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เขมรหนี
ป.อินทรปาลิต
พระอารมณของสีหนุวูวามขึ้นทันที
“อายบัดซบ ฉันเปนนายแกเปนเจาชีวิตของแกก็วาได
จริงอยูฉันสั่งแกวาฉันตองการผูหญิงคนไทยคนใดคนหนึ่งมาคุยกับฉันเพียงครึ่งคืน
แตเมื่อฉันมองเห็นความไฉไลของเธอทั้งสองแลว ฉันก็อยากจะนอนกกกอดจนรุงสวางเพื่อความสุขของฉันเขาใจไหม
แกควรจะรูดีวาในดินแดนกัมพูชานี้ไมมีใครกลาขัดใจฉันได แมแตเมียนายทหารที่พึ่งแตงงานกัน
ถาฉันชอบฉันก็เรียกตัวมาปรนนิบัติรับใชสักคืนหนึ่งหรือสองคืน แลวก็เลื่อนยศใหผัวมัน
แกกลับไปบอกพอแมของผูหญิงสองคนนี่เถอะวาพรุงนี้ฉันจะใหมหาดเล็กเอารถไปสง
และฉันจะใหเงินทองเธอคนละสองหมื่นเหรียญ ใหเครื่องเพชรคนละชิ้นสองชิ้นแลวแตใครปรนนิบัติถูกใจฉัน”
นายพลเจรียงเต็มไปดวยความวิตกเปนทุกขกลัวเจาฟาจะจับไดวานิกรกับกิมหงวนเปนผูชายปลอมตัวมา
และสองคนเปนนายทหารชัน้ ผูใ หญของกองทัพบกไทย
ซึ่งถาสีหนุทรงทราบความจริงเชนนี้เขาก็ยอยยับไปดวยอยางไมมีปญหา
เมื่อเขามองดูกะเทยทั้งสอง อาเสี่ยก็พยักเพยิดเปนความหมายใหเสนาธิการทหารบกกลับไป
ซึ่งเขากับนิกรสามารถที่จะแกปญหาเฉพาะหนาชวยตัวเองได
สีหนุเห็นนายพลเจรียงยืนกระสับกระสายก็ทรงตวาดลั่น
“ไปซีโวย ฉันบอกใหแกกลับบาน แกยอมรูดีแลววาผูที่ขัดคําสั่งฉันจะตองลงโทษถึงตาย”
เสนาธิการทหารบกถอนหายใจเบา ๆ เมื่อเขาสบตากับนิกรนายจอมทะเลนก็กลาวขึ้นดวยเสียงหนักแนน
“เจาะเหนียง”
เจาฟาสะดุงโหยง มองดูหนานิกรแลวก็เปลี่ยนสายตามาที่นายพลเจรียง
“เธอพูดอะไรกับแกเจรียง ฉันฟงไมออกและไมเขาใจ”
พล.ท. เจรียงยิ้มแหง ๆ
“เปนรหัสผานยามในคืนนี้กระหมอม เธอลอกระหมอมเลนเทานั้นเอง”
สีหนุทรงพระสรวลเบา ๆ ยกมือชี้มือหนานายพลเสนาธิการทหารบก แลวตวาดแวด
“เจาะเหนียง”
เสนาธิการทหารบกสะดุงเฮือกรีบกมศีรษะถวายคํานับแลวหมุนตัวกลับเดินออกไปจากหองทรงพระสําราญของเ
จาฟาทันที ทัง้ ๆ ที่เขาเต็มไปดวยความหวงใยนิกรกิมหงวนอยางยิ่งแตเขาหารูไมวา
คณะพรรคสี่สหายไดนัดหมายกันไวเรียบรอยแลวเพื่อทําลายขวัญเจาฟาองคนี้

และเพื่อใหพระองคไดรูวาทหารไทยนั้นมีความทะนงองอาจกลาหาญอยางยิ่ง กอนจะมาจากบานนายพลเจรียง
คณะพรรคสี่สหายไดปรึกษากันวางแผนการไวเรียบรอยแลว
สีหนุเสด็จลุกขึ้นเดินตามนายพลเสนาธิการทหารบกออกไปที่ประตูหยุดยืนมองดู
จนกระทั่งนายพลเจรียงลงบันไดไปชั้นลาง พระองครองตะโกนเรียกทหารยามขางบันไดใหเขามาเฝา
สิบตรีผูนั้นถือปนเล็กยาวสวมดาบวิ่งเขามาเฝาตามพระรับสั่งทันที
เขาหยุดชิดเทาตรงและยกปนขึ้นวันทยาวุธอยางแข็งแรง
“เฮย กูตองการอยูตามลําพังกับแฟนคนไทยของกูเขาใจไหม”
“พะยะคะ”
“อยาใหใครเขามาบนนี้แมกระทั่งลูกเมียของขา ถาหามไมเชื่ออนุญาตใหยิงทิ้งเลย”
“พะยะคะ”
“แลวมึงอยาเสือกมาเดินแถวนี้ละ ยืนอยูข า งบันไดนัน่ แหละ”
“พะยะคะ”
สีหนุเสด็จกลับเขาไปในหอง ประทับนัง่ บนโซฟาตามเดิม
ทอดพระเนตรนิกรกับกิมหงวนดวยความรูสึกอันรอนแรงในดานกามารมณแลวพระองคก็รับสั่งใหสองสหายขึ้นมานั่งบนโซ
ฟาคนละขาง กิมหงวนนั่งทางขวาของพระองคสวนนิกรนั่งทางซาย เจาฟายกพระหัตถจับคางนิกรเบา ๆ
แลวพูดภาษาไทยเสียงแปรงเล็กนอย
“นองสาว รูส กึ เปนอยางไรบางทีเ่ ธอไดพบกับฉัน”
นิกรทําทาเอียงอายไดเนียบเนียนมาก
“หมอมฉันเอ็กไซจนทูลอะไรไมไดแลวเพคะ
นับวาเปนบุญตาวาสนาอยางใหญหลวงของหมอมฉันที่ไดเฝาชมพระบารมีอยางใกลชิดอยางนี้
พระองคเปนเจาฟาที่ทรงสงางามสวยเกยิ่งกวาผูชายในวัยหนุมรูปหลอเสียอีก
ยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนกับพระองคเสด็จมาจากโลกันตรเพคะ”
สีหนุทาํ ตาปริบ ๆ
“โลกันตรมนั แปลวาสวรรคใชไหมจะเธอ”
“เพคะ แหม-ฝาบาทเชี่ยวชาญภาษาไทยมากเพคะ”
ทรงแยมพระสรวลและเบิกบานพระทัยยิ่ง
“ขอบใจที่ชมฉัน เธอบอกฉันหนอยซิวาเธอชือ่ อะไร”
นิกรทําทากระดากกระเดื่อง
“หมอมฉันชื่อวีนัสเพคะ”
“โอ-ชื่อเพราะมากคนดีของฉัน สมกับรูปรางอันโสภิตของเธอ วีนัสก็คือเทพธิดาแหงความงามหรือดาวพระศุกร
เธอเคยประกวดนางงามหรือเปลา”
“เคยประกวดเทผีเพคะ”
“หา เทพีหรือเทผี”
“เทผีเพคะ ประกวดในงานเผาศพผีไมมีญาติ หมอมฉันไดรับรางวัลพานรองเพคะ
ขันนํ้าเขาไมใหเขาบอกใหหาซื้อเอาเอง เพราะทางวัดไมมีงบประมาณพอ หมอมฉันเห็นเปนงานกุศลก็เลยไมวาอะไร
มายยังงั้นหมอมฉันลําดับปูยาตายายกรรมการเลยเพคะ”

ทรงพระสรวลกากแลวหันพระพักตรมาทาง พ.อ. กิมหงวนตางฝายตางมองหนากันแลวยิ้มใหกัน
“เธอเปนพี่สาววีนัสซีนะ”
“เพคะ เราพี่นองทองเดียวกันคลานตามกันออกมาจากทองพอทองแมเพคะ”
“งั้นเรอะ ทําไมถึงหนาตาไมเหมือนกัน”
“หมอมฉันเหมือนคุณพอ วีนัสแกเหมือนคุณแมเพคะ”
“ออ แตเธอสูงกวานองสาวเธอมาก”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ
“หมอมฉันเกิดปมะเส็งนํ้าทวมใหญป ๒๔๖๐ เพคะ รางกายถึงสูงผิดปกติเพื่อใหพนระดับนํ้า
นองเคาเกิดหลังหมอมฉันสองปเพคะ เขาเกิดปมะแม หนาตาเลยเหมือนกับแพะ”
นิกรเอ็ดตะโรขึน้ ทันที
“แน มาวาเคา ตัวนะซีหนาเหมือนแพะ เสด็จเพคะพี่อมราหาวาหมอมฉันเหมือนแพะ
หมอมฉันไมยอมเสด็จตองตัดสิน”
สีหนุยกพระหัตถกอดกะเทยคนละขาง โดยมั่นใจวาเปนผูหญิงจริง ๆ แลวรับสั่งกับเสี่ยหงวนตอไป
“เธอชื่ออมราเรอะ”
“เพคะ”
“เพราะดีเหมือนกัน นายพลเจรียงเขาบอกวาเธอสําเร็จวิชาพลศึกษามาจากกรุงเทพ ฯ
แลววีนัสนองของเธอสําเร็จอักษรศาสตรจากจุฬาเปนความจริงหรือจะ”
“เพคะ นองสาวของหมอมฉันมีความรูทางอักษรศาสตรพอตัว
สวนหมอมฉันก็เชี่ยวชาญชํ่าชองในดานวิชาพลศึกษารักบี้, ฟุตบอล, มวยไทย, มวยสากล, ยูโด, ฟนดาบ, กระบีก่ ระบอง
กีฬาประเภทลูป ระเภทลานหมอมฉันเกงเพคะ”
“อือ ดีมาก วิชายอมเปนความรูประดับตัว ฉันขอตอนรับเธอดวยไมตรีจิตพิเศษของฉัน
ซึ่งฉันขอรับรองวาฉันไมเคยใหเกียรติสุภาพสตรีคนไหนเหมือนกับเธอสองคนพี่นองเลยนะ”
เสี่ยหงวนยิ้มออนหวาน
“เสด็จรับสั่งอยางนี้หมอมฉันซาบซึ้งพระทัยจังเลย ไปคุยกันในหองบรรทมเถอะเพคะ”
“เฮย” นิกรเผลอตัวตวาดลั่น
เคราะหดีที่เจาสีหนุไดยินคําพูดของกิมหงวนไมถนัด
พระองคทอดพระเนตรผานประตูเขาไปในหองบรรทมอันสวยงามแลวรับสั่งยิ้ม ๆ
“จะ หองนอนของฉันโดยเฉพาะ แตเธอไมตองวิตกเมียฉันอยูตําหนักหลังวัง ตําหนักนี้ฉันอยูคนเดียว”
กิมหงวนถอนหายใจดัง ๆ
“คอยยังชั่วหนอยเพคะ หมอมฉันสําเร็จพลศึกษาก็จริง แตเรื่องตบตีกับใครหมอมฉันไมกลา
หมอมฉันเปนผูด เี พคะ”
เจาฟาดึงเสี่ยหงวนเขามาจูบดังฟอด
“ชื่นใจเหลือเกิน แตวา….สงสัยวาหมูนี้เธอคงไมไดสระผม ผมของเธอมีกลิน่ เหม็นสาบนิดหนอย ขอโทษนะ”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
“พึ่งซื้อมาเพคะ”
“หา เธอวาอยางไรนะ”

กิมหงวนเย็นวาบไปหมดทั้งตัว
“หมอมฉันพึ่งซื้อแชมพูสระผมเมื่อเย็นวานนี้เองเพคะ ไมมีเวลาที่จะสระผมได
ที่ผมเหม็นสาบก็เพราะหมอมฉันชวยคุณแมทําปลาราใสไห กลิ่นปลาราก็คงจะติดผมอยูบาง”
“ออ ถาจะจริง” รับสัง่ ยิม้ ๆ แลวหันพระพักตรมาทางนิกรกมลงจูบริมฝปากนิกรเบา ๆ หนึง่ ที
พอถูกจูบนิกรก็ตัวออนกางแขนออกทั้งสองขาง แตแลวกิมหงวนรีบถลึงตาหาม นิกรจึงรีบสงวนทาทีไว
“แหม-จูบหมอมฉันอยางนี้หมอมฉันก็ใจแตกเทานั้น”
จอมเขมรเต็มไปดวยความเรารอนแหงอารมณ
“ฉันอยากจะจูบเธอสักรอยครั้งก็กลัวเธอจะเหม็นขี้ฟนฉัน”
นิกรยิ้มเอียงอาย
“สําหรับเสด็จซึ่งเปนผูนําชาติเขมรมีเงินตั้งหลายรอยลาน
ตอใหเอาสวมเขาไปตั้งในพระโอษฐสักสามสวมหมอมฉันก็ทนไดเพคะ ผูชายที่ปากเหม็นคือผูชายที่ไมมีเงินตางหาก
มีเงินแยะ ๆ มีตึกมีรถเกงเหม็นก็ไมเปนไรเพคะ”
ทรงพระสรวลลัน่
“เธอคุยสนุกดีนี่แฮะวีนัส เปนความจริงตามที่เธอวากลิ่นปากของผูหญิงหรือของผูชายไมสําคัญ
สําคัญอยูที่เงินเทานั้น ลงมีเงินนับลานตอใหปากเบี้ยวนัยนตาเหล จมูกคด ขีฟ้ น หนาตัง้ หุนใคร ๆ ก็ไมรังเกียจ
อยางฉันยังงี้ไมเคยใชแปรงสีฟนเลยแตผูหญิงอยากเปนเมียฉัน อา….เธอสองคนรับประทานผลไมสจิ ะ
ประเดี๋ยวฉันจะใหคนของฉันจัดอาหารวางมาใหรอใหถึงสี่ทุมเสียกอนเราจะไดซัปเปอรดวยกัน
ความจริงฉันนะเกลียดคนไทยนะ แตเธอสองคนฉันไมเกลียด”
นิกรหยิบองุนพวงหนึ่งขึ้นมาจากพานทองแลวปลิดใสปาก
กิมหงวนเผลอตัวหยิบวิสกี้ขึ้นมาเปดจุกรินใสแกวแลวผสมโซดาลงไป แตพอนึกขึ้นไดก็ยกแกวสงใหสีหนุทั้ง ๆ
ที่อยากกินจนนํ้าลายสอ
“เสวยนํ้าจัณฑสิเพคะ”
“ขอบใจมากนองสาว เธอชางปรนนิบัติจริง ๆ ฉันเมาแลวเธอดื่มเหลาแกวนี้แทนฉันไดไหมละ
ดื่มเสียหนอยนะอยางไรเสียคืนนี้เธอกับวีนัสก็ตองเปนของฉันแลว”
กิมหงวนรับแกวเหลามาจากสีหนุ แลวยกขึ้นดื่มอั้ก ๆ จนหมดแกวทําใหจอมเขมรมองดูอยางแปลกใจ
“โอโฮ” ทรงอุทาน “ทําไมเธอกินเหลาเกงอยางนี้อมรา”
อาเสี่ยตอบอยางเฉลียวฉลาด
“ในชีวิตของหมอมฉัน หมอมฉันพึ่งดื่มเหลาในครั้งนี้เปนครั้งแรกเพคะ
ที่กลาดื่มหมดแกวก็เพราะดีใจที่ไดมาเฝาฝาพระบาทอยางใกลชิดเชนนี้”
“หรือจะ นารักจริง ๆ คนสวย เธอคงจะเมาแน ๆ”
“ไมเปนไรเพคะ เมาหมอมฉันก็จะนอนกอดเสด็จ”
ความสนิทสนมระหวางกะเทยทั้งสองกับเจาฟาสีหนุเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
จอมเขมรทรงสําราญเบิกบานพระทัยยิ่งกอดจูบไขวควาสองกะเทยตลอดเวลา โดยสําคัญผิดคิดวาเปนผูหญิง
นิกรกับกิมหงวนแสดงบทบาทยั่วยวนไดยอดเยี่ยม มีการผลักไสคอนควักบางทีก็โอนออนตามบาง
ในที่สุดสีหนุก็คุยเรื่องเขาพระวิหาร

