ทันออกความเห็นกันว่าอย่างไร ห้วงคิดถูกกระชากคืน

เพราะเสียงรุ่นน้องอีกรายต่อความเพื่อนของมัน รายนี้ก็ตุ ้งติ้ง 

ไม่น้อยกว่ากัน

“มันอาจจะไม่จริงทั้งยวงประวัติศาสตร์ศุภพโลก็ได้!”

“เชีย่!” ไอ้คนัร้องเสียงดัง ท�าเอาทัง้อกัก์และไอ้วฒัน์รบีหดหวั

ลงใต้หน้าต่าง พร้อมๆ กับยื่นมือตะครุบปากพลางกดบ่าเจ้าของ

เสียงลงตาม

“น�้าแอร์!” ไอ้คนัใช้เสียงลม เงยหน้าอย่างจะคาดโทษท่อแอร์

ที่อยู่ข้างบน “แม่งหยดลงหัวกู ผมเสียทรงโหมะ---พุ้ย!” น�้าอีกหยด

หล่นใส่ปากมันพอดี

“เข้าปากกู!” ไอ้วัฒน์ฮึ่มฮั่มบ้าง
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อกัก์กดัฟัน “พวกมึงจะแข่งกนัเรยีกให้คนข้างในโผล่หน้ามาดู

หรือไงวะ!”

“มึงแหละเสียงดังสุด!” ไอ้สองตัวใช้เสียงลมพร้อมกัน

อักก์ท�าเสียงจึ๊กจั๊ก สะบัดหน้ากลับไปติดตามสถานการณ์ใน

ห้องต่อ ไม่สนใจไอ้คันที่พยายามขยับที่มั่นหนีน�้าแอร์จนไปชนกับ

ไอ้วัฒน์ รายหลังดูจะใช้ไหล่ดันคืนเพื่อรักษาที่มั่นเดิม

ที่โต๊ะของอาจารย์ศนิ พวกรุ่นน้องตัวแสบก�าลังเป็นฝ่าย

อรรถาธิบายอาจารย์

“---ศรีพโลเป็นชุมชนโบราณรุ่นเดียวกับเมืองพระรถ มีมา

ก่อนสุโขทัยหกร้อยปี อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์---”

“หมายความว่ายังไม่มีการบันทึกเรื่องราวใดๆ” อีกรายช่วย

จ�านรรจ์ขยายความ

“ถูก! แต่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งศุภพโลเคลมว่าตัวเองสืบเชื้อสาย

มาจากคนในเมืองนัน้ จารย์ว่ามันไม่ประหลาดเหรอคะ นางนบัญาติ

กันยังไง มุขปาฐะจากรุ่นสู่รุ่นเอาเหรอ”

“แล้วบรรพบุรุษผู ้ก ่อตั้งโรงเรียนจะโกหกแบบน้ันท�าไม” 

อาจารย์ยิงค�าถาม

“เพราะศรีพโลเป็นเมืองเก่าแก่แถมยังยิ่งใหญ่ในแถบนี้ไงคะ 

ถ้ามีคนหลงเชื่อตามต�านาน ศุภพโลก็ย่อมจะดูเก่าแก่และย่ิงใหญ่

ตามไปด้วย”

“นี่ยังไม่นับว่าบางคนมั่วถึงขั้นนึกว่า ศุภพโลคือเชื้อสาย 

เจ้าเมืองศรีพโลมาก่อน เพราะชื่อคล้ายๆ กันค่ะ!”

“แต่พวกเธอก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกัน---เดี๋ยว!” อาจารย์

ยกนิ้วเป็นเชิงปรามเมื่อฝ่ายนักเรียนเตรียมโต้อีก “แล้วต่อให้เรื่องนี้

ไม่จริง เราก็ไม่สามารถตีขลุมเอาว่าทุกเรื่องนั้นไม่จริงนะ”
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“เรื่องตามพระเจ้าตากคงยากจะหาหลักฐาน แต่ง่ายๆ อย่าง

การร่วมทุนกับหลวงราชไมตรีน่ะ ค้นยังไงก็ไม่เจอทางน้ันพูดถึง 

ศุภพโลเลยนะคะ ข้าวของเครื่องใช้ บันทึกหลายอย่างของทางนั้น

ยังเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ มันไม่น่าแปลกเหรอคะ ถ้าท�างานจนย่ิง

ใหญ่มาด้วยกัน ทางนั้นจะไม่พูดถึงเลยสักแอะ”

“พวกเธอก็เลยจะเหมาว่าค�าสาปเป็นแค่เรื่องแต่ง?” อาจารย์

มุน่คิว้แน่นเข้าทกุท ี“แต่จะเพือ่อะไร ความลกึลบั? เก่าแก่? ยิง่ใหญ่? 

พวกนี้ไม่ช่วยให้ศุภพโลกลายเป็นโรงเรียนดีเด่นได้หรอกนะ”

“แต่มันก็จะท�าให้มีคนหลงเชื่อ จนต้องพยายามท�าตัวเป็น 

‘เด็กดี’ ไม่ขบถ ตั้งใจเรียนช่วยชาติ”

“ซ่ึงก็จะมีผลให้ศุภพโลมีชื่อเรื่องการเรียนและระเบียบ

มารยาทในที่สุดค่ะ!”

“---”

อาจารย์ศนิจะอ้าปาก ทว่าเจ้าเด็กอีกรายในนั้นก็ชิงว่าก่อน 

“อาจารย์คงไม่ถามนะคะ ว่าแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องดีตรงไหน”

คนที่…ไม่รู้ว่าตกลงก�าลังจะถามจริงหรือไม่ กลับหุบปากฉับ

“แล้วมันไม่ดีตรงไหนวะ” ไอ้คันถามเพื่อนซะเอง

อักก์แสร้งพ่นลมหายใจ

“ท�าเป็นเต๊ะ สรุปว่ามึงก็ไม่รู้แหละวะ”

ไอ้วัฒน์เป็นฝ่ายจุ๊ปาก กลอกตาเป็นเชิงชี้ให้เพื่อนหวนไป

สนใจเรื่องส�าคัญ

อาจารย์สาวผมสั้นในห้องถอนหายใจ แค่ดูก็รู ้ว ่าก�าลัง

พยายามระงับอารมณ์สุดขีด

“โรงเรียนแค่คดิว่า ท�าไมพวกเธอต้องเสยีเวลาไปสนใจเรือ่งที่

มนัไกลตวัขนาดนัน้ ทีข่องเรามนัดอียูแ่ล้ว แล้วเป็นนักเรยีนก็ควรจะ
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ตั้งใจเรียนให้ดี”

“แล้วผลการเรียนของพวกเราไม่ดีตรงไหนคะ”

ค�าย้อนดูจะท�าให้ผู้เป็นใหญ่แทบสะอึกอีก

เห็นผลลัพธ์ดังนั้น จ�านรรจ์ว่าต่อไปด้วยท่าทางกรีดกราย

มั่นใจยิ่งขึ้น

“อีกอย่าง...ถ้าเราท�าดูดายเพียงเพราะเห็นว่ามัน ‘ไกลตัว’ 

ปล่อยให้คนอื่นได้รับความไม่เป็นธรรม---”

“ต่อให้เป็นศัตรูของเราก็เถอะ” อีกคนส�าทับ

“ใช่ ต่อให้คนคนนั้นจะเป็นศัตรูของเราก็เถอะ” จ�านรรจ์พยัก

หน้าตาม ทัง้ทีส่ายตายงัสบอาจารย์มุ่งม่ัน “เราจะรูไ้ด้ยังไงคะ ว่าวนั

นึงเรื่องไกลตัวมันจะไม่วกกลับมาใกล้ตัวเรา แล้วถึงตอนนั้น จะยัง

เหลือใครช่วยเหลือเราได้ เราคงต้องเผชิญชะตากรรมไปล�าพัง ใน

เมือ่ตลอดมาไม่เคยคดิ ไม่เคยแม้แต่สงสยั ไม่เคยพยายามแก้ไขเพ่ือ

ให้ได้สิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะควรกว่า!”

