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“อำานาจทางการเมืองไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวรรค์บันดาล 

แต่เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเอาเอง”

นิคโคโล แม็คคีเอเวลลี

นักปรัชญาการเมือง ชาวอิตาลี



เสียงพูดคุยในห้องเงียบลงในทันทีที่เจ้าภาพลุกข้ึน  เรือนร่าง
สงูใหญใ่นชดุราตรสีโมสรอนังามสงา่แลดโูดดเด่น  เจา้ภาพหนัไปกม้ศรีษะนดิหนึง่

ให้กับแขกคนสำาคัญที่น่ังอยู่เคียงข้าง  รอให้เจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาเปิดสวิตช์

ไมโครโฟนแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสียงอันก้องกังวาน

“ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิง  ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ 

ทั้งหลาย

ขา้พเจา้ในนามของรฐับาลและประชาชนสหรฐัอเมรกิา ขอแสดงความยนิดี

ต่อการเดินทางมาเยือนประเทศเราของ  ฯพณฯ พร้อมทั้งขอต้อนรับ  ฯพณฯ 

ด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในครั้งนี้

“ฯพณฯ

แม้ว่าประเทศของเราท้ังสองจะอยู่ห่างไกลกัน แต่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด

สนิทสนมที่มีต่อกัน  ทำาให้รู้สึกเสมือนว่าเราเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกัน 

ไมตรจีติมติรภาพไดเ้ชือ่มโยงประเทศของเราทัง้สองประดจุสายเลอืดในรา่งกาย

เดียวกัน
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“ฯพณฯ ที่เคารพ  ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยความชื่นชมเสมอมาว่า  อาศัย

การนำาอันฉลาดเฉลียวและเข้มแข็งของท่าน  ประเทศของท่านได้ก้าวเดินไปสู่

ความเจริญรุง่เรอืงอยา่งรวดเรว็  มเีสถยีรภาพและความม่ันคงในทกุ ๆ  ด้าน และ

ขอถือโอกาสนีเ้รยีนให ้ฯพณฯ ทราบวา่ ประเทศของขา้พเจา้พรอ้มเสมอทีจ่ะก้าว

เดนิเคยีงคูไ่ปกบัทา่น  เพือ่ฟนัฝา่ทกุ ๆ  อปุสรรค และเพือ่ใหป้ระเทศของเราทัง้สอง

บรรลุถึงซึ่งสันติสุขชั่วกาลนาน...”

ขณะเสียงปรบมือดังขึ้นสะท้านห้องโถง  เจ้าหน้าที่ซึ่งคอยเวลาอยู่ได้แยก

ย้ายกันรินแชมเปญให้กับแขกทุก ๆ  คน

เจ้าภาพหันมาค้อมศีรษะอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนจะกล่าวเชิญดื่ม

“และในวาระน้ี  ข้าพเจ้าขอเชิญทุกท่านดื่มเพื่อเป็นเกียรติแก่  ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี  และประเทศเอล  เควญญา 

ขอให้  ฯพณฯ มีสุขภาพอันเข้มแข็ง 

ขอให้ประเทศของ ฯพณฯ วัฒนาถาวรสืบไป”

แขกคนสำาคัญยิม้น้อย ๆ  ขณะทีลุ่กขึน้ยนืชนแกว้กบัเจา้ภาพ และแขกคน

อื่น ๆ   เมื่อทุกคนทรุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้ว  เขาจึงเอ่ยขึ้นช้า ๆ  

“ฯพณฯ ประธานาธิบดี  และภริยา  ท่านสุภาพสตรี  และท่านสุภาพบุรุษ

ผู้มีเกียรติ

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่น  และความเป็น

มติรไมตรอีนัดีงาม  ขา้พเจา้เชือ่ม่ันวา่จะไมม่วีนัลมืความโอบออ้มอารทีีไ่ดร้บัจาก

ท่านทั้งหลายไปจนชั่วชีวิต...”

ขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถือถาดเงินใบเล็กเข้ามาส่งให้ผู้ร่วมคณะ

ระดบัสงูคนหน่ึงของทา่นนายกรฐัมนตร ี ผู้ชายคนนัน้หยบิซองจดหมายทีป่ระทบั

ตรา  “ด่วนที่สุด”  บนถาดขึ้นมาและแกะซองอย่างรีบร้อน  เขาผงะนิดหนึ่งเมื่อ

มองเห็นข้อความของเทเลกซ์ที่อยู่ในซองฉบับนั้น  แล้วลุกขึ้นอย่างร้อนรนไปยัง

ท่านนายกรัฐมนตรี  พลางส่งกระดาษเทเลกซ์ให้  สีหน้าของท่านเผือดลงอย่าง



20 อำ�น�จ

เห็นได้ชัด มือท่ีกุมกระดาษสั่นน้อย ๆ   และเม่ือมองไปที่ท่านประธานาธิบดีก็พบ

ว่าท่านกำาลังอ่านเทเลกซ์อีกฉบับหนึ่งอยู่เหมือนกัน  นายกรัฐมนตรีแห่ง  เอล 

เควญญา  เงยหน้าจากกระดาษแผ่นนั้นช้า ๆ  พลางเอ่ยต่อ

“...ฯพณฯ 

ความสัมพันธ์ของประเทศเราทั้งสองได้ดำาเนินมาเป็นระยะเวลาอัน

ยาวนาน  เราได้เผชิญทั้งทุกข์และสุขร่วมกัน  ได้เคยยิ้มและร้องไห้ร่วมกัน

ในตลอดระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงนานัปการเกิดขึ้นในโลก  ใน

ประเทศของท่าน และในประเทศของข้าพเจ้า...”

ผู้พูดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง  อย่างพยายามที่จะรวบรวมอารมณ์  เขาเงยหน้า

ขึ้นทอดสายตาออกไปไกลแสนไกล

“...แตข่อใหข้า้พเจา้ได้หวังวา่ประเทศและประชาชนของประเทศทัง้สองจะ

ต้องเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป”

ท่านนายกรัฐมนตรีทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอ้ีตัวเดิม ท่าทางของท่านเหมือน

จะไม่ได้ยินเสียงปรบมือที่ดังขึ้นรอบข้าง  ไหล่ทั้งสองข้างห่อลู่ลงราวกับคนที่

เหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวัง

นครซานตา  มารี  เมืองหลวงของประเทศ  เอล  เควญญา  นักข่าวสื่อมวลชน    

ออกันอยู่เต็มที่ห้องโถงด้านนอกห้องประชุมของทำาเนียบหินขาว

“ท่านคิดว่าจะมีการต่อต้านการปฏิวัติไหมครับ”

“พลเอกรามอนจะขอลีภ้ยัอยูท่ีป่ระเทศนัน้ หรอืจะเดนิทางตอ่ไปทีอ่ืน่คะ”

“มีข่าวว่า  ‘ผู้พันซีโร‚  ร่วมในการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับ”

ชายในเครื่องแบบชุดฝึกปราศจากเครื่องหมายแสดงเหล่าหรือยศ  เพียง

แต่ยิ้มขณะที่เดินฝ่าผู้สื่อข่าวเข้าไปยังห้องประชุม

“ท่านครับ...”

“ขอโทษเถอะ”  เขาหยุดเดินพลางหันกลับมาเผชิญหน้ากับทุก ๆ  คน
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“...หากมอีะไรในตอนนี้  ขอใหส้อบถามได้ทีผู้่กองซานโตซเพยีงคนเดียว 

ผมจะยังไม่ขอพูดอะไรทั้งสิ้น”

ผูช้ายรา่งอว้นใหญ ่แตท่า่ทางคลอ่งแคลว่  ซ่ึงเดินถือแฟม้เอกสารตามหลงั

มาติด ๆ  นำาหน้าผู้สื่อข่าวเลี่ยงไปอีกทางหนึ่ง  ในขณะที่ผู้เป็นนายเปิดประตูห้อง

ประชุมเดินเข้าไป  ร่างค่อนข้างสูงของเขาเด่นเป็นสงา่กลางพรมสีแดงเข้ม  ผู้คน

ที่นั่งรออยู่ในห้องนั้นก่อนแล้ว ต่างลุกขึ้นแสดงความเคารพ สายตาที่มองมายัง

เขาเปี่ยมไปด้วยแววศรัทธาและชื่นชม  เขาผู้นั้นโบกมือทักทายและเดินตรงไปที่

เก้าอี้ซึ่งมีผู้เลื่อนรอไว้ให้ตรงหัวโต๊ะ

“ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันทำางานชิ้นนี้จนได้รับ

ผลสำาเร็จลงด้วยดี...”

เขากวาดสายตาไปรอบ ๆ   และแทบทุกคนดูเหมือนจะคอยสบตาเขาอยู่

อย่างสนใจฟัง หรือพยายามจะเอาอกเอาใจ

“งานชิ้นต่อไปของเราก็คือ  การทำาให้ประเทศชาติของเรากลับคืนสู่

สถานการณป์กตโิดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้ผมไมต่อ้งการใหป้ระชาชนเกดิความ

หวาดกลัว หรือวิตกกังวลกับเหตุการณ์ในครั้งนี้...”

เขาชะงักไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยต่อ

“แม้ว่า  มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนแทบจะเป็นปกติวิสัยสำาหรับ

ภูมิภาคนี้ก็ตาม”

มีเสียงหัวเราะเบา ๆ  จากกลุ่มนายทหารที่นั่งฟังอยู่รอบนอก

“หลังจากน้ันแล้ว ผมจะจัดตั้งสภาการปกครองสูงสุดตามที่เราได้ตกลง

กันเอาไว้ขึ้นมาบริหารประเทศสักชั่วระยะหนึ่ง  เพื่อรอการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ

สถานการณใ์นทกุ ๆ  ดา้นเอือ้อำานวย อยา่งไรกต็ามผมไม่ตอ้งการใหก้ารปฏิวตัขิอง

เราในครั้งนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่าย

ตรงขา้มโจมตเีราได ้ ผมตอ้งการใหม้กีารเผยแพรข่า่วสารทีถ่กูตอ้งอยา่งรวดเรว็ 

ใหต้า่งประเทศไดเ้ขา้ใจถงึเหตผุลในการปฏิวตั ิ เพือ่ดำารงสถานะความสมัพนัธใ์น
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ด้านต่าง ๆ  ไว้เช่นเดิม  และให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสในคณะผู้ปกครอง

ชุดใหม่”

เขายกแก้วนำ้าขึ้นดื่ม  และชี้มือให้นายทหารที่ชูมือรออยู่ลุกขึ้นพูด

“ผูพ้นัโคลมัโบครบั กองทหารบางสว่นทีย่งัคงจงรกัภกัดตีอ่นายพลรามอน

อยู่  จะจัดการอย่างไรต่อไปครับ”

ผู้พันเอนหลังพิงพนักเก้าอี้  ถอนหายใจอย่างครุ่นคิด

“ขอใหค้ณุออกประกาศทางวิทยกุระจายเสยีงวา่ ผมจะใหโ้อกาสพวกนัน้

อีก  1  ชั่วโมง...”

เขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา

“เมือ่ถึงบา่ยสามโมงเยน็วนันีใ้ครกต็ามทีไ่มย่อมวางอาวธุ หรอืเขา้รว่มกบั

กองทัพปฏิวัติของเรา...”

เขาหันมาทางนายทหารอากาศที่นั่งเคียงข้าง

“ผูก้ารปาสคาล ชว่ยออกคำาส่ังในนามของผมใหฝ้งูบนิทิง้ระเบดิออกถลม่

ให้ราบเป็นหน้ากลอง และถ้าจับตัวได้ก็ให้ยิงเป้า ณ สถานที่นั้นทันที”

ทัว่ทัง้หอ้งประชมุเงยีบกรบิ แม้จนกระทัง่ผูอ้อกคำาสัง่เฉยีบขาดลกุขึน้เดนิ

ตรงไปที่ประตูห้องแล้ว ก็ไม่มีใครสักคนกล้าเอ่ยอะไรออกมา

จากห้องประชุมแห่งนั้น  นายพันโทก้าวขึ้นบันไดไปสู่ชั้นบน  โดยมีร้อยเอก   

ซานโตซ  วิ่งตามขึ้นมาติด ๆ   เหงื่อของเขาชุ่มไปทั้งตัว  แต่สีหน้ายังคงแจ่มใส

“ผู้พันครับ  ผมได้เตรียมอาหารว่างและนำ้าชาไว้ที่ห้องรับแขกเล็ก ผู้พัน

แวะดื่มและพักผ่อนสักครู่ก่อนก็ได้  ระหว่างน้ันผมจะสรุปสถานการณ์ทั่วไปให้

ฟังย่อ ๆ   ผมเข้าใจว่า  ดร.เฟอร์ดินานคงเตรียมร่างประกาศของคณะปฏิวัติไว้

พร้อมแล้ว...”

“ดีแล้ว...”

ชายหนุ่มโบกมือ



 23

“...นำาของว่างไปที่ห้องประชุมใหญ่เลยก็แล้วกัน  เอกสารพวกนั้นฉันจะ

อ่านเอง  เธอเชิญ ดร.เฟอร์ดินานไปพบฉันเลยนะ  แล้วก็เตรียมเรื่องการพิมพ์

ประกาศและแจกจ่ายให้วิทยุและทีวีทันทีด้วย”

ร้อยเอกซานโตซผละไปทำาตามที่ถูกสั่ง  ผู้พันโคลัมโบกระชับเอกสารไว้

ในมือ  เขาหยุดยืนตรงระเบียงชั้นสองและมองกลับไปยังเบื้องล่าง พื้นหินอ่อน 

สขีาวสะอาดเปน็เงาวับรบักบัลูกกรงทองเหลอืงของราวบนัไดทีส่กุปลัง่ ผูพ้นัหนุม่

รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันมากกว่าที่จะเป็นความจริงที่บังเกิดขึ้นแล้วในชีวิต...