“ในฐานทีเ่ ธอสองคนเปนคนไทย ถึงแมวาเธอจะมีสัญชาติเขมรก็ตามเธอรูสึกอยางไรบาง
เทาที่ศาลโลกตัดสินใหไทยแพกรณีเขาพระวิหาร”
อาเสีย่ ยิม้ ละไม กระแทกศอกขวาถูกพระโอษฐสีหนุเสียงดังฉาดแลวกอดพระองคไว
“คุยเรื่องอื่นเถอะเพคะ เรื่องการเมืองหมอมฉันไมสนใจ”
สีหนุสดู ปากเบา ๆ ยกมือขึ้นลูกคลําริมฝปากซึ่งเจอและปลิ้นออกมา
“มือเธอหนักจังอมรา นักพละละกอเปนอยางนีแ้ หละ ขนาดเธอสัพยอกฉันปากคอฉันแทบพัง
เธอนะเปนเขมรหรือเปนไทย”
“เปนไทย ๓๐ เปอรเซ็นต เปนเขมร ๗๐ เปอรเซ็นต”
“ถายังงั้นเธอกับนองสาวของเธอก็คงดีใจที่ฉันสามารถโกงปราสาทเขาพระวิหารมาจากไทยได”
อาเสี่ยวา “หมอมฉันเฉย ๆ เพคะ เสด็จจะครอบครองปราสาทเขาพระวิหารไดอยางไร
ในเมือ่ ทางขึน้ ไปบนปราสาทพระวิหารนัน้ อยูใ นดินแดนไทยทางเราเปฯหนาผาสูงชันเกือบพันเมตร”
สีหนุทรงพระสรวล
“ฉันจะยื่นอุทธรณศาลโลกใหไทยคืนภูเขาพระวิหารทั้งภูเขาใหเราดวย
ศาลโลกก็จะตองบังคับรัฐบาลไทยใหเปนไปตามนี”้
กิมหงวนยิ้มแปน กําหมัดขวาชกหนาอกสีหนุดังพลั่กแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“เสด็จเฉลียวฉลาดมากเพคะ ปญญาแหลมจริง ๆ”
สีหนุหนาแหยกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
“นองสาว เธอหยอกฉันอยางนี้อีกสามสี่ทีวัณโรคคงเลนงานฉันแน ๆ”
นิกรพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“ดี ตายหาเสียก็ด”ี
จอมเขมรหันขวับมาทางนายจอมทะเลน
“เธอวาไงนะวีนสั ฉันไดยนิ ไมถนัด”
นิกรรีบพูดกลบเกลือ่ น
“หมอมฉันวาทางไทยเขาจะยอมหรือเพคะ”
“ฮะ ไมยอมก็รบกันนะซี”
เสีย่ หงวนพูดเสริมขึน้ ทันที
“รบไมกลัว กลัวไมรบ” แลวกิมหงวนก็พรวดพราดลุกขึ้นยืนทําทาเหมือนจะเตะปากสีหนุ
แตพอสบตานิกรอาเสี่ยก็เปลี่ยนทาทีเปนออนชอย แลวทูลเจาฟาวา “ไปนอนคุยกันในหองเถอะเพคะ”
สีหนุฝน หัวเราะ
“นัง่ ลงกอนอมรา นั่งตักฉันก็ได”
กิมหงวนกระแทกตัวลงบนตักเจาเขมรเต็มแรงถึงกับสีหนุรองโอก
รีบผลักอาเสี่ยลงนั่งบนโซฟาขางพระองคตามเดิม
“กินอาหารวางเสียกอนที่รัก แลวคอยไปคุยกันบนเตียงทั้งสองคน
บางทีเธอกับวีนสั อาจจะชวยบีบนวดใหฉนั ไดบา ง อา-คืนนีเ้ ธอสองคนคืนนีก้ ลับบานไมไดนะจะบอกให”
นิกรแกลงทําเปนหนาตืน่ พูดเสริมขึน้ ทันที

“ไมไดหรอกเพคะ หมอมฉันรับรองกับคุณพอคุณแมของเราแลววา เราจะกลับบานกอนสองนาฬิกา
ถานอนคางในวังคุณพอคุณแมอาจจะเปนหวง หรือมายทานก็อาจจะคิดวาเราสองคนไปนอนกับเพื่อนผูชายตามโรงแรม”
“แตฉันพอใจเธอกับอมรามาก เธอสองคนมีทุกสิ่งทุกอยางถูกใจฉัน
โดยเฉพาะความราเริงสนุกสนานของเธอนั่นเอง ฉันไมยอมใหเธอกลับหรอก”
นิกรวา “ถายังงั้นฝาบาทกรุณาหมอมฉันสักหนอยซิเพคะ
กินอาหารวางแลวโปรดประทานเกียรติไปบานหมอมฉันไปบอกคุณพอคุณแมวา
ฝาบาทมีพระประสงคจะใหเราสองคนถวายงานคืนวันนี้ คุณพอคุณแมทานจะไดภาคภูมิใจ”
เจาฟาสีหนุหลงกลนิกรแลว
“ไดซีวีนัส ถาเชนนั้นกินอาหารวางกันแลวฉันจะขับรถสวนตัวของฉันพาเธอทั้งสองไปบานของเธอและจะไปเงียบ
ๆ โดยไมใหใครติดตามไป ฉันรักเธอมากวีนสั อยางไรเสียคืนนีเ้ ธอกับอมราจะตองเปนของฉันอยางไมมปี ญ
 หา”
นิกรทําตาละหอย
“แลวถาหมอมฉันเกิดทองไสขึ้นมาละเพคะ”
“ถาเธอทองฉันจะประกาศเปนทางการแตงตั้งใหเปนเจาจอมของฉัน แลวก็….อมราพี่สาวเธอก็เชนเดียวกัน”
รับสั่งจบก็หันมาทางกิมหงวนแลวสีหนุก็สะดุงโหยง “อาวเธอรองไหทําไมจะอมรา”
อาเสี่ยสะอื้น
“หมอมฉันกลัวมีลูกเพคะ”
“กลัวทําไมนองสาว มันเปนของธรรมดาธรรมชาติ
ฉันมีสูติแพทยผูเชี่ยวชาญอยูหลายคนลวนแตสําเร็จมาจากประเทศฝรั่งเศสทั้งนั้น
คนไขที่คลอดบุตรยากไมวาเด็กจะขวางอยูในทอง โผลตีนออกมาหรือยื่นมือออกมาบายบาย
หมอของฉันสามารถทําคลอดไดเรียบรอยโดยที่มารดาของเด็กปลอดภัย แพทยเขมรเกงกวาแพทยไทยมากเธอรูไหม”
กิมหงวนทูลพลางรองไหพลาง
“หมอมฉันกลุมใจไมรูจะออกลูกทางไหนเพคะ”
สีหนุทรงพระสรวลกาก
“เธอสองคนพี่นองเปนผูใหญแลวแตรูสึกวายังออนตอโลกเต็มทน”
“เพคะ” เสี่ยหงวนยอมรับ “พอแมของหมอมฉันกักขังเราเหมือนคีรีบูนนอย ๆ อยูในกรงทองอยางนั้นแหละเพคะ
ทางโลกเราไมใครจะเปนประสา แตเราเปนโรคมามากพอดู”
จอมเขมรกอดกะเทยทั้งสองแนน นิกรซบหนาเขามาออเซาะแสดงบทบาทราวกับหญิงสาวในวัยแรกรุน
“เสด็จเพคะ”
“จา”
“พระนามของเสด็จแปลวากะไรเพคะ หมอมฉันอยากทราบ”
เจาฟาแยมสรวลอยางภาคภูมิ
“ฉันจะบอกใหวีนัส เธอจะไดไปเลาใหคุณพอคุณแมและญาติสนิทของเธอฟง ชือ่ ของฉันนโรดมแปลวาพระราชา
ศรีแปลวา มิ่ง, สงา, แสง, ความสุกใส, ความสวาง, ความสําเร็จ, มงคล, ความเปนใหญ ซึ่งตรงกับคําวาสิริ
ในภาษาสันสกฤตและบาลี ทีนี้คําวาหนุก็วาคางหรือลูกคางเรานี่เอง
รวมความแลวชื่อของฉันอันเปนมงคลนามแปลวาพระราชาผูมีลูกคางสงา”
นิกรลืมตาโพลง

“โอ....จริงแหละเพคะ ลูกคางของพระองคสวยมาก คางสองลอนแบบนี้ทําใหพระองคสวยสงาไมนอย
คิ้วของพระองคก็เหมือนคิ้วสิงโต จมูกก็จมูกสิงห พระเนตรก็เหมือนนัยนตาสิงห พระโอษฐยน่ื และหอยเหมือนบุลดอก”
“หา ปากฉันเหมือนอะไรนะพูดใหมซิไดยินไมถนัด” รับสัง่ โดยเร็ว
“พระโอษฐเหมือนรูปคิงในไพปอกเพคะ”
สีหนุทรงพระสรวลอยางพอพระทัย แลวตบหลังเสี่ยหงวนเบา ๆ
“ทีร่ กั ชื่อของเธออมราแปลวากระไรจะ”
กิมหงวนยิ้มอยางเอียงอาย
“อมรา เปนคํากลอนในกวีนิพนธมาจากคําอมรเพคะแปลวาเทวดาหรือผูไมตาย”
“ออ แลวเธอจะตายไหม”
“ถาเสด็จจับไดหมอมฉันก็มองเทง ถาจับไมไดหมอมฉันก็คงจะเปนอมราไมกอนเขาใจไหมเพคะ”
เสด็จลูกคางสวยขมวดพระขนงยน
“เธอพูดอะไรฉันฟงไมออกเลย”
“ฟงไมออกก็ดีแลวเพคะ อา-หมอมฉันรอนเต็มทนแลว มีโสรงสักตัวไหมเพคะ
หมอมฉันอยากจะถอดเสือ้ กระโปรงแลวนุง โสรง”
“แลวกัน นี่มันวังเจาไมใชโรงแรมนี่นะเธอ ฉันจะเอาโสรงทีไ่ หนมาใหเธอผลัดละ”
อาเสีย่ หัวเราะเบา ๆ
“หมอมฉันนุงโสรงเสียเคยเพคะ ใสเสื้อชั้นในคอกวาง ๆ นุงโสรงแลวยืนสูบบุหรี่ตามมุมมืด
บรรยากาศอยางนั้นชอบ ไดเงินมาก็แบงใหพี่เขาซื้อเฮโรอีนสูบบาง เมื่อสมัยที่ยังมีโรงยาฝนหมอมฉันหาเงินคลองเพคะ”
สีหนุทาํ หนาชอบกล
“เอ - เธอกินเหลาเพียงแกวเดียวชักพูดเละเทะใหญแลว เมารึอมรา”
อาเสีย่ ทําหนาเศรา
“นิดหนอยเพคะ ดื่มเหลาแลวอดนึกถึงความหลังอันแสนรันทดไมได หากินดวยนํ้าพักนํ้าแรงแท ๆ
ตํารวจเขาหาม อุย -พูดแลวเจ็บใจพับแผ” พูดจบกิมหงวนก็รินวิสกี้โซดาใสแกวแลวยกขึ้นดื่มอยางหนาตาเฉย
สีหนุหนั พระพักตรมาทางนิกร
“พีส่ าวเธอเพอพูดถึงเรือ่ งอะไรตออะไรฉันไมรเู รือ่ งเลย หรือเขาเคยอกหักมาแลว”
“เพคะ ตอนที่พี่อมราเปนนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาเพคะ เขาเคยมีความหลังกับเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่ง
เขาซอมยูโดกันบอย ๆ เพคะ ทีแรกก็เพียงแตซอมกันเทานั้น แลวยังไงก็ไมทราบเกิดปลํ้ากันจริง ๆ
พี่อมราเกิดเสียทาเพคะ เลยตองเสียทุกสิ่งทุกอยางใหเขา”
กิมหงวนรองไหโฮ
“อยาพูดวีนัส ไดโปรดเถิด....พีข่ อรอง เธออยาพูดความหลังของพี่ โอย....มันปวดหัวใจ พี่ตองรีดลูกเพราะเขา”
สีหนุนยั นตาเหลือก มองดูหนากิมหงวนอยางแปลกใจ
“เธอรีดลูก”
“เพคะ พอทองได ๔ เดือนก็ไปจางหมอญี่ปุนคนหนึ่งใหเอาออก”
“แยจริง เธอไมกลัวบาปหรืออมรา”
“ไมกลัวเพคะ ขืนปลอยไวหมอมฉันก็ไมทราบวาจะใหลูกออกมาอยางไร ขออีกแกวนะเพคะ
วันนี้หมอมฉันตองกินเหลาใหเต็มที่เพราะดีใจที่ฝาบาทจะเสด็จไปที่บานหมอมฉันหลังจากเสวยอาหารวางแลว”

