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ทัง้ ๆ ที่ใคร ๆ ประณามวา การสังคมกับผูห ญิงอยางวา เปนพฤติการณทน่ี า อับอาย
ไมเหมาะไมควร ผูช ายเราก็แอบไปหาแมเทพธิดาราตรีกนั บอย ๆ นับตัง้ แตทา นผูใ หญยง่ิ ใน
วงราชการตลอดจนอัศวินอัศเพลสทัง้ หลายก็อดทีจ่ ะไปหาความสุขไมได นักธุรกิจชัน้ สูง
พอคาคหบดี ทนายความ, นายแพทย นักประพันธ หรือขาราชการพนักงานบริษทั หางราน
ตลอดจนกรรมกรหาเชากินค่าํ ลวนแตเคยสังคมกับแมเทพธิดาราตรีมาแลว
ทีม่ เี งินกระเปาหนักก็เทีย่ วแบบชัน้ สูง แถวถนนหลังสวน, บางกะปซอยกลางและ
ซอยอืน่ ๆ หรือมายก็ตามรานตัดเสือ้ บางแหง ทีก่ ระเปาเบาหนอยก็เพียงเทีย่ วแถวนางเลิง้ ,
หลังอาคารราชดําเนิน, ตามโรงแรมตาง ๆ แพรงสรรพศาสตร ทีก่ ระเปาคอนขางแฟบ
เรียกวาเบีย้ นอยหอยนอยก็เลือกเทีย่ วสถานทีย่ อ มเยาหนอย เชน สะพานถาน หนาโรงหวย
หรือหัวลําโพง
สุภาพบุรษุ คนใดทีบ่ อกวา เขาไมเคยเทีย่ วซุกซนอยางวานี้ หมายความวาเขาโกหก
ตัวเองและโกหกทาน มิฉะนัน้ เขาก็อาจจะมีความเปนลูกผูชายไมสมบูรณ พอใจกับ
ชีวติ ประจําวันอันซ้าํ ๆ ซาก ๆ นาเบือ่ หนาย
มันเปนความอยุตธิ รรมอยางรายกาจทีส่ งั คมประณามพวกนกราตรีทง้ั หลายวา
เปนผูห ญิงคนชัว่ เปนคนสารเลว เปลา…. หลอนไมเคยสรางความสุขความมัง่ มีของหลอน
จากความพินาศลมจมหรือความเดือดรอนของคนอืน่ เลย หลอนประกอบอาชีพดวยสัมมา
อาชีพเปนการคาทีป่ ราศจากเลหเ หลีย่ มคดโกงใคร แตจะถึงกับใหออกใบเสร็จรับเงินปด
อากรแสตมปใหลกู คาทีไ่ ปอุดหนุนนัน้ ยอมเปนของเหลือวิสยั โสเภณีหาใชคนชัว่ หรือคนเลว

ไม มนุษยเราทุกคนจําเปนตองดิน้ รนชอยตัวเอง แมนกราตรีเหลานัน้ ไมมวี ชิ าความรู ไมมี
ใครยืน่ มือเขาชวยเหลือโอบอุม หลอน หลอนก็ตอ งตัดสินใจเปดการคาขึน้ เพือ่ ตองการ
รายไดมาเลีย้ งชีวติ จริงอยูก ารคาของหลอนปราศจากเสรีตอ งวิง่ หนีตาํ รวจ และผจญกับนัก
เบงทัง้ หลายบอย ๆ แตหลอนก็มรี ายไดอยางงดงาม โดยไมตอ งลงทุนเลย เพียงแตทาํ เอาหู
ไปนาเอาตาไปไรชว่ั ประเดีย๋ วประดาวก็ไดเงินตอบแทน
คณะพรรค ๔ สหายของเราทานก็ทราบดีแลววาทุกคนลวนแตมีฐานะเปนเศรษฐี ซึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิง่ อาเสีย่ กิมหงวนนัน้ ใคร ๆ ก็ทราบวาเปนมหาเศรษฐีหมายเลขหนึง่ แหง
ประเทศไทย ๔ สหายเปนคนหนุม ทีย่ งั ปรารถนาในรูป, รส, กลิน่ เสียง ดังนัน้ ในยามวาง
พักผอนการงาน พล, นิกร, กิมหงวน และ ดร. ดิเรก จึงพากันทองเทีย่ วไปตามสํานักแมงาม
ตาง ๆ ปาหยิบ, หมอมแข, เจเมียด, นาอยู และ เจหนอม ไดขา ววาทีไ่ หนมีตวั ออน ๆ และ
ใหมเอีย่ ม บรรดาสาธุชนทัง้ หลายทีม่ สี ตางคกพ็ ากันไปอุดหนุนอยางอุน หนาฝาคัง่
โดยเฉพาะวันตนเดือน แทบทุกวิมานคึกคักและครืน้ เครงผิดปกติ%
%
คืนวันนัน้ ตอนหัวค่าํ “คาดิลแล็ค” เกงคันงามแลนมาจอดหนาสํานักเจหนอม มัน
เปนวันทีค่ อ นมาทางปลายเดือนมากแลว ประกอบทัง้ ฝนกําลังตกพรํา พวกลูกคาจึงไมมีใคร
มาเที่ยวหาความสุขสําราญ แต ๔ สหายของเราไมจาํ เปนตองตนเดือนหรือปลายเดือน นึก
จะเทีย่ วเมือ่ ไรก็ชวนกันแตงตัวนัง่ รถเกงออกจากบาน หาความสุขตามประสาคนทีม่ สี ตุง
สตางคเหลือใช
สํานักใหมของเจหนอมอยูใ นซอย ๆ หนึง่ ใกลกบั กรมอุตนุ ิยมวิทยาของทหารเรือ เจ
หนอมเพิง่ ยายมาจากซอยกลางเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ทําพิธเี ปดปายอยางมโหฬารทีน่ ่ี เปนตึกสองชัน้
กลางเกากลางใหม แตใหญโตกวางขวางมาก ถนอมหรือเจหนอมเชาตึกหลังนีใ้ นราคาคา
เชาเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท มีบริเวณบานประมาณไรครึง่ เปนวิมานเมืองฟาทีห่ รูหรา มีบริการ
รวดเร็วทันใจ ใหความสะดวดแกลกู คา มีตเู ย็นขนาดใหญ มีเครือ่ งรับวิทยุกระจายเสียง
พรอมดวยเครือ่ งเลนแผนเสียง มีโทรศัพทใหลกู คาพูดโกหกเมียทางบานวาติดธุระทีโ่ นนทีน่ ่ี
หรือมิฉะนัน้ ถาเมียจะมาตามอาละวาด คนใชทบ่ี า นก็โทรศัพทมาบอกใหรตู วั เคลือ่ นยาย
กําลังไปเสียกอน

๔ สหายเพิง่ กลับมาจากภัตตาคารแหงหนึง่ เนือ่ งในงานกินเลีย้ งของสมาคม “จีน
ไทยพีน่ อ งกัน” พล, นิกร, กิมหงวน และ ดร. ดิเรก แตงสากลนัง่ รวมกันอยูต อนหนารถ ทัง้ ๔
คนอยูข า งจะมึนเมา และอาเสีย่ กิมหงวนของเราเมาจนแทบจะครองสติไมได
อาเสีย่ นัยนตาปรือนัง่ คองอกแงกอยูใ นรถ เขามองเขาไปในบานเจหนอมซึง่ สวาง
ไสวดวยแสงไฟฟาและนีออนแลวเขาก็หันมาถามนิกรดวยเสียงออแอ
“นีม่ นั ทีไ่ หนกันวะ”
นิกรหลับตาพูดเสียงออแอ
“แกชวยแหกตากันหนอยซี กันจะไดดใู หรแู นวา ทีน่ ม่ี นั ทีไ่ หน อือฮื้อ-หนักหนังตาจน
ลืมตาไมขน้ึ ” แลวนิกรก็ทําคอขยอนเหมือนกับจะคายแกว “อัว๊ ะ…ออก…”
ดร. ดิเราจุปาก
“เฮ-เวท เอ มินติ เสียดายโวย อยาใหมนั ออกมาเลย”
นายจอมทะเลนลืมตาขึน้ มองดูโลกแลวยิม้ แหง ๆ
“ไมตองกลัว…คนอยางอัว๊ ยอมตายดีกวายอมอวกออกมา แฮะ แฮะ วันนีซ้ าํ บายดี
เหลือเกิน โลกนีเ้ ปนของอัว๊ โวย แตวา พวกเรากําลังมาหาโรคนีเ่ วยหรือยังไงพรรคเพียก นี่
มันบานเจหนอมนีห่ วา”
พลวา
“แกกลัวจะเปนโรคก็นง่ั เฝารถอยูน ก่ี แ็ ลวกัน เราสามคนจะขึ้นไปคุยกับเด็ก ๆ ของเจ
หนอมสักประเดีย๋ ว”
นิกรพยักหนา
“โอ.เค. เนโร เชิญ-เชิญตามสบาย กันจะเฝารถให เดีย๋ วนีผ้ หู ญิงไมมคี วามหมาย
อะไรสําหรับคนอยางคุณนิกรหรอก อัว๊ ะ…วา…มันผะอืดผะอมชอบกลโวย”
พลยกฝามือผลักหนานายจอมทะเลนคอนขางแรงแลวพาเพือ่ นเกลอทัง้ สองลงจาก
รถเกงคันงามซึง่ มีราคาเปนเรือนแสน สามสหายพากันเดินเปะปะเขาไปในเขตบานเจหนอม
เอเยนตรนุ ลายคราม ดําเนินอาชีพทีไ่ มตอ งลงทุนมาตัง้ แตครัง้ สมัยสวนสนุก, แมคซิม, โรส
ฮอล เมือ่ ครัง้ กระโนน

นิกรนัง่ หลับอยูใ นรถ เอนหลังพิงขางรถในสภาพครึง่ นัง่ ครึง่ นอนไขวหา งอยางสบาย
ใจ ปลอยใหเพือ่ นเกลอทัง้ สามเปดการสวิงอยางสุดเหวีย่ งตามอัธยาศัย
แตแลวนิกรก็ไดยนิ เสียงแจว ๆ ของผูห ญิงคนหนึง่ รองลิเกดังขึน้ ทีร่ มิ รัว้ บาน
กระดิง่ ทองลืมตาโพลง รีบลุกขึน้ นัง่ ทรงตัวตรงตัง้ อกตัง้ ใจฟงเสียงรอง
เย็นย่าํ ค่าํ แลว
กระดิง่ ทองของนองแกวหายไปไหน
ไมมาชืน่ ชิดเชยอกเอยนานอยใจ…
นิกรยิม้ แปน เปดประตูพรวดพราดลงจากรถสะดุดเทาตัวเองเสียหลักหกลมปาบ
“วาย ตาเถร”
นิกรคอย ๆ ลุกขึ้นยืน
“ไมใชตาเถรหรอกจะ ฉันเอง แฮะ แฮะ วันนีแ้ กดกี รีไปหนอย” แลวนิกรก็รําปอเดิน
เขามาหาแมเทพธิดาราตรีเจาของรางอวบอัดขาวผองคนหนึง่ ซึง่ เปนลูกศิษยกน กุฏขิ องเจ
หนอม
นายจอมทะเลนรองลิเกเสียงแจว
แมฝรัง่ ขางรัว้
จะปลอยใหสกุ คาขัว้ พีอ่ าลัยเหลือ
ใหพส่ี อยเถิดเนือ้ นิม่
จะไดไปจิม้ พริกกะเกลือ…
เตรงเต็งเตงเตรง เต็งเตงเตร็งเต็งเตรง
แมยอดกระหรี่ศรีสยาม
เพราะความรักจึงติดตามมาหาเธอ
พีน่ ร้ี กั แจมจันทร
ถึงกับนอนฝนเฝาแตละเมอ
เห็นหนานองสรางทุกขเหมือนกับถูกหวยเบอร……
ตูเหรงเต็งเตรง ตูเ ร็งเต็งเตรง

แลวกระดิง่ ทองก็โผเขากอดหลอน
“แจมจันทรจา พระราชบิดาใหพม่ี ารับนองกลับไปบานไปเมืองของเรา”
แมสาวเวียงเหนือหัวเราะคิก๊ เอียงแกมใหนกิ รจูบโดยดี
“ไมกลับละคะ หนูอยูก บั นาหนอมสบายดีแลว”
นิกรผิวปากหวือ ยกมือจับคางหลอน
“หนูไปหัดรองยีเ่ กมาจากไหนจะจันทร”
แจมจันทรยม้ิ ออนหวาน
“จําจากวิทยุคะ”
“ออ รองไดเพราะมากทีเดียว”
พูดพลางประคองหลอนพาเดินตรงไปยังตัวตึกใหญ
“เห็นหนูแลวเสียดายความสวยของหนูเหลือเกินใหดน้ิ ตาย ถาหากวาหนูยังเปนสาว
ละกอสงเขาประกวดนางสาวไทยเปนไดมงกุฏเพชรเด็ดขาด เฮอ-ปาก, แกมคิว้ คาง
กระจุม กระจิม๋ ไมนา จะมาขายกะหรีป่ บ เลย หนูไปเปนเมียนอยพีเ่ อาไหม”
แจมจันทรสน่ั ศีรษะ
“หนูไมตอ งการเปนเมียนอยใครและเปนเมียหลวงใครหรอกคะ ถาหนูจะมีผวั ก็ตอ ง
ผัวเดียวเมียเดียว”
เขาพาหลอนขึน้ มาบนเรือน แจมจันทรเปนดาราดวงเดนของสํานักเจหนอม คาตัว
ของหลอน ๑๐๐ บาทเทา ๆ กับคนอืน่ แตแจมจันทรมรี ายไดมากกวาใครเพราะมีแฟนมาก
ภายในหองรับแขกอันหรูหราของสํานักเจหนอม พล, กิมหงวนกับ ดร. ดิเรก กําลัง
ดืม่ สุราโลมนารีกนั ดวยความสุข เจหนอมมีเหลาและเบียรขายในราคาแพงลิบ พรอมทัง้
กับแกลมบางอยาง เชน มันทอด, ถัว่ ทอดและแหนม, ขาวเกรียบกุง อาเสีย่ สัง่ ตราขาวมา
เลีย้ งเพือ่ นหนึง่ ขวด แหนมอีกสองจาน นิกรพาแจมจันทรเดินเขามาในหอง พลแลเห็นเขาก็
หัวเราะลัน่
“ไหนแกวาจะเฝารถยังไงละ”
นายจอมทะเลนอมยิม้

