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เสียงกัมปนาทของอาวุธสงครามถูกยิงแบบไม่จำ� กัด เกิดการปะทะ
กับกลุม่ กองโจรทีบ่ กุ รุกปล ้นสะดมชาวบา้ นและนักท่องเทีย่ ว พวกมัน
เงียบหายไปเกือบปี แต่ก็กลับมาอีก เพราะบริเวณนี้เป็ นป่ าและภูเขาหิน
สูงต�ำ่ มากมาย ท�ำให้ไม่สามารถขุดรากถอนโคนพวกมันได้หมด
หรือต่อใหก้ ลุม่ นี้หมดไปก็จะมีกลุม่ ใหม่ก่อก�ำเนิดแล ้วใช้ทน่ี ่ีเป็ น
สมรภูมิ และทีด่ ไี ปกว่านัน้ คือตรงจุดนี้เป็ นรอยต่อระหว่างสองประเทศ
แม้ว่าสองประเทศจะมีความร่ วมมือ แต่ เพราะมีพรมแดนธรรมชาติ
ท�ำให ้เป็ นจุดบอดของพื้นทีใ่ ห ้พวกมันหลบหนีกบดาน
“ท่านชีคครับ พวกมันล่าถอยไปแล ้วครับ”
“จับมันมาได้ก่คี น”
“เกือบยีส่ บิ ครับ”
ชีควาเซม อัลชุสมาน พยักหน้าเล็กน้อย วันนี้เขาอยู่ในชุดรัดกุม
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พร้อมรบเต็มยศ เขาออกมาปะทะกับพวกมันตัง้ แต่ เช้า จนตอนนี้
บ่ายคล ้อย ถา้ จะใหก้ ารปะทะนี้ยุตคิ ือต้องเด็ดหัวพวกมันให้ได้ทกุ คน
โทษเป็ นไม่ได้อยูใ่ นหัวของวาเซมแม ้แต่นอ้ ย  ใครๆ ต่างรูด้ วี า่ เขาโหดร้าย
ขนาดไหน
หากเขาใจดีมนั จะมีไอ้พวกเลวระย�ำแบบนี้เต็มบา้ นเต็มเมือง
ประเทศบาร์ชาเป็ นประเทศไม่ใหญ่โตก็จริง แต่เราปกครองและก�ำลัง
พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การปะทะควรจบได้แล ้วหากเขารู้ทซ่ี ่อนตัว
ของพวกมัน แต่ น่ีใหค้ นลงพื้นที่ทงั้ หมดก็ยงั หาที่ซุกซ่ อนอาวุธของ
พวกมัน ไม่ ไ ด้ ราวกับ ว่ า มีใ ครบางคนให ค้ วามช่ ว ยเหลือ พวกมัน
ซึง่ ข ้อสงสัยนี้รอเพียงหาหลักฐานมัดตัวผู ้ต้องสงสัย
“เซอุส สั่งสายของเราลงพื้นทีม่ ากกว่านี้”
“ครับท่านชีค” เซอุสรับค�ำ  ก่ อนแยกตัวไปเรียกระดมคนเพื่อ
ประชุม แน่นอนว่าการประชุมจะต้องมีทา่ นชีคเข ้าร่วมด้วย ก่อนทัง้ หมด
จะล่าถอยกลับไปยังทีต่ งั้ ชั่วคราว
ซึง่ จุดนี้อยูห่ า่ งจากฐานทัพใหญ่ราวสามสิบกิโลเมตร  และห่างจาก
ชายแดนราวยี่สบิ กิโลเมตร เป็ นที่ตงั้ ชั่วคราวกลางโอเอซิสขนาดใหญ่
ไม่น่าเชื่อก็ตอ้ งเชื่อ ในยุคทีเ่ รามีเทคโนโลยีมากมาย ก็ยงั มีกลุม่ คนร้าย
กล า้ ท า้ ทายอ�ำ นาจ ที่ท ำ� ให ท้ ่ า นชี ค วาเซมอยู่ ไ ม่ สุ ข เพราะพวกมัน
