
~ I’m Mynt ~

“ไง! ไอ้เด็กใหม่ มองหน้าลูกพี่กูแบบน้ี อยากมีเรื่อง 

เหรอวะ”

ร่างสูงก�าย�าจดจ้องมองเพื่อนนักโทษสี่ห้าคนที่เดินเข้ามา

ใกล้พร้อมกบัท่าททีีเ่รยีกได้ว่า ‘วนันีต้้องมคีนเสยีเลอืด’ แต่นยัน์ตา

สเีข้มกลับไม่มร่ีองรอยของความหวาดหวัน่ใดๆ เขาเพยีงแค่แสยะ

ยิ้มมุมปากเท่านั้น ซึ่งการกระท�านี้ของเด็กใหม่ท�าเอาเหล่าคน

มองรู้สึกเหมือนถูกย่ัวโมโหทันที ในความคิดของรุ่นพี่นักโทษมัก

เจอท่าทางหยิ่งผยองของรุ ่นน้องนักโทษแบบน้ีเป็นประจ�า 

แน่นอนว่าต้องสั่งสอนสักหน่อย เพราะไม่ว่าโลกข้างนอกไอ้หน้า

หล่อคนนี้จะเก่งกาจหรือเป็นลูกผู้ลากมากดีมีเงินมาจากไหน แต่

ในคุกแห่งนี้ย่อมต้องมีการรับน้องเด็กใหม่อย่างแน่นอน

“เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ ถ้าไม่สั่งสอน...ก็คงไม่รู้จักหลาบจ�า”

หมับ

พลั่ก

Intro
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ผัวะ!

ทันทีที่ร่างแกร่งของผู้มาใหม่ถูกกระชากคอเสื้อแล้วลาก

เหวี่ยงออกจากโต๊ะม้านั่งส�าหรับกินอาหารเย็นด้วยฝีมือของคน

เป็นเด็กเก่า หมัดลุ่นๆ ก็ถูกสวนกลับไปทันที แรงอัดกระแทกบน

ใบหน้าหยาบกร้านของคนที่กะจะมาแค่สั่งสอนเด็กใหม่รุนแรง

พอท่ีคนรอบข้างจะได้ยินเสียงแกรกพร้อมกับที่ฟันหลุดร่วงลง

กระทบพื้นทีเดียวสองซี่!

พึ่บ

ก่อนท่ีอีกหมัดมหากาฬนั้นจะซัดเข้ามายังคนเป็นลูกน้อง 

ซ�้าอีกคร้ัง ผู้ที่ได้ช่ือว่าเป็นลูกพี่ก็ก้าวมายืนตรงหน้าเด็กใหม่ผู้ม ี

หน้าตาหล่อเหลาไม่เกรงใจคนรอบข้าง ผู้ที่แค่เพียงสบตาก็รู้สึก

หมั่นไส้แต่แรกเห็น ไม่ว่าไอ้เจ้าน่ีมันจะก่อคดีอะไรมาก่อนหน้านี้ 

แต่ว่าหากไม่สั่งสอนมันซะบ้าง คนที่เหลือในคุกนี้ก็คงจะไม่มีใคร

เคารพลูกพี่แบบเขาอีกแล้ว

ไม่ทันได้คิดถึงผลงานฟันชโลมเลือดสองซ่ีฝีมือของคน 

ตรงหน้า ผู้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ประจ�าคุกก็นึกฮึกเหิมไปเองพลางง้าง

หมัดเพ่ือแสดงศักยภาพให้คนได้รับรู้ว่าฉายาลูกพี่นี้ไม่ได้ได้มา

เพราะโชคช่วย

ฟิ้ววว

หมับ

กร๊อบบบ

“อ๊ากกก”

แค่เพียงหมัดเหวี่ยงแหวกอากาศมาด้วยความเร็ว แต่คน 

ตัวสูงก็ต้ังรับได้ทัน ก่อนจะใช้มือใหญ่คว้าบิดข้อมือคนเป็นลูกพี่
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อย่างแรงจนเสียงกร๊อบนั้นช่างสะเทือนใจผู้สังเกตการณ์

‘หักแน่ๆ บังเอ๊ย! หักแน่ๆ’

มีเพียงค�านี้เท่านั้นที่ดังในหัวทุกคนอย่างพร้อมเพรียงกัน 

พลันขาของเหล่าคุกมุงทั้งหลายก็ถอยหลังไปคนละก้าวแบบมิได้

นัดหมาย

ผู้ถูกกระท�านิ่วหน้าร้องโอดครวญอย่างเจ็บปวด เสียงของ

กระดูกข้อมอืทีถู่กบดิดงัลัน่จนเสยีงหึง่ๆ ของผูช้มทัว่บรเิวณเงยีบ

ลง ได้ยนิเพยีงเสยีงหายใจอย่างตดิขดั ก่อนทีเ่ข่าของคนเป็นลกูพี่

จะถูกกระแทกอย่างแรงจนทรุดลงกับพื้นอย่างจ�ายอม

ไอ้หมอนี่มันเป็นใคร ก่อคดีอะไรมากันแน่

“หยุด!”

เสียงของผู้คุมที่ยืนดูเชิงอยู่ไม่ไกลมาสักพักดังลั่นขึ้น เป็น

ครั้งแรกที่เหมือนเสียงสวรรค์ช่วยชีวิตและหน้าบางๆ ของผู้หา

เรื่องก่อนไว้ทัน เพราะเรื่องวิวาทในสถานที่แบบนี้เกิดขึ้นแทบทุก

วัน จนพวกผู้คุมเลิกใส่ใจไปแล้ว มันไม่ต่างจากละครหลังข่าวที่ 

น่าตื่นเต้นส�าหรับเจ้าพวกนี้นักหรอก ทะเลาะกันไป สุดท้ายก็หนี 

ไม่พ้นกันในคุกอยู่ดี แต่ว่าหากวันน้ีไม่เข้ามาห้ามเสียหน่อย ก็ดู

เหมือนว่าคงจะต้องมีคนเจ็บหนักเป็นแน่

ตึง!

ผูก่้อเหตทุัง้สองถกูโยนเข้ามาในห้องขงัพเิศษเพือ่ให้เคลยีร์

กันเอง อยากจะตีก็ตีกันให้ตายซะในนี้ ไม่ต้องท�าการเชือดไก่ให้

ลิงท่ีไหนดูทั้งนั้น ผู้คุมเองก็เบื่อกับการแบ่งพรรคแบ่งพวกและ

เขม่นกันไปมาในคุกเหลือเกิน ในความคิดของเขานั้นยังไงพอพ้น
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โทษไป คนอย่างเจ้าพวกน้ีก็เป็นได้แค่ประชากรชั้นล่างในสังคม

อยู่ดี

“...”

“...”

พอถกูจบัให้มาอยูด้่วยกนัต่างกไ็ม่มใีครเริม่ลงมอืก่อน เพยีง

แค่มองหน้ากนัอย่างคมุเชงิ คนได้รบับาดเจบ็ทีข้่อมอืขวากร็บัรูไ้ด้

ว่าไอ้เดก็ใหม่นีมี่ฝีมอืมากพอควร แต่เขาก็เสียหน้าต่อหน้าไอ้พวก

ข้างนอกนั่นไปซะแล้ว นึกถึงตรงนี้ก็เจ็บใจ แต่เขาไม่อยากเจ็บตัว

ไปมากกว่านี้

หากเป็นมิตรกันได้ก็คงไม่ถือว่าแพ้นี่นะ

“มึงชื่ออะไร”

เป็นเขาเองทีเ่ริม่บทสนทนาต่อเดก็ใหม่ทีน่ัง่พงิผนงัด้านตรง

ข้ามก่อน ห้องน้ีขนาดแค่สองเมตรคูณสองเมตรเท่านั้น ต่อให้

อยากหนีหน้าก็มองเห็นกันได้ชัดเจนอยู่ดี

“แหลม”

คนหน้าคมเจ้าของดวงตาสนีลิสดุลกึล�า้พดูชือ่ตวัเองโดยไม่

ได้ถามชื่อของคนที่อุตส่าห์ชวนคุย ด้วยแววตาคู่นี้ไม่รู้เลยว่าเขา

ก�าลังคิดสิ่งใดอยู่ อีกทั้งไม่ได้มีท่าทางอยากจะมีเรื่องด้วย มองไม่

ออกเลยว่าไอ้แหลมคนน้ีต้องการอะไรจากเขา...หรือว่าแค่อยาก

อวดฝีมือเพื่อให้ใครๆ ในคุกนี้เกรงขามมันกันแน่

“กูชื่ออัฟฮัม...มึงรู้จักกูมั้ย”

คนชวนคยุฉกียิม้คล้ายอยากจะโอ้อวดชือ่เสยีงอันเลือ่งลอื

พร้อมประวัติอันโชกโชนของตัวเองให้ไอ้แหลมฟัง มันจะรู้คดีอัน

โด่งดังท่ีเขาก่อเอาไว้ก่อนเดนิเข้าคุกมาหรอืไม่ ถ้าหากไม่รูก้ค็งต้อง
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สาธยายให้มันฟังซะแล้ว

“กูไม่รู้จัก”

สิน้ค�าพดูของไอ้แหลม ดวงตาของอัฟฮัมกฉ็ายแววไม่พอใจ

อยูส่่วนหนึง่ หรอืมนัจะไม่ใช่คนในพืน้ทีน่ีก้นัแน่ แล้วมนัมาก่อเหตุ

อะไรในจังหวัดนี้กัน...มีใครไม่รู้จักบังอัฟฮัมด้วยหรือ

มองๆ มันอีกทีหน้าตานั่นก็ดูดี จมูกโด่งเป็นสันสวยรับกับ

ดวงตาเรยีวคมดดูดุนั จะว่าหน้าตาเหมอืนคนไทย แต่กม็เีสีย้วหน่ึง

ท่ีดูเหมือนไม่ใช่ไทยแท้ แต่ก็ไม่รู้ว่าผสมชาติใดกันแน่ รูปร่างก็ดู

ก�าย�าสมชายชาตร ีไม่รูว่้าก่อนหน้านีค้นคนนีท้�าอาชพีใดกนั มอง

ไม่ออกเลยว่าไอ้แหลมคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

“โถ่! ไอ้หนุ่มนี่ไม่รู้จักกูซะได้” คนเรียกตัวเองว่าบังเปลี่ยน

น�้าเสียงพลางขยับตัวมาน่ังใกล้ไอ้แหลมแล้วฉีกยิ้มเผล่อวดเขี้ยว

เหล็กส่งให้คนมอง ซึ่งคู่สนทนาเพียงแค่หันมามองนิ่งๆ เท่านั้น

“แล้วมึงเป็นใครงั้นหรือ”