สีหนุทรงแยมพระสรวล
“กินเถอะนองสาว เธอเมาเธอก็นอนกับฉันไมมีอันตรายอะไร ถาเธอเปนของฉันและเธอทองกับฉัน ๆ
จะไมยอมใหเธอรีดลูกเปนอันขาด”
“โถ เสด็จจะทําใหหมอมฉันตายเพราะคลอดหรืออยางไร หมอมฉันมิรอ งลัน่ บานหรือ เขาวาสาวแกออกลูกยาก
หมอมฉันกลัวเพคะ”
“ก็บอกแลววาสูติแพทยชั้นดีของฉันมีตั้งเยอะแยะ”
อาเสี่ยสะอื้น
“สูตแิ พทยนน่ั แหละ เพราะมันจะทําใหหมอมฉันถูกยิงเปา”
“ออ เธอกลัววาหมอจะแกลงบอกฉันวาลูกทีอ่ อกมาไมใชลกู ของฉันยังงัน้ หรือ ไมตองวิตกอมรา
ฉันรักและสงสารเธอมากทั้งสองคน เธอกับวีนัสนารักจริง ๆ พูดจาเฉลียวฉลาดและมีอารมณขนั
บางขณะก็เขมแข็งเหมือนผูชาย ใหดิ้นตายเถอะสมมุติวาเธอทั้งสองเปนผูชายปลอมตัวเปนผูหญิงมาหาฉัน
ฉันจะรักสองคนอยางชีวิตจิตใจทีเดียว”
กิมหงวนกับนิกรกลืนนํ้าลายเอื๊อก ตางคนตางทําทาเหมือนกับจะเปนลม
นิกรแกลงหยิบพัดขนนกพัดใหเจาฟาสีหนุ อาเสี่ยจุดบุหรี่ถวายทั้งสองชวยกันปรนนิบัติเปนอยางดีและนึกหนาว ๆ รอน ๆ
กลัววาจะเพลี่ยงพลํ้าเสียทีจอมเขมร
๒๒.๐๐ น. เศษ
อาหารวางหรือซัปเปอรผานไปแลว
เจาสีหนุพึงพอใจกะเทยทั้งสองยิ่งขึ้นอีกซึ่งพระองคไมไดระแวงสงสัยอะไรเลย
ขณะที่มหาดเล็กสองคนกําลังเก็บเครื่องเสวยบนโตะภายในหองทรงพระสําราญ
สีหนุไดรับสั่งเรียกมหาดเล็กคนหนึ่งใหมาเฝา
“เฮยลงไปที่โรงรถบอกคนรถใหเอารถคาดิแล็คเกงมาจอดหนาตําหนักแลวก็บอกนายทหารองครักษใหจัดรถจี๊ปวิ
ลลี่สองคันพรอมดวยทหารติดตาม ขาจะขับคาดิแล็คเกงพาแฟนของขาไปเที่ยวและไปบานหลอน”
มหาดเล็กรับสั่งพรอมกับกมศีรษะถวายคํานับรีบพาตัวออกไปจากหองทันที
สีหนุลกุ ขึน้ จากโซฟาแลวรับสัง่ กับนางปลอมทัง้ สอง
“นองสาวขอเวลาใหฉันเขาไปแตงตัวสักสองสามนาทีนะ ฉันจะไปคุยกับคุณพอคุณแมของเธอดวย
เธอสองคนจะแตงเสริมใบหนาบางก็เขาไปในหองของฉันซี”
อาเสี่ยคอน
“ไมตองเพคะ เขาไปในหองเดี๋ยวเสด็จปลํ้าหมอมฉัน”
จอมเขมรทรงพระสรวล
“ฉันไมชอบการปลุกปลํา้ ขมเหงผูห ญิง ถาเธอรังเกียจฉันฉันก็ไมตองการเธอนั่งคุยกันไปพลาง ๆ นะจะ”
รับสัง่ จบก็เสด็จเขาไปในหองบรรทม
สองสหายตางเลื่อนตัวเขามานั่งชิดกันแลวกระซิบกระซาบกันทันที
นิกรมองดูนาฬิกาเรือนกลมที่ผนังตึกแลวกลาววา
“เรานัดกับพวกเราใหคอยดักอยูที่เสากิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนไปสนามบินนัดไว ๔
ทุมตรงปานนี้ทุกคนคงไปรอเราแลว”
เสี่ยหงวนถอนหายใจเบา ๆ

“สีหนุจะเอาทหารติดตามไปดวยถึงสองคันรถจี๊ปซึ่งไมนอยกวา ๑๐ คนทํายังไงดีละอายกร”
นิกรเมมปากแนน
“เราตองแกไขอยาใหทหารติดตามไปได มิฉะนั้นงานของเราจะลมเหลว เอาเถอะไมยากอะไรหรอก
เปนลูกไมของกันเอง กันทําอะไรแกทําตามก็แลวกัน”
ใน ๕ นาทีนน้ั เอง เจาฟาจอมเขมรก็เสด็จออกมาจากหองบรรทม พระองคแตงกายเรียบรอย
กางเกงขายาวสีขาวและเชิ้ทฮาไวลายเขมรไลควายซึ่งสั่งทําจากโรงงานเสื้อเชิ้ทในฝรั่งเศสเปนพิเศษ
สองสหายตางรีบลุกขึ้นยืนแลวถวายคํานับในทาถอนสายบัว
“ทรงพระเจริญบัลลัยจักรเพคะ” กิมหงวนพูดเบา ๆ
“หา เธอใหพรฉันยังไงนะ”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
“ทรงพระเจริญเปนมิ่งขวัญแหงอาณาจักรเพคะ”
“งั้นเรอะ ฉันขอนอมรับพรของเธอดวยความปลื้มใจ เธอเขาใจใหพรนี่พรของเธอซาบซึ้งใจฉันจริง ๆ
เราไปกันเถอะที่รัก ใหฉันควงแขนเธอทั้งสองคนหนอยซีนะ”
ครั้นแลวสีหนุก็ปราดเขามาควงแขนสองกะเทยแลวพาเดินออกไปจากหองทรงพระสําราญอยางอิ่มเอิบพระทัยตา
มนิสัยของพระองคซึ่งทรงฝกใฝในสุราและนารีมิไดขาด เวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียแลวก็ปวดทองนอนไมหลับ
ทีห่ นาพระตําหนัก
คาดิลแล็คเกงสีดํามีดวงตราปราสาทสามหลังหรือสวมสาธารณซึ่งเปนโลหะสีเงินติดอยูขางรถไดจอดเตรียมพรอมรอคอยเ
จาฟาอยูแลว คนขับรถแตงเครื่องแบบเรียบรอยยืนอยูขางรถคันนี้ ถึงรับสั่งวาจะขับไปเองเขาก็ตองมาคอยเฝาตามหนาที่
ตอจากรถคาดิลแล็คเกงมีจี๊ปวิลลี่สองคันจอดตอกันไป ทหารพลรม ๙ คน
ซึ่งคนหนึ่งมียศเปนรอยโทยืนตั้งแถวหนากระดานเรียงเดี่ยวอยูริมถนนขางรถ
เมื่อเจาฟาพานิกรกับกิมหงวนลงมาจากบันไดหนาตําหนัก นายทหารก็บอกหมูท หารพลรมทําความเคารพทันที พลรมทัง้
๙ คนนี้มีปนกลมือเปนอาวุธประจําตัว กองทัพพลรมและพันยานเกราะเปนทหารสีหนุโปรดปรานไววางใจทีส่ ดุ
ทหารเหลานี้ไดรับเงินพิเศษจากพระองคเสมอ
แลวนายทหารหนุมรูปหลอก็สั่งใหทหารขึ้นนั่งประจํารถจี๊ปทั้งสองคัน แตกอนที่ ร.ท.
จอกนายทหารหนุม รูปหลอในวัยเบญจเพสจะขึน้ ไปนัง่ ประจําทีค่ นขับรถจีป๊ คันหนา
กิมหงวนกับนิกรก็พากันเดินเขามาหาและยิ้มใหเขาแบบทอดสะพานรักให
นายทหารหนุมจอมเจาชูแหงกองทัพพลรมยกมือวันทยหัตถทันที
“สวัสดีขอรับ” เขาพูดไทยอยางชัดเจน
“สวัสดีฮะ” นิกรพูดยิ้ม ๆ และเลนหูเลนตาตลอดเวลา “ผูหมวดอยูกองพันพลรมใชไหมฮะ”
“ใชครับ”
“แหม....อะฮั้นกับพี่อมราของอะฮั้นชอบทหารรมจังคะ เพราะรูสึกวากลาหาญมากกวาเหลาอื่น ๆ
ผูหมวดกระโดดรมเกงไหมฮะ”
“ก็พอโดดไดครับ”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“วันหลังอีชั้นกับนองจะไปเยี่ยมผูหมวดที่คายพักบางผูหมวดจะรังเกียจอีชั้นไหมคะ”

ร.ท.
จอกไมกลาปริปากพูดอะไรอีกเพราะเจาฟาสีหนุเดินเขามาหยุดยืนเทาสะเอวมองดูเขาดวยแววตาถมึงราวกับจะกินเลือดกิ
นเนื้อ แลวพระองคก็รับสั่งอยางเกรี้ยวกราด
“อายจอก แฟนของกูไมรูวากี่คนลวนแตชอบมึงทั้งนั้น แมแตเมียกูก็ยังเคยวานใหมึงนวดให ฮาไมตองติดตามกูหรอกโวย พาทหารหมดนีไ่ ปพักผอนเถอะ กูขับรถไปคนเดียวก็ได”
ร.ท. จอกยืนตัวตรงยกมือวันทยหัตถอยางแข็งแรง
“ขอเดชะ กระหมอมบริสทุ ธิจ์ ริง ๆ สุภาพสตรีไทยสองคนนี้มีใจเมตตากรุณาทักทายกระหมอมกอน”
สีหนุขบพระทนตกรอด ยกหลังพระหัตถขวาตบหนานายทหารหนุม แหงกองพันพลรมเต็มแรง
“ไมตองอธิบายและไมตองโตเถียง รูไหมวาขนาดนายพลเถียงกูคําเดียวยังถูกเตะ ไปพาทหารไปพักผอนเดีย๋ วนี้”
ร.ท. จอกตะโกนออกคําสั่งใหทหารทุกคนลงจากรถจี๊ปทั้งสองคันนั้น
แลวพอทหารในบังคับบัญชาของเขาเดินลัดตัดสนามตรงไปยังทีพ่ กั ทหารพลรม
เสี่ยหงวนกับนิกรตางมองดูหนากันและยิ้มใหกันดวยความหมาย เจาฟาสีหนุรับสั่งดวยเสียงปรกติวา
“ไปขึน้ รถเถอะทีร่ กั ไมจําเปนที่จะตองมีทหารติดตามคุมกันฉันก็ไดนายพลทหารหนุม ๆ พวกนี้ไวใจไมได
เธอสองคนไมควรไปยุงกับมัน ไอพวกนี้ถือวารูปหลอเจาชูอยางบรมทีเดียว
ถาคุณพอคุณแมใหเธอมาอยูกับฉันในวันนี้ฉันจะออกคําสั่งหามไมใหนายทหารคนหนึ่งคนใดพูดกับเธอทั้งสองคน
ใครฝาฝนฉันจะเอาเขาตะราง พูดคําหนึ่งติดตะรางหนึ่งเดือน”
คาดิลแล็คเกงคันใหญและใหมเอี่ยมแลนออกไปจากวังแลว
พวกทหารองครักษเปนนายทหารชั้นผูใหญตางวุนวายใจไปตามกัน จะสงทหารออกติดตามก็กลัวถูกกริ้ว
ครั้นปลอยใหเสด็จไปตามลําพังก็เกรงวาจะไดรับภัยอันตรายจากพวกเขมรอิสระหรือประชาราษฎรที่สีหนุเคยทําใหเขาพินา
ศลมจมหรือเดือดรอน
ถนนหนทางในพนมเปญสงบเงียบแลวยวดยานพาหนะและผูค นทีส่ ญ
ั จรไปมาบางตามาก
ตั้งแตทหารคอมมิวนิสตหลั่งไหลเขามาในประเทศเขมร
ชาวเขมรไมใครกลาจะออกจากบานในตอนกลางคืนโดยเฉพาะผูหญิงเมื่อออกจากบานก็มักจะเปนเหยื่อราคะของพวกทห
ารคอมมิวนิสต ถาผูชายก็ถูกแยงชิงขาวของอันมีคา ใครขัดขืนก็ถูกยิงทิ้ง
เปนครั้งแรกที่จอมเขมรออกมาจากวังตามลําพัง แตพระองคมิไดนึกเกรงกลัวอะไร
เพราะเชื่อวาการเสด็จออกมานี้ไมมีใครรู สีหนุทาํ หนาทีข่ บั รถดวยพระองคเองประทับอยูท างดานซายของตอนหนารถ
อาเสี่ยกิมหงวนนั่งกลางและนิกรนั่งริมขวา
เมือ่ ผานพนยานชุมนุมชนอันหนาแนน
คาดิลแล็คเกงก็เลี้ยวซายมือที่สี่แยกตรงไปยังสนามบินชานเมืองพนมเปญ ถนนลาดยางสายนี้กวางใหญ
สองฟากทางลวนแตคฤหาสนอนั สวยงาม มีตรอกซอกซอยแบบเดียวกับถนนพหลโยธินของเรา
ตนมะฮ็อกกานีปลูกเรียงรายเปนระยะ เมื่อพนยานชุมนุมประมาณ ๕ กิโลเมตรก็ถึงทองนา ละเมาะ, ไร
และที่เวิ้งวางวางเปลา
แสงไฟหนารถสองสวางพุงไกล นิกรมองดูเสากิโลเมตรริมทางเรื่อยมา เปนเสาสั้น ๆ ทาสีขาวมีเลขบอก
เมื่อพนเขตเทศบาลก็เริ่มตนดวยเลข ๐ แลวก็ ๑, ๒, ๓ เรือ่ ยไป

