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กระแสลมหนาว  เย็นเยือกพัดพายในความมืด ม่านหมอก 

หนาปกคลุมทั่วบริเวณ  ทั้งป่าเงียบสงัดไร้สรรพเสียงของเหล่าสัตว์กลางคืน  

ไม่มีแม้แต่หริ่งหรีดเรไรขับร้องประสานกันเช่นยามปกติ  ควันจากกองไฟที่ 

มอดดับเหลือเพียงเถ้าถ่านลอยอ้อยอิ่งเป็นสายสีขาวสูงขึ้นไปในอากาศ ท่ามกลาง 

ความสงัด เสียงฝีเท้าม้ามากมายดังก้องก่อนปรากฏแสงจากคบเพลิงและกลุ่มคน 

บนหลังม้าในชุดคลุมดำรัดกุมหลายสิบคนที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน  สิ่งที่ปรากฏ 

ท่ามกลางความสว่างคือซากบ้านเรือนปรักหักพังระเนระนาด กลิ่นคาวเลือด 

คละคลุ้ง คราบเลือดกระเซ็นเปรอะเปื้อน ศพมากมายกระจัดกระจายเกลื่อน 

ชวนสยดสยอง ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านมีร่องรอยการรื้อค้นเผาทำลาย กลุ่มคน 

บนหลังม้าหยุดมองภาพความเสียหายรอบตัวเงียบ  ๆ ไม่มีใครปริปากเอ่ยคำใด 

กับภาพอันน่าสะเทือนขวัญนั้น

ผู้มาใหม่กระชับอาวุธในมือเตรียมพร้อมหากถูกซุ่มโจมตี เมื่อไม่เห็นสิ่งใด 

ผิดปกติ ทั้งหมดจึงตวัดตัวลงจากหลังม้า ชายร่างสูงใหญ่ภายใต้ชุดคลุมสีดำ 

เนื้อหนาป้องกันความหนาวเย็นกวาดตามองความพินาศย่อยยับเบื้องหน้า ดวงตา 

สีเข้มสงบนิ่งยากจะอ่านอารมณ์ ชายหนุ่มให้สัญญาณมือสั่งกระจายกำลังกัน 

ออกไปรอบบริเวณเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตที่อาจเหลือรอด

“ทางนี้ เร็วเข้า!” เสียงเรียกดังก้องขึ้นในความเงียบหลังจากเริ่มการ 

ตรวจค้นได้ไม่นานดึงความสนใจให้ทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ต้นเสียงมาจาก 

กระท่อมไม้ซุงหลังใหญ่ สภาพทั่วไปไม่ต่างจากกระท่อมหลังอื่น  ๆ  ที่ถูกทำลาย 
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ย่อยยับ ดูจะเสียหายหนักกว่าเสียด้วยซ้ำ ท่ามกลางความระเนระนาดมีร่างหนึ่ง 

นอนเหยียดยาว ศีรษะถูกประคองไว้บนตักของชายหนุ่มเจ้าของเสียงเรียก หยาด 

โลหิตแผ่กระจายทั่วบริเวณส่งกลิ่นคาวคละคลุ้ง ทั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ ์ 

ลมหายใจรวยรินลงทุกขณะ

ชายหนุ่มร่างสูงแหวกกลุ่มคนที่ห้อมล้อมเข้าไปทรุดลงนั่งข้างคนเจ็บแล้วใช้ 

ผ้าเช็ดหน้าของตนรองน้ำจากกระติกพก ซับหน้าให้คนเจ็บที่ค่อย  ๆ  รู้สติลืมตาขึ้น  

นัยน์ตาพร่ามัวบอกถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่ใกล้มาเยือน

“คะ...ใคร”

ไร้เสียงตอบ มือใหญ่หากแต่เรียวยาวตรวจบาดแผลตามร่างกายคนเจ็บ  

เลือดหลั่งพรั่งพรูจากบาดแผลที่ถูกฟันแทง ไม่มีบาดแผลจากกระสุนปืน ถึง 

กระนั้นก็สาหัสเกินกว่าจะช่วยเหลือได้

“ใคร!” คนเจ็บพยายามเค้นถามเสียงแผ่วเบา

“เกิดอะไรขึ้น” ชายหนุ่มไม่ตอบหากแต่ย้อนถาม คนเจ็บพึมพำไม่ได้ศัพท ์

จนคนฟังต้องขยับเข้าไปชิด แต่ก็ยังจับใจความไม่ได้

“ว่าอะไร”

ร่างที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดอาการหนักจนไม่เหลือสติ สองมืออ่อนแรงโบก 

สะบัดดุจผลักไสอะไรบางอย่าง จนผู้เอ่ยคำถามต้องคว้าจับมากุมไว้ รู้ว่าไม่มี 

ประโยชน์ที่จะซักถาม

ร่างเหยียดยาวกระตุกเกร็งรุนแรง ดวงตาทั้งสองเบิกค้างก่อนลมหายใจ 

เฮือกสุดท้ายจะหลุดลอย

“สิ้นแล้ว” เสียงบอกจากชายหนุ่มอีกคนที่คุกเข่าอยู่ไม่ไกล มือใหญ่ที่กุม 

กระชับเมื่อครู่ค่อย  ๆ คลายออกแล้วเลื่อนมาวางบนดวงตาที่เบิกค้างลูบปิดให้อย่าง 

แผ่วเบา พลางบอก

“หลับซะ อย่ากังวลห่วงใยใด  ๆ  อีก ฉันสัญญาจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุด” 

ศีรษะได้รูปก้มต่ำทำความเคารพร่างไร้วิญญาณตรงหน้าก่อนลุกขึ้นยืนหยัดตรง  

“วรุณ สั่งทหารของเราค้นให้ทั่วว่ามีใครเหลือรอดชีวิตอีกบ้าง”

ชายร่างสูงหนึ่งในสองที่ยืนอยู่หันกลับไปปฏิบัติตามคำสั่งทันที กลุ่ม 
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ชายฉกรรจ์ทั้งหมดแยกย้ายกันออกค้นทั่วหมู่บ้านนานช้ากว่าจะกลับมารายงาน

ไม่พบใครรอดชีวิต

ชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าถอนใจยาวก่อนจะมีคำสั่ง “จัดการเก็บกวาดทุกอย่าง 

ให้เรียบร้อย”

ราตรีอันเหน็บหนาวพ้นผ่าน รุ่งอรุณวันใหม่ย่างเยือน แต่แสงทองมิอาจทอลอด 

ผ่านม่านหมอกที่ปกคลุมหนาทึบทั่วหุบเขา บรรยากาศขมุกขมัวเยียบเย็นวังเวง  

ควันไฟล่องลอยอ้อยอิ่งปะปนอยู่ในอากาศ ร่างใหญ่สูงตรงเป็นสง่ายืนกอดอก 

นิ่งมองละอองสีขาวที่ครอบคลุมอยู่รอบตัว ดวงตาสีเข้มครุ่นคิดตรึกตรอง

วรุณก้าวเข้ามาพร้อมชิดเท้าทำความเคารพผู้บังคับบัญชาพลางเอ่ย “เช้าแล้ว 

ท่านน่าจะพักสักนิด”

“ยังก่อน” ‘ท่าน’  ผู้ได้รับความห่วงใยตอบกลับและเอ่ยถาม “ได้เบาะแส 

เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่า”

“จากสภาพที่เกิดเหตุ ฝ่ายที่เข้าโจมตีน่าจะเพิ่งล่าถอยไปก่อนเรามาถึง 

ไม่นาน พวกมันเจตนาฆ่าล้างหมู่บ้านเหมือนที่เคยทำกับหมู่บ้านอื่น  ๆ  ก่อนหน้า  

ที่เหลือเชื่อก็คือหมู่บ้านนี้มีขนาดใหญ่และถือเป็นศูนย์กลางของเผ่าเณรันตรา 

ซึ่งมีกองกำลังป้องกันตนเองที่แข็งแกร่งกว่าหมู่บ้านอื่นรอบนอก กลับไม่สามารถ 

ต้านทานกองโจรได้”

ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดปนสะเทือนใจเพราะสภาพ 

พินาศย่อยยับของเผ่าเณรันตรา กว่าร้อยชีวิตที่ล้มตายเกลื่อนกลาด ท่ามกลาง 

ซากความเสียหายไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว

“เท่ากับเราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งแล้วว่า  ไอ้โจรกลุ่มนี้มันไม่ใช่โจรภูเขา 

ธรรมดา” เสียงแทรกขึ้นจากคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสมทบ ชายหนุ่มผู้มาใหม่ชิดเท้า 

ทำความเคารพ  ‘ท่าน’  ก่อนเอ่ยกับเพื่อนต่อ

“พวกมันเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเรามาหลายครั้ง กี่หนแล้วที่คลาดกันชนิด 

เฉียดฉิว มันจงใจไม่ปะทะกับกลุ่มของเรา ทำเหมือนล่อหลอกปั่นหัวเราให้วิ่งวุ่น 

ตามล่า”
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“ทางนายได้อะไรมาบ้าง” วรุณเอ่ยถามนภนต์เพื่อนคู่หูที่นำกำลังส่วนหนึ่ง 

แยกไปติดตามร่องรอยกองโจร คนถูกถามส่ายศีรษะพลางหันไปรายงานผู้บังคับ- 

บัญชา “ร่องรอยสิ้นสุดที่ชายป่าด้านใต้ครับ ที่นั่นเราพบกองไฟกองใหญ่ ในนั้น 

มี...เอ่อ…” นภนต์อึกอัก ขนาดเป็นนายทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ผ่าน 

การรบและเห็นความตายมานักต่อนัก ยังต้องกลืนน้ำลายกับความสยดสยองจาก 

ภาพที่ได้พบ

“ซากศพกำลังถูกเผาไม่น้อยกว่าสิบศพ น่าจะเป็นของพวกโจร เพราะที่นี่ 

เราไม่พบศพที่คาดว่าจะเป็นพวกมันเลย รอบ ๆ ยังพบรอยเท้าม้าย่ำกระจัดกระจาย 

ไปทุกทิศทางจนยากจะตามรอยได้ ผมจึงตัดสินใจให้เลิกตาม กลับมารายงาน 

ก่อนครับ”

“ฉลาด ร้ายกาจ และโหดเหี้ยม” ผู้บังคับบัญชาสรุป ดวงตาคู่คมทอ 

ประกายจัดจ้า ขัดเคืองกลุ่มผู้ก่อการที่กระทำการดุจท้าทาย

“จากการตรวจสอบศพที่เราพบในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คาดว่าน่าจะ 

เป็นนักรบกองกำลังของเผ่า คนแก่ผู้หญิงมีบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ที่ไม่มีเลย 

คือเด็ก” วรุณรายงานในส่วนของตนต่อ

“ถูกฉุดคร่าหรืออาจหนีไปได้” ผู้เป็นเพื่อนคาดเดา

“น่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่พบศพก็ถือว่ายังมีสิทธิ์รอด ถ้าให้เดา เด็กกับ 

ผู้หญิงอาจถูกพาไปซ่อนที่ใดที่หนึ่ง”

ข้อสันนิษฐานของวรุณทำให้ผู้เป็นนายมีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึ้น การ 

กระทำของโจรกลุ่มนี้โหดเหี้ยมไร้ความปรานี ลงมือแต่ละครั้ง หมู่บ้านที่เป็น 

เป้าหมายล้วนทลายราบ ไม่ได้ต้องการเพียงทรัพย์สิน แต่รวมถึงชีวิตของเจ้าทรัพย์ 

ด้วย การก่อเหตุติด  ๆ  กันในช่วงสองสามเดือนมานี้เหมือนต้องการประกาศศักดา 

ท้าทายพระราชอำนาจในเจ้าหลวงพระองค์ใหม่แห่งรสินทรา ที่เพิ่งผ่านพระราชพิธ ี

ราชาภิเษกไปเมื่อสามเดือนก่อน

บนผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาอันสลับซับซ้อนประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง  ๆ  

อาศัยอยู่มากมาย รสินทราถือเป็นมหาอำนาจเหนือแว่นแคว้นและชนเผ่าทั้งปวง 

ในแถบนี้ หลายครั้งเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน ชนกลุ่มน้อยบางเผ่าจะกระด้าง- 
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กระเดื่องแข็งข้อตั้งตัวเป็นอริ รวมถึงกลุ่มกองโจรภูเขากลุ่มต่าง  ๆ  ที่คิดลองเชิง 

ท้าทายประมุขพระองค์ใหม่ แต่สถานะของรสินทรายังแข็งแกร่งหยัดยืนครอง 

อำนาจเหนือชนเผ่าอื่น ๆ ไว้ได้เสมอมา จวบจนถึงรัชสมัยขององค์เจ้านเรนทราธิบด ี

เนื่องจากเจ้าหลวงพระองค์นี้ขึ้นครองบัลลังก์รสินทราตั้งแต่พระชนมายุสิบห้าพรรษา 

ทำให้ต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการเพื่อใช้อำนาจในการบริหารราชกิจแทนพระองค์  

จวบจนขณะนี้พระชนมายุสมควรแก่การออกว่าราชการด้วยพระองค์เองแล้ว  

และแม้จะผ่านพระราชพิธีเถลิงราชย์แล้วก็ตาม แต่ราชกิจส่วนใหญ่กลับยังอยู่ 

ในความดูแลของ  ‘ใครบางคน’  ที่เคยเป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค ์ 

ติดตามมาด้วยข่าวลือหลากหลายกระแสถึงความไม่เอาไหนขององค์เจ้า รวมไปถึง 

ข่าวลือเรื่องความเจ้าสำราญที่เจ้าหลวงพระองค์ใหม่ขยันรับสาวสรรนางกำนัลหน้าตา 

จิ้มลิ้มเข้าสู่พระตำหนักไม่ขาด

ยิ่ง  ‘ข่าวลือ’  ในด้านลบของเจ้าหลวงพระองค์ใหม่แห่งรสินทราขจรไกล  

ภาพพจน์ขององค์เจ้าหลวงยิ่งดูย่ำแย่ในสายตาชนเผ่าซึ่งอยู่ภายใต้พระราชอำนาจ

“ร่องรอยการรื้อค้นทำลายมีทั่วไปหมด บางศพโดนทรมานก่อนฆ่า ยิ่ง 

ศพที่เราพบในกระท่อมหลังใหญ่นั่น ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่ากับภรรยา  

ทั้งคู่มีร่องรอยถูกกรีดเป็นแผลเหวอะหวะเต็มไปหมด ดูเหมือนพวกมันต้องการ 

อะไรบางอย่างจากผู้ตาย”

ชายหนุ่มละจากความคิดของตนหันมาสนใจสิ่งที่วรุณกำลังพูด

“อะไรที่พวกมันต้องการ” นภนต์ที่ยืนร่วมฟังเอ่ยถามคู่หู

“เณรันตราครอบครองยอดรัตตคีรีที่เชื่อกันว่าอุดมด้วยสินแร่รัตนชาติ  

แต่ชาวเณรันก็ประสบปัญหาในด้านพื้นที่สูงชัน ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก 

ทำเกษตรกรรม สภาพดินและน้ำ อีกทั้งอากาศอันหนาวเย็นจับจิตก็ไม่อำนวย  

ทำให้ต้องพึ่งพารสินทราตลอดมา รวมถึงเรื่องการใช้รสินทราเป็นเส้นทางค้าขาย 

อัญมณีและซื้อสินค้าที่จำเป็นกลับมาสู่เผ่า”