พอเห็นว่าคนหน้าตาดีท่าทางดูมีฝีมือเปิดโอกาสให้เขาได้

บรรยายกิตติศัพท์ของตัวเอง ไม่รอช้า อัฟฮัมรีบเอ่ยปากเล่า

วีรกรรมของตัวเองทันที

“กูคือบังอัฟฮัม ใครๆ ก็รู้จักกูดีในฐานะพ่อค้ายารายใหญ่”

“งัน้ท�าไมพ่อค้ายาทีย่ิง่ใหญ่อย่างบงัถงึได้มจีดุจบเช่นนีล่้ะ” 

น�า้เสียงเหมอืนจะเย้ยหยนั ทว่าสหีน้าของคนยอกย้อนกลบัไม่ได้

เปลี่ยนไปสักนิด 

อัฟฮัมเพียงแค่หรี่ตาลงมองบุคคลตรงหน้า แสงไฟริบหรี่ที่

ส่องสว่างทั้งห้องตกกระทบลงบนใบหน้าของคนที่เรียกตัวเองว่า

แหลม คนคนนีเ้หมอืนน�า้ทะเลทีด่เูหมอืนใสสะอาด แต่กล็กึล�า้จน
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มองไม่เห็นก้นบึ้ง

“กูฆ่ายกครัวครอบครัวหนึ่งมา”

อัฟฮัมพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ แล้วเหลือบมองปฏิกิริยา

ของคนฟัง คาดหวงัว่าไอ้แหลมจะต้องตกใจ ทว่ากผ็ดิคาด ดวงตา

สนีลิเรยีบนิง่ ใบหน้าน่ิงเฉยไม่แสดงความรูส้กึใดๆ ไม่ยนิดยีนิร้าย

กับสิ่งที่ได้ฟังสักนิด

“แล้วท�าไมถึงฆ่าล่ะ” คนชื่อแหลมสบตามองตอบคนที่จ้อง

มองมาก่อน น�้าเสียงเหมือนต้องการให้คนพูดนั้นเล่าต่อ 

อัฟฮัมเพียงกระแอมในล�าคอก่อนจะเล่าต่ออย่างอวดอ้าง

“ครอบครัวนั้นต้องการจะเปิดโปงธุรกิจของบังน่ะสิ...มันก็

ช่วยไม่ได้ที่บังต้องลงมือเพ่ือไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่คนอ่ืนที่คิดจะ

มาทรยศได้อีก”

ไอ้แหลมเพียงแค่พยักหน้ารับรู้ ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวต่อ

ความโหดเหี้ยมใดๆ ของบังอัฟฮัม ในแววตาก็เหมือนคิดอะไร 

ในใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมา

“แล้วถูกต�ารวจจับได้ยังไงเหรอบัง”

“ฮึ! บังยอมมอบตัวเอง”

ไอ้แหลมเพียงแค่กระตุกคิ้วเป็นเชิงสงสัย ท�าให้อัฟฮัมต้อง

เล่าต่อ กค็ยุกนัมาตัง้นานกว่าคนฟังจะอตุส่าห์มปีฏกิริยิาร่วมทัง้ที 

ไม่ให้รีบโม้ได้อย่างไร

“บังกล้าท�า บังก็กล้ารับ เรามันลูกผู้ชายอยู่แล้วหลาว!”

คนฟังพยักหน้าเหมือนเข้าใจความหมายของคนเป็นลูก

ผู้ชาย ก่อนจะยกยิ้มแล้วจ้องมองคนตรงหน้าอีกครั้ง

“ไม่ใช่ว่าบังต้องการจะปกป้องใครอยู่หรอกหรือ”
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แน่นอนว่าหากมอบตัว ยังไงก็ได้เว้นโทษประหาร ไม่แน่ว่า

อาจจะตดิคุกเพียงไม่ก่ีปีด้วยซ�า้ ดแูล้วความเป็นอยูข่องบงัในคกุนี้

กไ็ม่ได้เดอืดร้อนสกัเท่าไร แต่ว่าบังอฟัฮมัใช่คนทีล่งมอืฆ่าล้างครวั

นั่นจริงๆ น่ะหรือ

“อย่ามาท�าเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยไอ้แหลม...บังไม่ได้ปกป้อง

ใครทั้งนั้น”

“...”

คนฟังเพียงแค่พยักหน้ารับ และไม่ได้มีท่าทีจะเถียงต่อ 

ท�าให้คนชวนคุยต้องหาเรื่องพูดอีกครั้ง ไม่อยากให้มันเดดแอร ์

นี่นะ

“แล้วมึงล่ะ...โดนคดีอะไรมา”

คนชือ่แหลมเพยีงแค่กระตกุยิม้มมุปากแล้วมองตอบอฟัฮมั

ด้วยดวงตาวาวเหมือนเสือร้าย คล้ายกับว่ารอให้คนชวนคุยถาม

ประโยคนี้อยู่นาน

“ฆ่าคน...”

เมื่อไอ้แหลมพูดจบ บังอัฟฮัมก็เหมือนเจอเพื่อนที่ถูกใจ 

แท้จริงแล้วก็ถูกคดีเดียวกันสินะ พ่อหนุ่มนี่ก็คงจะเป็นนักฆ่า

นั่นเอง มิน่าล่ะถึงมีฝีมือต่อสู้คล่องแคล่วเช่นนี้

“เหยื่อคือใครกันล่ะ”

“อาฟตาบ”

“!”

ปากคอของคนฟังสัน่ไปหมด ก่อนจะชีห้น้าคนทีอ่ตุส่าห์รูส้กึ

ถูกชะตา แต่ก็อ่อนแรงไปทั้งกายเช่นกัน อยากปฏิเสธสิ่งที่เพิ่งได้

ฟังมา ไม่มีทางเป็นเรื่องจริงแน่ๆ 
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“เป็นไปไม่ได้! หวาอาฟตาบต้องยังอยู่ดีแน่! กูไม่เห็นรู้เรื่อง

นี้เลย”

“หึๆ เสียงโหยหวนและกลิ่นคาวเลือดน้ัน...กูยังจ�าได้อยู่

เลย” ไอ้แหลมพูดด้วยเสียงเรียบนิ่งก่อนจะส่งยิ้มเหมือนพูดเรื่อง

ดินฟ้าอากาศทั่วๆ ไป คล้ายไม่สนใจท่าทางลุกลี้ลุกลนของคนฟัง

“ปะ...เป็นไปไม่ได้”

“บังรู้จักอาฟตาบด้วยหรือ”

คนถามยกคิ้วขึ้นจดจ้องมายังบังอัฟฮัม สีหน้าเลิ่กลั่กและ

คิ้วขมวดของเขาท�าเอาไอ้แหลมยิ่งท�าหน้าสงสัยก่อนจะเค้นถาม

กลับไป

“บังอุตส่าห์ปกป้องหวา...แล้วหวาจะมจีดุจบแบบนีไ้ด้อย่างไร 

...มึงบอกมานะ! ว่าใครกันสั่งคนมาฆ่าหวาอาฟตาบ”

เสียงเน้นหนักในประโยคหลังคล้ายต้องการถามไอ้แหลม 

ซึ่งคนถูกถามก็มองตอบกลับมาเช่นกัน

“บังมาอิล”

“เป็นไปไม่ได้! หวาอาฟตาบฆ่าบังมาอิลไปแล้ว ศพก็ถูกท�า

พิธีไปแล้ว อย่ามาพูดจาไปเรื่อยนะไอ้แหลม!”

ดวงตาวาววาบเป็นประกายของคนชื่อแหลมท�าเอาใจของ

คนถามหวาดหวั่น อยากคาดคั้นความจริงจากบุรุษน่าสงสัยคนนี้

จริงๆ 

“สรุปแล้วฝีมือใครกันแน่ที่ฆ่ายกครัวมาอิล...อาฟตาบน่ะ

หรือ”

“ก็ต้องหวาอาฟตาบน่ะสิ! บังเห็นกับตาว่าหวาลงมือกับ 

มาอิลและลูกเมียยังไง”
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เสียงของบังอัฟฮัมสั่นเครือ คล้ายยังรับไม่ได้กับข้อมูลของ

ไอ้แหลม หวาอาฟตาบจะจากโลกน้ีไปง่ายๆ ได้อย่างไรกนั ทกุคน

ต่างพร้อมจะปกป้องหวากันทั้งนั้น

“แล้วท�าไมคนที่เข้าคุกถึงไม่ใช่อาฟตาบ”

“บญุคณุของหวาอาฟตาบมากมายเกนิกว่าบงัจะตอบแทน

ได้ ไหนจะธุรกิจที่หวาต้องดูแลอีก ยังไงหวาก็ติดคุกไม่ได้...”

“สรุปแล้ว...คนที่ฆ่ายกครัวบังมาอิลตัวจริงก็คืออาฟตาบ

สินะ”

“ก็ใช่น่ะสิ! หวาอาฟตาบคือคนฆ่าบังมาอิล!”

ฮึ!

เหมือนอฟัฮมัเพิง่จะรูต้วัว่าได้หลดุพดูสิง่ใดออกไปกต็อนที่

คนชือ่แหลมผดุลกุขึน้ยนืพร้อมกบัทีป่ระตหู้องขงัเปิดออกซะแล้ว

“บันทึกวิดีโอและเสียงทั้งหมดของพยานแล้วใช่มั้ย”

ท่าทขีองไอ้แหลมเปลีย่นไปพร้อมกับน�า้เสยีงราบเรยีบทีพ่ดู

กับบุรุษในชุดสีกากี ภาพตรงหน้านี้ท�าเอาบังอัฟฮัมขนลุกชัน ตัว

ชาวาบไปทุกอณู...อัดวิดีโออะไร พยานอะไรกัน

“ครับ”

นายต�ารวจหนุ่มตอบรบัค�าพดูของไอ้แหลมพลางยกมอืขึน้

ตะเบ๊ะ ส่วนไอ้แหลมเพียงแค่พยักหน้าแล้วเดินผ่านไปอย่างไม่

ใส่ใจ ทิ้งอีกคนในห้องขังที่ยังคงนั่งช็อกและไม่เข้าใจสถานการณ์

ที่ก�าลังเผชิญ

“นี่มันเรื่องอะไรกัน!”