ชักเหิมเกริมหนักกว่าเดิม มีการค้าอาวุธสงคราม และหนักสุ ดคือ
ยาเสพติด มันใช้เป็ นทางผ่านเพือ่ ขนส่งล�ำเลียงไปประเทศทีส่ าม ซึง่ มัน
เป็ นเพราะเรามีพรมแดนติดกับทะเล มีท่าเรือใหญ่สำ� คัญ ซึ่งถือเป็ น
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมากมาย
ท่าเรือของเราใหญ่ กว่าท่าเรือของประเทศไซคาล มีทงั้ รัฐบาล
บริหาร และมีการใหเ้ อกชนบริหารจัดการ แต่ละวันมีตูค้ อนเทนเนอร์
มาลงเพือ่ ล�ำเลียงของมากมาย  เข ้าไปยังเส ้นทางประเทศตะวันออกกลาง
ไปสู่ประเทศทีไ่ ม่มพี ้นื ทีต่ ดิ ทะเล
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“ประชุมตอนค�ำ่ นะครับ”
“อืม”
“ต้องรีบ ไม่อยากให้ยดื เยื้อ” เพราะนี่ก็จะเกือบเดือนแล ้ว เขา
ยังหาเส ้นทางขนย้ายอาวุธของพวกมันไม่ได้ ถ ้าไม่มอี าวุธมันก็จะตอบโต้
เราไม่ได้ แต่ เพราะมีอาวุธแถมยังเป็ นของดี เท่าที่ตรวจยึดมาจาก
ไอ้พวกทีจ่ บั ได้ มันเป็ นของใหม่ แน่นอนว่ายังไม่รูแ้ หล่งทีม่ าทีไ่ ป
“ท่านชีคครับ ผมว่า...”
“ไว ้ค่อยคุยกัน บางเรื่องฉันจะให ้คนรูม้ ากไม่ได้”
“เกี่ยวกับแบ็กของพวกมันเหรอครับ”
“อืม พอเราจะจับกุม พวกมันก็หนีได้ ราวกับมีใครคอยส่งข่าว
ให ้พวกมัน” และเพราะไอ้หวั หน้าโจรรอดไปทุกครัง้ ท�ำให ้วาเซมต้องมา
คิดใหม่วา่ ตรงไหนทีเ่ ขาพลาดไป ตรงไหนคือช่องโหว่ เราจะได้อดุ รูรั่ว
ซึ่ง ประเด็ น ที่ชี ค หนุ่ ม ไม่ เ คยตัด ทิ้ง จากหัว เลยก็ คื อ น่ า จะมีค นใน
เป็ นหนอนบ่อนไส ้ พยายามควานหาต้นตอแล ้ว แต่เหมือนว่าช้ากว่าไป
หนึ่งก้าว ขนาดว่าเขาดูแลความมัน่ คงช่วยพีช่ าย ซึง่ เป็ นชีคผูน้ ำ� ประเทศ
อย่างเคร่งครัด พวกมันยังรอด แสดงใหเ้ ห็นว่าคนใหค้ วามช่วยเหลือ
พวกมันต้องใหญ่โตและมีเงินทุนหนามากให ้พวกมันมาต่อกร
ทุ ก วัน นี้ ที่ ไ ม่ เ ป็ นข่ า วเพราะเขตพื้น ที่ ร อยต่ อ ไม่ อ นุ ญ าตให ้
นักท่องเที่ยวผ่าน มีเพียงชาวบา้ น พ่อค้าใช้เสน้ ทางนี้ เพราะมันเป็ น
ช่องทางทีเ่ ดินทางใกล ้กว่าส�ำหรับข ้ามเขตไปประเทศเพือ่ นบ ้าน
“ตอนนี้อปุ กรณ์ตวั ใหม่กำ� ลังจะมาถึงแล ้วครับ”
“น่าจะได้ผล”
“ผมหวังว่าเป็ นแบบนัน้ ครับ”
“ไม่มใี ครรูใ้ ช่ไหม”
“ไม่มคี รับ เราไม่ได้ใช้งบประมาณกลาง”