ทำาเนียบหินขาวอันงดงามและมีชื่อเสียงบัดน้ีตกอยู่ในมือของเขาแล้วโดยสิ้นเชิง 

นับจากวันนี้ไปเขาจะนั่งอยู่ที่นี่และกุมอนาคตของทุก ๆ  ชีวิตในดินแดนแห่งนี้

พนัโทโคลมัโบ  โกเมซไม่เคยลืมวนัทีเ่ขายงัเปน็เพยีงนกัเรยีนนายรอ้ยและ

ถูกเกณฑม์าชว่ยในงานเลีย้งรบัรองอนัหรหูราของทา่นนายกรฐัมนตร ี เขาเปน็ตวั

ตลกทีใ่คร ๆ  พากนัขบขนัในความรุม่รา่มและเด๋อด๋า  น่ันเปน็ครัง้แรกทีเ่ด็กหนุ่ม

จากชนบทอันห่างไกลได้พบกับสังคมชั้นสูงในเมืองหลวง  และใครเลยจะคิดว่า

อีกสิบกว่าปีต่อมา  นักเรียนนายร้อยเชย ๆ  คนน้ัน  จะกลายมาเป็นหัวหน้าคณะ

ปฏิวัติผู้ทรงอำานาจสูงสุดในแผ่นดิน

พนัโทหนุ่มใหญถ่อนหายใจน้อย ๆ  ดว้ยความรูส้กึทีบ่อกไมถ่กู  เขาหนัหลงั

กลับและก้าวขึ้นบันได  สูงขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ   ราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุด

ดร.เฟอร์ดินานนั่งรออยู่ในห้องประชุมใหญ่แล้ว  รูปร่างสูงใหญ่นั้นอยู่ใน

ชุดสากลสีขาวนวลรับกับเส้นผมและหนวดเครา  ข้าง ๆ  ตัวมีแฟ้มเอกสารกอง

ใหญ่  ถัดไปเป็นผู้หญิงสาวผมดำานัยน์ตาสีเข้มคมกริบนั้นจ้องจับอยู่ที่เขาก่อน

แล้ว  นายพันโทมองสบตาหล่อนก่อนจะเลยไปยังชายชรา

ดร.เฟอร์ดินานขยับจะลุกขึ้นยืน  แต่เขาโบกมือห้ามไว้  และเดินมานั่ง

เคียงข้าง

“ผมขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของผู้พัน...”

เขาย่ืนมอืออกมาสัมผัสกบัมือของพนัโทโคลมัโบ  ทัง้คูบ่บีมอืกนัครูห่นึง่
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ก่อนจะคลายออก

“ผมต่างหากครับที่ควรขอบคุณท่าน”

ผู้พันฯ ตอบเรียบ ๆ   แต่สายตามองไปที่ผู้หญิงสาวที่กำาลังจดอะไรอยู่ไม่

วางมือ

“ออ้”  ชายชราอทุานอยา่งนกึขึน้ได้  ”ผมลมืแนะนำาผูช้ว่ยคนใหมข่องผม

ไป  น่ีมาร์กาเร็ตเต ลาปาซ  เธอเพ่ิงเรียนจบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศละติน 

จากมหาวิทยาลัยกลาง”

หญิงสาวลุกขึ้นมาส่งมือให้บุรุษผู้เพิ่งก้าวขึ้นสู่อำานาจ  เขาแตะริมฝีปาก

จุมพิตเบา ๆ  อย่างให้เกียรติ

“ยินดีที่รู้จักคุณ”

“เช่นกันค่ะ”

หล่อนย้ิมขณะที่ถอนมือกลับ  ดวงตาคมเข้มคู่นั้นมิได้มีแววประหม่า

สะเทิน้แตอ่ยา่งใด  แม้จะอยูเ่ฉพาะหนา้บคุคลทีก่มุโชคชะตาของคนทัง้ประเทศ

“ผมจะลงมือเล่าโครงร่างงานสำาคัญ ๆ  ในช่วงแรกให้คุณฟังก่อน...”

ดร.เฟอร์ดินานขยับตัว  แต่นายพันโทชิงแตะไหล่ห้ามไว้

“ผมอยากจะอา่นเอกสารทัง้หมดดว้ยตนเอง  งานทีอ่ยากจะกวนอาจารย์

ในตอนนี้ก็คือ  คำาประกาศของคณะปฏิวัติในส่วนที่ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

สถานการณ์และแนวนโยบายของเรา...”

“ผมเตรียมไว้แล้วครับ”

ชายผู้สูงวัยส่งแฟ้มเอกสารฉบับหนึ่งให้

“ผมได้ให้ทางฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายเขาร่างขึ้นมา  หลังจากนั้นผมกับ

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศาลสูงได้ตรวจสอบดูอีกทีแล้ว”

“ดีครับ”

นายพันโคลมัโบตอบรบัเบา ๆ   ในขณะทีใ่ชส้ายตาอ่านขอ้ความในกระดาษ

อย่างรวดเร็ว
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“ผมไม่ค่อยชอบวรรคนี้เลยครับอาจารย์...”

เขาวางกระดาษลงบนโต๊ะ  พลางใช้เล็บขีดข้อความตรงนั้นไปมา 

“...ตรงที่ว่า  ‘นอกจากนั้นสถานการณ์ภายนอกยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ 

เนื่องจากมีการล่วงละเมิดอาณาบริเวณจากกองกำาลังต่างชาติ’ ”

เขาแหงนหน้าขึ้นมองเพดานอย่างครุ่นคิด

“ผมอยากจะใหใ้ชว่้า  ‘สถานการณ์ภายนอกไมเ่ปน็ทีน่า่ไวว้างใจ  เนือ่งจาก

มีการบุกรุกดินแดนด้วยกำาลังอาวุธจากประเทศข้างเคียง’ ”

ดร.เฟอร์ดินานวางถ้วยกาแฟลงอย่างตกใจ

“เห็นจะไม่ดีกระมังครับผู้พัน  ว่ากันตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว

จะเป็นการกล่าวหากัน  เขาอาจจะยื่นประท้วงเราได้”

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคำานึงถึงเรื่องนั้น  เรากำาลังร่างประกาศคณะ

ปฏวิตันิะครบัอาจารย ์ ไม่ใชเ่ขยีนตำาราหรอืทำาแถลงการณร์ว่ม  ผมคดิวา่คำาพดู

ของเราในประกาศควรจะตอ้งตรงไปตรงมา  ชดัเจนและปลกุเรา้อารมณ์รว่มของ

ประชาชน  ผมไม่ชอบศัพท์แสงทางวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ  ประชาชน

กวา่ครึง่ของเรามีการศึกษาไม่สงูนกั การใชภ้าษาทีส่งูเกนิความเขา้ใจจะทำาใหพ้ลงั

ความสนใจที่เขาจะให้แก่เราอ่อนลง”

“แต่ผู้พันคะ”  หญิงสาวท้วงขึ้นเบา ๆ  “ดินแดนบริเวณนั้นก็ยังอยู่ใน

กรณีพิพาท  ซ่ึงหากถ้าจะว่ากันทางประวัติศาสตร์พวกเขาก็ครอบครองมาก่อน 

ประเทศเราเพิ่งจะได้ดินแดนนั้นมาไม่กี่ร้อยปี  โดยการผนวกของพวกเจ้า

อำานาจอาณานิคมชาวยุโรป” 

“คุณมาร์กาเร็ตเต”  ท่านนายพันเรียกหล่อนอย่างชัดเจน  “ถ้ายึดถือ

เอกสารประวตัศิาสตรอ์ยา่งทีค่ณุวา่ ดนิแดนแหง่น้ันก็จะไม่มีวนัเปน็ของเรา  คุณ

อย่าลืมซิว่าหากคุณอยากจะเป็นอะไร  คุณก็ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณ

เป็นอย่างนั้น  คุณต้องทำาตัวเองให้เชื่อตัวเองเสียก่อน แล้วคนอื่นจึงจะเชื่อคุณ 

มารก์าเรต็เต ผมขอบอกคณุไดเ้ลยวา่ ตราบใดทีผ่มยงัมอีำานาจอยู ่ ดนิแดนแหง่
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นั้นจะต้องเป็นของเราโดยไม่มีใครมาโต้แย้งได้”

ดวงตาดำาขลับของหญิงสาวมองสบตาเขาอย่างชื่นชม  หล่อนไม่

ประหลาดใจเลยที่ชายผู้นี้ได้รับการยอมรับนับถือจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ความเด็ดเดี่ยว  กล้าตัดสินใจและเอาจริงเอาจัง  ได้ปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้นจาก

ความเฉื่อยชาและซึมเซาจากการปกครองของรัฐบาลเก่า  และเห็นเขาเปรียบ

เหมือนเปลวไฟโชติช่วงแห่งความหวังที่สุกสว่างอยู่กลางความมืดมน 

“ตกลงตามนี้นะครับอาจารย์” 

พันโทโคลัมโบหันกลับมาทาง ดร.เฟอร์ดินาน 

“แล้วแต่ผู้พันก็แล้วกัน”

ดร.เฟอร์ดินานพยักหน้า  พลางรับกระดาษมาเปลี่ยนข้อความตามที่  

ชายหนุ่มต้องการ

“ซานโตซ”

เขารอ้งเรียกนายทหารคนสนทิ  ในทนัทนีัน้รอ้ยเอกซานโตซกว็ิง่เขา้มารอ

รับคำาสั่ง 

“เอาประกาศพวกน้ีถ่ายเอกสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดการด้วย  เธอตรวจสอบ

การประกาศและการพิมพ์ด้วยตัวเองนะ  อ้อ  ช่วยส่งผู้กองเซอกิโอมาอยู่กับฉัน 

ในระหว่างนี้ยังไม่ต้องสับเปล่ียนทหารรักษาการณ์รอบทำาเนียบทั้งสิ้น  และ

รายงานข่าวเร่ืองการปราบปรามผู้กระด้างกระเด่ืองด้วย  ฝากข่าวมากับเซอกิโอ

ก็ได้  ฉันจะอ่านเอง”

“จะให้ผมเสนอประกาศผ่านสมาชิกในคณะปฏิวัติด้วยไหมครับ”  ซานโตซ

ถามอย่างนอบน้อม 

“ไม่ต้อง”  บุรุษผู้มีอำานาจปฏิเสธ  “ออกอากาศได้เลย หลังจากนั้นจึงส่ง

สำาเนาไปให้”

ดร.เฟอร์ดินานมองเขาอย่างงง ๆ   เมื่อผู้กองซานโตซลับตาไปแล้ว 

“อาจารย์ครับ...”  นายพันหนุ่มเอนหลังพิงพนักเก้าอ้ี  “...เม่ือเราต้องการ
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จะปีนขึ้นไปสู่ยอดเสา  ก็ไม่ควรที่จะให้ใครขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยกับเรา  สิ่งซึ่ง

สมควรกระทำาก็คือ  ให้คนอื่น ๆ  อยู่ข้างล่างและช่วยยึดเสาหลักไว้ให้” 

“ผู้พันทำาคล้ายไปลดอำานาจพวกเขา”  ดร.เฟอร์ดินานพูดคล้ายรำาพึงกับ

ตัวเอง 

“ไม่ใช่การลดอำานาจ ตราบใดที่เขายังไม่รู้ว่าเขามีอำานาจ” 

พันโทโคลัมโบยิ้มในหน้า  สายตาของเขาทอดออกไปเบื้องหน้าอย่างคิด

คำานึง 

“อาจารย์เคยเห็นสิงโตในโรงละครสัตว์ไหมครับ...”

ผู้สูงวัยพยักหน้าช้า ๆ   “ถูกของคุณ  สิงโตตั้งหลายตัวไม่กล้าทำาอะไรคน

คนเดียว”

“นั่นเพราะมันไม่รู้ว่ามันมีอำานาจพอที่จะทำาร้ายคนได้”

ชายสองคนต่างวัยมองตากันอย่างเข้าใจความคิดของกันและกัน

“ถูกของคุณ”

ดร.เฟอร์ดินานพึมพำา  เขารู้สึกตัวว่ากำาลังอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่น่ากลัว

คนหน่ึง แต่เขาก็ไม่อาจผละไปได้ง่าย ๆ   บางทีเขาอาจจะกลายเป็นสิงโตอีกตัวหน่ึง

ในกรงของพันโทโคลัมโบ  โกเมซก็ได้

พันโทโคลัมโบลุกขึ้นเดินช้า ๆ  ไปที่หน้าต่าง  แผ่นหลังของเขาเหยียดตรง

อย่างถูกฝกึมาจนเคยชนิ  แตล่ะฝกีา้วหนกัแนน่และมัน่คงแสดงถงึความเชือ่มัน่

ในตนเอง  เขาผลกับานหนา้ตา่งกระจกออกไป  มือทัง้สองไขวกั้นไวข้า้งหลงัขณะ

ที่มองออกไปภายนอก

“อาจารย์ครับ...” 

เขาเอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ 

“...ทกุส่ิงทกุอยา่งในประเทศนีไ้ดเ้ปลีย่นแปลงไปแลว้...  เมือ่หลายวนักอ่น 

นายพลรามอนยังยืนอยู่ตรงนี้  เขาเรียกผมมายืนเคียงข้าง บอกกับผมว่า  เจ้าจง

มองออกไปข้างนอก และบอกข้าถึงสิ่งที่เจ้าเห็น  ผมตอบเขาว่าผมไม่เห็นอะไร
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เลยนอกจากเงาของเขาที่ทาบอยู่ทั่วแผ่นดิน  ระยะเวลาสิบกว่าปีที่เขาอยู่ใน

อำานาจนั้น  ช่างนานเสียจนทำาให้ผมรู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ   นานเสียจนเขาเองก็อาจ

จะตกอยู่ภายใต้เงาของตนเอง...มองออกไปนอกหน้าต่างในวันนี้  ผมรู้สึก

ปลอดโปร่งที่ไม่เห็นเจ้าเงาดำาทะมึนเช่นนั้นอีก” 

เขาหันกลับมาทาง ดร.เฟอร์ดินานและหญิงสาว  แสงแดดจากภายนอก

ต้องร่างของเขาเป็นเงาทาบพื้นห้อง

“อำานาจของเขาแผ่คลุมออกไปเหมือนร่างแหตาถี่ยิบแม้แต่นกตัวน้อย ๆ  

ก็ยังไมส่ามารถบนิหลดุรอดไปได ้ อำานาจของเขามแีรงกดอยา่งหนกัหนว่งจนทกุ

คนในประเทศต้องนอนราบลงกับพื้น  ไม่สามารถแม้จะโงหัวขึ้นได้  แต่เพราะ

อำานาจของเขานัน่เอง  ทำาใหเ้ราตอ้งลุกขึน้มาและปฏเิสธทีจ่ะอยูใ่ตอ้ำานาจของเขา

อีกต่อไป”

ดร.เฟอร์ดินานหยิบมวนซิการ์ถือไว้และคลึงด้วยปลายนิ้วมืออวบอูม 

“ผมจำาได้ว่า  เมื่อรามอนนำากำาลังเข้าโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดี   

โฮเซ  ในปี  ค.ศ.  1967 นั้น  เขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากกลุ่มพลัง 

และพวกเจ้าของที่ดิน  ล่วงมาถึงปีน้ี  พวกน้ันกลับมาให้การสนับสนุนผู้พัน

เพื่อขับไล่นายพลรามอนออกไปจากตำาแหน่ง”

เขาตัดปลายมวนซิการ์  ก่อนจะยกขึ้นคาบไว้ที่มุมปาก และจุดไลเตอร์

“พวกนัน้กบันายพลรามอนไมไ่ดแ้ตกตา่งอะไรกนัเลย  ตา่งคนตา่งกเ็กาะ

เกี่ยวกันเพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่าย  จนกระทั่งพวกเขา

เห็นว่านายพลรามอนไม่สามารถจะทำาประโยชน์ให้ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว 

พวกเขาก็เริ่มมองหาเสาหินต้นใหม่ให้แก่ตัวเอง...”