“ก็ตง้ั ใจวาอยางนัน้ แตแจมจันทรมแี กใจลงไปเรียกกันทีร่ ถกันก็เลยตองขึน้ มารับ
บริการจากหลอน” พูดจบนิกรก็ประคองแจมจันทรไปนัง่ บนโซฟา แลวรองยี่เกอีก
งามเอยงามพรอม
แมดาราซองเจหนอมพีข่ อหอมสักที
พระจันทรงามหรือจะเทียบเปรียบจันทรพ…
่ี
“เฮย”
อาเสีย่ เอ็ดตะโรลัน่
“ทีน่ ว่ี มิ านฉิมพลีโวย ไมใชวกิ ยีเ่ ก ไมรจู ะรองหาอะไร”
นิกรหัวเราะ เขามองดูเพือ่ นเกลอทัง้ สาม พลนัง่ ประคองกอดแมสาวงามคนหนึง่ อยู
บนโซฟาขางหนาตาง เสีย่ หงวนกําลังออเซาะกับแมสาวนอยรอยชัง่ เจาของนามวารุณี สวน
นายแพทยหนุม มีแมสาวครึง่ ชาตินยั นตาสีฟา ผมทองนัง่ อยูบ นตักเขา หลอนชือ่ มากาเร็ต
อายุไมเกิน ๑๗ ป แตรปู รางสูงใหญเหมือนแหมมซึง่ ถูกอกถูกใจดิเรกมาก
วันนีน้ ายแพทยหนุม เมามากทีส่ ดุ นัง่ อมยิม้ นัยนตาปรือ มากาเร็ตกลาวกับ ดร. ดิเรก
เบา ๆ
“พีไ่ ปนอนพักผอนทีห่ อ งหนูสกั งีบไมดหี รือคะ”
ดร. ดิเรกยิม้ แหง ๆ
“เดีย๋ วกอน ใหพก่ี นิ เหลาอีกสักหาหกขวดคอยไปนอน งา-หนูรจู กั หรือเปลาวาพีเ่ ปน
ใคร”
มากาเร็ตยิม้ อยางยียวน
“รูจักซีคะ ทําไมหนูจะไมรจู กั พีเ่ คยมารับบริการจากหนูตง้ั หลายหนแลว พีค่ อื คุณ
หมอดิเรก ณรงคฤทธิ์ นายแพทยและนักวิทยาศาสตรผเู รืองนามแหงประเทศไทย”
“ออไรน ออไรน ถาหนูปว ยไขไมสบายไปหาพีไ่ ดพอ่ี ยูป ระจําราน “ดิเรกคลีนิค”
อาคารราชดําเนิน สําหรับหนูฉดี ยาผาตัดรักษาฟรี”
แมสาวงามกระพุม มือไหวเขา
“ขอบคุณคะ ถายังงัน้ พรุง นีห้ นูจะไปหานะคะ”

ทันใดนัน้ เอง ผูห ญิงกลางคนรูปรางอวนจ้าํ ม่าํ คนหนึง่ อายุประมาณ ๔๐ ป แตงกาย
หรูหราไดพาตัวเดินเขามาในหองรับแขกอยางรีบรอน หลอนคือเจหนอมหรือนางถนอม
เจาของและผูอ าํ นวยการสํานักนีน้ น่ั เอง
ถนอมรีบยกมือไหว ๔ สหายอยางเคารพนบนอบเพราะถือวา คณะพรรค ๔ สหาย
เปนลูกคาพิเศษของหลอนและอุดหนุนหลอนมาหลายปแลว ตัง้ แตครัง้ เจหนอมเชาบานเล็ก
ๆ อยูท างสีพ่ ระยาในตรอกสองพระกอนมหาสงครามเอเชียบูรพา
“สวัสดีคะ”
หลอนพูดยิม้ ๆ
“ประทานโทษนะคะ ดิฉนั เพิง่ กลับมาจากเลนไพเดีย๋ วนีเ้ อง”
พลยิม้ ใหหลอน
“ไปเลนทีไ่ หนเจ”
“บานติด ๆ กันนีแ่ หละคะ พอเขามาทางประตูหลังบาน เด็ก ๆ ก็บอกวาพวกคุณมา
ทานเจาคุณไมไดมาดวยหรอกหรือคะ”
หลอนถามถึงเจาคุณปจจนึก ฯ
นิกรวา
“เปลาจะเจ คุณพอบอกวาเมือ่ เดือนกอนมาหาเจหนอมถูกเจหนอมทําพิษเขาใหตอง
ใหดเิ รกฉีดเพนิซลิ นิ ใหถงึ ๒๐ ลานยูนติ ”
เจหนอมลืมตาโพลงยกมือขวาทาบอก
“ตายตาย ดิฉนั ไมเคยเปนอะไรนีค่ ะ”
นิกรหัวเราะ
“คุณพอทานก็ไมเคยไปยุง กับใครนีน่ า นอกจากเจหนอมคนเดียวเทานัน้ ”
พลพูดตัดบท
“เปนของธรรมดานาอายกร ไมนา จะตัดพอตอวาเจหนอมเลย เปนทหารออกศึกมัน
ก็ตองถูกอาวุธขาศึกเจ็บปวยบางละ”
นิกรเห็นพองดวย

“เออ จริงโวย”
ถนอมเดินมานัง่ บนเกาอีน้ วมตัวหนึง่ โอภาปราศรัยกับ ๔ สหายอยางนอบนอม
หลอนและเด็ก ๆ ของหลอนพอใจตอนรับ ๔ สหายของเรามากกวาใคร ๆ เพราะทุกครัง้ ที่ ๔
สหายมาเทีย่ วทีน่ ห่ี ลอนจะตองไดเงินคาบริการและคาเหลาคากับแกลมไมตาํ่ กวาพันบาท
“เมือ่ ยขบก็ใหแมวารุณแี กบีบนวดใหซคี ะเสีย่ ”
ถนอมกลาวกับเสีย่ หงวน
อาเสีย่ หัวเราะ
“จะ เมือ่ ยเหลือเกิน หมูน เ้ี สนสายมันตึงเครียดไปหมด แตวา ประเดีย๋ วคอยนวดก็ได”
ถนอมเปลีย่ นสายตามาทีน่ ายแพทยหนุม
“โถ คุณหมอของดิฉนั คงจะเมามาก นัง่ ตาปรือเชียว”
ดร. ดิเรกลืมตาโพลง
“โน-ไมเมาหรอกจะ ฉันอยูป ระเทศอินเดียฉันกินวิสกีต้ ราขาวครัง้ ละ ๒ โหลฉันยังไม
เมา ทานมหาราชาจันทรกุมารถึงกับออกปากวา ฉันกินเหลาเกงทีส่ ดุ ในโลกเปนยังไงเจ หมู
นีก้ ารคาไดผลดีหรือ”
ถนอมหัวเราะ
“จะดีอะไรคะคุณหมอ ยางเขาหนาฝนแลว พวกขาประจําหายหนาไปหมด พวกนัก
เบงทวีขน้ึ มาถึงก็อวดอางอิทธิพล พูดแลวดิฉนั หมดศรัทธาทีจ่ ะหากินอยางนี้ ชางไมเห็นใจ
กันบางเลย ตัวฟรีกไ็ มวา ยังจะพาเพือ่ นฝูงมาฟรีอกี ”
พลวา
“การคาอยางนีก้ ต็ อ งอดทนหนอย เรือ่ งเบงสมัยนีเ้ ปนของธรรมดา มึงเบงกูเบงเบง
เขาหากัน แลวก็อา ยการเบงนีแ่ หละทําใหคนทีไ่ มมอี ทิ ธิพลอะไรคือคนธรรมดาอยางเรา ๆ
ไมยอมใหความรวมมืออะไรกับพวกนักเบงผูม อี ทิ ธิพลเหลานัน้ เลยแมแตหนาเราก็ไม
อยากจะมองเพราะกลัวจะมีเรือ่ ง นีแ่ หละสามัคคีธรรมของชาติไทยเราจึงไมดเี หมือนชาติ
อืน่ ใครถูกกดขีข่ ม เหงรังแกคนนัน้ ก็เจ็บช้าํ น้าํ ใจผูกใจเจ็บ อายคนทีข่ ม เหงเขาไดกใ็ ชอทิ ธิพล

ขมขูเ ขาเรือ่ ย ๆ ไป ฉันวาเปนเรือ่ งทีร่ ฐั บาลควรจะรีบเรงแกไขอยายอมใหมกี ารเบงเกิดขึน้
ได”
ถนอมเห็นพองดวย
“นัน่ นะซีคะ คนไทยดวยกันไมนา จะใชอทิ ธิพลขมเหงรังแกกันเลย ผูท ม่ี อี าํ นาจถาใช
พระคุณควบกับพระเดชใคร ๆ ก็ยกยองเคารพนับถือ เดีย๋ วนีน้ ะ คนทีเ่ ขาเปนผูด จี ริง ๆ ไม
ใครจะกลายางกรายออกจากบานหรอกคะ จะมาเทีย่ วหาความเพลิดเพลินบางก็กลัวมีเรือ่ ง
เมือ่ คืนวันพุธทีแ่ ลวมีทา นผูย ง่ิ ใหญคนหนึง่ มาเทีย่ วทีน่ เ่ี กิดหมัน่ ไสพวกอาเสีย่ กลุม หนึง่ เลย
ควักปนออกมายิงขึน้ ฟาสองสามนัด เลนเอาอกสัน่ ขวัญแขวนไปตามกัน”
เสียงรถยนตคนั หนึง่ แลนมาจอดหนาบานเจหนอมและเสียงแตรไฟฟากดติด ๆ กัน
หลายครัง้ เสีย่ หงวนทําหนาตืน่ ๆ
“เฮย แตรรถบูอคิ นีห่ วา หรือเมียมาตามเรา…”
นิกรหัวเราะ
“อยาปอดลอยไปหนอยเลยวะ รถบูอคิ มีตง้ั หลายรอยคันแตรมันก็เหมือนกันทัง้ นัน้
เมียมาจะทําไมวะ คนอยางนายนิกรไมเคยกลัวเมียเลย”%
%
พลลุกขึน้ เดินไปทีห่ นาตางหองรับแขกแลวสะดุง เฮือกหันควับมาทางนิกรพลางพูด
ละล่ําละลัก
“เฮย เมียเรามาจริง ๆ แหละโวย อายแหวกําลังเดินนําหนาพาเขามาในบานนี้”
นิกรใจหายวาบ พรวดพราดลุกขึน้ ยืนพูดกับเจหนอมทันที
“เจหนอม อยาบอกเชียวนะวาฉันมาทีน่ ่ี”
พูดจบ นายจอมทะเลนซึง่ คุยอยูห ยก ๆ วาไมกลัวเมียก็รบี มุดเขาไปใตโซฟา
พลหัวเราะกาก
“ออกมา อายกร อายแหวกับคุณอามากันเพียงสองคนเทานัน้ ออกมาเถอะ”
นิกรถอนหายใจโลงอก ๓ สหายกับเจหนอมและแมสาวนอยทัง้ ๔ คนหัวเราะชอบ
อกชอบใจไปตามกัน นิกรคลานออกมาจากใตโซฟา และลุกขึน้ ยืนทําหนากระเรีย่ กระราด
เจหนอมหัวเราะคิก๊

“ไหนคุยวาไมกลัวเมียยังไงละคะคุณนิกร”
นิกรยิม้ กระเรีย่ กระราด
“อายกลัวนะไมกลัวหรอกไมอยากหาเรือ่ งเดือดรอนรําคาญใจ โธ-เจคิดดูซี ผูห ญิง
ตัวนิดเดียวตบเบา ๆ ก็เยีย่ วราดใครจะไปกลัว”
“นัน่ นะซีคะ แตวา ดิฉันไมเคยเห็นใครตบเมียของเขาเลย เมียมาตามทีน่ ท่ี ไี รยอมให
ดึงหูกลับบานทุกคน บางคนถูกเมียตีหวั ดวยรองเทาซนสูงก็ยงั มี ทีน่ ม่ี อี ะไรแปลก ๆ เสมอ
แหละคะ”
เจหนอมรีบพารางอันอวนเตีย้ ออกไปจากหองรับแขก ในเวลาเดียวกันเจาคุณปจจ
นึก ฯ กับเจาแหวก็พากันเดินขึน้ บันไดมาบนตึกอยางรีบรอน สีหนาของเจาคุณปจจนึก ฯ
เครงขรึมผิดปกติ
ทานเจาคุณยกมือรับไหวเจหนอมแลวพูดโดยเร็ว
“อาย ๔ คนอยูไ หนละ”
ถนอมยิม้ ออนหวาน
“อยูใ นหองรับแขกคะ เชิญซีคะเจาคุณ”
เจาคุณปจจนึก ฯ เปลีย่ นสีหนาทีเ่ ครงเครียดเปนยิม้ แยมแจมใส ทานตรงเขามายก
มือจับคางเจหนอมเบา ๆ แตแลวเจาแหวก็กระแอมขึน้ ทันที ทานเจาคุณหันควับมาทางเจา
แหว ยกเทาเตะพลัก่ เขาให
“นีแ่ นะ กระแอมทําไมวะ”
เจาแหวทําหนาเมือ่ ย
“รับประทานมันคันคอหอยนีค่ รับ”
ทานเจาคุณจูงมือเจหนอมเดินเขาไปในหองรับแขกอันกวางขวางโอโถง เจาแหวตาม
เขามาดวย ๔ สหายพากันมองดูทา นเปนตาเดียว ลูกศิษยของเจหนอมตางกระพุม มือไหว
เจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอม
“สวัสดีคะ คุณปา”
มากาเร็ตแมชคู ชู น่ื ของนายแพทยหนุม กลาวทัก

เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ แปน แลวทานก็มองดูเสีย่ หงวน อาเสีย่ ถามทันที
“ทําไมคุณอาทราบละครับ วาพวกเรามาเทีย่ วทีน่ ่ี”
เจาคุณวา
“ฉันไปตามแกทีภ่ ตั ตาคารเหลาะยิน้ พบพรรคพวกของแกเขาบอกวาแกพากันมา
เทีย่ วบางกะปกเ็ ลยเดาเอาวาแกตองมาบานแมหนอม รีบไปบานพาหุรดั เถอะเจาหงวน
เจาสัวกิมเบไมสบายมาก”
อาเสีย่ ทําคอยนกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“เตีย่ ผมแกตายไปนานแลวนีค่ รับ”
ทานเจาคุณลืมตาโพลง
“ขอโทษทีโวยอาพูดผิดไป อาหมายถึงเจาสัวกิมไซลุงของแก ทางบานแกทีพ่ าหุรดั
เขาโทรศัพทบอกไปทีบ่ า น “พัชราภรณ" วา เจาสัวกิมไซอาการหนักมากใหแกรีบไปทีบ่ า น
พาหุรัดเดีย๋ วนี”้
เสีย่ หงวนทําหนาเบือ่ หนาย
“วา-ผมไมใชหมอนีค่ รับ แลวก็อาแปะแกปวยเปนโรคคนแกสามวันดีสว่ี นั ไขปลอย
แกตามเรือ่ งเถอะครับ พรุง นีแ้ กก็คงคอยยังชัว่ ปวยกระเสาะกระแสะมาตัง้ เดือนแลวจะตาย
ก็ไมตายเสียที”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ
“อือ แกพูดยังไงวะ เจาสัวกิมไซนะไมใชลงุ ของแกหรอกหรือ พูดเปนบาไปได ไปโวย
-รีบไปเดีย๋ วนีแ้ หละ เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงและพวกเมีย ๆ ของแกเขาไปทีบ่ า นพาหุ
รัดแลว คุณหญิงทานขอรองใหอาเทีย่ วตามตัวพวกแก”
เสีย่ หงวนหันมาพยักหนากับนายแพทยหนุม
“แกไปคนเดียวก็แลวกัน แกเปนหมอแกจะไดชว ยรักษาพยาบาลไดเต็มมือ ไปหนอย
เถอะวะพอคุณ”
นายแพทยหนุม หนาตาแดงกล่าํ ดวยฤทธิแ์ อลกอฮอล เขานิง่ คิดอยูส กั ครูก ห็ นั มาทาง
เจาแหวแลวยิม้ ใหเจาแหว

“แกชวยไปรักษาอาแปะแทนกันหนอยเถอะวะแหว”
เจาแหวสะดุง เฮือก
ฮา รับประทานผมไมใชหมอนีค่ รับ”
“เถอะนา แกก็อยูใ กลชดิ ฉันมานานแลว การรักษาคนไขมนั จะยากอะไรวะ ไปถึงก็
วางทานใหผง่ึ ผายหนอยเอาหูฟง ตรวจดูหวั ใจแลวก็ตรวจชีพจร แลวก็เขียนใบสัง่ ยาใหอา
แปะไวเทานีก้ เ็ สร็จเรือ่ ง”
“ครับ รับประทานเสร็จแน ๆ อาแปะเสร็จแนนอนถาขืนใหผมไปรักษาแทนคุณหมอ”
พลกลาวกับนายแพทยหนุม อยางเปนงานเปนการ
“อยามัวพูดเลนอยูเ ลยหมอ อาแปะเปนญาติผใู หญของเรา รีบไปบานพาหุรัดกัน
เดีย๋ วนีแ้ หละ อายเสีย่ มันไมสนใจกับอาแปะก็ใหมนั อยูท น่ี ่”ี
กิมหงวนหัวเราะแลวลุกขึน้ ยืน
“ไป-ไปโวย ไปก็ไป กันนะคิดวาอาแปะคงไมรอดแน รูส กึ วาปนแ้ี กออดแอดเต็มทน
ฟนฟางก็หกั หมดปากถึงกับตองตะบันน้าํ กินแลว ขาวตมยังเคีย้ วไมออกตองกินขาวสวย
วา-รําคาญจริงโวย กําลังมีความสุขก็มเี รือ่ งมาทําลายความสุข”
นิกรกับพล และ ดร. ดิเรกตางลุกขึน้ ยืน เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือตบบาเจหนอมคูข า
ของทาน
“วันหลังมาใหมแมหนอม แหม-เธอใสนาํ้ อบอะไรนะหมอจังเลย”
เจหนอมทําตากระชดกระชอย
“ดิฉนั แกแลวอยามาเกีย้ วดิฉนั เลยคะ”
“อาว ฉันก็แกเหมือนกันนีน่ ะ เราแกตอ แกคอ ยคุยกันรูเ รือ่ งหนอย”
เสีย่ หงวนลวงกระเปาเสือ้ เชิ๊ตหยิบธนบัตรใบละรอยบาทออกมาปกหนึง่ แลวถามเจ
หนอม
“คาเหลาโซดากับแกลมเทาไรจะเจ”
เจหนอมกวาดตามองดูขวดวิสกีข้ วดโซดาและจานกับแกลมเพียงแพล็บเดียวก็ให
คําตอบได”

“๓๐๐ เทานัน้ แหละคะเสีย่ ”
กิมหงวนนับธนบัตรได ๑๐ ฉบับก็สง ใหเจหนอม
“เอา จายสดงดเชื่อเบือ่ ทวง คาเหลา ๓๐๐ เหลือ ๗๐๐ แจกอีหนู ๔ คนนี่คนละรอย
อีก ๓๐๐ บาทเปนของเจ”
เจหนอมยิม้ แกมแทบแตก กระพุม มือไหวเสีย่ หงวนอยางนอบนอมแลวรับธนบัตรมา
ถือไว
“ขอบคุณคะ เสี่ยขา ถาหากวาดิฉนั มีขาประจําอยางนีส้ กั หาหกรายเทานัน้ ดิฉนั ไม
งอใครเลยจริง ๆ นะคะ โดยมากลวนแตกระดูกขัดมันทัง้ ๆ ทีเ่ ปนอาเสีย่ กระเปาหนักเหลาก็
กินแตเหลาไทยไมกลากินเหลาฝรัง่ อยางนี้”
เสีย่ หงวนดึงเจหนอมเขามากอด
“เจจา วาง ๆ เจไปเทีย่ วบางแสนกับฉันสักวันนะเจนะ”
ถนอมตีแขนเสีย่ หงวนเบา ๆ
“อุย อะไรก็ไมรู ดิฉนั แกแลว เด็ก ๆ ของดิฉันถมไป”
อาเสีย่ หัวเราะ
“มะพราวนะยิง่ แกกย็ ง่ิ มันไมใชหรือเจ”
“ดิฉันไมใชมะพราวนี่คะ”
พูดจบหลอนก็หวั เราะ
“เชิญเถอะคะ อยาร่าํ ไรอยูเ ลย คุณลุงของอาเสีย่ ทานกําลังไมสบายมาก”
คณะพรรค ๔ สหายตางร่าํ ลาเจหนอมดวยความอาลัย แมเทพธิดาทัง้ ๔ นางตาม
ออกมาสงทีห่ นาตึก
มันเปนเวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ
ทีบ่ า น “ไทยแท” แหงถนนพาหุรดั สงบเงียบ แตแสงไฟฟาสองสวางไปทัว่ บาน ตาม
เวลาทีก่ ลาวนีท้ า นเจาสัวกิมไซกําลังนอนรอคอยมัจจุราชอยูบ นเตียงนอนแบบจีนภายใน
หองนอนอันหรูหรา ซึง่ เครือ่ งประดับประดาหองทุกชิน้ แบบจีนทัง้ นัน้ เจาสัวกิมไซเปนชาว
จีนทีเ่ ครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน และมีวฒ
ั นธรรมจีนอยางเครงครัด แกเคย

บอกกับเพือ่ นฝูงของแกวา คนทีไ่ มมวี ฒ
ั นธรรมและระเบียบประเพณียอ มไมรวู า เปนชนชาติ
อะไรแกเปนจีนแกก็ตอ งทําอะไรทุกอยางใหเหมือนอยางคนจีนทัง้ หลาย
ทานเจาสัวปวยกระเสาะกระแสะมานานแลว หลังจากกินปลากระเบนยางเขาไป
เพียงตัวเดียว อดีตอันแสนรันทดทีเ่ จาสัวลืมแลวก็ปรากฏออกมาใหเห็นเปนจุดสีแดงเล็ก ๆ
ตามเนื้อตัว แลวเจาสัวก็ปว ยเปนไขสามวันดีสว่ี นั รายเรือ่ ยมาในระยะหลังนี้ ซินแสจีน
ผูร กั ษาลงความเห็นวา ทานเจาสัวปวยเปนโรคผอมแหง ไดจดั ยาอยางดีมาใหหลายเทียบ
เขาเครือ่ งยาแพง ๆ เชนโสม, เขากวางออน, ชมดเชียง สุรากั๊บไก เจาสัวกินยาหลายเทียบก็
ไมหาย
ในทีส่ ดุ เจาสัวก็นอนซม ขาวปลาอาหารกินไมไดซอ้ื ยามากินหลายขนานอาการก็ไม
ดีขึ้น เจาสัวรูด วี า อาการปวยของแกในคราวนี้ คงจะถึงวาระสุดทายของชีวติ แนนอน เพราะ
อายุของแก ๗๔ ปพอดี แกกวานายพลแม็คอาเธอร ๔ ป
ภายในหองนอนของคนเจ็บ เจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาดพรอมดวยแมเสือทัง้ ๔
กําลังนัน่ หอมลอมเตียงนอนดูอาการของเจาสัวกิมไซอยางหวงใย ทานเจาสัวนอนหลับตา
กระสับกระสาย บางทีกร็ อ งครางออกมาเบา ๆ
คุณหญิงวาดมีสีหนาเครงขรึม ทานกระซิบบอกเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เบา ๆ
“เห็นจะไมไหวเสียแลวละเจาคุณ เศลษมหางวัวดังครอกเมือ่ กีน้ ไ้ี ดยนิ ไหมคะ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ยิม้ แหย ๆ
“ไมใชเศลษมหางวัวหรอกคุณหญิง ฉันสั่งขี้มูกนะ”
“อาว ยังงั้นหรือคะ เอ-เจาคุณปจจนึก ฯ ไปตามเจา ๔ คนนัน่ นานแลวจนปานนีย้ งั
ไมมาทีน่ ่ี นากลัวคงจะไมพบ”
พูดขาดคํา ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวก็พากันเดินเขามาในหอง
อยางรีบรอน กลิน่ เหลาฟุง ไปหมดทัว่ หอง นวลลออเลนงานผัวรักของหลอนทันที
“ไปอยูท ไ่ี หนมาคะเฮีย”
กิมหงวนขมวดคิว้ ยน
“ก็ไปกินเลีย้ งนะซี คุณอาทานไปบอกวาอาแปะเจ็บหนัก พอรูเ ขาก็รบี พากันมานี่”

คนใชของเจาสัวกิมไซ ๒ คน ชวยกันยกเกาอีเ้ หล็กเขามาในหองหลายตัว ๔ สหาย
กับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางนัง่ ลงบนเกาอีน้ น้ั เวนแตเจาแหวคนเดียวทรุดตัวนัง่ พับเพียบ
เรียบรอยบนพรมปูพน้ื ประภากลาวกับผัวรักของหลอน
“ชวยดูอาแปะหนอยซีคะดิเรก ภาเอากระเปาเครือ่ งเวชภัณฑมาใหแลว อยูบ นโตะ
ขางเตียงอาแปะนัน่ ยังไงละคะ”
นายแพทยหนุม ลุกขึน้ ยืน เดินตุปด ตุเปมาขางเตียงนอนของคนไข เจาคุณประสิทธิ์
ฯ หัวเราะหึ ๆ
“แกไมเคยเมาเหลามากมายยังงีเ้ ลยนีห่ วาดิเรก”
ดร. ดิเรกฝนหัวเราะ
“ออไรน วันนีผ้ มดืม่ มากไปหนอย แตวา……เน็บเวอรไมน ถึงแมผมเปนเมา สติผมก็
ยังดีอยู ผมเคยกินเหลากับทานมหาราชาจันทรกุมารพักหนึง่ ตัง้ ๕๐ ขวด ยังไมเมาเลย
ครับ”
ทุกคนพากันมองดูดเิ รกเปนตาเดียว นายแพทยหนุม จัดแจงเปดกระเปาหมอของเขา
ออกหยิบหูฟง ออกมา แลวหันมาถามจีนกลางคนหนึง่ ซึง่ เปนคนสนิทของเจาสัวกิมไซนัง่ จอง
อยูร มิ หองดวยความหวงใยนายของเขา
“อาลิม้ อาแปะไดหมอทีไ่ หนมารักษาหรือเปลา”
นายลิม้ ยิม้ ใหดเิ รกแลวพูดไทยชัดเจนเหมือนคนไทย
“เปลาครับ เคยแตไปใหซนิ แสจีนเขาแมะและจัดยาใหมาเทานัน้ ”
ดร. ดิเรกพยักหนารับทราบ ทรุดตัวนัง่ บนเตียงคนไขสวมหูฟง ไวกบั หูทง้ั สองขางจอ
เครือ่ งฟงลงบนหนาอกขางซายของเจาสัวกิมไซ แลวดิเรกก็สะดุง เฮือกรองเอ็ดตะโรลัน่
“มายก็อด……”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาตืน่
“อะไรวะดิเรก”
นายแพทยหนุม มองดูเจาสัวกิมไซอยางแปลกใจแลวก็หนั มาทางทานเจาคุณพอตา
ของเขา

“แยละครับ หัวใจของอาแปะเตนเปนจังหวะรัมบาครับ”
นิกรแหกปากหัวเราะขึน้ ดัง ๆ
“ไมใชโวย กันเคาะกระดานเลนตางหาก”
ประไพแหวขึน้ ทันที
“บา-บาคนผีทะเลอะไรก็ไมรทู าํ ใหหมอใจวอกแวกคนกําลังเจ็บไขอยางนี้ นั่งกระดิก
เทาเคาะจังหวะอยูไ ด ชางไมมคี วามคิดเสียบางเลย”
ดร. ดิเรกทําตาปริบ ๆ มองดูนายจอมทะเลนอยางเคือง ๆ แลวเขาก็ตรวจหัวใจและ
ชีพจรของทานเจาสัวตอไป คราวนีท้ กุ คนเงียบกริบ สักครูห นึง่ ดิเรกก็เก็บหูฟง ใสกระเปา
ใบหนาของนายแพทยหนุม ยิม้ แยมแจมใส คุณหญิงวาดกลาวถามทันที
“มีหวังไหมพอดิเรก”
นายแพทยหนุม พยักหนา
“ออไรน มีหวังตาย ๑๐๐ เปอรเซ็นตครับ”
ทุกคนสะดุง เฮือกไปตามกัน เจาสัวกิมไซลืมตาขึน้ มองดูโลก น้าํ ตาไหลคลอหนอย
ตาทั้งสองขาง
“อาหมอ อัว๊ ซีแ้ นหรือ”
“ครับ ทําใจดี ๆ เถอะครับ อาแปะกําลังจะสิน้ ใจตายภายใน ๑๐ นาทีน้”ี
เจาสัวรองไหโฮ
“อาหมอ…อัว๊ กัวตายโวย อั๊วยังไมอยากตาย”
อาเสีย่ พูดเสริมขึน้ ทันที
“อายุตง้ั ๗๐ กวาแลว จะอยูไ ปทําไมอีกเลาอาแปะจะใหทาํ ฮวงซุย แบบไหนและจะ
ใหเอาไปไวทไ่ี หน ปาชาจีนขางวัดดอนหรือจะใหไปไวทเ่ี ขาเมืองชล”
เจาสัวเอ็ดตะโรลัน่ บาน
“อัว๊ ยังไมตาย แกอยามาแชงชัน้ นะจะบอกให คนจังไร เรายังไมตายเสือกมาพูก แชง
เลี้ยว เกาเจง”