อุปกรณ์ช้ ินใหม่เป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้ในหน่ วยงานความมั่นคงของ
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สหรัฐอเมริกา ใช้ในกลุม่ พวกสายลับ ซึง่ เขาสั่งซื้อมาด้วยทุนของตัวเอง
เพือ่ จะได้ตดิ ต่อประสานงาน และอ�ำนวยความสะดวกมากขึ้น สามารถ
ท�ำ ให เ้ ราตามหาพวกมัน ได้เ ร็ ว ขึ้น แม่ น ย�ำ  และไกล หากเราใช้
เครื่องติดตามตัวระยะไกลติดตัวพวกมันไป แม้ในจุดที่อบั สัญญาณ
ก็ยงั หนีไม่ได้ โดยเฉพาะมันพ่วงติดกับอุณหภูมขิ องคนด้วย ซึง่ อุณหภูมิ
ความร้อนในกายยิง่ เยอะก็ยง่ิ แม่นย�ำ
“ตอนนี้ผมให ้หน่วยของเราแทรกซึมไปในคณะรัฐมนตรีแล ้วครับ”
“ดี เงียบๆ ไว ้ ห ้ามกระโตกกระตาก”
“อาจช้าหน่อย แต่ผมเชื่อ ไม่นานเราต้องรูต้ วั หนอนบ่อนไส้”
“หึ ฉันเกลียดนัก ฉันจะลากตัวมันออกมาเอง”
“ท่านชีคคาซิมไฟเขียวหมดแล ้วนะครับ”
“ท่านพีไ่ ฟเขียว แต่ออกหน้ามากไม่ได้ แกก็รูว้ ่าพวกมันอยาก
โค่นล ้มท่านพีข่ นาดไหน” ไม่รูห้ รอกว่ามีกลุม่ ไหน แต่พวกมันก็แฝงเร้น
อยู่ในกลุ่มของคณะรัฐบาล แบ่งเป็ นหลายฝักหลายฝ่ าย ท่านพีถ่ งึ ให ้
เขามาคุมเรื่องการทหาร เพียงเพราะท่านพี่ไม่ไว้ใจใครนอกจากเขา
ประเทศเล็กๆ ที่คนภายนอกมองเห็นว่านิ่งสงบ แทจ้ ริงแลว้ ภายใน
กลับก�ำลังมีกองไฟสุมอยู่ ไฟทีพ่ ร้อมจะมอดไหม ้ลุกเป็ นเพลิงแผดเผา
ความจริงเขาก็พอจะรู้ตวั เพียงแต่หากกระท�ำการอะไรไปโดย
ไร้หลักฐาน แน่ นอนว่ามันจะส่งผลเสียเต็มๆ ย้อนกลับมาเล่นงาน
พวกเราเอง  เขาจึงต้องใจเย็น  ทัง้ ทีป่ กติคนอย่างชีควาเซมพร้อมเหี้ยมโหด
ในการลงดาบเสมอ
“ท่านพีพ่ ยายามนิ่งอยู่”
“เพือ่ ให้ศตั รูตายใจใช่ไหมครับ”
“ประมาณนั้น เพราะถ ้าเผยพิรุธ พวกมันจะยิง่ ได้ใจ”
“ครับ”
“เดีย๋ วฉันจะกลับไปกระโจม ตอนเย็นประชุม”
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“ครับ”
“แล ้วเรื่องทีมแพทย์” ความจริงเรามีทมี หมอทหาร แต่เมือ่ วาน
ก่ อนหมอเขา้ ไปช่ วยตอนก�ำลังปะทะ ท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บ เขาจึงให ้
ส่งตัวเขา้ เมืองหลวง แล ้วใหท้ างนัน้ จัดแพทย์สนามมาให ้ และเปลีย่ น
ทีมงานใหม่ ความจริงจะต้องเป็ นแพทย์ทหาร แต่ส่วนใหญ่เขาจะให ้
ประจ�ำทีฐ่ านทัพ ไม่ใช่จดุ พักชั่วคราว ซึง่ ตรงนี้มนั เสีย่ งเกินไป