ริมฝีปากของผู้เป็นอาจารย์ปริจากกันนิดหนึ่งคล้ายอยากจะ

เถียง แต่กลับไม่มีเสียงเถียง

เสียงที่ได้ยินกลายเป็นเสียงไอ้คัน

“ค�าใหญ่ค�าโตฉิบหาย ไอ้พวกนี้”

ในท่ีสุดพวกช่างเถียงจึงว่าต่อ “แทนที่จะเอาไปผูกกับเรื่อง 

ค�าสาปบ้าบอนั่น เพื่อหาว่าพวกเราเป็นคน ‘ผิด’ กติกา ท�าไม

โรงเรียนไม่พยายามสืบความจริงว่าตกลงรถมันไหลลงมาได้ยังไง”

“น้าสิทธิ์แกก็บอกว่าลืมเปลี่ยนเกียร์ แล้วเบรกมือมันน่าจะ

หล่น ใช่มั้ยคะน้า” อาจารย์สาวหันหาคนขับรถ

ผู้ถูกถามก้มหน้าเหนียม “ผะ…ผมคิดว่าอย่างนั้น…”

“แต่น้าสทิธิก์บ็อกเองเหมือนกนัว่าจ�าได้ไม่แม่น และปกตเิข้า
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เกียร์พีตอนจอดทุกครั้ง?” เจ้าเด็กจอมเถียงเอียงหน้าหาคนขับรถ

บ้าง “แต่ละวันน้าขับรถกี่เที่ยวคะ”

“อูย…” คนถูกถามห่อปาก “ไม่เคยนับหรอก”

“หมายความว่าหลายรอบมากๆ” เด็กอีกรายรีบรับลูก “แล้ว

น้าขา เคยลืมเข้าเกียร์พีมาก่อนมั้ย”

“มะ…ไม่น่านะ เวลาสตาร์ตรถอีกทีก็ไม่เคยเห็นเกียร์อื่น

นอกจากพี”

จ�านรรจ์ตลบกลบัมาทีอ่าจารย์ทนัท ี“คนท่ีขบัรถทุกวนั วนัละ

ไม่รู้กี่รอบ แล้วไม่เคยพลาดเลยสักรอบ มันก็น่าจะกลายเป็นปกติ

นิสัยหรือสัญชาตญาณไปแล้วใช่มั้ยคะ---”

“สัญชาตญาณแปลว่าท�าไปโดยอตัโนมตั ินีย่ิง่แทบจะไม่มทีาง

เป็นไปได้เลยที่น้าสิทธิ์จะลืมเข้าเกียร์พีตอนจอดค่ะ”

“แล้วมันจะหมายความว่ายังไง” เสียงอาจารย์ชักจะห้วน

“น้าสทิธิบ์อกว่าตอนเกดิเรือ่งไม่ได้ล็อกประตรูถ มนัก็มคีวาม

เป็นไปได้ไม่ใช่เหรอคะที่จะมีคนแอบขึ้นไปเข้าเกียร์ถอยหลัง แล้ว 

ดึงเบรกมือออกเพื่อท�าให้รถไหล”

“จะมใีครท�าแบบนัน้ไปเพือ่อะไร หรอืว่าพวกเธอไปก่อศตัรไูว้

จนฝ่ายตรงข้ามหาทางเล่นงาน---”

“คนท่ีวางตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามพวกหนูมาตลอดก็เห็นจะมีแต่

โรงเรียนนี่แหละค่ะ อาจารย์!”

-4-

อีกราวยี่สิบนาทีจะแปดโมง

เด๋ียวนี้ศุภพโลลดแรงเสียดทานจากกระแสสังคมโดยเปลี่ยน
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การเข้าแถวเคารพธงชาติกลางแจ้ง ไปเข้าแถวหน้าห้องเรียนบน

อาคารแทน อย่างไรก็ตาม ด้วยต�าแหน่งสารวัตรนักเรียน อักก์กับ

เพื่อนยังคงต้องไปตากแดดข้างรั้วโรงเรียนช่วยอาจารย์ควบคุมเด็ก

ที่มาสาย

หลังจากบทสนทนาเริ่มคลี่คลาย---อาจารย์ศนิรับปากพวก

นกัเรยีนแสบว่าจะเร่งหาต้นตออบัุติเหตุรถไหลให้เรว็ท่ีสดุ---อกัก์จึง

กระซิบเพื่อนว่าจะแวบไปเข้าห้องน�้าก่อน

ห้องน�้านักเรียนชายส่วนใหญ่สกปรกท้ังน้ัน ตรงข้ามกับ

ห้องน�้าอาจารย์ นอกจากคนเข้าใช้น้อยกว่า แม่บ้านยังท�าความ

สะอาดถีก่ว่า ไม่แปลกทีเ่ดก็นกัเรยีนชอบแอบเข้าใช้ โดยเฉพาะพวก

ออกสาว อักก์เคยไล่พวกนั้นให้ท�าตามกฎ นักเรียนเข้ำห้องน�้ำ

อำจำรย์ไม่ได้---ต่อให้แค่ทำแป้งทำลิปมันก็ไม่ได้! แต่นั่นละ เวลา

ไม่มใีคร แล้วด้วยปลอกแขนทีถ่อืว่าเป็นเสมอืนมอืแขนของอาจารย์ 

อักก์จึงถือโอกาสเข้าใช้ห้องน�้าที่สะอาดและสงบกว่า

เดนิตรงไปอกีไม่กีเ่มตรกจ็ะถงึห้องน�า้ประจ�า จู่ๆ มใีครอกีคน

เลี้ยวมาตัดหน้าเปิดประตูเข้าไปก่อน ที่ส�าคัญ รายนั้นสวมชุด

นักเรียน!

อักก์เบิกตา แทบจะอ้าปากโกรธ

ห้องอืน่ยงัไม่เท่าไหร่ แต่ห้องนีเ้ขาผ่านบ่อยและไล่ไอ้พวกไม่รู้

กฎจนไม่กล้าแหย็ม นี่ใครมันสะเออะลองดี!