“ที่นายพูดมันก็น่าคิด” คนเป็นเพื่อนคล้อยตาม ในขณะที่อีกคนยังยืนนิ่ง 

เหมือนคิดอะไรบางอย่าง

“เณรันตรามั่งคั่ง แต่ก็ขาดแคลน ซ้ำยังถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเล่นงาน 
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อยู่เนือง  ๆ แต่พวกเขาก็ไม่เคยย้ายถิ่นพำนักไปจากรัตตคีรี ครอบครองที่นี่มา 

ยาวนานโดยไม่เคลื่อนย้ายอพยพไปไหน เพราะอะไร”

คล้าย  ‘ท่าน’  รำพึงกับตัวเอง แต่สองคนสนิทก็ทำท่าคิดหนัก ช่วยนึกหา 

เหตุผล

“อาจเพราะเหมืองเพชรของพวกเขาอยู่ที่นี่” วรุณเดา

“เหมืองเพชรที่ว่ามันมีอยู่จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่า ไม่มีใคร 

รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือส่วนใดของรัตตคีรี มีความพยายามจากหลายกลุ่มหลายพวก 

ที่จะค้นหาสิ่งที่พวกเณรันครอบครองอยู่ แต่ก็ไม่เคยมีใครพบ มันถูกเก็บงำเป็น 

ความลับตลอดมา”

ที่นภนต์พูดเป็นสิ่งที่ผู้ฟังอีกสองคนทราบมาก่อนแล้ว เผ่าเณรันตรา 

ครอบครองแหล่งแร่รัตนชาติล้ำค่าอันเป็นที่ปรารถนาของผู้คนก็จริง แต่น่าแปลก 

ที่หินสูงค่าเหล่านั้นถูกจำกัดจำนวนในการจำหน่าย ในแต่ละปีนอกจากบรรณาการ 

ด้วยเพชรดิบตามข้อตกลงระหว่างเณรันตรากับรสินทราแล้ว  จำนวนเพชร 

ที่นำออกสู่ท้องตลาดนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ที่อยาก 

ครอบครอง ชาวเณรันตราแลกเปลี่ยนเพื่อยังชีพเท่านั้น ไม่เคยคำนึงถึงความ 

มั่งคั่งร่ำรวย ความเป็นอยู่ของชนเผ่านี้แทบไม่ต่างไปจากเมื่อห้าสิบหรือร้อยกว่าปี 

ก่อน พวกเขาอยู่อย่างสงบ สันโดษ เก็บตัวเงียบเชียบท่ามกลางความหนาวเย็น 

ของขุนเขา ไม่ติดต่อหรือสนใจคบค้าสมาคมกับชนเผ่าอื่นเป็นพิเศษ

‘ท่าน’ ถอนใจเฮือกก่อนตัดบท “ช่างเถอะ ประเด็นของเราตอนนี้คือตามหา 

ผู้รอดชีวิตและสืบหาว่าใครเป็นผู้กระทำการหยาบช้าโหดเหี้ยมขนาดนี ้ ไม่ใช่ตามหา 

สมบัติของคนอื่น จัดเวรยามคนของเราแล้วพักผ่อนเอาแรงกันได้แล้ว พรุ่งนี้ 

ค่อยออกเดินทาง”

แสงตะวันลับยอดไม้ไปไม่ทันไร รอบด้านก็มีแต่ความสลัวรางทั้งที่เพิ่งเป็นเวลา 

บ่ายคล้อย ม่านหมอกเริ่มกระจายตัวปกคลุมไม่ต่างกับยามเช้า อากาศเย็นเยือก 

โจมตีเข้าหาขบวนเดินทางอย่างรวดเร็วทันทีที่ไม่เหลือลำแสงแห่งวัน

“สำรวจพื้นที่แล้วหยุดพักได้”
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กลุ่มคนกระจายตัวตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา วรุณกับนภนต์ชักม้าเข้ามา 

ขนาบข้างผู้เป็นนาย “กว่าจะสว่างก็เกือบครึ่งค่อนวัน เห็นแสงเห็นฟ้าแค่สองสาม 

ชั่วโมงก็เริ่มจะมืดอีกแล้ว อย่างนี้จะทำอะไรได้” วรุณบ่นพึมพำ

“ป่าดิบทึบขึ้นทุกที หายใจก็ลำบาก แถมหนาวเหน็บเย็นยะเยือกมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ  แบบนี้ไม่น่าจะมีใครอาศัยอยู่ได้ ผมว่าเราหยุดค้นหากันแค่นี้เถอะครับ 

ขืนไปต่อพวกเราเองนั่นแหละจะแย่” นภนต์หันไปเอ่ยเชิงหารือกับ  ‘ท่าน’  ที่ 

กวาดสายตามองรอบบริเวณ

คนเป็นนายเองก็รู้ในข้อนี้เช่นกัน แม้ทหารในหน่วยจะได้รับการฝึกฝน 

ให้ทนทานกับทุกสภาพอากาศ แต่ความหนาวอันหนักหนาสาหัสที่กำลังเผชิญอยู่ 

เกินกว่าความหนาวเย็นปกติในเขตเทือกเขารสินทรามาก หากพำนักอยู่นานจะเป็น 

ผลเสียมากกว่าผลดี

“แค่พื้นที่เชิงเขายังหนาวสั่นกันขนาดนี้ แล้วบนยอดรัตตคีรีจะขนาดไหน” 

วรุณ ชายหนุ่มผู้มาจากเขตที่ราบของรสินทราออกอาการฟันกระทบกันมากกว่า 

นภนต์ที่เป็นคนจากเผ่าชินนาห์ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่สูงขึ้นมา

“ก็ขนาดมีหิมะปกคลุมทั้งปี พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นน้ำแข็ง นายว่าจะ 

ขนาดไหนล่ะ” คนชินกับอากาศหนาวมากกว่ายอกย้อนเพื่อน

‘ท่าน’  ตวัดตัวลงจากหลังม้า ไม่สนใจเรื่องโต้แย้งลับฝีปากกันของคนสนิท 

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คุ้นชินมานาน เนื่องจากร่วมกิน นอน ฝึก เที่ยวด้วยกันมา 

เกือบยี่สิบปี ปล่อยหน้าที่ดูแลพาหนะของตนให้นภนต์แล้วเดินแยกไปสำรวจ 

ด้านหนึ่งเงียบ  ๆ จริงอย่างที่คนของเขาบอก สภาพอากาศและพื้นที่แบบนี้จะมี 

สิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ เพราะแม้แต่สัตว์ก็ยังไม่มีผ่านมาให้เห็นสักตัว

ชายหนุ่มเดินห่างจากจุดที่ทหารกำลังเตรียมกองไฟ และบางส่วนเริ่มลงมือ 

หุงหาอาหารดูแลกางกระโจมที่พักในค่ำคืนนี้ พลางครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ต่าง  ๆ  

แต่แล้วดำริทั้งปวงก็มีอันต้องยุติเมื่อพุ่มไม้ด้านข้างสั่นไหวน้อย  ๆ  คล้ายได้รับ 

แรงสะเทือน ฝีเท้าที่ก้าวเอื่อย  ๆ  หยุดชะงักนิ่ง สายตาจับจ้องตรงไปยังจุดที่ 

ก่อเกิดความสงสัย ทว่าทุกอย่างกลับเงียบเชียบเหมือนเป็นแค่สายลมพัดผ่าน 

ใบไม้ไหวเท่านั้น
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เมื่อทุกอย่างนิ่งสนิทปราศจากเสียง คนจับจ้องส่ายหน้ากับตัวเองนิด  ๆ  

แล้วก้าวเดินผ่านไปอย่างไม่สนใจอีก

แค่เพียงคล้อยหลังร่างสูง พุ่มไม้ก็สั่นไหวอีกครั้งก่อนที่ใบหน้าขะมุกขะมอมเป็น 

ด่างดวงดำปื้นจะค่อย  ๆ  โผล่ออกมา

	 “เฮ้อ! เกือบไปแล้ว” เสียงที่ดังขึ้นข้าง  ๆ  ทำให้คนที่โผล่หัวออกมามุด 

กลับเข้าไปใหม่ ก่อนที่เสียงโอดครวญอีกเสียงจะดังตามมา

“โอ๊ย! เขกหัวข้าทำไม”