พอรถผานเสากิโลเมตรที่ ๙ นิกรก็ยกมือซายสะกิดขาขวาอาเสี่ยเตือนใหลงมือตามแผน
กิมหงวนกําลังนั่งสะลึมสะลือจึงหันมาทําตาเขียวและเอ็ดตะโรลั่น
“นั่งเฉย ๆ ซีโวย เสือกมาเขี่ยขาหยิก ๆ อยูได”
นิกรชักฉิว
“ออ ดีเหมือนกัน ตามใจเถอะรถผานกิโล ๙ แลว”
เสี่ยหงวนนึกขึ้นไดก็สะดุงโหยง
เขาหันมามองดูเจาฟานโรดมซึ่งกําลังบนพึมพําที่ถูกแสงไฟรถเกงคันหนึ่งแลนสวนมาสองพระพักตรจนมองไมเห็นทางตอง
ผอนความเร็วของรถลง พระองคมัวแตระวังในการขับรถจึงไมไดยินวาสองสหายพูดอะไรกัน
กะเทยกิมหงวนเปดกระเปาเงินสีดําหยิบวัตถุสีดํามะเมื่อมออกมา มันคือปนพกคูมือของเขา
และแลวดวยความรวดเร็วฉับพลันอาเสี่ยก็ยกปากกระบอกปนจี้บั้นพระองคขางขวาของสีหนุทันที
“ขับเรือ่ ยไปฝาบาท และหยุดชิดขวาที่เสากิโลขางหนาโนน”
สีหนุทรงพระสรวล
“เธอเขาใจสัพยอกฉัน นิ้วมือของเธอคลายกับปากกระบอกปนมาก”
อาเสี่ยสะดุงเล็กนอย ชูรีวอลเวอร ๙ มม. กระบอกนั้นใหเจาฟาทอดพระเนตรแลวก็จี้บั้นพระองคตามเดิม
“ฝาบาทคงเห็นแลววาปนจริง ๆ ไมใชนิ้ว”
เจาฟาพระทัยหายวาบ
“เธอหมายความวากระไรอมรา เธอเลนตลกกับฉันหรือวาเอาจริง”
“ไมใชตลก” กิมหงวนตวาดแวด
“เราสองคนเปนนายทหารและเปนหนวยปฏิบัติงานพิเศษที่มากระโดดรมลงที่ชานเมืองพนมเปญเมื่อ ๑๐ วันที่แลวมานี้
กระหมอมคือพันเอกกิมหงวนและเพื่อนรวมตายของกระหมอมคือพันเอกนิกรแหงกองบัญชาการทหารสูงสุดอยาขัดขืนฝา
บาทแสงไฟหนารถสองเห็นเสากิโลเมตรขางหนาแลวโปรดหยุดรถตรงนัน้ ถาขัดคําสั่งเนา”
จอมเขมรเสียขวัญแลวพระพักตรซีดเผือดผิดปรกติพระทัยเตนระทึกเต็มไปดวยความรักตัวกลัวตาย
อยางไรก็ตามเจาฟาสีหนุพยายามทําพระทัยใหเขมแข็ง ทรงขับรถคาดิลแล็คเกงเรื่อยไป
พอใกลจะถึงเสากิโลเมตรพระองคก็ถอนพระบาทขวาจากคันเรงและเหยียบหามลอเบา ๆ
บังคับคาดิลแล็คเกงคันงามใหหยุดสนิทขางหลักกิโลเมตรที่ ๑๐ พอดี
“เธอสองคนจะเอายังไง กอนอื่นฉันขอชมเชยดวยความจริงใจเทาที่เธอทั้งสองคนตมฉันเสียจนสุก
บอกฉันซิที่เธอใชกลอุบายหลอกลวงพาฉันมาจากวังเธอจะตองการอะไรจากฉัน”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“ตองการอะไรนิดหนอยกระหมอม”
“ก็นั่นนะซี อะไรละที่เธอตองการ”
“ชีวิตของฝาบาท” พ.อ. นิกรพูดเสียงหนักแนน
เจาฟาฝนทรงพระสรวลทัง้ ๆ ที่อกสั่นขวัญแขวนเพราะรักตัวกลัวตาย
“หมายความวาเธอสองคนจะฆาฉัน”
“ถูกตองกระหมอม”
“ฆาฉันเพือ่ อะไร” รับสั่งเสียงเครือ
เสี่ยหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ

“ฆาเพื่อสงพระศพของฝาบาทไปเมืองไทยแลวจางชางเขาทําสตาฟเอาขี้เลื่อยยัดไวใหคงรูปอยูตามเดิม
หลังจากนั้นเราจะเชิญพระศพของฝาบาทไปไวที่ปราสาทเขาพระวิหารเพื่อชาวเขมรทั้งหลายจะไดเห็นวา
ถึงแมไทยตองมอบปราสาทเขาพระวิหารใหเขมรตามคําพิพากษาของศาลโลกที่ขาดความเปนธรรม
ฝาบาทก็ตองเสียชีวิตแลกเปลี่ยนกับปราสาทอันผุพังบนเขาพระวิหาร”
“ฉันคิดวาเธอสองคนออกจะทารุณไปหนอย
การกระทําอยางนี้เปนอาชญากรรมที่ฆาคนตายโดยเจตนาเธอไมมีอํานาจอะไรที่จะมาฆาฉันเพราะเรายังไมไดทําสงคราม
กัน”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“อํานาจอยูท ป่ี น กระหมอมหรืออยูท แ่ี สนยานุภาพ
ถาไทยเปนประเทศมหาอํานาจศาลโลกก็คงจะไมตัดสินใหไทยแพเพราะความจริงหรือขอเท็จจริงปราสาทเขาพระวิหารอยู
บนแผนดินไทยซึง่ ฝาบาทก็ทรงทราบดีอยูแ ลว” พูดจบเขาก็หันมาถามนิกร “ยิงตรงไหนดีโวยอายกร
ยิงขมับหรือยิงหนาอก”
นิกรนิ่งคิดสักครู
“ยิงสะดือสิวะโปงเดียวมองเทงเลย ยิงแลวโยนศพลงจากรถ ตอจากนัน้ เราก็ขบั รถคันนีห้ ลบหนีไปเรือ่ ย ๆ
จนกวาเราจะแนใจวาเราปลอดภัยเอาเลยอายหงวนอยารํ่าไร
ฆาพระองคเสียไดความสัมพันธระหวางไทยกับเขมรก็อาจจะสนิทสนมตอกันเหมือนแตกอน”
กิมหงวนถอนหายใจหนัก ๆ แลวถามนิกร
“วันนีว้ นั พระหรือเปลา”
“เปลา วันนี้ขึ้น ๕ คํ่า”
“ดีแลว กันจะสงเจาฟาสีหนุไปทัศนาจรเมืองผี”
ทันใดนั้นเองรางอันดําตะคุมของชายฉกรรจรวม ๕ คน ก็เดินปราดออกมาจากพุม ไมอนั หนาทึบริมถนนทัง้ ๕
คนแตงกายคลายทหารและเดินตรงเขามาที่รถ เจาฟาสีหนุรบี รองบอกทันที
“ชวยฉันดวย ฉันคือฟานโรดมสีหนุ”
เสียงหัวเราะของคน ๕ คนดังขึ้นอยางครื้นเครง อาเสี่ยกิมหงวนรองตะโกนขึ้นดัง ๆ
“เจาะเหนียง ฮะ ฮะ”
มีเสียงใครคนหนึ่งรองตอบ
“รับประทานเจาะซีครับเอาไวทําไม”
สีหนุแทบลมจับ พระองคทรงทราบแลววาชายฉกรรจกลุมนี้คือพรรคพวกของนิกรกับกิมหงวนนั่นเอง
นิกรรีบลุกขึน้ ปนขามไปทางหลังรถ พ.อ. พลถือปนพกเปดประตูบานซายตอนหนารถออกยกปนขึ้นจองเจาฟา
“เขยิบไปนั่งกลางฝาบาท กระหมอมจะขับคาดิลแล็คคันนี้เอง”
อํานาจปนพกทําใหสีหนุปฏิบัติตามคําสั่งโดยดี พลขึ้นมานั่งประจําที่คนขับ เจาคุณปจจนึก ฯ ดร.
ดิเรกกับเจาแหวและ ส.ท. โกยขึ้นมานั่งเบียดเสียดกับนิกรตอนหลังรถ นิกรเลยถือโอกาสนั่งตักพอตาของเขาอยางสบาย
“หนูเกงไหมคะคุณพอ” นายจอมทะเลนพูดเสียงออนเสียงหวาน
“หนูกบั พีอ่ มราสามารถปลอมเปนผูห ญิงเขาไปในวังได แตก็หวุดหวิดจะเสียความบริสุทธิ์ใหเจาฟาเชียวคะ
พระองคทรงฟดหนูกบั พีอ่ มราแทบแย”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะลั่น

“เกงมาก แตวาเลิกดัดจริตเปนผูหญิงเสียทีคลื่นไสโวย”
กิมหงวนเกรงวานายพลเจรียงจะเดือดรอนก็แกลงพูดขึ้นดัง ๆ วา
“ผมกับอายกรเหมือนผูหญิงจริง ๆ ครับคุณอา แมแตนายพลที่ไปรับตัวผมที่บารก็เขาใจผิดคิดวาผมเปนผูหญิง”
พูดจบก็กระแทกปากกระบอกปนพกแนบบั้นพระองคไว “กระหมอมเสียใจในโชครายของฝาบาท”
สีหนุขบกรามกรอด
“ไมเปนไร ทีใครก็ทีใคร”
พ.อ. พลเปดสวิทชไฟแลวสตารทเครือ่ งยนตเปดไฟหนาและทายรถ
นําคาดิลแล็คเกงคันงามแลนออกจากที่อยางรวดเร็ว
เจาฟาสีหนุทรงคิดวานายทหารไทยคณะนีค้ งจะพาพระองคไปปลงประชนม ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ขัติยมานะบังเกิดขึ้นแกพระองคทันที เจาฟารับสั่งขึ้นดวยเสียงหนัก ๆ วา
“โปรดบอกฉันหนอยเถอะ ใครเปนหัวหนาปฏิบตั กิ ารพิเศษหนวยนี”้
นายพลดิเรกชะโงกหนามาทีพ่ นักพิงตอนหนาแลวพูดยิม้ ๆ
“กระหมอมเองฝาบาท พลตรีศาสตราจารยดิเรก ณรงคฤทธิ์”
นามนี้คุนหูเจาฟามานานแลว พระองคสะดุงเล็กนอยและคอย ๆ หันมาขางหลังรถ
เสี่ยหงวนชวยเปดไฟในเกงใหคราวนี้สีหนุก็สามารถมองเห็น ดร. ดิเรกกับคณะโดยทั่วหนา
พระองคทอดพระเนตรจอมนักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญอยางตื่น ๆ แลวแยมพระสรวล
“โชคดีของฉันที่ฉันไดเห็นนักวิทยาศาสตรและนายแพทยผูยิ่งใหญ
ฉันยอมรับนับถือวาพวกทานกลาหาญมากที่เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมาโดดรมลงในพนมเปญและทํางานใหกองทัพบกของทาน
ตอบฉันหนอยซิทา นศาสตราจารย ทานกําลังจะนําตัวฉันไปไหน”
ดร. ดิเรกหันมาถามนิกรเบา ๆ
“เอาไปไหนวะ”
“จะไปรูเ รอะ” นิกรเอ็ดตะโร
“อาว” นายพลดิเรกอุทาน “แกเปนคนวางแผนจับกุมเจาฟานี่นา”
“ถูกแลว แผนของกันมีเพียงแคนี้”
นายแพทยหนุม หัวเราะหึ ๆ
“ถาเชนนั้นพวกเรามาปรึกษากันเถอะ เราจะจัดการกับเจาฟาพระองคนี้อยางไรตอไป
ในฐานทีข่ า พเจาเปนหัวหนาขาพเจาขอใหทกุ คนออกความเห็นพรอม ๆ กัน คอยตอบนะ หนึง่ ....สอง....สาม”
“ยิงทิ้ง” ทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกัน
สีหนุเย็บวาบไปทั้งตัวแตฝนทําใจใหเขมแข็งเพื่อใหสมศักดิ์ศรีของพระองค
“ถาจะฆาฉันละกออยาเสียเวลาพาฉันไปไกลเลย ยิงฉันทิ้งเสียแถวนี้แหละ เรื่องตายเปนเรื่องเล็ก
ทุกคนเกิดมาแลวก็ตองตายดวยกันทั้งนั้น”
“โอเค. ฝาบาท” นายพลดิเรกพูดเสียงหนัก ๆ แลวยกมือตบบาพล “เฮ-เลีย้ วเขาไปในถนนซอยตัดผานกลางทุง
เลือกหาที่เหมาะ ๆ จอดรถแลวจัดการปลงพระชนมเสีย”
การสนทนาสิน้ สุดเพียงเทานี้ คาดิลแล็คเกงลดความเร็วลงเล็กนอย
ในที่สุดก็เลี้ยวซายมือเขาไปในถนนลูกรังที่ตัดผานทองนาอันเวิ้งวางตรงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งแตอยูไกลจากท

างหลวงประมาณ ๕ กิโลเมตร และถนนสายนีใ้ นตอนกลางคืนไมมยี วดยานผานไปมาเลย
สวนตอนกลางวันก็มีแตรถของโรงงานทําอาหารกระปองเทานั้น
ทามกลางความมืดและความสงบเงียบคาดิลแล็คเกงแลนหางจากทางหลวงเขามาประมาณ ๒
กิโลเมตรก็หยุดตรงทางแยกเขาหมูบานของชาวนา พ.อ. พล พัชราภรณจัดแจงถอยหลังกลับรถเรียบรอย
เมื่อเขาเปดไฟหนาและทายรถและดับเครื่องยนต เจาฟาสีหนุก็กลัวตายจนลืมนึกถึงศักดิ์ศรีของพระองค
กิมหงวนแกลงยกกระบอกปนพกขึ้นจอขมับขวาของพระองคในทาคุกคามแลวกลาววา
“ฝาบาทกระหมอม โปรดตั้งสติใหแนวแนและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งครั้งสุดทาย
แลวก็โปรดประทานอโหสิใหกระหมอมดวย
กระหมอมและพรรคพวกจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลงประชนมฝาประทานดวยการยิงทิ้ง”
ดร. ดิเรกแกลงดุเสี่ยหงวน
“ไมตองพูดพลามทําเพลง ยิงซีโวยอยาใหเสียเวลา”
เจาฟาสีหนุทรงกันแสงโฮ
“ทานศาสตราจารยดิเรกกรุณาไวชีวิตฉันเถิด” รับสัง่ พลางกันแสงสะอึกสะอืน้ “ฉันยังไมอยากตาย
ฉันอยากจะเห็นโลกนีต้ อ ไปอีก”
นิกรพูดโพลงขึน้ ทันที
“ฝาบาทเห็นโลกและเปนโรคมาพอแลวจะอยูไ ปทําไมอีก”
เจาฟาสะอื้นหันไปมองดูนิกร
“สงสารฉันเถอะ ทานกับฉันตางก็เปนพุทธศาสนิกชนเชนเดียวกัน การฆาสัตวตัดชีวิตยอมเปนบาป”
จากแสงไฟในเกงกลางรถจะแลเห็นสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เจาแหวและ ส.ท. โกยยิ้มนอยยิ้มใหญไปตามกัน
อาเสี่ยกิมหงวนลดปนพกที่จอขมับเจาฟาสีหนุลงแลวเขาก็กลาวขึ้นดัง ๆ
“วายังไงพวกเรา ขณะนี้เจาฟาสีหนุก็เปรียบเหมือนลูกไกที่อยูในกํามือของเราแลว ถาเราบีบทานก็ขี้รดมือเรา
ถาเราคลายมือทานก็รอด เราจะฆาทานดีไหม”
เจาแหววา “รับประทานอยาเลยครับอาเสี่ย ปลอยพระองคใหรอดชีวิตกลับไปดีกวา
พระองคจะไดบันทึกไวในพระทัยวา ๗
ทหารเสือแหงกองทัพไทยไดบุกเขามาถึงพนมเปญและจับพระองคมาไดอยางงายดาย แตแลวดวยความเมตตาจิตของเรา
เราก็ไมฆาพระองค”
กิมหงวนพยักหนารับทราบ แลวเขาก็มองดูหนา ส.ท. โกย
“วายังไงตาโกย แกมีความเห็นอยางไรในเรื่องนี้”
ส.ท. โกย เตะทาเปนคนเจาความคิดแลวกลาววา
“ผมเห็นวาสงตัวพระองคใหเขมรอิสระดีกวาครับ”
อาเสีย่ ลืมตาโพลง
“เออ จริงของแก ใหเขมรอิสระจับพระองคแขวนคอดีกวา”
“โน” ดร. ดิเรกคัดคาน “เราจะทําอยางนี้ไมได เรากับเขมรอิสระทํางานคนละเรือ่ งคนละหนาที่
ถาเขาจะปลงพระชนมเจาฟาสีหนุก็ใหเขาทําดวยความสามารถของเขา ไมใชเราสงพระองคไปใหเขาฆา
เพราะอยางไรเราก็ตองถือวาขณะนี้เขมรกับไทยเปนศัตรูตอกัน”
สีหนุมีพระพักตรแจมใสขึ้น พระองคทอดพระเนตรนายพลดิเรกอยางพอพระทัย