ขายาวก้าวยาวกว่าเก่า ถีก่ว่าเก่า! แค่ไม่กีก้่าว แขนยาวกป็ราด

มือคว้าลูกบิดดึงประตูเปิด

ภายในห้องน�า้ไม่กว้างนกั ข้างในแบ่งเป็นสองอ่างล้างมอื สอง

โถฉี่ และหนึ่งห้องส้วมด้านใน ทั้งหมดตกแต่งด้วยกระเบื้องสีครีม

สลับขาวให้ดูเข้ากับตัวอาคารด้านนอกที่แต่งสีอิฐออกส้ม น�้าหอม
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ในห้องใช้กลิ่นวานิลลาชั่วกาลนาน จนอักก์อดสงสัยไม่ได้ ผู้เข้าใช้

ห้องนี้แล้วไปเข้าร้านขนมจะไม่รู้สึกแหม่งๆ บ้างหรือ

แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส�ำหรับตอนนี้

เด็กหนุ่มเพ่งมองใครอีกคนที่ก้าวเข้ามาก่อน ตอนนี้ภายในนี้

มีแค่เขากับไอ้เจ้านั่น

ผู้ชายรูปร่างเล็ก ผอมจนดูแห้งลีบไปทั้งตัว---ใช่ ที่อักก์เห็น

ชดักเ็พราะมนัถอดเสือ้สทูแขวนบ่าไว้อย่างน่าเกลยีด! เสือ้โปโลสขีาว

แขนสั้นตัวในค่อนข้างเข้ารูป และถึงอย่างนั้นก็ยังเห็นชายผ้ากรอม

หลวมช่วงเอว

ตอนที่อักก์เปิดประตูเข้ามา ไอ้บ้านั่นก�าลังขยับเข้าไปชิดโถ 

โถฉี่ในห้องนี้ไม่มีอะไรกั้นข้าง มองจากต�าแหน่งเยื้องมาข้างหลังจึง

เห็นถนัด เจ้าตัวก�าลังปลดเข็มขัด จากนั้นดึงขอบกางเกงลงจนกอง

แค่ครึ่งสะโพก

อักก์เบิกตาอีก ครั้นมีอะไรบางอย่างวับแวมล่อตา

เปล่ำ ไม่ใช่กางเกงในขอบขาวเขียนชื่อยี่ห้อ คำลวิน ไคลน์

ส่วนที่กางเกงนั่นบดบังอยู่แต่ต้นต่างหาก---

“ฮะแอ้ม!” คนตรงโถกระแอมขึ้น

คงเพราะเสียงประตูที่ดังตามหลัง กับฝีเท้าท่ีหยุดแค่หน้า

ประตูแล้วไม่ก้าวต่อ รายนั้นจึงหันมาด้วยความสงสัย แล้วพอเห็น

อักก์ก�าลังก้มมอง…บางอย่างของมันอยู่ ก็เลย…

คนมองหน้าร้อนขึ้นทันที ไม่ใช่อาย แต่โกรธ---

คือจริงๆ ก็โกรธผสมเขินๆ อายๆ นั่นละ ค่าที่สายตาของ 

อีกฝ่ายกลับมีแววยิ้มขัน!

นึกว่ำกูพิศวำสมึงหรือไง ไอ้บ้ำ---!

ไม่ใช่แค่สายตาจากดวงตาคู่กลมโตสีน�้าตาล กระทั่งริมฝีปาก
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ค่อนข้างบางของมันก็ชักมุมยิ้ม หลังจากก้มลงดูจุดที่อักก์มองอยู่

แม้มีชายเส้ือกรอม แต่ก็พอจะเห็นส่วนสะโพกเปลือยเกือบ

ครึง่ของมนัเป็นสอ่ีอน---อ่อนกว่าช่วงผวินอกร่มผ้าทีก่ค่็อนข้างเผอืด

อยู่แล้ว เนื้อส่วนนั้นไม่ถึงกับอัดแน่น เพียงแต่เป็นเนินขึ้นเล็กน้อย 

อาจเพราะความผอมนั่นเอง---

ไอ้บ้านัน่ไม่พดูอะไร แค่หันกลับไป เงยหน้าเหมอืนสขุเีสยีเตม็

ประดา จนผมค่อนข้างยาวและขมวดเป็นเกลียวปรกหลังคอ เสียง

ผิวปากแผ่วลอยลมมาเป็นเพลงที่อักก์ไม่รู้จัก แต่ที่ชวนฉิวที่สุด คือ

มนัแสร้งขยบัข้างแขนชดิล�าตัว แล้วดงึข้ึนเพือ่เลกิชายเสือ้ให้สงูขึน้…

“ฮะแอ้ม!” อักก์แสร้งกระแอมบ้าง แต่หนักแน่นอย่างให้รู้ว่า

ไม่ใช่ล้อเลียน

คนตรงโถชะงักเสียงผิวปาก แต่ยังไม่แม้แต่เอียงคอช�าเลือง

มา

สารวัตรนักเรียนพยายามสูดลมข่มความร้อนในใจ อักก์ไม่ใช่

คนใจเย็น แต่เขารู้ว่าการท�าตัว ‘ร้อน’ นั้นรังแต่จะท�าให้ภาพลักษณ์

เสีย

“นี่ห้องน�้าอาจารย์”

“ฮื่อ” มันท�าเสียงเป็นเชิง ‘รู้!’---ยังคงไม่เหลียวมา!

“โรงเรียนเก่ามึงไม่ได้สอนเหรอ ว่ามันหมายความว่าไง”

“มองออกว่าเป็นนักเรียนใหม่?”

อกัก์แค่นเสยีงให้เป็นค�าตอบ ยกไหล่ขึน้แต่น้อยโดยอตัโนมตัิ

อย่างคนรักค�ายอ

ใช่ เพราะนัน่หมายความว่าเขาคาดการณ์ถูก และเป็นสารวตัร-

นักเรียนที่ดี!

อักก์เข้าชุมนุมสารวัตรนักเรียนตั้งแต่ขึ้น ม. 3 ทว่าไม่ใช่แค่
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ตลอดปีที่แล้ว ก่อนหน้าจะผ่านเข้ามาเป็นสารวัตรนักเรียนได้ เขาก็

ทุ่มเทช่วยงานพี่เมธ คนรักของพี่สาวตัวเอง พี่เมธอยู่ในต�าแหน่งดัง

กล่าว และต่อมายังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วย นอกจากพี่สาว ก็

มพีีเ่มธนีล่ะทีเ่ขาเหน็ควรเอาเป็นแบบอย่างในทุกๆ ด้าน อยากตาม

รอยในทุกๆ ด้าน

อักก์ปรุโปร่งแม่นย�าในกฎของศุภพโลทุกข้อ นอกจากน้ันก็

เที่ยวสอดส่ายจนแทบจะไม่มีนักเรียนคนไหนเล็ดลอดจากสายตา

และความทรงจ�าของเขา ไอ้คนที่ยืนหันหลังให้นี่---แน่ละ ต่อให้แค่

หนัหลงั!---อกัก์กจ็�าได้ว่าไม่ใช่คนคุน้ตา ความหาญกล้ามาใช้ห้องน�า้

อาจารย์ที่เขาคุมอยู่ยิ่งยืนยันสถานะเจ้าตัว

“แล้วตกลงมันหมายความว่า?” ถึงจะถามอย่างนั้น แต่น�้า

เสียงของไอ้นักเรียนใหม่กลับไม่แยแส

อักก์จึงดุขึ้นอีกนิด “มันหมายความว่านักเรียนเข้ามา ‘เยี่ยว’ 

ไม่ได้!”