“หุบปากเลยเจ้าสีเธ เดี๋ยวเจ้าคนนั้นได้ยิน ย้อนกลับมาจะซวยกันหมด”  

เสียงดุห้วนสำทับ แต่ไม่ได้รับความยำเกรงเท่าไหร่เพราะมีเสียงยอกย้อนทันควัน

“พี่เสียงดังกว่าข้าอีก ถ้าเจ้าคนนั้นย้อนกลับมาก็เพราะเสียงพี่นั่นแหละ”

“ยังจะมาเถียง ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามตาม  ๆ ยังจะแอบตามมาจนได้” 

เสียงคนพี่เบาลง แต่ยังไม่คลายความเข้มงวด

“ก็ข้าเป็นห่วงพี่ จะปล่อยให้มาคนเดียวได้ยังไง อันตรายออก” อีกเสียง 

ยังเถียง

“ทำเป็นปากดี ตัวกะเปี๊ยกแค่นี้เกิดอะไรขึ้นจะช่วยอะไรข้าได้ เป็นภาระ 

ข้าละไม่ว่า”

“เป็นภาระที่ไหน ข้าตั้งใจมาเป็นเพื่อนพี่ต่างหาก เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกัน 

แล้วตัวข้าก็เกือบจะโตเท่าพี่แล้วด้วย พี่ต่างหากตัวนิดเดียว อีกไม่กี่ปีข้าก็ไล่ทัน 

แล้ว”

“ไอ้สีเธ เดี๋ยวเหอะ” สองคนมัวทุ่มเถียงจนลืมระวังตัว และไม่ทันเห็นว่า 

บัดนี้มีบุคคลที่สามยืนกอดอกร่วมฟังอยู่ไม่ไกล

“ข้าว่าเจ้าสองคนหยุดทะเลาะกันแล้วหันมาตอบคำถามข้าจะดีกว่า” เสียง 

ใหม่ที่แทรกเข้ามาประดุจระฆังหมดยกให้คนตัวเล็กสองคนในชุดสีทึบทึมหนาเตอะ 

ที่แอบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้สะดุ้งเฮือก เงียบกริบทันควัน

“ลุกขึ้นมาทั้งคู่นั่นแหละ แล้วเดินออกมา อย่าตุกติก” คำสั่งเสียงเข้มจาก 

บุรุษร่างสูงทำให้  ‘เด็ก’  สองคนมองหน้ากันเป็นเชิงปรึกษา ก่อน  ‘ลูกพี่’  จะกลอกตา 
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และพึมพำขมุบขมิบให้  ‘ลูกน้อง’  อ่านปากได้ว่า ‘เผ่น!’

ไม่ต้องบอกซ้ำสอง ร่างสูงต่ำไล่เลี่ยก็เผ่นกระเจิงไปคนละทิศ

‘ท่าน’  มองซ้ายขวาสลับกัน ก่อนตัดสินใจเลือกตามคนที่เดาว่าน่าจะเป็น 

ลูกพี่ เหตุผลน่ะหรือ ก็เจ้านั่นตัวสูงและโตกว่าอีกคนที่ค่อนข้างผอมเพรียวกว่า  

จับลูกพี่ได้ เดี๋ยวลูกน้องมันก็ต้องวิ่งกลับมา

อากาศหนาว  ๆ  แบบนี้ ออกกำลังด้วยการวิ่งนิด  ๆ  หน่อย  ๆ ร่างกายจะได้ 

อบอุ่นขึ้น

‘ท่าน’  สรุปกับตัวเองก่อนจะไล่กวดตามไป

หมอกลงจัดมากขึ้นทุกที เมื่อรวมกับต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นระเกะระกะเป็นอุปสรรค 

กั้นขวาง ทำให้คนไล่กวดพลาดโอกาสคว้าจับร่างที่โกยสุดฝีเท้าหลายต่อหลายครั้ง  

แต่ก็ยังคงตามติดไม่ลดละ เพราะเล็งเห็นแล้วว่ายิ่งวิ่งเจ้าตัวเล็กก็ยิ่งช้าลง ไม่ไว 

อย่างกับปรอทเหมือนตอนแรก หลายครั้งถึงกับหยุดหอบก่อนจะออกวิ่งต่อไป 

เมื่อเห็นว่าถูกไล่กระชั้นมา บางครั้งก็กลิ้งหลุน  ๆ  ไปตามทางลาดเพราะเสียหลัก 

สะดุดโน่นเกี่ยวนี่จากความรุ่มร่ามของเสื้อผ้า ยิ่งทำให้ช้าลงไปอีก

“เสร็จละ หนีไม่รอดแล้ว”

คนถูกไล่ตามจนมุมอยู่ที่ลาดเนินสูงชัน จะกลับทางเดิมก็ถูกดักไว้แล้ว

“จะไปไหน ยอมให้จับเสียตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยแล้ว” ร่างสูง 

ว่าพลางย่างสามขุมเข้าหา อีกฝ่ายถอยหลังหนีช้า  ๆ ไม่ยอมจำนนง่าย  ๆ ความ 

ขมุกขมัวของอากาศทำให้เห็นหน้าค่าตากันไม่ชัดนัก

“ข้าแค่มีเรื่องอยากจะถาม ไม่ได้คิดร้าย ไม่ต้องกลัว” ‘ท่าน’  พยายาม 

กล่อมระหว่างค่อย  ๆ  สืบเท้าขยับเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น

ไม่มีเสียงโต้ตอบกลับมา ฝ่ายหนียังถอยร่นไปเรื่อย  ๆ จนเกือบสุดปลายเนิน 

ที่ลาดเอียงด้านหลัง

ชายหนุ่มตัดสินใจพุ่งเข้าไปรวบตัว  ‘เด็ก’ แต่เพราะความตระหนก ร่างนั้น 

จึงขยับถอยแล้วเสียหลักหงายหลังทิ้งตัวลงสู่ความว่างเปล่าเบื้องล่าง เป็นผลให้  

‘ท่าน’ ที่คว้าจับได้แค่ข้อมือต้องโจนตาม ร่างสองร่างกลิ้งหลุน ๆ ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง
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ฝ่ายผู้ใหญ่ในฐานะที่เคยฝึกและควบคุมกองทหารแม้ตอนแรกจะม้วนกลิ้ง 

ไม่เป็นท่า แต่เมื่อตั้งสติได้ก็พยายามเก็บคองอเข่าป้องกันส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย 

ให้มากที่สุด แวบหนึ่งนึกห่วงเด็กที่กลิ้งลงมาพร้อมกัน แต่ไม่สามารถช่วยเหลือ 

อะไรได้ โลกหมุนอยู่ไม่นานก่อนจะนิ่งสนิท สติการรับรู้ดับวูบไปชั่วขณะ
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๒

ละอองหมอก  รวมตัวกันกลายเป็นหยดน้ำเล็ก  ๆ  เกาะตาม 

กิ่งก้านใบไม้แล้วไหลรวมค่อย  ๆ  หยาดหยดตกลงบนพื้นดินและร่างของคนที่ 

สลบไสล ความเย็นเยียบของน้ำค้างปลุกสติให้ฟื้นตื่น ‘ท่าน’  ค่อย  ๆ  ลำดับความ 

ถึงสาเหตุที่ทำให้ลงมานอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนี้  ชายหนุ่มลองขยับแขนขาและ 

พบว่าไม่มีส่วนใดแตกหักเสียหายนอกจากริ้วรอยขีดข่วนเล็กน้อยตามร่างกาย  

เศษซากใบไม้ที่ทับถมกันแน่นหนาใต้พื้นทำหน้าที่ต่างเบาะรองรับช่วยให้ไม่บาดเจ็บ 

มากนัก หลังจากสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงหันไปสนใจเพื่อนร่วมชะตากรรม 