พันโทโคลัมโบกล่าวพร้อมเงยหน้าขึ้นหัวเราะ 

“แตผ่มจะทำาใหพ้วกเขาไดส้ำานกึอะไรบางอย่าง  อย่างน้อยทีส่ดุ พวกเขา

ก็จะต้องได้รู้ว่าผมอยู่เหนือและไม่ใช่คนที่เขาจะมาเล่นกลตื้น ๆ  ได้ง่าย ๆ ”

ดร.เฟอรด์นิานพน่ควนัซกิาร ์ ดวงตาสหีมน่ของเขาจบัอยูท่ีผู่พ้ดู...พนัโท
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โคลมัโบเปน็คนทีป่ระชาชนเรยีกรอ้งตอ้งการ  เขาอาจจะเปน็อัศวนิหนุ่มขีม้่าขาว 

มาปราบมังกรเพื่อยังความผาสุกร่มเย็นให้แก่ประชาชนเหมือนเช่นในเทพนิยาย 

หรืออาจเป็นเพียงคนเพ้อฝัน  แบบดอน กิโฮเต ที่ไม่เคยประสบความสำาเร็จใน

ชีวิตจริงเลยก็ได้ 



สนามบินแห่งชาติค่อนข้างเงียบเหงา ทหารในเครื่องแบบสนาม
เดินไปมาอยู่ขวักไขว่  ดูเหมือนจะมีปืนกลตั้งอยู่หลายจุดรวมทั้งปืนต่อสู้

อากาศยานและรถถังที่จอดซุ่มอยู่ตามมุมตึก

หญิงสาวในชุดเส้ือกระโปรงสีครีมแบบเรียบ ๆ  ยืนท่าทางกระวนกระวาย

อยูห่นา้หอ้งผูโ้ดยสารขาเขา้  ทหารทีเ่ดินผ่านไปมามองดเูธออยา่งสนใจ บางคน

ก็ยั่วเย้าอย่างคะนองปาก แต่หญิงสาวก็ทำาเหมือนไม่ได้ยินคำาพูดเหล่านั้น

เครื่องบินโดยสารของสายการบิน  ลุฟท์ฮันซ่าลงจอดนานแล้ว  และ     

ผู้โดยสารต่างก็ทยอยกันออกมาเกือบหมด  แต่หล่อนก็ยังไม่พบคนที่ต้องการ 

หญิงสาวยกนาฬิกาข้อมือดูเวลาเมื่อเห็นพนักงานประจำาเคาน์เตอร์ของสายการ

บนินัน้เกบ็ขา้วของและดบัไฟทีโ่ตะ๊ทำางานอยา่งเตรยีมตวัทีจ่ะกลบั หลอ่นหนักลบั

ไปมองทีป่ระตทูางออกอยา่งลงัเล  ทำาทา่ขยบัตวัจะเดนิไปสอบถามพนกังานสาว

ทัง้  2 คนทีล่กุจากทีน่ัง่  กพ็อดผีูช้ายยโุรป 2-3 คนหอบขา้วของพะรงุพะรงัเดิน

มาตามทางออก หญิงสาวโบกมือให้อย่างดีใจ

2
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“คุณคือ  เฟราไลน์  ชา-ลา-ไหล”  ผู้ชายที่เดินนำาหน้าเอ่ยทัก  นัยน์ตา

สีฟ้าสดมองมาที่หล่อนอย่างคาดคะเน

“ค่ะ”  หญิงสาวรับคำาพลางหัวเราะเบา ๆ  ด้วยนำ้าเสียงแจ่มใส

“ผม คาร์ล  ไฮม์  ชมิด  จากสำานักข่าว ดิ  เวล อัลเกอไมน์”

เขาหันไปทางผู้ชายที่มาด้วยกัน

“คนนี้  ซิกฟรีด  ลูเธอร์  ช่างภาพ  ส่วนอีกคนหนึ่ง  ลุควิก  วิตเตอร์  ช่าง

เสียง”

ทั้งสองคนเอ่ยทักหล่อน

“ยินดีท่ีได้รู้จักค่ะ...”  หญิงสาวย่ืนมือให้ทุกคน  “ดิฉัน ชลาลัย แสงตะวัน

ค่ะ”

“เราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดี”  คาร์ลเป็นฝ่ายถามขึ้นหลังจากที่การแนะนำา

ตัวสิ้นสุดลง 

“ไปอพาร์ตเมนต์ก่อนดีไหมคะ”  หญิงสาวเสนอ

“คุณมีรถมาหรือเปล่า”

“ดิฉันยังหารถเช่าไม่ได้  ก็เลยยืมรถจี๊ปของเพื่อนพร้อมทั้งคนขับมา  แต่

คาดว่าภายในวันสองวันนี้คงจะได้รถที่คุณต้องการ”

“ดีครับ”

คาร์ลพยักหน้ารับคำา  หน้าตาท่าทางของเขายังหนุ่มอยู่มากสำาหรับงาน

ประเภทนี ้ ชลาลยัเองกอ็อกจะผิดหวังเลก็นอ้ยเมือ่แรกมองเหน็เขา หลอ่นคาด

ไวใ้นใจวา่นกัขา่วประเภทนีค้วรจะเปน็คนทีค่อ่นขา้งมีอายุและมีบคุลกิลกัษณะที่

เอาจริงเอาจัง  หรือผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชน  หล่อนหมายมั่นไว้ล่วงหน้าเสีย

ด้วยซำ้าว่า  เขาคงจะไว้เคราพองามแบบเฮมิงเวย์  หน้าตามีริ้วรอยผ่านงานหนัก 

อนัตรากตรำากลางความรอ้นแผดเผาในทะเลทรายไปจนถึงผจญความหนาวเหน็บ

แถบขั้วโลก  และคงจะมีท่วงท่าทระนงไม่ยี่หระกับสิ่งใด

คาร์ลจับตามองเงียบ ๆ   ในขณะที่หญิงสาวเดินนำาหน้าไปที่รถ  เขาแทบ 
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ไมเ่ชือ่วา่ผูห้ญงิรา่งบอบบางแบบนีจ้ะมาทำางานอยูใ่นประเทศละตนิอเมรกิาทีเ่ตม็

ไปด้วยความรุนแรงและยังป่าเถื่อน  รูปร่างอย่างนี้น่าจะเดินเฉิดฉายอยู่ที่ปารีส

ในงานแสดงแบบเสือ้โอตคตูรู ์ หรอืไมก่ก็รยุกรายอยูต่ามงานเลีย้งทีเ่ตม็ไปดว้ย

แสงสีแห่งประกายเพชรและเลื่อมลายแพรพรรณมันระยับ

“คณุเรียนมาทางด้านส่ือมวลชนหรอืครบั”  ซกิฟรดีถามขึน้ในระหวา่งทาง

อันแสนวิบากจากสนามบินเข้ามายังตัวเมือง

“เปล่าค่ะ”  หญิงสาวเกาะราวพนักไว้แน่น  เมื่อรถกระดอนขึ้น  “ดิฉันจบ

ทางมนษุยศาสตร ์ เอกภาษาสเปน  จากมหาวทิยาลยัในอารเ์จนตนิา พอเรยีนจบ

คุณพ่อก็ต้องย้ายจากงานที่สถานทูตกลับกรุงเทพฯ ส่วนดิฉันยังอยากใช้ภาษา

สเปน  ก็เลยมาทำางานหนังสือพิมพ์และทำางานบริษัทโฆษณาที่เอล  เควญญา”

“คุณพ่อคุณไม่เป็นห่วงบ้างหรือครับ”  คาร์ลถามขึ้นบ้าง

“ห่วงซิคะ”  หญิงสาวหัวเราะ  “แต่ท่านรู้นิสัยลูกสาวของท่านดีว่าปล่อย

ให้ทำาอะไรไปตามที่อยากจะทำาสักพักเสร็จแล้วก็จะเบื่อไปเอง”

“แปลกดี”  คาร์ลพึมพำา

“คุณพ่อดิฉันหรือคะ”

“ไม่ใช่หรอก...”  ชายหนุ่มหัวเราะ  “...ตัวคุณต่างหาก  ผมแทบไม่เชื่อ

สายตาเลยว่าจะมีผู้หญิงอย่างคุณอยู่ในเอล  เควญญา”

“ดิฉันแปลกประหลาดตรงไหนคะ”  หล่อนถามอย่างงง ๆ  

“ไมรู่ซ้”ิ  ชายหนุ่มยกัไหล่  “รูแ้ตว่า่  คุณเปน็สิง่ทีแ่ตกตา่งโดดเดน่ออกไป

จากที่นี่  คล้าย ๆ  กับว่ามีคนเอาดอกกุหลาบไปปักไว้กลางดงตะบองเพชร”

  หญิงสาวหัวเราะอย่างขบขัน

  “ยังดีนะคะ  ที่อุตส่าห์ไม่บอกว่าเหมือนมีคนเอาต้นตะบองเพชรไปวาง

ไว้กลางดงกุหลาบ”

  “แหม  ใครจะไปกล้าพูดความจริงได้ต่อหน้าต่อตา”

  ซิกฟรีดซ่ึงนั่งเฉยอยู่นานแล้วแหย่ขึ้นบ้าง  ทำาให้ทุกคนพากันหัวเราะ
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อย่างสนุกสนาน

พอพ้นจากถนนยางมะตอยที่ขรุขระไปด้วยหลุมบ่อ  รถก็เลี้ยวขวาเข้าสู่

ตัวเมือง  สองฟากทางเป็นแฟลตสูง ๆ  เก่า ๆ   บางช่วงยังคงมีสลัมที่แออัดกันอยู่

เป็นบริเวณกว้าง

“อีกไกลไหม”

ลุควิกถามอย่างอึดอัด  เนื่องจากรูปร่างอันอ้วนใหญ่กว่าคนอ่ืนที่น่ังขด

ตัวเบียดกันอยู่ตอนท้ายรถจี๊ป

“อีกสักช่วงถนน ก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปบนเนินเขา  อพาร์ตเมนต์ที่ดิฉันเช่า

ไวใ้หจ้ะอยู่ในยา่นนัน้  เปน็ถิน่ทีน่า่อยูแ่ละไปมาสะดวกกวา่ทีอ่ื่น  แม้วา่ค่าเชา่จะ

คอ่นขา้งแพง  ในชว่งแรกนีด้ฉินัเชา่เขาไว ้ 2 อาทติย ์ แตต่อ้งวางมดัจำาลว่งหนา้ 

3  เดือน  และเขาจะคืนเงินมัดจำาให้  เมื่อเราส่งคืนที่พักในสภาพที่เรียบร้อย”

“เงินที่ทางสำานักงานส่งมาให้พอไหมครับ”  คาร์ลถามอย่างเป็นห่วง

“ยังพอมีเหลือนิดหน่อยค่ะ  แต่คงจะต้องขอเบิกเพ่ิมสำาหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ”

“ได้ซิครับ ผมจะได้ชวนคุณไปธนาคารซะเลย ผมมีดราฟต์มาด้วย 2-3  ใบ 

อยากจะขึ้นเงินอยู่เหมือนกัน”

ถัดจากย่านการค้า  รถก็แล่นช้า ๆ  ขึ้นไปตามเนินเขา  สองข้างทางเป็น 

บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างประณีตและใหญ่โต  อันแสดงถึงฐานะความเป็นอยู่

ของคนในถิ่นนี้  เลยขึ้นไปจะเป็นอพาร์ตเมนต์สมัยใหม่และโรงแรมขนาดใหญ่

หลายแห่ง

หญิงสาวพูดภาษาสเปนกับคนขับให้นำารถเล้ียวเข้าไปจอดหน้าอพาร์ตเมนต์

หลังหนึ่ง

“ถึงแล้วค่ะ”

หล่อนหันมาบอกทุกคน

“สวรรค์ทรงโปรด”

ลุดวิกพึมพำาขณะที่ค่อย ๆ  ปีนลงมายืนข้างล่าง
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“วีวา  เอล  เควญญา”

ซิกฟรีดทำาท่าเต้นระบำาเฟลมิงโกในขณะที่คาร์ลส่งเงินให้คนขับซึ่ง 

เอื้อมมืออันสั่นเทาออกมารับอย่างดีใจ

“กราเซีย  กราเซีย”  ชายชราพึมพำาขอบใจพร้อมกับยกธนบัตรใบละ  20 

ดอลลาร์  ขึ้นจูบ

“คุณช่วยบอกให้แกคอยเราสักครู่ได้ไหม”

“ไมเ่ปน็ไรหรอกคะ่”  หญงิสาวตอบยิม้ ๆ   “ดฉินัขอยมืรถและคนขบัจาก

เพ่ือนเอาไว้ทั้งอาทิตย์  ถ้ายิ่งมีเงินทิปดี ๆ  อย่างน้ีด้วยแล้วละก็  รับรองได้ว่าแก

จะไม่ยอมไปไกลจากคุณเป็นอันขาด”

“คุณพอจะเล่าอะไรให้ผมฟังย่อ ๆ  ได้บ้างไหมเกี่ยวกับเอล  เควญญา การปฏิวัติ

และนายพันโทโคลัมโบ  โกเมซ”

คาร์ลถามในขณะที่เดินกลับมาพร้อมกับแก้วบรั่นดีในมือ  เขาส่งเหล้า

แก้วหนึ่งให้หญิงสาวก่อนจะทรุดตัวลงนั่งเคียงข้าง

“พดูถงึเอล  เควญญา พอจะสรปุสัน้ ๆ  ได้วา่  เอล  เควญญาคอ่นขา้งจะเปน็

ประเทศใหม่ในหมู่ประเทศละตินอเมริกา  ประเทศนี้เกิดจากการเรียกร้อง

อิสรภาพของพวกอินเดียนแดงและนิโกร  ซึ่งต้องการดินแดนที่เป็นอิสระจาก

อำานาจปกครองของชาวยุโรป  แต่ครั้นเมื่อได้เอกราชแล้วก็มีการรบพุ่งช่วงชิง

อำานาจกัน  ผลสดุทา้ยชาวยโุรป ซึง่เปน็ชนกลุม่นอ้ยก็กลบัมามีอำานาจอีก  ในป ี

ค.ศ.  1965 ประธานาธิบดีโฮเซชนะการเลือกตั้งทั่วไป พรรคสังคมนิยมของเขา

มีที่นั่งมากที่สุดในสภา  ครั้นถึงปี  ค.ศ.  1967 ประธานาธิบดีโฮเซออกกฎหมาย

ควบคุมการเป็นเจ้าของที่ดิน  พวกเจ้าของที่ดินจึงหนุนหลังให้พลเอกรามอน 

รัฐมนตรีกลาโหมทำาการปฏิวัติ  พลเอกรามอนได้ยกเลิกระบอบประธานาธิบดี 

โดยมีตัวเขาเองได้ตำาแหน่งประธานสภาปกครองสูงสุดและเป็นนายกรัฐมนตรี 

นายพลรามอนอยูใ่นอำานาจมาจนถงึปนีีเ้สถยีรภาพทางการเมอืงของเขาตกตำา่ลง 
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เนือ่งจากการบริหารประเทศในระหวา่งหมูค่ณะและเครอืญาตเิปน็ไปอยา่งอดือาด  