คนถูกหลอกด้วยละครชุดใหญ่ยังคงงุนงงและตามไม่ทัน 

รู้สึกเหมือนตัวเองพลาดปล่อยไก่ตัวอ้วนไป
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“ยังไงก็คงต้องให้การในช้ันศาลต่อไป...หวังว่าบังคงจะไม่

ให้การเท็จอีก”

“ไอ้แหลม! มะ...มึงเป็นใคร”

บังอัฟฮัมรีบวิ่งตาม แต่ถูกนายต�ารวจจับตัวเอาไว้ก่อน จึง

ท�าได้เพียงตะโกนถามคนที่ก�าลังจะเดินจากไป 

คนตัวสูงเพียงแค่หันหน้ากลับไปมอง แต่ก็ไม่มีค�าพูดใดๆ 

หลุดออกมาสักค�า

“ขอบคุณผู้พันมากๆ เลยนะครับที่คิดแผนการนี้ออก ไม่

อย่างนั้นพวกเราคงต้องจับแพะแบบนี้แล้วปล่อยคนช่ัวตัวจริง

ลอยนวลไปอีกหลายปี”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ มันคือหน้าที่ของผม”

คนมียศเป็นพันเอก หัวหน้าทีมหน่วยรบเฉพาะภารกิจ

พิเศษท�าเพียงแค่ย้ิมรับก่อนจะเดินจากไปเงียบๆ ยังไงมันก็คือ

หน้าที่ของเขา ต่อให้เสี่ยงตายหรือยากกว่านี้ เขาก็ต้องท�าให้ได้...

เพราะหน้าท่ีของเขาคือการรับใช้ประเทศนี้ ต่อให้แลกด้วยชีวิต 

ก็ยอม
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- 1 -

“ยืนถอนหายใจจนปอดแฟบไปหมดแล้วมั้งคุณผู้พัน”

ผูช้ายหน้าตากวนบาทาเอ่ยเสยีงสดใสพลางยกัคิว้ให้ร่างสงู

ทีย่นืสบูบหุรีพ่งิราวระเบยีงกว้างของเพนต์เฮาส์สดุหรใูจกลางเมอืง

ใหญ่ 

คนถกูทกัว่าปอดแฟบเพยีงแค่ปรายตามองคนเป็นเพือ่นรกั

ก่อนจะรีบดับบุหรี่ในมือ...ถึงจะชอบเผาปอดตัวเอง แต่ก็ไม่เคย

คิดอยากจะเผาปอดคนอื่นไปด้วยจริงๆ เขาถึงได้หนีมาสูบบุหรี่ 

ในที่ลับตาคนขนาดนี้ แต่ไอ้เพื่อนสนิทคนนี้ก็ยังจะตามมาจนได้

“ไอ้โฟร์ทให้มาตามกูเหรอ” คนถูกเรียกว่าผู้พันเอ่ยถามถึง

เพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าของเพนต์เฮาส์นี้ 

คนถกูถามไม่ได้ตอบกลบัในทนัท ีซ�า้ยงัมายนืพงิราวระเบยีง

เงยหน้ามองดาวข้างๆ เขาอีก ค�่าคืนน้ีดวงดาวบนฟ้าส่องแสง

ระยบิระยบั แต่กไ็ม่อาจสูแ้สงจากตกึสงูระฟ้าของเมืองใหญ่ทีก่ลบ

แสงธรรมชาตไิปจนสิน้ ทว่าความวบิวบัหนึง่ทีบ่าดใจคนเป็นผูพ้นั
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ได้มากท่ีสุด...ก็คงจะเป็นแสงประกายจากแหวนบนนิ้วนางข้าง

ซ้ายของเพ่ือนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอย่าง ‘หมอแมคควีน’ 

คนนี้

“กูขอยืนตรงนี้สักพักหนึ่งเถอะ”

คนเป็นหมอถอนหายใจแล้วมองออกไปยงัตึกรามบ้านช่อง

ไกลๆ ท่าทางของแมคควีนท�าให้คนเป็นผู้พันรู ้สึกห่วงขึ้นมา 

เพราะเจ้าหมอนี่มักจะแสดงท่าทีสนุกสนานและร่าเริงเสมอ แต่ก็

ไม่อาจมีใครล่วงรู้ถึงความคิดลึกๆ ของแมคควีนได้เลย นั่นคือ 

สิ่งที่ผู้พันสัมผัสได้

“เป็นอะไร”

เสียงนุ่มทุ้มอ่อนโยนเอ่ยถามออกไปอย่างแสดงถึงความ

เป็นห่วง แต่คนพูดเองก็ต้องพยายามปิดกลั้นความรู้สึกบางส่วน

ลึกๆ ในใจของตัวเอง นั่นก็ด้วยเกรงใจแหวนบนนิ้วนางที่เปล่ง

ประกายอวดอ้างความเป็นเจ้าของไอ้คุณหมอจอมกวนคนนี้

“กูไม่อยากโตไปกว่านี้เลยว่ะ”

คุณหมอศัลยกรรมคนเก่งพูดพลางยิ้มเจื่อนส่งมาให้คน 

ตัวสูง ในค�าพูดของมันเคลือบแฝงความหมายโดยนัยบางอย่างที่

ผู้พันเองก็ไม่กล้าจะตีความ...หรือสามีของเจ้าหมอนี่จะดูแลมัน 

ไม่ดีเท่าที่ควร

“ทะเลาะกับไอ้คิงเหรอ”

ถ้าหากเพื่อนรักทั้งสองคนอย่างคิงและควีนจะทะเลาะกัน

จรงิๆ เขากค็งต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วละ ถงึพวกมนัจะเป็นคูส่ามี

ภรรยากัน แต่คิงก็เคยสัญญากับเขาแล้วว่าจะดูแลแมคควีนเป็น

อย่างดี...ชดเชยที่ผู้พันอย่างเขาไม่มีสิทธิ์ได้อยู่เคียงข้างคุณหมอ
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“ไม่ใช่แบบนั้นโว้ย!”

ค�าพดูของแมคควนีท�าให้คนเป็นทหารต้องหยดุฝีเท้าลงแล้ว

หันกลับไปมองหน้ามันอีกครั้ง จะพูดอะไรก็รีบพูดเถอะแมคควีน 

เพราะตอนนีจ้ติใจของเขามนัว้าวุน่ไปหมดแล้ว ทัง้ๆ ทีเ่คยสญัญา

กับไอ้โฟร์ทและไอ้คิงไปว่าจะตัดใจจากแมคควีน แต่แค่เห็นคนที่

โตมาด้วยกันท�าหน้าเศร้า ก็เหมอืนว่าหวัใจพลอยเจบ็ปวดไปด้วย

ซะอย่างนั้น

“...”

“กูแค่...รู้สึกว่าชีวิตหลังการแต่งงานมันไม่เหมือนเดิมว่ะ”

‘ผู้พันเต้น’ หรือ ‘พันเอกตฤณภัทร’ ท�าเพียงทอดถอนใจ

แล้วหันไปมองทิวทัศน์เมืองยามค�่าคืนอีกครั้ง

นี่คงเป็นบทบาทใหม่ที่เขาต้องได้รับสินะ คือการท�าตัวเป็น

ท่ีปรกึษาปัญหาครอบครวัให้เพือ่นรกั...จะว่าไปแล้วตอนนีท้ัง้กลุม่

เพ่ือนของเขาก็เหลือเพียงเขาแค่คนเดียวที่ยังไม่มีครอบครัวหรือ

คนรัก

ก็จะมีได้อย่างไรล่ะ ถ้ายังตัดใจจากคุณหมอนี่ไม่ได้สักที

“คิงมันท�าตัวไม่ดีกับมึงเหรอ”

แมคควนีส่ายหน้าแล้วย้ิมบางๆ เมือ่เอ่ยถงึคนรกัของตวัเอง 

เห็นท่าทีของเพื่อนรักแบบน้ีแล้วผู้พันเต้นก็เบาใจ อย่าง

น้อยพวกมันก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรือท�าให้เขาต้องเป็นกังวลกับ

ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้...แบบนี้ก็ดีแล้ว

“คิงมันดีกับกูมากๆ เว้ย กูก็ยังเป็นหมอผ่าตัดเหมือนเดิม 

คิงมันก็บริหารบริษัทได้ดีแบบเดิม จะว่าไปมันก็ดีที่ชีวิตเรามี 

อีกคนมาเติมเต็ม”
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“...”

อะไรกัน จะอวดชีวิตรักของตัวเองงั้นเหรอไอ้ควีน 

“แต่...กูแค่รู้สึกห่างๆ กับพวกมึง จะท�าอะไรเหมือนตอน

ก่อนแต่งงานกไ็ม่ได้ จะเทีย่วเล่นสนุกก็ไม่ได้ เข้าใกล้ใครกต้็องระวงั

หตูาของไอ้คงิ นดิหน่อยกเ็ป็นข่าวได้...มงึเข้าใจมัย้ว่าชีวติเหมอืน

มีคนคอยจ้องมองอยู่มันอึดอัดยังไง”

คนเป็นผู้พนัพยักหนา้ตอบวา่เขาเขา้ใจ คิงเองเป็นผู้บรหิาร

หนุ่มชื่อดังที่ใครต่างก็รู้จัก แถมมันยังหวงควีนมากๆ ด้วย...แต่ก็

นั่นละ เป็นปกติของไอ้คิง มันรักมันหวงควีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

ยังไงเขาก็คงท�าได้แค่เห็นใจเพื่อนรักแค่นั้น

“ฮะแอ้ม!”

