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พล นิกร กิมหงวน

สงครามชิงดินแดน
ป. อินทรปาลิต
ความเดิมในเรือ่ ง ‘ไปเวียงจันทร’
เจาคุณปจจนึกพินาศ ไดรบั จดหมายจาก อีด๊ ศิรสิ วัสดิ์ นองชายรวมสายโลหิตของทาน ซึง่ ไปตัง้ รกราก
ทํามาหากินอยูท จ่ี งั หวัดหนองคายแจงมาวา เขาไดเดินทางไปเวียงจันทรดวยกิจธุระคาขาย และตองตกคางอยูท ่ี
จังหวัดนั้น ไมสามารถจะเดินทางกลับมาสูดินแดนแหงประเทศไทยไดเนื่องจากไมมีหนังสือเดินทาง ถาหากวา
เล็ดลอดกลับมา เจาหนาทีฝ่ รั่งเศสจับไดคงยิงตายดังที่มีตัวอยางมาแลว คือนายจันทา พีน่ อ งชาวไทยของเรา
เจาคุณวิตกเปนหวงถึงนองชายของทานมาก จึงไดชวนพอเทวดาทั้งสาม คือ นายพล, นายนิกร และ
นายกิมหงวน เดินทางไปเวียงจันทรโดยดวน
ที่นั่น เจาคุณปจจนึกฯ กับสามเกลอของเราไดแสดงตนเปนพอคาขาว เปนทีวา มาตรวจตลาดการคาเพือ่
จะสงขาวมาขาย เจาคุณไดไปพบกับนายอีด๊ นองชายของทานสมความตัง้ ใจ และพักอยูท โ่ี รงแรมแหงเดียวกัน
เมื่อไดมีโอกาสมาเหยียบดินแดนเมืองขึ้นของฝรัง่ เศส คณะเจาคุณปจจนึกฯ ก็รว มมือกับคนขับรถ
แท็กซี่ที่เวียงจันทรคนหนึ่งซึ่งเปนคนไทย ทําการสืบสวนการเคลือ่ นไหวแหงกําลังรบของฝรัง่ เศส และปลุกปน
ใหประชาชนเปนกบฎ ขัดขวางการปกครองชวยกันทําลายลางอายฝรัง่ เศส
ตางคนตางทํางานในหนาทีจ่ าระบุรษุ เพื่อประเทศชาติของเรา เจาคุณปจจนึกฯ มอบหมายใหพล, นิกร
และนายอีด๊ นองชายของทานเปนผูจ ดั พิมพใบปลิวแจกจายแกพลเมือง สวนทานกับกิมหงวนมีหนาที่คอยสืบสวน
เหตุการณตา ง ๆ
วันหนึ่งนายแจงคนขับรถแท็กซี่ไดนําเจาคุณปจจนึกฯ กับเสี่ยหงวนเที่ยวโดยรอบนครเวียงจันทร เจา
คุณปจจนึกฯ ไดถา ยภาพสถานทีส่ าํ คัญ ๆ ในทางยุทธศาสตรไวไดมาก และสังเกตการณเตรียมรบของฝรัง่ เศส ที่
จะรับมือกับกําลังแสนยานุภาพของกองทัพไทย ซึ่งจะขามมาเหยียบอินโดจีนในไมชา
ขณะทีอ่ าเสีย่ ถายภาพคลังเก็บกะสุนปน ทหารแขกมอร็อคโคไดแลเห็นเขาจึงรองบอกกลาวขึ้น พวก
ฝรัง่ เศสนํารถจักรยานยนตรและรถบรรทุกทหารออกไลกวดรถเจาคุณปจจนึกฯ มิหนําซ้าํ ยิงกะหน่าํ ราวกับหาฝน
บังเอิญคราวเคราะห รถยนตรของทานเจาคุณถูกยิงยางแตก จึงตองหยุดแลนตอไปไมได กินหงวนกับ
เจาคุณปจจนึกฯ และนายแจงพากันวิง่ หนีเขาปาละเมาะ นายแจงไดพลัดไปทางหนึ่ง
แลวเสีย่ หงวนกับเจาคุณก็ถกู จับในฐานจาระกรรม
นําทานผูอ า นมาทีโ่ รงแรม ‘บังคาโล’ อีกครี่งหนึ่ง
เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

ภายในหองพักชัน้ บน หมายเลข ๒ พล พัชราภรณ นั่งไขวหางอานหนังสือทองเที่ยวสัปดาหอยูบน
เกาอี้ สวนนิกรหายเขาไปในหองน้าํ ตัง้ ชัว่ โมงแลวยังไมกลับออกมา
ขณะทีพ่ ลกําลังอานหนังสืออยางเพลิดเพลิน อีด๊ ศิรสิ วัสดิ์ ก็เดินเขามาในหองดวยใบหนายิ้มแยม ใน
มือของเขาถือกระดาดฟุลสะแกปแผนหนึง่ ซึง่ เขาไดรา งขอความประกาศยุยงราษฎรใหกะดางกะเดือ่ งเตรียมไว
สําหรับพิมพใบปลิวแจกจายประชาชน
พลไดยินเสียงฝเทาก็เงยหนามองดู แลวยิม้ ใหอด๊ี
“เสร็จแลวหรือครับ คุณอา ?” พลถามและซอนยิม้ ไวในหนา
อีด๊ ยิม้ อยางพากพูม นั่งลงบนเกาอี้ตรงขามกับพล
“อาคิดวา อาก็พอมีพมู ในการแตงหนังสือเหมือนกัน” พูดจบก็สง รางใบปลิวใหพล “อานดูซี หลานชาย
ถามีอะไรขาดตกบกพรองก็จะไดชว ยกันแกไข เอ – นีค่ ณ
ุ พีก่ บั เจากิมหงวนหายไปตัง้ ชัว่ โมงยังไมกลับอีก ชัก
แปลกใจเสียแลว”
พลวา “ถาจะเทีย่ วกันเพลินครับ อีกสักครูก ค็ งกลับหรอกครับ”
อีด๊ ยิม้ เล็กนอย กวาดมองไปรอบ ๆ หอง
“แลวเจาหนาทะเลนคนนัน้ ละ หายไปไหน ?”
“อยูในหองน้ําครับ” พูดจบพลก็ลกุ ขึน้ ยืน “ผมจะไปเรียกเจากรมาดวย จะไดชว ยกันแกไขตอเติม
ใบปลิวนี”้
“เออ – ดีทีเดียว ไป – ไปตามมันมาไป”
นายพัชราภรณวางรางใบปลิวไวบนโตะ เดินตรงออกไปทางประตูหลังซึ่งตรงกับหองน้ําพอดี พลยก
มือเคาะประตูเบา ๆ
“กร – กร กรโวย กร ! อายกร อายหารอยกร อายยาลูกกลอน”
เงียบ – ไมมเี สียงขานรับ พลทําตาปริบ ๆ นึกเฉลียวใจทันที ยกกําปนทุบประตูอีก ตะโกนลั่นโรงแรม
“กร! กรโวย! วา – ผูกคอตายเสียแลวก็ไมรู กร!”
นายอีด๊ รองตะโกนมาจากในหอง
“ผลักเขาไปซิ ขางในใสกลอนหรือเปลา ?”
พลหนาเสีย ใชไหลกะแทกบานประตูหองน้ํา ๓ -๔ ครั้ง แตขางในใสกลอนแนน นายอี๊ดลุกขึ้นเดิน
ออกมาหาพล
“ถาจะเกิดเปนลมอยูในหองน้ําก็ไมร”ู นายอี๊ดพูดเบา ๆ
“ตองปนดูครับ ขอโทษเถอะครับ คุณอาอนุญาตใหผมเหยียบบาคุณอาขึ้นไปดูเจากรไดไหม ?”
อี๊ดสะดุงโหยง
“อะ – ขาไมใชมา นีห่ วา”
พลหัวเราะ
“ก็ไมใชนะ ซีครับ ผมปนดูเจากรแพลบเดียวเทานั้นแหละครับ”
“เฮย” อีด๊ พูดเสียงยาวแลวสัน่ ศีรษ ะ “ไมเอา – ไมเอา ตัวแกเบาอยูเ มือ่ ไหร ?”
นายพัชราภรณยม้ิ แปน
“ถายังงัน้ คุณอาเปนคนปนไดไหมละครับ เหยียบบาขึน้ ไป”
นายอีด๊ พะยักหนา แตแลวก็รบี สัน่ ศีรษ ะ

“ไมได – ประเดีย๋ วแกเกิดพยศขึน้ มา สลัดฉันตกก็หวั รางขางแตกเทานัน้ ”
พลยกมือเกาศีรษ ะ
“แลวทํายังไงถึงจะรูล ะ ครับวา อายกรอยูใ นหองน้าํ หรือเปลา ?”
อี๊ดนั่งตรึกตรอง
“เอา – แกปนบาฉันขึน้ ไปก็แลวกัน” พูดจบเขาก็นั่งยอง ๆ เอามือยันฝาไว
พลหัวเราะอีกครั้งหนึ่ง กะพุม มือไหวนายอีด๊
“ขอโทษนะครับ”
“เออนา – ไมเปนไรหรอก ถอดเกือกออกเสียกอนก็แลวกัน ประเดี๋ยวแกไปเหยียบเอาขีห้ มามา ฉันก็แย
เทานั้น”
พลกมลงแกเชือกผูกรองเทาและถอดรองเทาออก เขาคอย ๆ ยกเทาพาตัวขึ้นไปยืนบนบา นายอีด๊ ศิริ
สวัสดิ์
“ลุกขึ้นยืนซีครับ”
อี๊ดหนาแดง เพราะน้ําหนักตัวของพลไมใชเบา เขารวบรวมกําลังกัดฟนรองอึด๊ แลวลุกขึน้ ยืน แลวเงย
หนากลาวถามพล
“เห็นไหมโวย ?”
พลสั่นศีรษะ สายตาของเขาต่าํ กวาขอบประตูราว ๑ ศอก
“ไมเห็นครับ เตี้ยไปคืบกวา ๆ เทานั้น”
“แลวกัน – เก็งขอขึ้นไปไหวไหมละ”
“ไมไหวครับ ไมมอี ะไรยึด”
อี๊ดหัวเราะ
“ทํายังไงละโวย ?”
พลวา “มีอยูทางเดียวครับ อนุญาตใหผมขึ้นไปยืนบนศีรษ ะคุณอา เปนตองเห็นภายในหองน้ําแน ๆ ”
นายอี๊ดหลับตาป
“ไมได” เขาตวาดแหว “มีอยางหรือวะ จะมาเหยียบกะบานกันเลนงาย ๆ “
“โธ – มันจําเปนนี่ครับ”
อี๊ดแยกเขี้ยว
“เหยียบกะบานคนนะรึ จําเปน, ลง – ลงโวย ไมเอาแลว”
“เดี๋ยว – เดี๋ยวครับ ผมเก็งขอขึน้ ไปเอง” พูดจบพลก็ใชกําลังแขนโหนตัวขึน้ ไปนัง่ บนขอบประตู
นิกร การุณวงศ นุง ผาขาวมาผืนเดียวนัง่ เหยียดเทาอยูบ นสวมชักโครก หลับตาพริ้มสับปะหงกหงึก ๆ
น้าํ ลายไหลยืด
พลถอนหายใจดัง ๆ แลวตะโกนสุดเสียง
“อายกร !”
กะดิง่ ทองสะดุง เฮือกลืมตาโพลง พอแลเห็นพลนั่งอยูบ นขอบประตูก็ใจหายวาบ
“เฮย ! เสือกทะลึง่ ขึน้ มาทําไป ลง ! โธ – อายเปรต คนกําลังขีเ้ ห็นไหม ?”
พลสัน่ ศีรษ ะชา ๆ
“ครึง่ ชัว่ โมงแลวนะโวย เสร็จเสียทีซพี อ คุณ”

นิกรทําตาเขียว ตวาดแหว
“มันคลอดงายเหมือนกับลูกคนอืน่ เขาเมื่อไหรเลา ลง – ลงโวย อี๊ – บาจริงอายนี่ ดันปนขึ้นมาได ดูซ,ี
พอจะคลอดก็พาลกะดากแกพลุบ เขาไปเสียอีกแลว”
พลหัวเราะลัน่ โหนตัวลงมาทางประตู แลวทิง้ ยอตุบ เขายกมือกุมทองหัวเราะลัน่ เสียงนิกรดาพึมพัม
“ปลอยมันตามเรือ่ งเถอะครับ เราไปปรึกษากันสองคนก็แลวกัน”
ทัง้ สองพากันเดินกลับเขามาในหอง และนัง่ ลงบนเกาอีต้ ามเดิม พลหยิบรางใบปลิวขึน้ มาอานดู
ขอความในนัน้ ดวยความลําบากยากเย็น เพราะตัวอักษรทีเ่ ขียนมองดูคลายกับหนังสือขอมมากกวาหนังสือไทย
แลวพลก็อา นไมออก เงยหนาถามนายอี๊ด
“นีภ่ าษาไทยหรือครับนี่ ?”
อี๊ดสะดุงเฮือก
“ก็ภาษาไทยนะซี”
พลทําหนาเหยเกชอบกล สงคืนรางใบปลิวใหนายอี๊ด
“คุณอาโปรดอานใหผมฟงทีเถอะครับ”
นายอีด๊ ชักเคือง ๆ กะชากใบปลิวมาจากพล
“แกเรียนหนังสือชั้นไหนวะ ?”
“มัธยมแปดครับ” พลพูดยิม้ ๆ
“มัธยมแปด ? ถุย – มัธยมแปดทําไมถึงอานหนังสือไมออก เฮอะ – ขาเขียนของขาเองขายังอานออกนี่
หวา”
พลหัวเราะกาก
“จริงซีครับ ถาคุณอาเขียนเองแลวอานไมออก ก็ไมมใี ครในโลกทีจ่ ะอานลายมือของคุณอาได”
ทันใดนั้น นิกร การุณวงศ ไดเดินอมยิม้ แกมตุย ออกมาจากหองสวม มือถือกระดาดชําระใหม ๆ หนึ่ง
มวน เขาตรงเขามาหาพลกับนายอี๊ด วางมวนกระดาดลงบนโตะ ยักคิว้ กับนายพัชราภรณ
“เรียบรอยแลวโวย ลูกคนนีม้ นั เกิดมาทรมานพอแท ๆ พับผา”
พลหัวเราะหึ ๆ
“ยังจะพูดอีก เดีย๋ วถีบเลย นีเ่ อากระดาดของเขาออกมาทําไมนะ หา ?“
“อาว – อายเซอ สิบเบีย้ ใกลมอื เราเสียคาทีพ่ กั แลวนีห่ วา” มองดูรางใบปลิวที่อยูในมือนองชายเจา
คุณปจจนึกฯ “แมโวย, อะไรกันนี่ครับ ลายมือยังกะหมาวัด”
อีด๊ แยกเขีย้ วทําตาถลน
“มึงนะซี หมาวัด!”
กะดิง่ ทองอาปากหวอ
“อา – คุณอาเขียนหรือครับ ขอโทษ – ขอโทษ ผมไมทราบจริง ๆ ครับ แหม – เปนวาสนาของผม
เหลือเกิน ที่ไดมาเห็นลายมือตัวหนังสือขอมเปนครัง้ แรก”
อีด๊ ทําตาปริบ ๆ
“ภาษาไทยโวย ไมใชภาษาขอม”
นิกรมองดูหนาพลแลวยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก อี๊ดเกลียดหนานายจอมทะเลนเกือบ ๆ เทาเสีย่ หงวน
พลเห็นอีด๊ แสดงกิรยิ าไมพอใจ ก็รับฉุดแขนนิกรใหนงั่ ลงบนเกาอีต้ ัวหนึ่ง