มกีารทจุริต คอรร์ปัชนัในทกุวงการ ขา้ราชการของรฐัไม่มีประสทิธิภาพเพยีงพอ 

ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิทีเ่สือ่มทรามลง ทำาใหก้ลุม่นายทหารรุน่หนุม่ซึง่ไดร้บั

การสนับสนุนจากเจ้าของที่ดินไม่พอใจ  จึงฉวยโอกาสทำาการปฏิวัติ  ในขณะที่

พลเอกรามอนเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา“

“กงล้อปีศาจ”  คาร์ลพึมพำาเบา ๆ  “ผมคิดว่าการปฏิวัติได้กลายเป็น

สัญลักษณ์อย่างหน่ึงของประเทศในละตินอเมริกาพอ ๆ  กับฟุตบอล  หรืองาน

คาร์นิวัล”

หญิงสาวเพียงแต่หัวเราะ

“สำาหรับพันโทโคลัมโบไม่ค่อยมีใครรู้จักเขามากนัก  ว่ากันว่าเขาเป็นคน

มุทะลุและบ้าระหำ่า  เขาเคยเสนอพลเอกรามอนให้แต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพ  เข้า

จัดการกับกองทหารเพื่อนบ้านที่รุกเข้ามาในดินแดนซึ่งยังคงอยู่ในกรณีพิพาท 

และเคยเตือนพลเอกรามอนให้ปลดสมาชิกในสภาปกครองสูงสุดซึ่งไม่เอาไหน

ออกจากตำาแหน่ง  ก่อนที่เขาจะเข้าไปจับพวกนั้นโยนออกมา“

คาร์ลวางแก้วบร่ันดีลงบนโต๊ะ  “ถ้าผมเป็นนายพลรามอน คงจับเจ้าหมอน่ี

โยนออกมาแล้ว”

“แน่นอนค่ะ  ถ้าย้อนหลังไปสัก  10  ปี  แต่เดี๋ยวนี้พลเอกรามอนเป็น

เสมือนสิงโตแก่ท่ีหมดส้ินเข้ียวเล็บแล้ว แม้จะยังคงวางท่าทางเป็นเจ้าป่าอยู่  ดังน้ัน

เมื่อสิงโตหนุ่มอย่างพันโทโคลัมโบเข้ามาเทียบ  สิงห์แก่อย่างพลเอกรามอน 

ก็ทำาได้เพียงแต่หาทางหลีกเลี่ยงการปะทะกันโดยตรง  ขณะเดียวกันก็ต้อง

เอาอกเอาใจสิงโตหนุ่มไม่ให้หงุดหงิดฮึดฮัดขึ้นมา”

“ผลจากการประคบประหงมกันเกินไป  ในที่สุดสิงโตหนุ่มก็เติบโตจน

สามารถไล่ฟัดสิงโตเฒ่าได้”  คาร์ลสรุป  “บางทีถ้าพลเอกรามอนไม่หวาดหวั่น

จนเกินไป  เขาก็อาจจะเขี่ยเจ้านายพันนั่นลงได้ตั้งแต่ตอนแรก ๆ  แล้วใช่ไหม”

หญิงสาวแบมือเป็นเชิงไม่มีความเห็น
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“บางทีคนที่นายพลรามอนหวาดกลัวจริง ๆ  อาจไม่ใช่พันโทโคลัมโบก็ได้” 

หล่อนลำาดับคำาช้า ๆ  

“ยังมีสิงโตหนุ่มตัวอื่นอีกหรือ”

“กไ็มเ่ชงิ”  ชลาลยัยกแกว้บรัน่ดขีึน้จบิ  “ดิฉันเพิง่คิดได้ตอนน้ีวา่ พลเอก

รามอนอาจเดินหมากพลาดไป  ในระยะหลัง ๆ  ที่คนชักจะเริ่มเอือมนายพลผู้นี้ 

ก็มีเสียงพูดกันถึงคุณงามความดีและความสามารถของพลเรือตรีเฮอร์นานเดซ 

รองหวัหนา้คณะบรหิารงานแผน่ดนิ  ทัง้ ๆ  ทีน่ายพลเรอืเฮอรน์านเดซ อาจจะเปน็

เพียงคนที่เลวน้อยกว่าเพื่อนในสภาปกครองสูงสุด”

“คุณพูดแปลกดี”

“ถ้าคุณอยู่เอล  เควญญาสักสัปดาห์หนึ่ง  คุณคงจะไม่คิดเช่นนั้น ทุกวัน

นี้แทบทุกคนคุ้นเคยกับการคอร์รัปชัน  แม้แต่จะขึ้นรถเมล์  หากคุณให้เงินเด็ก

กระเป๋ารถเมล์พิเศษสัก  50  เซนตาโว  คุณอาจจะได้ที่นั่งในขณะเดียวกับที่คน

ที่เสียค่าโดยสารในราคาปกติจะต้องยืน หรือห้อยโหนไปตลอดเส้นทาง”

“จริงหรือ”  ชายหนุ่มถามอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง

“ดฉินัจะหลอกคณุทำาไม”  หญงิสาวหวัเราะดว้ยนำา้เสยีงทีแ่ปลความหมาย

ยาก  “ทุกวันนี้  คนว่างงานเต็มไปทั้งเมือง  ถ้าเป็นคุณคุณอยากมีงานสบาย ๆ  

ประเภทนั่งรถเมล์เล่นทั้งวัน  แล้วได้เงินส่วนแบ่งสัก  20-25  เซนตาโว  เมื่อลุก

ให้คนอื่นนั่งบ้างไหม  หรือถ้าไปทานอาหารตามร้านแล้วยัดเงินใส่มือบ๋อยสัก  

10  เปโซตา คุณจะได้สเต็กที่นิ่มกว่าโต๊ะอื่น„

“วิ้ว...”  นักข่าวหนุ่มผิวปาก  “ขนาดคนธรรมดา ๆ  ยังเป็นอย่างนี้”

คาร์ลหยิบแก้วบรั่นดีที่ว่างเปล่าทั้งสองใบมาถือพลางลุกขึ้นยืน

หญิงสาวพยักหน้ายิ้มเชิงรับคำา

“คณุวา่แนวทางของรฐับาล คณะปฏวิตัจิะเปน็อย่างไร”  คารล์รอ้งถามมา

จากมุมห้องที่ยืนรินเหล้าอยู่

“ตอบยากค่ะ”  หญิงสาวเอนหลังพิงพนักโซฟา  “แต่อย่างไรก็ตาม  จะ
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ต้องจับตามอง ดร.เฟอร์ดินานให้ดี  เขาเคยถูกจับและถูกคุมขังอยู่หลายปีใน

สมัยพลเอกรามอนมีอำานาจ  เมื่อได้รับการปลดปล่อยเขาก็หายหน้าไปพักหน่ึง 

เชื่อกันว่าเขาหลบไปซ่อนตัวอยู่กับกองโจรของผู้พันซีโรบนภูเขา  เพิ่งจะกลับ

เข้ามาในซานตา  มารีเมื่อ  2-3  ปีที่แล้ว  โดยเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย

ในความคุ้มครองของพันโทโคลัมโบ”

“คุณรู้จัก ดร.เฟอร์ดินานไหม”  คาร์ลถามพลางส่งแก้วคืนให้หญิงสาว

หล่อนรับแก้วมาประคองไว้ในมือ

“รู้จักดีค่ะ”  มีอยู่ช่วงหน่ึงก่อนท่ีจะกลับมาอยู่ในเมืองหลวง  ดร.เฟอร์ดินาน

เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยที่ดิฉันเรียนอยู่ในอาร์เจนตินา  เรา

คุ้นเคยกันพอสมควร  แต่แล้วจู่ ๆ  แกก็หายไปจากอาร์เจนตินา  แล้วมาโผล่ที่

เอล  เควญญานี่”

“ผมดูอะไรต่อมิอะไรมันช่างวุ่นวายดีจัง”

“ไม่มีอะไรในละตินอเมริกาที่ไม่วุ่นวายค่ะ ตราบใดที่อำานาจยังเป็นสิ่งที่

ทุกคนปรารถนา  และตราบใดที่ประชาชนยังต้องยอมสยบให้กับอำานาจอันขาด

ความถูกต้องเป็นธรรม”

“คนสุดท้ายที่ผมอยากรู้จักในประเทศนี้...ผู้พันซีโร”

ชลาลัยมองออกไปเบื้องหน้าที่มีแผ่นกระจกหน้าต่างบานใหญ่ปิดกั้น

“ไม่เคยมีใครรู้จักเขาอย่างแท้จริงเลย  แต่ส่วนมากเชื่อกันว่าเขาคือ 

คาร์ลอส  เปรโด  โคเรส  ที่สอง  อดีตนักเศรษฐศาสตร์มีชื่อ  ซึ่งเคยร่วมงานกับ

พลเอกรามอนในการปฏิวัติเมื่อปี  ค.ศ.  1967  แต่ต่อมาเมื่อนายพลรามอน 

มีนโยบายปกครองแบบควบคุมเบ็ดเสร็จคาร์ลอสก็หนีไปจัดตั้งกองโจร

ตอ่ตา้นรฐับาลในปา่  เขาเปน็พลพรรคนอกกฎหมายกลุม่เดยีวในบรรดาหลาย ๆ  

กลุ่มที่มีอยู่ในประเทศนี้  ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนมากที่สุด 

เพราะคาร์ลอสประกาศนโยบายของตนอย่างเด่นชัดว่า  จะสถาปนาระบอบ

ประชาธปิไตยทีส่มบรูณแ์ละใหป้ระชาชนเขา้รว่มในปกครองประเทศใหม้ากทีส่ดุ 
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เขาเคยรับความช่วยเหลือจากประเทศสังคมนิยมในทวีปอเมริกาใต้บางประเทศ 

แตภ่ายหลงัไดป้ฏเิสธความชว่ยเหลือเหล่าน้ัน  โดยอา้งวา่ประเทศนัน้ฉวยโอกาส

จะเข้ามาทำาสงครามไม่เปิดเผยในประเทศเอล  เควญญา  ทำาให้เขาได้รับความนิยม

จากประชาชนในชนบทและคนรุน่ใหม่อยา่งมาก  วา่กนัวา่ การปฏวิตัขิองนายพนั

โทโคลัมโบคร้ังนี้ได้รับการสนับสนุนทางอ้อมจากผู้พันซีโร  เพราะถ้าไม่เช่นน้ัน

คงจะไมส่ามารถคมุสถานการณไ์วไ้ด ้หากผูพ้นัซโีรสวมรอยถอืโอกาสปฏวิตัซิอ้น”

คาร์ล  ไฮม์  ชมิด  เทเหล้าผ่านลำาคอ

“ความรู้และความจำาของคุณเกี่ยวกับเอล  เควญญา  ช่างสมบูรณ์และ

แม่นยำาดีจริง ๆ ”  เขาออกปากชม

หญิงสาวยิ้มเห็นฟันซี่เล็ก ๆ  

“เราจะเริม่งานกนัเยน็นีเ้ลย หลังจากทีเ่พือ่นของผมทัง้สองคนกลบัมาจาก

ข้างนอก”  คาร์ลบอกกับชลาลัย

“เคอร์ฟวิในชว่งนีเ้ริม่ตัง้แตก่ีโ่มงนะ”  ชายหนุ่มถามพรอ้มกับดึงสมุดเลม่

เล็ก ๆ  ออกมาจากกระเป๋าเสื้อซาฟารี

“สองทุ่มถึงหกโมงเช้า”

หญงิสาวมองดเูงยีบ ๆ   ในขณะทีค่ารล์จดขอ้ความอย่างรวดเรว็ลงในสมุด

เล่มนั้น

“โอเค”  เขาพมึพำา  “ตอนนี ้ 3  โมงครึง่  ผมคิดวา่ทัง้สองคนน่ันคงจะมา

ถึงที่นี่ก่อน  4  โมงเย็น  ซึ่งหมายความว่าเรามีเวลาทำางานกัน  4  ชั่วโมง  เอา

เป็นว่า  3  ชั่วโมงก็แล้วกัน  เพราะจะต้องส่งคุณกลับที่พักและเดินทางกลับมาที่

อพาร์ตเมนต์ให้ทันก่อนเวลาเคอร์ฟิวในเวลา  3  ชั่วโมง  คุณคิดว่าเราพอจะทำา

อะไรได้บ้างและควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี”

ทา่ทางของคารล์เปลีย่นจากเรือ่ย ๆ  เฉือ่ย ๆ  เปน็กระฉับกระเฉงในฉับพลนั 

เขาล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้ออีกครั้ง  และหยิบแผนที่คร่าว ๆ  แผ่นหนึ่งออกมา

กางบนโต๊ะ
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“นี่คือแผนที่ของเมืองซานตา  มารี  เฟราไลน์  คุณพอจะบอกได้ไหมว่า 

ตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนของเมือง”

ชลาลัยก้มลงมองแผนที่ หล่อนรับดินสอแดงจากคาร์ลมาวงเป็นวงกลม

เล็ก ๆ  ตรงจุดหนึ่ง

“ดีละ”  เขามองอย่างครุ่นคิด  “แล้วที่พักของคุณอยู่บริเวณไหน”

หญิงสาวมองดูอยู่ชั่วครู่ก่อนจะวงอีกวงหนึ่งลงบนกระดาษแผ่นนั้น

“ผมประมาณว่าสองจุดนี้ห่างกันเกือบจะ  40  กิโลเมตร  ถ้าใช้เส้นทาง

สายตรงเช่นนี้”

ชายหนุ่มใช้ดินสอแดงลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดสองจุด

“การจราจรในช่วงนั้นในตอนเย็นเป็นอย่างไรบ้าง”

“คุณจะต้องผ่านย่านการค้าหลายแห่ง  มีโรงเรียนและโรงงาน  3-4  แห่ง

ก่อนถึงบ้านดิฉัน  โรงเรียนจะเลิกในราว  5  โมงเย็น  ส่วนโรงงานจะเปลี่ยนกะ

ตอนทุม่ตรงซึง่ในชว่งนัน้แถวบา้นดฉินัรถจะติดมาก  สว่นในระหวา่งทางก็พอจะ

ไปได้เรื่อย ๆ   แต่ไม่คล่องตัวนัก”