ยงัไม่ทนัทีผู่พ้นัจะได้แตะมอืลงบนไหล่บางของเพือ่นรกัเพือ่

ปลอบโยน เสียงกระแอมของคนหน้านิ่งเจ้าของแหวนบนนิ้วนาง

ของแมคควนีกด็งัขึน้พร้อมกับทีเ่ขามายืนในระยะประชดิ ก่อนจะ

เอ้ือมมือโอบไหล่ภรรยาของตัวเองแล้วรั้งเข้าใกล้ร่างสูงของตน

อย่างต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ

การกระท�านี้ของ ‘คิง’ ท�าเอาผู้พันเต้นแสยะยิ้มมุมปาก

อย่างระอาความขี้หึงของเพื่อนรัก

“มึงมาท�าไมเนี่ย”

คนเป็นภรรยาที่เพิ่งจะนินทาสามีรีบหันไปค้อนวงใหญ่ให้

คิง ชักจะอายเพื่อนเหลือเกินเพราะพฤติกรรมของสามี

“โฟร์ทให้มาตามไปทานข้าว”

เห็นชัดๆ ว่ารีบตามมาเพราะอารมณ์หึงล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับ 

‘โฟร์ท’ สถาปนิกหนุ่มเจ้าของร้านเหล้าชื่อดังและยังเป็นเจ้าของ
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เพนต์เฮาส์นี้สักนิด

ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คุณคิงจะหึงอะไรเขานักหนา หากผู้พันเต้น

คดิจะแย่งมาจรงิๆ กลวัว่าคงิเองกค็งไม่มทีางได้เจอหน้าควนีแน่ๆ 

เพราะผู้พันคงเอาหมอแมคควีนไปซ่อนไว้สักมุมในโลกอย่าง

แน่นอน

“เออๆ กูไปแล้วๆ”

“...”

พอสองร่างเดินเคียงคู่กันจากไป ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ยืน

อยูก่จ็ดุบหุรีอ่กีมวนยกข้ึนสบู ปล่อยให้สายลมเบาๆ ปะทะใบหน้า

นิ่งเฉยที่ภายนอกเหมือนไม่รู้สึกอะไรของตน แต่ตอนนี้ในใจปวด

หนึบชาจนไม่อาจอธิบายได้

“ครอบครัว?”

เขาพมึพ�าเบาๆ กบัตวัเอง ชวีตินีพ้นัเอกตฤณภทัรไม่เคยได้

พบเจอกบับดิาและมารดาแท้ๆ ของตวัเองสกัครัง้ ไม่รูช้าตกิ�าเนดิ

ของตวัเอง ในความทรงจ�ามเีพยีงแค่ค่ายทหารเท่าน้ันทีเ่ขาเติบโต

มา โดยมีพลเอกนรินทร์และคุณหญิงมณี บิดามารดาของหมอ

แมคควีนที่เลี้ยงดูเขาเสมือนเป็นบุตรแท้ๆ ของตัวเอง

“...”

จีร้ปูพยคัฆ์ค�ารามสทีองทีแ่ขวนตดิตวัมาตัง้แต่ก�าเนดิยงัคง

ห้อยอยู่กลางอก เขาเองก็อยากรู้ว่าครอบครัวของเขาจะยังตาม

หาเขาอยู่หรือไม่...แล้วถ้ามีโอกาสได้พบเจอกัน ชีวิตของเขาจะ

เปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อค�าว่าครอบครัวของเขาในตอนนี้มีเพียงแค่

พลเอกนรินทร์และคุณหญิงมณี เพ่ือนสนิทในแก๊ง ‘ด�าไม่ห่าง

เหิน’ และเพื่อนทหารในหน่วยรบเฉพาะภารกิจพิเศษเท่านั้น
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และหากว่าครอบครัวที่แท้จริงของเขาเป็นคนไม่ดี...เขาจะ

รับได้หรือไม่

[ราชสีห์ จะเข้าตึกในอีกหนึ่งนาที]

[ไวเปอร์ ซ้ายพร้อม]

[คอบร้า ขวาพร้อม]

[อีเกิ้ล บนพร้อม]

…

[ราชสีห์เหยียบแท่น]

“พยัคฆ์เคียง”

ร่างสูงก�าย�าในชุดสทูเข้ารปูเดนิเข้าขนาบข้าง ‘พรนิซ์ลอีาห์’ 

เจ้าชายแห่งประเทศ ‘ซารีเซยี’ บคุคลเป็นเจ้าชายช่างงดงาม งาม

มากกว่าในพระฉายาลักษณ์ที่คนเป็นผู้พันได้เห็นมากนัก รูปร่าง

บอบบางในส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ผิวขาวดุจหิมะ

แรก ดวงหน้าสงบเรียบนิ่ง แต่น่ามองไม่มีเบื่อ ด้วยดวงตากลมโต

สวยเป็นประกายทอดมองไปข้างหน้าอย่างมาดม่ัน ตลอดจนจมูก

โด่งได้รูปรับกับริมฝีปากงามสีแดงสดอย่างเป็นธรรมชาติ งดงาม

จนผู้ได้มองต่างตะลึงงัน ทว่าความเย่อหยิ่งบนใบหน้าน้ีกลับ

เสมือนเหยียบทุกคนบนโลกไว้ใต้เท้า

ถึงแม้เจ้าชายจากต่างแดนเองจะมีทหารองครักษ์ติดตาม

จ�านวนหนึ่ง แต่ด้วยภาวะไม่สงบสุขในประเทศซารีเซีย ท�าให้

สถานการณ์ของเจ้าชายลีอาห์ในประเทศนี้น่าห่วง หากเกิด

เหตกุารณ์ไม่คาดฝันขึน้ในดนิแดนนี ้อาจกลายเป็นชนวนสงคราม

ระหว่างประเทศได้
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พันเอกตฤณภัทรในฐานะหัวหน้าหน่วยรบเฉพาะภารกิจ

พิเศษจะท�าให้การเซน็สญัญาการค้าทรพัยากรในประเทศนีส้ะดดุ

ไม่ได้ เขาจึงไม่ไว้ใจแม้แต่ทหารจากซารีเซีย

“ถวายพระพรฝ่าบาท”

“...”

คนเป็นเจ้าชายเพียงแค่ปรายตามอง บนดวงหน้างามเกิน

ชายไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ไม่ยิ้ม ไม่พยักหน้า ท�าเพียงแค่มอง

เท่านั้น ผู้เป็นรัฐมนตรีจึงแก้เก้อด้วยการเดินน�าพระองค์ไปนั่งยัง

โต๊ะรับแขกเพื่อเตรียมลงพระนามเซ็นสัญญาทันที

“สญัญานีไ้ด้ส่งให้ราชเลขาฯ ของพระองค์แล้ว...กระหม่อม

คิดว่า...”

“เราอ่านแล้ว”

เอ่ยเสียงราบเรียบเฉยเมยขัดก่อนจะหย่อนกายนั่งลงบน

เก้าอี้บุนวมอย่างดีด้วยท่าทางสง่างามประหนึ่งภาพวาด ทั้ง 

นกัข่าวและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต่างยกกล้องรวัถ่ายรปูเกบ็ภาพนีเ้อา

ไว้ทันที แสงแฟลชวาบจากกล้องหลายตัวส่องมายังเจ้าชายและ

รัฐมนตรี รวมถึงทหารองครักษ์จนตาพร่าไปตามๆ กัน

“ปิดแฟลช!” คนข้างตวัองค์ชายเอ่ยเสยีงทุม้ต�า่ดงัจนทกุคน

ต่างลนลานรีบปิดแฟลชกล้องถ่ายรูปทันที 

เจ้าชายไม่ได้ใส่ใจการถูกถ่ายรูปนัก พระองค์เพียงอยาก 

รีบเซ็นสัญญาแล้วรีบกลับประเทศซารีเซียไปก็เท่านั้น ในขณะนี้

ไม่มีสถานที่ใดบนโลกที่จะปลอดภัยต่อตัวพระองค์สักแห่งเดียว

แกรก

พึ่บ!
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ขณะวางปากกาลงหลังเซ็นสัญญา ไฟทั้งห้องก็ดับวูบลง

ทนัท ีเสยีงโหวกเหวกโวยวายดงัขึน้รบกวนประสาทสมัผสัทางการ

ได้ยนิของพันเอกตฤณภทัร ร่างก�าย�าของเขาถกูกระแทกชนจนเซ

เกือบล้ม โดยสัญชาตญาณจึงรีบพุ่งคว้าตัวคนบนเก้าอี้บุนวม แต่

กลับพบเพียงความว่างเปล่า

“คุ้มกันเจ้าชาย!”

ขณะที่ดวงตาคมก�าลังจะปรับสภาพเข้ากับความมืดได้ ไฟ

ในห้องก็สว่างจ้าขึ้น ก่อนเขาจะพบว่าบนเก้าอ้ีของเจ้าชายแห่ง 

ซารเีซยีไม่มคีนอยูแ่ล้ว มเีพยีงท่านรฐัมนตรบีนเก้าอ้ีฝ่ังตรงข้ามที่

ท�าหน้าตาเลิ่กลั่กเหมือนบ้านหายอยู่อย่างนั้น

“เจ้าชาย! เจ้าชายหายไปแล้ว!”

ผู ้พันไม่มีเวลาจะปลอบโยนความตื่นตระหนกของท่าน

รัฐมนตรี เขาเหน็การเคลือ่นไหวบางอย่างของเงาผ้าม่านทางเดนิ

หลังผนังที่เปิดออกสู่ทางหนีไฟ ผู้พันจึงรีบสั่งการทันที

“ตีแมว!”

ตึง ตึง

สิ้นเสียงค�าสั่งของผู้พัน เสียงกลไกการท�างานทุกอย่างใน

ตึกก็ดังขึ้น ทั้งประตูทางเข้าออกก็ถูกปิดจนสิ้น รวมถึงลิฟต์ก็หยุด

ท�างาน

คนตัวสูงรีบวิ่งตามเงาน้ันไปทันที ตอนนี้เอาชีวิตของเขา

เป็นเดิมพันเพื่อความปลอดภัยของเจ้าชาย หากเกิดอะไรขึ้นมา 

คาดว่าไม่เพยีงแต่เขาเท่าน้ันทีต้่องสละชีวติเพือ่แสดงความบรสิทุธิ์

ใจ อาจรวมถึงชีวิตของเพื่อนร่วมภารกิจคนอื่นด้วย

ตึก ตึก ตึก ตึก



25

~ I’m Mynt ~

เสียงรองเท้าหนังกระทบลงบนพ้ืนหินอ่อน กระชับปืนใน

มือแน่น เงาสองร่างเคลื่อนไหวด้านหน้า ไม่ผิดคาดแน่ ต้องเป็น

คนร้ายกับเจ้าชายลีอาห์แน่นอน

แกรก

ปัง! ปัง!