“จะส่งทีมใหม่มามะรืนนี้ครับ”
“อืม ดี”

ร่างบอบบางส่วนสูงร้อยหกสิบหกเซนติเมตรอยูใ่ นชุดกาวน์สขี าว

ผมยาวถูกรวบมัดไว ้เป็ นหางม ้าด้านหลัง ในมือถือชาร์ตคนไข้ทเ่ี พิง่ จะ
ผ่าตัดเสร็จ หากเทียบกับแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งนี้ เธอ
คือคุณหมอสาวทีม่ หี น้าตาอ่อนเยาว์กว่าอายุมากพอสมควร ยิง่ เทียบกับ
แพทย์ในวัยเดียวละก็ เธอถูกขนาดนามว่าเป็ นคุณหมอทีม่ คี วามน่ารัก
มากๆ หน้าเหมือนตุก๊ ตา
แต่...ในทางกลับกัน ต่างรู้กนั ดีว่าเธอคือศัลยแพทย์ทม่ี คี วามดุ
ใบหน้าสวยยิ้มแย้มเสมอ แต่ เวลาท�ำงานเธอจริงจัง แม้ยงั ไม่ถงึ กับ
เป็ นอาจารย์หมอ แต่ เรื่องฝี มอื การผ่าตัดถือได้ว่าเป็ นที่กล่าวขานใน
วงการแพทย์ จนถูกอาจารย์แพทย์ผู ้เคยท�ำงานร่วมกันตอนอยู่ฝรั่งเศส
เรียกตัวมาท�ำงานด้วยกัน แน่ นอนว่าจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนมันยั่วใจ
และการได้มาทีน่ ่ีเหมือนได้เจอสิง่ ใหม่ๆ
“สวัสดีค่ะอาจารย์”
“สวัสดีกนั ได้ทกุ วัน ปรับตัวได้หรือยังเรา”
“ได้แล ้วค่ะ อยู่มาจะครึ่งปี แล ้วนี่คะ” ใครๆ บอกว่าพอเธอยิ้ม
เหมือนโลกจะละลาย ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองมีใบหน้าเอเชียจ๋า
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จึงได้รบั ความสนใจจากคนทีพ่ บเจอ และด้วยใบหน้าอ่อนกว่าอายุ ท�ำให ้
คนไข ้หลายคนตอนแรกไม่เชือ่ มัน่ ต่อฝี มอื กระทัง่ เวลาผ่านไป หลายคน
อยูใ่ นเคสดูแล และเธอคือคนผ่าตัด จึงได้รบั ความไว ้วางใจ แต่เคสไหน
ทีย่ ุ่งยากจะมีอาจารย์หมอและทีมแพทย์มาช่วยผ่าตัด
แพทย์หญิงปาลิน เวชมานะ คือชื่อเต็มๆ ของเธอ คุณหมอสาว
เป็ น คนไทยแท ้ แต่ ม าเรี ย นที่ยุ โ รปตัง้ แต่ ป ริ ญ ญาโท ซึ่ง เธอเรี ย น
ปริญญาโทสองใบ และท�ำงานที่โรงพยาบาลในอังกฤษก่อนย้ายมาท�ำ
ในฝรั่งเศส จนตอนนี้เธออายุย่สี บิ เก้า อาจารย์หมอคนทีเ่ คยสอนเธอ
จึงชวนมาท�ำงานทีน่ ่ี เธอตอบตกลง ส่วนหนึ่งอาจเพราะเรื่องเงิน แต่
อีกส่วนเป็ นเพราะท�ำงานร่วมกับอาจารย์หมอแล ้วเธอรูส้ กึ สบายใจ
“อาจารย์อเล็กซ์มอี ะไรหรือเปล่าคะ เห็นพยาบาลไปตามให้ลนิ
มาทีน่ ่ี”
“เข ้าไปคุยกันในห ้องเถอะ”