“ตีเสียว่ารถใช้ความเร็วได้เพียง  40  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เราจะต้องใช้

เวลาในการเดินทางจากที่นี่ไปบ้านคุณ  1  ชั่วโมง  ดังนั้นเวลาเราจะลดลงเหลือ

แค ่ 2  ชัว่โมง  ผมจะเกบ็ภาพสถานทีส่ำาคญั ๆ  และน่าสนใจของเมือง  เชน่  จตัรุสั

กลาง  สภาปกครองสูงสุด ศูนย์การค้า  ย่านที่อยู่อาศัย  และอื่น ๆ   เพื่อประกอบ

กับการทำาขา่วการปราศรยัของนายพนัโคลัมโบในวนัพรุง่นี ้ หลงัจากนัน้จงึจะออก

ถ่ายภาพและสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ”

เขานิ่งไปชั่วครู่  อย่างจะกำาหนดแผนงานต่าง ๆ  อยู่ในใจ

“ถ้าเช่นนั้น  ดิฉันคิดว่าเราควรจะเริ่มกันที่จัตุรัสกลางแล้วก็วนออก   

ด้านหลังทำาเนียบประธานาธิบดี  ผ่านสนามสู้วัว  และย่านที่อยู่อาศัยของคนจน 

วกกลับขึ้นเส้นทางสายตรงอีกครั้งเพื่อผ่านศูนย์การค้าและพิพิธภัณฑ์กับกรม

ทหารรักษานครหลวงอันมีชื่อเสียง  ซึ่งพันโทโคลัมโบเป็นผู้บังคับการกรมนี้อยู่
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ก่อนการปฏิวัติ  หลังจากนั้นจึงไปส่งดิฉันและกลับตามเส้นทางอเวนิว  เดอ 

ฟรังโก  ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ตรงตามที่คุณคำานวณระยะทางไว้แต่แรก”

“หมายความว่าเราจะมุ่งหน้าไปยังบ้านคุณ  แต่แวะถ่ายภาพสถานท่ีต่าง ๆ  

เหล่านั้นเสียก่อนนอกเส้นทาง  ส่วนขากลับเราจะตรงดิ่งกลับมาที่นี่เลย”

“ใช่ค่ะ”  หญิงสาวพยักหน้ารับ  “เพราะถ้าไม่เช่นน้ัน  เราจะต้องอ้อมไป

อ้อมมาทำาให้เสียเวลามาก และก็อาจจะแวะได้จริง ๆ  เพียงไม่กี่แห่ง”

“จริงของคุณ  สภาปกครองสูงสุดกับสถานที่สำาคัญอื่น ๆ   ผมอาจจะเก็บ

ภาพได้พรุ่งนี้เช้าก่อนไปที่ทำาเนียบหินขาว”

“เรื่องบัตรประจำาตัวนักข่าว ดิฉันได้ติดต่อกับกระทรวงแถลงข่าวไว้แล้ว 

พรุ่งนี้คุณกับเพื่อนแวะเอาหนังสือเดินทางไปทิ้งไว้ที่นั่นแล้วก็รับบัตรมา  เมื่อจะ

เดินทางกลับจึงค่อยเอาบัตรไปแลกหนังสือเดินทางคืน”

“เรื่องนำ้ามันรถยนต์มีปัญหาอะไรไหม”

“ไม่ค่ะ”  ชลาลัยสั่นศีรษะ  “ดิฉันให้เงินคนขับไปเติมไว้เต็มถังรวมทั้งมี

สำารองตดิรถไวอ้กีจำานวนหนึง่  โดยปกตปิัม๊นำา้มนัจะเปดิตลอด 24 ชัว่โมง  แต่

สถานการณ์ขณะนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่าอาจจะมีคำาสั่งปิดปั๊ม  หรือควบคุมโควตา

นำ้ามันเมื่อไหร่”

“ขอใหผ้มถามอกีขอ้”  คารล์เงยหนา้จากสมุดบนัทกึเลม่เลก็ทีเ่ขาจดอะไร

อยู่ตลอดเวลา  “แล้วทางด้านตวัคุณเองล่ะ  เฟราไลน ์ชลาลยั  คณุมปีญัหาอะไร

หรือเปล่า”

“ก็...”  หญิงสาวเอียงคออย่างครุ่นคิด  “...ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คะ”

“สามีหรือแฟนล่ะ”  ชายหนุ่มมองดูหล่อน

หญิงสาวหัวเราะอาย ๆ   “ดิฉันยังไม่มีทั้งสองอย่าง”

“ดี”  คาร์ลเก็บสมุดใส่กระเป๋าเสื้อ  “นี่แหละที่ผมอยากรู้มากที่สุด”

เขาย้ิม  ท่าทางเปล่ียนจากเคร่งเครียดมาเป็นอิสระ  เหมือนเด็กผู้ชายซน ๆ  

และเกียจคร้านอีกครั้งหนึ่ง



เสียงปรบมือและตะโกนเรียกชื่อเขาดังกระหึ่ม  เมื่อพันโท
โคลมัโบ  โกเมซปรากฏกายขึน้ทีห่นา้มขุของทำาเนยีบหนิขาว  รา่งคอ่นขา้งสงูของ

เขาอยู่ในชุดฝึกเก่า ๆ   ไม่มีเครื่องหมายบอกยศหรือสังกัด  แขนเสื้อทั้งสองข้าง

พับขึ้นมาถึงต้นแขนทำาให้ดูองอาจและเอาจริงเอาจัง  หมวกแบเรต์สีแดงเข้มที่

สวมไพล่อยู่ข้างศีรษะช่วยขับให้ใบหน้าสีทองแดงของเขาเข้มขึ้น  พันโทหนุ่ม

โบกมือรับการต้อนรับด้วยท่าทีภาคภูมิ

“เพื่อนร่วมชาติที่รัก...”

พันโทโคลัมโบเริ่มต้นด้วยนำ้าเสียงอันดังและหนักแน่น

“...กอ่นอืน่ผมตอ้งขอโทษทีม่ารายงานตวัตอ่ทา่นชา้ไป  แตผ่มและสมาชกิ

ในคณะปฏิวัติก็ได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปในการจัดการเรื่องต่าง ๆ  เพื่อผลประโยชน์

ของพวกท่าน”

ชายหนุ่มยิ้มรับเสียงปรบมือ

“ในการทีผ่มและคณะไดก้อ่การปฏิวตัขิึน้ในครัง้นีไ้มใ่ชด่ว้ยความมกัใหญ่

3
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ใฝสู่งหรอืด้วยเหตผุลสว่นตวัใด ๆ  ทัง้สิน้  แตผ่มทำาไปเพราะทนดเูพือ่นรว่มชาติ

ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากต่อไปอีกไม่ได้  ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่นายพล

รามอนเขา้มามอีำานาจ อาจกล่าวไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่  เขาไมเ่คยทำาอะไรเพือ่เพือ่น

ร่วมชาตเิลย  ความสำาเรจ็สิง่เดยีวทีเ่ขาทำาไวใ้นเอล  เควญญากค็อื การสรา้งความ

เดือดร้อนให้แก่พวกท่านโดยทั่วถึงกัน  ในขณะที่พวกเขาและบริวารเสพสุขกัน

อย่างสำาราญ”

พันโทโคลัมโบหยุดนิดหนึ่ง  เพื่อคลายอารมณ์ที่เริ่มจะเครียดของคนฟัง 

ฝงูชนเบยีดเสยีดกนัเตม็ลานกวา้งหน้าทำาเนียบ ตา่งคนตา่งกพ็ยายามทีจ่ะเขา้มา

ให้ใกล้ที่สุด

“เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศของเราได้มี

การปฏิวัติ  หรือการพยายามปฏิวัติหลายครั้งหลายครา  แต่เป็นการกระทำาเพียง

แต่เพื่อให้ได้คงอยู่ซึ่งอำานาจ หรือการแสวงอำานาจอันปราศจากอุดมการณ์และ

เป้าหมายอันแท้จริง  เป็นการกระทำาเพียงเพื่อจะกระชับพันธนาการที่รึงรัดพวก

ทา่นอยูใ่หบ้บีแนน่เขา้  แตส่ำาหรบัการกระทำาของคณะปฏิวตัใินครัง้น้ี  เราตอ้งการ

ที่จะหักง้างหรือผ่อนคลายพันธนาการเหล่านั้นให้แก่ท่าน  ผมขอสัญญาว่าเรา

จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยเสรีขึ้นในเอล  เควญญา  ให้เร็วที่สุดเท่าที่

สถานการณ์จะเอื้ออำานวย  จะเปิดให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ

ภายในขอบเขตอนัเหมาะสม  ใหม้กีารเคลือ่นไหวทางการเมืองเม่ือถึงเวลาอันควร”

ชายหนุ่มรอให้เสียงปรบมืออันกึกก้องสงบลงแล้วจึงเอ่ยต่อไป

“เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย ผมไม่ต้องการที่จะมอบความหวังอันสวยหรูแต่

เลื่อนลอยให้กับท่าน  แต่ผมสัญญาว่าท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จะมี

อาหารการกนิทีเ่พยีงพอ และจะประกนัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ

ท่านว่าจะไม่ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ  เหมือนที่เคยเป็น

มา” 

ฝูงชนบนลานกว้างเปล่งเสียงเรียกชื่อพันโทโคลัมโบดังสนั่นหวั่นไหว 
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เสียง  “วีวา  โคลัมโบ”  ดังสะท้อนกลับไปกลับมา  ราวกับเสียงสรรเสริญเทพเจ้า

ผู้ยิ่งใหญ่

“เพ่ือนร่วมชาติทุกคน ท่านคือสมบัติอันลำ้าค่าของประเทศเอล  เควญญา 

และของผม  เราจะทำางานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม และเพื่อความ

เจริญก้าวหนา้ของประเทศชาตอินัเปน็ทีร่กัของเรา  ผมจะยังคงกลนืขา้วไม่ลงคอ 

ตราบใดที่พวกท่านยังอดอยากและหิวโหย  ผมจะยังนอนไม่หลับสนิทตราบใด

ทีพ่วกทา่นยงัมหีว่งกงัวลถงึชวีติในวนัรุง่ขึน้  และผมขอใหค้ำาม่ันวา่ผมจะไม่มีวนั

ละทิ้งพวกท่าน”

ชายหนุม่สดูลมหายใจเขา้เตม็ปอด รา่งของเขาเหยียดตรง สายตาทอดลง

สูเ่บือ้งลา่งทีป่ระชาชนนับหม่ืนคนกำาลงักระโดดโลดเตน้ดว้ยความชืน่ชมยนิดใีน    

ตัวเขา

พันโทโคลัมโบ  โกเมซยกมือทั้งสองข้างขึ้นชูเหนือศีรษะ

“วีวา  เอล  เควญญา”

“ยอดไปเลย”

บุรุษเจ้าของร้านเหล้าลุกจากเก้าอี้หลังเคาน์เตอร์เดินไปที่เคร่ืองรับ

โทรทัศน์ พลางหมุนปุ่มปิดเครื่อง  ทิ้งให้ห้องแคบ ๆ  นั้นสงบเงียบลงครู่ใหญ่

“หรือคุณว่ายังไง”  เขาหันมาถามชายที่นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าเคาน์เตอร์

“ววีา  โคลมัโบ”  คนผู้น้ันยกแกว้ขึน้ช ู กอ่นจะเทนำา้สเีหลอืง ๆ  ในแกว้ผา่น

ลำาคอจนหมด

“ท่าทางคุณเหมือนไม่ใช่คนที่นี่”  เจ้าของร้านมองอย่างคาดคะเน ขณะที่

รินเบียร์เติมลงในแก้ว  พร้อมร้องตะโกนด่าคนงานสองสามคนที่ส่งเสียงร้อง

เพลงเอ็ดอึง

ชายแปลกหน้าผงกศีรษะแทนคำาตอบ

“คุณมาจากไหนน่ะ”  เจ้าของร้านเปลี่ยนคำาถามใหม่
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“ทูโซนา”  เขาตอบเรียบ ๆ   ท่าทางเหมือนอยากจะอยู่เพียงลำาพังมากกว่า

จะให้ใครก้าวล่วงเข้าไปในแดนส่วนตัว

“แถบนัน้เปน็เขตของผูพ้นัซโีรนี ่ แมแ้ตท่หารยังไม่กลา้เขา้ไปใกลเ้ลย  คุณ

ไม่กลัวพวกกองโจรของผู้พันหรือ”

ผู้ชายคนนั้นหัวเราะในลำาคอและสั่นศีรษะแทนคำาตอบ ก่อนที่จะโยนเงิน

เหรยีญสองสามอนัลงบนโตะ๊ และลกุขึน้เดินออกมาจากรา้นเหลา้โทรม ๆ  แหง่นัน้

เขาเดนิตามถนนสายนัน้ชา้ ๆ  อยา่งจะทบทวนความทรงจำามากกวา่จะรูส้กึ

ลังเลด้วยความแปลกถิ่น  เงยหน้าขึ้นมองตึกรามบ้านช่องคล้ายจะคาดคะเนว่า

บริเวณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อน แล้วยิ้มน้อย ๆ  อย่างดีใจ  เมื่อ

เหน็วา่รา้นตดัผมตรงหวัมุมถนนยงัคงเปดิบริการอยูเ่หมอืนเดมิ  เขาชะงกันดิหนึง่

ก่อนจะผลักบังตาก้าวเข้าไปข้างในร้าน

“บูเอโนส  เดอัส  เซญอร์”

ช่างผมร่างเตี้ย  ศีรษะล้านกล่าวต้อนรับขณะลุกขึ้นจากเก้าอี้หวายเก่า ๆ  

ทีน่ัง่อยู่  บรรยากาศของรา้นตดัผมดเูหมอืนจะไมเ่ปลีย่นไปจากอดตีเลย แมแ้ต่

กระจกบานใหญท่ีมั่วซวั ฝาผนังทีป่นูกะเทาะเปน็หยอ่ม ๆ   และพดัลมตดิเพดาน

ที่หมุนดังหึ่งอยู่ตลอดเวลา

ชายแปลกหน้าทรุดตัวลงบนเก้าอี้ตัดผมที่หนังหุ้มเบาะสึกจนเป็นขุย

“จะตัดหรือจะสระดีครับ”  ช่างผมถามอย่างนอบน้อม

“ทำาทุกอย่างที่สามารถทำาได้ในเวลาสองชั่วโมง”