ที่หมอบอยู่ไม่ไกลและเริ่มรู้สึกตัวแล้วเช่นกัน

“เปน็ไงบา้ง ลกุไหวไหม” แสดงความหว่งใยพรอ้มขยบัลกุจะเขา้ไปชว่ยเหลอื 

แต่อีกฝ่ายกระถดกายถอยหนีพลางระดมปากิ่งไม้ใบไม้แห้งเข้าใส่เขาไม่ยั้ง

“เฮ้! หยุด  ๆ คุยกันก่อนไอ้หนู”

นอกจากจะไม่หยุดตามคำสั่งแล้ว อะไรที่อยู่ใกล้ตัวใกล้มือมันก็คว้ามา 

ประเคนใส่ไม่ยั้ง ผู้ใหญ่จึงตัดสินใจพุ่งเข้ารวบตัวไว้ก่อนจะโดนท่อนไม้ขนาด 

เหมาะมือที่เจ้าตัวเล็กฉวยขึ้นมาเตรียมฟาด เมื่อจัดการปลดท่อนไม้ออกจากมือ 

อีกฝ่ายได้สำเร็จ ก็ใช้สองแขนต่างเชือกรัดกักร่างในชุดรุ่มร่ามไว้กับตัว ฝ่าย 

ตรงข้ามหอบจนตัวโยน แรงต้านทานขัดขืนน้อยลง ผ้าที่ใช้โพกพันศีรษะหลุดลุ่ย 

เผยให้เห็นผมยาวถักเปียเกล้าสูงขมวดพันกันไว้ ‘ท่าน’  ค่อนข้างประหลาดใจและ 

ชักไม่แน่ใจแล้วว่าคนที่ดีดดิ้นขัดขืนอยู่ในอ้อมแขนขณะนี้เป็นหญิงหรือชาย

ขณะที่เผลอสติเพียงนิด อีกฝ่ายเห็นช่องทางเอาตัวรอดจึงกัดเข้าที่ท่อนแขน 
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ชายหนุ่มแบบไม่พลาดเป้า

“โอ๊ย! ไอ้เด็กบ้า คนหรือหมาเนี่ย” แม้จะเป็นการกัดผ่านเนื้อผ้าหนา แต ่

ก็เรียกเลือดได้ ความเจ็บทำให้เผลอสะบัด คนตัวเล็กกลิ้งหลุน  ๆ  หลุดออกไป  

พอตั้งตัวได้ก็ตั้งท่าจะวิ่ง แต่ก็ต้องหน้าหงายเมื่อถูกกระตุกหางเปียดึงกลับมา

“โอ๊ย!” เจ้าตัวแสบร้องลั่น “ปล่อยนะ ไอ้โจรชั่ว ไอ้ผู้ใหญ่รังแกเด็ก”  

เสียงเล็กค่อนข้างทุ้มคล้ายเสียงเด็กหนุ่มเพิ่งแตกพานร้องด่า มือหนึ่งจับผม 

ตัวเองไว้เพื่อบรรเทาความเจ็บจากแรงดึง

“ก็เด็กอยากรังแกผู้ใหญ่ก่อนทำไมล่ะ ถ้ายอมให้จับดี  ๆ  ก็ไม่ต้องเจ็บตัว 

แล้ว ว่าไง คราวนี้จะยอมได้หรือยัง” ผู้ใหญ่ไม่ได้ละอายใจแม้แต่น้อยที่ได้ชื่อว่า 

รังแกเด็ก

“ยอมแล้ว  ๆ ปล่อยซะทีสิ”

แรงดึงที่ผมลดลง แต่พอขยับตัว แรงกระตุกก็ย้ำอีกครั้งพร้อมคำสั่งสำทับ 

“อย่าเล่นลูกไม้”

“ก็บอกว่ายอมแล้วไง เจ้าจะเอาอะไร ทรัพย์สินเงินทองข้าไม่มีให้หรอกนะ 

ทีบ่า้นขา้ยากจนมาก ไมม่อีะไรจะใหเ้จา้ แลว้ตอนนีข้า้กก็ำลงัหลงปา่หาทางกลบับา้น 

ไม่ได้”

คำออกตัวเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ฟังตามมาด้วยคำบอก

“ข้าไม่ใช่โจร ไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินอะไรจากเจ้า ที่ตามมาก็แค่มีเรื่อง 

อยากจะถาม”

“แค่จะถาม! แล้วไล่กวดแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะ” ‘เด็ก’  ขึ้นเสียงอย่าง 

ลืมตัว

“ก็ใครใช้ให้เจ้าวิ่งหนีอย่างเอาเป็นเอาตายล่ะ พฤติกรรมน่าสงสัย ข้าก็เลย 

ต้องไล่กวด”

คนมีพฤติกรรมน่าสงสัยพึมพำขมุบขมิบกับตัวเอง สรรเสริญอีกฝ่ายอยู่ 

ในใจ

“เอาละ งั้นเจ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามมา ถ้าตอบได้ข้าจะตอบ เสร็จแล้ว 

จะได้กลับบ้านใครบ้านมัน”
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จะบ้านใครบ้านมันได้หรือเปล่า เขายังสงสัย เพราะตอนนี้ก็มืดลงทุกขณะ 

แล้วกลิ้งลงมาอยู่ตรงไหนในอาณาเขตกว้างใหญ่ของขุนเขาก็ไม่รู้ ปีนกลับขึ้นไป 

แล้วจะไปโผล่ที่ไหนก็ยังไม่รู้อีก

“เจ้าชื่ออะไร เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อายุเท่าไหร่” ‘ท่าน’  เลือกถามในสิ่งที่ 

ต้องการรู้ ไม่พูดถึงปัญหาที่ตนรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแน่  ๆ 

“มีตาก็ดูเอาสิว่าข้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย” คำตอบกวนโทสะ แต่คนฟังยัง 

เฉย รอฟังคำตอบอย่างตั้งใจ มือยังไม่คลายจากหางเปียดั่งพร้อมจะกระตุกเสมอ 

หากถูกยอกย้อนจนอดไม่ได้ คนอยากกวนถอนใจเฮือก กระแทกเสียงใส่

“ข้าชื่อจินเต ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ชาย อายุสิบหก” เจ้าตัวลดอายุตัวเอง 

ลงหลายปี ให้เห็นว่าเป็นเด็กน่าจะปลอดภัยกว่าให้เห็นเป็นผู้หญิง สลัวอย่างนี้ 

เห็นกันไม่ชัด อย่างไรก็ต้องหาโอกาสหนีให้ได้

“เผ่าอะไร”

คำถามต่อมาได้รับคำตอบเป็นการส่ายหน้าตามด้วยเสียงยั่วยวนกวนโทสะ

“เจ้าบอกว่าตัวเองไม่ใช่โจร ถ้าเป็นสุภาพชน เจ้าก็สมควรแนะนำตัวเอง 

ด้วยเช่นกัน” ชายหนุ่มจ้องคนพูดอย่างพินิจจนคนถูกมองเริ่มรู้สึกอึดอัด

“ก็ถูกของเจ้า ข้าผิดเอง ขอโทษก็แล้วกัน เอาเป็นว่าข้าชื่อธาตรี เห็น  ๆ  

อยู่ว่าเป็นผู้ชาย อายุมากกว่าเจ้าสิบห้าปี และข้าเป็นทหารจากรสินทรา”

คำว่าทหารจากรสินทราดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับเจ้าเด็กจินเตอยู่ไม่น้อย  

เพราะมันหันมามองตรง  ๆ  เป็นครั้งแรก แม้ท่าทางจะยังกังขาอยู่มาก

“เป็นทหารจริง  ๆ  หรือ”