“นั่งนิ่ง ๆ อายหอย, นีค่ อื รางใบปลิวปลุกปน ประชาชน ซึง่ คุณอาอีด๊ เปนคนราง และทานกําลังอานให
เราฟง”
นิกรหัวเราะกาก แลวหยุดหัวเราะทันทีทันควัน อี๊ดโกรธจนตัวสั่น เขามองดูกะดิ่งทองราวกับจะกิน
เลือดกินเนื้อ นิกรยิม้ แหย ๆ ยกมือไหวปะหลก ๆ
“แฮะ – แฮะ ครับ, เชิญอานเถอะครับ”
อี๊ดขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
“มึงจะลองดีกบั กูหรือวะ อายกร, ฮะ – ฮา – อายหนุม ลูกคางใส อยามาหัวเราะเยาะคนอยางขาหนอย
เลยวา ไมจริงเหมือนกินขาวหรอกเพื่อน”
นายการุณวงศรีบยกมือขึ้นคํานับตามแบบนักเลงรุนเกา
คือยืน่ มือทัง้ สองออกไปตัง้ แขนขวาขึน้ ให
ขอศอกวางบนฝามือซาย แลวกมศีรษ ะเล็กนอย
“สําหรับเฮีย ผมไมสหู รอกครับ”
นายอีด๊ ยิม้ ออกมาได เขามีนสิ สัยคลายกับเจาคุณปจจนึกฯ มาก
“ทีหลังอยากระเซาหนอยเลยวะ อายหลานชาย อามันไมเหมือนคนอืน่ ลงโมโหขึน้ มาแลวลืมตัวทีเดียว
ฆาคนมาหลายศพก็เพราะเรือ่ งนี”้
นิกรยกมือปองกะซิบกะซาบกับพลเบา ๆ
“เจอเอาแอลคาโปนเขาแลวละโวย”
“ไมรนู า อายบา” พลตวาด “เขาจะพูดกันเปนงานเปนการ มือไมพายอยาเอาตีนราน้าํ หนอยเลยวะ
ประเดีย๋ วพอฉิวขึน้ มาก็เตะเอางาย ๆ เทานั้น”
นายการุณวงศทําหนาทะแมง ๆ ไมกลากะเซาพล เพราะเคยเข็ดฝมือมาแลว คราวนี้นั่งนิ่งได เอนหลัง
พิงพะนักเกาอีต้ ง้ั อกตัง้ ใจฟงนายอีด๊ อานขอความในรางใบปลิว
นายอีด๊ ถอนหายใจเบา ๆ ยกมือลูกศีรษ ะอันลานเลีย่ นของเขา แลวอานขอความทีเ่ ขารางไวใหพล, นิกร
ฟง
“กราบเรียนพอแมพนี่ องพระเดชพระคุณทั้งหลาย
คณะขอกราบเรียนใหทราบวา พอแมพน่ี อ งพระเดชพระคุณเหลานี้ จะเปนคนไทย, คนลาว, คนญวน
หรือคนเขมรก็ตาม เราชาวฝง ซายแมนาํ้ โขงทัง้ หมดนีล้ ว นแตเปนขีข้ า อายชาติหมาฝรัง่ เศสทัง้ นัน้ มันโหดราย
ทารุณกับเรามานานแลว เราจะยอมใหมันกดขี่เราตอไปอีกหรือ ไมได, เราตองไมยอม เราตองรวมมือรวมใจรวม
กําลังรวมสตางคพรอมใจกันเปนกบฏตออายฉิบหายฝรัง่ เศส
ไชโย ! ไชโย ! ไชโย ! ประเทศไทยพีช่ ายของเราจะยกพหลพลเสนาขามมาเหยียบฝง ซายในวันสอง
วันนี้ ไชโย ! ไทยจะสถาปนาเราใหเปนเอกราชมีสทิ ธิอสิ สระ ภายใตรฐั ธรรมนูญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อ่ี ญ
ั เชิญเอามาจาก
เมืองลังกาอันไกลโพน
ไชโย ! จงเปนกบฏ หรือถาเปนไมไดก็อยางพึ่งเปน แตตอ งพยายามเปนใหได พอแมพี่นองพระเดช
พระคุณทั้งหลาย จงแอบฆาอายฝรัง่ เศสใหหมดเมือง จงขัดขวางทุก ๆ ทางทีจ่ ะทําได ไชโย ! เอา – พวกเราเอา
มัน
ขอไดรบั ความขอบพระคุณจากคณะอยางสูง

คณะอายโมงดําหรือมะกล่าํ ตาชาง

พอนายอีด๊ อานจบ นิกรก็ลกุ ขึน้ กะทืบเทาปง รําปอออกไปกลางหอง เอื้อนเอยเปนกลอนยีเ่ กทันที
“กะดิง่ ทองแสนจะเจ็บใจ เหมอา ยเศสจัญไรชางอหังกา”
“เฮย !” อีด๊ ตะโกนสุดเสียง นัยตาโตเทาไขหาน “โธ – นีแ่ กจะบาหรือวะอายกร”
กะดิ่งทองตีหนาปูเลี่ยน ๆ ชอบกล
“เปลาครับ, ผมเจ็บใจอายเศษครับ”
อี๊ดเมมริฝป ากแนน
“แลวทําไมถึงเสือกรองเปนยีเ่ กดวย ?”
นายการุณวงศยม้ิ แหย ๆ
“มันเคยครับ”
อีด๊ ขมวดคิว้ ยน หันมาถามนายพัชราภรณซง่ึ นัง่ อมยิม้ อยู
“อายเวรนี่มันเปนยี่เกดวยรึ หลานชาย ?”
พลหัวเราะเบา ๆ
“ครับ – อยูกรุงเทพฯ มีอาชีพเปนนายโรงยีเ่ กครับ”
อีด๊ ลืมตาโพลง
“เจากรนะรึเปนนายโรง ตายหา – ขาเปนโตโผ เพียงแคใหมันออกแขกเบิกโรงขาก็ไมจางใหเสีย
สตางค”
แลวเขาก็เปลีย่ นสายตามาทีใ่ บหนานิกร “แกเปนนายโรงจริง ๆ นะเรอะ ?”
นิกรรายรําทําทาแลวเจรจาอยางยีเ่ กจริง ๆ
“รับประทาน ถูกแลวขอรับ พระเจาอา”
อีด๊ ยิม้ ออกมาได
“ยีเ่ กคณะไหนวะ ?”
“เกลากระผมอยูค าณะธรณีสบู บรรเทองคะราบ คืนวันนี้ตัวของกระผมเอง จาไดซาแดงเรือ้ ง ธงยอด
ทองหรือกลองใตดนิ คะราบ”
อี๊ดหัวเราะ
“นัง่ ลง อายเปรต. หมัน่ ไสจริงอายนี่ ทะลึง่ พอฟดพอเหวีย่ งกับอายหงวนทีเดียว เออแนะ ใหตายซีวะ
ขาอยากจะรูน กั วา ทําไมคุณพีจ่ งึ ยกหนูประไพใหแกได”
นิกรกลาวเจรจาแบบยีเ่ กอีก
“นั่นนะซีคะราบ เกลากระผมเอง - - - “
“เฮย ! เอ – อายนี่”
กะดิ่งทองหัวเราะหึ ๆ ทรุดตัวนั่งลงบนเกาอี้ตามเดิม แลเห็นพลทําตาเขียวกับเขา ก็คอย ๆ ยกฝามือปด
หนา พลจุยปากจึกจัก
อีด๊ พูดกับนายลิงทัง้ สองตอไป
“เปนยังไงบาง หลานชาย, ตามทีอ่ าอานใหเจาฟงนี้ ?”

นายพัชราภรณเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ
“ดีมากเชียวครับ แตวา – งา - - - “
“แตอะไรอีกเลา ?”
นิกรเสริมขึ้นทันที
“หาวิกแสดงไมไดนะ ซีครับ”
อี๊ดสะดุงโหยง
“อะไรกันวะ มันเกีย่ วของอะไรกับวิกดวย ?”
นายการุณวงศยม้ิ แปน
“คือมันยังงีค้ รับ ใบปลิวทีค่ ุณอาที่อานใหผมฟงนะ มันเหมาะทีจ่ ะเปนใบปลิวยี่เกอยางยิ่ง ผาซีครับ ฮะ
– ฮะ ยายแกอา นแลวชอบใจเลย”
อี๊ดทําปากหมุบหมิบ คอนนิกรปะหลับปะเหลือก แลวหันมาพูดกับพล
“แกเห็นวาขอความทีอ่ าแตง เหมาะไหมวะพล ?”
นายพัชราภรณยม้ิ เล็กนอย
“อายเหมาะนะ เหมาะครับ แตจะใหดีละกอ ผมคิดวาอยาพิมพแจกดีกวา”
อีด๊ ขมวดคิว้ ยน
“ทําไมวะ อายหลานชาย ?”
ยังไมทันทีพลจะตอบ นิกรก็พดู โพลงขึน้
“คนเขาจะนึกวาใบปลิวยีเ่ กนะซีครับ ฮะ-ฮะ มีอยางรึ ใบโฆษณาชักชวนใหประชาชนเปนกบฏ แต
ขึ้นตนวา กราบเรียนพอแมพน่ี อ งพระเดชพระคุณทัง้ หลาย แลวยังลงทายวา คณะอายโมงดําหรือมะกล่าํ ตาชาง”
พูดจบนายกะดิง่ ทองก็หวั เราะลัน่
อี๊ดนั่งนิง่ อึ้งไปนาน แลวกะโจนพรวดพราดหยิบรางใบโฆษณาฉีกออกเปนชิน้ เล็กชิน้ นอย ขวางไปทาง
ผนังตึก
“ถาเชนนัน้ แกแตงเอาเอง”
“อาว” นิกรอุทาน “โกรธผมหรือครับนี่ ?”
“โกรธซีวะ”
“เฮะแอ”
“เอ – อายนี่”
“ฮึออ้ื ” แลวนิกรก็หัวเราะคิก หันมาทางพล “ใจนอยเสียดวยโวย”
อีด๊ ยกมือชีห้ นานายจอมทะเลนดวยความหัวเสีย
“อยานาโวย อายกร ประเดี๋ยวหัวแตกไมรูนา พอชักบาขึน้ มาแลวละ จะบอกให”
นิกรยิม้ แหง ๆ ทันใดนัน้ มีเสียงตึงตังของใครคนหนึ่งวิ่งอยูทเี่ ฉลียงนอกหอง นายแจงคนขับรถนัน่ เอง
เขากะหืดกะหอบเขามาในหองดวยทาทางตื่นตกใจ แสดงความกลัวจนออกนอกหนา พล, นิกร, กับอี๊ดนั่งตะลึง
ไปตามกัน
“อะไรกันแจง ?” พลถามเร็วปรือ๋ “มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือนี่ เจาคุณอากับเจาเสี่ยอยูที่ไหนละ ?”
แจงหายใจถี่เร็ว แสดงความเหน็ดเหนื่อย
“ถูก – ถูกจับไปแลวละครับ”