“ทานเปนคนมีศีลธรรมนานับถือ ขอใหปลอยฉันไปเถิด
ฉันจะไมลืมบุญคุณของพวกทานที่ไวชีวิตฉันในครั้งนี้เลย”
ดร. ดิเรกยิ้มเล็กนอย
“ออไร กระหมอมอยากจะปลอยฝาบาทไป
แตเพือ่ นทัง้ สองของกระหมอมเขาเปนคนวางแผนลอลวงเอาตัวฝาบาทมา
และทั้งพันเอกนิกรและพันเอกกิมหงวนก็ไดทํางานอยางลอแหลมเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเขาไปในวังของฝาบาทโดยปลอมตัวเป
นผูห ญิง กระหมอมตองปรึกษากับเขากอน”
เสี่ยหงวนควงปนพกอยางคลองแคลวแลวกลาวขึ้นอยางเปนงานเปนการวา
“ปลอยก็ได
แตเราจะตองทําอะไรนิดหนอยเพื่อใหเปนสัญลักษณแหงชัยชนะของพวกเราที่จับฝาบาทไดแตเราไมฆา”
เจาฟาเศราลงอีก
“ทานจะทําอยางไรก็แลวแตจะกรุณาเถิดแตอยาถึงกับใหฉันตองพิการหรือทุพลภาพเลย”
เสี่ยหงวนยิ้มดวยมุมปากขางขวาแลวกระชากผมปลอมออก
“ฝาบาททีร่ กั
ฝาบาทเคยรับสั่งวาฝาบาทจะทรงผนวชแกบนในการที่ศาลโลกตัดสินใหเขมรชนะความกรณีเขาพระวิหารเปนความจริงใชไ
หม”
“ถูกแลวฉันพูดอยางนั้น”
อาเสี่ยวา “แลวเมื่อไรจะบวช”
“ฉันตองคิดดูกอน”
“คิดไมได กระหมอมจําเปนจะตองใหฝา พระบาทอุปสมบทตามทีร่ บั สัง่ ไว
กระหมอมจะโกนหัวใหฝาบาทเดี๋ยวนี้ดวยตะไกรปตตาเลียนที่เราเตรียมมา”
“โกนหัว....” สีหนุรบั สัง่ เสียงสัน่ “ทานจะโกนหัวฉันโอ....แลวฉันจะกลับเขาไปในวังอยางไร
ทหารยามมันจําไมไดมนั คงยิงฉันแน ๆ เพราะมันจะตองเขาใจวาฉันเปนทิดสึกใหมบุกรุกเขาไปในวัง
แลวก็ถาหัวฉันโลนฉันจะแกตัวกับใคร ๆ เขาวาอยางไร บอกเขาตามตรงวาฉันถูกพวกทานกลอนหัวฉันก็อายเขาแย
ครั้นจะโกหกเขาก็ไมรูวาจะบอกวาอยางไร”
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
“ก็บอกเขาวาบรรทมหลับไปถูกแมลงสาบแทะซีกระหมอม”
สีหนุสน่ั พระพักตร
“แมงสาบแทะหัวฉันก็คงเปนมันแผล็บเหมือนศีรษะของทานนะซี”
ทานเจาคุณทําปากจูทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครง
“ยิงทิ้งดีกวาโวย” เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรลั่นรถแลวดึงปนพกที่เหน็บไวใตเข็มขัดออกมา
นายพลดิเรกความือพอตาของเขาไว
“เวท เอ มินิท ปา เราสัญญากับพระองคแลววาเราจะไมปลงพระชนมพระองค”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ
กิมหงวนสงปนพกใหเจาแหวซึ่งนั่งอยูขางหลังเขาแลวรับตะไกรปตตาเลี่ยนมาจากเจาแหวตามแผนการที่วางไวคือแผน ก.
ซึ่งตัว ก. ก็แปลวากลอนกบาลนั่นเอง แผน ก. จึงหมายถึงการกลอนผมเจาสีหนุซึ่งนิกรกับเสี่ยหงวนเปนผูวางแผนนี้

กิมหงวนขยับตะไกรปตตาเลี่ยนทําลายขวัญเจาฟาเขมรเมื่อรูสึกวาเจาสีหนุทําทาเหมือนจะตอสูหรือหลบหนีเสี่ย
หงวนก็พูดคุกคาม
“นั่งเฉย ๆ ฝาบาท พวกกระหมอมขางหลังมีปนทุกคน
คนขับรถนีเ่ ปนพันเอกก็มปี น เชนเดียวฝาบาทไมมที า ทางทีจ่ ะหลบหนีไปได รองตะโกนใหชว ยก็แสบคอหอยเปลา ๆ
ทรงคิดดูใหดี จะยอมใหกระหมอมกลอนพระเศียรหรือจะยอมถูกยิงทิ้ง”
สีหนุขบกรามกรอด แนละวาไมวาใครก็ตองยอมทุกอยางเพื่อเอาชีวิตไว
“เอา กลอนก็กลอน แตวาฉันจะจําความโหดเหี้ยมทารุณของพวกแกไว
ถาไทยกับเขมรประกาศสงครามกันเมือ่ ไรฉันจะสัง่ ใหทหารของฉันกลอนผมเชลยทหารไทยทุก ๆ คน”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“กระหมอมเสียใจทีจ่ ะทูลวาหากเรารบกันทหารไทยทุกคนจะสูต าย โดยไมยอมใหจับเปนเชลย
แลวก็โอกาสทีท่ หารเขมรจะจับทหารไทยมาเปนเชลยนะกระหมอมมองไมเห็นเพราะพอเริม่ รบกันไดสามสีว่ นั ทหารไทยก็ยึ
ดประเทศเขมรไดหมดแลว”
“ฮึ่ม อยาดูถูก ทานรูไหมวาเขมรจะครองโลกในไมชานี”้
เจาแหวพูดสอดขึ้นเบา ๆ
“รับประทานกอนจะครองโลกขอไดโปรดรับสั่งใหพวกเขมรเลิกนอนกลางวันเสียกอนเถิดฝาบาท
ตอนเที่ยงที่พนมเปญเงียบเหงาเหลือเกิน ไปทางไหนเห็นแตคนนอนหลับ
รับประทานตํารวจจราจรก็ยืนหลับอยูกลางสี่แยก รถราไมมีวิ่ง”
สีหนุบนพึมพําเปนภาษาเขมรแลวรับสั่งกับ พ.อ. กิมหงวนดวยเสียงหนักแนน
“ทานจะกลอนผมฉันก็เอาซี ฉันอยากกลับบานเต็มทนแลว”
กิมหงวนยกปตตาเลี่ยนขึ้นขยับอีก บังคับเจาสีหนุใหนง่ั หันหนาไปทางพล ทุกคนพากันมองดูอาเสี่ยอยางขบขัน
นายกัลบกจําเปนนาบตะไกรปตตาเลีย่ นลงทีท่ า ยทอยสีหนุแลวหันมาถามเจาคุณปจจนึก ฯ เบา ๆ
“โกนหมดหัวหรือเอาไวหร็อมแหร็มอยางคุณอาครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากจู
“เดี๋ยวก็เกิดเตะกันขึ้นเทานั้นเอง แกจะกลอนผมหรือจะโกนกบาลเจาสีหนุอยางไรก็แลวแตแกซีโวย
เสือกมาถามฉันหาโอกาสพูดพาดพิงถึงกบาลฉันทําไม”
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ แลวยิ้มใหพล
“เอายังไงดีพล”
พลอดหัวเราะไมได
“ฉันไมขอออกความเห็นในเรื่องนี”้
พ.อ. กิมหงวนเมมปากแนนเอียงคอมองดูพระเศียรของเจาสีหนุ
และแลวเขาก็เริ่มไถตะไกรปตตาเลี่ยนจากทายทอยเปนทางขาวเวอขามมาจนถึงหนาผาก
เขาใชเวลากลอนผมเพียงนาทีเดียวเทานั้น
“เสร็จแลวกระหมอม”
จอมเขมรสะดุงเฮือก ยกหัตถขวาขึ้นลูกคลําพระเศียรแลวพระองคก็เอ็ดตะโรลั่น
“กลอนกบาลฉันแบบนีฉ้ นั จะดูหนาใครเขาได นีม่ นั ทรงอะไรกันบอกฉันหนอยซิ”
อาเสี่ยหัวเราะงอหาย

“ทรงแมนํ้าโขงกระหมอม มองเห็นทั้งฝงซายและฝงขวา ที่ขาวเวอไมมีผมคือแมนํ้า”
สีหนุทรงสะอืน้ อยางปวดราวพระทัย
“ชวยกลอนฉันใหหมดหัวเถอะ อยางนี้มันนาเกลียดเหลือเกิน สงสารฉันบางในฐานที่ฉันเปนผูนําชาติเขมร”
ดร. ดิเรกกลาวกับกิมหงวนทันที
“กลอนใหหมดโวยอายหงวน พระองคจะไดถือโอกาสทรงผนวชและถาไดบวช
รสของพระธรรมคงจะทําใหพระองคเกลียดชังลัทธิคอมมิวนิสตก็ได
เพราะคอมมิวนิสตมุงทําลายศาสนาและปาเถื่อนไรศีลธรรม เปนตนวาใชคนเปนทาสและถือวาผูห ญิงเปนของกลาง”
กิมหงวนพยักหนาและยิม้ ใหนายพลดิเรกผูเ ปนหัวหนา
“เอา-กลอนหมดก็ดีเหมือนกัน”
แลวอาเสี่ยก็เริ่มตนไถพระเศียรเจาเขมรอีก
เขากลอนผมซีกขวาของพระเศียรออกทั้งหมดคงเหลืออีกซีกซายไวโดยไมแตะตอง
เสร็จแลวเสี่ยหงวนก็ทูลเจาฟาอยางหนาตาย
“เรียบรอยแลวฝาบาท”
สีหนุยกหัตถขน้ึ ลูบพระเศียรแลวกันแสง
“โอย ยิงฉันทิ้งดีกวา นี่มันทรงอะไรกันยิ่งกวาเกาไปไหน ๆ ครึ่งกบาลมีผมอีกครึ่งหนึ่งถูกกลอนเลี่ยนไปหมด”
กิมหงวนวา “ทรงนี้เรียกวาเมฆบังจันทรกระหมอม ดานขวาที่กลอนออกแลวติ๋งตางวาพระจันทร
ดานที่มีผมคือเมฆ ฝาพระบาททําไมรไู มชใ้ี นไมชา ชาวเขมรก็คงจะตัดผมทรงนีต้ ามฝาพระบาทแน ๆ”
พลกลาวกับกิมหงวนทันที
“เสร็จแลวโวย งานของเรายังมีอีกมากจะไดไปกันเสียที”
อาเสี่ยมองดูพล
“เสร็จแลว”
พ.อ. พลเปดประตูบานซายตอนหนารถออกแลวกาวลงจากรถทามกลางความมืด
แตแสงไฟในเกงชวยใหพลมองแลเห็นใบหนาของทุก ๆ คนอยางถนัด พลเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ
เมื่อเห็นพระเศียรของเจาฟาจอมเขมรมีแตผมเพียงซีกซายครึ่งพระเศียรเทานั้น
สวนซีกขวาโลนเลี่ยนดวยฝมือกัลบกกิมหงวน
“ฝาบาทกระหมอม” พลพูดยิม้ ๆ
เจาเขมรหันพักตรมาทางพันเอกรูปหลอพระเนตรของพระองควาวโรจนแสดงความโกรธแคนอยางยิ่ง
“จะเอายังไงกับฉันอีก” รับสั่งเสียงกราว
พลวา “เชิญเสด็จลงจากรถกระหมอม พวกเราจะรีบกลับที่พัก”
“อาว” สีหนุเอ็ดตะโร “นี่หมายความวาจะใหฉันยํ่าตอกกลับวังของฉันยังงั้นหรือ”
พ.อ. พลหัวเราะหึ ๆ
“กระหมอม เพื่อความปลอดภัยของพวกเราจําเปนตองทิ้งฝาบาทไวที่น”ี่
แลวพลก็ลวงกระเปากางเกงหยิบปนพกออกมา
“ถาฝาบาทไมทําตามคําสั่งของกระหมอมกระหมอมก็จะยิงฝาบาททิ้งเสีย”
จอมเขมรทรงกันแสงอีก เสด็จลงจากรถคาดิลแล็คเกงโดยดี ทามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของคณะพรรคสี่สหาย
“พวกทานทารุณปาเถื่อนมาก คิดดูซิวากลอนหัวฉันอยางนี้แลวฉันจะกลับบานอยางไร ใครเห็นก็จาํ ฉันไมได”