คณะพรรค ๔ สหายยิม้ นอยยิม้ ใหญไปตามกัน อาเสีย่ ยกมือไหวลงุ ของเขาแลว
หัวเราะ
“ถามจริง ๆ เถอะนาอาแปะ อาแปะแกลงเจ็บหรือเจ็บจริง ๆ”
ทานเจาสัวรองไหโฮ
“เจ็บจริง ๆ โวย เยียะใคจาไปแกงทําเปงเจ็บ”
เสีย่ หงวนทรุดตัวนัง่ ขางเจาสัว แลวยกมืออุดจมูกทําหนาเบ รีบลุกขึน้ ยืนหันมาพูด
กับนิกร
“ยังไมทนั ตายเลยโวย เหม็นเนาหึง่ ไปแลว นากลัวเครือ่ งในคงจะชํารุดหมด”
คุณหญิงวาดจุป ากทําตาเขียวกับเสีย่ หงวน
“พูดบาอะไรนะพอหงวน เอ-แกนีช่ กั จะเอาใหญแลว”
เจาสัวสะอืน้ ยกหลังมือเช็ดน้าํ ตา
“คงมังริยําคับ อาคุงหญิง มังพูก ใหผมเสียจายผมจิไลตายเร็ว ๆ”
แลวเจาสัวก็รอ งไห คอย ๆ พยุงกายลุกขึน้ นัง่ พยักหนาเรียกนายพัชราภรณ
“อาพงโวย มานี่”
พลลุกขึน้ ทําหนาตืน่ ๆ เดินมานัง่ บนเตียงขางเจาสัว
“อาแปะจะใชใหผมทําอะไรครับ”
เจาสัวยิม้ เศรา ๆ มองดูพลดวยความรักและเอ็นดู
“ลือ้ มังลีมากอาพง ไมใชหลางก็เหมืองหลาง อัว๊ สัง่ ลือ้ ไวหนอย อัว๊ จิตายเลีย้ ว อา
แปะรูต วั ลีนอ ยังไงก็ตอ งตาย ไมตายวันนีพ้ รุง นีก้ ต็ าย พรุง นีเ้ ยียะไมตายปหนาปโนงเยียะ
ตองตาย อาพงโวย ถาอัว๊ ตายลือ้ ชวยบอกปองแปงมาเอาศพอัว๊ ไปลวย อยาทิง้ ไวใหเหม็ง
เหนาเลย อายหงวนมันคงไมชวยทําศพอั๊วหรอก”
คราวนีเ้ สีย่ หงวนชักสงสารลุงของเขา รีบลุกขึน้ เดินเขามายืนขางเตียงทําตาแดง ๆ
เหมือนกับจะรองไห
“อาแปะ”
เจาสัวคอนควับ

“มาเรียกอัว๊ ทําลาย”
เสีย่ หงวนยิม้ แหง ๆ
“อาแปะอยางวิตกอะไรเลยนา ฉันเปนหลานทัง้ คนถาอาแปะตายฉันจะทําศพอา
แปะใหสวนทีเดียว ขออนุญาตเทศบาลทําเมรุกลางเมืองทีส่ นามหลวง มีมหรสพ ๗ วัน ๗
คืน ยอมใหงบประมาณ ๒ ลาน ถาเงินฉันมีไมพอฉันจะยืมคุณอานีค่ นละลาน”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ แยกเขีย้ ว
“เดีย๋ วก็โดนถวยแกวขวางหนาเทานัน้ เอง จะพูดจะคุยอะไรทําไมถึงตองมาแวงเอา
ฉันเขา”
เจาคุณปจจนึก ฯ วา
“อยางนีเ้ ขาเรียกวาทลึง่ ไมรจู กั กาลเทศะ”
เจาสัวกิมไซหัวเราะชอบใจ
“จริง จริงครับเจาคุง อายหงวนมันทูลง่ึ มาก”
อาเสีย่ คอนลุงของเขา
“นีห่ รือคนเจ็บ หัวเราะรวนเปนไขเค็มเชียว”
พูดจบกิมหงวนก็ผลักเจาสัวกิมไซลงนอนบนเตียง
“นอนนิง่ ๆ เถอะนาอาแปะ”
“อูย มึงผักกูแรง ๆ ยังงีล้ า ยเรอะ ฉิกหาย……หลังแทบหัก อูย……”
คณะพรรค ๔ สหายตางนัง่ เฝาดูอาการของเจาสัวกิมไซ จนกระทัง่ ๒๒.๐๐ น. เศษ
มัจจุราชก็เอือ้ มหัตถเขามาใกลทา นเจาสัวผูช ราภาพ เจาสัวรองครางเบา ๆ บางทีกอ็ า ปาก
ปะหงับ ๆ%
%
คุณหญิงวาดชักใจไมดรี บี บอกนายแพทยหนุม
“พอดิเรก ชวยหนอยซี”
นายแพทยหนุม ยักไหลแลวแบมือ
“ผมชวยไมไดครับ ผมบอกแลวอาแปะไมมีทางรอด”
นวลลออรองไหกระซิก ๆ

“โถ-อาแปะ นาสงสารเหลือเกิน”
ลมสวานทําใหเจาสัวกิมไซสะดุง เฮือกบิดตัวไปมาปากคอเบีย้ วบูดผิดปกตินาํ้ ลาย
ฟูมปาก แกยกมือทัง้ สองไขวควาอากาศ พยายามพูดอะไรก็พดู ไมออก ทุกคนไดยินเสียง
เศลษมหางวัวตีขน้ึ ดังครอก ๆ นัยนตาของทานเจาสัวเหลือกลาน คุณหญิงวาดลุกขึน้ เดินมา
ทีเ่ ตียงคนไขกม ลงกระซิบบอกทางสุคติใหเจาสัว
“พระอรหัง เจาสัว พูดซี…พระอรหัง”
เจาสัวกิมไซยกมือขึน้ ประสานกันทีห่ นาอก แลวฝนใจพูดออกมา
“พระมีหาง……พระมีหาง”
คุณหญิงวาดทําคอยนกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“นัน่ มันลิงไมใชเรอะ”
ทานสงเสียงเอ็ดตะโรลัน่ หอง
“พระมีหางมีอยางทีไ่ หนกันเจาสัว”
เจาสัวกิมไซคอย ๆ ลืมตาขึน้ มองดูคณ
ุ หญิงวาด
“ขอโทกทีผมฟงไมทหู นัก วายังไงครับ”
คุณหญิงพูดเสียงหัวเราะ
“พระอรหัง”
เจาสัวพยักหนารับทราบ
“พระอรหัง………พระอรหังจา ชวยอัว๊ ลวย โอย-เจกหนอซาสีโ่ หงกลักชิกโปยเกาจับ้
………จับ้ อิด๊ จับ้ ยีจ่ บ้ั ชาจับ้ สี”่
อาเสีย่ หัวเราะกาก
“อะไรอาแปะ”
เจาสัวทําปากหมุบหมิบ กระตุกฮี๊ด ๆ นาสงสาร แกรองอุทานออกมาคําหนึง่ แลว
วิญญาณอันเกาแกเกือบหนึง่ ศตวรรษก็เลือ่ นลอยจากราง อนิจจาวตสังขารา เจาสัวกิมไซ
ญาติผใู หญคนเดียวของเสีย่ หงวนสิน้ ใจตายแลว ทุกคนเงียบกริบเต็มไปดวยความเศรา
สลดใจ

กิมหงวนถอนหายใจโลงอก หันมาพูดกับนายแพทยหนุม
“แกหลับเสียไดคอ ยยังชัว่ หนอย”
ดิเรกกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“ไมใชหลับโวย”
“หา”
เสีย่ หงวนอุทานเสียงลัน่
“ไมไดหลับ…”
“เออ อาแปะแกมองเทงแลว”
เสีย่ หงวนอาปากหวอ หันมามองดูลงุ ของเขาแลวอาเสีย่ ก็รอ งไหโฮ นัง่ ลงบนเตียงกม
ตัวลงกอดศพทานเจาสัว
“ฮือ ๆ ๆ ๆ โฮ ๆ ๆ ๆ เห็นหนากันหลัด ๆ ตายเสียแลว โฮ ๆ ๆ ๆ”
คุณหญิงวาดยกมือตบบากิมหงวน
“หักหามใจเสียบางเถอะพอหงวน ความตายมันเปนของธรรมดาโลก แมแตพระบรม
ศาสดาของเรายังไมพน นิพพาน”
กิมหงวนถอนสะอืน้ เงยหนาขึน้ มองดูคณ
ุ หญิงวาด
“ผมรองไหเพราะกลัวอาแปะแกจะฟน นะครับ ฮือๆๆ”
คราวนี้ คุณหญิงวาดยกมือเขกกะบาลเสีย่ หงวนเต็มเหนีย่ วเสียงดังโปกลัน่ หอง
“นีแ่ นะอายเวร”
อาเสีย่ หัวเราะ ลุกขึน้ หยิบผาหมสีแดงผืนใหญออกมาคลุมรางใหลงุ ของเขาซึง่ ไมมี
วันทีจ่ ะไดเห็นหนากันอีก แลวกิมหงวนก็พดู กับคณะพรรคของเขา
“คนแกหงอมขนาดอาแปะอยูไ ปก็รงั แตจะทรมานตัวเองเปลา ๆ เดีย๋ วนีแ้ กขีห้ ลงขี้
ลืมแมกระทัง่ บางทีกไ็ มรวู า ตัวเองชือ่ อะไร เดือนหนึง่ ๆ แกจายเงินเดือนใหลกู จางตัง้ ๑๐
หน เพราะเขาใจวายังไมไดจา ย กินขาวแลวก็บอกวายัง ตายเสียไดหมดเวรหมดกรรมเสียที”
๔ นางน้ําตาคลอหนวยไปตามกัน คุณหญิงวาดก็อดรองไหไมได เพราะเจาสัวกิมไซ
กับทานรักใครชอบพอกันมาก เปรียบเหมือนญาติอนั สนิท กิมหงวนกับเพือ่ นเกลอทัง้ ๓

ตางผลัดกันเขามากราบขมาศพทานเจาสัว แลวนวลลออก็พาเพือ่ น ๆ ของหลอนเขามา
กราบศพเชนกัน สวนทานผูใ หญทง้ั ๓ เพียงแตยกมือไหว
“เฮอ-ไปสูท ส่ี คุ ติเถอะคะเจาสัว”
คุณหญิงวาดพูดเบา ๆ
“คนเราแกแลวมันก็ตอ งตายดวยกันทัง้ นัน้ อีกไมชา เจาคุณของฉันก็คงจะตามเจาสัว
ไปอีกคนหนึง่ ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ สะดุง เฮือกเหมือนกับถูกเข็มแทงหันมาทําตาเขียวกับภรรยา
ยอดรักของทาน
“คุณหญิงนะซีตาย ฉันยังแข็งแรงอยูย ะ ”
คุณหญิงยิ้มแคน ๆ
“แข็งแรง ทําอะไรนิดก็เหนือ่ ย เจาคุณนัน่ แหละตองตายกอนดิฉนั ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เมมปากแนน
“เออ ฉันตายเมือ่ ไรฉันจะมาหักคอคุณหญิง”
“ดิฉนั ก็เหมือนกัน ดิฉนั ตายเมือ่ ไรดิฉนั เปนตองเอาตัวเจาคุณไปเมืองผีดว ย”
เจาคุณปจจนึก ฯ โบกมือหาม
“อยาทะเลาะกันเลยครับ เดีย๋ วจะเกิดแจกหมากแจกมีดกันขึน้ มาปรึกษากันในเรือ่ ง
ศพเจาสัวกิมไซดีกวา พวกเราจะตองรวมมือกันเปนเจาภาพ”
นันทาเห็นพองดวย
“ถูกแลวคะ เจาสัวก็เทากับเครือญาติของเรา ตองทําศพใหสมเกียรติ”
ประภาพูดเสริมขึน้
“แตวา …อาแปะแกเปนจีนนีค่ ะ เราจะตองทําตามธรรมเนียมจีน แทนทีจ่ ะเผาก็ตอ ง
ฝงไวในฮวงซุย”
คราวนีท้ กุ คนเห็นพองกับประภาทันที ตางคนตางพูดกันจอกแจกจอแจ คุณหญิง
วาดใหความเห็นวา ตองแลวแตกมิ หงวน เพราะอาเสีย่ เปนเจาภาพอันแทจริงสําหรับศพ
ของเจาสัวกิมไซนี้