ทั้งสามคนผลุดลุกขึ้นทันที อี๊ดปราดเขามาเขยาแขนคนขับรถ
“คุณพี่ของฉันนะรึถูกจับ ?”
“ครับ – เร็ว – หนีเถอะครับ คุณทั้งสามคนโปรดออกไปจากโรงแรมบังคาโลโดยเร็ว อีกสักครูพ วกอาย
เศษมันคงจะยกโขยงแหกันมาที่น”ี่
พลกลาวถามคนขับรถอยางใจเย็น
“เดีย๋ วกอน แจง, เลาใหฉนั ฟงกอนวาทําไมจึงถูกจับ และมันจับเอาไปขังที่ไหน ?”
แจงแสดงกิรยิ ากะสับกะสาย
“คุณกิมหงวนแกถายรูปคลังกะสุนปนครับ อายพวกฝรัง่ เศสมันเห็นเขาก็รวู า เปนจาระบุรษุ แลวมันก็เอา
รถไลตามเรา คุณกิมหงวนกับเจาคุณถูกจับไดในปาละเมาะ สวนผมหนีเล็ดลอดมาไดอยางหวุดหวิด”
พลวา “รูไหมวามันเอาไปขังที่ไหน ?”
“ที่สถานีตํารวจนะซีครับ อยางไรเสียประเดีย๋ วมันก็คงมาทีน่ ”่ี
พล, นิกร และนายอีด๊ ตางมองดูหนากัน กะดิ่งทองปากขาวซีด
“ทําไงดีหวาพล ?” นิกรพูดเสียงสัน่
นายพัชราภรณยม้ิ เล็กนอย
“เปดโวย ไปเดี๋ยวนี้แหละ ไปตัวเปลา ๆ เสื้อผาไมตองเอาไป” แลวเขาก็พดู กับนายแจง “อายนองชาย
แกรูล ทู างในจังหวัดนีด้ แี ลวไมใชหรือ ?”
“ครับ – ไปเถอะครับ” เขาพูดโดยเร็ว “ผมจะพาพวกคุณไปหลบซอนอยูต ามวัดแถวนีก้ อ น สวนพวก
เราที่ถูกจับไป เราจะตองคิดชวยเหลือใหไดในคืนนี้ มิฉะนัน้ รอไวพรุง นีม้ นั อาจจะเอาตัวไปยิงเปาก็ได”
พลใจเตนทึกทัก รีบพูดกับนิกร
“เร็ว – กร นุง กางเกงสวมเสือ้ เขา”
นิกรวิ่งมาที่กะเปาเดินทางของเขา เปดมันออกหยิบเสื้อเชิ๊ตและกางเกงฝรั่งขึ้นมาสวมใสโดยเร็วที่สุด
และไมลมื เอาปนพก ๒ กะบอกใสกะเปาดวย
อีด๊ พูดกับพลละล่าํ ละลัก
“รออาเดีย๋ วนะ อาจะไปเอาหมวกทีห่ อ งกอน ขืนไปอยางนีห้ ัวมันลานเปนที่สังเกตไดงาย”
“ครับ – เร็วซีครับ ไมตอ งเอาอะไรไป นอกจากปนพกและเงินเทานั้น”
อีด๊ วา “ปนอาไมมี มีแตเงิน และเงินอยูใ นกางเกงขากวยเรียบรอยแลว”
นิกรรองขึ้นดัง ๆ
“มัวแตพากยอยูน น่ั แหละ ไปเอาหมวกเร็ว ๆ เขาซีครับ ขืนชักชาประเดีย๋ วมันแหเขามาเลนงานพวกเรา
เทานั้น”
อีด๊ ยอตัวลงต่าํ และกะโดดตัวลอย วิ่งปุเลง ๆ ออกไปจากหอง อารามรีบรอนเตะกะโถนโฉงฉาง แลว
สะดุดธรณีประตูหัวซุนหกลอมปาบ แตรบี ลุกขึน้ อยางรวดเร็ว
พล, นิกร, กับนายแจงพากันออกมาจากหองหมายเลข ๒ พอดีนายอีด๊ สวมหมวกวิง่ กะเรอกะราออกมา
“ไป – ไปโวย ไปทางไหนก็ไปอายหลานชาย”
นิกรหัวเราะหึ ๆ
“อยาทํากิริยาใหตื่นเตนอยางนีเ้ ลยครับ พวกอายเศษแลเห็นเขามันจะสงสัย” แลวเขาก็หนั มาพูดกับแจง
“ไปซีแจง นําเราหลบหนีไปเถอะ”

นายอีด๊ พูดขัดดวยกิรยิ าลนลาน
“เดี๋ยว – เดีย๋ วกอน ไปเอาหมวกกอน”
นิกรเอ็ดตะโรลั่น
“ก็อยูบนหัวยังไงเลา”
อีด๊ ยกมือขึน้ จับหมวก แลวยิม้ แหย ๆ
“ออ ไปเถอะ อยาชักชาอยูเ ลย อาชักใจไมดเี สียแลว”
การสนทนาสุดสิน้ เพียงเทานี้ นายแจงนํา พล, นิกร, อี๊ดลงบันไดไปขางลาง ออกไปจากโรงแรมบัง
คาโล
ค่าํ วันนัน้
ที่สถานีตํารวจประจําจังหวัด ‘เวียงจันทร’ ซึ่งตั้งอยูริมถนนใหญแหงหนึ่ง กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ
ถูกควบคุมตัวมาไวทน่ี เ่ี พือ่ สอบสวนในฐานทีเ่ ปนจาระบุรษุ
ภายในกรงขังผูต อ งหา
เจาคุณกับอาเสี่ยคอตก ยืนเกาะลูกกรงดวยความหมดหวังทีจ่ ะไดรบั ความอิสสรภาพ นาน ๆ ก็มองดู
ยวดยานพาหนะและผูค นทีส่ ญ
ั จรไปมาตามถนน หนาตาของเจาคุณปจจนึกฯ และกิมหงวน ฟกช้าํ ดําเขียวแทบจะ
จําไมได ทัง้ สองถูกอายนายตํารวจผูท าํ การสอบสวนชกตอยเตะถีบและตบหนาอยาทารุณ ตามวิสยั ชาติฝรัง่ เศส
ซึง่ ดุรา ยใจอํามะหิตยิง่ กวาสัตวเดรัจฉาน เทาทีม่ นั ตบตีกเ็ พือ่ จะใหรบั สารภาพ แตเจาคุณกับกิมหงวนไมยอมรับ
คงบอกแตเพียงวาตนเปนพอคาขาวที่เดินทางมาจากหนองคาย เทาทีไ่ ดถา ยรูปสถานทีห่ วงหามก็เพราะไมทราบ
และมีเจตนาเพียงวา จะเอารูปไปดูเลนเพื่อเปนที่ระลึกที่ไดมาเที่ยวเวียงจันทรเปนครั้งแรกในชีวิต
กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางรูส กึ หิวขาวและกระหายน้าํ อายพวกฝรัง่ เศสหามีแกใจจัดหามาใหกนิ
ไม พวกตํารวจซึ่งเปนญวนหลายตอหลายคนไดแสดงกิริยาอยากจะชวยเหลือ แตกช็ ว ยอะไรไมได เพราะอาย
นายตํารวจผูเ ปนหัวหนาสถานีไดออกคําสัง่ อยางเด็ดขาด หามมิใหตาํ รวจญวนพูดจาหรือเกีย่ วของกับผูต อ งหา
ผูใดฝาฝนจะตองถูกลงโทษอยางหนัก
อาเสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ เขามองดูพวกตํารวจซึง่ เดินไปมาสับสนแลวกิมหงวนก็รอ งตะโกนขึน้ ดังๆ
“เฮย ! ขอขาวใหกกู นิ บางซีโวย หิวจะตายโหงแลว”
พวกตํารวจหามีใครเอาใจใสไม เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือตบบากิมหงวนเบา ๆ
“อยาเอะอะไปเลยวะ อดทนหนอยเถอะ อายหลานชาย”
อาเสีย่ ทําหนายูย ่ี
“อดทนนะพอไดหรอกครับ แตทนอดผมทนไมไหว” แลวอาเสีย่ ก็แหกปากลัน่ “โวย ! หิวขาวโวย
ใครไมใหกกู นิ ขาวแชงไวฉบิ หาย ๆ “
“แกนีไ่ มสมกับทีเ่ ปนลูกผูช ายเลย ผาวะ อดขาวมือ้ เดียวเทานัน้ กะสับกะสายเสียแลว”
“วัท่ ธอ - - - “ อาเสีย่ คราง “ผมเคยกินขาวหกโมงเย็นทุก ๆ วันนีค่ รับ นีต่ ง้ั เกือบสองทุม แลว มันยังพา
กันนิ่งดูดายอยูได”
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
ไมมปี ระโยชนหรอกวะ ถามันไมใหกนิ ถึงแกจะรองแรกแหกกะเฌออยางไร แกก็ไมไดกนิ ”
อาเสีย่ สัน่ ศีรษ ะชา ๆ มองดูนายตํารวจฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งนั่งหันหลังใหเขาอยูที่โตะทํางานทางซายมือ

“ผมจะตองใหมนั จัดหาขาวมาใหเรากินใหได”
เจาคุณสั่งศีรษะ
“อยาเลยนา ขายหนามันเปลา ๆ เราตองทําใจใหเขมแข็ง ใหมันเห็นวาคนไทยเรานะมีความอดทน”
เสี่ยหงวนพะยักหนาหงึก ๆ
“จริงซีครับ ถางัน้ ผมจะไมรอ งอุทธรณตอ มันอีกเลย” พูดจบก็ถอนหายใจเฮือกใหญ “อายสองคนกับ
คุณอาอี๊ดกับนายแจงจะเปนยังไงบางก็ไมร”ู
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือลูบเหงื่อทีศ่ ีรษะทาน
“นั่นนะซี อาเปนหวงเหลือเกิน ตํารวจญวนหมูห นึ่งที่สงไปลอมจับก็ยังไมเห็นกลับมา นากลัวพวกเรา
คงจะหลบหนีออกจากโฮเต็ลแลว”
กิมหงวนมองดูหนาเจาคุณแลวยิม้ แหย ๆ
“ถามันหนีไปไดก็เปนโชคของมันนะซีครับ วาแตเราเถอะ คุณอา, ถามันเอาเราไปยิงเปาละครับ เราจะ
วายังไง ?”
เจาคุณหัวเราะเสียงทะลุน ๆ ชอบกล
“วายังไง เรากอตายนะซี ?”
กิมหงวนสะดุง
“แหม – คุณอาพูดยังกะเอากําปน ทุบหัวลานเชียวนะครับ ถูกเปงทีเดียว”
เจาคุณแยกเขีย้ ว ทําคอยนทันที
“อายหงวน !” ทานพูดเสียงหนัก ๆ ยกมือชีห้ นาอาเสีย่ “พูดไปพูดมาแกก็วกมาถึงกะบานฉันจนได
เดี๋ยวฉันก็จะเตะนายเขาใหเทานั้นแหละ”
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ มองลอดลูกกรงไปทีอ่ า ยนายโปลิศฝรัง่ เศสคนหนึง่ แลวตะโกนดาเปนภาษาไทย
“เฮย – มึงจะเอากูไปยิงเปาก็เอาไปเสียเดี๋ยวนีเ้ ลยโวย จะขังไวทําพอมึงเรอะ อายเลอเชียง, ระวังใหดี
เถอะมึง พวกกูขามฟากมาไดละ กอ แรงลงพวกมึงเมือ่ นัน่ แหละ”
อายเศษฝรัง่ ผูมียศเปนนายรอยตํารวจเอก หันควับมามองดูผูตองหาทั้งสอง ถึงแมมนั ฟงภาษาไทยไม
ออก มันก็พอจะเขาใจวากิมหงวนตะโกนดามัน รูส กึ วามันเดือดดาลกิมหงวนมาก มันรองเรียนนายสิบตํารวจโท
ชาวญวนคนหนึง่ เขาไป แลวสงภาษาฝรัง่ เศสบอกใหไขกุญแจหองขัง นําผูตองหาทั้งสองไปพบกับมัน
นายสิบตํารวจโทรูปรางอวนเตี้ยทาทางแหย ๆ เดินตรงมาทีห่ องขัง ลวงกะเปาหยิบกุญแจออกมาไข
กุญแจแลวเปดประตูออก
อาเสีย่ หันมายักคิว้ กับเจาคุณปจจนึกฯ
“ถามันจะปลอยเรานะครับ ?” พูดจบก็ยกมือตบศีรษ ะตํารวจญวนเบา ๆ “ยังไง ลูก, สบายดีเรอะ ?”
นายสิบตํารวจโทชาวอานันประเทศยืนทําตาปริบ ๆ อยูเปนนาน แลวเขาก็พดู ภาษาไทยตามสําเนียงชาว
ญวน
“แกทาลึ่งเหลือเกินแหน ไป – ออกปาย นายเราไฮเชิญแกสองคนปายพบเขาหนอย”
กิมหงวนลืมตาโพลง
“เอะ – นีล่ อ้ื พูดไทยไดหรือนี่ ?”
ตํารวจหัวเราะ
“ไดซีหนา คนไทยกับคนญวนก็เหมือน ๆ กัน จริงหมายลา อายทิด ?”