เขาตอบเรียบ ๆ  พร้อมกับเอนหลังพิงพนักเก้าอี้และหลับตานิ่ง

ชา่งตดัผมเร่ิมลงมือทำางานของเขาดว้ยความชำานาญ ใชแ้ปรงจุม่สบูท่ีต่จีน

เปน็ฟองทาเหนอืริมฝีปากและคาง  ลับมดีโกนกบัสายหนงัเกา่ ๆ  ทีห่อ้ยไวก้บัเกา้อี้

จนคมกริบ  แลว้จงึแตะคมมดีกบัปลายจอนของลกูค้า  โกนหนวดเคราดกดำาน้ัน

ออกอย่างประณีต

เวลาผ่านไปเงียบ ๆ   ชายผู้มาเป็นลูกค้าร้านตัดผมรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงสู่
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อดีตที่ไม่มีวันหวนกลับ  มืออันนุ่มนวลของช่างให้ความรู้สึกในรสสัมผัสอย่าง

ประหลาด  คล้ายกับลูกชายที่จากบ้านไปนานปีกลับมาซบใบหน้าลงกับอกของ

แผ่นดินแม่ที่อุ่นแดด

สบิปทีีผ่า่นไป หลายตอ่หลายอยา่งได้เปลีย่นแปลงไปด้วยอำานาจของกาล

เวลา แตค่วามทรงจำานัน้ไมเ่คยทีจ่ะมอดมลายลงได้งา่ย ๆ   ยังมีหลายตอ่หลายสิง่

เหลือเกินที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขา  และรอคอยแต่เวลาที่จะโลดแล่นออกมา

เมื่อมีโอกาส

ชา่งตดัผมหายไปสกัครู ่ และกลบัมาพรอ้มกบัอา่งอะลมูเินยีมบรรจนุำา้อุน่ 

แกใช้ผ้าขนหนูผืนเล็ก ๆ ชุบนำ้าบีบจนหมาด  ค่อย ๆ เช็ดผมเขาอย่างตั้งใจ 

ฝุ่นละอองและเหงื่อไคลคงจะหลุดออกมากับผ้าผืนนั้นทุกคราวที่แกเช็ดผมให้  

จนเขารูส้กึสบายและปลอดโปรง่อยา่งมคีวามสขุ...  ความสขุของคนเราแตล่ะคน

ช่างเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปคนละอย่าง  บางคนอาจจะมีความสุขกับลาภยศ 

ชื่อเสียง  และอำานาจวาสนา  แต่บางคนอาจมีความสุขกับสิ่งง่าย ๆ  เล็ก ๆ  น้อย ๆ  

เช่นนี้

ชายผู้ได้รับบริการอดถามตวัเองไม่ไดว้า่  บคุคลจะมคีวามสขุทีแ่ทจ้รงิละ

หรือ หากเขามีอำานาจที่ต้องการอยู่ในมือแล้ว

เขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงช่างตัดผมปลุกอย่างเกรงใจ

“ฉันหลับไปนานไหม”  เขาลืมตาขึ้นมอง

“ไม่หรอกครับ”  ชายร่างเตี้ยตอบอย่างสำารวม  “แต่คุณทำาให้ผมคิดถึง

คนคนหนึ่ง  ซึ่งเคยชอบมาตัดผมที่นี่และนั่งหลับเป็นเวลานาน ๆ ”

“ใครกนั”  เขาถามขณะทีลุ่กขึน้จากเกา้อีม้องกระจกเหน็หนา้ตาของตวัเอง

ที่สะอาดสะอ้านขึ้นกว่าเมื่อครู่  พลางหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า

กางเกงและส่งธนบัตรใบละ  50  เปโซตาให้

“คาร์ลอส  เปโดร  โคเรส ครับ  แม้ว่าตอนนั้นเขาเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคลังแล้ว  แต่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตง่าย ๆ  เหลือเกิน  คนระดับน้ันแล้วยัง
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ตัดผมร้านซอมซ่อและกินอาหารพื้น ๆ  ตามข้างถนน  น่าเสียดายที่คนดี ๆ  อย่าง

นั้นอยู่ไม่ได้นาน”

“เขาตายแล้วหรือ”  ถามเหมือนไม่แยแสแต่ดวงตามีรอยยิ้ม

“ยังครับ  แต่ว่ากันว่าเขาอยู่ในทูโซนาโน่น”

ช่างตัดผมมองหน้าเขาในกระจกครู่หนึ่ง

“ผมว่าคุณโกนหนวดโกนเคราแล้ว มีเค้าคล้ายคาร์ลอสมากทีเดียว”

“ไม่ละ”  ผู้ได้รับคำาชมโบกมือห้าม  “พยายามมองให้ฉันเหมือนคนอื่น

ดีกว่า”

“มูชัส กราเซีย”

เขายิ้มรับคำาขอบคุณของช่างตัดผม และผลักบังตาเดินออกมาภายนอก

บ้านหลังนั้นปลูกในแบบง่าย ๆ อยู่บนพ้ืนที่ไม่มากนัก  แต่ถึงกระนั้นก็ดีส่วน

ประกอบต่าง ๆ   ทั้งสนามหญ้าอันเขียวชอุ่มและการปลูกไม้เขตร้อนขึ้นเขียวครึ้ม

ทั่วไปทำาให้แลดูเย็นตาและมีเสน่ห์ในที

เขาผู้นั้นก้าวลงจากรถรับจ้างส่งเงินให้คนขับพลางก้มตัวลงถามยำ้าเพื่อ

ความแน่ใจอีกครั้ง  ก่อนจะเดินช้า ๆ  ไปที่ประตูเหล็กดัดสีขาวบานใหญ่และกด

ออดที่ข้างประตู...  เงียบไปสักครู่  ก่อนจะมีเด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ วิ่งมาที่ประตู 

พร้อม ๆ  กับสุนัขโดเบอร์แมน 2-3 ตัว ที่วิ่งชิงกันเข้ามาเห่ากรรโชก

“ดร.เฟอร์ดินานอยู่ไหมหนู”

เขาถามพลางถอยห่างมาจากประตูที่ฝูงสุนัขพากันมาอออยู่

“อยู่ครับ”

เด็กชายตอบอย่างคล่องแคล่ว  แกชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะถามว่า

“จะให้ผมบอกคุณพ่อว่าใครมาหาครับ”

ชายหนุ่มหัวเราะอย่างเอ็นดู

“ส่งมือออกมาซิ”
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เขาร้องบอก  และเม่ือเด็กชายยื่นมือมาให้เขาก็ใช้ปากกาลูกลื่นเขียน

วงกลมสีม่วงวงหนึ่งลงบนฝ่ามือของเด็กน้อย

“เอามือไปให้คุณพ่อดูนะ”

เขาบอกขณะที่ปล่อยมือเด็ก  และมองเห็นแกวิ่งตื๋อกลับเข้าไปภายในตัว

บ้านพร้อมกับเจ้าสุนัขพวกนั้น

ดร.เฟอร์ดินานนั่งอยู่ท่ามกลางกองเอกสารจำานวนมาก  เขาเพียงแต่เงยหน้าขึ้น

มองเมื่อลูกชายเดินเข้ามาหา

“ใครมาหรือลูก”

“เขาไม่ได้บอกชื่อครับ”

เด็กน้อยตอบพลางหยุดยืนอยู่ต่อหน้าบิดา

“แต่เขาบอกให้ผมเอามือมาให้คุณพ่อดู”

ผู้เป็นบิดาเงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจ  แต่เมื่อแลเห็นวงกลมบนมือลูก 

เขาก็อุทานอย่างตกใจ

“ซีโร”  พลางผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว  “...ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน”

“หน้าบ้านฮะ”

“ลูกเข้าไปเล่นในห้องของลูกก่อนนะ”

ดร.เฟอร์ดินานดันหลังลูกชายอย่างร้อนรน พร้อมกับคร่ึงว่ิงคร่ึงเดินออกไป

ที่ประตูบ้าน

“ผมไม่นึกว่าผู้พันจะมาถึงที่นี่”

ดร.เฟอร์ดินานพูดเบา ๆ  พลางส่งแก้วบรั่นดีในมือให้แขก

“เฟอร์ดินานที่รัก  เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่า”  ผู้มาเยือนมองอย่าง

คาดคะเน

“โอ แน่นอน...หรือว่าคุณข้องใจอะไร”
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“ดลีะ”  ผูถ้กูถามยกแกว้บรัน่ดขีึน้จบิ  “ถา้อย่างน้ันโปรดอย่าเรยีกผมวา่

ผู้พันอีกต่อไป...ผมคือ นีโกเพื่อนเก่าจากชนบทของคุณ”

ดร.เฟอร์ดินานมองเขาอย่างงง ๆ   ก่อนที่จะเปิดรอยยิ้ม

“ตกลง  เซญอร์นีโก”

“การปฏิวัติของโคลัมโบเป็นอย่างไรบ้าง”  เขาถามแล้วไม่รอคำาตอบ ลุก

ขึ้นจากเก้าอี้เดินไปหยุดที่หน้ารูปภาพสีนำ้ามันบานใหญ่

“เข้าใจว่าคงไม่มีปัญหาอะไร  อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการควบคุม

สถานการณ์โดยทั่วไป”

“ทะเลคล่ังของ ปแีอร์ ฟอนแดร์ใชไ่หม  ผมชอบเสน้แปรงตอนปดัลงของ

เขาจริง ๆ   มันทั้งเด็ดเดี่ยวและอ่อนหวานรวมกันอย่างบอกไม่ถูก”

“พวกทหารที่ภักดีต่อนายพลรามอนได้ถูกกำาราบลงเกือบหมดแล้ว  ส่วน

ที่เหลืออยู่ก็คงจะรวมกันไม่ติด”

“หลายปีก่อน ผมเคยมีภาพของฟอนแดร์อยู่หลายชิ้นที่รักมาก  เห็นจะ

เป็นพายุฝน  คุณเชื่อไหมว่าเขาเขียนได้น่ิมนวลขนาดเม็ดฝนแทบจะหยาดออก

มา  และความรุนแรงของพายุช่างปั่นป่วนปรวนแปรอย่างน่าสะพรึงกลัว”

“ผมคิดว่าสถานการณ์ปฏิวัติได้เอื้ออำานวยอย่างถึงที่สุดแล้ว  พันโท

โคลัมโบเป็นผู้ที่ถูกกำาหนดตัวมาโดยสถานการณ์  และคงสามารถเรียกเสียง

สนับสนุนได้จากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  มากขึ้นตามลำาดับ”

“คุณคิดว่าเขาเป็นยังไง”

“พันโทโคลัมโบหรือครับ”

“ไม่ใช่  ผมหมายถึงฟอนแดร์”

ดร.เฟอร์ดินานถอนหายใจอย่างลืมตัว

ผู้มาเยือนละสายตาจากภาพกลับมามองเจ้าของบ้าน  เขายักไหล่

“เอาละ  โคลัมโบก็ได้”  ผู้ใช้รหัสหมายเลขศูนย์  เดินกลับมายังที่เดิม

“ผมวา่เขาเปน็คนเอาจรงิเอาจงัมีความตัง้ใจดี  และมแีนวความคดิไมร่วบ
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ยอดเบ็ดเสร็จแบบนายพลรามอน  แม้เขาจะยังอ่อนในเชิงการเมือง  แต่ผมคิด

ว่าหากให้เวลาอีกสักพักเขาคงจะไปได้ดีและคงจะทำาประโยชน์ให้เอล  เควญญา

ได้อย่างมาก”

“คุณต้องการเวลานานเท่าไรสำาหรับเขา”

“ผมก็ยังบอกไม่ได้”  ดร.เฟอร์ดินานหลบสายตาคู่สนทนา

“คุณจำาได้ไหมว่าเราให้เวลารามอนนานเพียงไร  สิบห้าปีที่เสียไปกับเขา

เราได้อะไรขึ้นมาบ้าง  นอกจากความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างในเอล  เควญญา 

หรือแม้แต่ในซานตา มารีแทบจะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปเลย  ถ้าคุณจับเอาไอ้ตึก 

สูง  ๆ  เกะกะพวกนั้นโยนลงทะเลไป คุณก็จะพบว่าประชาชนยังคงอดอยาก  ไร้

การศกึษา  ว่างงาน และมีชวิีตความเปน็อยูท่ีค่บัแคน้ใตอ้ำานาจปกครองที ่ กา้วลำา้

เข้ามาควบคุมประชาชนทุกฝีก้าว”

บุรุษฉกรรจ์ทอดสายตาออกไปเบื้องหน้า  ขณะกล่าวสืบไป

“เฟอรด์นิาน  เราคงไมม่เีวลาเหลอืพอทีจ่ะเจยีดใหใ้ครทดลองงานอีกแลว้ 

ถ้าโคลมัโบตัง้ใจทีจ่ะทำางาน  เขากจ็ะตอ้งลงมอืเสยีตัง้แตว่นิาทน้ีี  จดัการกับทกุสิง่

ทุกอย่างที่มันเปะปะอยู่ให้เข้ารูปเข้ารอย  เขาอาจจะต้องต่อสู้กับหลายต่อหลาย

อย่าง  แต่ถ้าเขาเป็นคนชนิดที่คุณประเมินค่าไว้  เขาย่อมจะต้องได้รับชัยชนะใน

วันหนึ่ง  และส่ิงที่สำาคัญที่สุดสำาหรับพันโทโคลัมโบก็คืออย่าละทิ้งประชาชน 

และจงยืนอยูใ่นความถกูตอ้งของสว่นรวมอนัจะทำาใหไ้มม่ใีครสามารถทำาลายเขา

ลงได้”

“หากผมประเมินเขาผิดไปล่ะ”  ดร.เฟอร์ดินานถามอย่างหย่ังเสียงอีก 

ฝ่ายหนึ่ง

“คุณก็รู้คำาตอบดีอยู่แล้ว”  ผู้พูดลุกข้ึนเดินไปท่ีทะเลคล่ังอีกคร้ังหน่ึง 

“มนัเหมอืนกบัการพนนั ทีแ่มเ้ขาจะมแีตม้ตอ่ในด้านกาลเวลา แตผ่ลสดุทา้ยแลว้

เขาก็จะต้องเป็นฝ่ายแพ้  และจมลงสู่ก้นบึ้งของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครสามารถ

จะช่วยฉุดขึ้นมาได้”
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ผู้มาเยือนหันกลับมาทางเจ้าของบ้านพลางกล่าวต่อไป  “แต่ผมเชื่อการ

คาดคะเนในสายตาของคุณและจะสวดมนต์ขอพรให้พระเจ้าคุ้มครองเขาและ

ประชาชนชาวเอล  เควญญาทั้งมวล”

“คณุได้ฟงัคำาปราศรัยเมือ่เชา้หรอืเปลา่”  ดร.เฟอรด์นิานรนิบรัน่ดเีตมิลง

ในแก้ว

“อือฮึ”  เขาพยักหน้ารับ  และแตะขวดบรั่นดีเป็นเชิงบอกว่าพอ

“มีความเห็นอย่างไรบ้าง”  ดร.เฟอร์ดินานปิดฝาขวดและวางลงบนโต๊ะ

เบื้องหน้า

“จะให้ผมพูดในแง่ไหนล่ะ”

“ในแง่ของตัวคุณเอง”

“เออ้... ผมเชือ่วา่นีเ่ปน็การเปดิประตใูหช้าวเอล  เควญญา  ได้ดูในสิง่ทีเ่ขา

ไมเ่คยเหน็มาก่อน  แตอ่ยา่งไรกต็าม กย็งัมซีีก่รงกัน้ไมใ่หก้า้วเขา้ไปภายในประตู

นั้นได้  คำาสัญญาของพันโทโคลัมโบเต็มไปด้วยข้อแม้และเงื่อนไข  และเป็น

สญัญาฝา่ยเดยีวทีเ่ขากระทำาขึน้โดยปราศจากประชาชนเขา้รว่มเปน็คูส่ญัญาดว้ย 

ดังนั้นไม่มีความแน่นอนเลยว่าเขาจะฉีกสัญญาทิ้งเสียเมื่อไหร่ก็ได้  แล้วหันกลับ

ไปใช้ระบอบของนายพลรามอนอีก”

“แต่ผมคิดว่าน่ีเป็นสัญญาประชาคม  ซ่ึงผู้นำาประเทศเป็นฝ่ายให้แก่ประชาชน

ของเขา  โดยไม่จำาเป็นต้องมีการให้สัตยาบันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”  ดร. 