“ฝาบาทเสด็จเขาไปในหมูบานชาวนาขออาศัยนอนสักคืนหนึ่งก็ได”
สีหนุขบพระทนตแนน
“เขาไปไดรึ ขืนเขาไปหมามันจะไดฟต ฉันตายประไร ทรงผมแบบนีม้ นั มีทไ่ี หนในโลก”
พ.อ. พลหัวเราะกาก
“ถายังงั้นฝาบาทก็ตองเสด็จไปตามถนนกลางทุงนานี้
พอไปถึงถนนใหญก็พอจะขอโดยสารรถของใครใหเขาไปสงที่วังได
กระหมอมกับพรรคพวกไมมีเวลาที่จะพูดคุยกับฝาบาทอีกแลว ลากอนฝาบาท”
“เดี๋ยวกอน บอกฉันอีกครั้งซิวาคนที่โกนหัวฉันนะชื่อพันเอกกิมหงวนจริง ๆ หรือเปนนามแฝง”
อาเสี่ยทูลขึ้นดัง ๆ
“ชื่อจริงกระหมอม พันเอกกิมหงวน ไทยแท แหงกองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทย
กระหมอมคือมหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทย”
เจาเขมรหันพระพักตรเขาไปในรถแลวยกหัตถขวาชี้หนากิมหงวน
“ดีแลว ฉันจะขออาฆาตพยาบาททานจนวันตาย ฉันจะจําชื่อของทานใสใจไวอยางไมมีวันลืม
ทานบังอาจกลอนกบาลฉันดูหมิ่นเหยียบยํ่าฉันอยางไมเคยมีใครทํากับฉันมาแตกอนเลย
ฉันจะสงหนวยกลาตายไปฆาทานทีก่ รุงเทพ ฯ ระวังใหด”ี
เสี่ยหงวนชอบใจหัวเราะลั่น
“กระหมอมจะคอยตอนรับคนของฝาบาทอยางดีที่สุด”
พ.อ. พลกาวขึ้นมานั่งประจําที่คนขับตามเดิมแลวปดประตูรถ เจาฟาสีหนุยืนขบกรามกรอดตลอดเวลา
พระองคโกรธแคนอยางยิ่งเมื่อคาดิลแล็คเกงเคลื่อนออกจากที่เจาฟาก็มองดูคณะพรรคสี่สหายของเราอยางเคียดแคน
พระองคชูกําปนขวาขึ้นเหนือเศียรแลวรองตะโกนเสียงลั่นทุง
“เจาะเหนียง”
หนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพไทยกลับมาถึงบานสุรพงษในเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เศษโดยรถแท็กซี่ ๒
คันและลงรถทีต่ ลาดหางจากบานของนายสุรพงษราว ๕๐๐ เมตร
สวนคาดิลแล็คของเจาฟานโรดมสีหนุนั่นถูกทิ้งอยูในซอยแหงหนึ่งอันเปนที่มืดและเปลี่ยวมาก
สุรพงษรอคอยนายพลดิเรกกับคณะอยางหลายชั่วโมงแลวดวยความวิตกเปนหวงยิ่ง สี่สหายไดกลับมาบานตอน
๒๐.๐๐ น. เลาใหสุรพงษฟงถึงเรื่องที่นิกรกับเสี่ยหงวนจะปลอมตัวเปนผูหญิงเขาไปในวังกับนายพลเจรียง
และนัดกันไววาในราว ๒๒.๐๐ น. สองสหายจะลอลวงเจาฟาไปทีถ่ นนสนามบิน ก.ม. ๑๐
ใหนายพลดิเรกพาพวกไปซุมอยูที่นั่นเพื่อจับสีหนุกลอนผมตามแผนการของนิกร
ตอจากนั้นนายพลดิเรกก็พาพลกับเจาคุณปจจนึก ฯ พรอมดวยเจาแหวและ ส.ท.
โกยออกจากบานสุรพงษไปรอคอยพบนิกรกับเสี่ยหงวนตามนัด
เมื่อทุกคนกลับมาบานโดยปลอดภัยสุรพงษก็โลงอก
สุรพงษหัวเราะงอหายเมื่อทราบวาสีหนุถูกกิมหงวนกลอนผมออกไปครึ่งซีกในสไตลทรงผมแบบใหมของอาเสี่ยซึ่งใหชื่อวาเ
มฆบังจันทร
“พวกคุณบาบิน่ มากไปหนอย” สุรพงษพูดพลางหัวเราะพลาง
“ผมสงสัยวาพวกคุณคงจะชอบทํางานแบบเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเชนนี”้
เสีย่ หงวนหัวเราะหึ ๆ

“ครับ การทํางานที่มีหวังถูกฆาตายพวกเราชอบมาก เราตองการใหบทเรียนอันมีคาแตสีหนุนั่นเอง
พระองคจะไดรูวาทหารไทยสามารถอาจหาญถึงอยางนี้ เราสามารถจับกุมพระองคไดโดยไมยากลําบากอะไร
แตแลวแทนที่เราจะยิงทิ้งเรากลับไมทําเพียงแตกลอนพระกบาลเสียซีกหนึ่งเทานั้น
คุณเห็นหนาเจาฟาคุณจะตองหัวเราะงอไปงอมา หนาของพระองคตอนนีค้ ลาย ๆ แมวนํ้าครับ ดูทะลุม ๆ ยังไงชอบกล”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอีก แตแลวสุรพงษก็กลาวกับทุกคนเปนงานเปนการ
“เรื่องนี้เปนเรื่องใหญนะครับไมใชเรื่องเล็ก
สีหนุกลับไปถึงวังจะตองสงทหารใหกระจายกําลังกันออกตรวจคนพวกคุณทั่วทุกแหงในพนมเปญนี้
ดานกักรถทุกแหงจะไดรับคําสั่งใหตรวจรถและผูคนที่จะผานออกไปอยางถี่ถวน
ที่นาวิตกก็คือวานายพลเจรียงเพื่อนของผมอาจจะถูกจับเพราะสีหนุสงสัยวารูเห็นเปนใจกับพวกคุณ
ผมจะตองรีบไปหาคุณเจรียงเดี๋ยวนี้
เพื่อใหเขาหาทางแกตัวไวถาเขาถูกจับแลวก็ตามแผนของผมที่จะพาพวกคุณไปสงอรัญประเทศพรุงนี้ใชไมไดเสียแลว
ขืนไปตองไปถูกจับแน ผมจะรีบติดตอขอใหนายพลขจายชวยเหลือ เพราะเขาเปนอธิบดีตํารวจและสีหนุไววางใจมาก
เขาพอจะชวยพาพวกคุณหนีกลับเมืองไทยได”
นิกรวา “จะเอายังไงก็เอาเถอะครับคุณพงษ อยาใหพวกเราถูกจับก็แลวกัน
สมมุติวาพวกเราถูกจับไดสีหนุก็คงจะรับสั่งใหพวกเราเปนหมูบะชออยางไมตองสงสัย”
นายสุรพงษผลุนผลันลุกขึ้นแลวพาตัวออกไปจากหองโถงชั้นลาง
ปลอยใหหนวยปฏิบตั งิ านพิเศษนัง่ สนทนากันปรึกษาหารือเกีย่ วกับการเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุง นี้
รถตรวจการคันนั้นจอดอยูหนาตึกของนายสุรพงษ เปนรถของกองปราบปรามกรมตํารวจเขมร พล.ต.ท.
ขจาย ไดนํารถมาที่นี่ในเวลา ๙.๐๐ น. มากับคนขับรถซึ่งมียศเปนนายสิบตํารวจเอกและเปนหลานภรรยาของเขา
นายพลตาเดียวขึ้นไปบนตึกไมถึงชั่วโมงก็เดินเคียงคูกับนายสุรพงษออกมาจากหองโถง
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เจาแหวและ ส.ท. โกย หนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพไทยเดินรวมกลุมตามออกมา ทัง้ ๗
คนตางแตงเครื่องแบบตํารวจเขมร เจาแหวเปนนายรอยตํารวจเอก ส.ท. โกยเปนนายรอยตํารวจโท เจาคุณปจจนึก ฯ
เปนจานายสิบ สวนสีส่ หายเปนนายสิบตํารวจโท ทุกคนมีปน กลมือเปนอาวุธประจําตัว
ลักษณะทาทางคลายตํารวจเขมรจริง ๆ พล.ต.ท. ขจายแตงเครื่องแบบนายพลตํารวจอยางสงางาม
ทุกคนเดินลงบันไดหนาตึกอยางเงียบเหงาและยืนรวมกลุมอยูขางรถตรวจการคันนั้น ดร.
ดิเรกในฐานะหัวหนาหนวยปฏิบตั ไิ ดกลาวกับสุรพงษอยางเปนงานเปนการวา
“คุณพงษที่รัก ไมวาเราจะพบกันอีกหรือไม
ไมวาเราจะอยูหางไกลกันสักเพียงใดความเอื้ออารีของคุณที่มีตอพวกเรานั้นจะฝงแนนอยูในความทรงจําของพวกเราไมมีวั
นลืม ไมตรีจิตของคุณซาบซึ้งใจเราเสมอ” แลวนายพลดิเรกก็ยื่นมือใหจับ “ลากอนครับ
ขอใหคณ
ุ อยูเ ย็นเปนสุขและปลอดภัย”
สุรพงษยิ้มเศรา ๆ
“สวัสดีครับอาจารยขอใหอาจารยและทุกคนแคลวคลาดอันตรายเดินทางไปถึงคลองลึกและเขาอรัญประเทศไดโ
ดยปลอดภัยนะครับ”
ดร. ดิเรกหันมาทางคณะพรรคของเขา
“เฮ-อยารํา่ ไร ลาคุณพงษเสีย เราจะไดรบี เดินทางกลับบาน”

ทุกคนเขาหอมลอมสุรพงษ
ตางชิดเทาตรงทําวันทยหัตถเขาและกลาวคําอําลาเขาโดยเฉพาะนิกรไดใหพรเสียงยานคางอยางนาฟง
“เจาประคูน ขอใหคุณอายุมั่นขวัญยืนไดเปนเจาคนนายคนเงินทองไหลมาเทมา คิดเงินไดเงินคิดทองไดทอง
ความเจ็บอยารูได ความไขอยารูมี ใหคุณเปนเศรษฐีเถิดเจาประคูน”
สุรพงษหัวเราะหึ ๆ
“ขอบคุณครับ คุณใหพรผมราวกับวาคุณเปนขอทาน”
นิกรอมยิ้ม
“ซอมเอาไวเวลาไมมีจะกินครับ เงินของผมในธนาคารเหลืออีก ๑๐ ลานเทานั้น
ถาหมดเมื่อไรผมก็เปนขอทานเมื่อนั้น”
สุรพงษอดหัวเราะไมได
“แบบไหนครับ แบบกระยาจกหรือวณิพก”
“ออ ผมถนัดวณิพกครับ” นิกรตอบยิม้ ๆ แลวรองเพลงขอทานเบา ๆ “พญาฉัททันตทา นมากลัน่ แกลง
ทานหักรังมดแดง....มายืน่ ใหไมโปไมปด เอิงเงิงเงอเออเอย มดมันกัดลิ้นใครเขาจะกิน....เอยได”
กิมหงวนกับเจาแหวชวยนิกรรองตอนทายเสียงลั่นบาน
“ไมโปไมปด เอิงเงิงเงอ เออเอย มดมันกัดลิ้น ไมโปไมปดมัดมันกัดลิน้ ใครเขาจะกิน....เอยได”
แลวนิกรก็ถอดหมวกเหล็กออกยื่นมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ
“เจาประคูน ทําทานคนงอยเปลี้ยเสียขาเถิดเจาประคูน ธนบัตรเกา ๆ ใบละรอยที่ไมใชแลวขอใหลูกเถิดคะราบ”
“เฮย” เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรลัน่
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครง ตอจากนั้นหนวยปฏิบัติงานพิเศษก็ลาสุรพงษดวยความอาลัยยิ่ง
สุรพงษไดจบั มือกับพลเปนคนสุดทาย
“คิดถึงคุณมากคุณพล เราคงจะไดพบกันอีกนะครับ”
“ขอบคุณครับผมจะไมลืมความกรุณาของคุณเลย
ถาพบทานเสนาธิการชวยบอกดวยนะครับวาพวกเราดีใจเมื่อทราบวาเจาสีหนุไมไดสงสัยเขาวาสมรูรวมคิดกับพวกเรา
พระองคเพียงแตโทรศัพทไปดาเขาเทานั้น”
สุรพงษยิ้มใหพล
“ที่ไมสงสัยก็เพราะคุณขจายชวยไวนะซีครับคือทําหลักฐานวานายพลเจรียงถูกคุณนิกรกับคุณกิมหงวนหลอกลว
ง แลวก็เจาฟาไมอยากจะใหเรื่องอื้อฉาว นายพลขจายเลาวาเมื่อคืนนี้พอเสด็จกลับไปถึงวังพระองคก็รีบโกนหัวอีกซีกหนึ่ง
ขณะนี้กําลังทําขาววาพระองคจะบวช ไมยอมปริปากเลาเรื่องเสียทีพวกคุณใหใครฟงเลย
แตพระองคสั่งใหทหารสืบจับพวกคุณรวม ๘ คนโดยใหจับตาย”
คนใชของสุรพงษรวม ๓ คนตางชวยกันหิ้วขาวของสัมภาระของหนวยปฏิบัติการพิเศษลงจากตึกและนําไปไวที่รถ
พล.ต.ท. ขจายเดินเขามาหาคณะพรรคสี่สหายซึ่งยืนหอมลอมนายสุรพงษอยู แลวอธิบดีตํารวจก็กลาวขึ้นวา
“ไปเถอะครับ เราจะตองใชเวลาเดินทางไมนอยกวา ๖ ชั่วโมงจึงจะถึงคลองลึกทางดานอรัญประเทศ”
พ.อ. กิมหงวนยื่นมือใหอธิบดีจับ
“ทานอธิบดีมีบุญคุณตอเรามากเทาที่ใหความชวยเหลือพาเราหลบหนีออกจากประเทศเขมรในครั้งนี”้
นายพลตาเดียวคอนปะหลับปะเหลือก

“ไมตองขอบใจผมหรอกคุณกิมหงวน ผมตองการใหคุณไปไกลจากคุณดาราวดีของผมเทานั้น
ฮึ่มเมื่อคืนนี้คุณหญิงละเมอถึงคุณรูไหม หลอนกอดผมแลวก็พูดพึมพําวา กิมหงวนขา ดิฉันจะแกลงทําเปนจําผิดตัวเรื่อย
ๆ นะคะ พูดแลวผมอยากยิงคุณเหลือเกิน”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ
“ไมเปนไรครับ เรื่องนี้ผมไมถือ”
“อาวก็ผมถือนี่คุณ”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอีก
ครั้นแลวหนวยปฏิบัติงานพิเศษกับอธิบดีกรมตํารวจเขมรก็พากันขึ้นไปนั่งบนรถตรวจการคันใหญของกรมตํารวจ
ซึ่งรถคันนี้มีผูโดยสารรวมทั้งคนขับ ๙ คนดวยกันถึงแมวาตองนั่งเบียดเสียดกัน
คณะพรรคสี่สหายก็อุนใจที่ไดมากับอธิบดีตํารวจและไดแตงเครื่องแบบตํารวจเขมรสามารถผานดานตรวจรถไดทุกดานอย
างสบาย
เมื่อรถเคลื่อนออกจากที่หนวยปฏิบัติงานพิเศษทั้ง ๗ คนก็โบกมือใหนายสุรพงษดวยความอาลัย เจาคุณปจจนึก
ฯ รองตะโกนลัน่
“ลากอนคุณพงษ ผมจะไปเตรียมหาเมียที่กรุงเทพ ฯ ไวใหคณ
ุ สักคนหนึง่ สวัสดีครับ”
“ลูกมะอึก” นิกรรองขึ้นดวยเสียงแหลมเล็กแตพอไดยิน เจาคุณปจจนึก ฯ จองมองดูหนาเขา
นายจอมทะเลนก็รีบยกมือไหวทันที
ขณะทีร่ ถแลนผานตลาด
ประชาชนชาวเขมรตางก็พากันมองดูรถคันนี้และวิจารณกันวาตํารวจคงไปจับผูรายที่ไหนสักแหงหนึ่ง
เจาแหวเผลอตัวรองเพลงสยามานุสสติเสียงลั่นมิหนําซํ้ายกมือยกไมประกอบดวย แตพอรองไดเพียงบทแรก
ดร.ดิเรกก็ชกหนาเจาแหวดวยหมัดขวาเต็มเหนี่ยวถูกปากครึ่งจมูกครึ่งพอดี ทําใหเจาแหวหยุดรองเพลงกลางคัน
“อุย-รับประทานผมรองเพลงปลุกใจคุณหมอไมชอบหรือครับ”
นายพลดิเรกขบกรามกรอด
“ชอบโวย แตนี่มันเมืองเขมรไมใชเมืองไทย เสือกรองเพลงนี้เดี๋ยวก็เดือดรอนไปตามกันเทานั้น”
เจาแหวขมวดคิ้วยน
“รับประทานรองไมไดนะครับ”
พลพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“รองเถอะเจาแหว เมื่อแกอยากรองก็รองได เอาซี เสียงแกเพราะนาฟงมาก อาว-ทําไมไมรองละ”
เจาแหวเอียงคออมยิ้ม
“ไมครับ”
“ทําไมละ”
“ขืนรองรับประทานคุณก็กระทืบผมเทานัน้ ”
“รูตัวก็ดีแลว นั่งเฉย ๆ
ไมตองพูดอะไรหรือแกคิดวาขณะนี้แกเปนนายรอยตํารวจเอกฉันเปนเพียงนายสิบตํารวจโทก็ลองดู”
เมื่อรถตรวจการออกมาพนยานชุมนุมชนเขาสูทางหลวงสายพนมเปญ พระตะบองและมีทางแยกไปจังหวัดตาง
ๆ ก็ถึงดานตรวจรถ แตรถคันนี้ไมตองหยุดตรวจคนเพราะตํารวจแลเห็นอยูแลววาเปนรถตํารวจจึงเพียงแตแลนชะลอชา ๆ
เพื่อใหตํารวจเปดเสาเหล็กกั้นขวางถนน