กิมหงวนอาปากหวอ
“ใครบอกแกละวาขาเปนทิด, เกิดมายังไมเคยบวชสักที”
ตํารวจญวนยิม้ เล็กนอย
“อยารามราย ปายหานายเราเถอะแหน”
เสี่ยหงวนหันมามองเจาคุณปจจนึกฯ
“นี่มันจะมาไมไหนกันครับ คุณอา ?”
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
“ชางแมมนั เถอะวะ มันจะตมแกงเราอยางไรก็ตาม ใจอาคิดวาอยางไรเสียมันก็คงไมไวชวี ติ เราหรอก”
อาเสีย่ สะดุง
“หมายความวาเราจะถูกยิงเปายังงัน้ หรือครับ ?”
“ก็ยังงั้นนะซี”
“อะ – มันกอแรงไปนะซีครับ พับผา ยิงผมเขาผมไมยอมจริง ๆ “
“ไมยอมแกจะทําไมวะ ?”
เสี่ยหงวนยิ้มแหย ๆ เจาคุณควาแขนอาเสีย่ เดินออกไปจากกรงขัง ตามนายสิบตํารวจญวนตรงเขาไปหา
อายนายรอยตํารวจเอกฝรัง่ เศสซึง่ เปนหัวหนาสถานี
กิมหงวนวางทาทางใหสงาผาเผย ยกมือกอดอกใหองอาจสมกับเปนคนไทย
“เฮ – เรียกปามาทําไมลูก” พูดจกก็ยกมือเขกศีรษ ะนายรอยตํารวจตาน้าํ ขาวดังปอก
อายเศษทําปากยื่นนัยตาถลน ทวงทีเหมือนกับสุนขั ดุตัวหนึ่ง มันพรวดพราดลุกขึน้ ยืน
“ทําไมเอ็งเปนเขกหัวขา ?”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“แกพูดไทยไดดว ยเรอะ มองสิเออร ?”
“ไดซวี ะ แกรูไ หมวาฉันไปอยูเ มืองไทยตัง้ สิบป เอ็ง – เปนทะลึ่งมาก”
“ออ มินา ละ อัว๊ จะไดคลับคลายคลับคลาวาเคยเห็นลือ้ นี่ – พีช่ าย ลือ้ จะเอาอัว๊ มากักขังไวทาํ ไมกันวะ
?”
ร.ต.อ.ผูม นี ามวาเลอเชียงยิม้ แสยะ
“ทานทั้งสองเปนจาระบุรุษ เขาใจ ?”
“ใครบอกพอมึงละ” อาเสีย่ เถียง “แกรูไ ดยงั ไงวาฉันเปนจาระบุรษุ ”
อายเศษฝรัง่ หัวเราะกาก
“ทานไมเปนจาระบุรุษ ทานก็เปนโรคบุรษุ ”
กิมหงวนทําคอยน แลวอมยิม้
“เออซีวะ แตขา ก็เกือบหายแลวเฮย”
ร.ต.อ.เลอเชียงหันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ
“เชิญนั่ง ทานเจาคุณ ฉันเปนเสียใจทีต่ องกักขังทาน”
เจาคุณปจจนึกฯ ยักคิว้ แผลบ
“ขอบใจมาก มองสิเออร อะไรก็ตามเถอะ ลือ้ อยาเลนเอาเกือกลูบหนาอัว๊ ก็แลวกัน ขืนทํากับอั๊วละกอ
พอดาแมเปงหมดเลย ใหดน้ิ ตายซีเอา”

ม.เลอเชียงอมยิม้ กลาวกับผูต อ งหาทัง้ สอง
“เชิญ – เชิญนัง่ ตามสบาย” พูดจบมันก็ลวงกะเปาหยิบซองบุหรีเ่ งินเปดออกจุดสูบมวนหนึง่
เสีย่ หงวนถือวิสาสะกะชากซองบุหรีแ่ ละไมขดี ไปมาจากมือมัน หยิบสงใหเจาคุณปจจนึกฯ ๑ มวน และ
คาบไวทป่ี ากเขา ๑ มวน จุดไมขดี สูบบุหรี่อยางสบายใจ มิหนําซ้าํ เอาซองบุหรีก่ บั ไมขดี ไฟใสกะเปาเสียดวย
นายโปลิศตาน้าํ ขาวทําตาปริบ ๆ
“เฮ – หมายความวาอยางไรกันทาน ?”
กิมหงวนยิม้ แกมตุย
“หา – ก็แบงใหกนั สูบบางซีวะ โธ – ทําใจเปนหมาไปได มองสิเออร, ขาวปลาอาหารแกก็ไมใหฉนั กิน
บุหรีก่ ไ็ มใหสบู ”
ร.ต.อ.เลอเชียงขบเขี้ยวเคี้ยวฟน กะชากปนพกออกจากซองจองหนาอกเสีย่ หงวน เจาคุณปจจนึกฯ รอง
วายขึ้นดัง ๆ เพราะความตกใจ
“สงซองบุหรี่ของกูคืนมา” มันพูดอยางดุเดือด
อาเสีย่ สะดุง โหยง แลวหัวเราะแหย ๆ รีบสงกะเปาสงซองบุหรี่และไมขีดคืนอายเศษโดยดี
“อยาดุใหมนั มากนักเลยวา” พูดจบก็กม หนามองเขาไปในรูปน พกอยางพิจารณา “เฮย – อายทิด, ปน
ของแกนะใสลกู ไวหรือเปลา ถามจริงเถอะวะ ?”
“ใสซวี ะ” อายเศษตวาดแหว
“แฮะแอ ใหแกตายหา !”
“เออ !”
กิมหงวนพะยักหนาหงึก ๆ
“ถางัน้ เก็บเสียซี มายก็หันปากกะบอกไปทางคนนี”้
เจาคุณปจจนึกฯ แยกเขีย้ ว เตะหนาแขงเสี่ยหงวนดังโปก
“ทะลึ่งละ อยูดี ๆ จะใหขาตาย ปูโ ธ ! “ แลวทานก็พดู กับนายตํารวจตาน้าํ ขาว
“นี่ – นาย, เก็บปนเสียทีเถอะพอคุณ ลัน่ โปงปางออกมาจะลําบาก ถูกฉันตายนะฉันไมวา หรอก สําคัญ
ที่ลูกปนมันจะเลี้ยวกลับไปโดนนายเขานะซี”
ม.เลอเชียงสะดุง เฮือก เห็นจริงตามที่เจาคุณปจจนึกฯ พูด เขารีบเก็บปนพกใสซองไวตามเดิม
กิมหงวนไดทีกพ็ ดู ขูข วัญ
“เฮย – เอาใสไวในซองนะ ถาลื้อขยับแขงขยับขา มันเกิดอาการสะเทือนขึน้ ลัน่ โปงออกมา ลือก็ขาหัก
เทานั้น เชือ่ อัว๊ เถอะวะ อัว๊ นะหวังดีตอ ลือ้ จริง ๆ”
อายเศษนัง่ ตรึกตรองอยูส กั ครู ก็รบี ลวงปนพกออกมาโดยเร็ว ถอดแหนบกะสุนปนออกวางไวบนโตะ
แลวเก็บปนใสซอง
เจาคุณกับกิมหงวนตางมองดูหนากันและหัวเราะคิกคัก ทัง้ สองนัง่ ลงบนเกาอี้คนละตัว อายเลอเชียง
หยิบแฟมบนโตะเปดออก ตรวจดูบนั ทึกการสอบสวนทีอ่ าเสีย่ กับเจาคุณปจจนึกฯ ใหการไวเมือ่ ตอนเย็น
อาเสีย่ เอือ้ มมือเขามาจะหยิบแฟม ร.ต.อ.เลอเชียงเขกมือกิมหงวนดังเปก แลวคํารามลัน่
“เฮ – ทะลึ่งนา ฝรัง่ ไมชอบ”
“อุวะ – ขอดูหนอยไมไดหรือวะ อายเปรต อูย – มือแทบหัก”

เลอเชียงหัวเราะหึ ๆ กมหนากมตาอานบันทึกการสอบสวนตอไป สักครูม นั ก็พดู กับผูต อ งหาทัง้ สอง
ดวยทาทางหยิง่ ยะโส เปนที่นาเตะยิ่งนัก
“ฮะ – ฮา ทานจาระบุรษุ จากคําใหการของทานไมมีเหตุผลเพียงพออะไรเลย ฟลม ถายรูปทุก ๆ ฟลม ก็
ลวนแตสถานทีส่ าํ คัญในทางยุทธศาสตรและทางทหารทัง้ นัน้ ”
เจาคุณปจจนึกฯ พะยักหนาหงึก ๆ
“แตฉนั ไมมเี จตนาและไมทราบวาภาพทีฉ่ นั ถายจะเปนอะไรบาง
เห็นวามันสวยและแปลกตาก็ถา ย
เอาไว”
“วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ “ อายเศษพูดเร็วปรื๋อ
เสีย่ หงวนกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก กลาวถามเลอเชียงอยางแปลกใจ
“อะไรของแกวะ วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ?”
อายเศษยักคิ้ว
“ฝรั่งชอบใจ” มันพูดยิม้ ๆ
“ออ – แหม – ถาแกหัวเราะอยางนีใ้ นกรุงเทพฯ เวลาเดินขบวนเรียกรองเอาดินแดนคืนละกอ ผาเถอะวะ
เปนตองถูกกะทืบแน ๆ “
“โอ – ฝรัง่ เศสเปนไมกลัวคนไทยเลย”
“เออ !”เสี่ยหงวนคราง “ขอใหนาํ้ แมนาํ้ โขงลงงวดกวานีอ้ กี สักหนอยเถอะวะ พวกแกจะไดรวู า ไทย ร.ศ.
รอยสิบสอง กับสมัยปจจุบนั นีแ้ ตกตางกันเพียงไร
นายตํารวจตาน้าํ ขาวอาปากหวอ
“หา ? นี่ไทยจะบุกอินโดจีนแนละหรือ ?”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“อาว – ยังจะสงสัยอีก เมือ่ พวกแกไมยอมคืนดินแดนใหโดยสันติวธิ ี เราก็ตอ งใชกาํ ลังแสนยานุภาพห้าํ
หั่นแก เขาใจ นี่แนะ เฮย – ถารักตัวกลัวตายละกอ รีบโทรเลขของรัฐบาลวิซีของแกเถอะวา กําลังรบในอินโด
จีนนะ เพียงแคถูกกองทัพไทยเตะคนละทีสองทีเทานัน้ ขีค้ รานจะวิ่งหางจุกตูดรองเอง ๆ ไมรทู างไป”
ร.ต.อ.เลอเชียง หนาแดงกล่าํ เพราะความโกรธ
“มึง ! มึงเปนดูถกู พวกกู” พูดจบก็กะชากปนพกออกมาจองหนาอกกิมหงวนอีก แลวผลุดลุกขึน้ ยืน “กู
ตองยิงมึง”
อาเสีย่ ยักคิว้ แผล็บ ลุกขึน้ กอดอก
“เอา – ยิง มึงไมยงิ ลูกหมาหารอยชาติ”
เจาคุณปจจนึกฯ นัยตาเหลือก
“เฮย – อายหงวน ทําไมถึงทามัน - - - “
กอนที่เสี่ยหงวนจะตอบ ร.ต.อ.ตาน้าํ ขาวไดเล็งยิงหมายทรวงอกอาเสีย่ แลวกะดิกนิว้ ลัน่ ไก
แชะ !
ม.เลอเชียง ยิงอีก ๒ ครั้ง
อาเสีย่ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
แชะ ! แชะ !

“ไมไดแอมละวา อายเรือ่ งยิงฟนละกอมาเหอะ ถาไมเหนียวจริงอัว๊ คงไมขา มฟากมาเทีย่ วเวียงจันทร
หรอกนา ยิงอีกซีเพือ่ น”
อายตาน้าํ ขาวหนาซีด ขมวดคิ้วยน เขาใจวากิมหงวนมีของดีปองกันตัว แตครัน้ แลวมันก็ยม้ิ แปน เมื่อ
แลเห็นแหนบกะสุนปนวางอยูบ นโตะ ซึง่ มันไดถอดออกเมือ่ สักครูน เ้ี อง
ม.เลอเชียง ยิม้ อาย ๆ ตะครุบแหนบกะสุนปนมับ
“ทีนี้มึงเปนตายแน ๆ “ พูดจบก็ใสแหนบกะสุนเขาไปทีด่ า มปนพก
“อะ !” กิมหงวนรองสุดเสียง “อยาเลนโวย ไหวละ วะ กลัวแลวเฮย ออย – อยา – อยานา ยิงพุงกะทิ
คนนีก้ แ็ ลวกัน”
เจาคุณปจจนึกฯ สะดุง เฮือก รีบพูดโดยเร็ว
“ฉันเปลานา มองสิเออร ฉันไมไดวา อะไรทานเลย”
อายตาน้าํ ขาวแสยะยิม้ เก็บปนพกใสกะเปา จองมองดูกิมหงวนดวยความแคนเคือง
“ดีวา พอกลัวติดตะรางนะซีวะ มายพอยิงใหมอ งเทงเลย”
เสี่ยหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก หันมาพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ
“เฮะ – ฝรัง่ พูดมองเทงเฮะ”
เจาคุณยกมือตบหนากิมหงวนดังเพียะ
“นี่แนะ ทะลึ่งมาเฮะกับขา”
อาเสีย่ สูดปากลัน่ ยกมือลูบคลําแกม ม.เลอเชียง ตบมือกะทืบเทาหัวเราะลั่น
“สม – สมน้าํ หนา วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ฝรั่งชอบใจ ฮา – ฮา วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ “
อาเสีย่ ขบเขีย้ วเคีย้ วฟน ยกเทาชูขน้ึ มาตรงหนาอายตาน้าํ ขาวพอดี
“นี่แนะ วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ “
ม.เลอเชียงหยุดหัวเราะทันที เขานั่งนิ่งเหมือนรูปปน อยูในราว ๒ นาฑี ก็ยกทอบบูตสองหนากิมหงว
นบาง
“นี่แนะ – ของขาก็มี วี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ “
อาเสี่ยทําคอยนหลับตาป แลวหัวเราะหึ ๆ
“เอาลง อายเปรต” กิมหงวนพูดพลางหัวเราะพลาง “ดันยกขึ้นมาได เกือกขาดทะลุเห็นหัวแมตีนแดง
แจ ฮะ – ฮะ ถุงก็ไมใส”
ร.ต.อ.เลอเชียงทําหนาปูเลี่ยน ๆ ชอบกล
“เอ็งเปนไมรูอะไร ฉันทํางานมาหกเดือนแลว ไมไดเงินเดือนเลย จะกินเขาไปยังไมมี แลวจะเอา
สตางคทไ่ี หนซือ้ เกือกซือ้ ถุง ?”
กิมหงวนสั่นศีรษ ะอยางปลงอนิจจํ
“ถุย ๆ นีน่ ะ เรอะนายตํารวจฝรัง่ เศส อายกลวยเอย เมืองขาไปดูบา งซีวะ พลตํารวจจราจรยังงี้ ตะละคน
ยังกะไทโรนเพาเวอร”
“น็อง – หยุดเหาโวย ฝรั่งเปนรําคาญแลว” พูดจบมันก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ แลวเปลีย่ นสีหนา
เปนยิ้มแยม “นี่ – เจาคุณ ฉันถามจริง ๆ เถอะ เจาคุณนะ อยากตายไหม ?”
เจาคุณสะดุง โหยง
“ถามจริง ๆ ฉันก็ตอบจริง ๆ เหมือนกัน ไมอยากตายหรอก มองสิเออร”