ค�าตอบกลายเป็นเสียงน�า้กระทบโถ แล้วไอ้คนก่อเสยีงจึงหนั

มา มุมปากคงยิ้มข�า “นักเรียนเยี่ยวไม่ได้แล้วมึงเข้ามาในน้ีท�าไม” 

วรรคนิดหนึ่งพลางเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้น “สนใจกู?”

นัยบางอย่างในค�าย�้าท�าเอาหน้าอักก์ร้อนวูบขึ้นมาอีกหน 

คราวนี้เขินมากกว่า ก่อนค่อยกลายเป็นโกรธ

ตลอดเวลาที่ท�าหน้าที่สารวัตรนักเรียน ในการตามล้างตาม

เชด็พวกเดก็เกกมะเหรกนัน้ เขาต้องทนฟังเสยีงก่นด่า ต่อล้อต่อเถยีง 

แต่ทั้งหมดนั่นไม่เคยมีใครต่อปากต่อค�าด้วยนัยเช่นนี้!

อยากจะว้ากออกไป แต่คนอย่างเขาฉลาดพอจะรูว่้าน่ันไม่ใช่

หนทางสู่ชัยชนะที่แท้…

เดก็หนุม่กระตุกปากหยนั กระแทกเท้าเข้าไปหยุดท่ีโถข้างกัน 
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จากนั้นปลดเข็มขัดและกระดุมกางเกงลงก่อเสียงบ้าง เอียงคอเลิก

คิ้วเป็นเชิง ‘นี่ไงค�าตอบ’ และ ‘กูเป็นสารวัตร สารวัตรใช้ห้องนี้ได้

เพราะอยู่คนละระดับ!’

อย่างไรกต็าม มุมปากกบัคิว้ทีล่อยอยูก่ลบัร่วงลงเพราะค�าต่อ

ไปของอีกฝ่าย

“ไม่ต้องเขิน กูก็เป็นเกย์เหมือนกัน”

เป็นครั้งแรกที่อักก์หลุดหน้าตึง

เชี่ยอะไรของมึงเนี่ย!

ตรงข้ามกับอีกฝ่าย นอกจากไม่มีท่าทีกลัวเกรง มันยังชัก 

มุมปากสูงขึ้นเป็นรอยยิ้มหวาน

อกัก์ควรจะตฝีีปากโต้กลบัในพลนัตามนิสยั ทว่าทันทีท่ีย่ืนไป

ใกล้เตรียมอ้าปาก อะไรบางอย่างก็ท�าเอาชะงักกึก

กลิ่น…

ใช่แล้ว กลิน่หอมแดด กลิน่ทีอ่ธบิายไม่ถกูด้วยซ�า้ว่าเป็นเช่นไร 

ทว่าโน้มน้าวใจให้ภาพแผ่นดินกว้างกลางที่แจ้งผุดขึ้นในหัว แดด 

สดใต้ฟ้าคราม ปุยเมฆก้อนเล็กๆ เสียงนกร้องจากที่ไกลๆ ต้นไม้ 

และแมลง…

ส�าเหนยีกละม้ายก้าวลงแอ่งทรายดดู เดก็หนุม่เร่งชกัเท้ากลบั

เมื่อนั้นเอง พื้นที่ว่างหลังดวงตาจึงถูกถมด้วยภาพตรงหน้า

แทนที่

จากมมุมองด้านข้างในระยะใกล้ อกัก์พบว่าคนข้างๆ ตวัเตีย้

กว่าเขาแค่ปลายจมูก ผมหยกิทีไ่ม่รูว่้าหยกัศกหรอืไปดดัมาคงถกูเสย

แสกกลางแค่ลวกๆ เส้นผมทีถ่กูกวาดไว้ด้านข้างจึงยังบดบงัช่วงหาง

ตาเล็กน้อย แต่กลับยิ่งย�้าให้เห็นว่า ใต้แผงขนตาหนาและงอนยาว 

ดวงตาสีน�้าตาลกลมโตดูหวานเศร้านั้นติดจะลอยอยู่ในรูปตาเฉียง
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ลงด้านนอก กรอบตาค่อนข้างสั้น ปล่อยคิ้วเข้มและดกหนาลาก

หางยาวไปกว่านัน้ ส่วนสนัจมกูกโ็ด่งจนแทบไม่เหน็รอยหกัจากหน้า

ผากเลยทีเดียว แกนกลางเป็นท่อนกระดกูชดั แล้วปลายกเ็ชดิอย่าง

พวกดื้อรั้น

เดี๋ยว! ความคิดกระตุกเตือน ท�ำไมจู่ๆ เผลอพินิจเครื่องหน้ำ

มันไปซะได้

ทันใด เขากลบัเป็นฝ่าย…กระอกักระอ่วน---ใช่ น่ำจะค�ำนี้---

กระอกักระอ่วน และหววิๆ ในท้องขึน้มาอย่างไม่รูส้าเหต ุอกัก์มอง

เห็นภาพตัวเองหลุดสีหน้าเด๋อด๋าแบบเวลาที่เขาหลุดเก๊กเพราะเขิน 

---ไม่! กระอักกระอ่วนต่ำงหำก! จากการท�าอะไรผิดพลาด ครั้งนี้ที่

หนักกว่าทุกที อาจเพราะไอ้บ้านี่เสือกวาดยิ้มหวาน แถมตาเศร้า

ลอยๆ ของมันยังส่งประกายวับๆ มาให้เขา

เด็กหนุ่มรีบดึงหน้าตึง ปั้นเสียงแข็ง “มะ…มึงภูมิใจ?” แข็งดิ

วะ! เขากระแอมอีกที “นี่เป็นโรงเรียน ‘ชาย’ ล้วนนะโว้ย!”

คราวนีอ้กีฝ่ายหลดุข�าออกมาคกิหนึง่ เป็นคกิเดยีวท่ีท�าให้คน

ท่ีเช่ียวชาญการวางมาดอย่างยิง่ถงึกบัหลดุมาด เหมอืนจู่ๆ  ก็ถูกจบั

แก้ผ้าต่อหน้าศัตรู

เห็นได้ชัดว่าไอ้คนจับแก้พยายามช่วยรักษาหน้าเขาด้วยการ

กลัน้ขนัอย่างยิง่ รมิฝีปากบนและล่างบีบเข้าหากนั ถงึกระนัน้มมุตรง

แก้มก็ยังไม่วายประกาศความรู้สึก มันเลื่อนสายตาจากใบหน้าเขา

ลงไปด้านล่าง ยังมองที่จุดนั้นขณะบอก “อือ ผู้ชายล้วนๆ!”