เสีย่ หงวนวา
“ตามธรรมเนียมจีนนะครับ เขาใชฝงไมใชเผาอยางทีค่ ณ
ุ ประภาวาถูกแลว ผมคิดวา
ศพอาแปะเราควรทําทัง้ ประเพณีไทยและจีน”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ พยักหนา
“แกจะเอายังไงละ บอกใหรจู ะไดเตรียมตัวชวยเหลือกัน”
กิมหงวนนิง่ อึง้ ไปสักครู
“เอายังงีก้ แ็ ลวกันครับ ตัง้ ศพบําเพ็ญกุศลที่บา น ๗ วันมีสวดพระอภิธรรมคืนหนึง่
และสวดกงเตกคืนหนึง่ สลับกันไป เมือ่ ครบ ๗ วันแลวนําไปฝงทีฮ่ วงซุย ปาชาจีน ทําฮวงซุย
ขนาดพอดูได ตอไปผมจะไปสรางฮวงซุย ถาวรอยางหรูหราทีภ่ เู ขาเมืองชล แลวก็แหศพอา
แปะไปไวทน่ี น่ั ชาวจีนเขาถือวา ถาเราทําใหผตู ายอยูส บาย เปนตนวาทีน่ น้ั น้าํ ไมทว ม
อากาศดี ไมมเี สียงอึกทึกหนวกหู วิญญาณของผูต ายก็จะชวยใหลกู หลานทีอ่ ยูข า งหลังทํา
มาคาขึน้ ”
ทุกคนเห็นพองดวยกับเสีย่ หงวน แลวก็ปรึกษาหารือกันตอไป กิมหงวนกะ
งบประมาณทําศพสองแสนบาท ชีแ้ จงใหฟง วาคนจีนตองใชจา ยเงินคาทําศพเปลืองมาก
เพราะมีการเลีย้ งกันตะพึดไป ใครมาชวยงานก็ตอ งเลีย้ ง นอกจากนี้ ยังจะตองจายคา
พาหนะใหเขาทุกรายไป อันเปนประเพณีแตดง้ั เดิม
คุณหญิงวาดกลาวกับเสีย่ หงวน
“เอาละ สองแสนก็สองแสน อา ๒ คนยินดีชว ยเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท”
กิมหงวนยกมือไหว
“ขอบคุณครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวขึน้ บาง
“สําหรับอาอาจะชวยแก ๒๐,๐๐๐ บาท”
เสีย่ หงวนยกมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ ทันที
“เปนพระคุณอยางยิง่ เชียวครับ นึกวาเราทําบุญรวมกัน เกิดชาติหนาผมจะไดลอ
คุณอาอีก”

ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากหมุบหมิบดากิมหงวน ดร. ดิเรกสบตากับอาเสีย่ เขาก็
พูดขึน้
“กันกับประภาชวยเงินแก ๒๐,๐๐๐ บาท”
อาเสีย่ พยักหนา
“ขอบใจมากเพือ่ นรัก เอาไวแกตายกันจะชวยศพแกสักแสนบาท”
ดิเรกทําคอยน
“ยังโวย กันยังไมตายงาย ๆ หรอกนา”
กิมหงวนหัวเราะชอบใจ หันมาพยักหนากับนายพัชราภรณเพือ่ นเกลอของเขา
“แกจะชวยทําศพอาแปะเทาไรละ”
พลตอบโดยไมตอ งคิด
“กันกับนันให ๒๐,๐๐๐ เหมือนกัน”
“เออ ดีโวยกันจะไดชักทุนนอยหนอย คราวนีค้ งจะไดเงินชวยจากเพื่อนฝูงมาก
ทีเดียว”
แลวเขาก็เปลีย่ นสายตามาทีน่ กิ ร
“เฮ-วาไง แกจะชวยสักเทาไรก็วา มา”
นิกรยิม้ อาย ๆ
“อยาเพิง่ รูเ ลยวะ เดีย๋ วคนอืน่ เขาจะหาวากันหักหนาเขา ความจริงอาแปะก็เทากับ
ลุงแท ๆ ของกัน”
“เถอะนา ไมมใี ครเขาวาอะไรแกหรอก จะชวยสักเทาไรกันละกันจะไดกะ
งบประมาณไวเลย ขณะนีไ้ ดเงินชวยจากพวกเราแสนหนึง่ หมืน่ แลว คุณอาหญิงหาหมืน่ เจา
คุณอาปจจนึก ฯ สองหมืน่ อายพลกับอายหมอคนละสองหมืน่ รวมแสนหนึง่ หมืน่ พอดี”
นายจอมทะเลนขมวดคิว้ ยน แลวพูดหนาตาเฉย
“กันยินดีชว ย ๑๐ บาท”
ทุกคนสะดุง เฮือกพรอม ๆ กัน
“อะไรก็ไมรูบาจริงเชียว”

ประไพเอ็ดตะโร
“มีอยางทีไ่ หน ชวยเงินทําศพอาแปะของเราเพียง ๑๐ บาท”
“อาว ก็พศ่ี รัทธาแคนน้ั นีน่ า การทําบุญเขาบังคับกันเมือ่ ไรละ แลวแตใจศรัทธา
ตางหาก”
ประไพคอนควับแลวพูดกับเสีย่ หงวน
“ดิฉันชวย ๑๐,๐๐๐ บาทคะเสีย่ คะ กรเขาชวย ๑๐ บาทก็ชา งเขาเถอะ”
กิมหงวนยกมือเกาศีรษะแกร็ก ๆ มองดูหนานิกรอยางหมัน่ ไส
“ลําบากนักแกจะชวยหาหอกอะไรกันวะ ๑๐ บาทนะ คากระดาษเงินกระดาษทองก็
ไมพอแลว”
นิกรหัวเราะ
“ยังงัน้ กันกับคุณแมประไพคนละหมืน่ บาทก็แลวกัน”
ความเงียบเกิดขึน้ ชัว่ ขณะ แลวคณะพรรค ๔ สหายกับทานผูใ หญกป็ รึกษาหารือกัน
ถึงเรือ่ งทีจ่ ะทําศพเจาสัวกิมไซ ภายในบาน “ไทยแท” เสียงรองไหคร่าํ ครวญของคนใชชาย
หญิงดังไปทัว่ บาน ทุกคนตางเขามากราบศพและพิลาปรําพันถึงพระคุณของเจาสัวผู
ลวงลับไปแลว อาเสีย่ กิมหงวนตัง้ ใจวาเขาจะทําศพลุงของเขาอยางดีทส่ี ดุ
ในทีส่ ดุ ศพของเจาสัวกิมไซผูเ ปนลุงของอาเสีย่ กิมหงวนก็ถกู นําไปบรรจุไวทฮ่ี วงซุย
ปาชาจีนขางวัดดอนหลังจากตัง้ ศพบําเพ็ญกุศลทีบ่ า นพาหุรดั ครับ ๗ ราตรี กิมหงวนตองใช
จายเงินเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ บาทในการนี้ แตเนือ่ งจากอาเสีย่ เปนคหบดีผมู ง่ั คัง่ เปนนักธุรกิจ
ผูย ง่ิ ใหญในวงการคาของประเทศไทย เสีย่ หงวนจึงไดรบั เงินชวยจากมิตรสหายและวงศา
คณาญาติถงึ ๕๖๐,๐๐๐ บาท เปนอันวามรณกรรมของเจาสัวกิมไซชวยใหกมิ หงวนมีกาํ ไร
เกือบสามแสน เปนธรรมดาอยูเ องทีค่ นมีเงินทําอะไรมักจะไมตอ งควักกระเปาตัวเอง
%
ตอนแรกกิมหงวนตัง้ ใจจะสรางฮวงซุย ทีป่ า ชาจีนแตพอดูได ครัน้ แลวเมือ่ นึกถึง
เกียรติของเขา อาเสีย่ ก็ตองสรางฮวงซุย อยางหรูหราในเนือ้ ทีด่ นิ ๖ ตารางวา คาทีด่ นิ และคา
กอสรางฮวงซุย ๖๗,๐๐๐ บาท วันทีแ่ หศพจากบานพาหุรดั ไปปาชาจีนมีรถเกงเขาขบวนแห
ถึง ๑,๒๐๐ คัน ตํารวจจราจรตองทํางานอยางเหน็ดเหนือ่ ย แตกไ็ ดรบั เงินคาเบีย้ เลีย้ งพิเศษ

ทีเ่ สีย่ หงวนจายใหคนละ ๕๐๐ บาท หนังสือพิมพหลายฉบับลงภาพถายขบวนแหและเสนอ
ขาวเหมือนกับวาเปนการแหศพทีย่ ง่ิ ใหญทส่ี ดุ แหงยุค
จากงานศพเจาสัวกิมไซ อาเสีย่ กิมหงวนกับนวลลออเหน็ดเหนือ่ ยมาก โดยเฉพาะ
นวลลออพอเสร็จงานก็เปนไขหวัดงอมแงม
ตอนเชาวันนัน้
ในราว ๗.๓๐ น. ขณะทีเ่ สีย่ หงวนกําลังนัง่ โกนหนวดเคราอยูใ นหองน้าํ อันหรูหรา
เจาแหวก็บุกเขามาในหอง กิมหงวนหันควับมาทางเจาแหวทันที พอแลเห็นหนาเจาแหวเขา
ก็เดือดดาล
"ปูโธ เดีย๋ วพอเชือดคอเสียดวยมีดโกนเลมนีเ้ ลย ดันทลึง่ เขามาได นีม่ นั หองน้าํ โวย
ถาเผือ่ ขานุง ลมหมฟาอยูแ กจะวายังไง"
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
"รับประทานผมไมถอื หรอกครับ เราผูช ายดวยกันไมเปนไรหรอกครับ รับประทานที่
ญีป่ นุ ผูห ญิงกับผูช ายเขายังแกผา อาบน้าํ รวมกันได"
อาเสีย่ หัวเราะ
"ทําไมมึงรูล ะ "
"รับประทานจําขี้ปากเขามาเลาครับ คุณชายลูกคุณพระวิเศษ ฯ แกเลาใหฟง "
อาเสีย่ โกนหนวดตอไป
"แลวเสือกกะเรอกะราเขามาทําไม"
เจาแหวอมยิม้
"รับประทานมีตาแปะแก ๆ คนหนึง่ มาหาอาเสีย่ ครับ"
"วะ ใครกันโวยมาหาแตเชาเชียว"
"ยังไงก็ไมทราบครับ รับประทานไมเคยเห็นหนา แตวา แตงกายเรียบรอยตามแบบ
คนจีน และพูดภาษาไทยชัดเจนมาก"
"เอ-ใครหวา"
แลวอาเสีย่ ก็ลกุ ขึน้ วางมีดโกนลงบนหิง้ กระจก

"เอ็งลงไปกอน บอกเขาวาขาขอเวลาแตงตัวประเดีย๋ วหาบุหรีแ่ ละน้าํ ชาไปตอนรับ
เขาดวย"
เจาแหวรับคําสัง่ พาตัวเดินออกไปจากหองน้าํ และหลังจากนัน้ ในราว ๕ นาที เสีย่ หง
วนก็ลงมาจากชัน้ บนของตัวตึก เขาแตงกายเรียบรอย กางเกงขายาวชากสกินสีขาวเชิต๊ แพร
แขนยาวสีเดียวกัน เมือ่ เขามาในหองรับแขกอันโอโถงของบาน "พัชราภรณ" กิมหงวนก็
หยุดชะงักจองตาเขม็งมองดูชายชราคนหนึง่ ซึง่ เขาจําไดวา เปนนายปาชาจีนนัน่ เอง
ชายชรายกมือไหวเสีย่ หงวน และพูดกับกิมหงวนดวยภาษาไทย
"สวัสดีครับเสีย่ "
"ออ สวัสดีอาแปะ"
แลวกิมหงวนก็ตรงเขามานัง่ บนเกาอีน้ วมตัวหนึง่
"อาแปะมีธรุ ะอะไรเกีย่ วกับอัว๊ หรือ"
ชายชรารีบพูดโดยเร็ว
"ผมมีขาวรายจะมาบอกใหเสีย่ ทราบครับ ศพของเจาสัวกิมไซถูกผูร า ยลักเอาไปแลว
เมือ่ ตอนดึกคืนทีแ่ ลวมานีเ่ อง"
กิมหงวนใจหายวาบใบหนาซีดเผือด
"หา วาไงนะแปะ ศพลุงอัว๊ ถูกขโมยไปจากฮวงซุย ..."
"ถูกแลวครับ ผมรูเ รือ่ งเมือ่ เชามืดนีเ่ อง ผมเดินเลนตอนเชาเห็นฮวงซุย เจาสัวกิมไซ
ถูกงัดประตูพงั มีเศษอิฐเศษปูนตกอยูเ รีย่ ราดก็ตกใจรีบเขาไปดู หีบศพเจาสัวหายไปแลว
ผมก็เลยรีบแตงตัวมาหาอาเสีย่ ทีน่ "่ี
อาเสีย่ ขบกรามกรอด นัยนตาของเขาวาวโรจน ตามประเพณีของจีนนัน้ การลักขโมย
ศพหรือเพียงแตเคลือ่ นยายศพยอมเปนการดูหมิน่ กันอยางรายกาจถึงกับยกพวกฆากันเปน
ศัตรูกันตลอดชีวิต เสีย่ หงวนตัวสัน่ เทิม้ เพราะความโกรธ ใบหนาถมึงทึงนากลัว เขาเขาใจ
ผิดคิดวาพวกเจาของศพขางเคียงคงอิจฉาในความมัง่ มีของเขาจึงแกลงยายศพลุงของเขา
ไปไวทอ่ี น่ื ทัง้ นีย้ อ มทําใหวญ
ิ ญาณของเจาสัวกิมไซเดือดรอน
"โอย..."