แตแลวนายรอยตํารวจในเครื่องแบบคนหนึ่งก็ออกมาจากเพิงเล็ก ๆ ริมถนน แลวรองตะโกนบอก
“รถตํารวจก็ตองคนครับ
เจาฟารับสัง่ ใหคน รถตํารวจและทหารทุกคันเพราะกลัววานายทหารไทยจะปลอมตัวเปนนายทหารหรือตํารวจหลบหนีออก
นอกประเทศ”
นายพลตาเดียวซึ่งนั่งอยูทางขวาของคนขับรถโผลหนาออกมา
นายตํารวจหนุมแลเห็นเจานายก็ตกใจหยุดยืนตรงยกมือวันทยหัตถ
“เชิญครับ” แลวเขาก็ตะโกนบอกพลตํารวจ “เฮย-เปดเสากั้นถนนโวย รถเจานาย”
พอเสาเหล็กถูกกวานขึ้น คนขับรถซึ่งเปนหลานภรรยาของอธิบดีกรมตํารวจก็นํารถแลนตอไป
นายพลตาเดียวหันมายิ้มใหคณะพรรคสี่สหายแลวกลาววา
“อยาเพิ่งมั่นใจนักวาพวกคุณจะปลอดภัยอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงดานสําคัญคือเปนดานของทหาร
พวกเราอาจจะถูกขอรองใหลงจากรถเพื่อใหนายทหารเขาสัมภาษณเปนรายตัวก็ได”
นายพลดิเรกยิ้มใหอธิบดีกรมตํารวจเขมรศัตรูผูเปนมิตร
“แตคุณเปนรองผูบัญชาการทหารบกมียศเปนพลโทอีกตําแหนงหนึ่ง ทหารจะกลาตรวจคนรถเราหรือครับ”
นายพลขจายฝนหัวเราะ
“ถูกละครับ ผมเปนรองผูบัญชาการทหารบกอีกตําแหนงหนึ่ง
แตวาตําแหนงผูชวยหรือรองผูบัญชาการทหารบกมีถึง ๔ คน
แตละคนมีอํานาจบังคับบัญชาทหารไมเต็มที่เพราะอํานาจสูงสุดเปนของผูบัญชาการทหารบก แลวก็ผูเผด็จการคือสีหนุ
พระองครับสั่งอยางไรคําสั่งหรือกฏขอบังคับที่ขัดตอรับสั่งของพระองคก็ตองเลิกลมไป
สีหนุอาจจะสั่งใหตรวจคนรถทุกคันโดยไมเห็นแกหนาใครก็ได”
พลพูดเสริมขึน้
“ถายังงั้นก็เห็นจะตองยิงกันแหละครับ คุณขจาย”
“ครับ มีอยูทางเดียว
หากรถเราถูกตรวจคนและพวกคุณจะถูกสัมภาษณเปนรายตัวกอนที่ทหารจะรูวาพวกคุณเปนนายทหารไทย
เราก็ตอ งยิงทหารดานกักรถเสียกอนแลวก็หลบหนีไป และถาเปนเชนนี้ผมก็จะตองติดตามคุณไปเมืองไทยดวย”
กิมหงวนเห็นพองดวย
“ก็ดีซีครับ ผมจะไดจดหมายถึงคุณหญิงใหอพยพตามไปทีหลัง”
นายพลตาเดียวหันมาคอน พ.อ. กิมหงวน
“อยาพยายามยุงหรือสนใจกับเมียของผมไดไหมครับ”
เสี่ยหงวนทําตาละหอย
“โธ-คุณกอ อยาลืมซีครับวาประเพณีเอสกิโมของเราเราตองเสียสละเมียใหเพื่อนฝูงหรือแขกผูมาหา”
นายพลขจายแยกเขี้ยว
“ผมบอกคุณหลายหนแลววาผมเปนเขมรไมใชเอสกิโมแลวกัน”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครงลั่นรถ ตอจากนัน้ ทุกคนก็สนทนากันสัพยอกหยอกลอกันอยางสนุกสนาน
เมื่อผานคายทหารคอมมิวนิสตแหงหนึ่ง พล พัชราภรณ ก็ถือโอกาสถายรูปไวดวยกลองถายรูปพิเศษขนาดจิ๋ว
คอมมิวนิสตตั้งคายอยูทางเหนือของชานเมืองพนมเปญ คายพักปลูกสรางอยางหยาบ ๆ

มีรถบรรทุกขนาดใหญและรถถังจอดเรียงรายหลายคัน คายทหารแดงอยูหางจากทางหลวงประมาณ ๒๐๐
เมตรและอยูในทองทุงนาอันเวิ้งวางกวางขวาง
ในชั่วโมงนั้นเองก็ถึงดานกักรถซึ่งเปนดานสําคัญตามที่นายพลตาเดียวพูดไว
ที่สี่แยกเบื้องหนามีเพลิงและกระโจมที่พักทหาร มีทหารรักษาการหนึง่ หมวด มีรังปนกลหนักถึง ๒ แหง
รถถังขนาดกลางหนึ่งคัน มีรั้วเหล็กติดลูกลอกั้นขวางถนนตลอดเวลา
รถยนตทุกคันหรือประชาชนที่ผานดานนี้จะถูกตรวจคนโดยเฉพาะตั้งแต ๒๔.๐๐ น.
เมื่อคืนนี้เจาฟาสีหนุไดโทรศัพทติดตอกับดานนี้ใหตรวจคนรถทุกคันแมกระทั่งรถทหารและตํารวจ
พระองคเกรงวาหนวยปฏิบตั งิ านพิเศษของกองทัพบกไทยจะปลอมตัวเปนตํารวจหรือทหารผานดานออกไปโดยไดรบั ความ
ชวยเหลือจากขบวนการใตดินของเขมรอิสระ
เมื่อแลเห็นรั้วเหล็กกั้นขวางถนน
นายสิบตํารวจเอกซึ่งเปนหลานภรรยาของอธิบดีกรมตํารวจก็หันมาถามนายพลตาเดียวเบา ๆ
“เอายังไงดีครับคุณนา มันไมยอมใหเราผานแน
ทหารสองคนถือปนสวมดาบในทาเฉียงอาวุธและขางทางมีรถถังกับรังปนกลหนักอยูบ นเนินดินสูง
ขืนชนรั้วผานไปคงถูกรถถังยิงเราควํ่าแน”
พล.ท. ขจายยิ้มใหหลายภรรยาของเขา
“ชนไมไดโวยอายหลานชาย รถคันนี้เปนรถของกรมตํารวจและนานั่งมาดวย เราตองหยุดใหมันตรวจ”
เดอโซโตแบบตรวจการลดความเร็วลงทันทีและแลวก็หยุดกลางถนนหางจากรั้วเหล็กประมาณสามสี่เมตร
ในเวลาเดียวกันนัน้ เองนายทหารรางสูงใหญคนหนึง่ แตงเครือ่ งสนามสวมหมวกเหล็กไดเดินนําหนาพาพลทหารสองคนตรง
มาที่รถคันนี้ เมื่อนายพลขจายโผลหนาออกไปนอกรถนายทหารหนุมก็จําไดรีบชิดเทายกมือวันทยหัตถทันที
“วาไงโวย ทําไมไมเปดรั้วใหอั๊ว อั๊วกําลังพาตํารวจไปทํางานสําคัญที่คลองลึก”
“ไดโปรดเถอะครับ
ตามคําสัง่ เจาฟาใหตรวจคนและสัมภาษณคนในรถทุกคนเพราะเกรงวาทหารไทยจะปลอมเปนทหารหรือตํารวจของเราหล
บหนีออกไป”
นายพลขจายแกลงทําเปนโกรธ
“แตอั๊วเปนรองผูบัญชาการทหารบก เปนเจานายของลื้อ”
“กระผมตองทําตามคําสั่งเจาฟาซึ่งเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดครับ
รถที่จะผานไดโดยไมตองตรวจคนตองพูดรหัสลับของเจาฟาไดถูกตอง โปรดบอกรหัสลับครับ”
นายพลขจายทําตาปริบ ๆ แลวพูดเสียงหนัก ๆ
“เจาะเหนียง”
นายทหารหนุม วันทยหัตถพรึบ่ หันไปรองตะโกนบอกทหารประจํารัว้ กัน้
“เปดรั้วโวย ทานใหรหัสถูกตองแลว”
ทหารสองคนชวยกันลากรัว้ เหล็กออกไปนอกถนนทันที รถตรวจการแลนปราดไปจากที่นั่น
พอเลยดานตรวจรถไปสักครูนายพลขจายก็หัวเราะงอหาย เขาหันมามองดูคณะพรรคสี่สหายแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“ผมพูดรหัสลับสงเดชไปยังงั้นเอง แตมันบังเอิญไปตรงกับรหัสลับที่เจาฟารับสั่งไวกับดานกักรถ ฮะ ฮะ
คําวาเจาะเหนียงของคุณกิมหงวนนี่มีประโยชนมากทีเดียว”
พ.อ. กิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันที

“ครับ มีประโยชนมาก อยางนอยก็ชวยใหผมไดรับความสุขจากคุณหญิงดาราวดี”
อธิบดีกรมตํารวจเขมรหยุดยิ้มทันที สวนคณะพรรคสี่สหายตางหัวเราะคิกคักไปตามกัน
นิกรถือโอกาสหัดพูดภาษาเขมรกับ ส.ท. โกย
เขาไดรูความจริงวาภาษาไทยกับเขมรนั้นมีคําที่เหมือนกันหรือคลายกันเปนสวนมาก
บายวันนั้นเอง
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น. เล็กนอย
เดอโซโตแบบตรวจการของกรมตํารวจเขมรก็เลี้ยวซายมือจากทางหลวงเขาสูทางเกวียนซึ่งตัดผานเขาไปในปาโปรงแหงหนึ่
ง ในที่สุดอธิบดีตาเดียวก็สั่งใหหลานภรรยาของเขาหยุดรถในที่เปลี่ยวแหงหนึ่งแลวอธิบายใหคณะพรรคสี่สหายทราบ
“เปนอันวาการเดินทางของเราโดยรถยนตสิ้นสุดเพียงแคนี้
อีกสองกิโลเมตรไปตามทางเกวียนนี้ก็จะถึงคลองลึกซึ่งเปนคลองกั้นเขตไทยกับเขมร
พวกคุณบุกปากันไปเถอะครับผมรับรองวาทางดานนี้จะชวยใหพวกคุณขามไปสูฝงไทยโดยปลอดภัยกวาดานอื่น”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามขึน้ ทันที
“บริเวณนีม้ ที หารเขมรหรือเปลา”
“มีแตหนวยลาดตระเวนและหนวยสื่อสารครับ แตปามันกวางใหญมากอยางไรคงไมพบกัน
โดยมากทหารเขมรมักจะปวนเปยนอยูตามตลาดหรือหมูบานครับ”
ทุกคนตางพากันลงจากรถขาวของสัมภาระของใครคนนั้นก็บรรจุใสยาม
หนวยปฏิบัตงานพิเศษไดรํ่าลานายพลขจายและขอบคุณเขาที่ไดใหความชวยเหลือเปนอยางดีเชนนี้
ตางฝายตางแสดงไมตรีจิตตอกันซึ่งเสี่ยหงวนไดลาอธิบดีตํารวจเปนคนสุดทาย
“ลาละครับคุณขจาย กรุณาบอกคุณหญิงดวยนะครับวาเสียงกระซิบสั่งของคุณหญิง ผมจะไมลมื เลย”
นายพลขจายขบกรามกรอดแลวตวาดแวด
“ผมไมบอก”
ในทีส่ ดุ ดร. ดิเรกกับคณะของเขาก็บุกปาฝาดงไปตามทางเกวียนอันขรุขระซึ่งทุกคนอยูในเครื่องแบบตํารวจเขมร
สี่สหายหันไปโบกมือใหนายพลตาเดียวจนกระทั่งสุมทุมพุมไมบังรถและนายพลขจายไว
บริเวณปาโปรงสงบเงียบและรื่นรมยรมเย็น
เสียงนกรองระงมไปทั่วปาระคนกับเสียงเพลงร็อคของพวกจักจั่นออรเหลนที่เอาแตรองเพลงไมยอมทํามาหากิน
จักจั่นวัยรุนตัวหนึ่งรองเพลงยัง วันสเสียงกลมกลอม ทันใดนัน้ เองนกตัวหนึง่ ก็บนิ ผานหนาไป
มันสงเสียงรองอยางนาประหลาดที่สุด
“หัวถลอกเสือขบ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยนมองดูนกตัวนั้นซึ่งกําลังเกาะอยูบนตนไมตนหนึ่ง ทานเจาคุณพูดเสียงหนัก ๆ
แสดงความไมพอใจ
“นกสนมือ รองใหมันนาฟงกวานี้ก็ไมได”
กิมหงวนบีบเสียงใหแหลมเล็กรองขึ้นบาง
“หัวลานเสือขบ”
เจาคุณหันขวับมาทางอาเสี่ยแลวยกปนกลมือขึ้นประทับ
พลรีบปดปากกระบอกปนทันทีกอ นทีท่ า นเจาคุณจะสงกิมหงวนไปนรก
“อยาครับ เสียงปนจะทําใหทหารเขมรมุงตรงมาที่นี่ ถาจะฆาอายเสี่ยเอาไวใหถึงแดนเรากอนเถอะนะครับ”