สีหน้าของอาจารย์ดูเคร่งเครียดแปลกๆ ทัง้ ทีเ่ มือ่ เช้ายังคุยกันอยูด่ ี
หรือว่ามีเรื่องด่วนอะไร คุณหมอคนสวยไหวไหล่เล็กน้อยขณะเขา้ ไป
ในหอ้ งท�ำงานของท่าน ซึง่ อาจารย์อเล็กซ์คอื ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
เลยก็วา่ ได้ ท่านเก่งมาก เป็ นรองผู ้บริหารของทีน่ ่ี ท�ำงานมาเกือบสามปี
แล ้ว ก่อนท่านจะดึงเธอมาร่วมทีมด้วย
ร่ างบางเขา้ มานั่งบนเก้าอี้เนื้อดี ส่วนอาจารย์นั่งบนเก้าอี้อีกตัว
ท่านหันไปหยิบเอกสารบางอย่างก่ อนจะส่งมาใหเ้ ธอ ปาลินขมวดคิ้ว
เล็กน้อยด้วยความแปลกใจ แต่กย็ น่ื มือรับมา
“อะไรเหรอคะ”
“อ่านดู”
พอไล่อ่านดูคร่าวๆ คุณหมอสาวไม่แปลกใจ คือจริงๆ เรื่องนี้
ไม่ใ ช่ เ รื่อ งลับ มาก แต่ ก็ ถือ ว่า เป็ น เรื่อ งที่ไ ม่ค วรแพร่ ง พรายออกไป
ในวงกว ้าง
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“ให้ลนิ ไปประจ�ำทีช่ ายแดนเหรอคะ”
“ถา้ คุณเต็มใจ ไม่มกี ารบังคับ พอดีคนที่เคยไปไม่สบาย และ
บาดเจ็บด้วย เขาอยากได้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ผมเห็นว่าคุณ
เป็ นคนเก่ง ยังมีไฟอีกมาก ที่นั่นไม่ได้อนั ตรายมากหรอก ไปประจ�ำ
ทีฐ่ านทัพ ชั่วคราว”
ปาลินไม่ได้กลัว เพราะเธอเองก็ถูกฝึ กมาอย่างดีเช่ นกัน เห็น
หน้าหวานๆ แบบนี้ เรื่องการป้ องกันตัวปาลินไม่เคยปล่อยปละละเลย
ตัง้ แต่รูว้ า่ ต้องไปเรียนต่างประเทศ เธอก็ขอพ่อกับแม่เรียนศิลปะการต่อสู ้
ไม่ได้แบบเอาเก่ง แต่เอาแบบสามารถช่วยเหลือตัวเองยามคับขันได้
“นานแค่ไหนคะ”
“อาจจะแค่สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน เราจะท�ำเรื่องแจ้งไปว่า
คุณไปอบรม ไม่ได้บอกว่าไปไหน เพราะบางเรื่องก็ตอ้ งเป็ นความลับ
มีแค่ท่านผู ้อ�ำนวยการกับผมเท่านัน้ ทีท่ ราบ” คนฟังพยักหน้าเบาๆ
“มีเวลาตัดสินใจนานแค่ไหนคะ”
“พรุ่งนี้ผมต้องการค�ำตอบ หากคุณปฏิเสธ ผมจะหาคนอืน่ ”
“อาจารย์อยากให้ลนิ ไปใช่ไหมคะ”
“อย่างทีบ่ อกเหตุผลข ้างต้น ผมเชื่อฝี มอื การท�ำงานของลูกศิษย์
ตัวเอง” ศาสตราจารย์อเล็กซ์ย้มิ กว ้าง ท่านมีลูกศิษย์มากมาย เรียนจบมา
ไม่รู้ก่ีรุ่น แต่ก็มไี ม่ก่ีคนเช่นกันทีท่ ่านมองเห็นศักยภาพ รวมถึงพอได้
ร่วมงานกันแล ้วรูส้ กึ สบายใจ และใครจะสามารถไปได้ไกลในสายอาชีพนี้