อาเสีย่ คราง
"มันทํากับอัว๊ ถึงเพียงนีเ้ ชียวหรือ เรือ่ งมันตอง...ฆากันแนนอน อาแปะพอจะรูบ า ง
ไหมวาใครเปนตัวการในเรือ่ งนี้ ฮึ่ม-ดูถูกกันมาก พวกอัว๊ แซเบทง้ั หมดจะขอเปนศัตรูกบั มัน
จนวันตาย"
นายปาชาหนาจอย ชักเสียขวัญเมือ่ แลเห็นกิริยาทาทางของกิมหงวนดุรา ย
เหมือนกับคนวิกลจริต
"ผมไมอาจจะทราบไดหรอกครับวาคนรายรายนีเ้ ปนใคร ผมเกือบจะไปแจงความ
ตํารวจแลว แตเกรงวาหนังสือพิมพจะลงขาวอือ้ ฉาวทําใหอาเสีย่ ตองเสียเกียรติ"
"เออ จริง ๆ อาแปะ ขอบใจมากทีอ่ าแปะนึกถึงความเสียหายของอัว๊ แตวา อยางไรก็
ตาม อัว๊ จะตองสืบหาตัวคนรายรายนีใ้ หได อยางนอยมันจะตองคบคิดกันไมตาํ่ กวาหาหก
คน เพราะถาคนสองคนมันคงแบกศพไปไมไดปา นนีล้ งุ ของอัว๊ กําลังขึน้ อึด้ ทึด่ ทีเดียว"
"นัน่ นะซีครับ พวกคนรายคงหลายคน"
นายปาชาเห็นพองกับกิมหงวน
อาเสีย่ ขบกรามกรวม ๆ
"ฮึ่ม คอยดูนะ จับตัวไดตอ งฆามันแน ๆ เลนขมเหงน้าํ ใจกันอยางนีใ้ ครจะไปยอม"
แลวอาเสีย่ ก็คาํ รามลัน่ หอง
"หรือลือ้ รวมคิดกับมัน"
นายปาชาเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว
"เปลา-เปลาเลยครับเสีย่ ผมสาบานได"
เสีย่ หงวนเคนหัวเราะ
"ดีแลว อัว๊ กับพรรคพวกของอัว๊ จะสืบสวนเอง ลือ้ กลับไปเถอะอาแปะ ประเดีย๋ วอัว๊
จะไปทีป่ า ชาเพือ่ สืบสวนรองรอยอะไรบางอยาง แปะอยาเพิง่ แพรงพรายเรือ่ งนีใ้ หใครรูเ ชียว
นะ"
"ครับ ครับ ผมยังไมไดเลาใหใครฟงเลย ผมลาละครับเสี่ย"
พูดจบนายปาชาก็ยกมือไหวเสีย่ หงวนอยางนอบนอม

กิมหงวนรีบรับไหว แลวลุกขึน้ เดินมาสงนายปาชาทีห่ นาตึก อารมณของอาเสีย่ เดือด
พลาน เขาไมเคยโกรธแคนใครเหมือนครัง้ นี้ เสีย่ หงวนเดินกลับเขามาในหองโถง ไดทราบ
จากสาวใชคนหนึ่งวา คณะพรรค ๔ สหายและทานผูใ หญกาํ ลังชุมนุมกันอยูใ นหอง
รับประทานอาหารเพราะไดเวลาอาหารเชาแลว เขารีบตรงไปยังหองรับประทานอาหารทันที
"เกิดเรือ่ งแลว"
กิมหงวนเอ็ดตะโรลัน่ หอง
"เกิดเรือ่ งใหญแลวโวย ฮึ่ม-ตองฆามันใหหมด ฆามันใหตาย ฮึ่ม...แฮ...กูโกรธโวย"
ทุกคนตางจองมองดูเสีย่ หงวนเปนตาเดียว คุณหญิงวาดชักหนาเสีย พูดกับเจา
คุณปจจนึก ฯ เบา ๆ
"เมือ่ วานก็ยงั ดี ๆ อยูน ค่ี ะ"
อาเสีย่ ทําคอยน
"เปลา ผมไมไดบาหรอกครับ มันมีเรือ่ งทีท่ าํ ใหผมจะตองกลายเปนผูร า ยฆาคนตาย
แตผมไมแคร ผมจะตองแกแคนใหจงได อยางมากผมก็ถกู ศาลพิพากษาประหารชีวติ
เทานัน้ "
นวลลออถอนหายใจหนัก ๆ
"เรือ่ งราวมันเปนยังไงกันคะเฮีย อยู ๆ ก็เอะอะปงปง ชางไมรจู กั เกรงอกเกรงใจคุณ
อาทานบางเลย"
อาเสีย่ ทําตาเขียวกับเมียของเขา
"อยา-อยาพูดมาก เดีย๋ ว...ปูโธ-เดีย๋ วตายทัง้ กลมเลยพับผา"
นวลลออแทนทีจ่ ะเกรงกลัวกลับหัวเราะหึ ๆ
"แหม-ดุจริงนะ ประเดีย๋ วแมแพนดวยเหยือกน้าํ เลย"
กิมหงวนถอยกรูด เดินมานัง่ บนเกาอีร้ ะหวางพลกับนิกร เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาว
ถามอยางเปนงานเปนการ
"มีอะไรเกิดขึน้ หรือวะ อายหลายชาย"
อาเสีย่ เมมปากแนขบกรามกรอด ๆ

"เดีย๋ วครับ ใหผมหายโมโหเสียกอน มันแคนจนพูดอะไรไมออกแลว"
นิกรยัดขนมปงทาเนยชิน้ หนึง่ ใสปากกิมหงวนทันที
"เอา-โมโหนักกินขนมปงเสียหนอย"
เสีย่ หงวนหันควับมาทางนายจอมทะเลน
"อยานา เสืออยูด ี ๆ อยาเอาไมมาแหยหนอยเลยวะดีไมดจี ะเกิดฆาตกรรมกันขึน้ "
พลหัวเราะหึ ๆ มองดูหนากิมหงวนอยางขบขัน
"อะไรของแกวะอายเสีย่ ใครทําใหแกมีอารมณคลุม คลัง่ ไปอยางนี้"
กิมหงวนผิวปากเบา ๆ ปลอบใจตัวเอง แลวก็มองดูหนาทานผูใ หญทง้ั สาม
"นายสุสานทีป่ า ชาจีนเขามาหาผม บอกกับผมวาศพอาแปะทีบ่ รรจุไวในฮวงซุย ถูก
คนรายลักเอาไปแลว"
ทุกคนสะดุง เฮือกไปตามกัน
"หา อะไรกันพอหงวน"
คุณหญิงวาดพูดเร็วปรื๋อ
"มันจะเปนไปไดอยางไร ศพเจาสัวนะรึถกู คนรายลักเอาไป"
"ครับ ถูกแลว"
กิมหงวนขบกรามพูด
"ผมเขาใจวาพวกเจาของศพทีเ่ อาศพไวใกล ๆ ศพอาแปะเกิดอิจฉาริษยาในความ
หรูหราของฮวงซุย อาแปะก็เลยแกลงทําลายประตูฮวงซุย เอาศพอาแปะไปซอน"
คราวนีน้ วลลออหนาซีดเผือดทันที
"ตายจริง ทําไมถึงเปนเชนนีไ้ ปได"
อาเสีย่ วา
"ก็มนั เปนไปแลวนีน่ วล เรือ่ งมันเปนการดูหมิน่ ขมเหงกันอยางรายกาจ เฮียจะตอง
พยายามทุกวิถีทางสืบหาเอาตัวการใหได ไมมอี ะไร...รูต วั เฮียตองฆามันเสีย"
เจาคุณปจจนึก ฯ นัง่ ฟงอยางสนใจ แลวทานก็กลาวกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เพือ่ นรัก
ของทาน

"ทางจีนเขาถือนักในเรือ่ งเชนนี้ เพราะทําใหวญ
ิ ญาณของผูต ายไมไดรบั ความสงบ
สุข เอ-หรือวาผูร า ยมันเห็นวาเจาหงวนผูเ ปนเจาของศพเปนเศรษฐีใหญ มันก็คบคิดกัน
ขโมยศพเจาสัวเอาไปซอนเพือ่ เรียกรองเงินคาไถกระมัง"
ดร. ดิเรกเห็นพองดวย
"ออไรน ออไรน นาจะเปนอยางนีม้ ากกวาครับ ผูร า ยมันคงตองการเงินคาไถเปน
เรือนหมืน่ หรือแสน งา-ทีอ่ นิ เดียเคยมีตวั อยางมาแลว พระราชบิดาของทานมหาราชาจันทร
กุมารไดสน้ิ พระชนมเมือ่ ในราวป พ.ศ. ๒๔๘๔ พระศพของทานมหาราชาสุธาโภชนโรจนวดี
ถูกนําไปเก็บไวทว่ี หิ ารอันศักสิทธิแ์ หงหนึง่ เพือ่ รอการประชุมเพลิงในฤดูแลงปนน้ั แตแลวก็
มีคนรายอุกอาจเขาไปขโมยพระศพเอาไปซอน สงคนมาติดตอทานมหาราชาจันทรกุมาร
เรียกเงินคาไถถงึ ๕ แสนรูป"
เสียงพึมพําในคณะพรรค ๔ สหายดังขึน้ ทันที นันทากลาวถามนายแพทยหนุม เบา ๆ
"ทานมหาราชายอมไถไหมคะ"
ดิเรกอมยิม้
"พระองคไดขอตอรองอยูห ลายวันครับ ในทีส่ ดุ ตกลงเสียคาไถเพียง ๒ แสนรูป"
ประไพกลาวกับเสีย่ หงวน
"ถายังงัน้ ก็นา กลัวจะมีคนรายคณะหนึง่ ขโมยศพอาแปะเอาไปเพือ่ ตองการเงินคาไถ
เปนแนเชียวคะ"
เสีย่ หงวนนิง่ คิด
"เอ-นัน่ นะซีครับ ถาเปนเชนนัน้ ละกออยางไรเสียในวันสองวันนีค้ นรายคงจะ
จดหมายสงมาถึงผมเปนแน เห็นจะตองยอมเสียคาไถใหมนั แหละครับ วิญญาณอาแปะจะ
ไดอยูอยางสงบสุข"
นิกรถามขึน้ วา
"ติง๋ ตางวามันเรียกคาไถสกั ๒ ลาน แกจะวายังไง"
เจาคุณปจจนึก ฯ แยกเขีย้ วแลวจุป าก ทําตาเขียวกับนายจอมทะเลน
"เดีย๋ วก็เจอมีดโตะเทานัน้ เอง"

คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะคิกคักไปตามกัน ตอจากนัน้ ก็ปรึกษาหารือกันในเรือ่ งนี้
อารมณพลุง พลานของกิมหงวนหายไปแลว เพราะเขาเชือ่ วาศพของเจาสัวกิมไซคงถูก
คนรายลักเอาไปเพือ่ หวังเงินคาไถ
หลังจากเวลาอาหารผานพนไปแลว เสีย่ หงวนก็พาเพือ่ นเกลอทัง้ ๓ พรอมดวยเจา
คุณปจจนึก ฯ และเจาแหวมุง ตรงไปทีป่ า ชาจีนเพือ่ สอบสวนในเรือ่ งศพเจาสัวกิมไซทีค่ นราย
ทําลายประตูฮวงซุย ขโมยศพเอาไปทัง้ โลงใสศพ
คณะพรรค ๔ สหายยืนจับกลุม อยูเ บือ้ งหนาฮวงซุย เจาสัวกิมไซ และจองมองดูชอ ง
ประตูฮวงซุย ทีถ่ กู งัดแงะออก นิกรลวงกระเปากางเกงหยิบแวนขยายอันหนึง่ ออกมา แลว
ทรุดตัวลงนัง่ ยอง ๆ พลแลเห็นเขาก็อดหัวเราะไมได
"อะไรวะ อายกร"
นายจอมทะเลนอมยิม้
"หาหลักฐานและรองรอยทีค่ นรายทิง้ ไว ประเดีย๋ วกันจะบอกใหรวู า คนรายมีกค่ี น
รูปรางหนาตาเปนยังไงชือ่ อะไรบานอยูท ไ่ี หน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ มองดูนกิ รอยางเวทนา
"ลําบากนักก็อยาสืบสวนเลยวะ"
นิกรหยิบกานไมขดี ไฟกานหนึง่ ขึน้ มาพิจารณาดู
"นีย่ งั ไงละ รองรอยทีค่ นรายทิง้ ไว กานไมขดี แบบนีเ้ ปนกานไมขดี ตราพญานาค
แสดงวาระหวางทีค่ นรายชวยกันทําลายฮวงซุย นี้ คนรายคนหนึง่ ซึง่ เปนผูช ายคงจะจุดบุหรี่
สูบแลวทิง้ กานไมขดี ไว"
อาเสีย่ ยกมือตบหลังนิกรเบา ๆ
"ไมใชกา นไมขดี ของคนรายหรอก กานไมขดี ของกันเอง กันจุดบุหรีส่ บู และเพิง่ ทิง้ มัน
ลงไปเมือ่ สักครูน ้"ี
นิกรสะดุง โหยง
"แลวเสือกทิง้ มันลงไปทําไมละ ยังงีเ้ ชอรล็อคโฮลมก็ขายหนาแยซีโวย"

คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะขึน้ พรอมกัน ดร. ดิเรกกลาวกับอาเสีย่ กิมหงวนอยาง
เปนงานเปนการ
"กันคิดวา แกควรจะไปแจงความใหตาํ รวจเจาของทองทีน่ เ้ี ขาจัดการสืบสวนหาตัว
คนรายใหเราไมดกี วาหรือ"
เสีย่ หงวนสัน่ ศีรษะไมเห็นพองดวย
"กันไมอยากจะใหเรือ่ งราวมันอือ้ ฉาวหรอก เงียบ ๆ ดีกวา คนรายมันคงจะสงคนมา
ติดตอกับกันในวันนี้ มันจะเรียกคาไถจากกันสักเทาไรกันก็จะยอมจายใหมนั เพือ่ ใหมนั เอา
ศพมาบรรจุไวในฮวงซุยตามเดิม"
%
นายแพทยหนุม จุป ากจิก๊ จัก๊
"ก็ถา เผือ่ มันไดเงินคาไถไปแลว มันแอบมาลักศพเอาไปอีกละ ยูมติ องเสียเงินคาไถ
อีกหรือ ?"
เสีย่ หงวนวา
"ผูร า ยมันคงไมทาํ เชนนัน้ หรอก"
คณะพรรค ๔ สหายวิพากษวจิ ารณกนั อีกสักครูก พ็ ากันกลับ ตางเดินผานฮวงซุย
แบบตาง ๆ ตรงไปยังถนนซอยปาชาจีน กิมหงวนน้าํ ตาคลอ สงสารวิญญาณของลุงเขาที่
ไมไดรบั ความสงบสุข สูญสิน้ ชีวติ ไปแลวยังถูกคนรายเอาศพของเจาสัวเปนเครือ่ งมือหากิน
"คาดิลแล็ค" เกง จอดอยูร มิ ถนน เจาแหวเปดประตูตอนหนารถออก พอจะกาวขึน้ นัง่
ประจําทีค่ นขับ เจาแหวก็แลเห็นจดหมายปดผนึกซองสีขาวฉบับหนึง่ วางอยูบ นเบาะทีน่ ง่ั จึง
เอือ้ มมือหยิบขึน้ มาพิจารณาดู
"เสี่ยครับ รับประทานนีจ่ ดหมายจาหนาซองถึงเสีย่ นีค่ รับ"
กิมหงวนลืมตาโพลง เอือ้ มมือรับจดหมายจากเจาแหว
"นากลัวจะมีใครแอบมาหยอนไวในรถนี้ ตอนทีพ่ วกเราไปอยูท ฮ่ี วงซุย อาแปะ"
นิกรเอือ้ มมือกระชากซองจดหมายมาจากเสีย่ หงวนฉีกริมซองออกดึงกระดาษสี
เดียวกันออกมา
"กันจะอานใหฟง "