เสี่ยหงวนสอดขึน้ อีกตามเคย
“ถากินเหลาตายได อัว๊ อยากตายโวย”
อายตาน้าํ ขาวกัดฟนกรอด ๆ จองมองดูกมิ หงวน
“มึง – เกาเจง”
อาเสี่ยทําหนาเหมือนปวดทองทุง
“วา – ฝรัง่ ดาเกาเจงเฮะ”
ม.เลอเชียง หัวเราะหึ ๆ
“ขาเคยไปอยูเ มืองจีนมานีห่ วา” แลวเขาก็พูดกับเจาคุณปจจนึกฯ ตอไป “เจาคุณ ทานรูไหมวา จาระ
บุรุษที่เราจับไดนั้น จะตองถูกศาลพิเศษตัดสินยิงเปา ถาเจาคุณยังไมอยากตาย เราก็มีทางชวยเหลือทาน
เหมือนกัน”
เจาคุณยิ้มเล็กนอย รูด วี า อายตาน้าํ ขาวจะมาไมไหนกับทาน
“ก็ดนี ะ ซี มองสิเออร, ทานจะชวยฉันไดโดยวิธใี ด ?”
ม.เลอเชียงดึงลิน้ ชักโตะ หยิบแฟมอีกแฟมหนึ่งขึน้ มาเปดออก มันพยายามปน สีหนายิม้ แยมใหเจาคุณ
เห็นวามันเปนคนทีม่ ใี จโอบออมอารี
“เจาคุณ – เราจะปลอยทานกับอายหนาปลาจวดนี้ไปทันทีถาหากวาเจาคุณจะตอบปญหาทีเ่ ราตองการ
ทราบใหแกเราจนเปนที่พอใจ”
เสี่ยหงวนหัวเราะลั่น หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ
“ระวังนะครับ อายนีม่ นั กําลังจะถามกําลังรบของเรา ถาคุณอาบอกมัน ผมชกหงายทองเลย ใหดนิ้ ตาย
ซีเอา”
ม.เลอเชียงหยิบกะปุกหมึกบนโตะขวางหนากิมหงวนถากไปนิดเดียว
ขวดหมึกกะทบผนังตึกแตก
กระจาย
“มึงไมตอ งพูด”
กิมหงวนรับหดขาทั้งสองขึ้นมาบนเกาอี้ แลวยกมือลูบคลํานอง หันมากะซิบกะซาบกับเจาคุณปจจนึกฯ
“แหม – ผมนึกวานองผมหวะเสียแลว อายเปรตนี่นาเอาไปเฝาสวนบานเรานะครับ”
“เฮย ! กะซิบอะไรอายหนาปลาจวด ?” อายตาน้าํ ขาวตวาดลัน่
“เปลานา ขาไมไดวา อะไรแกหรอก”
เจาคุณปจจนึกฯพูดสอดขึ้น
“มองสิเออร ทานตองการจะถามอะไรจากฉัน ?”
อายเศษยิ้มเล็กนอย
“ถามอะไรนิดหนอยเทานัน้ ทานจะตอบฉันไดไหมเจาคุณ ?”
เจาคุณขยิบตากับกิมหงวนแลวพูดกับ ม.เลอเชียง
“ถาสิ่งใดที่ฉันรู ฉันก็จะบอกทาน แตถา ไมรฉู นั ก็จนใจ”
อายตาน้าํ ขาวหัวเราะลัน่
“ทานตองรู, ทานตองรูแน ๆ เวนแตวา ทานจะบอกวาไมร”ู
เจาคุณปจจนึกฯ อมยิม้
“ทานอยากรูอ ะไรก็ถามมาซี”

ม.เลอเชียง พะยักหนาหงึก ๆ
“ขอบใจ ขอบใจมาก ฉันของรับรองดวยเกียรติยศ ถาทานตอบปญหาสี่ขอนี้ไดเปนที่พอใจฉัน ฉันจะ
ปลอยทานเปนอิสสระ ใหตาํ รวจพาตัวทานไปสงลงเรือขามฟากไปจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ”
“ก็ปญ
 หาสีข่ อ นัน่ นะมีวา อยางไรบางละ มองสิเออร ?”
อายโปลิศฝรัง่ เศสเปดแฟมออก อานขอความที่โนตไวเปนภาษาฝรั่งเศส แปลเปนภาษาไทยอยาง
คลองแคลว
“ขอหนึง่ จํานวนเครื่องบินของประเทศไทยที่ใชการสงครามไดเวลานี้มีเทาใด ?”
กิมหงวนพรวดพราดลุกขึน้ ยืนพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ
“ยอมตายดีกวาครับ คุณอา ถาคุณอาบอกมันผมเตะปากแตกเลย พับผา”
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ
“ปูโ ธ – อายหงวน ฉันบอกแกแลวหรือวาฉันจะยอมขายชาติเพือ่ แลกเปลีย่ นกับชีวติ ของฉัน ขา – ชาย
ชาติทหารนะโวย”
ร.ต.อ.เลอเชียงโกรธอาเสีย่ จนตัวสัน่
“อายหนาปลาจวด” มันตวาดแหว “ถาแกขืนพูดอะไรออกมาอีกคําเดียว ฉันจะสัง่ งดอาหารค่าํ สําหรับ
แก เขาใจ, มึงเปนพูดมากเต็มทน”
กิมหงวนยิม้ เล็กนอย
“เดี๋ยว – เดี๋ยว นีแ่ กมีแกใจจะใหฉนั กินขาวยังงัน้ หรือ ?”
“ถูกแลว, ฉันสั่งใหเขาจัดอาหารใหทานสองคนแลว”
อาเสีย่ ยิม้ แปน ทรุดตัวนัง่ บนเกาอี้ตามเดิม
“ถาเชนนัน้ ฉันรับรองวา ฉันจะไมพูดอะไรอีกเปนอันขาด เชิญ–เชิญแกพากยตอ ไปเถอะ”
ม.เลอเชียงเกือบจะยิงกิมหงวนเสียแลว จนใจที่อายเรสิดังสั่งหามไมใหทํารายจาระบุรษุ ทั้งสอง
มันอานขอความในกระดาดโนตใหเจาคุณปจจนึกฯ ฟงทวนกันอีก
“ขอหนึง่ , จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ชในการสงครามไดในเวลานีม้ เี ทาไร ตอบฉัน เจาคุณ, ทานเปนนาย
ทหารผูใ หญ ทานตองรู, หรือมายก็ประมาณไดถกู ?”
เจาคุณทําเปนนิ่งตรึกตรอง
“มีอยูร าวสิบเครือ่ ง” ทานพูดหนาตาเฉย
อายตาน้าํ ขาวแสดงกิรยิ าไมพอใจ
“เปนโกหก ทานเปนโกหก เมือ่ สองสามวัน เครื่องบินไทยไดมาแปรขะบวนเหนือแมน้ําโขงตัง้ หาสิบ
กวาเครือ่ ง”
“ไมรุ ! อัว๊ ไมไดเปนเสนาธิการทหารอากาศนีห่ วา จะไดรวู า มีเทาไหร ถาจะใหดลี ะกอ ลือ้ โทรเลขถาม
ไปทางกองทัพอากาศซี”
“จริง” อาเสีย่ สนับสนุน “เปนรูแนเชียว”
ร.ต.อ.เลอเชียงทําตาปริบ ๆ นิ่งอึ้งเปนนาน แลวพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ ตอ
“เจาคุณ – เปนเสียใจมาก ๆ คําตอบของทานไมตรงกับความจริงมากมายเชนนี้ จะไมชวยใหทานไดรับ
ความอิสสรภาพเลย ตอบใหม มีกล่ี าํ แน ?”
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ

“ทานวา, ทานเห็นหาสิบกวาลําไมใชหรือ ?”
เลอเชียงพะยักหนา
“ถูกแลว แตความจริงตองมีมากกวานี”้
เจาคุณหันมาถามกิมหงวน
“เอ – มีกล่ี าํ ดีหวา ชวยกันคิดหนอยซีวะ อาเองก็จาํ ไมใครได” แลวทานก็หัวเราะ
กิมหงวนพูดขึน้ ดัง ๆ
“มีสบิ แสนลํา มองสิเออร”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน ยกมือจิกศีรษ ะกิมหงวนทันที แลวเขกกะบาน ๕ ครั้งติด ๆ กัน จนกระทั่งอา
เสี่ยรองเอ็ดตะโร
“นี่ – นี่ – นี่ สิบแสน”
ม.เลอเชียงนึกขึ้นไดวาสิบแสนคือหนึ่งลาน มันแหกปากหัวเราะลั่น เจาคุณเลยถลึงตามองดูหนาอาย
เศษฝรั่ง
“หัวเราะอะไร อายฉิบหาย ?” ทานพูดเร็วปรื๋อ
ฝรั่งทําหนาเหยเกชอบกล
“โอ – เปนโกรธรึ ฮะ – ฮะ อยาใจนอยนาเจาคุณ ทานเปนกะบานเหนงแลวตองทําใจหนักแนน อยาให
เขาวาไดวา หัวลานใจนอย”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“จริงครับ อายเศษมันพูดของมันถูกแลว”
ทานเจาคุณตบหนากิมหงวนดังเพียะ
“ทาลึง่ กาเดีย๋ วพอด - - - “
อายเศษกลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ ดวยใบหนายิม้ แยม
“วาไง เจาคุณ เครื่องบินของประเทศไทยมีเทาไหรแน ตอบฉันตามตรงเถอะทาน ?”
เจาคุณวา “มีเทาไรฉันรูไ มได รูแ ตเพียงวามีพอทีจ่ ะทําลายอินโดจีนดวยการโจมตีแบบสายฟาแลบให
ราบเปนหนากลองภายในวันเดียว”
“ฮะ – ฮะ แตอินโดจีนมีเครื่องบินถึงพันนะทาน”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“ถุย – แมงปอซีวะ พันเครื่อง ชะ – ชะ ถาแกมีเครือ่ งบินพันเครือ่ ง แกก็คงบุกประเทศไทยนานเสียแลว
สามสิบเครือ่ งก็ใหถงึ เถอะวะ”
ม.เลอเชียง ปากหมุบหมิบ
“มึง อดขาวแน ๆ พูดมากนัก” แลวมันก็พูดกับเจาคุณปจจนึกฯ สวนสายตาจองมองดูขอความใน
กระดาดโนต “เปนอันวา ปญหาขอหนึ่งทานไมตอบเรา ทีนขี้ อสอง เราอยากรูว า ถาไทยรบฝรัง่ เศส ไทยจะมี
จํานวนทหารประจําการสักเทาใด ?”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มแปน
“มีสบิ สีล่ า นคน” แลวทานก็ยกมือทุบหลังกิมหงวนดังพลัก่ “หัวเราะอะไรอายบา ?”
อาเสีย่ หลังแอ
“หัวเราะจํานวนทหารไทยครับ”

“ประเดี๋ยวพอด – โธ – อายนี่ เคราะหเสียแลวไหมละ”
อายตาน้าํ ขาวหัวเราะงอหาย ทั้งฉิวทั้งขันกิมหงวน
“เจาคุณ” มันพูดพลางหัวเราะพลาง “โปรดตอบฉันอีกสักครั้งเถอะ ประเทศไทยมีจํานวนทหารในเวลา
สงครามเทาใดนะ ?“
เจาคุณชําเลืองมองดูเสีย่ หงวนเสียกอน แลวจึงพูดกับ ม.เลอเชียงตอไป
“มีสบิ สีล่ า นคน”
อายเศษฝรั่งทําหนายูยี่ สัน่ ศีรษ ะชา ๆ
“น็อง – เปนไปไมได ประเทศไทยมีพลเมืองเพียงสิบสี่ลานคนเทานั้นฉันรู”
“อาว – นายไมรอู ะไร คนไทยทัง้ ประเทศจะเปนผูหญิงผูชายเด็กหรือคนแกก็ตาม ตางเตรียมพรอมแลว
ที่จะรบกับพวกแกเพื่อเอาดินแดนใหได ฉะนัน้ ฉันจึงบอกแกตามตรงวา ทหารไทยทีจ่ ะสูร บกับพวกแกมีสบิ สีล่ า น
คน คือพลเมืองทั้งหมดของประเทศไทย”
กิมหงวนตบมือลัน่
“นาน – ตองตอบมันยังงี”้ พูดจบอาเสีย่ ก็ตะโกนขึน้ ลอย ๆ “ปายหนาย?”
เจาคุณครึ้มใจขึ้นมาก็เลยตอบ
“ไปปากเซา”
อายเลอเชียงสะดุง เฮือก เสีย่ หงวนตะโกนตอไปอีก
“ไปทามมาย?”
เจาคุณ “ไปเอาดินแดนคืน”
กิมหงวน “ถาไมให?”
“ใสมนั ดวยปน ไช – โย!”
ร.ต.อ. ตาน้าํ ขาวทําปากยืน่ นัยตาถอน
“ซี้ ๆ ๆ ๆ ๆ ตํารวจโวย มาเอาอายสองคนนี่ไปเขาหองขังเร็ว เออเรอวัว เสือปาแมวมอง สองตองชอง
ซานกาลามัง้ ”
ตํารวจญวน ๓ คนวิง่ เขามา ฉุดกะชากลากตัวเจาคุณปจจนึก ฯ และกิมหงวนพาไปเก็บไวในหองขัง
ตามเดิม ม.เลอเชียงหัวเสียมาก เรสิดงั สัง่ กําชับมันใหปลอบถามจาระบุรษุ ทัง้ สองใหบอกความลับ แตก็ไมเปนผล
กะไร มันลุกขึ้นเดินวนเวียนไปมารอบ ๆ หอง พาลทําพวกตํารวจญวนเอ็ดตะโร ตามสันดานชาติฝรัง่ เศสซึง่ ดุรา ย
ใจอํามะหิตเหมือนสัตวเดรัจฉาน
มันเดินเขามาหยุดยืนหนาหองขัง ยกมือเกาะซีล่ กู กรงมองดูหนาเจาคุณปจจนึก ฯ
“เจาคุณ” มันพูดเสียงหนัก ๆ “ขอใหทา นเลือกเอาทางหนึง่ ถาทานอยากมีอสิ สรภาพ ไดกลับไปเห็นหนา
ลูกเมียแลว ก็ขอใหตอบปญหาสี่ขอใหเปนที่พอใจแกเราหรือมิฉะนั้นทานก็ตองตาย คิดดูใหดี ฉันใหเวลาทาน
ตรึกตรองครึง่ ชัว่ โมง”
เสี่ยหงวนหมัน่ ไสเต็มทนก็ถมน้ําลายพรวดรดหนาอายตาน้ําขาวเลอะเทอะไปหมด ม.เลอเชียงหลับตาป
รีบลวงกระเปาหยิบผาเช็ดหนาออกมาเช็ดน้าํ ลาย แลวมันก็ขบเขีย้ วเคีย้ วฟนมองดูอาเสีย่
“มึง – มึงถุยน้าํ ลายรดหนากู?”
“เออซีวะ” กิมหงวนพูดยิม้ ๆ แลวทําทาจะถุยน้าํ ลายอีก
อายตาน้าํ ขาวกะโจนพรวดถอยหลังหางระยะน้าํ ลาย