ทัง้ ๗ คนพากันเดินทางเรื่อยไปตามทางเกวียนและใกลคลองลึกเขามาทุกที เหลือระยะทางอีก ๓๐๐
เมตรจะถึงคลองลึกหนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพไทยก็ไดเผชิญหนากับหนวยลาดตระเวนของเขมรในระยะใกลชิดซึ่ง
มีจํานวน ๑๐ คนและมีนายรอยคนหนึ่งเปนผูควบคุม
ตางฝายตางหยุดชะงัก ดร. ดิเรกรีบบอกพรรคพวกของเขา
“ยืนเฉย ๆ อยาแสดงกิริยาเปนพิรุธโวย” แลวนายแพทยหนุมก็กลาวกับ ส.ท. โกย “แกรูภาษาเขมร
โบกมือใหมันและรองตะโกนทักมันซี ถามันถามอะไรก็แกตัวไปตามเรื่อง”
ส.ท. โกยโบกมือใหและรองตะโกนเสียงลั่น
“สวัสดีโวยพรรคพวก”
นายทหารหนุม ตะโกนถาม
“รหัสลับวายังไง”
ส.ท. โกยทําหนาเบ แลวก็รองตะโกนตอบ
“เจาะเหนียง”
คราวนี้คําวา “เจาะเหนียง” ไมประสิทธิผ์ ลเสียแลว
นายทหารผูค วบคุมหนวยลาดตระเวนสัง่ ทหารยิงตํารวจปลอมทันที เสียงปนกลมมือของหนวยลาดตระเวนแผดคํารามลั่น
คณะพรรคสีส่ หายลมตัวลงนอนราบกับพืน้ พ.อ. พลกลาวกับทุกคนอยางเปนงานเปนการ
“ถอยไปคลองลึก กันกับสิบโทโกยจะยิงตานทานไว พาพวกเราถอยไปโวยหมอ แลวกันกับโกยจะตามไป”
เพราะกลัววาขาศึกจะไดรับกําลังเพิ่มเติม นายพลดิเรกจึงพานิกร, กิมหงวน, เจาคุณปจจนึก ฯ
และเจาแหวลาถอยไปทันทีซึ่งฝายขาศึกไมอาจจะทราบได เพราะตนไมใบไมชวยกําบังตัวทหารไทยไว พลกับ ส.ท.
โกยชวยกันยิงกราด ทหารเขมรไมกลาลุกคืบหนาเขามาเนือ่ งจากขีข้ ลาดตาขาว
เสียงผูบ งั คับหมวดกับทหารทะเลาะกันลัน่ ปา
“อั๊วสั่งใหรุกเขาไปไดยินไหม”
“ไมละครับ มันยิงมาราวกับหาฝนประเดี๋ยวเมียผมเปนมายผูหมวดแนก็รุกเขาไปกอนซีครับ”
เมื่อเสียงปนทางฝายเขมรหางลงพลก็พา ส.ท. โกยลาถอยจากที่มั่น ทั้งสองคนวิ่งกมตัวไปตามสุมทุมพุมไม
เพียงครูเดียวก็แลเห็นพรรคพวกรวมตายชุมนุมกันอยูในระหวางกอไผแหงหนึ่ง
หนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพไทยตองการกลับเขาสูราชอาณาจักรไทยมากกวาที่จะสูรบกับหนวยลาดตระเวนเขมรจึง
รีบบุกปาตอไปทุกคนวิง่ แบบทหาร สักครูหนึ่งก็มาถึงคลองลึกคือคลองกั้นอาณาเขตไทยกับเขมรกวางประมาณ ๑๐ เมตร
นํ้าในคลองมีเพียงเล็กนอยและกําลังไหลเอื่อย ๆ
ทุกคนบุกลงไปในคลองและลุยขามไปทางฝง ไทยอยางรีบรอน
แตแลวพอขึ้นมาบนฝงไทยเสียงปนกลมือของตํารวจภูธรชายแดนไมตํ่ากวา ๒๐ กระบอกก็ดงั ขึน้ สนัน่ หวัน่ ไหว
“โอย” เจาคุณปจจนึก ฯ รองสุดเสียงและลมลงทันที
ทุกคนพุงตัวลงนอนราบกับพื้นดินแตไมยอมยิงโตตอบ ดร. ดิเรกคลานเขามาหาพอตาของเขา
“คุณพอ คุณพอถูกปนหรือครับ”
ทานเจาคุณยิ้มแหง ๆ
“เปลาโวย พอสะดุดรากไมหกลม”
“ปูโ ธ” ดร. ดิเรกเอ็ดตะโร “แลวรองโอยทําไมผมนึกวาถูกยิงเสียอีก”

ตํารวจภูธรชายแดนของเราซึ่งรักษาผืนแผนดินไทยแบบผึ้งหวงรังไดระดมยิงคณะพรรคสี่สหายอยางดุเดือดเพรา
ะเขาใจผิดคิดวาตํารวจเขมรบุกเขามา คณะพรรคสี่สหายรีบกลิ้วตัวเขาหาที่กําบังเทาที่จะหาได
เสี่ยหงวนรองตะโกนสุดเสียง
“อยายิง คนไทยดวยกันโวย อยายิง”
ผูบังคับหมวดตํารวจภูธรแทนที่จะเฉลียวใจกลับตะโกนสั่งลูกนองของเขา
“ยิงตอไป อยาไปเชื่อมันลูกไมเขมร ปกขวาบุกขึน้ ไปปนกลเบาเคลือ่ นที่ ฆามันใหหมด ถึงมันยกมือยอมแพก็ยิง
ใครถอยอั๊วยิงทิ้งนะโวย”
จากการยิงอันดุเดือดของตํารวจภูธรชายแดนทําให ดร. ดิเรกกับคณะของเขาทั้ง ๗
คนตองลงไปซอนตัวอยูในแองนํ้าแหงหนึ่ง ทุกคนเอาผาเช็ดหนาสีขาวผูกติดกับกิ่งไมเล็ก ๆ
แลวชูขึ้นมาโบกเปนสัญญาณยอมแพ
ตํารวจภูธรบุกเขามาโอบลอมแองดินอันเปนที่มั่นของคณะพรรคสี่สหายไวแลว เมื่อแลเห็นธงขาว ร.ต.ต.
เดชาผูบังคับหมวดก็ตะโกนบอกใหตํารวจหยุดยิง
นิกรถอนหายใจโลงอก
“ตํารวจทุกคนฟงทางนี”้ เขาตะโกนสุดเสียง
“พวกเราเปนหนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพไทยซึ่งมีนายพลดิเรกเปนหัวหนา
เราพึ่งหนีมาจากพนมเปญที่ปลอมตัวเปนตํารวจเขมรก็เพื่อใหหลบหนีไดสะดวกเขาใจหรือยัง”
ร.ต.ต. เดชาและตํารวจภูธรชายแดนทั้งหมวดตางไดยินถนัด ทุกคนใจหายวาบที่หลงยิงพวกเดียวกันเอง
นายตํารวจหนุมรูเรื่องที่ ดร.
ดิเรกกับคณะถูกสงไปพนมเปญดีแลวและไดรบั คําสัง่ ใหคอยชวยเหลือถานายพลดิเรกพาพรรคพวกหลบหนีเขามาในดานนี้
เขาพาตํารวจเดินเขามาที่แองดินนั้นแลวรองบอก
“ขึ้นมาเถอะครับอาจารย พวกเราเขาใจผิดคิดวาเขมรบุกเราครับ”
ทุกคนเวนแตนิกรตางปนขึ้นมาจากแองดินนั้น ร.ต.ต. เดชารีบยกมือวันทยหัตถนายพลดิเรกทันที
เขาเคยเปนลูกศิษยของนายแพทยหนุมเมื่อเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจปสุดทาย
ซึ่งนายพลดิเรกไดสอนวิชาการสอบสวนโดยใชวิทยาศาสตรเขาชวย
“สวัสดีครับอาจารย”
นายแพทยหนุม หนางอเหมือนมาหมากรุก
“สวัสดีกะหอกอะไรเลา ยิงเอา ๆ รองตะโกนบอกก็ไมยอมหยุดยิง เพือ่ นผมคนหนึง่ ถูกปนนอนอยูใ นแองดินนัน่ ”
“โอะ” นายตํารวจหนุมอุทานออกมาดวยความตกใจ “ใครครับ”
“พันเอกนิกร การุณวงศ”
“แยจริงถูกตรงไหนครับ”
“ถูกตรงไหนก็ไมรูขางลางมีแตนํ้ากับโคลนทั้งนั้น เห็นไหมเลาพวกเราเปรอะเปอ นโคลนไปตามกัน
คายของพวกคุณอยูไกลจากนี่มากไหม”
“ราวสองกิโลเมตรครับอาจารย”
นายพลดิเรกจุปาก
“ชวยเพื่อนผมหนอยซี เอาเปลมาหามไป รูสึกวาอาการเขาหนักมาก เขานอนบิดตัวรองครวญครางนาสงสาร”

“ครับ ครับ ผมจะใหตํารวจเอาเปลหามผูการนิกรไปคายเดี๋ยวนี้ อาจารยกรุณาชวยผมนะครับ
ดีไมดีผมถูกปลดแน”
ดร. ดิเรกยิ้มออกมาได
“คุณกับตํารวจทําถูกแลว ขอชมเชยที่พวกคุณปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและเขมแข็ง
รูจักกับพรรคพวกของผมเสียหนอยซี”
หลังจากนายพลดิเรกแนะนํานายตํารวจหนุมใหรูจักกับคณะพรรคของเขาโดยทั่วหนากันแลว ร.ต.ต.
เดชาก็สั่งใหหนวยเสนารักษประจําหมวดนําเปลสนามลงไปในแองดินรับ พ.อ. นิกรขึ้นมา
ตอจากนั้นกําลังตํารวจภูธรชายแดนหมวดนั้นก็พาหนวยปฏิบัติงานพิเศษเดินทางกลับคายโดยดวน
นิกรนอนหลับสนิทอยูบ นเปล ความจริงเขาไมไดถูกปนหรือไดรับบาดเจ็บอะไรเลย
แตเขาอยากนอนหลับสักงีบและขี้เกียจเดินเลยทําเปนถูกปนใหตํารวจหามไป
เย็นวันเดียวกันนั้นเอง
ในราว ๑๗.๐๐ น.
เฮลิค็อปเตอรขนาดใหญของกองทัพอากาศเครื่องหนึ่งก็มาลงที่คายตํารวจภูธรชายแดนอรัญประเทศเพื่อมารับคณะพรรค
สีส่ หายกลับกรุงเทพ ฯ ผูท ม่ี ารับคือ พล.อ. หลวงตะลุมบอนอุตลุด รองผูบัญชาการทหารสูงสุดนั่นเอง
เมื่อทานนายพลอาวุโสลงมาจากเครื่องบิน
ตํารวจภูธรทั้งกองรอยซึ่งตั้งแถวคอยรับอยูแลวก็กระทําวันทยาวุธทันที
คณะพรรคสี่สหายยืนรวมกลุมกันอยูหนาแถวตํารวจ ทุกคนแตงเครื่องแบบทหารบกตามยศของตนซึ่งเครื่องแบบทั้ง ๗
ชุดนี้เฮลิค็อปเตอรไดนํามาใหเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แลวมา
ผูบังคับกองตํารวจภูธรชายแดนไดวิ่งเขาไปรายงานตัวและจํานวนตํารวจตามระเบียบ
ทานนายพลอาวุโสไมสจู ะสนใจเทาใดนัก
ทานวันทยหัตถตอบแลวรีบเดินเขามาหาหนวยปฏิบัติงานพิเศษดวยความตื่นเตนดีใจเหลือที่จะกลาวตรงเขาสัมผัสมือกับเ
จาคุณปจจนึก ฯ เปนคนแรกและจับมือคนอื่นโดยทั่วหนากัน
“ตั้งแตผมไดรับวิทยุเมื่อตอนดึกคืนนี้ ผมนั่งหัวเราะอยูจนสวาง” หลวงตะลุมบอน ฯ
พูดกับคณะพรรคสี่สหายและเจาคุณปจจนึก ฯ “ผมอยากเห็นหนาสีหนุเหลือเกิน
ถูกคุณกิมหงวนกลอนหัวแลวหนาตาคงจะเปลีย่ นแปลงไป อา-เปนยังไงครับ การหลบหนีมาเสีย่ งภัยบางหรือเปลา”
นายพลดิเรกยิ้มออนโยน
“ปะทะกับหนวยลาดตระเวนนิดหนอยครับ
พวกเราขอขอบคุณอยางยิ่งเชียวครับที่คุณหลวงกรุณามารับเรากลับกรุงเทพ ฯ”
หลวงตะลุมบอน ฯ ยิม้ ละไม
“ตอไปนี้พวกคุณมีเวลาพักผอนแลว แตก็ไมแนนักถาเขมรกําแหงบุกเราพวกคุณก็มีงานที่จะตองทําอีก
ยินดีมากที่คุณทุกคนรอดตายกลับมาได อา-ขอใหผมเยี่ยมตํารวจเสียกอนประเดี๋ยวคอยคุยกันใหม”
ทานนายพลรองผูบัญชาการทหารสูงสุดเดินไปทางแถวตํารวจภูธรชายแดนผูบังคับกองรอยติดตามไปดวย
หลวงตะลุมบอน ฯ ไดโอภาปราศรัยกับตํารวจทุกคนโดยทั่วหนากันและเตือนตํารวจวา
ขอใหทุกคนสูตายถาเขมรบุกเขามา
๑๗.๓๐ น.

ขณะทีต่ ะวันรอนออนแสง เฮลิค็อปเตอรเครื่องนั้นก็พาหลวงตะลุมบอน ฯ
พรอมดวยหนวยปฏิบัติงานพิเศษของกองทัพบกในบังคับบัญชาของนายพลดิเรกเดินทางมาจากคายตํารวจภูธรชายแดนที่
อรัญประเทศกลับดอนเมือง
อีกครั้งหนึ่งที่ พล, นิกร, กิมหงวน, ดร. ดิเรกกับเจาคุณปจจนึก ฯ
ไดทํางานใหแกกองทัพบกของเราไดผลสมความมุงหมาย คือ
สืบสวนการเคลื่อนไหวทางทหารของเขมรและคอมมิวนิสตในประเทศกัมพูชา คณะพรรคสี่สหายของเราตางมั่นใจวา
วันหนึ่งปราสาทเขาพระวิหารจะตองกลับคืนมาเปนของไทยเราเหมือนเชนเดิม

จบบริบูรณ