อาเสีย่ กลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
"อือ แกนีท่ ลึง่ พอใชโวย"
นิกรเอียงคออมยิม้ แลวยักคิว้ หันมาอานขอความในกระดาษแผนนัน้ ดวยเสียง
คอนขางดัง
สมาคมลักศพ พระนคร
๑๓ มิถนุ ายน ๒๔๙๖
เรือ่ ง เรียกเงินคาไถศพ
เรียน คุณกิมหงวน ไทยแท
อนุสนธิจากความมัง่ มีของทานอยางลนเหลือ อันเปนทีท่ ทราบกันดีแลว เราจึงสงคน
ของเรามาลักศพลุงของทานไปซอนไวในทีป่ ลอดภัยแหงหนึง่
ถาทานตองการศพของเจาสัวกิมไซกลับคืนมายังฮวงซุย นีแ้ ลว คืนนีข้ อใหทา นหรือ
ผูแ ทนของทานไปพบกับผูแ ทนของเราทีบ่ าร "อีกาดํา" ถนนสีพ่ ระยา ในเวลา ๒๐.๐๐ น.
ตรง พรอมดวยเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท หากทานขัดของหรือวางแผนการหักหลังเรา เราจะ
เอากระโหลกศีรษะเจาสัวกิมไซมาเตะเลนตางตะกรอ มิฉะนัน้ ก็จะทําเปนทีเ่ ขีย่ บุหรีเ่ พือ่ ให
วิญญาณไดรับความทุกขทรมานไมไดไปผุดไปเกิด
ผูแ ทนของเรา ทานจะสังเกตไดจากการแตงกายกางเกงทรงทรมานหรือทรงจิ้งเหลน
เสือ้ เชิต้ แขนยาวพับแขนตาหมากรุก สวนผูแ ทนของทานโปรดใหมดี อกไมตดิ กระเปาเสือ้ สัก
ดอกหนึง่ จะไดเปนทีส่ งั เกต แตถา ตัวทานไปเองแลวจะสะดวกดีมากเพราะเรารูจ กั ทานดี
ในทีส่ ดุ นี้ หวังวาทานคงจะยอมเสียสละเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหกบั สมาคมของเรา
ซึ่งเราขอรับรองดวยเกียรติยศวา เมือ่ เราไดเงินจากทานแลว เราจะจัดการสงศพเจาสัวกิมไซ
ไปไวทฮ่ี วงซุย ปาชาจีนตามเดิม แลวเราจะจัดเครือ่ งบูชาไปขอขมาศพดวย.
โอกาสนีข้ อแสดงความนับถืออยางสูงปรีด๊
ก.ส.บ.
หัวหนาสมาคมลักศพ
ประทับตราผีทอ งขึน้ มาเปนสําคัญ

เมือ่ นิกรอานจบ คณะพรรค ๔ สหายก็พดู กันจอกแจกจอแจวิพากษวจิ ารณกนั ถึง
เรือ่ งนี้
"วาไง อายหงวน"
เจาคุณปจจนึก ฯ ถามยิม้ ๆ
อาเสีย่ ยักไหลแลวแบมือทัง้ สองขาง
"ไมมปี ญ
 หาอะไรครับ เรือ่ งมันก็ตอ งยอมจายเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหกบั อายพวก
สมาคมลักศพนี้ อายพวกนีเ้ ขาใจหากินมาก มันคงจะมีกจิ การเปนล่าํ เปนสันแนนอน ผม
เคยทราบวา ศพคหบดีคนสําคัญของชาวจีนทีอ่ ยูต า งจังหวัด ถูกลักเอาไปเพือ่ เรียกคาไถ
เสมอ บางรายเรียกตัง้ แสนบาท เจาของศพก็ตอ งยอมจายเงินใหโดยดี"
นิกรวา
"เอายังงีเ้ ถอะวะหงวน เงินตัง้ ๒๐,๐๐๐ บาท ความจริงมันก็ไมใชเงินจํานวน
เล็กนอย อยาใหมนั เลยวะ ใหกัน ๑,๐๐๐ บาทก็แลวกัน กันจะไปเอาศพเจาสัวมาคืนใหเอง"
เสีย่ หงวนหัวเราะหึ ๆ
"แกจะทํายังไง"
"เถอะนา ปญญามีอยูก บั ตัวกลัวอะไรวะ คืนนี้ ๒ ทุม กันจะเปนตัวแทนของแก ไปพบ
กับผูแ ทนของสมาคมลักศพ และกันจะเจรจากับมันเอง ถาหากวากันเอาศพเจาสัวคืนมา
ไมได กันยอมใหแกปรับแสนบาท แตถา กันสามารถใหอา ยพวกนัน้ เอาศพเจาสัวไปไวท่ี
ฮวงซุย ตามเดิม แกจะตองจายเงินใหกนั ๑,๐๐๐ บาท ซึง่ เงินจํานวนนีก้ นั ไมเอาไปทําอะไร
หรอกนอกจากเลีย้ งดูปเู สือ่ พวกเรา เหลือเทาไรก็ซอ้ื นีโอไวฉดี ถาหากวาผลสะทอนของการ
เลีย้ งดูปเู สือ่ ทําใหเราเดือดรอน"
อาเสี่ยขมวดคิ้วยน
"แกพูดเลนหรือพูดจริงวะ อายกร"
"ปูโธ คนอยางคุณนิกรไมเคยพูดเลนกับใครเลยกันพูดอะไรตองเปนงานเปนการ
เสมอ"
พลอดหัวเราะไมได

"แกจะทํายังไงวะอายกร"
"เถอะนา ไวเปนหนาทีข่ องกันก็แลวกัน กันรับรองวาภายในสามวันนีผ้ รู า ยมันจะตอง
นําศพเจาสัวกิมไซไปคืนทีฮ่ วงซุย "
กิมหงวนพูดเสริมขึน้
"ถาไมจริงอยางวา . . . ."
"กันใหแกปรับแสนบาท ขอใหพวกเราทุกคนเปนพยาน"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะลัน่
"หนาอยางแกจะเอาเงินแสนบาทมาจากไหน"
"อาว ผมก็ขอคุณพอนะซีครับ"
ทานเจาคุณทําคอยน
"ดีจริงพอมหาจําเริญ ฉันเนือ้ ไมไดกนิ หนังไมไดรองนัง่ เอากระดูกแขวนคอ"
คณะพรรค ๔ สหายตางพากันขึน้ ไปนัง่ บนรถ "คาดิลแล็ค" เกง ตอจากนัน้ เจาแหวก็
นํารถเคลือ่ นออกจากทีแ่ ลนออกไปจากบริเวณปาชาจีน กิมหงวนตกลงใจใหนายจอม
ทะเลนเปนตัวแทนของเขาไปพบกับผูแ ทนของสมาคมลักศพทีบ่ าร "อีกาดํา" ในคืนวันนี้
คืนวันนัน้ เอง กอนเวลา ๒๐.๐๐ น. เล็กนอย นายจอมทะเลนปรากฏตัวขึน้ ทีบ่ าร
"อีกาดํา"
เขาเดินเขามาในบารอยางองอาจ นิกรแตงกายแบบสุภาพชน กางเกงขายาวปาลม
บิชสีเทาแก เชิต้ แอรโรสนี วลพับแขน ทีก่ ระเปาเสือ้ เชิต้ มีดอกชะบาติดอยูห นึง่ ดอก บรรดาผู
ทีน่ ง่ั ดืม่ เหลากินอาหารอยูต ามโตะตาง ๆ เขาใจวานิกรคงจะไมใครสบาย ถึงไดเอาดอก
ชะบามาเสียบกระเปา
นายการุณวงศหยุดยืนเทาเอวกวาดสายตามองไปรอบ ๆ บริเวณ เขายิม้ ออกมาได
เมือ่ แลเห็นชายหนุม คนหนึง่ นุง กางเกงทรงจิง้ เหลน และสวมเสือ้ เชิต้ ตาหมากรุกนัง่ ดืม่ เบียร
อยูเงียบ ๆ ตามลําพัง เขาเชือ่ วาคงเปนผูแ ทนของสมาคมลักศพทีม่ าคอยพบกับเขาอยางไม
มีปญ
 หา
นิกรเดินปราดไปยังโตะนัน้ แลวถือวิสาสะทรุดตัวลงนัง่ บนเกาอีว้ า งตัวหนึง่

"อัว๊ เปนตัวแทนของอาเสีย่ กิมหงวนมาพบกับลือ้ ตามนัด"
นิกรพูดยิม้ ๆ
ชายผูน น้ั มองดูนกิ รอยางแปลกใจ
"เอ-อัว๊ ไมเคยนัดกับใครนีน่ า"
นิกรยิม้ แหย ๆ
"แลวกัน ถายังงัน้ ลือ้ เปนใครละ"
ชายผูน น้ั หัวเราะ
"รอยตํารวจโทเสริมสุขแหงกองตํารวจนครบาล"
นิกรสะดุง โหยงทําคอยน
"แฮะ แฮะ แลวก็ไมบอกผมซะทีแรกดวย ขอโทษนะครับ แหม - ผูห มวดเปนโปลิศไม
นานุง กางเกงทรงจิง้ เหลนเลย"
เจาหนุม ผูน น้ั หัวเราะงอหาย แลวยกมือไหวนกิ ร
"โธ-คุณมีตาเสียเปลาแตหามีแววไม บุคลิกอยางผมนะหรือครับจะเปนตํารวจ ผม
แกลงกระเซาคุณเลนสนุก ๆ ยังงัน้ เอง"
นิกรหัวเราะอยางขบขัน
"ดีแลวอายนองชาย อัว๊ นะพยายามหาตัวผูท แ่ี อบอางเปนเจาพนักงานมานานแลว"
พูดจบนิกรก็เอือ้ มมือจับเจาหนุม ทรงจิง้ เหลน
"ไป-ไปคุยกันทีโ่ รงพักสามยอดดีกวา"
เจาหมอนัน่ หนาถอดสี
"โอย-นีค่ ณ
ุ เปนตํารวจหรือครับนี"่
นิกรชูแหวนเพชรทีน่ ว้ิ นางมือซายใหดู
"แกดูซิ นี่อะไร"
ชายหนุม ผมหยักโศกอาปากหวอ
"อัศวินแหวนเพชร . . . . ผมตายแน กรุณาอยาเอาเรือ่ งเอาราวกับผมเลยครับ ผม
อางตัวเปนนายตํารวจผมก็ไมไดมคี วามหมายอะไรใหมากไปกวาพูดเลนโก ๆ"

นิกรหัวเราะ
"ยังงัน้ อัว๊ ก็จะเอาลือ้ ไปซอมเลนโก ๆ เหมือนกัน"
แลวนิกรก็กระชากแขนเจาหนุม กางเกงทรงจิง้ เหลนลุกขึน้
"ไป--ไปกับอัว๊ ดี ๆ มายลือ้ จะถูกหาวาขัดขืนเจาพนักงานอีกกระทงหนึง่ "
ชายผูน น้ั ทําหนาเหมือนกับจะรองไห นิกรจูงมือพาเดินออกไปจากบาร "อีกาดํา" ใคร
ตอใครพากันมองดูอยางแปลกใจ และเขาใจวานายจอมทะเลนเปนเจาพนักงานตํารวจนอก
เครือ่ งแบบ
"บูอคิ " เกงสีฟา จอดอยูร มิ ถนนหางจากประตูใหญหนาบาร "อีกาดํา" เพียงเล็กนอย
เจาแหวกําลังนอนเอกเขนกอานหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึง่ อยางเพลิดเพลิน โดยอาศัย
แสงไฟฟาในรถเกงนัน่ เอง
นิกรพาเจาหนุม ทรงจิง้ เหลนมาทีร่ ถ เปดประตูตอนหลังออก แลวพูดเสียงเด็ดขาด
"ขึ้นไป"
เจาหนุม ผมหยักโศกรีบปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของนิกรทันที นิกรกาวขึน้ มานัง่ ขาง ๆ เจา
แหวหันมามองดูอยางแปลกใจ นิกรยกมือตบบาชายหนุม ทีม่ ใี บหนาเหมือนกับพวกอาชญา
กรแลวกลาวถาม
"แกชือ่ อะไร"
"แฮะ แฮะ นามจริงหรือนามแฝงละครับ"
นิกรทําปากจู
"ทัง้ สองอยางนัน่ แหละ"
"นามจริงผมชือ่ ผองครับ นามแฝงของผมอายตีนแมว ผูห มวดจะเอาผมไปไหนหรือ
ครับนี่"
นายจอมทะเลนหัวเราะ
"ไมไดเอาไปไหนหรอก ในบารคนพลุกพลานกันก็เลยชวนแกมานัง่ คุยบนรถของกัน
ความจริงกันไมใชตาํ รวจดังทีแ่ กเขาใจ กันชือ่ นิกร การุณวงศ เปนผูแ ทนของอาเสีย่ กิมหงวน
มหาเศรษฐี"

เจาผองถอนหายใจโลงอก
"ยังงัน้ หรือครับ สิน้ เคราะหไปที คุณแอคทานายตํารวจไดดีมากทีเดียว"
"ก็ลอ้ื อยากแอคกับอัว๊ กอนนีห่ วา คนอยางอัว๊ เปนพลเมืองดีโวย อัว๊ ไมกลัวตํารวจ
หรอกเพราะตํารวจเปนมิตรทีด่ ขี องพลเมืองดี และเปนศัตรูของพลเมืองเสียหรือพลเมืองชัว่
วาไงอายนองชาย อัว๊ รูด วี า ลือ้ เปนผูแ ทนของสมาคมลักศพ"
เจาผองยิม้ ออกมาได
"ครับ ถูกแลว งา-คุณเตรียมเงิน ๒๐, ๐๐๐ บาทมาเรียบรอยแลวไมใชหรือครับ"
นิกรวา
"แกพากันไปพบกับหัวหนาของแกดีกวาอายนองชาย กันตองเจรจากับเขา"
เจาผองสัง่ ศีรษะ
"เสียใจครับ ผมเปนตัวแทนของสมาคมลักศพผูม อี าํ นาจเต็มในการเจรจากับผูแ ทน
ของอาเสีย่ กิมหงวน คุณจะตกลงยอมไถศพเจาสัวกิมไซหรือไมก็วา มา"
"แหม"
เจาแหวคราง
"ลือ้ นีค่ ารมคมคายยังกะนักการทูตเชียวนะ ดูเหมือนอัว๊ เคยเห็นลือ้ หอยอยูต ามทาย
รถรางสายรอบเมืองนีห่ วา"
เจาผองหันมาคอนเจาแหว
"นัน่ มันเรือ่ งของอัว๊ นา อัว๊ ไมไดไปหอยโหนบนกะบาลลือ้ ก็แลวกัน"
เจาแหวหยุดยิม้ ทันที
"นัน่ นะซี"
นิกรโบกมือใหเจาแหวสงบปากเสียงแลวพูดกับเจาผองอยางเปนงานเปนการ
นองชาย เมือ่ แกมีอาํ นาจเต็มในการเจรจาก็ดแี ลว อาเสีย่ กิมหงวนสัง่ ใหบอกแกวา
เทาทีส่ มาคมลักศพแกขโมยศพเจาสัวกิมไซเอาไปเสียไดนน้ั อาเสีย่ ขอขอบใจอยางยิง่
นับวาสมาคมลักศพไดชว ยประหยัดเงินใหอาเสีย่ กิมหงวนอีกไมตาํ่ กวาหาหกแสน"
เจาผองลืมตาโพลง