แกรก

ปัง! ปัง! ปัง! 

พึ่บ

ปัง!

ร่างสี่ร่างที่วิ่งสวนออกมาจากซอกทางเดินปรากฏกายตรง

หน้าเขาก่อนจะลัน่ไกปืนหวงัเอาชวีติของผู้พนั แต่ความว่องไวและ

สายตาไวดุจเหย่ียวก็มองเหน็เงาผูร้้ายตัง้แต่ก่อนจะออกจากซอก

ที่หลบซ่อน เขาจึงลั่นไกปืนยิงสวนไปก่อน ด้วยความแม่นย�า จุด

ที่ยิงไปจึงเป็นศีรษะทั้งสิ้น

“...”

ร่างทั้งสี่ร่างร่วงไปกองกับพื้น ก่อนที่เขาจะเคลื่อนตัวข้าม

กองศพเหล่านัน้ไปด้วยความเงยีบเชยีบ ควบคุมแม้แต่เสยีงหายใจ

หอบของตัวเองให้เบาที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้ร้ายที่เหลือรู้ตัว

พันเอกตฤณภัทรวิ่งตามมาจนถึงดาดฟ้า ร่างสูงก�าย�ายืน

หลบหลงัประตแูล้วมองร่างสองร่างของผูร้้ายและเจ้าชายทีก้่าวไป

สมทบกับผู้ร้ายที่เหลือ พร้อมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์จอดรอไว้

มาจอดตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ต้องมีหนอนบ่อนไส้เป็นแน่

“พยัคฆ์เรียกอินทรี”

[ทราบ เปลี่ยน]
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“ปฏิบัติการเก็บหนอน”

[เก็บหนอน เปลี่ยน!]

“ขึ้นไปแต่โดยดีเถอะเจ้าชาย”

เสียงของหน่ึงในคนร้ายดังข้ึนก่อนจะผลักเจ้าชายลีอาห์ให้

ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป แต่อาจจะผลักแรงไปสักหน่อย ร่างแบบบาง

นั้นจึงล้มลงกับพื้นทันที...หรือนี่อาจจะเป็นการล้มเพื่อถ่วงเวลา

“ใครส่งแกมา”

“พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องรู.้..อกีไม่นานพระองค์กจ็ะไม่จ�าเป็น

ต้องรับรู้อะไรทั้งนั้น”

ใบหน้าเย่อหยิ่งเงยมองคนจาบจ้วง ก่อนจะสะบัดตัวอย่าง

รังเกียจเมื่อมีคนก้าวมาพยุงลากให้เจ้าชายขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้น

“หยุด!”

ผู้พันก้าวออกจากที่ก�าบังแล้วเล็งปืนที่กระชับไว้ในมือ แค่

เพียงล่ันไกก็พร้อมคร่าชีวิตได้ทันที...แต่เขาต้องจับเป็นเพื่อสืบ

ความต่อ จะเอาถึงตายไม่ได้

“เฮอะ! องครักษ์จากไทยงั้นหรือ...จัดการมันซะ!”

กล้าดียังไงถึงพูดด้วยน�้าเสียงดูถูกแบบนั้น...เอาละ หากไม่

สั่งสอนก็คงไม่รู้จักฝีมือของหน่วยรบเฉพาะภารกิจพิเศษซะแล้ว

ยงิให้ตายไม่ใช่เรือ่งยาก แต่จะยงิแค่ให้พวกมันบาดเจบ็แล้ว

เก็บเอาไปเค้นให้สารภาพหาตัวผู้บงการนั่นละยากกว่า

แต่ท่าทางและค�าพูดดูถูกแบบนี้ หรือเขาไม่ควรเก็บไว้ดีนะ

ปัง!

“อ๊ากกก”

พึ่บ
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ปัง! ปัง!

พึ่บ

ปัง! ปัง!

ไม่รอให้ถูกจู่โจม คนเป็นนายทหารทีช่�า่ชองกเ็ลง็กระสนุไป

ยังเข่าของคนร้ายปากดีจนมันทรุดลงกับพื้น ก่อนจะกลิ้งตัวหลบ

กระสุนของพวกลูกน้องคนร้าย พร้อมกับเล็งปืนยิงสวนไปยัง 

จุดตายอย่างแม่นย�า

“พาตัวเจ้าชายขึ้น ฮ.!”

ส้ินเสียงตะโกนของคนเป็นหัวหน้าที่ถึงแม้จะเจ็บบาดแผล 

แต่ก็พยายามพยุงร่างตัวเองและเรียกให้ลูกน้องมาช่วยลาก 

องค์ชายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยกัน

ฟึ่บๆๆ!

ฟิ้ววว

ตู้มมม!

ไม่รอให้ใครได้ก้าวเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์มากเกินครึ่งก้าว 

เฮลคิอปเตอร์ของกองทพัก็ปรากฏตวั ก่อนจะยงิเฮลคิอปเตอร์ต่าง

แดนจนระเบิดกลายเป็นจุณ

“เจ้าชาย!”

ร่างสงูก้าวเข้าประชดิคนตวับางกว่าตรงหน้าพร้อมกบัสะบดั

เส้ือสูทของตัวเองกางออกเพื่อคลุมบดบังร่างของเจ้าชายลีอาห์

จากเศษซากเฮลิคอปเตอร์ที่ระเบิด

“...”

ระยะทีป่ระชดิและส่วนสงูทีแ่ตกต่างท�าให้พนัเอกตฤณภทัร

ได้สังเกตใบหน้างามที่เงยมองสบตามายังตน ดวงตางามที่เบิก
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กว้างด้วยความตกใจท�าให้คนมองเผลอมองตอบอย่างจาบจ้วงใน

ระยะประชิด หูพลันอื้ออึงไม่ได้ยินสรรพสิ่งใด ไม่เคยเห็นชายใด

จะงดงามได้เพียงนี้ งดงามเหมือนฝัน จนลืมไปว่าตัวเองก�าลังท�า

อะไรอยู่

“ผู้พัน! เจ้าชาย!”

เสยีงของลกูน้องในทมีปลกุให้เขาตืน่จากภวงัค์ พร้อมกบัที่

เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพจอดลงอย่างปลอดภัย

“อือ...จับพวกที่เหลือให้หมด อย่าให้พวกมันฆ่าตัวตายได้

เด็ดขาด”

เม่ือเรียกสติกลับมาได้แล้วก็รีบสั่งการทันที เช่นเดียวกับ

องครกัษ์ของซารเีซยีเองทีก้่าวมาถงึตวัเจ้าชายลอีาห์ ขณะทีต่ายงั

คงจดจ้องไปยังผู้ชายตัวสูงผู้ที่บังอาจเข้าใกล้จนเกินความจ�าเป็น

...องครักษ์จากราชอาณาจักรไทยงั้นหรือ
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“คนร้ายยอมสารภาพอะไรมั้ยผู้พัน”

ผูบ้งัคบับญัชาเอ่ยถามคนรบัภารกจิเป็นหวัหน้าทมีองครกัษ์

ขององค์รัชทายาทอันดับหนึ่งจากซารีเซียด้วยเสียงมีอ�านาจ

“คนร้ายยังไม่ยอมรับสารภาพครับท่านนายพล”

พันเอกตฤณภัทรรายงานพลเอกนรินทร์ นึกเจ็บใจและ 

ผดิหวงัในตวัเองทีไ่ม่สามารถคาดค้ันผูร้้ายได้ว่าใครทีเ่ป็นผูบ้งการ

การลอบลักพาตัวเจ้าชายลีอาห์ในครั้งนี้

“อือ้...เป็นไปตามคาด คนจากซารเีซยีขึน้ชือ่เรือ่งความจงรกั

ภกัดี จะคาดค้ันให้ยอมเปิดปากคงไม่ง่าย ผูพ้นัเองกอ็ย่าได้ต�าหนิ

ตัวเองเลย”

“...”

สมกับที่พันเอกตฤณภัทรนับถือพลเอกนรินทร์ดุจบิดา

บงัเกดิเกล้า แค่เพยีงมองกร็ูแ้ล้วว่าเขาคดิอย่างไร แต่ผูท้ีไ่ม่เคยท�า

ภารกิจผิดพลาดเช่นเขาก็ไม่อาจยอมรับผลงานของตัวเองในครั้ง
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นี้ได้

ถึงเจ้าชายจะยังปลอดภัยดี แต่เพราะความหละหลวมใน

หน้าทีข่องเขาทีท่�าให้เจ้าชายต้องเสีย่งต่ออนัตราย...ความผดิพลาด

เช่นนี้เขาไม่อาจยอมรับได้

“องครักษ์ของซารีเซียทั้งหมดถูกสั่งประหารไปแล้ว เพราะ

พสิจูน์ความบรสิทุธ์ิไม่ได้ว่าไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกบัเหตุการณ์ครัง้นี”้

ไม่เหนือความคาดหมายของผู้พัน เพราะแบบนี้เขาถึงได ้

ยิง่รูสึ้กผดิ หากเขารบัมอืได้ดกีว่านี ้หรอืหากเขารอบคอบกว่านี ้ก็

คงไม่มีผู้บริสุทธิ์ต้องสละชีวิต

แต่ครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทีมองครักษ์จากซารีเซียเองก็มี

เกลือเป็นหนอนเช่นกัน

“วันนี้คนร้ายจะถูกส่งตัวกลับซารีเซียเพื่อไปรับโทษที่น่ัน...

องค์ชายเองก็จะเสด็จกลับในวันพรุ่งนี้”

“ท่านนายพล...ผมขอรับโทษในความผิดครั้งนี้”

ตาคมเข้มสีนิลมองตรงไปยังผู้บังคับบัญชาอย่างแน่วแน่  

ท�าผิดก็ต้องยอมรับผิด ชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดเหลือให้ต้องอาวรณ์ หาก

จะต้องถูกลงโทษ เขาก็สมควรได้รับแล้ว

“ผู้พันเองคิดว่าพ่อจะลงโทษอะไรงั้นหรือ”

“...”