เฟอร์ดินานแย้ง

“แต่คำาว่า  สัญญา น่าจะหมายถึงความพึงพอใจและเห็นพ้องต้องกันจาก

คูส่ญัญา  ฝา่ยประชาชนควรจะตอ้งมีผู้แทนของตนเขา้ไปรว่มอยูใ่นการทำาสญัญา 

หรือควบคุมให้สิ่งต่าง ๆ  ดำาเนินไปตามข้อตกลงในสัญญา  ผมอยากจะให้มีการ

เลือกตั้งทั่วไปโดยเร็วที่สุด  และให้ผู้แทนจากฝ่ายประชาชนเข้าไปมีสิทธ์ิมีเสียง

ทัดเทียมกับฝ่ายบริหาร”

“ผูพ้นัก็รูว่้าการเลอืกตัง้ทัว่ไปยงัเปน็ไปไมไ่ดใ้นสถานการณป์จัจบุนั ยงัมี
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กองโจรมากมายในเอล  เควญญาทีม่คีวามคดิความเหน็แตกตา่งกนัและจบัอาวธุ

ขึ้นต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล  ยังคงมีปัญหาในเรื่องการคมนาคม ซึ่งทำาให้ประชาชน

บางสว่นถกูตดัขาดจากโลกภายนอก  และประชาชนสว่นใหญย่งัขาดความรูค้วาม

เขา้ใจทีถ่กูตอ้งในเรือ่งการปกครองในระบอบท่ีผู้พนัตอ้งการ  ผมคิดวา่ทีจ่ะทำาได้

ในขณะนี้และต่อไปอีกสักระยะหน่ึงก็คือ  ต้องสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง

ภายในประเทศ  หลังจากนั้นจึงค่อยปรับโครงสร้างทางการศึกษา  สังคม  และ

เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

ชายผู้เป็นแขกเอนหลังพิงพนักเก้าอี้นวม

“ผมยังไม่อยากสรุปว่าใครผิดหรือถูกในเรื่องน้ี  แต่ถึงอย่างไรในระยะน้ี 

เอล  เควญญาต้องการความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นก่อนสิ่งอื่น  ผม

จำาเป็นต้องให้เวลาแก่พันโทโคลัมโบสักระยะหนึ่ง  แต่จะเป็นการให้เพียงครั้ง

เดยีวและจะไมใ่หโ้อกาสเขาแกต้วัอกีเปน็อนัขาด  เฟอรดิ์นาน  คุณมีแนวนโยบาย

การบริหารประเทศสำาหรับนายพันโคลัมโบอย่างไร”

“ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะยังยึดถือโครงสร้างเดิม  คือมีสภาการปกครอง

สงูสดุซึง่ประกอบดว้ยฝ่ายคณะผู้กอ่การ  นักวชิาการ และประชาชนเปน็แกนกลาง

กับรัฐบาล  หัวหน้ารัฐบาลจะดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี  และประธานาธิบดี

จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ”

“แนวทางทีค่ณุวา่จะทำาใหเ้กดิลัทธริวบยอดเบด็เสรจ็ขึน้อีกแนน่อน  เพราะ

คณุเพียงแตป่รบัโครงสรา้งของนายพลรามอนเพยีงนิดหน่อย  คือเพิม่นักวชิาการ

และประชาชนเขา้ไปในสภาการปกครองสงูสดุ  เปลีย่นคำาเรยีกชือ่ประมุขประเทศ

จากนายกรัฐมนตรีกลับไปเป็นประธานาธิบดีและให้คณะรัฐมนตรีต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน  ซึ่งทำาให้พันโทโคลัมโบยังคงมีอำานาจทั้งในสภา

การปกครองสูงสุดและในคณะรัฐมนตรี”

“แล้วคุณมีความคิดอย่างไร”  ดร.เฟอร์ดินานยกแก้วบรั่นดีขึ้นจิบแล้ว  

นิ่งฟัง
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“ผมอยากจะให้ประธานสภาการปกครองสูงสุดกับประธานาธิบดีเป็น

คนละคนกัน  อันจะทำาให้เกิดการคานอำานาจข้ึน และแยกงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

และบริหารออกจากกันอย่างเด็ดขาด”

“คงจะเป็นการยากที่ผู้พันโคลัมโบจะยอมรับได้”  ชายชราพึมพำา

“แต่ผมมีตัวบุคคลที่ทำาให้เขาต้องยอมรับ  ในการที่ผู้นั้นจะมาดำารง

ตำาแหน่งประธานสภาการปกครองสูงสุด”

“ใคร”

“พลเรือตรีเฮอร์นานเดซ”

“ไมม่ทีาง...”  ดร.เฟอรดิ์นานผดุลุกขึน้ยนื  “พนัโทโคลมัโบไมม่ทีางทีจ่ะ

ยอมให้พลเรือตรีเฮอร์นานเดซ ก้าวขึ้นมามีอำานาจเคียงคู่กับเขา”

“ถ้าอย่างน้ัน  คุณคิดว่าโคลัมโบจะยอมรับผมเป็นประธานสภาการปกครองฯ 

ไหม”

ดร.เฟอร์ดินานนิ่งอึ้ง

“ในระหว่างผมกับพลเรือตรีเฮอร์นานเดซ  โคลัมโบจำาเป็นจะต้องเลือก

เอาใครคนใดคนหนึ่ง  ถ้าผมเป็นเขาผมก็จะต้องเลือกพลเรือตรีเฮอร์นานเดซ 

คณุก็รูว้า่ทีป่ระชาชนใหก้ารสนบัสนนุโคลมัโบในการโคน่ลม้พลเอกรามอน  เนือ่ง

มาจากสาเหตุใด  น่ันเป็นเพราะว่าพวกเขาเบื่อหน่ายและเอือมระอากับระบอบ

การปกครองแบบรวบอำานาจเบ็ดเสร็จของพลเอกรามอน  โคลัมโบจะต้องทำาให้

ประชาชนเกิดความเชือ่ถอืและมัน่ใจวา่จะไมต่อ้งตกอยูใ่นสภาพเชน่นัน้อีก  ดว้ย

การแยกอำานาจของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติออกจากกัน  โดยให้พลเรือตรี   

เฮอร์นานเดซซึ่งเป็นคนที่ประชาชนยอมรับได้มากคนหนึ่ง  และมิได้ร่วมอยู่ใน

คณะปฏวิตั ิ ขึน้มาดำารงตำาแหนง่ประธานสภาการปกครองสงูสดุทำาหนา้ทีก่ำาหนด

นโยบายหลกัของประเทศและออกกฎหมายตา่ง ๆ   สว่นตวัเขากเ็ขา้ดำารงตำาแหนง่

ประธานาธิบดี  ทำางานด้านบริหารประเทศต่อไป”

“ผมเห็นด้วยกับคุณ”
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ดร.เฟอร์ดินานผงกศีรษะ

“เดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ตามเลขานุการมาจัดพิมพ์โครงร่างขึ้นเพื่อที่จะได้

เสนอตอ่ผูพ้นัโคลมัโบในวนัพรุง่นี ้ หากคณุมีเวลาวา่งพอ ผมมีโครงรา่งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ  ให้คุณดูอีก”

“ผมมีเวลาเสมอสำาหรับเอล  เควญญา”

บุรุษฉกรรจ์พูดยิ้ม ๆ   เขามองไปที่ภาพเขียนสีนำ้ามันที่ฝาผนังอย่างชื่นชม

“ทะเลคลั่ง”  เขารำาพึง  “ผมหวังว่าทะเลในเอล  เควญญาจะหยุดคลั่ง

เสียที  เพื่อประชาชนจะได้มีเวลาพักผ่อน และใช้ชีวิตอย่างสันติสุข”
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มาร์กาเร็ตเต ลาปาซ  โยนขา้วของทีห่อบมาพะรงุพะรงัลงบนโตะ๊ 
ขนมปังปอนด์แท่งยาว มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่  มันฝรั่งกลิ้งหลุน ๆ  ออกมาจาก

ถุงกระดาษสีนำ้าตาลใบใหญ่  เด็กชายน้อยวิ่งมาหาหล่อนอย่างดีใจ

“มีขนมมาฝากผมบ้างหรือเปล่า มาร์กาเร็ตเต“

ปากก็ร้องถาม ส่วนมือก็รื้อห่อต่าง ๆ  หาสิ่งที่ต้องการ

“เสียใจนิโน„

หญิงสาวขยี้ผมหยักศกของเด็กชายอย่างเอ็นดู

“คุณพ่อเธอเร่งเหลือเกิน  ฉันคว้ามาได้แต่อาหารที่เราจะทานกันเย็นน้ี

เท่านั้นเอง  เดี๋ยวก็จะต้องลงมือทำางานแล้วละ  สงสัยคืนนี้คงจะอยู่ดึกแน่เลย„

หญิงสาวหัวเราะ  เมื่อเห็นเด็กน้อยหน้าเสีย  เมื่อไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา

“เดี๋ยวนะ„  หล่อนใช้มือค้นกระเป๋า  “อา บรูโน  เธอโชคดีตามเคย„

มารก์าเร็ตเตหยบิหมากฝร่ังสองสามอนัสง่ใหเ้ดก็ชาย  หนนูอ้ยยืน่มอืไป

รับอย่างดีใจ  และวิ่งจากไปอย่างรวดเร็ว

4
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“มาแล้วหรือมาร์กาเร็ตเต„

ดร.เฟอร์ดินานร้องถามมาจากห้องทำางาน  หญิงสาวจัดกระเป๋าให้เข้าที่

ก่อนจะรีบเดินไปตามเสียงเรียก  หล่อนผลักบานประตูเข้าไปข้างในและพบว่า

ชายสูงวัยมิได้อยู่เพียงลำาพัง  ชายแปลกหน้าที่น่ังอ่านเอกสารอยู่บนเก้าอ้ีหวาย

หันมามองหล่อนพลางพยักหน้าอย่างทักทาย

“ผู้พัน...เอ๊ย  เซญอร์นีโก นี่คือ  เซญอริตา  มาร์กาเร็ตเต  เลขานุการของ

ผม„

เขาลุกขึ้นยืน  และยื่นมือออกไปรับมือของหญิงสาวที่ส่งให้

“มาร์กาเร็ตเต  เซญอร์นีโกเป็นเพื่อนเก่าของผม„

หญงิสาวยิม้ใหเ้ขาดว้ยมารยาท หลอ่นสงัเกตเหน็วา่แม้เขาจะอยู่ในเสือ้ผ้า

ราคาถกู ๆ   แตท่า่ทางของเขาบง่บอกถงึความเปน็ผูน้ำาและมคีวามรู ้ ผวิของเขาแม้

จะกร้านและคลำ้าเพราะเปลวแดด แต่ก็เนียนละเอียด  ดูแตกต่างไปจากคนงาน

หรือชาวไร่อ้อยธรรมดา  ดวงตาสีเหล็กที่มองสบตาหล่อนนั้น  นอกจากจะแฝง

ด้วยความเป็นนักสู้แล้ว  ยังมีแววแห่งความเจ็บปวดซ่อนอยู่ลึก ๆ  

“เดี๋ยวคุณช่วยลงมือพิมพ์เอกสารที่ผมเตรียมไว้ในแฟ้มบนโต๊ะก่อนเลย

นะ  ขอสำาเนา  2  ชุดก็พอ  พิมพ์ในรูปของรายงานที่เคยพิมพ์ประจำา  เว้นหน้า

กระดาษด้านซ้ายไว้ให้มากนิดหนึ่ง  จะได้มีที่พอเผื่อมีการแก้ไข„

หญิงสาวรับคำา  หล่อนเดินไปหยบิเอกสารที ่ ดร.เฟอรด์นิานเตรยีมไวใ้ห้

บนโตะ๊และเดนิเลยไปทีห่อ้งเล็กซึง่อยูต่ดิกนั  สกัครูก่ม็เีสยีงรวัพมิพด์ดีอยา่งคน

ที่ชำานาญงาน

“เราจะไว้ใจเธอได้มากแค่ไหน„

ผู้ที่ถูกเรียกว่านีโกถามขึ้นเบา ๆ   เมื่อหญิงสาวลับตัวไปจากห้องแล้ว

“ผมคิดว่าผมคงดูคนไม่ผิด„ 

ดร.เฟอร์ดินานตอบเรียบ ๆ

“ผมว่า  เดีย๋วนีค้ณุออกจะใชอ้ตัตาเปน็ทีต่ัง้ในการตดัสนิคนมากไปหนอ่ย„
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“มาตรฐานต่าง ๆ  ที่เราใช้กันอยู่ก็มาจากการตัดสินของคนทั้งนั้น  และผม