ไม่พดูเปล่า คนพดูถอนมอืจากเป้าตวัเองมายกข้ึน กระดิกน้ิว

ผอมยาวเป็นเชิงทักทายเป้าของเขาแล้วว่าต่อ “ผอมเนอะ”

จากหน้าร้อน ตอนนี้อักก์รู้สึกเหมือนอุณหภูมิที่ผิวหน้าของ

เขาถูกกระชากลดฮวบจนถึงจุดเยือกแข็ง ทั้งสีหน้าก็คงละลายหาย



33

~ ปราปต์ ~

กลายเป็นความซีดเผือด โดยเฉพาะตอนที่คนทักหลุดหัวเราะเสียง

ดังอย่างกลั้นไม่อยู่ 

“กูหมายถึงตัวมึงน่ะ ผอมเนอะ!”

“ไอ้---!”

ในทีส่ดุกห็ลุดนสัิยจรงิ อกัก์ผูใ้จร้อน ขีโ้วยวาย และไม่ได้มัน่ใจ

ในตัวเองนัก ก�าลังแหวกทะลุหน้ากากและชุดคลุมสุขุมหล่อเท่ท่ี

พยายามถักสร้างมานาน

“แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน่ารักนะ” ไอ้บ้าวาดมือมาโอบหลังเขา 

ก่อนดึงกลับไปเก็บสัมภาระของตัวเอง ไม่ได้ล้างมือด้วยซ�้าก็ค่อยๆ 

ถอยไปยังประตู

อักก์จะหันตาม ทว่าทันนึกได้ก่อนว่าตัวเองยังไม่ ‘เรียบร้อย’ 

จึงได้แต่เก้ๆ กังๆ ดึงตัวเองกลับหาโถ เฉพาะสายตามองอีกฝ่าย

เคลือ่นไกลออกไป รมิฝีปากสัน่ด้วยความโกรธ ยังไม่สามารถปรเิปิด

เป็นค�าที่อยากตะโกนได้

‘กูไม่ได้มองตูดมึง กูมองรอยสักมึงต่างหาก ที่นี่เขาไม่ให้สัก 

ไอ้ควาย!---’

ใช่ ทีท่�าไม่ได้ เพราะระยะทีไ่กลขึน้จนเหน็หน้าตรง และท้ังตวั 

กลับกระตุกอีกภาพขึ้นฉายในหัว

ไอ้บ้านัน่คงไม่ทนัสังเกตสีหน้าเขาทีผ่ลดัลงรวดเรว็ มนัผวิปาก

เพลงเดิมอีกครั้งแล้วค่อยๆ หมุนลูกบิด ถอยตามรอยแยกของช่อง

ประตูออกไป ก่อนปล่อยให้บานประตูไม้เด้งหับตามเก่า

กึง!

เสียงประตูกระแทกขอบ ไม่ถึงกับสะท้อนสะท้าน ที่สะท้อน

สะท้านจริงแท้กลบัเป็นความรูส้กึ อนัเกดิจากภาพทีถ่กูฉายขึน้ในหวั

นั่นต่างหาก
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มัน…ใช่แล้ว!

เจ้าของร่างผอมบาง ไหล่ไม่กว้างนักค่อนข้างลู่ลง รูปหน้ามี

ขากรรไกรชัด ทว่าเพราะความผอมท�าให้แก้มตอบจนมร่ีองเส้นเชือ่ม

จากใต้โหนกแก้มลงมาถึงช่วงคางมน ถ้าเพียงแต่เสยผมหยิกยุ่งนั้น

ขึ้นมัดไว้ด้านหลัง…

ไอ้บ้านั่นคือผู้ชายคนเดียวกันกับที่อักก์เห็นเมื่อวันก่อน! 

คนท่ีเหมอืนเฝ้าดอูยูน่อกประตโูรงเรยีน แล้วพอเหน็ว่ารถของ

น้าสิทธิ์ไหลลงมาชนกับรถของพวกจ�านรรจ์ --- เห็นว่าอักก์ก�าลัง

จ้องมองมัน---มันก็หมุนตัวกลับแล้วรีบดุ่มดั้นจากไป

-5-

ตอนที่อักก์ถลันกลับมารวมพลกับไอ้คันกับไอ้วัฒน์ มันทั้งคู่ยัง

ถกกันเรื่องเก่าไม่จบ

“---สรุปว่าไอ้เด็กเปรตพวกนั้นมั่นใจมากว่าไม่ใช่ค�าสาป”

“ถ้าไม่ใช่ค�าสาป กแ็สดงว่ามคีนพยายามท�าให้มนัเกิดเรือ่งขึน้ 

แบบนี้อันตรายนะ”

“อันตรายยังไงวะ”

ก่อนที่ไอ้วัฒน์จะตอบ อักก์ก็กระหืดกระหอบมาพูดแทน

“มันก็หมายความว่า คนท�าจะก่อเรื่องร้ายๆ กับนักเรียนของ

ศุภพโลต่อไปอีกตามค�าสาปในต�านานน่ะซีวะ!”

ต�านานทีว่่า หลงัจากเหตวุบิตัใินทายาทคนท่ีหน่ึงของศภุพโล 

ทนายประจ�าตระกลู และทายาทคนทีส่าม ยงัมเีหตทุ�านองเดยีวกัน

อุบัติตามมาอีกหลายหน แต่ละหนทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

จนรายหลังๆ ถึงแก่ชีวิต นั่นเองเป็นเหตุให้บันทึกค�าสาปกลับม ี
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น�้าหนักที่ทุกคนจ�าต้องรับฟัง และไม่มีใครกล้าขัดขืนอีกต่อไป

ไอ้คนัท�าหน้าย่นพลางยกมอืขึน้จะเกาหวั แต่แล้วนกึขึน้ได้ รบี

กระตุกมือตัวเองออกก่อนจะท�าผมเสียทรง นิ้วมือนั้นเปลี่ยนมาขยี้

ผิวหน้าตัวเองไม่ให้เกิดรอยย่นด้วย “มันจะมีคนท�าเรื่องบ้าๆ แบบ

นี้ไปเพื่ออะไรวะ!”

“แล้วก็ใครที่คิดท�าเรื่องบ้าๆ นี่” ไอ้วัฒน์ขยายค�าถาม

อักก์พ่นลมหายใจ กัดกราม “กูสงสัยอยู่คนนึง!”

เพื่อนทั้งสองดึงสายตามาที่เขาพร้อมเพรียง

อักก์พยายามสดูลมระงบัระทกึ สรปุเรือ่งนกัเรยีนใหม่ทีต่วัเอง

ได้เจอในห้องน�้าอาจารย์เมื่อครู่ เรื่องที่มันมาโผล่ด้อมๆ มองๆ ใน

เหตรุ้ายเมือ่วนัก่อนพอดบิพอด ีแถมเมือ่เขาหนัจ้อง มนัก็รบีเดินหนี

“แปลกจริงด้วย” ไอ้วัฒน์พึมพ�า

“มึงก็คิดเหมือนกันใช่มั้ย” อักก์พยักกับเพื่อน

ไอ้คันเป็นคนตอบ “ใช่ สรุปท�าไมมึงเข้าห้องน�้าอาจารย์วะ”

“เชี่ย!” เขาร้องเสียงสูง “นั่นประเด็นเหรอ!”