“มึง! มึงตองตาย” พูดจบมันก็กะชากปนพกออกมาจากซอง
เสีย่ หงวนสะดุง โหยง หมุนตัวแพลบเขากําบังหลังเจาคุณปจจนึก ฯ มิหนําซ้าํ กอดสะเอวทานไวแนน เจา
คุณนัยตาเหลือก อกสัน่ ขวัญหาย
“อายหงวน ออย – ปลอย! ประเดีย๋ วมันยิงขาเขา”
กิมหงวนหายอมปลอยไม
“ปลอยผมก็ตายนะซีครับ เรามาดวยกันเราก็ตอ งตายดวยกัน เฮย! อยาเลนนาโวย ยิงพอเขาพอบอก โปลิศ
จับดวย โปลีศ๊ ! โปลีศ๊ !”
นายสิบตํารวจเอกชาวญวนคนหนึง่ เดินเขามาจับขอมืออายเลอเชียงไว แลวพูดเปนภาษาฝรัง่ เศสอยาง
คลองแคลว
“ทานลืมไปแลวหรือครับ ทานเรสีดังสั่งไมใหทํารายจาระบุรษุ ทัง้ สองนี?้ ”
อายตาน้าํ ขาวนึกขึน้ ได เก็บปนใสซองตามเดิม ยกมือขึน้ ชีห้ นากิมหงวน
“มึงจะถูกยิงเปา ฮะ –ฮะ”
อาเสีย่ ยักคิว้ แผล็บ
“ชางกู, วาแตพวกมึงระวังใหดีเถอะ หมอกลงแมนาํ้ โขงเมือ่ ไหรละกอ กองทัพไทยจะขามมาเหยียบ อิน
โดจีนเมื่อนั้น อีกอยางชาก็เดือนหนานีแ่ หละวะ ทํามายมองหนาทําไมลูก หนอย - ทําเปนโมโห ประเดี๋ยวพอ จิ้ม
พริกกะเกลือแดกเสียหรอก”
ม.เลอเชียงโกรธจนตัวสัน่ แตไมอาจทําอะไรไดเพราะเคารพคําสัง่ ของเรสิดงั มันบนเปนภาษาฝรัง่ เศส
๒-๓ คํา แลวเดินปง ๆ ขึ้นบันไดไปชั้นบน พวกตํารวจญวนหัวเราะคิกคักไปตามกัน ไมมีใครเลยที่จะจงรักภักดี
กับอายเศษ ทุกคนอยากชวยเหลือจาระบุรษุ ไทยทั้งสองแตก็เกรงกลัวอํานาจอายเศษ ไมอาจจะใหความชวย เหลือ
อะไรได
เจาคุณหันมายิม้ กับกิมหงวน
“ไง – อายหลานชาย, เราเห็นจะไมแคลวถูกยิงเปาละนิ เอ – เจาพล, เจากรกับเจาอี๊ดและนายแจงจะ เปน
ยังไงบางก็ไมร”ู
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
“คงหลบหนีอยูใ นเมืองนี่แหละครับ ผมมัน่ ใจอยางไรชอบกล เจาพลกับเจากรคงจะตองพยายามชวย
เหลือเราจนได”
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษ ะชา ๆ
“ยากโวย, โอกาสทีม่ นั จะชวยเราอามองไมเห็นเลยเพียงแคมนั โผลขน้ึ มาบนโรงพักก็ถกู จับเสียแลว”
อาเสีย่ วา “เอาเถอะครับ คอยดูไปก็แลวกัน ผมรูใจเจาพลกับเจากรดี อยางไรเสียมันก็คงไมทง้ิ เราหนี เอา
ตัวรอด – งา – อะไรก็ชา งเถอะครับ ผมนะหิวขาวเต็มทนแลว”
เจาคุณยกมือตบบากิมหงวน
“อดทนเอาหนอยเถอะวะ หลานชาย, เอะ – นัน่ ตํารวจญวนจับเอาใครมาโวย?”
กิมหงวนมองตามสายตาเจาคุณปจจนึก ฯ ทันที ตํารวจญวน ๓ คน นําคาวบอยญวนคนหนึง่ ขึน้ มา บน
โรงพัก เจาหมอนัน่ มีทที า วาเมามาก นุง กางเกงแพรดอกกะโจมอก สวมเสือ้ คอกลมแขนกวาง ปลอยชาย เข็มขัด
หอยอยูข า งสะเอวซาย หวีผมเรียบเปนลอนคลื่น ทาลิฟสะติ๊กปากแดงแจ

เจาหมอคนนีร้ อ งเพลงภาษาญวนเสียงลัน่ ตะโกนดาใครตอใครขรมถมเถ นายรอยตํารวจตรีชาว ฝรั่งเศส
ซึง่ เปนเวรประจําโรงพักลุกขึน้ จากโตะทํางานของมันเดินปรีเ่ จามาหาชายขีเ้ มา ตํารวจญวนคนหนึ่งได รายงานให
เขาทราบวา เจาหนุม คาวบอยคนนีเ้ มาสุราอาละวาด
อายเศษฝรัง่ มองดูหนาชายขีเ้ มา แลวยกมือตบหนาเพียะ
“มึง – เลวมาก ตํารวจ? ไขกุญแจหองขัง เอามันขังรวมกับอายคนไทยสองคนนี่โวย”
นายสิบตํารวจญวนรีบไขกุญแจหองขังออก แลวตางก็ชว ยกันผลักนายคาวบอยญวนเขาไปในกรงขัง ปด
ประตูลั่นกุญแจเรียบรอย
เจาหนุมจอมขี้เมารองอะไรตออะไรขรมถมเถ ดูทาเขาจะเมามาก แตความจริงเขาไมไดมนึ เมาเลย ดื่ม
เหลาเขาไปเพียงนิดหนอยเทานั้น
หมอคนนีช้ อ่ื องถี่ เปนไทยญวน เคยมาอยูเ มืองไทยเกือบ ๑๐ ป มีความชํานาญในการตมเหลาเถือ่ น
หลังจากติดตารางครัง้ สุดทาย องถีก่ อ็ าํ ลาประเทศไทยมาทํามาหากินอยูท เ่ี วียงจันทร และเวลานีม้ อี าชีพ ในทางขาย
ตัว๋ หนาโรงหนังบาง, สนามมวยบาง, หรือสนามฟุตบอลลบาง เปนคาวบอยทีข่ ึ้นชื่อลือนามในทาง เกะกะ
เกกมะเหรกคนหนึ่ง
พล, นิกร, อีด๊ และแจงไดพบองถีใ่ นวัดทายเมืองหางจากสถานีตาํ รวจ ๓ กิโลเมตร แจงกับองถี่รจู ัก ชอบ
พอกันเปนอยางดี จึงแนะนําใหรจู ักกับสองเกลอของเราและชวนรวมงานดวย ซึง่ องถีก่ ย็ นิ ดีรว มมือดวย ความหวัง
ทีจ่ ะปลดแอกออกจากบาตามวิสยั ของมนุษยทร่ี กั อิสสรภาพ
พล, นิกร, อีด๊ , แจงและองถีไ่ ดชว ยกันหมกเจาทหารแขกมอร็อกโค ๔ คน ซึง่ ตรวจรักษาการณอยูร อบ ๆ
เมืองเวียงจันทร แลวก็ถอดเครื่องแตงตัวของมันออกใชดินหมอทาหนา ปลอมแปลงเปนทหารแขก สะพายปนเดิน
ลอยชายอยางสบาย สวนองถีพ่ ลไดขอรองเขาใหนาํ จดหมายมาใหเจาคุณปจจนึก ฯ กับกิมหงวน องถี่จึงยอม เสีย่ ง
อันตราย แกลงทําเปนเมาเหลาอาละวาดใหตาํ รวจจับมาขังสมความตัง้ ใจของเขา
องถีแ่ สดงบทบาทเมาเหลาไดอยางแนบเนียน เขาถีบซีล่ กู กรงหองขัง รองตะโกนดาใครตอใคร แลวก็
รองเพลงลัน่ จนกะทัง่ เจาคุณปจจนึก ฯ และกิมหงวนออกรูส กึ รําคาญ โดยฉะเพาะเสี่ยหงวนเกือบจะถีบญวน
คาวบอยคนนี้เสียแลว
องถี่ทรุดตัวลงนั่งเหยียดเทา เปลี่ยนทํานองเพลงญวนเปนเพลงไทย เสียงแปรง ๆ ชอบกล
“ชาติญวนชาติไทย มิใชอน่ื ใครพีน่ อ งกันตองสงวนความรัก ตองสมัครใจมั่น จะสมานมิตรกัน อยูเ สมอ
ไปเอย เปกพอ ซีกวางฮอกวางขวัญเมืองเยือ้ งยาง อวก – ขี้เกียจรองโวย”
อาเสี่ยจุยปากจิ๊กจั่ก หมัน่ ไสเต็มทนก็ยกเทาเตะปายเขาให
“เฮย – หยุดเหาเสียทีซโี วย”
องถีห่ วั เราะเสียงออแอ
“ใค – ใคเหา – เอื๊อก แกคือใคร แลวก็ใครคือแก เฮอะเหอ”
กิมหงวนสัน่ ศีรษ ะชา ๆ
“อายเปรต เมาก็นอนเสียเถอะ อยามาพูดยัว่ นาโวย พอยิง่ หัวเสียอยูป ระเดีย๋ วก็เตะตูมตามเขาให เทานั้น
แหละ”
องถีย่ กมือชีห้ นากิมหงวน แลวเอียงคออมยิม้
“ใจคอพี่นะ จะเตะนองเชียวหรือพี่ชาย?”
“วา – “ อาเสี่ยครางลั่นหองขัง ยกมือจิกผมตัวเอง “โวย – โปลิศโวย เอาอายเวรนีไ่ ปขังหองอืน่ เถอะโวย”

องถีเ่ กาะลูกกรงลุกขึน้ ยืน เดินเขามาชิดตัวกิมหงวน เมื่อแนใจวาไมมีตํารวจคนใด จับตามองดูก็กะซิบ
กะซาบกับอาเสี่ยเบา ๆ
“ผมแกลงทําเปนเมานะคุณ”
กิมหงวนขมวดคิว้ ยน ถอยออกหางแลวแหกปากพูดเอ็ดตะโร
“อยาพูดหนอยเลยวะแกลงทําเมา เมาจนไมมสี ติยงั งีแ้ ลวยังบอกวาแกลงทําอีก”
องถี่สะดุงโหยง เคราะหดที พ่ี วกตํารวจไมไดสนใจฟงคําพูดของอาเสีย่ เขารูส กึ เคืองกิมหงวนมาก
คาวบอยญวนหมดศรัทธาทีจ่ ะพูดกับอาเสีย่ ตอไปอีกแลว เขาแกลงรองเพลงเปนภาษาซูลูอีก ๒-๓ เพลง แลวก็
เลี่ยงเขามากะซิบกับเจาคุณปจจนึก ฯ
“เจาคุณครับ คุณพลใหผมเอาจดหมายมาใหใตเทา ทีผ่ มแกลงทําเปนเมาก็เพือ่ ใหมนั จับเอามาขังทีน่ ่ี ผม
ชือ่ องถีค่ รับ เปนญวนไทย”
เจาคุณลืมตาโพลง กําลังใจของทานดีขน้ึ มาก
“ยังงั้นรึ เวลานีพ้ ลอยูท ไ่ี หน?”
อาเสี่ยพูดสอดขึ้นดัง
“ไปพูดกับอายคนขี้เมาหนอยเลยครับคุณอา ปูโ ธ”
เจาคุณยกนิว้ ชีม้ อื ขวาแตะริมฝปาก ระบายลมออกทางรูฟน ดังซีด เดินเขามาหากิมหงวน
“ไมใชเมา เขามาชวยเรารูไ หม?” ทานกะซิบกะซาบ
กิมหงวนสะดุง มานตาเบิกกวาง รอยยิ้มปรากฎขึ้นทันที อารามดีใจก็รอ งตะโกนขึน้
“ไชโย! ลือ้ มาชวยอั๊วรึ?”
องถี่กับเจาคุณทําคอยนหลับตาปพ รอม ๆ กัน องถีร่ อ งอะไรตออะไรกลบเกลือ่ น แลวก็เตนระบําแบบ
สก็อต เจาคุณปจจนึกฯ โกรธเสีย่ หงวนจะเหลือทีจ่ ะกลาว ยกเทาถีบตะโพกอาเสีย่ เต็มแรง ยังผลสะทอนให
กิมหงวนเซแซด ๆ ลมลงกนกะแทกพืน้
“นี่แนะ - อายฆองปากแตก”
อาเสี่ยครางหงิง ๆ นัง่ ลงขาง ๆ เขา
“ดันพูดเอ็ดตะโรออกมาได”
เสีย่ หงวนหนานิว่ คิว้ ขมวด กะซิบพูดเบา ๆ
“มันลืมไปครับ คนนี้นะ ใครกันครับ?”
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
“เขาชือ่ องถี่ เจาพลใชใหเขาเอาจดหมายมาใหเรา ที่เขาแกลงทําเปนเมา ก็เพราะตองการใหตาํ รวจ จับเขา
มาขัง”
อาเสีย่ พะยักหนาหงึก ๆ ดีอกดีใจอยางยิ่ง
“ถายังงัน้ เรากอมีหวังรอดตายนะซีครับ?”
“เออ” เจาคุณพูดยิ้ม ๆ “อยาเอะอะไป ระวังหนอย พูดอะไรก็ตองพูดเบา ๆ”
กิมหงวนยิม้ แปน ยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก เงยหนามองดูองถีแ่ ลวกะซิบรองเรียก
“องหาง - องหางโวย!”
เจาคุณหัวเราะหึ
“องถี่จะ พอหงวน, ไมใชองหาง”

อาเสีย่ ยิม้ แหย ๆ นึกขันตัวเองทีจ่ ําผิดจําถูก เรียกชื่อเขาตรงขามกับความจริง องถีไ่ ดยนิ กิมหงวนเรียก
แลวเขาทรุดตัวนัง่ ขางกิมหงวน แลวเอนกายลงนอนในบทบาทของคนเมา
“ไหนละ จดหมาย?” อาเสี่ยกะซิบถาม
“เดี๋ยวครับ อยาอึงไป อายโปลิศยามมันกําลังจับตามองดูเรา” พูดจบเขาก็ถลกกางเกงแพรขึน้ ลวงมือ เขา
ไปในกะเปากางเกงขากวย หยิบกระดาษแผนหนึง่ ซึ่งพับไวเล็ก ๆ ออกมาสงใหเสี่ยหงวน “นีค่ รับ - เวลาอาน
ระวังหนอย”
เสี่ยหงวนใจเตนทึกทัก มองซายมองขวาเสียกอนแลวก็คลีก่ ระดาษออกอานขอความในนัน้ เจาคุณ ปจจ
นึกฯ อานดวย
คุณอา
ไมตอ งวิตกครับ เรากําลังจะชวยเหลือในชัว่ โมงนี้ ถาทหารแขกมอร็อคโค ขึน้ มาบนโรงพัก
เอาตัวคุณอากับอายเสีย่ ไปก็อยาขัดขืน ใหไปโดยดี ผม, นิกร, อาอีด๊ และนายแจงพนภัยแลว ผูนํา
จดหมายนีม้ าใหคือองถี่ พวกเดียวกับเรา
พ. พัชราภรณ.
อานจบกิมหงวนก็หวั เราะกาก เผลอตัวเอ็ดตะโรขึ้นมาอีก
“ไชโย! ประเดี๋ยวเราคงออกจากหองขังได วูป ”
ทานเจาคุณกับองถี่นงั่ ตะลึง ขณะนั้น นายรอยตํารวจชาวฝรัง่ เศสคนหนึง่ ซึ่งเดินออกมาจากทางหอง
ขวามือ เมือ่ ไดยนิ เสียงกิมหงวนเอ็ดตะโร มันก็หยุดชะงักมองเขาไปในกรงขัง พอดีแลเห็นจดหมายของพลในมือ
อาเสีย่
อายตาน้าํ ขาวพอจะมีปฏิภาณพอจะหยัง่ ทราบวา องถีน่ า จะแกลงทําเปนเมาเหลา นําจดหมายของ พรรค
พวกจาระบุรษุ ทัง้ สองเอามาใหเปนแน
ครั้นแลว อายเศษก็รองตะโกนเรียกนายสิบเวรเอากุญแจหองขังมาใหมัน แลวมันก็เดินตรงเขามา ที่หอง
ขัง
กิมหงวนหนาซีด เจาคุณรีบแยงจดหมายมาจากเสีย่ หงวน ฉีกออกเปนสองทอน สงใหอาเสี่ยทอนหนึ่ง
แลวพูดละล่าํ ละลัก
“เร็ว เคีย้ วกลืนเลยโวย”
ทั้งสองตางปน กระดาษยัดใสปาก รีบเคี้ยวโดยเร็ว พอประตูหองขังเปดออก จดหมายของพลก็เขาไป อยู
ในทองอาเสี่ย และทองเจาคุณปจจนึกฯ เรียบรอยแลว
อายตาน้าํ ขาวยกมือเกาศีรษ ะ มันพูดภาษาฝรัง่ เศสเร็วปรือ
“จดหมายของใคร บอกมาเดีย๋ วนี”้
เจาคุณสั่นศีรษะ ตอบเปนภาษาไทย
“ไมใชจดหมาย ตัว๋ จํานําโวย”
อายเศษสะดุง โหยง มันฟงภาษาไทยออก และพูดไดกะคอนกะแทน
“ทานเปนโกหก” แลวมันก็หนั ไปเรียกตํารวจยามใหนาํ องถีไ่ ปหองไตสวนทันที
กอนจะออกจากหองขัง องถีไ่ ดพดู กับเจาคุณปจจนึกฯ และกิมหงวนดวยใบหนายิม้ แยม

“ไมตอ งวิตกครับ อีกสักครูเ ราก็คงพนภัย”
อายนายตํารวจตาน้าํ ขาว ยกมือซายกะชากศีรษ ะคาวบอยญวนจนผงะหงาย แลวเงือ้ มือขวาตบหนา เพียะ
“ไป - มึงไมตอ งพูดมาก”
เสีย่ หงวนเดินเกงกางออกมาจากหองขัง ผลักอกนายตํารวจฝรัง่ เศส
“อยาใหมนั ดุรา ยนักซีโวย อายหา” พูดจบกิมหงวนก็ลั่นหมัดอัปเปอรคัท เสยคางอายเศสปง เขาให
อายตาน้าํ ขาวผงะหงายอยางไมมรี ปู ตํารวจญวนตกตะลึงไปตามกัน กิมหงวนยอขาลงต่าํ แลวกะโดด ตัว
ลอยวิ่งจูดเขาหองขัง ปดประตูทนั ที ยืน่ มือออกมาใสสายยูลน่ั กุญแจเรียบรอย
นายตํารวจผิวขาวยกมือคลําคางปอย ๆ ลุกขึน้ ยืนดวยความลําบากยากเย็น มันรองดาวากิมหงวน เปน
ภาษาฝรั่งเศสเอ็ดตะโร อาเสีย่ ยิม้ แปนยักคิว้ แผล็ย ๆ ดาตอบเปนภาษาไทย เรียงลําดับบรรพบุรุษฝายบิดา มารดา
ของอายเศสอยางคลองแคลว เจาคุณปจจนึกฯ ชอบใจหัวเราะงอหาย
นายตํารวจตาน้าํ ขาวขบเขีย้ วเคีย้ วฟน มองดูเสีย่ หงวนดวยความอาฆาตมาดราย แลวมันก็ฉดุ กะชาก ลาก
ตัวองถีไ่ ปหองไตสวน
เจาคุณหัวเราะจนน้ําตาไหล ยกมือตบบากิมหงวนเบา ๆ
“ไมไหวโวย แกนีด่ า เปนไฟเลย สรรคเอาอะไรมาดาก็ไมรู ชางมาววควายเอามาจนหมด”
อาเสีย่ ยิม้ แปน
“โอย - ยังมีอีกเยอะแยะครับ แตดา มัน - มันก็ไมรเู รือ่ ง”
เจาคุณสั่นศีรษะชา ๆ แลวทําคอยืดเขายืดออก
“วา - กระดาดทีก่ ลืนเขาไปมันยังติดคออยูเ ลยโวย”
“หรือครับ, ของผมเรียบรอยแลว แหม - ไดกระดาดหนังสือพิมพอกี สักฉะบับละกอ คงบรรเทาความหิว
ไปไดตลอดคืนเชียวครับ” พูดจบเขาก็ลว งกะเปาหยิบผาเช็ดหนาปรามิดออกมาฉีกออกหนึง่ ชิน้ ใสปากเคี้ยว หนา
เฉย “ลองดูสกั ชิน้ ไหมละครับคุณอา เขาทีดีเหมือนกัน”
เจาคุณทําตาปริบ ๆ พิศวงงงงวยเปนยิ่งนัก
“วา - ดันกินเขาไปได”
อาเสีย่ กลืนเอือ๊ ก ฉีกผาอีกชิน้ หนึง่ ใสปากเคีย้ วตุย ๆ
“อรอยจริง ๆ นะครับ ใหตายหาซีเอา”
เจาคุณขมวดคิ้วยน แลวยิม้ เล็กนอย
“พูดเปนเลนไปนา ฝดคอตายโหง”
“ไมฝดครับ” เสี่ยหงวนรับรองแข็งแรง ฉีกผาเช็ดหนาออกอีก ๑ ชิ้นสงใหเจาคุณปจจนึกฯ “ลองดูหนอย
เถอะครับ แลวคุณอาจะตองติดใจ”
เจาคุณยิ้มแหย ๆ รับเศษผาเช็ดหนามาจากกิมหงวน
“เอ - เอาก็เอาวะ หิวนีห่ วา” พูดจบทานก็ขยุมเศษผาเช็ดหนาใสปากเคี้ยว ปะลอมปะแลมแลวก็กลืน ดวย
ความลําบากยากเย็น
อาเสีย่ ซอนยิม้ ไวในหนา ฉีกผาอีกชิน้ หนึง่ สงใหเจาคุณปจจนึกฯ
“อุตสาหรบั ทานอีกชิน้ ซีครับ ขาวนะเราไมมหี วังจะไดกนิ แลว”
เจาคุณยิม้ อาย ๆ
“แหม - ไดพริกไทยสักหนอยกอเรีย่ มนิ”

“เอาฝุนตามพื้นหองนี่แทนไมไดหรือครับ คราวคับขันเชนนีจ้ ะไปเอาพริกไทยมาจากไหนกัน”
“ออ - จริงซี่ ขืนเอาฝุน ตางพริกไทยกินเขาไปอหิวาตเลนงานโกรกเดียวจอด” แลวทานก็หยิบเศษผาชิ้นที่
๒ ใสปากเคี้ยว “อือ้ ฮือ ฝดคอจังเลยอีชิ้นนี้”
กิมหงวนเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ เขาฉีกผาใสปากอีกชิน้ หนึง่ เหลือชิ้นสุดทายสงใหเจาคุณ
“เอา - ผมตัดใจใหคุณอาครับ”
เจาคุณพะยักหนา
“ขอบใจ อายหลานชาย” แลวทานก็ใสปาก มานะพยายามเคีย้ ว ๆ กลืน กวาจะผานลําคอลงไปไดตะละ
ชิน้ ลําบากยากเย็นอยางยิง่ พอกลืนชิน้ ที่ ๓ เรียบรอยทานก็ถอนหายใจโลงอก “เอย - ทีนคี้ อยสบายหนอย ทองมัน
รองจอก ๆ อยูน านแลว”
“กลืนหมดแลวหรือครับ?”
เจาคุณยักคิว้ แผล็บ
“เฮอ”
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
“ปูโ ธ - คุณอานี่ตะกละจริง ดันกินเขาไปได วา - ฮะ - ฮะกินผาเช็ดหนา! ตาย - อกอีแปนแตกแน”
เจาคุณปจจนึกฯ ตีหนาปูเลี่ยน ๆ
“ไมรุ แกอยากกินกอนนีห่ วา ฉันก็ลองดูบางนะซี”่
กิมหงวนหัวเราะจนน้าํ หูนาํ้ ตาไหล
“ผมกินเมื่อไหรละครับ ผมแกลงทําเปนเคีย้ วแลวก็ซอ นไวใตลน้ิ ” พูดจบเสีย่ หงวนก็อา ปากกะดกลิน้ ขึน้
หยิบเศษผาเช็ดหนาออกมา “นี่ครับยังอยูครบบริบูรณ”
เจาคุณสะดุง เฮือก รูต วั วาเสียรูเ สีย่ หงวนเสียแลว ทานทําปากยืน่ นัยตาถลน กิมหงวนเริม่ พรวดพราด ลุก
ขึ้น ถอยกรูดไปติดลูกกรงอีกดานหนึง่ เจาคุณปจจนึกฯ ลุกขึน้ ยืน ยกเทากะทืบพืน้ พรอมกับยกมือชีห้ นาอาเสีย่
“มึง - ตาย!”
แลวทานก็วง่ิ เขามาหากิมหงวน อาเสีย่ รองสุดเสียงเอีย้ วตัวหลบฉากแพล็บ เจาคุณยั้งไมทนั ศีรษะ
กะแทกลูกกรงเต็มรัก คราวนีไ้ มตอ งสงสัยวาทานจะโกรธแคนกิมหงวนสักเพียงใด
“อายหงวน ! อยาหนีนะ มานี่ ! นอนลงใหขากะทืบดี ๆ สามที”
“ออย - กลัวแลวคราบ”
เจาคุณไลชกรอบ ๆ กรงขัง เสีย่ หงวนตะโกนลัน่
“โอย ! ชวยดวย! ชวยดวย!
เจาคุณกะโจนเตะพลั่กเขาให แตผิดอีก เทาแหวกอากาศหวืด ทําใหเสียหลักตัวลอยขึน้ จากพืน้ กน
กะแทกกะดานดังอัก๊
การหนีและการไล สิ้นสุดลงเพียงเทานี้เอง เจาคุณปจจนึกฯ ลุกขึน้ ไมไหวแลว สูดปากยกมือคลํา ตะโพก
รองครางหงิง ๆ
“มึง - กูไมยอม อูย - ออย กนกบกูหกั แลว”
อาเสีย่ ยกมือไหวปะหลก ๆ
“ก็คุณอาอยากเตะผมผิดทําไมละครับ?”
“ไมรุ - มึง อยากไมยนื นิง่ ๆ ใหเตะดี ๆ ทําไมละ ออย - - - “