"เอ-ไงเปนยังงัน้ ละครับ คุณชวยอธิบายใหเขาใจหนอยซิครับ"
"ไดซี กันจะอธิบายใหแกฟงเดีย๋ วนี้ เรือ่ งมันเปนยังงี้ อาเสีย่ กิมหงวนนะเปนลูกจีนที่
ทันสมัย เขาเห็นวาเรือ่ งของวิญญาณเปนเรือ่ งเหลวไหลไรสาระ คนเราตายไปแลวก็เนา
เปอ ยผุพงั ไป เทาทีอ่ าเสีย่ ยอมสละเงินสรางฮวงซุย เอาศพเจาสัวไปเก็บทีป่ า ชาก็ทาํ ไปตาม
ประเพณี แลวก็กาํ ลังดําริจะแหศพไปไวทเ่ี ขาเมืองชล ในฐานทีอ่ าเสีย่ เปนเศรษฐีใหญ
จําตองทําใหสมเกียรติเพือ่ ไมใหคนดูหมิน่ นินทา เมือ่ สมาคมขโมยศพลักเอาศพไปไดอาเสีย่
ก็หมดหวง ไมจาํ เปนจะตองจายทรัพยไปสรางฮวงซุย ราคาแสนทีเ่ มืองชล เพราะฉะนัน้
ขอใหแกไปบอกลูกพีข่ องแกเถิด ศพเจาสัวกิมไซทีข่ โมยเอาไปทําอะไรก็เชิญ เพียงบาทเดียว
อาเสีย่ ก็ไมยอมจายให เพราะศพของเจาสัวกิมไซจะเปนพันธะผูกพันอีกมากถาไดคนื มา"
"แลวกัน"
เจาผองอุทาน
"อาเสีย่ กิมหงวนไมกลัววิญญาณของเจาสัวจะเดือดรอนหรือครับ"
นิกรหัวเราะลัน่
"ก็บอกแลววาเสีย่ หงวนเขาเปนคนทันสมัย งา - แกไปบอกพรรคพวกของแกเถอะ
ศพของเจาสัวกิมไซเสีย่ หงวนเขาไมตอ งการแลว"
เจาผองหนาจอย
"อือ ชอบกลนะครับ เปนลูกหลานแท ๆ ไมยกั สนใจกับศพของทานเจาสัว"
นิกรวา
"คนตายไปแลวจะตองไปสนใจอะไรกันอีกวะ พวกลือ้ มันโงนห่ี วา กอนจะขโมยศพ
ใครเอาไปก็ควรจะพิจารณาเจาของศพเสียกอน ถาเขาเปนคนหัวโบราณยังเชือ่ ถือในเรือ่ ง
วิญญาณหรือเครงครัดในประเพณีกน็ า จะขโมยเอาไปอยางกิมหงวนเพือ่ นอัว๊ พอเขารูว า ศพ
หายแทนทีจ่ ะตกใจหรือวิตกเปนทุกขเขากลับหัวเราะลัน่ "
"วา--แลวศพเจาสัวกิมไซ พวกผมจะเอาไปทําอะไรละครับ"
"นัน่ มันเรือ่ งของพวกแกนีห่ วา เทาทีพ่ ดู กันนีน่ ะ แกเขาใจดีแลวไมใชหรือ"
"ครับ เขาใจดีแลว"

นิกรพยักหนา
"เขาใจดีแลวก็เชิญลงจากรถได อัว๊ จะกลับบานละ"
"อาว เลยไปสงผมดวยซีครับ"
เจาแหวพูดขึน้ ทันที
"นีร่ ถสวนตัวโวย ไมใชรถเมลหรือแทกซี่"
เจาผองบนพึมพําเปดประตูกา วลงจากรถ เดินกลับเขาไปในบาร "อีกาดํา" อีก นิกร
ยิม้ นอยยิม้ ใหญ สวนเจาแหวมองดูนายการุณวงศอยางแปลกใจ
"รับประทานคุณมัน่ ใจหรือครับ วาอายพวกนีจ้ ะเอาศพเจาสัวไปคืน"
นิกรอมยิม้
"แนนอน อายแหว มันจะเก็บเอาไวใหรกบานมันทําไม อายผองคงไปบอกพรรคพวก
ของมันคืนนี้ เมือ่ มันเขาใจวาเจาเสีย่ ไมหว งใยกับศพเจาสัว มันก็ตอ งเอาศพบรรทุกรถไปคืน
ทีฮ่ วงซุย ตามเดิม ขืนแบกเอาไปทิง้ ตามถนนก็คงถูกตํารวจจับ"%
%
เจาแหวหัวเราะเบา ๆ
“รับประทานปญญาคุณแหลมเหมือนเข็มนะครับ พวกผูร า ยมันตองเชือ่ วาอาเสีย่ ไม
สนใจกับศพของทานเจาสัว”
นิกรผิวปากเบา ๆ นึกกระหยิม่ ยิม้ ยองทีจ่ ะไดเงินรางวัลพันบาทจากอาเสีย่ กิมหงวน
“ไปโวย อายแหว”
“รับประทานไปบานเจหนอมหรือครับ”
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“ใครบอกแกละ”
เจาแหวหัวเราะ เอือ้ มมือไปเปดสวิซไฟเครือ่ งยนตจดั แจงสตารทเครือ่ งเขาเกียรนาํ
“บูอคิ ” เกงคันงามแลนไปจากทีน่ น้ั มุง ตรงไปยังบาน “พัชราภรณ"
ตอนสายวันตอมา
ขณะทีค่ ณะพรรค ๔ สหายและเจาคุณปจจนึก ฯ นัง่ สนทนากันอยูใ นหองโถงชัน้ ลาง
ของตัวตึก เจาแหวก็พาตัวเดินเขามาในหอง ทรุดตัวลงนัง่ ขางกิมหงวนแลวรายงานใหทราบ

“รับประทานมีโทรศัพทมาถึงอาเสีย่ ครับ”
เสีย่ หงวนเลิกคิว้ มองดูเจาแหว
“ใครพูดมาวะ”
เจาแหวนิง่ นึก
“รับประทานเขาบอกวาชือ่ ผองครับ”
นิกรเผนพรวดลุกขึน้ ยืน กลาวกับกิมหงวนโดยเร็ว
“อายผอง ทีม่ นั เปนผูแ ทนสมาคมลักศพแนนอนกันจะพูดกับมันเอง เขาใจวามันคง
ขอใหเราไปรับศพเอาแปะเปนแน”
อาเสีย่ หัวเราะ
“เออ ตามใจแกเถอะ กันเตรียมเงินพันบาทไวใหแกแลว ถาศพอาแปะกลับคืนไปอยู
ทีฮ่ วงซุย เมือ่ ไร กันจะจายเงิน ๑,๐๐๐ บาทใหแกทันที”
นิกรยักคิว้ ใหเจาคุณปจจนึก ฯ แลวแกลงยกมืออุดจมูกเดินไปจากทีน่ น้ั ทานเจาคุณ
ควาแกวน้าํ บนโตะเงือ้ ขึน้ จะขวางแต ดร. ดิเรกรีบควาขอมือทานไวได
นายจอมทะเลนเดินเขามาในหองโทรศัพท ยกหูฟง ขึน้ พูด
“หาโหล ที่ไหน?”
“อา-อาเสีย่ กิมหงวนพูดหรือครับ”
นิกรอมยิม้
“เออ-ถูกแลว กันเอง”
“ดีทีเดียวครับ ผม-นายผองพูดครับ ผมพูดในนามของสมาคมลักศพ หัวหนาของผม
สัง่ ใหผมเรียนอาเสีย่ วาเราไมมคี วามจําเปนอะไรทีจ่ ะเก็บศพเจาสัวกิมไซไว ขอใหอาเสีย่ สง
คนและรถยนตมารับเอาศพไปได”
นายจอมทะเลนเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ
“เสียใจโวย กันไมมคี วามจําเปนอะไรทีจ่ ะตองรับผิดชอบกับศพของลุงกันอีก เมือ่
พวกแกรับเอาไปจะจัดการยังไงก็เอาซี กันไมรบั รู”
“วา-ทําไมถึงพูดอยางนัน้ ละครับ”

นิกรหัวเราะหึ ๆ
“ก็เพือ่ นอัว๊ นายนิกรเขาบอกลือ้ แลวนีน่ าวา อัว๊ ไมวติ กเปนทุกขอะไรเลย เทาทีล่ อ้ื
ขโมยเอาศพของลุงอัว๊ ไปเลิกกันนะ นายผอง”
“เดี๋ยว ๆ ๆ เดีย๋ วกอนครับ อาเสีย่ สงผูแ ทนของอาเสีย่ มาพบกับเราหนอยไดไหม
ครับ”
“พบทีไ่ หน ?”
“ทีถ่ นนศาลาแดงซอยหนึง่ ครับ ถาใหคณ
ุ นิกรมาละกอดี เพราะผมรูจ กั แลว ผมจะ
คอยรับทีป่ ากซอย”
“เออ-ตกลง อัว๊ จะใหนกิ รเพือ่ นอัว๊ ไปพบลือ้ เดีย๋ วนี้”
“ครับ ดีทีเดียวครับ เลิกกันนะครับ”
นิกรวางหูโทรศัพทลงตามเดิม พาตัวกลับไปทีห่ อ งโถง พอเขาเดินเขามาในหอง อา
เสีย่ ก็กลาวถาม
“วาไง อายกร”
นิกรหัวเราะ
“เปนตอแลว อายพวกนัน้ ขอใหกนั ไปรับศพเจาสัว”
“ฮา”
เสีย่ หงวนอุทาน
“จริง ๆ นะเรอะ”
“เออ-กันไปละนะ บางทีภายในชัว่ โมงนีศ้ พของอาแปะจะไปอยูท ฮ่ี วงซุย ตามเดิม
เชือ่ มือกันเถอะนา อายพวกนัน้ มันไมฉลาดไปกวากันหรอก”
กิมหงวนทําหนาชอบกล เชือ่ ครึง่ ไมเชือ่ ครึง่
“เอาละ ถายังงัน้ แกรีบไปเถอะ กันและพวกเราจะรอฟงขาวอยูท น่ี ่ี หวังวาแกคงจะ
ทํางานสําเร็จเรียบรอย”
นิกรยิม้ ใหพรรคพวกของเขา แลวพาตัวเดินออกไปจากหองโถง คณะพรรค ๔ สหาย
ตางวิพากษวจิ ารณกนั ถึงเรือ่ งเกีย่ วกับศพของเจาสัวกิมไซ

เวลาผานพนไปตามลําดับ
นิกรกลับมาบาน “พัชราภรณ" ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ และพาตาแปะแกนายปาชา
จีนมาดวย “บูอคิ ” เกงแลนมาหยุดเทียบบันไดหนาตึก นายจอมทะเลนพาชายชรากาวลง
จากรถ เดินขึน้ ไปบนตึกและเลยเขาไปในหองโถง นิกรแลเห็นเสีย่ หงวนนัง่ ดีดเปยนโนตาม
ลําพัง
“หงวนโวย”
อาเสีย่ หันควับมาทางนิกร
“ออ-กลับมาแลวรึ ไดความวายังไงบาง”
พูดจบก็ลกุ ขึน้ เดินเขามาหานิกร และยกมือรับไหวชายชราผูเ ปนนายปาชา
นิกรยกมือตบบาเสีย่ หงวน
“กันพานายปาชามาดวยก็เพือ่ จะใหเขาเปนพยานกัน แสดงวากันไมไดหลอกลวงแก
ใหหลงเชือ่ กันยินดีทจ่ี ะบอกแกวา ทุกสิง่ ทุกอยางเรียบรอยตามแผนการของกัน ขณะนีศ้ พ
ของอาแปะอยูท ฮ่ี วงซุย ปาชาจีนแลว ไมเชือ่ แกถามตาแปะนีด่ ซู ”ี
กิมหงวนเปลีย่ นสายตามาทีช่ ายชรา
“เปนความจริงหรือแปะ”
“ครับ ถูกแลว อายพวกนัน้ ยอมคืนศพใหมาครับ คุณนิกรเปนคนนําศพไปไวทป่ี า ชา
จีนตามเดิม ผมสัง่ ชางใหเขาซอมรอยชํารุดทีฮ่ วงซุย ใหเรียบรอยตามเดิมแลวครับ”
อาเสีย่ ไมอยากจะเชือ่ เลยวาเปนความจริง เขามองดูหนานิกรแลวยกมือจับแขน
เพื่อนเกลอของเขาเบา ๆ
“ทําไมผูร า ยมันยอมมอบศพลุงของกันใหแกละกร”
นายจอมทะเลนหัวเราะ
“ก็ดวยความเฉลียวฉลาดของกันนะซี กันขูเ อาเงินเสียอีก ๒,๐๐๐ บาทคาปวยการ
นําศพอาแปะไปวัด”
เสีย่ หงวนยิม้ แหง ๆ
“แลวมันจายใหไหม ?”

“จายซี ไมจา ยกันก็ไมยอมเอาศพอาแปะมา”
กิมหงวนหัวเราะชอบใจ ลวงกระเปาเสือ้ เชิต้ หยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกหนึง่
ออกมานับได ๑๐ ฉบับ ก็สง ใหนายการุณวงศเปนรางวัล
นิกรยิ้มแกมแทบแตก เขารีบวิง่ โครมครามขึน้ บันไดไปชัน้ บนเพือ่ จะอวดเพือ่ น ๆ ของ
เขา ปลอยใหกิมหงวนสนทนากับอาแปะนายปาชา
เปนอันวา ศพเจาสัวกิมไซถูกสงมาอยูฮ วงซุย ตามเดิมแลวโดยไมตอ งเสียเงินคาไถ
แมแตบาทเดียว