“แล้วมึงกะท�าไง” ไอ้วัฒน์ไม่ใช่คนสนใจ ‘น�้า’

“ถ้าเป็นอย่างทีเ่ราคดิจรงิๆ กวู่าปล่อยไว้ไม่ได้ ต้องรบีตามหา

มันให้เจอก่อนที่มันจะลงมืออะไรต่อไป” เขาตอบ

ไอ้วัฒน์พยักหน้าเห็นด้วย “งั้นมึงตรวจแถวหน้าโรงเรียนอีก

ที กูกับไอ้คันจะแยกกันไปข้างใน---ผู้ชายตัวผอมๆ เตี้ยเท่าๆ ปาก

มึง แล้วก็หัวหยิกๆ ใช่มั้ย”

“อือ”

“เค”

ก�าลังจะออกก้าวพร้อมกัน ไอ้คันยังไม่วาย “สรุปกูก็ยังไม่

เข้าใจอยู่ดี”
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“ว่าท�าไมไอ้อักก์เข้าห้องน�้าอาจารย์ ส่วนมึงไม่เคยได้เข้า

อะนะ” ขนาดไอ้วัฒน์ยังเริ่มร�าคาญ

“สัส!” ไอ้คันสบถ “กูมีสาระโว้ย!”

“มึงไม่เข้าใจอะไร” อักก์พยายามไกล่เกลี่ย

“กไูม่เข้าใจ ท�าไมพวกเราจะต้องไปเสยีแรงตามเองด้วย แทนที่

จะไปบอกอาจารย์ให้เรียกพวกนักการภารโรง หรือแม่บ้านช่วยกัน

ตามหา เร็วกว่า แถมไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยด้วย”

“เออ ก็ถูกของมึง” ไอ้วัฒน์เพิ่งนึกได้

แต่อักก์เสียงแข็ง “ไม่ได้!”

เขาตอบสายตางงงวยของเพื่อนทั้งคู่ “พวกมึงก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้

สถานะสารวัตรนักเรียนเป็นยังไง ถ้าเราสืบเรื่องแล้วหาทางแก้ได้

ก่อน แม่งจะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ท�าให้ทุกคนกลับมาให้ค่า

ต�าแหน่งนี้เลยนะเว่ย---!”

“ไอ้อักก์!” ไอ้คันลงเสียง “มึงนี่เพ้อเจ้อฉิบหาย! โลกแม่ง

เปลีย่นไปแล้ว มงึต้องยอมรบัให้ได้ กรููว่้ามงึอยากตามรอยพ่ีเมธ แต่

ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเห็นหัวพวกเราแล้ว---”

“แต่กเูข้าใจนะ” ไอ้วฒัน์กลบัสวนความ หน้านิง่ ดวงตาครุน่คดิ

ส่อแววเจ็บปวดเล็กน้อย

ไอ้คันกังขา “เข้าใจอะไรวะ”

“ไม่ใช่ความผิดของไอ้อักก์มันที่จะพยายามท�าสิ่งที่ตัวเองมี

แพสชัน” คนตอบหันมาพยักหน้ากับเขาแน่วแน่ “ถึงจะเหนื่อย แต่

กูจะช่วยมึงเอง”

“ขอบใจว่ะ”

“มันจะต้องเป็นต�านานเว่ย” ไอ้วัฒน์ตบบ่าเขา “เราต้องย้อน

ศรแบบท่ีไอ้คนร้ายมันคิดนั่นละ ต�านานจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่ได้
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ท�าให้มันเห็นผล!”

“เยี่ยม!” อักก์ก�ามือชูพร้อมมัน

เฉพาะไอ้คนัเท่านัน้ทีก่ลอกตา “น�า้เน่ากนัโคตรๆ เลย สรปุ!”

-6-

ระหว่างท่ีว่ิงผ่านไปในหมู่เด็กนักเรียน มวลอากาศเคลื่อนผ่าน

ผิวหน้าคล้ายจะกระพือเป็นสายลม แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ลมแบบ

เดียวกับที่อยู่ใต้แดดนั้น…

น่าแปลก ทั้งที่สายตากวาดหาไอ้บ้านั่นไปทุกมุมตึก กระทั่ง

ฝีเท้ากเ็ร่งลุไปโดยรอบ ทว่าในสายตาของอกัก์ เหนอืภาพบรรยากาศ

โกลาหลช่วงใกล้เข้าแถว กลับคล้ายมีแผ่นฟิล์มทาบทับอยู่เบื้องบน

ภาพความสดกระจ่างของใบไม้เขียวชอุ่มในเรือกสวนกลาง

แจ้ง ครั้นแหงนคอตั้งบ่าจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสด เมฆเลื่อนและ

นกถลา แขนของเขากช็อูยูเ่หนอืหวัเรงิร่า น่ันไง มเีสยีงหวัเราะ เสยีง

ของเขากับพ่อ พ่อที่พาเขาขี่คอวิ่งเล่น

‘พ่อเมื่อยแล้วว่ะ’

‘ขี่ไหล่พี่ก็ได้’

แล้วร่างน้อยของเขาก็ถูกโอบอุ้มสลับไปยังไหล่ของพี่สาว พี่

ตัวใหญ่กว่าเขามาแต่เด็ก เพิ่งจะไม่กี่ปีให้หลังนี่เองที่อักก์เริ่มโตทัน 

---หมายถึงทันแค่ตัว แต่หลายๆ อย่างเขาก็รู้สึกว่าพี่โตกว่าเขามาก

เสมอ แม้ปากจะทะเลาะกันไม่ขาด แต่เจ้าตัวก็เป็นคนที่เขานับถือ

และยึดเป็นแบบอย่าง แทบจะเหมือนแม่คนที่สองเลย

เมื่อพี่คบกับพี่เมธ พี่เมธจึงกลายเป็นภาพจ�าที่ท�าให้อักก์

ทุ่มเททุกอย่าง ต้องเป็นสำรวัตรนักเรียนให้ได้! ไม่ใช่เพียงเพราะมัน
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จะช่วยเพ่ิมโพรไฟล์ในพอร์ตโฟลโิอเวลายืน่เข้าคณะในมหาวทิยาลยั 

และแม้ในวนัทีต่�าแหน่งนีแ้ทบไม่มคีวามหมายอกีแล้วในสายตาของ

นักเรียนอื่น

น่าแปลก แค่กลิ่นนั้นเอง กลิ่นแดด อาบมากับกลิ่นเหงื่อของ

พ่อ และของพี่ ผสมกับกลิ่นดินในสวนผลไม้ที่บ้านตราด จู่ๆ หยด

น�้าที่ไหนไม่รู้ก็หลั่งมาขังในดวงตา

มันหายไปนานแล้วนะ อารมณ์ใจหายและแสนคิดถึงอย่างนี้ 

ท�าไมจู่ๆ ถึงกลับมารู้สึกแบบนี้อีกล่ะ เขาไม่ใช่เด็กๆ แล้ว ไม่ควรจะ

เศร้าเพียงเพราะถูกจับมาเรียนโรงเรียนไกลบ้าน มาตั้งค�าถามว่า

ท�าไมเราถงึไม่อาจเรยีนโรงเรยีนใกล้บ้าน เพือ่จะอยู่พร้อมกันพ่อแม่

และลูกอีกสองคนได้…

‘---ที่ของเรำมันดีอยู่แล้ว---’ จู่ๆ เสียงนกร้องไกลๆ กลับ

ได้ยินคล้ายเสียงในห้องเมื่อครู่

‘---เรำคงต้องเผชิญชะตำกรรมไปล�ำพัง ในเมื่อตลอดมำไม่

เคยคิด ไม่เคยแม้แต่สงสัย---’

‘---เรำจะรูไ้ด้ยงัไงว่ำวนันงึเรือ่งไกลตัวมนัจะไม่วกกลบัมำใกล้

ตัวเรำ---’

รอยชื้นๆ ที่หางตาระเหยหาย ทิ้งไว้แต่ตะกอนร้อนใจเพราะ

เพิ่งตระหนัก

จริงด้วย ไอ้คนแปลกหน้าคนนั้น ถ้าอักก์ไม่ท�าใจเย็นหรือ

วางใจมันแต่แรก วิ่งตามไปจับไว้ แล้วคาดคั้นว่ามันมาที่โรงเรียน

ท�าไม หรือเห็นอะไรบ้ำง อย่างน้อยวันนี้ก็คงไม่เกิดเรื่อง

มันกลำยมำเป็นเด็กใหม่ในศุภพโลซะงั้น!

ถ้ายงัปล่อยให้ไอ้บ้านัน่ลอยนวลอยูท่ีน่ี่ต่อไป จะเกิดอะไรขึน้

บ้าง เขายังไม่แน่ใจ
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สายตากวาดลานไปทัว่ ถงึตอนนีอ้กัก์วิง่กลับมายังจุดแรกเริม่

อีกหน แต่ยังคงไม่มีเงาคนเป้าหมาย มันหำยหัวไปไหนนะ 

หำยไปท�ำอะไร!

หัวใจสะท้าน ให้ถึงอย่างไรนี่ก็คืองานหลักของสารวัตร-

นักเรียน ถ้าเขาพลาด มันคงเป็นรอยด่างไปตลอดชีวิต

แต่ไม่มี ไม่มีมันจริงๆ! ไอ้บ้านั่นไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในโซนที่เขา

แบ่งงานมาตามหา

ในท่ีสุด หลังเพลงชาติจบลง ไอ้คันกับไอ้วัฒน์ก็กระหืด- 

กระหอบกลับมาหาเขายังที่นัดหมาย สีหน้าของทั้งคู่ประกาศชัดว่า

ผลเป็นเช่นไร

“ถ้าชดุเครือ่งแบบศภุพโลปักชือ่นกัเรยีนเหมอืนสมยัก่อน เรา

ก็คงตามตัวมันง่ายกว่านี้!”

อักก์กัดฟันเจ็บใจ การแสดงชื่อนักเรียนบนอกชุดยูนิฟอร์มที่

ถกูยกเลิกไปกเ็ป็นอกีผลงานของไอ้พวกช่างประท้วงน่ันละ หาว่าไม่

ปลอดภยักบัเดก็ ละเมดิเดก็ ห่าเหวอะไรไม่เข้าท่า แล้วเป็นไงล่ะ พอ

เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบ!

“รหัสนักเรียนก็มี มึงไม่รู้จักจ�ามาเอง” ความมีเหตุมีผลของ 

ไอ้วัฒน์ขัดใจเขาเสมอ

“หรือมึงจะไปให้อาจารย์ประกาศช่วยตามหาไอ้บ้านี่”

อักก์ไม่ต้องขยับปาก ไอ้วัฒน์ก็เป็นฝ่ายตอบไอ้คัน “มึงจะ

ประกาศว่าอะไร หาผู้ชายผมหยิกๆ ตาลอยๆ มีรอยสักที่ตูดเหรอ”

คนถามไม่รอให้ไอ้คันตอบกลับ ก็หันมาบอกอักก์ “มึงนึกไม่

ออกแล้วจริงๆ ใช่มั้ย ว่าไอ้บ้านั่นมีอะไรเป็นจุดเด่นอีก”

กลิ่น…

กลิ่นหอมแดด…
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แน่ละ ใครจะไปบอกแบบนั้นได้

“ไม่มี” เขาตอบห้วน

“งัน้เรากต้็องปล่อยมนัไปก่อน” ไอ้วฒัน์สรปุ “หวงัว่ามนัจะไม่

ก่อเรื่องอะไรอีก --- หมายถึงถ้ามันเป็นคนร้ายจริงๆ น่ะนะ”

ค�าตดัสนิของไอ้วฒัน์มกัเป็นทีส่ดุ แม้แต่อกัก์ก็ต้องยอมรบัว่า

เหตุผลของมันยากจะแย้งได้

หลังจากช่วยอาจารย์ระบายพวกนกัเรยีนมาสาย พวกเขาพา

กันกลับขึ้นห้อง คาบแรกเป็นโฮมรูม อาจารย์ศนิน่าจะเข้ามาคุยกับ

เด็กในห้องแล้ว

เลือ่นประตกูระจกด้านหน้า ไอเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศซ่าน

ออกมาพอให้รูส้กึสดชืน่ ไอ้คนัเป็นคนร้องบอกอาจารย์ “ขออนญุาต

ครับ!”

อาจารย์ศนกิ�าลังยนือยูท่ีห่น้าห้อง สีหน้าเหน่ือยใจตอนท่ีอยู่

ในห้องปกครองนัน้ถกูกลบด้วยรอยยิม้ชืน่ ยิม้ท่ีท�าให้พวกเดก็ผูช้าย

แซวจนอักก์ต้องท�าตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์อาจารย์บ่อยๆ แกหันมา

พยักให้ กลับเป็นอักก์ที่ก้าวขาไม่ออก

“เฮ้ย” ไอ้วัฒน์ดูจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของเขา “มึงเป็น

อะไร”

เสียงเบาๆ ของมันพลอยเรียกไอ้คันหันมา ต่อเมื่อเห็นว่า

สายตาของอกัก์ก�าลงัจ้องขงึไปยงัมมุหลงัห้อง มนักับไอ้วฒัน์จึงลาก

สายตาตาม ก่อนจะเบิกตาและก้าวขาไม่ออกพร้อมกัน

“หัวหยิก” เสียงไอ้วัฒน์

“ตาลอยๆ” เสียงไอ้คัน

อักก์กลืนน�้าลาย รับลูกทั้งที่ยังไม่ขยับ “เป๊ะเลย!”

ใช่แล้ว ไอ้บ้าเจ้าของกลิ่นแดดนั่น!
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จากที่ไกลลิบๆ มันเวียนมาบังเอิญเข้าห้องน�้าห้องเดียวกัน 

แล้วถึงตอนนี้ มันก็โผล่มาเรียนในห้องเดียวกับเขา ที่นั่งแทบจะติด

กับเขา!

ไอ้หัวหยิกนั่งกอดอกพิงผนังตรงโต๊ะข้างหน้าต่าง พุ่งสายตา

ตรงมาท่ีอักก์เช่นกนั ตาลอยเศร้าคูน่ัน้กลบัสะประกายบางอย่าง เช่น

กันกับรอยยิ้มตรงมุมปาก

รอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเลศนัย
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ไอ้คันเป็นคนยิ้มตลก ยิ้มเหมือนเด็กเล็กๆ ท้ังท่ีจริงมันนิสัย 

หัวงูเหมือนตาเฒ่า

ลองนึกภาพดู มันเป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่เหมือนคิงคอง ติด

นิสัยงุ้มไหล่ลงมาน้อยๆ ให้สูงเท่าเพื่อน --- ไหล่กว้างที่ยิ่งดูกว้าง

เพราะเครื่องแบบนักเรียน เวลาเดิน ไหล่นั้นจะเอียงไปมาท�าให้ดู

เหมือนคิงคองเข้าไปใหญ่ แล้วแขนขาของมันก็ยาวดูเก้งก้างเกะกะ 

ยกเว้นตอนทีอ่ยูต่่อหน้าสาวๆ มันจะรูท้นัทว่ีาควรเอามอืวางไว้ตรง

ไหนเพื่อให้ดูดี นี่แหละ อักก์กับไอ้วัฒน์ถึงไม่เรียกชื่อจริงๆ ของมัน 

ไม่ใช่ทั้งครรลอง แล้วก็ไม่ใช่ทั้งไอ้ลอง แต่เป็นไอ้ ‘คัน’

‘ไอ้พวกห่า ป๊ากูอุตส่าห์ตั้งชื่อว่าลองเพราะกูยาว’

มันไม่ระบุว่าอะไรยาว แต่เป็นอันเข้าใจกันดี ถ้าคุ้ยเข้าไปใน

โทรศัพท์มือถือของมัน ก็จะพบแต่รูปเซ็กซี่ หรือไม่ก็คลิปวิดีโอ 

อย่างว่า

ตอนนัน้ ด้วยหน้าเรยีบๆ เหมอืนทกุท ีไอ้วฒัน์ตอบแทน ‘พ่อ

อุตส่าห์ตั้งชื่อว่าลองเพราะจมูกยาว’

‘คว-!’

ทั้งอักก์และไอ้วัฒน์ต่างตีความว่านั่นคือค�าด่า ไม่ใช่ค�าระบุ

แก้

ไอ้คนัมรีปูหน้าทรงรแีบนๆ คิว้ใหญ่แต่สจีาง กอปรกับดวงตา
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เป็นขีดเลก็ไม่มชีัน้ และรมิฝีปากค่อนข้างหนาสชีมพูอ่อน ใบหน้าจึง

ยิง่ดจูดืไร้การจดจ�า จะมีกแ็ต่จมูกใหญ่คล้ายลิงจมกูงวงเท่านัน้ ท�าให้

มันดูโดดเด่น

หน้าจืดๆ ของไอ้คันควรจะท�าให้มันดูอ่อนเยาว์ เจี๋ยมเจี้ยม 

แต่เพราะเชื้อสายจากเสี่ยใหญ่ผู้เป็นพ่อ นอกจากขี้หลีผู้หญิงไปทั่ว 

มันจึงพร้อมมีเรื่องกับพวกผู้ชายแก๊งอื่นตลอดเวลา ถ้าไม่มีอักก์กับ

ไอ้วัฒน์คอยเคลียร์และดึงสติให้ ไอ้นี่คงโดนตีนตายไปนาน

พวกเขาทั้งสามรู้จักกันตั้งแต่ ม.ต้น ค่าที่รูปร่างสูงใหญ่ สมัย

นั้นจึงถูกจับให้นั่งหลังห้องด้วยกัน ไอ้คันไม่ค่อยตั้งใจเรียน ขี้เกียจ

อ่านหนังสือ แต่มันกลับสอบได้คะแนนดีไม่เคยตก ทั้งที่ไม่เคยโกง

ข้อสอบเลยสักครั้ง 

จะเรียกว่าหัวดีมั้ย---ก็ไม่เชิง

คุณจะเห็นว่าไอ้นี่มีตรรกะแหม่งๆ วิธีคิดของมันก็ออกจะ

เพี้ยนๆ อักก์เคยได้ยินมันพยายามท�าความเข้าใจสูตรเลขด้วย

ทรวดทรงสาว พยายามเข้าถงึไวยากรณ์ภาษาองักฤษด้วยไดอะลอ็ก

หนังอาร์ต่างประเทศ เข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงผ่านทรวดทรงสตรีรุ่น

ใหญ่ ฯลฯ เร่ืองพวกนีม้นัไม่ยอมบอกใครนอกจากเพือ่นสนทิ เพราะ

ใครๆ ชอบคิดว่ามันบ้า

แน่นอน อกัก์เองกค็ดิว่ามนับ้า เขายัง้ปากไว้ทนัตอนทีไ่อ้วฒัน์

พยักหน้าบอก

‘กูก็ก�าลังพยายามท�าความเข้าใจมึงด้วยเสียงตดเหมือนกัน’

ถึงจะเป็นอย่างนั้น แต่ข้อดีของไอ้คันคือมันเป็นคนรักใครรัก

จริง เหตุผลที่มันกล้าปริปากเรื่องความคิดเพ้ียนๆ น้ีกับเพ่ือนก็

เพราะมนัรักพวกเขา กบัคนทีม่นัรกั ไอ้คนัจะจรงิใจ และจรงิจงัขนาด

ตายแทนได้เลย การสมคัรเป็นสารวตัรนกัเรยีนนีก่เ็ช่นกนั ในขณะที่
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ไอ้วฒัน์ลงัเลสองนาน ไอ้คนัตกปากรบัค�าทันทีท่ีรูว่้าน่ันคอืความฝัน

จริงจังของอักก์ และเขาจะท�าได้ไม่สมบูรณ์หากขาดทีมเวิร์กที่ดี

ไอ้คนัไม่เคยเหมอืนคนอืน่ มนัใจใหญ่ โผงผางอย่างกล้าหาญ 

มีแค่บางเรื่องเล็กๆ เท่านั้นท�าให้มันขลาดประหม่า

ถ้าไอ้พวกเด็กช่างประท้วงรู้เข้า คงได้หยิบชูเอาเป็นประเด็น

อีกแน่ แต่ส�าหรับอักก์และไอ้วัฒน์ ความประหม่านั่นถือเป็นเรื่อง 

ไม่เป็นเรื่อง

ก็ได้แต่หวังว่ำมันจะไม่เป็นเรื่องไปตลอดละนะ