และใครทีก่ ล ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบเต็มทีเ่ ต็มฝี มอื
ฉายาของลูกศิษย์คนนี้ท่านได้ยนิ บ่อยๆ แต่เชื่อเถอะ ในความ
น่ ารัก ในความดุ ในความจริงจัง ก็มคี วามอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุ ษย์
และโดยเฉพาะเจ้าตัวมีความทุม่ เทมาก  อายุเพียงยีส่ บิ เก้าก็จบปริญญาโท
สองใบทัง้ ทีท่ ำ� งานไปด้วย ซึง่ ในฐานะนักศึกษาแพทย์บอกเลยว่างานยุ่ง
และงานหนักมาก เจ้าตัวเคยท�ำงานในโรงพยาบาลรัฐมาก่อนเข ้าใจดี
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“ลองไปคิดดูนะ”
“ลินตอบได้ตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ ถา้ อาจารย์อยากให้ลนิ ไป ลิน
ก็พร้อมไปค่ะ”
“หืม จะไม่ลองตัดสินใจใหม่หน่อยเหรอ” คนอย่างปาลินถ ้าลอง
ตัดสินใจอะไรแล ้ว เธอจะไม่ลงั เล แม้วา่ การตัดสินใจทีเ่ กิดขึ้นจะน�ำพา
ความเสียใจมาให้ตวั เองบางครัง้ ก็ตาม แต่เมือ่ เลือกเดินหน้าก็ไม่มเี วลา
ต้องมาเสียใจ  เพราะอาชีพของเธอบางเคสก็คอื การท�ำให ้คนอยู่หรือตาย
“ไม่ค่ะ ลินอยากไป”
“คงได้เห็นแต่หน้าทหารหนุ่มๆ”
“อาจารย์ก”็
“ก็ไม่เห็นลูกศิษย์คนนี้มแี ฟนสักที หรือจะท�ำดอกเตอร์” ความจริง
เธอก็อยากเรียนต่อ แต่คิดว่าพอแลว้ ดีกว่า ท�ำงานที่น่ีสกั สี่หา้ ปี ก็จะ
ขอกลับเมืองไทย บ ้านและครอบครัวของปาลินอยูท่ น่ี นั่ พวกท่านให ้เธอ
ท�ำตามความฝัน ตอนนี้อยู่ในช่วงกอบโกยประสบการณ์ตอ้ งท�ำให ้เต็มที่
เพราะถ า้ ไปอยู่ เ มือ งไทยเธอคงไม่อ ยากมาท�ำ งานต่ า งประเทศแล ว้
อยากให ้ประเทศไทยเป็ นทีท่ ำ� งานทีส่ ุดท ้ายก่อนวัยเกษียณ
“ยังค่ะ ลินยังสนุกกับการท�ำงานอยู่”
“คุณเป็ นคนหัวไวนะ”
“แต่ลนิ ก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกค่ะ  อาศัยความบ ้าต่างหาก” ทีจ่ ริงเธอ
อยากเรียนวิศวะ ตอนจบมัธยมหกเธอตัง้ ใจจะเรียนวิศวะ แต่แม่บอกว่า
ด้วยระดับคะแนนหนู อยากเป็ นหมอไม่ใช่เหรอ เมือ่ แม่เปิ ดทางปาลิน
จึงตัดสินใจเรียนแพทย์ เธอเลือกใช้ทุนใหห้ มดแลว้ บินไปเรียนต่ อ
ปริญญาโททันทียงั ประเทศอังกฤษ
“เห็นหมอหนุ่มๆ หลายคนชมคุณกันเยอะ”
“โธ่ อาจารย์ก็พูดไป” จริงอยู่มคี นชอบเธอมากมาย แต่สำ� หรับ
หัวใจที่ปิดตาย มันก็ยากจะปล่อยให้ใครเขา้ มา ถา้ จะมีใครเธอคงมี