เสี่ยหงวนหัวเราะหึ ๆ ทันใดนัน้ เจาคุณปจจนึกฯ กับอาเสีย่ ตางไดยนิ เสียงองถีร่ อ งเอะอะเอ็ดตะโรคลาย
กับหวาดกลัวอะไรสักอยางหนึง่ แลวเสียงระเบิดของปนพกนัดหนึ่งก็ดังขึ้น
ปง!
จาระบุรษุ ทัง้ สองสะดุงเฮือก กิมหงวนนั่งลงขางเจาคุณปจจนึกฯ ตางคนตางมองดูหนากัน เสียงปนทําให
เจาคุณเสียขวัญ ลืมเรื่องทีจ่ ะทะเลาะกับอาเสี่ยเมื่อกี้นี้
“องถี่!” เจาคุณพูดเสียงสัน่ “อายเศสมันคงยิงองถีแ่ น ๆ “
กิมหงวนหนาซีดปากขาว
“นั่นนะซีครับ ไอยา ! มันโหดรายยังกะสัตวเดรัจฉาน”
เจาคุณจุยปาก
“อยาพูดดังไป ประเดี๋ยวมันไดยนิ เขา มันก็จะยิงแกเสียเทานั้น”
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ ขณะนัน้ นายรอยตํารวจฝรัง่ เศสเดินยิม้ กริม่ ออกจากหองไตสวน รองตะโกนบอก
ตํารวจคนหนึง่ โทรศัพทไปบอกโรงพยาบาลมารับศพองถีไ่ ป เจาคุณกับกิมหงวนรูภ าษาฝรัง่ เศสงู ๆ ปลา ๆ อยาง ที่
ฝรัง่ วาสะเน็ก ๆ ฟช ๆ แตกพ็ อฟงรูเ รือ่ งจับเคาไดทง้ั สองใจเตนทึกทักไปตามกัน
อายเศสหันมาเสยะยิม้ กับจาระบุรษุ ไทย แลวพูดขูข วัญ
“ยังไง ทานสหาย, อายญวนคนนัน้ ถูกเรายิงตายแลว ยังเหลือแตทานสองคน ซึง่ เรายังสงสารทานอยู คิดดู
ใหด,ี ถาทานไมยอมตอบปญหาแกทานผูบ งั คับการตํารวจภายในคืนวันนี้ พรุงนี้เย็นทานก็ตองถูกยิงเปา”
อาเสี่ยขากเศลษมเสียงสนั่นหวัน่ ไหว ถมปุด ลอดซีล่ กู กรงถูกหนาผากอายเศสพอดี
“นี่แหละคําตอบ มีอยางรึ, แกจะใหพวกฉันขายชาติ?”
นายโปลิศหนุม ทํากิรยิ าเหมือนหมาถูกน้าํ รอน มันรีบลวงผาเช็ดหนาออกมาเช็ด แลวยกมือชีห้ นา
กิมหงวน
“มึง - ระวังตัวใหด”ี
อาเสีย่ ยิม้ อยางกวนโทโส
“ระวังทําไมวะ กลาดีมงึ เขามาชกกะขาในกรงซี”่
อายตาน้าํ ขาวสบถสาบานเปนภาษาฝรัง่ เศส แลวเดินปง ๆ ขึ้นบันไดไปชั้นบนดวยความหัวเสีย เจาคุณ
ปจจนึกฯ กับกิมหงวนตบมือหัวเราะลัน่ แลวเจาคุณก็นกึ ไดวา ตะกีน้ ก้ี มิ หงวนหลอกใหทา นรับประทานผาเช็ด
หนาปรามิดถึงครึ่งผืน มิหนําซ้าํ ยังทําใหทา นหกลมตะโพกแทบหัก
เจาคุณเอือ้ มมือควาผมอาเสีย่ มับ ยกมือตบหนากิมหงวนฉาด ๆ ๆ ๆ ๆ โดยไมตอ งนับครัง้ อาเสีย่ รองเอ็ด
ตะโรลั่นหองขัง พวกโปลิศญวนอมยิม้ ไปตามกัน
“นี่ - นีจ่ าํ ไว ลูกไมมงึ มากนัก” แลวทานก็ปลอยมือออก
เสีย่ หงวนยกมือทัง้ สองปดแกม หนางอเหมือนมาหมากรุก ไมพดู วาอะไร คลานมาทางริมลูกกรงเอนตัว
ลงนอนไขวหาง ยกแขนกายหนาผาก
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ
“ไง - สบายไหม?”
กิมหงวนคอนควับแลวเบือนหนาไปทางอี่น เจาคุณอมยิ้ม หยิบผาเช็ดหนาออกมาปดฝุนละอองตามพื้น
แลวทานก็ลงนอนบาง ใชแขนหนุนศีรษ ะตางหมอน แสงไฟฟาสองตองหัวลานเปนมันแผล็บ

๒๑.๐๐ น.เศษ
เวียงจันทรอยูในความเงียบสงัด รานคาขายและอาคารตาง ๆ ปดเกือบหมด ผูค นและยวดยานทีส่ ญ
ั จรไป
มาไมคอ ยมี พวกชาวบานพากันครัน่ ครามสยดสยองในความทารุณโหดรายของทหารแขกมอร็อคโค ซึง่ มีพฤตติ
การณชว่ั ชานาบัดสียง่ิ กวาสัตวเดรัจฉาน มักมากในกามคุณ เทีย่ วฉุดคราหลกู เมียราษฎรดวยอํานาจ อายฝรัง่ เศสซึง่
เปนนายก็ปลอยปละไมวา กลาว เพื่อนไทยทั้งหลายจงจําไวเถิดวา ฝรั่งเศสก็คือเหี้ยเราดี ๆ นี่เอง และเหี้ยชะนิดหาง
แดงเสียดวย สัตรูสําคัญของประเทศไทยก็คืออายเศษ มันขมเหงรังแกเรามานมนานแลว โกงที่สุดในโลก ระยํา
ที่สุดในโลกก็คือ
ฝรั่งเศส !
ภายใตกนั สาดหนาหองแถวโกโรโกโส เยือ้ งสถานีตาํ รวจ ทหารแขกมอร็อคโค ๙ คน กําลังยืนสนทนา
กันเบา ๆ ตางแตงเครือ่ งแบบครบครัน นุง กางเกงขาสัน้ สวมเสือ้ เชิต้ แขนสัน้ , มีกะเปากะสุน, สพายปน, สวมดาบ
พรอม, สวมถุงเทารองเทา ใชผา โพกศีรษ ะตางหมวก
ทหารมอร็อคโคทัง้ สีค่ นนี้ หาใชมอร็อคโคอันแทจริงไม เขาเปนคนไทยทั้งนัน้ พล, นิกร, แจงและอี๊ด
ตางปลอมแปลงตัวติดหนวดติดเครา เอาดินหมอทาตัวจนจําแทบไมได
เมื่อตอน ๒๐.๐๐ นาฬิกา คนไทยคนหนึง่ คือแจงและญวนอีกคนหนึ่งคือองถี่ ไดลอ ลวงอายพวก
เดรัจฉานมอร็อคโคสี่คน ชวนไปในที่เปลี่ยว โดยบอกวาทีบ่ า นของผูม ชี อ่ื คนหนึง่ มีผหู ญิงสวย ๆ หลายคน เจา
ทมิฬหินชาติเชือ่ สนิทวาเปนความจริง จึงใหองถี่และแจงเปนผูนาํ ไป ทัง้ สองพาไปในทีซ่ ง่ึ พล, นิกรและอีด๊ แอบ
ซุม อยู แลวอายแขกระยําทัง้ สีค่ นนีก้ ถ็ กู นิกรเลนงานดวยตะไกรขาเดียวตายคาที่ ๑ คน อีด๊ กะซวกดวยหลาว
ทองเหลืองมองเทงไป ๑ คน พลตีดว ยไมคมแฝกถูกขมับตาย ๑ คน แจงกับองถีช่ ว ยกันแทงและตีตายอีก ๑ คน
หลังจากนั้น ตางก็ปลอมแปลงเปนทหารแขกอยางสนิทสนม ศพอายดําทัง้ สีน่ น้ั หมกเอาไวในปาละเมาะ องถีร่ บั
เปนผูส อ่ื สารนําจดหมายของนายพัชราภรณ มาใหเจาคุณ ปจจนึกฯ กับเสี่ยหงวน แลวบัดนี้ ชีวติ ของหนุม คาวบอย
ญวนทีต่ อ งศูนยสน้ิ ไปดวยน้าํ มือของอายฝรัง่ เศส ใจอธรรม เมื่อสักครูใหญ ๆ นี้เอง
พล, นิกร, อี๊ดและแจง ตางปรึกษาหารือกันในอันทีจ่ ะชวยนําเจาคุณปจจนึกฯ กับกิมหงวน ออกจาก
สถานีตาํ รวจ และจะตองพาหนีใหไดในคืนวันนี้ ถาขืนชักชาอาจจะถูกสงตัวไปขังทีค่ า ยทหาร หรือมายก็ ถูกยิงเปา
เสียกอนทีจ่ ะชวยเหลือ
นายพัชราภรณหวั หนาคณะ ตองใชความคิดอยางหนักหนวงในเรือ่ งนี้
“จะเอากันยังไงดีหวา?” พลพูดปรารภ ขืนขึน้ ไปแยงบนโรงพัก อยางไรเสียตํารวจมันก็คงจะยิงตอสู กับ
เรา
แจงวา “นั่นนะซีครับ แลวตํารวจบนโรงพักนะมีตง้ั เกือบรอย พวกเราสีค่ นเทานัน้ ”
อี๊ดพูดเสริมขึน้
“ตองคิดกันใหรอบคอบ หลานชาย ถาเราใชอาวุธปนทีม่ อี ยูข น้ึ ปลนโรงพัก อายนายตํารวจมันคงยิง คุณ
พี่ และอายหงวนตายกอน”
พลสะดุง เห็นจริงดวย
“จริงซีครับ เอ - เราจะทําอยางไรดี” พูดจบเขาก็หันมาทางเพื่อนคูห ูของเขา นายพัชราภรณแยกเขีย้ ว เมื่อ
แลเห็นพอเจาประคุณนิกรยืนหลับตาสับปะหงกหงึก ๆ เขายกเทาเหวีย่ งลูกแปพับ่ เขาให “เฮย ! ปูโ ธ อายนี่”
นิกรลืมตาโพลง ยิ้มแหง ๆ
“หา - วาไง แหม - อากาศเย็นชักงวงโวย”

พลจุย ป าก
“รอนแกก็งว ง อายคนอยางแกมันตองธรณีสารแปลกจริง ๆ เอาแตงวงเหงาหาวนอน แมแตยนื อยู แกยัง
หลับได”
“ยังงั้นเองแหละ กันเปนคนกินงายนอนงาย”
นายพัชราภรณสน่ั ศีรษ ะดวยความอิดหนาระอาใจ
“วายังไงโวย ทํายังไงเราถึงจะชวยคุณอากับอาเสีย่ ได?”
นิกรหัวเราะเปนที่เยาะเยย
“เฮอะ ถาแกปรึกษากันแตแรก กันก็จดั การใหแลว พูดแลวจะวาคุยวะ วิธชี วยคุณพอกับอายหงวนนะ ไม
ยากเย็นอะไรเลย”
พลหัวเราะหึ ๆ
“โมมากไปละโวย แกจะทํายังไง ไหนลองวามาซี?”
กะดิ่งทองวางทาทางใหผึ่งผาย กะแอ็มดัง ๆ ๕ ครัง้
“กันจะบอกให นี่ - เจาพล ฉันไดคดิ วิธกี ารของฉันไวเรียบรอยแลว”
“ก็นั่นนะซี ทํายังไงละ?”
“ไมรุ” นิกรพูดหนาตาเฉย
พลยกเทาถีบปงเขาให แขกมอร็อคโคกํามะลอเซแซด ๆ ลมปาบลงบนพืน้ หนวดปลอมหลุดกะเด็น นาย
การุณวงศดา พึมพําแลวลุกขึน้ ยืน
“ฮือ้ โวย เลนยังงีก้ อ แยนะ ซีโวัย”
พลหัวเราะชอบใจ แจงกับอีด๊ ก็พลอยหัวเราะดวย
“แกมันพูดเปนเลนนีห่ วา เขากําลังพูดกันเปนงานเปนการ”
นิกรหนางอเหมือนมาหมากรุก
“ไมรโู วย จะคิดแกไขกันยังไงก็ตามเถอะ” เขาพูดอยางหัวเสีย
“อาว !” พลอุทาน “เจาคุณปจจนึกนะไมใชพอตาของแกดอกรึ แลวเจาหงวนก็คือเพื่อนของแกใชไหม?”
“ไมรุ อยากเซอใหมันจับไดนี่หวา ถูกยิงเปาตายเสียก็ด”ี
อี๊ดสะดุง พูดเสริมขึ้นทันที
“เฮย - อยาแชงพีช่ ายขาซีโวย”
ยังมีตอ