“ใช่สิ จะโกหกทำไมล่ะ” คนเป็นทหารตอบคำถามอย่างใจเย็น

“ช่วงนี้มีข่าวโจรออกปล้นสะดมบ่อยครั้ง ข้าก็ต้องระแวงไว้ก่อนสิ ว่าแต่  

เจ้าบอกว่าเป็นทหารจากรสินทราแล้วขึ้นมาถึงที่นี่ทำไม”

“เมื่อสองสามวันก่อนหมู่บ้านชาวเณรันตราถูกปล้น เจ้ารู้ข่าวบ้างหรือเปล่า”

ธาตรีไม่ได้ตอบ แต่ถามกลับไปพลางสังเกตอาการแล้วก็เห็น  ‘เด็ก’  สะดุ้ง 

นิด  ๆ ก่อนจะเกลื่อนกิริยาได้เป็นปกติ เรียกว่าถ้าไม่จ้องจับผิดก็คงไม่เห็น จาก 

คำพูดจาโต้ตอบพอจะเดาได้ว่าเจ้าเด็กนี่ฉลาดเป็นกรด ที่สำคัญคือมีบางอย่าง 
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ที่มันพยายามปิดบังไว้ แต่ให้ฉลาดแค่ไหนยังไงเด็กก็เป็นเด็กวันยังค่ำ ตะล่อม 

ถามอีกไม่นานก็น่าจะคายความลับออกมาหมด

ชายหนุ่มขยับลุกขึ้นยืนพลางคว้าแขนคนตัวเล็กที่สูงเพียงไหล่ให้ลุกยืนตาม

“อากาศเย็นลงเรื่อย  ๆ เราไปหาที่พักค้างคืนกันก่อนดีกว่า”

“เดี๋ยวสิ! ข้าอยากรู้เรื่องโจรปล้นหมู่บ้านชาวเณรัน ผลล่ะ ผลเป็นยังไง  

พวกเขาปลอดภัยดีใช่ไหม พวกโจรมันล่าถอยกลับไป ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม” 

สองมือเล็กจับแขนคนตัวโตกว่าเขย่าเพื่อขอคำตอบ ไม่ยอมเดินตามไปง่าย  ๆ  

ความร้อนอกร้อนใจปนคาดหวังเจืออยู่ในน้ำเสียงของเจ้าตัว

“เจ้าจะอยากรู้ไปทำไม หรือว่าเจ้าเกี่ยวอะไรกับหมู่บ้านนั้น”

“ตอบข้าก่อน ที่นั่นเป็นยังไงบ้าง ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม”

ธาตรีถอนใจ เห็นอาการของเจ้าเด็กนี่แล้วไม่อยากตอบคำถามสักนิด  

คำตอบของเขาอาจเลวร้ายในความรู้สึกของคนฟังอย่างที่สุด เด็กนี่อาจเป็น 

ลูกหลานในหมู่บ้านที่หนีออกมาเที่ยวเล่นเพลิดเพลินจนหลงทาง แต่ก็โชคดี 

เป็นเหตุให้รอดพ้นจากพวกโจรอำมหิตพวกนั้น

“ทั้งหมู่บ้านตายหมดไม่เหลือ”

เหมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงผ่าลงกลางใจผู้ฟัง มือที่จับแขนอีกฝ่ายเขย่าถาม 

เมื่อครู่ร่วงผล็อยสิ้นเรี่ยวแรง ก่อนทั้งร่างจะทรุดลงกองกับพื้น แม้บรรยากาศจะ 

สลัวราง และดวงหน้าเจ้าเด็กจินเตนั้นมอมแมมจนแทบจะมองหาความขาวไม่เจอ 

แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาทางสีหน้าแววตาคือความเจ็บปวดเศร้าหมองอย่างลึกซึ้ง  

ความหม่นมัวปกคลุมรอบกาย ทั้ง  ๆ  ที่ไร้น้ำตาและเสียงสะอื้น แต่กลับสัมผัสได้ 

ถึงความร้าวรานจนแทบแหลกสลาย

“ไม่มีใครรอดชีวิตจริง  ๆ  หรือ” เสียงแผ่วเบา แต่เปี่ยมไปด้วยความหวัง

“ไม่ พวกเราตรวจค้นจนทั่วแล้ว ไม่พบใครรอดชีวิต” เขาไม่ได้ถ่ายทอด 

สภาพการณ์อันโหดเหี้ยมเลวร้ายที่ได้พบเห็นให้เด็กฟังเพราะคิดว่าไม่เหมาะ  

เด็กนั้นนิ่งอีกนานก่อนจะมีคำถามใหม่

“แล้วศพของทุกคนล่ะ”

“พวกทหารช่วยกันเป็นธุระจัดการให้แล้ว ไม่ต้องห่วง”
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จินเตพยักหน้ารับ กิริยาผิดแปลกไปจากเดิมราวกับคนละคน นิ่งไปนาน 

ก่อนจะมีเสียง  “ขอบใจ”  ตามมาแผ่วเบา

“ไม่เป็นไร มันเป็นหน้าที่”

คำตอบของนายทหารจากรสินทราทำให้คนฟังหลับตา พยายามสะกด 

ความรู้สึกอาดูรทุกข์เทวษที่คลุ้มคลั่งอยู่ในใจให้อยู่ภายใต้คำว่า  ‘อดทน’ และ ‘หน้าที่’  

เพราะนับจากนี้สองคำนี้คือสิ่งที่ต้องทำให้ได้ มีอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการ  

อีกหลายสิบชีวิตที่ฝากไว้ในกำมือ อ่อนแอไม่ได้ ร้องไห้ไม่ได้ เพราะตอนนี้ 

‘จินเต’ ไม่ใช่น้องน้อยให้ใคร ๆ มาคอยดูแลปกป้อง แต่ต้องเป็นผู้พิทักษ์และรักษา  

‘ความลับแห่งรัตตคีรี’  ให้คงอยู่ต่อไป

แสงไฟจากกองเพลิงให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นมาจากฝีมือการก่อของเด็ก 

นับว่าเจ้าตัวเตรียมพร้อมยิ่งกว่าเขาที่เป็นผู้ใหญ่เสียอีก เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวธาตรี 

ตอนนี้ นอกจากเสื้อผ้าและชุดคลุมเนื้อหนาที่สวมใส่กันหนาวแล้ว  ก็มีเพียง 

มีดสั้นพกติดตัวอีกหนึ่งเล่มเท่านั้น ความที่เป็นนายอยู่เหนือใคร ๆ ทำให้บางครั้ง 

เขาก็ลืมสิ่งจำเป็นยามออกภาคสนามเนื่องจากมีคนจัดเตรียมทั้งหมดให้อยู่แล้ว

“แค่นี้ก็น่าจะพอใช้ไปได้ทั้งคืน” ชายหนุ่มวางกิ่งไม้แห้งและขอนไม้ผุหัก 

ที่หอบมาเต็มอ้อมแขนเพิ่มลงไปในกองไม้ของเดิม พลางเอ่ยเป็นเชิงปรึกษากับ 

เด็กที่เอาแต่นั่งนิ่งเหม่อลอยไม่ขยับเขยื้อนไปไหน ธาตรีทรุดลงนั่งตรงข้าม เริ่ม 

มองสำรวจเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกครั้งเมื่อบรรยากาศกระจ่างตามากขึ้น โถงถ้ำ 

ที่พักอาศัยในคืนนี้มีความกว้างและลึกไม่มากนัก พอหลบน้ำค้างกั้นแรงลมได้ 

เท่านั้น แต่ผลดีคือทำให้แสงน้อยนิดจากกองไฟส่องสว่างทั่วถึง ความหนาวเย็น 

ที่แผ่ปกคลุมค่อยบรรเทาลง

มองอยู่สักพักโดยที่อีกฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะรู้ตัว ชายหนุ่มจึงเอ่ยถาม “เจ้า 

เป็นชาวเณรัน?”