พอใจทีจ่ะเปน็ฝา่ยผดิหรอืถกูดว้ยมาตรฐานของผมเอง มากกวา่จะใชข้องคนอืน่

เป็นเครื่องวัด„

บุรุษในนามนีโกหัวเราะในคอ และก้มหน้าลงอ่านเอกสารที่ถืออยู่ต่อไป

“เอากาแฟอีกสักแก้วไหม„  เจ้าของบ้านถามพร้อมกับลุกขึ้นยืน

“ไม่ดีกว่า...  ถ้าไม่ลำาบาก  ขอเป็นนำ้าตาลชงกับนำ้าร้อนก็แล้วกัน„

“ผมคิดว่าพอจบหน้านี้แล้วเราควรจะพักกันสักครู่  เด๋ียวผมจะให้ 

มาร์กาเร็ตเตเตรียมอาหารเย็น  หลังจากอาหารแล้วเราค่อยทำาต่อ„

“แล้วแต่คุณก็แล้วกัน„  เขาตอบ  เงยหน้าขึ้นมามองนิดหนึ่งก่อนจะก้ม

หน้าลงตามเดิม

นาฬกิาเรอืนใหญ่ทีข่า้งฝาบอกเวลาเกอืบตสีอง แตบ่คุคลทัง้สามยงัคงทำางานกนั

อย่างไมห่ยุดย้ัง  บางครัง้ชายทัง้คูก่ถ็กเถยีงกนัอยา่งหนา้ดำาครำา่เครยีด และบาง

ครัง้กห็วัเราะกนัอยา่งเบกิบาน  มาร์กาเร็ตเตรู้สกึวา่ชายผูน้ีอ้อกจะมคีวามสำาคญั

และอยูใ่นฐานะทีเ่หนือกวา่ ดร.เฟอรด์นิานอยา่งมาก  บอ่ยครัง้ทีเ่ขาตอ้นชายชรา

จนต้องยอมจำานนต่อเหตุผล และบางครั้งก็รับฟังความคิดของ ดร.เฟอร์ดินาน 

อย่างสงบและยอมรับความถูกต้องเหล่านั้นโดยดุษณี

“เราคงจะเสร็จงานกันเสียที„

ผู้ใช้นามนีโกพูดขึ้น  หลังจากที่อ่านเอกสารแผ่นสุดท้ายที่หญิงสาวพิมพ์

เสร็จ

“คุณพิมพ์หนังสือได้ดีมาก„  เขาเอ่ยชม  ดวงตาที่มองมาทางหล่อน แม้

จะอ่อนลงแต่ก็ยังเจือแววเศร้าซึม  “รู้สึกว่าทั้งหมดจะมีผิดตรงนี้ตัวเดียว„

เขาวางแผ่นกระดาษลงบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้า  “แต่ไม่เป็นไร  ผมจะแก้ให้

เลย„

เขาหยบิปากกาหมึกแหง้จากกระเปา๋เสือ้มาขดีฆา่ตวัอกัษรทีผ่ดิและเขยีน
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ตัวที่ถูกลงไปแทน

“เอาละ  เป็นอันว่างานของคุณจบแล้ว„

เขาหันไปทาง ดร.เฟอร์ดินาน  ชายชราผงกศีรษะ

“มาร์กาเร็ตเต คุณขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องลูกชายผมก็แล้วกันนะ ผมเข้าใจ

ว่าในห้องนั้นคงจะมีชุดนอนเก่า ๆ  ของริตาเหลืออยู่ในตู้เสื้อผ้า„

แววตาอ่อนโยนของชายสูงวัยมองมาที่หล่อนอย่างเอ็นดู

“ค่ะ„  หญิงสาวรับคำาเมื่อรู้สึกว่าทั้งสองคงจะอยากอยู่กันตามลำาพัง

“ผมเสียใจมากในเร่ืองริตา„  ชายหนุ่มบีบมือ  ดร.เฟอร์ดินานอย่าง

ปลอบโยน

“ทำาไมจะตอ้งเสียใจ„ ชายชรากลา่วด้วยนำา้เสยีงสัน่เครอื  “มนัไมใ่ชค่วาม

ผิดของคุณเลย  ถ้าจะเค้นหาคนผิดกันแล้วนายพลรามอนต่างหากที่ควรจะถูก

ลงโทษในเรื่องนี้„

ดร.เฟอร์ดินานปลดมือเขาออกอย่างสุภาพและลุกเดินไปที่หน้าต่าง

“และบดันี ้ เจา้นายพลนัน่กโ็ดนเลน่งานไปเรยีบรอ้ยแลว้  แม้วา่มันจะยัง

ไมถ่งึกับตอ้งตายไปอยา่งรติา  แตค่วามทกุขท์รมานทีม่นัตอ้งเผชญิหนา้อยูเ่วลา

นี้ก็คงจะเจ็บปวดพอ ๆ  กัน„

ผู้พูดหัวเราะอย่างขมขื่น  และเมื่อหันกลับมาประจันหน้ากับบุรุษฉกรรจ์

อกีคร้ัง ดวงตาทัง้สองขา้งของเขาชำา้แดงและปริม่ด้วยหยาดนำา้ตา ทา่ทางเหมือน

ถูกทำาร้ายด้วยความทรงจำาและเคียดแค้นพยาบาทจนแก่ลงไปอีกหลายปี  ไหล่

ทั้งสองข้างห่อลง และศีรษะที่เคยตั้งตรงก็ตกลงเล็กน้อย

พันโทโคลัมโบ  โกเมซนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่  เบื้องหลังโต๊ะทำางานที่มีขนาดใหญ่

โตจนนา่เกรงขาม  แฟม้โครงรา่งทางดา้นตา่ง ๆ  ของประเทศเอล  เควญญายุคใหม่

จาก ดร.เฟอรด์นิานวางอยูบ่นโตะ๊  ใกล ้ๆ  กบัแฟม้รายงานสถานการณ์ทางทหาร

และเอกสารมากมายที่รอการลงนาม
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นายพันโทโยนแฟ้มสุดท้ายของ ดร.เฟอร์ดินานลงบนโต๊ะ  เขาเอ้ือมมือ

ไปกดออดที่อยู่ข้างตัว  เพียงชั่วครู่เดียว  ร้อยเอกซานโตซก็พารูปร่างอ้วนใหญ่

เข้ามาอยู่ตรงหน้า

“นั่งลงก่อนซิ„

เขาพูดอย่างรำาคาญ  เม่ือเห็นท่าทางลุกล้ีลุกลนอย่างพยายามประจบเอาใจ

ของนายทหารคนสนิท

ร้อยเอกซานโตซแสดงความเคารพอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทรุดตัวลงนั่งบน

เก้าอี้อย่างว่าง่าย

“เธอลองอา่นเจา้แฟม้พวกนีด้อูยา่งละเอยีดทซี ิ แลว้บอกฉนัมาวา่  เธอมี

ความเห็นอย่างไร„

พันโทโคลัมโบส่งแฟ้มเอกสารทั้งหมดของ ดร.เฟอร์ดินานให้

ในระหว่างท่ีร้อยเอกซานโตซกำาลังอ่านเอกสารอย่างพินิจพิเคราะห์  พันโท

หนุ่มก็ลงมือทำางานชิ้นอื่นของเขาต่อไปอย่างไม่หยุดมือ  เขาอ่านเอกสารต่าง ๆ  

อย่างรวดเร็วและตดัสนิใจไดใ้นฉบัพลนั  นีด่เูหมือนจะเปน็พรสวรรค์ทีต่ดิตวัมา

ตั้งแต่เกิด  ซึ่งทำาให้เขาสามารถก้าวหน้าขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว

“เธอมีความเห็นอย่างไร„

เขาถามขึ้นเมื่อเห็นซานโตซค่อย ๆ  วางแฟ้มสุดท้ายลง

“ผมคิดว่าโครงสร้างทางการเมืองค่อนข้างแปลกออกไปจากสมัยของ

พลเอกรามอนอยู่บ้าง  แต่โดยส่วนรวมก็คงจะไม่มีอะไรที่ผิดแผกไปมาก 

โครงสร้างทางสังคมก็ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในทางสังคมมากขึ้น  ส่วน

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิเขา้ใจวา่จะเปดิการคา้เสรแีละใหม้กีารแขง่ขนักนัมากขึน้„

“เธอมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้น„  พันโทโคลัมโบกล่าวชม  “แต่

มีบางอย่างที่เธอยังไม่เข้าใจละเอียดพอ„

เขาพูดพลางเอนกายไปด้านหลัง

“ทางด้านการเมือง  แม้ว่าเหตุผลของเขาจะดีมากในการที่แยกตัวหัวหน้า
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คณะผู้บริหารงานแผ่นดินกับประธานาธิบดีออกจากกัน  แต่นี่คือการสร้าง

ดุลถ่วงแห่งอำานาจขึ้น  การทำางานของทั้งฝ่ายสภาบริหารงานแผ่นดินและของ

รัฐบาลจะไม่สามารถเป็นเอกภาพได้โดยเด็ดขาด„

เขาขยับตัวกลับมาข้างหน้าและจ้องมองนายทหารคนสนิท

“ด้านโครงสร้างทางสังคม ฉันพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทใน

ดา้นตา่ง ๆ   เม่ือถงึเวลาอนัสมควร  แตอ่ยา่ลืมวา่ประชาชนไดถ้กูบบีกดมานานใต้

การปกครองในระบอบของนายพลรามอน  เราจะตอ้งค่อย ๆ  เปน็ค่อย ๆ  ไป คลา้ย

กบัการเปดิฝาหม้อนำา้เดอืด  ถา้คนเปดิไมร่ะมดัระวงัเพยีงพอกอ็าจถกูไอนำา้พลุง่

ขึ้นปะทะหน้าได้„

พันโทโคลัมโบหยุดไปครู่หนึ่ง

“ในปจัจบุนั การผลติของเอล  เควญญา  เปน็ไปในรปูของการผูกขาด  โดย

บรรษัทรัฐวิสาหกิจ  จริงอยู่  กิจการอาจไม่ก้าวหน้า  แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

เราสามารถกำาหนดราคาได้โดยไม่จำาเปน็ตอ้งคดิถงึตน้ทนุ  หากเปดิตลาดเสรเีมือ่

ไหร่ราคาสินค้าในระยะแรกจะต้องสูงกว่าขณะนี้  เนื่องจากมีการลงทุนทางด้าน

โรงงานและเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการผลิต  เมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนจะรู้สึกว่า

เราทำาให้เขาเกิดความเดือดร้อนขึ้นในทันที„

ซานโตซพยักหน้าอย่างเห็นด้วย

“จะให้ผมเชิญ ดร.เฟอร์ดินานมาพบ  เพื่อจะได้แก้ไขโครงร่างพวกน้ีใหม่

ไหมครับ„

“ไม่ต้อง„  พันโทโคลัมโบปฏิเสธ  “ฉันรู้สึกว่า  ดร.เฟอร์ดินานไม่ได้ร่าง

แผนนี้ขึ้นตามลำาพัง...„

เขาหยิบแฟ้มสุดท้ายมาพลิกไปจนถึงหน้าหลังสุด

“เธอเห็นรอยแก้ด้วยหมึกสีม่วงตรงย่อหน้าที่สามไหม„

เขาส่งแฟ้มกลับไปให้ร้อยเอกซานโตซ นายทหารคนสนิทพยักหน้ารับ

“มีคนอยู่คนหนึ่งใน  เอล  เควญญาที่ชอบใช้หมึกสีม่วง„  พันโทโคลัมโบ 



60 อำ�น�จ

โกเมซกล่าวช้า ๆ  อย่างตรึกตรอง

“ใครครับ„  ร้อยเอกซานโตซชะโงกตัวเข้ามาอย่างลืมตัว

“คาร์ลอส  เปรโดร  โคเรส ที่สอง หรือที่รู้จักกันในนามว่าผู้พันซีโร„

นายทหารคนสนิทผงะด้วยความตกใจ  “งั้นก็หมายความว่าขณะนี้ผู้พัน

ซีโรมาอยู่ใน ซานตา มารีหรือครับ„

พันโทโคลัมโบพยักหน้า

“เราจะทำาอยา่งไรดีครับ  จะใหผ้มส่งทหารออกไปจบัเลยดไีหมครบั หรอื

ว่าจะหาทางเก็บเงียบ ๆ ดี„  ร่างอ้วนใหญ่ของซานโตซสั่นเล็กน้อยด้วยความ

หวาดกลัวและร้อนรน

“ถา้เธอทำาอะไรเขา ประชาชนทีอ่ยูข่า้งนอกทำาเนียบจะตอ้งกรกัูนเขา้มาลาก

เธอไปยิงเป้าที่กลางจัตุรัส„

เขามองดูนายทหารคนสนิทยิ้ม ๆ  

“หนทางที่ดีที่สุดเวลานี้ก็คือจัดคนคอยอารักขาเขาเงียบ ๆ   ระวังอย่าให้

เขาเป็นอันตรายแม้แต่เท่ารอยแมวข่วน  อย่าลืมว่าเวลานี้หัวของเธอจะตั้งอยู่

บนบ่าได้ต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้พันซีโรเท่านั้น„

ซานโตซลนลานออกไปแล้ว  พันโทโคลัมโบลุกขึ้นยืนช้า ๆ   และเดินกลับ

ไปกลับมาอยู่กลางห้องอย่างใช้ความคิด  เขาต้องยอมรับความจริงที่ว่า  ถึง

อย่างไรคาร์ลอส  เปรโดร  โคเรสยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชน 

และสถานการณท์ีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั  เขายงัไมพ่รอ้มทีจ่ะจดัการอะไรลงไปกบัคน

คนนี้  เขานึกชมความฉลาดของผู้พันซีโรที่หลบเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง  แทนที่

จะหมกตัวอยู่ในที่มั่นของตน  หนำาซำ้ายังฉวยโอกาสใส่แนวคิดของตนเองลงไป

ในโครงสร้างต่าง ๆ  ของเขาอย่างแยบยล

นายพนัผูท้รงอำานาจเดินกลับมาทีโ่ตะ๊ทำางานอกีครัง้  เขากดออดอยูช่ัว่ครู ่

ร้อยเอกซานโตซจึงโผล่เข้ามาด้วยใบหน้าที่เหน็ดเหนื่อยและชุ่มไปด้วยเหงื่อ

“นี่  ซานโตซ  เธอเอาเอกสารโครงร่างทั้งหมดของ  ดร.เฟอร์ดินาน  ส่ง
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โรงพิมพ์จัดการโดยเรว็ทีส่ดุ  ถา้มกีระดาษพมิพเ์สยีก็ทำาลายใหห้มด พมิพเ์สรจ็

รื้อตัวเรียง  เก็บต้นฉบับกลับมาให้ครบ  ตลอดเวลาเหล่านั้นเธอจะต้องคอย

ควบคุมด้วยตนเองอย่าให้คลาดสายตา„

“ผู้พันต้องการจะให้พิมพ์จำานวนเท่าไรครับ„

“สองฉบับเท่านั้น„

พันโทโคลัมโบลุกขึ้นยืนยื่นแฟ้มเอกสารให้

“เมือ่เสรจ็แลว้รีบนำามาใหฉั้นทนัทหีนึง่ฉบบั  สว่นอกีหนึง่ฉบบัทีเ่หลอืสง่

ไปให ้ดร.เฟอรด์นิาน  ออ้ ชว่ยตอ่โทรศพัทถ์งึพลเรอืตรเีฮอรน์านเดซใหฉ้นัดว้ย„