เมื่อสรรพนามแทนตัวเปลี่ยนไป คนเป็นพ่อบุญธรรมก็ 

มองกลับมายังเสือน้อยตรงหน้าด้วยแววตาอ่อนโยน เขาเลี้ยง 

พันเอกตฤณภัทรมากับมือ เป็นดั่งลูกชายแท้ๆ ในไส้ ไม่เคยสัก

ครั้งที่ผู้พันเต้นจะท�าให้เขาผิดหวัง เขารู้ดีว่าตอนนี้เจ้าเสือคงจะ

รู้สึกผิดและคิดโทษตัวเองอยู่เป็นแน่
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“ถ้าพ่อสั่งลงโทษเต้นขึ้นมาจริงๆ นอกจากลูกน้องคนอื่น 

จะขวัญเสียแล้ว พ่อว่า...เจ้าแมคควีนเองคงจะคิดโกรธพ่อไป

ตลอดชีวิต”

ท่านนายพลรู้ว่าความสัมพันธ์ของผู้พันเต้นและลูกชาย 

ของเขา รวมถงึเพือ่นๆ คนอืน่ในกลุม่นัน้สนทิแนบชดิกนัซะยิง่กว่า

ครอบครัว การจะลงโทษอย่างไร้เหตุผลคงจะท�าให้เกิดผลเสียต่อ

หลายๆ ฝ่ายมากกว่า

“ถงึอย่างน้ันผมเองก็ต้องรบัผดิชอบ เพือ่ไม่ให้เป็นตัวอย่าง

ที่ไม่ดีแก่ลูกน้องในทีม”

เมื่อเห็นว่าพันเอกตฤณภัทรไม่มีทีท่าจะยอมง่ายๆ หาก 

ไม่ให้เขารบัโทษอะไรสกัอย่าง เกรงว่าวนันีค้งต้องกล่อมกนัทัง้คืน

“ถ้าอย่างนั้น...ผมขอส่งผู้พันไปท�าภารกิจที่ซารีเซีย”

“ภารกิจ?”

คนเป็นผูพั้นมองสบตากับผูบั้งคับบญัชา ไปซารเีซียงัน้หรอื 

ในหัวพลันปรากฏภาพแผนที่โลกแล้วก็คิดว่าประเทศนี้อยู่มุมใด

ในโลกกัน

ซารีเซียเป็นประเทศที่อยู่ในแถบทางตอนใต้ของรัสเซีย 

ตอนเหนอืของจนี เป็นประเทศทีไ่ม่ได้ใหญ่ แต่กไ็ม่ได้เลก็ ปกครอง

ด้วยระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ มี

สินค้าส่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาตุที่ส�าคัญ

ต้องตานกัธรุกจินกัลงทนุทัว่โลก ประชาชนอยูอ่ย่างสงบสขุ เพยีง

แต่ราชบัลลังก์ที่เพิ่งผ่านการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ในช่วงกว่า

สามสิบปีนีย้งัคงมคีลืน่ใต้น�า้ให้น่าวติกอยูเ่สมอ เมือ่พระราชาองค์

ปัจจบัุนมีพระชนมพรรษาทีม่ากขึน้และมโีรครมุเร้า ด้วยเหตนุีอ้งค์



32

~ The Crown หัวใจกบฏ ~

รชัทายาทอนัดบัหนึง่อย่างเจ้าชายลอีาห์เองจงึตกอยูใ่นภยนัตราย

ที่มองไม่เห็นมากเกินจินตนาการ

“ใช่ อย่างที่ผู้พันรู้ว่าองค์รัชทายาทเองก็ตกอยู่ในอันตราย 

ด้วยใครๆ ก็หวังจะแย่งชิงบัลลังก์ เจ้าชายเองไม่อาจจะไว้ใจใคร

ได้ และทางเดยีวทีจ่ะพสิจูน์ความบรสิทุธิใ์จจากทางเราได้กม็เีพยีง

การส่งองครักษ์ไปอารักขาเจ้าชายที่ซารีเซีย...อย่างน้อยก็จนกว่า

เจ้าชายจะได้ขึ้นครองราชย์...”

การส่งเขาไปอารักขาองค์รัชทายาทไม่ต่างจากการเป็น

ตัวแทนของประเทศไทย เสมือนเอาประเทศเป็นเดิมพันว่าทาง

เราไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการแย่งชงิอ�านาจในซารเีซยี...แต่มนัก็

ไม่ต่างจากการที่ส่งเขาไปเป็นคนของซารีเซียเลย ภารกิจนี้ต้องใช้

เวลากี่ปีกัน...นี่เขาต้องพลัดพรากจากดินแดนนี้ไปอย่างนั้นหรือ

“...”

พอคิดถึงตรงนี้ ภาพครอบครัวและเพื่อนๆ ก็แล่นมาใน

ความคิด แต่ก็ต้องหักห้ามความคิดไว้เพียงเท่านั้น ชีวิตของเขา

มอบให้กองทัพไทย ไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ไปท�าอะไร เขาก็

ไม่อาจปฏิเสธได้

“เต้น...พ่อไม่ได้อยากบังคับ หากจะส่งคนอื่นในทีมไป...”

“ผมยินดีจะไปครับท่านนายพล”

ตาของคนมากประสบการณ์สบมองคนอ่อนวัยกว่า มีแต่

ความภาคภูมิใจเท่านั้นที่สะท้อนจากดวงตาคู่นี้ การส่งพันเอก

ตฤณภทัรไปท�าภารกจินีก้เ็หมอืนส่งลกูแท้ๆ ของตัวเองไปต่างแดน 

ท้ังภารกิจนี้ยังเต็มไปด้วยอันตราย จะมีพ่อแม่ที่ไหนอยากส่งลูก

ไปกัน ถึงจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ดีที่สุด แต่มันก็ยาก
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เกินจะตัดใจ

“เต้น...”

“ผมขอแค่ท่านนายพลอย่าบอกรายละเอียดแก่แมคควนี...

ให้พวกเขารู้แค่ว่าผมไปท�างานแบบทุกครั้งก็พอแล้ว”

ไม่มีค�าพูดใดจะคัดค้านความคิดของคนเป็นผู้พัน เมื่อตัว

เขาที่เป็นชายชาติทหารตัดสินใจไปแล้ว หากคิดว่าถูก อย่างไรก็

คือถูก มีแต่เพียงความภาคภูมิใจเท่านั้นที่จะส่งให้ผู้พันได้

“พ่อขอให้โชคดีนะ...พ่อมั่นใจว่าลูกจะปลอดภัย”

“ครับผม”

รอยยิม้สดุท้ายของคนเป็นลกูบญุธรรมมนียัหลากหลาย บน

ใบหน้าหล่อเหลามเีพยีงความศรทัธาและเคารพเท่านัน้ทีส่ะท้อน

กลับมา บอกตามตรงว่าพลเอกนรินทร์ไม่อาจตัดใจได้ แต่ถ้าจะ

แสดงออกว่าห่วงใยมากไปกว่านี้ มีแต่จะท�าให้ผู้พันไม่สบายใจ

สุดท้ายแล้วกท็�าได้แค่ภาวนาให้พนัเอกตฤณภทัรปลอดภยั 

...และคงต้องสรรหาค�าพูดไว้อธิบายคุณหญิงมณีกับเจ้าแมคควีน

แล้วละ

สนามบิน

บนพรมแดงทางเดนิขึน้เครือ่งบนิส่วนพระองค์ ร่างสงูโปร่ง

แบบบางในชดุสทูสขีาวเข้ารปูแสนสง่าเยือ้งย่างมาจนหยดุยนืตรง

หน้าองครกัษ์คนใหม่จากไทย แสงแดดยามบ่ายทอประกายลงบน

เส้นผมเงางามดุจไหมสีน�้าตาลอ่อนขององค์รัชทายาท ดวงหน้า

งามจดจ้องมองคนเป็นองครักษ์หมาดๆ 

ผู้เป็นองครักษ์เพียงแค่มองตอบกลับไปเท่านั้น เขารู้ว่าคน
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ตรงหน้านัน้งาม แต่กส็งูศกัดิเ์กนิไป เกนิกว่าทีเ่ขาจะใช้สายตามอง

พระองค์ได้นาน

“ชีวิตของเรา ใครๆ ก็ต้องการให้ตายเป็นเรื่องปกติ...ส่วน

ชีวิตของคุณ หากรักษาไว้ไม่ได้บนแผ่นดินซารีเซีย คุณคงจะ

จินตนาการได้ว่ามันจะเกิดความขัดแย้งใดขึ้นบ้างระหว่างสอง

ประเทศ...”

“...”

“ถ้าจะให้ด.ี..ช่วยรกัษาชวีติของตนเอาไว้ อย่าได้สร้างความ

วุ่นวายให้เราเลย”

ภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาราชการของซารีเซียถูกเอ้ือน

เอ่ยออกมาด้วยเสียงเรียบน่ิงเช่นเดียวกับสีหน้าที่ไม่แสดงความ

รู้สึกอื่นใด

ไม่รอให้ผูเ้ป็นองครกัษ์ได้โต้ตอบ ร่างแบบบางกเ็ดนิผ่านขึน้

เครื่องบินส่วนพระองค์ไปแล้ว

“ค�าเตือนขององค์รัชทายาท หากท่านจะพิจารณาไว้คงจะ

ดี”

ผู ้หญิงร่างเล็กหน้าตาสวยงามหมดจด วัยใกล้เคียงกับ 

เจ้าชายลีอาห์เอ่ยขึ้น เธอคือราชเลขาฯ ขององค์รัชทายาท  

น�้าเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวังดีและเป็นมิตร 

ผู้พันเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะตามเสด็จขึ้นไป

หกัห้ามใจไม่มองหนัหลงักลบั หากนีจ่ะเป็นครัง้สดุท้ายทีไ่ด้

ยืนบนแผ่นดินนี้ เขาก็ไม่อยากเห็นสิ่งใดให้อาลัยอีก...ยังไงก็ต้อง

ได้กลับมา เขามั่นใจแบบนั้น
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ร่างเล็กสมส่วนของราชเลขาฯ หยุดยืนกลางห้องพัก

ขนาดกว้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผ้าปักลายอย่างดี ทั้ง 

เตียงนอนหลังกว้างและเฟอร์นิเจอร์ที่จ�าเป็นดูมากมายซะจน

เหมือนฉากในละครจักรๆ วงศ์ๆ

“อย่างทีค่ณุทราบดว่ีาในสถานการณ์นีเ้รามอิาจไว้ใจใครได้ 

เพราะองค์รชัทายาททรงตกอยูใ่นอนัตราย...ตอนน้ีเราจงึไว้ใจคุณ

เป็นอย่างมาก...อย่างน้อยก็มากกว่าทหารซารีเซียเอง”

“...”

คนตัวสูงยืนมองหญิงสาวอย่างรับฟัง ตอนนี้เขาต้องการ

ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในภารกิจนี้ น่ันก็คือ 

เจ้าชายลีอาห์ เพราะข้อมูลที่เขารู้มานั้นน้อยนิด ซารีเซียไม่ใช่

ประเทศเปิดจึงไม่มีข้อมูลที่คนทั่วไปจะทราบได้...ถึงแม้ว่าเขาจะ

ไม่ใช่บุคคลทั่วไป แต่ข้อมูลที่เขามีก็ยังน้อยเกินไปอยู่ดี

“นัน่กเ็พราะคุณมปีระเทศของคุณเป็นเดมิพนั หากเกดิอะไร
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ข้ึนกับเจ้าชายลีอาห์ คุณคงรู้ดีว่าจะเกิดผลอย่างไรกับประเทศ 

ของคุณ”

“...”

พันเอกตฤณภัทรพยักหน้าตอบรับราชเลขาฯ ตั้งแต่มาถึง 

ท่ีนี่ ผู้หญิงตรงหน้าดูเป็นมิตรที่สุดแล้ว จนเขายังแอบคิดว่าคน

ประเทศนี้ไม่ชอบย้ิมกันหรืออย่างไร ทุกคนต่างท�าหน้าเฉยเมย 

ดูเย็นชา โดยเฉพาะเจ้าชายลีอาห์เองที่ไม่มีความเป็นมิตรเลยสัก

ส่วน เป็นผู้ชายที่เหมือนกุหลาบแช่แข็ง สวยงาม แต่ก็ดูอันตราย

ด้วยหนามแหลมรอบกาย ทั้งยังเยือกเย็นจนจับต้องไว้ในมือ 

ไม่ได้

“ดังนั้น ห้องพักของคุณจึงอยู่ในเขตราชฐานเดียวกับ 

องค์รัชทายาท หวังว่าคุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างถึงที่

สุด...”

“...”

“...และจงปกป้องเจ้าชายของเราด้วยชีวิต”

พดูทิง้ท้ายไว้ด้วยน�า้เสยีงทีเ่ตม็ไปด้วยความหวงั ก่อนทีร่่าง

สมส่วนจะเยื้องกรายออกจากห้องพักของเขาไป

“เดี๋ยวก่อน!” เสียงทุ้มเอ่ยรั้งหญิงสาวเอาไว้ 

เธอหันกลับมามองเขาเป็นเชิงสงสัย อดจะเขินอายเพราะ

ความหล่อเหลาของคนตรงหน้าไม่ได ้ยอมรับเลยว่าทั้งที่เขาไม่ใช่

คนซารีเซีย แต่การที่เขามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั้นถือว่าหล่อดูดี

เสยียิง่กว่าดาราดงัๆ ในประเทศนีซ้ะอกี...จะว่าไปเขากเ็หมือนคน

ซารีเซียมากกว่าคนไทยอยู่หลายส่วน

“?”
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“ผมชื่อตฤณภัทร คุณสามารถเรียกผมว่าตฤณ แล้วคุณชื่อ

อะไรครับ”

เขาเอ่ยอย่างสุภาพและกล่าวอย่างมีมารยาทจนหญิงสาว

อดเคลิบเคลิ้มไม่ได้ เสียงก็น่าฟัง ท่าทางก็สง่างาม ดูดี...ไม่ได้สิ 

ถ้าเกิดราชเลขาฯ ส่วนพระองค์จะมีใจให้องครักษ์ของเจ้าชาย 

คงจะเกิดปัญหาเป็นแน่

“คุณสามารถเรียกฉันว่าอันนา ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ”

“ยินดีครับ”

รอยยิ้มจริงใจของผู้ชายร่างสูงท�าเอาคนมองใจสั่น อันนา

รีบพยักหน้าตอบรับแล้วเดินจากมาทันที ผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์มาก

เกินไป หวังว่าจะไม่ท�าให้เกิดปัญหาหรอกนะ

เมื่อหญิงสาวจากไป พันเอกตฤณภัทรก็ก้มลงมองมือถือ

ของตัวเองที่ได้มาใหม่จากราชเลขาฯ อันนาคนนั้น ทั้งมือถือ 

มีเพียงเบอร์โทรศัพท์ของอันนาและเจ้าชายลีอาห์ แทบจะไม่มี

แอปพลิเคชันอื่นใด

ภารกิจใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

หลงัจากอ่านแฟ้มข้อมลูทีไ่ด้จากราชเลขาฯ อนันา เป็น

สรุปประวัติของราชวงศ์และประเทศนี้ที่เขาควรรู้ ก็พบว่า...

ราชวงศ์เทียโรเป็นราชวงศ์ที่เกิดขึ้นมาจากตระกูลเทีย- 

รานอฟ ตระกูลขุนนางเก่าแก่ โดยมี ‘โจเซฟ เทียรานอฟ’ ที่ 

ปราบดาภิเษกตัวเองเป็นปฐมกษัตริย์ และครองราชย์มาจนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลากว่าสามสิบปี ถึงจะข้ึนครองราชย์มาได้ แต่ก็ 

ไม่ได้รับความเคารพจากประชาชน ทั้งยังมีการเรียกร้องประชา-
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ธิปไตยและยังมีกบฏที่มีแนวคิดล้มล้างราชวงศ์ สุดท้ายกษัตริย ์

โจเซฟจงึต้องยินยอมให้ซารเีซยีปกครองด้วยระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนถึงปัจจุบัน

กษตัรย์ิโจเซฟและราชินีมาเรยีมบุีตรชายเพยีงหนึง่เดยีวคอื

เจ้าชายลีอาห์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทอันดับหนึ่ง

ตั้งแต่เกิด แต่ยังมีบุตรธิดาจากท่านหญิงมากมายหลายพระองค์ 

โดยมีคนส�าคัญคือ เจ้าชายชีฮาน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์

รัชทายาทอันดับสอง และเจ้าชายคีอาน องค์รัชทายาทอันดับ

สาม ซึ่งทั้งสองเป็นบุตรของท่านหญิงเอวา

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์รชัทายาท หากมองจากภายนอก

ก็ดูเหมือนจะเป็นพี่น้องที่รักกันแน่นแฟ้น แต่ความเป็นจริงก็

เหมอืนดัง่คลืน่ใต้น�า้ทีก่่อตวัรนุแรงจนน่ากลวั รอวนักลายเป็นคลืน่

ยักษ์โหมซัดสาดก็เท่านั้น

ก๊อก ก๊อก

เสียงเคาะประตูดังข้ึนเพียงช่ัวครู่ ก่อนที่ร่างอ้อนแอ้นของ

ผูห้ญงินางหนึง่ทีด่จูะเป็นข้ารบัใช้ของเจ้านายบางพระองค์เดนิเข้า

มาในห้องพักของเขาอย่างถือวิสาสะ

“ท�าความเคารพท่านองครักษ์ พระราชามีรับสั่งเรียกท่าน

องครักษ์ให้เข้าเฝ้าเจ้าค่ะ”

กล่าวจบก็แสดงความเคารพเขาแล้วเดินออกไปรอบริเวณ

หน้าห้องเพื่อเตรียมน�าทางไปพบพระราชาโจเซฟ ไม่มีการกล่าว

ใดๆ อีก ไม่มีแม้การมองหน้าใดๆ...ประเทศนี้ช่างเย็นชากันเสีย

จริง นี่มันดินแดนโรบอตชัดๆ
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เมื่อเข้ามาถึงห้องทรงงานในเขตพระราชฐานของ

กษัตริย์แห่งซารีเซีย หญิงรับใช้และข้าราชบริพารต่างเดินออกไป

เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่พระราชากับองครักษ์คนใหม่จากต่าง

แดน 

พนัเอกตฤณภทัรลอบมองใบหน้าทีเ่ต็มไปด้วยรอยเหีย่วย่น

บ่งบอกอายุของกษัตริย์โจเซฟ  พระองค์เองก็มองมายังเขาอย่าง

พินิจพิจารณา จดจ้องมองอยู่อย่างน้ันเนิ่นนานจนองครักษ์รู้สึก

อึดอัด

“ท่านเคยมาซารีเซียหรือไม่”

“ไม่เคยพ่ะย่ะค่ะ”

ปากกาขนนกถูกวางลงกับโต๊ะไม้ สองมือประสานกันไว้ใต้

คาง ตายังมองส�ารวจใบหน้าองครักษ์คนใหม่

“อือ...ท่านคงรูด้ว่ีามาทีน่ีเ่พือ่อะไร หวงัว่าจะไม่ท�าให้เราผดิ

หวัง”

“พ่ะย่ะค่ะ”

องค์กษตัรย์ิสงูวยัยรุยาตรมายงัเบือ้งหน้าขององครกัษ์ แล้ว

พนิจิตัง้แต่ศรีษะจดปลายเท้า มคี�าถามและค�าตอบมากมายวิง่วุน่

อยู่ภายในแววตา แต่พันเอกตฤณภัทรไม่อาจตั้งข้อสงสัยใดๆ กับ

องค์กษัตริย์ได้ ขณะนี้เขารู้สึกประหม่าเล็กน้อย

“ซารเีซยีให้ความส�าคญัแก่การจงรกัภกัดเีป็นอย่างมาก หวงั

ว่าท่านจะมอบความจงรักภักดีนั้นให้แก่ราชวงศ์เทียโรเช่นกัน”

“กระหม่อมเป็นชายชาติทหาร ยึดถือเรื่องความจงรักภักดี

และหน้าที่เป็นกิจหนึ่ง พระองค์อย่าได้ทรงเป็นกังวลในเรื่องนี้”

เมื่อขยับเข้าใกล้ชายจากต่างแดน พลันกษัตริย์โจเซฟก็
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เหลือบเห็นสายสร้อยเงินและจ้ีเพียงส่วนหนึ่งกลางอกหนาของ

ร่างสูง แต่มองไม่ชัดว่าจี้นั้นเป็นรูปอะไร

“อือ”

ปึง!

ขณะท่ีมือของกษัตริย์โจเซฟก�าลังเอื้อมมาคว้ายังบริเวณ 

คอเส้ือขององครักษ์คนใหม่ ประตูไม้บานใหญ่ฉลุลายงดงามก็ 

เปิดออกเสียงดังทันที ก่อนที่ร่างบอบบางทว่าสง่างามขององค์

รัชทายาทลีอาห์จะเดินเข้ามา แล้วดึงแขนองครักษ์ของพระองค์

ให้มายนือยูด้่านหลงัร่างบาง ดผู่านๆ ช่างเป็นภาพทีน่่ารกัเสยีจรงิ 

คนตวัเลก็พยายามใช้กายบางบดบงัร่างใหญ่ของชายชาตทิหารที่

ท�าอย่างไรก็ปิดไม่มิด

การกระท�าน้ีของเจ้าชายท�าให้ผู้พันยิ่งรู้สึกงุนงงอยู่มากโข 

นี่มันอะไรกัน

“องครกัษ์ของกระหม่อม ขึน้ตรงต่อกระหม่อมเท่านัน้ อย่า

ได้รบกวนฝ่าบาทให้ต้องทรงเป็นกังวล”

“ลีอาห์...”

เจ้าชายดึงรั้งร่างสูงก�าย�าขององครักษ์ให้รีบเดินตามออก

จากห้อง แต่เสียงมีอ�านาจก็ดังก้องกังวานไปทั่วห้องทรงงานของ

กษัตริย์

“ถงึอย่างไรกต้็องเข้าพธิใีนอกีสามวนั...หวงัว่าองครกัษ์ของ

องค์รัชทายาทจะผ่านการคัดเลือก”

“...”

องค์รชัทายาทเพยีงแค่หนักลบัไปมองผูเ้ป็นกษตัรย์ิเลก็น้อย 

ก่อนจะกระชากแขนแกร่งของชายร่างสงูให้เดนิตามพระองค์ด้วย
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ความเร่งรีบ

เมื่อก้าวพ้นเขตราชฐาน แขนเรียวบางก็สะบัดมือองครักษ์

ทิ้ง แล้วเก็บมือตัวเองอย่างไว้ตัว เจ้าชายลีอาห์เงยหน้ามอง

องครักษ์ส่วนพระองค์ด้วยนัยน์ตางาม 

ถึงต่อให้เจ้าชายจะดูดุดันกว่าน้ี ผู้พันเต้นก็รู้สึกว่าเจ้าชาย

เหมือนกระต่ายขาวน่าทะนุถนอมมากกว่า

“เราขอเตือนท่านไว้ก่อน หากเสด็จพ่อมีรับสั่งอันใด ต้อง

รีบรายงานเรา อย่าได้เข้าเฝ้าโดยไม่มีเราเด็ดขาด”

องครักษ์พยักหน้าตอบแล้วเอ่ยขานรับ มองจากไกลๆ ไป

ด้านหลังของเจ้าชายลีอาห์ เลขาฯ อันนาและข้าราชบริพารส่วน

พระองค์ก�าลังเร่งรีบมาทางนี้ อย่าบอกนะว่าพระองค์รีบวิ่งมาหา

เขาที่ต�าหนักพระราชาโดยไม่รอผู้ติดตามอื่นๆ

อะไรกันเนี่ย มันต้องรีบร้อนอะไรขนาดนี้

“กระหม่อมยินดที�าตามพระประสงค์...แต่กระหม่อมต้องการ

จะทราบเหตุผลอยู่บ้าง ถ้าพระองค์จะกรุณา”

ผูเ้ป็นองค์รชัทายาทเงยหน้าและสบตาแช่มช้า ก่อนจะทอด

สายตาไปยังบึงทะเลสาบสีใสไม่ไกล บรรยากาศดูเหมือนน�้าท่วม

ปาก ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมา ทุกสิ่งดูเป็นความลับไปหมด 

แต่ผู้พันเต้นจ�าเป็นที่จะต้องรู้ เพื่อการท�าภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วง

“ทกุอย่างไม่ได้เหมอืนทีต่าท่านเหน็ เราไม่ใช่คนทีพ่ระราชา

ประสงค์ให้เป็นองค์รชัทายาทตัง้แต่ต้น เราและองค์ราชนิต่ีางต้อง

เอาชีวิตรอดบนบัลลังก์เลือดนี้เช่นกัน...หากท่านคิดว่าการเป็น

องครักษ์ของเราที่นี่จะสุขสบาย คงท�าให้ท่านผิดหวังแล้ว”

เสียงเรียบนิ่งช่างต่างกับแววตาที่ดูสั่นไหว แต่ก็แค่วูบเดียว
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ดังสายลมผ่านเท่านั้น ใบหน้าดุจหินสลักก็กลับมานิ่งเฉยเหมือน

ไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆ ดังเดิม

พึ่บ 

ชายหนุ่มลดตัวคุกเข่าลงหนึ่งข้างทันที

“ไม่ว่าอย่างไร กระหม่อมยินดีจะอยู่เคียงข้างและปกป้อง

พระองค์ด้วยชีวิต”

ผูเ้ป็นองครกัษ์เอ่ยขึน้ด้วยน�า้เสยีงหนักแน่นและเสยีงดงัฟัง

ชดั เขายนิดมีอบชวีตินีห้ากภารกจิจะลลุ่วง...นัน่คอืหน้าทีข่องเขา

“หึๆ รักษาชีวิตของตัวเองให้ดี แล้วผ่านการประลองคัด

เลือกในอีกสามวันน้ีก็พอ...เราขอเตือนท่านอีกครั้ง ว่าการคัด

เลือกทหารองครักษ์นั้นเป็นประเพณีสืบมาแต่โบราณ ท่านควร 

จะรู้ว่ามันทั้งป่าเถื่อนและโหดร้ายมากนัก...เตรียมตัวให้ดี”

กล่าวจบก็เดินจากไปทันที ทิ้งไว้เพียงเลขาฯ อันนาที่ยืน

หอบอยูข้่างๆ เขาเท่าน้ัน ข้าราชบรพิารคนอืน่กเ็ร่งเดนิตามเจ้าชาย

ไปทันที

“ท่าน...ท่านองครกัษ์...รายละเอยีดของการประลอง ฉนัจะ

ส่งเอกสารให้คุณทราบอีกทีค่ะ”

ผู้พันพยักหน้า ท่าทางเธอก็ดูตกใจกับการกระท�าขององค์

รัชทายาทไม่น้อย ไม่รู้ว่าวิ่งจากบริเวณไหนไปยังบริเวณไหนของ

พระราชวังอันกว้างใหญ่แห่งนี้มาบ้าง

“ผมขอถามอะไรหน่อยสิคุณอันนา”

“ถ้าฉันตอบได้ ฉันจะตอบคุณค่ะ” เธอกล่าวอย่างแบ่งรับ

แบ่งสู้ 

ผู้พันเองก็ไม่มีอารมณ์จะเค้นความกับหญิงสาวเช่นกัน ถึง
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เขาจะมรีสนิยมชอบผูช้ายอย่างหมอแมคควนี แต่เขากไ็ม่ได้ปฏเิสธ

ว่าเขาไม่ได้ไม่ชอบสตรีเพศ และถือว่าการให้เกียรติสุภาพสตรีคือ

หน้าที่ของสุภาพบุรุษเช่นกัน

“ความสัมพันธ์ขององค์รัชทายาทกับกษัตริย์โจเซฟเป็น

อย่างไรหรือครับ”

“...”

เธอเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะหันมองซ้ายขวาอย่างระแวด-

ระวัง สถานที่แห่งนี้ไว้ใจไม่ได้แม้แต่ใบหญ้า

“เพราะคุณเป็นองครักษ์ของเจ้าชายลีอาห์ คุณควรรู้เอาไว ้

...กษตัรย์ิโจเซฟกับพระราชินีมาเรยีไม่ได้รกักนัหวานซึง้ดงัทีท่ัว่โลก

รบัรู.้..องค์กษตัรย์ิอภเิษกสมรสกบัองค์ราชินีด้วยเหตุผลบางอย่าง

เพื่อจะได้ครองราชย์”

น�า้เสยีงของเธอยามเล่าเรือ่งราชวงศ์มคีวามเหน็ใจอยูม่าก 

เธออยูเ่คยีงข้างเจ้าชายลอีาห์มาตัง้แต่เดก็ เจ้าชายเปรยีบเสมอืน

เพ่ือนของเธอ...ถึงแม้ว่าเจ้าชายจะมีเธอเคียงข้างก็ไม่อาจจะ 

แสดงว่าสนิทกันได้ เพราะชีวติของพระองค์ไม่อาจไว้ใจใครได้ และ

หากเลือกจะไว้ใจใคร อาจจะต้องพบกับการสูญเสียในท้ายที่สุด

“...กษัตริย์โจเซฟมีภรรยาอยู่ก่อนแล้ว นั่นก็คือท่านหญิง 

เอวา อกีทัง้ยังมีพระโอรสด้วยกันถึงสององค์ ด้วยเหตนุีค้ณุคงมอง

ออกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรของกษัตริย์กับองค์

รัชทายาทอันดับหนึ่งนั้นเป็นเช่นไร”

ท่านหญิงเอวาเป็นเพยีงสามญัชนธรรมดา ได้รบัการแต่งตัง้

ให้มียศเป็นท่านหญิงในกษัตริย์โจเซฟหลังขึ้นครองราชย์ และ 

ทรงแต่งต้ังพระโอรสทั้งสองเป็นองค์รัชทายาทอันดับสองและ
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อันดับสามรองจากเจ้าชายลีอาห์ซึ่งเป็นพระโอรสองค์เดียวที่

ประสูติจากพระราชินีมาเรีย ถึงจะมีพระชันษาน้อยกว่า แต่ด้วย

พระมารดามยีศสงูกว่าจึงเหมาะสมแล้วทีจ่ะได้เป็นองค์รชัทายาท

อันดับหนึ่ง

มีพ่อ แต่พ่อไม่รัก...แบบนั้นหรือเปล่า ทั้งพ่อยังรักองค์

รชัทายาทอนัดบัสองและสามทีเ่กิดจากท่านหญงิทีต่นรกัมากกว่า

นี่มันน่าเศร้าชัดๆ