เงียบ จนคิดว่าจะไม่ได้คำตอบ แต่แล้วอีกฝ่ายก็พยักหน้ารับช้า  ๆ 

“แล้วทำไมถึงมาอยู่กลางป่าคนเดียวแบบนี้ได้”

“หลงทาง” จินเตตอบสั้น  ๆ สายตายังมองไกลออกไปในความมืดด้านนอก
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“แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อไป” คำถามนี้มีผลให้คนนั่งนิ่งซึมกะทือเหลียวมา 

มองนิดหนึ่ง พลางว่า

“ข้าจะกลับไปเคารพศพท่าน...ท่านหัวหน้าเผ่าและคนอื่น  ๆ  ที่เสียชีวิต”

“หลังจากนั้นล่ะ ที่นั่นไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เจ้าจะอยู่ยังไงตัวคนเดียว”  

เงียบไปอีก แต่แววตาที่เคยมองเหม่อเริ่มมีความรู้สึกอื่นเข้ามาปะปน

“เจ้ามีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างหมู่บ้านบ้างหรือเปล่า”

เด็กส่ายหน้าแล้วย้อนถามเรียบ  ๆ “ท่านจะกลับรสินทราเมื่อไหร่”

ธาตรีประหลาดใจในคำถาม แต่ก็ยอมตอบ “ยังไม่มีกำหนดแน่นอน จริง ๆ  

อยากลาดตระเวนตรวจตราแถวนี้อีกสองสามวันก่อนแล้วค่อยกลับไปรายงาน 

เบื้องบน แต่ต้องดูสถานการณ์อีกที ถามทำไม” ท้ายประโยคย้อนถาม กว่าจะได ้

คำตอบก็ต้องรออีกนานโข

“ข้าไม่มีที่ไป ขอไปด้วยคนได้ไหม”

แม้จะมีความสงสัยเคลือบแคลงในท่าทีค่อนข้างแตกต่างจากเด็กทั่วไป แต ่

ชายหนุ่มก็พยักหน้าอนุญาต การหอบหิ้วเด็กสักคนกลับรสินทราไม่ได้เป็นภาระ 

อะไรมากมาย เขามีปัญญาเลี้ยงได้สบายอยู่แล้ว ดีกว่าปล่อยให้ต้องไปตกระกำ- 

ลำบากระหกระเหินกลางป่ากลางเขาตามลำพัง

หลังจากได้รับอนุญาต จินเตก็นั่งเงียบต่อ ร่างเล็กภายใต้เสื้อผ้ารุ่มร่าม 

ปกปิดมิดชิด กอดเข่าคางเกยจ้องมองแสงไฟโดยไม่สนใจเวลาที่ล่วงเลย

“หิวหรือเปล่า แถวนี้ไม่เห็นมีอะไรพอจะเป็นอาหารได้เลย” ผู้ใหญ่ชวนคุย 

เพราะไม่อยากเห็นอีกฝ่ายจมจ่อมอยู่กับความเศร้า

“แถบนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรอาศัยอยู่หรอก หลงมาบ้างก็พวกหมาจิ้งจอก  

เสือดาวหิมะ แต่อย่าเจอจะดีกว่า เพราะเผลอ ๆ เราจะกลายเป็นอาหารของพวกมัน 

แทน” เด็กเปรยขึ้นมาเหมือนจะรู้ความคิดของผู้ฟัง ขยับตัวเปลี่ยนท่านั่ง ล้วงเอา 

ห่อผ้าออกมาพลางบอก “ข้าพอจะมีเสบียงเหลือติดตัวบ้างนิดหน่อย ถ้าหิวก็กิน 

เถอะ”

ชิ้นเนื้อแห้ง ๆ หลายชิ้นห่ออยู่ในใบไม้ขนาดใหญ่ทับด้วยผืนผ้าอีกชั้นถูกแกะ 

ยื่นส่งให้ ธาตรีส่ายหน้าปฏิเสธ
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“ขอบใจ แต่ข้าไม่หิว เจ้ากินเถอะ”

“ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็หยิบไปได้เลย ข้าวางไว้ตรงนี้แหละ” จินเตบอกพลางห่อ 

เก็บอาหารแห้งกลับคืนแล้ววางลงใกล้  ๆ  กองไฟในระยะที่อีกฝ่ายเอื้อมมือหยิบถึง

“ข้าง่วงแล้ว ขอนอนก่อนนะ ท่านเองก็รีบพักผ่อนเถอะ” ร่างเล็กเอนกาย 

พิงผนังถ้ำด้านหนึ่ง หลับตาพลิกตัวตะแคงข้าง ผินหลังให้กองไฟ ซ่อนหน้าใน 

ความมืด

ธาตรีไม่เซ้าซี้ชวนคุยอีกเพราะรู้ว่าข่าวร้ายที่จินเตได้รับต้องใช้เวลาสักระยะ 

ในการทำใจ ชายหนุ่มหยิบท่อนไม้ใส่ลงในกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้มากขึ้น 

ยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งเย็นยะเยือกจนต้องเหลือบมองคนหันข้างหนีจากกองไฟด้วย 

ความเป็นห่วง แต่พอเห็นว่าร่างเล็กยังคงนอนนิ่ง ไม่มีอาการสั่นสะท้านจาก 

อุณหภูมิที่ลดต่ำลงก็คลายใจ ชายหนุ่มเอนกายกอดอกพิงผนังถ้ำแล้วหลับตาลง 

เช่นกัน

จินเตลืมตาในความมืดเมื่อรับรู้ถึงความเงียบสงัดรอบกาย คะเนว่าธาตรีคงหลับ 

ไปแล้ว ตลอดเวลาที่แกล้งแสดงว่าหลับ ‘ใจ’ ไม่ได้หลับด้วยเลย น้ำตาที่ข่มกลั้น 

มานานนับตั้งแต่รับทราบข่าวร้ายหยาดหยดอาบแก้มเงียบ ๆ ไร้เสียงสะอื้น และ 

เจ้าตัวก็ปล่อยให้รินไหลออกมาโดยไม่คิดจะหยุดยั้ง ภาพต่าง  ๆ  ชัดเจนเหมือน 

เพิ่งเกิด คำสั่งของท่านบิดายังก้องหู

‘เจ้าจงนำผู้คนของเราไปยังรัตตคาม และอย่ากลับออกมาจนกว่าพ่อจะ 

ส่งข่าวไป’ บุรุษร่างสูงใหญ่กำยำเอ่ยกับหญิงสาวร่างเล็กบอบบางที่สูงเพียงไหล่  

ผิวขาวเนียนละเอียด จมูกโด่งงาม ดวงตาดำขลับ และริมฝีปากได้รูป ผมยาว 

ดำเงาได้รับการถักพันจนเรียบตึงเพื่อความคล่องตัว

‘รัตตคาม! ท่านพ่อคิดว่ากองกำลังนักรบของเราจะต้านทานพวกมันไม่ได ้

อย่างนั้นหรือคะ’ เสียงถามตระหนก

‘นักรบส่วนหนึ่งของเราเดินทางคุ้มกันพี่เจ้าลงไปรสินทรา เราเหลือคน 

คุ้มครองหมู่บ้านเพียงครึ่ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย เราต้องไม่ตั้งอยู่ในความ 

ประมาท’
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สีหน้าเคร่งขรึม น้ำเสียงเคร่งเครียดยืนยันความคลางแคลงให้เกิดหนักขึ้น 

กับผู้ถาม หมู่บ้านเคยปะทะต่อสู้กับกลุ่มกองโจรภูเขาหลายครั้ง  แต่ไม่เคยมี 

ครั้งไหนที่หัวหน้าเผ่าจะสั่งอพยพเด็ก ผู้หญิง และคนชราเข้าสู่ ‘รัตตคาม’ พื้นที่ 

ปลอดภัยและฐานที่มั่นสุดท้ายอันเป็นสถานที่ลับเฉพาะซึ่งมีเพียงบุคคลสำคัญ 

ในเผ่าเท่านั้นที่รู้จักเส้นทาง

‘ถ้าอย่างนั้นลูกจะให้พี่วีณาเป็นคนพาคนของเราไป ส่วนลูกจะอยู่ช่วยทางนี้’ 

หญิงสาวดื้อดึงต่อรองเพราะความห่วงใยบุพการี

‘ไม่ได้ วีณาไม่รู้เส้นทางและวิธีเข้าสู่รัตตคาม ฉะนั้นต้องเป็นเจ้าเท่านั้น 

จินเตตวา’ คำขานนามเต็มยศบ่งบอกถึงความจริงจัง เป็นคำสั่ง มิใช่การขอร้อง

‘ปกป้องคนของเรา รักษาความลับแห่งรัตตคีรี นับจากวินาทีนี้หน้าที่นั้น 

เป็นของเจ้า จินเตตวา รีบไป เรามีเวลาไม่มากแล้ว’

‘แต่ว่า...ท่านแม่’ หญิงสาวหันไปหาผู้เป็นมารดาที่ยืนฟังเรื่องราวอย่างสงบ 

มาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ช่วยพูด หวังให้บิดาเปลี่ยนใจ

‘จินเตตวา เจ้าเป็นถึงธิดาของผู้นำแห่งเณรันตรา คำสั่งของท่านผู้นำถือ 

เป็นคำขาด ยิ่งเจ้าเป็นบุตรย่อมต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้ ไปเถอะ ดูแล 

วีณาให้ดีด้วย อีกไม่กี่ เดือนนางก็จะถึงกำหนดคลอดแล้ว ถ้ารีบเร่งมากนัก 

จะเป็นอันตรายกับคนท้อง’

‘ท่านแม่ ท่านจะไม่ไปกับข้าหรือคะ’ ความหวั่นวิตกเพิ่มทบทวี ยิ่งเห็น 

ความวับวาวในดวงตาผู้ให้กำเนิด รอยยิ้มที่ได้รับแทนคำตอบได้ดีถึงการตัดสินใจ 

อันแน่วแน่ของสตรีผู้ดำรงตำแหน่งภรรยาหัวหน้าเผ่า

‘เจ้าร่ำร้องว่าเจ้าโตแล้ว ไม่ใช่น้องน้อยให้ใคร  ๆ  ต้องคอยปกป้องดูแล  

พิสูจน์สิจินเต ภารกิจนี้มอบหมายเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าโตแล้วอย่างที่พูด เจ้าต้อง 

พิสูจน์ว่าเจ้ารับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบผู้คนและแบ่งเบาภาระของหัวหน้าเผ่าได้’  

แม้มารดาจะรักและตามใจธิดาคนเดียวเสมอมา หากยามใดที่ใช้น้ำเสียงเช่นนี้  

จินเตตวารู้ดีว่าแม้แต่ผู้เป็นบิดาก็ไม่กล้าขัดขืนโต้แย้ง

‘ข้าน้อมรับ’ หญิงสาวกล้ำกลืนถ้อยคำท้วงติงต่าง  ๆ ลงคอ ถึงจะหวาดหวั่น 

ห่วงใยเพียงใด แต่เมื่อเป็นคำสั่งย่อมไม่อาจขัดขืน ร่างเล็กทรุดลงคุกเข่าต่อหน้า 
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ผู้เป็นบุพการีทั้งสอง ก่อนจรดศีรษะสัมผัสเท้าของบิดามารดาเป็นการแสดง 

ความเคารพสูงสุด

‘ข้าจะปกป้องผู้คนของเรา รักษาความลับแห่งรัตตคีรีด้วยชีวิตของข้า’  

หญิงสาวทวนคำสั่งที่ประดุจคำปฏิญาณ

การเดินทางมุ่งสู่รัตตคามเกิดขึ้นยามดึกและเป็นไปอย่างเร่งรีบ ผู้หญิง 

หลายคนปฏิเสธที่จะอพยพและขออยู่เพื่อต่อสู้เคียงข้างผู้เป็นสามี ถ้าเลือกได้ 

จินเตตวาก็อยากทำแบบเดียวกัน แต่เมื่อเลือกไม่ได้จึงจำต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของท่านบิดาให้ดีที่สุด

การเดินทางสู่รัตตคามต้องใช้เวลาถึงสองวันเต็ม เพราะนอกจากต้อง 

เสียเวลาในการกลบเกลื่อนร่องรอยแล้ว สภาพของเด็ก ผู้หญิง คนแก่คนเฒ่า 

ก็ไม่อำนวยให้การเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ หลังจากนำผู้คนในเผ่าเข้าสู่ 

รัตตคามเรียบร้อย หญิงสาวก็ไม่อาจใจเย็นทนรอฟังข่าวอยู่ภายในที่ตั้งได้ จึง 

ฝากเรื่องการดูแลผู้คนไว้กับวีณาผู้เป็นพี่สะใภ้แล้วย้อนกลับมาสืบข่าวความเป็นไป 

มารู้ว่าเจ้าสีเธแอบติดตามก็เมื่อเกือบจะพ้นอาณาเขตของรัตตคามแล้ว

หากเมื่อมุ่งหน้าสู่ถิ่นฐานได้เพียงครึ่งทางก็พบกับกลุ่มชายฉกรรจ์หลายสิบ 

คน เจ้ากรรมทำให้หลบเลี่ยงไม่พ้น หนำซ้ำยังได้  ‘ข่าวร้าย’  มากระแทกซ้ำให้หัวใจ 

แทบสลาย บิดามารดา ญาติมิตร เพื่อนพ้องคนคุ้นเคยต่างล้มหายตายจาก  

แล้วเธอจะกลับไปแจ้งข่าวกับบรรดาญาติพี่น้องของผู้ตายว่าอย่างไร จะทำอย่างไร 

ต่อไปดี

ร่างเล็กกระชับแขนโอบกอดตัวเองเพราะความเย็นยะเยือกที่โรยตัวปกคลุม 

ด้วยแน่ใจว่าอีกฝ่ายหลับไปแล้วจึงขยับกายหันกลับเข้าหากองไฟ ที่ตอนนี้ลด 

ความเริงแรงลงจนเหลือเพียงถ่านแดงระอุ จินเตตวาขยับลุกหยิบท่อนฟืนใส่ 

เพิ่มเข้าไป เปลวไฟลุกโชน แสงสว่างที่เพิ่มขึ้นช่วยให้มองเห็นรอบกายชัดเจน 

มากกว่าเดิม และทำให้เห็นว่าธาตรีนอนกอดอกหลับตาเงียบอยู่อีกฟากหนึ่ง  

ท่าทางคงจะหนาวเอาการ เพราะพื้นที่ในรสินทราเป็นเขตอบอุ่น ไม่หนาวหนัก 

เหมือนบนรัตตคีรี คนไม่เคยคุ้นย่อมทนได้ยาก

หญิงสาวถือโอกาสลอบสำรวจชายหนุ่มที่เพิ่งรู้จัก แสงสลัวไม่เป็นอุปสรรค 
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ในการมองเห็นอีกฝ่าย ทั้งหน้าตาคิ้วคางปากจมูกเหมาะเจาะได้รูป จัดว่าเป็น 

ชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเท่าที่เธอเคยพบ ทั้งผิวพรรณก็ขาวนวลเนียนละเอียด 

บ่งบอกชาติตระกูลที่ไม่น่าจะเป็นแค่ชนชั้นแรงงาน และจากสง่าราศีที่ฉายชัด 

ทำให้แน่ใจว่านายธาตรีคนนี้ไม่น่าจะเป็นเพียงนายทหารยศธรรมดาเท่านั้น แต่ 

ถึงจะหน้าตาดีหรือเป็นนายทหารชั้นยศสูง ก็ใช่จะวางใจจนยอมบอกทุกเรื่องราว 

ให้รู้ได้

จะทำอย่างไรต่อไป

สำหรับคำถามนี้ จินเตตวามีคำตอบอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว