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นานแล ้ว จะครองความโสดมายาวนานท�ำไมถึงตอนนี้ แต่นั่นคงเพราะ
เรื่องเวลาด้วย
“ผมพูดจริง” ศาสตราจารย์อเล็กซ์วา่ ยิ้มๆ บางทีให ้เจ้าตัวไปประจ�ำ
ชายแดนสักครึง่ เดือนน่าจะได้เปลีย่ นบรรยากาศบ ้าง เพราะตัง้ แต่เจ้าตัว
มาอยูท่ น่ี ่ี นอกจากร้านอาหาร โรงพยาบาล แล ้วก็คอนโดฯ ทีพ่ กั ลูกศิษย์
คนนี้ของเขาก็ไม่เคยไปเทีย่ วไหนเลย จะได้ถอื โอกาสเปิ ดหูเปิ ดตา
“ลินยังไม่อยากมีใครค่ะ”
“คุณน่ะสวย น่ารัก”
“แต่ ก็สวยน้อยกว่าภรรยาอาจารย์ละค่ ะ” ภรรยาของอาจารย์
เป็ นหมอ แต่ตอนนี้ทา่ นลาออกแล ้วเป็ นแม่บ ้านอย่างเดียว เพราะอาจารย์
ไม่อ ยากให ภ้ รรยาต้อ งเหนื่ อ ย ด้ว ยพวกท่ า นเองก็ มีหุ น้ ส่ ว นอยู่ ใ น
โรงพยาบาล จึงไม่จำ� เป็ นต้องหักโหมบ ้างาน
“หึๆ ถา้ ยังไงเตรียมตัวนะ ก�ำหนดการตามนัน้ เลย หรืออาจ
เลือ่ นให ้เร็วขึ้น”
“มะรืนเหรอคะ”
“ใช่ ไปเฮลิคอปเตอร์ เดีย๋ วจะมีรถทหารไปรับทีค่ อนโดฯ ของคุณ”
“ค่ะ ลินจะท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดที ่สี ุด” ทัง้ ที่ไม่ได้มสี งคราม
แต่เรื่องการปะทะบริเวณชายแดนของแต่ละประเทศ  โดยเฉพาะในแถบ
ชายแดนทะเลทรายด้วยแล ้ว เคยได้ยนิ บ่อยๆ
อีกอย่าง เท่าที่รู้คือการปะทะของคนสองกลุ่มคือเป็ นพวกโจร
ซึ่งไม่รูค้ นเหล่านี้ไปได้รับอาวุธดีๆ มาจากไหน ถามว่ากลัวหรือเปล่า
ตอบได้ตรงนี้เลยว่า หากเธอกลัว เธอคงไม่เลือกเป็ นหมอ ด้วยอาชีพนี้
ต่อให้ไม่เสีย่ งกับลูกกระสุน  ก็เสีย่ งกับเชื้อโรคทีต่ ้องพบเจอทุกวันอยูแ่ ล ้ว
“น่าจะสองสัปดาห์  หรือถ ้าไม่มอี ะไรมากอาจลากยาวไปหนึ่งเดือน
รอหมอประจ�ำหายไข้ก่อน”
“ค่ะ ลินเข ้าใจ”
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“ขอบใจมาก เดีย๋ วผมจะส่งเรื่องไปให ้ผู ้บริหารเลย”
“เคสคนไข ้ของลินล่ะคะ”
“ผมจะใหห้ มอทารีคดู แลแทนไปก่อน ถา้ มีเคสต้องผ่าตัดด่วน
ไม่ตอ้ งห่วง แพทย์ทน่ี ่ีมพี ออยู่แล ้ว”
คนฟังพยักหน้าเบาๆ ห่วงก็แต่คนไข ้ แม้ทน่ี ่ีจะเป็ นโรงพยาบาล
เอกชน แต่จะมีหนึ่งวันของเธอที่รบั เป็ นแพทย์จิตอาสาที่โรงพยาบาล
รัฐบาล เพือ่ ช่วยเหลือชาวบ ้าน ต้องไม่ลมื ว่ามีคนรวยก็มคี นจน

คุ ณหมอสาวเดินออกจากหอ้ งท�ำงานของรองผู้อำ� นวยการ

หมอทารีคเพิง่ ออกจากหอ้ งผ่าตัดจะเขา้ มาพบท่านประธาน เพราะเขา
ต้องมีไปอบรมต่ างประเทศจึงต้องการมาพบอีกฝ่ าย แต่ ไม่คิดว่าจะ
มาพบคุณหมอสาวสวยน่ารักเสียก่อน
“คุณหมอปาลิน”
“อ้าว หมอทารีค ก�ำลังจะไปไหนคะ”
“ผมจะมาพบผูอ้ ำ� นวยการครับ” หอ้ งผูอ้ ำ� นวยการอยู่ดา้ นในสุด
ปาลินพยักหน้าเบาๆ ก�ำลังจะเดินผ่าน แต่อกี ฝ่ ายเดินมาดักหน้าแล ้ว
เอียงใบหน้าอมยิ้ม
“หมอทารีค”
“ให ้ตายสิ ท�ำเสียงเข ้มแบบนี้ผมกลัวนะครับ”
“กลัวไม่จริงน่ะสิ” คนแบบเขาเหรอจะกลัว หมอทารีคกวนประสาท
เป็ นทีห่ นึ่ง แถมยังอยูใ่ นงานกลุม่ ศัลยกรรม เขาเป็ นรุ่นพีข่ องเธออยูห่ ้าปี
ตอนนี้สามสิบสีแ่ ล ้วละ เป็ นหมอทีม่ ฝี ี มอื เก่งมากๆ แต่เรือ่ งความเจ้าชูน้ ่ี
ก็มากเช่นกัน เพราะเจ้าชู้น่ีแหละถึงยังลอยชายเป็ นพ่อพวงมาลัย
หมอทารีคเป็ นหมอทีห่ ล่อ หล่อเหมือนนายแบบ ดวงตาสีนำ�้ ตาล
และทอประกายตลอดเวลา หมอสาวๆ หรือพยาบาลนี่พากันหัวใจละลาย
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และอาจมีหลายคนที่น่ าจะเป็ นคู่ นอน ซึ่งมันเป็ นเรื่องส่ วนตัว เธอ
แค่ ได้ยินมาเวลาพวกพยาบาลพากันซุบซิบ แต่ ก็แค่ วนั ไนต์สแตนด์
ซึง่ เรื่องแบบนี้สำ� หรับหมอลูกครึ่งเป็ นเรื่องปกติอยู่แล ้ว
“ช่วยแกล ้งท�ำเป็ นรูไ้ ม่ทนั หน่อยได้ไหมครับ”
“หมอก็รูว้ ่าฉันโกหกไม่เป็ น” ตอบยิ้มๆ ตามสไตล์ ใครว่าเธอ
หน้าดุ นี่ก็ย้ มิ แล ้วไง เพียงแต่รอยยิ้มของเธอมันออกจะขัดกับใบหน้า
หวานๆ เหมือนตุก๊ ตา
“หมอปาลิน อย่าใจร้ายกับผมนักเลยครับ”
“ฉันไม่ใช่คนใจร้ายสักหน่อย” เธอว่ายิ้มๆ ความจริงเธอใจร้าย
กับทุกคนนัน่ แหละ  ไม่ยอมรับนัดเดตใครสักคน  เพราะเวลาว่างส่วนใหญ่
ก็ เ อาแต่ อ่ า นหนัง สือ หรื อ ไปหาของอร่ อ ยๆ กิ น ในวัน หยุ ด เท่ า นัน้
หมอหนุ่มหลายคนเทียวไล ้เทียวขือ่ แต่สดุ ท ้ายตอนนี้เหลือแค่หมอทารีค
คนเดียว เขายังไม่รามือ แต่กอ้ ร่อก้อติกเมือ่ มีโอกาส
“น้อยไปสิ”
“อย่างน้อยฉันไม่ใจร้ายกับคนไข ้นะคะ”
“เน้นด้วยครับ ว่าไม่ใจร้ายกับคนไข้ทเ่ี ชือ่ ฟัง” เจอคนไข้ไม่เชือ่ ฟัง
คุณเธอจะร่ ายยาวถึงขนาดที่ว่าคนไข้นำ�้ ตาไหลมาแลว้ ในฐานะหมอ
ย่ อมอยากเห็นคนไขข้ องตัวเองดู แลตัวให้ดี แต่ ถา้ คนไหนยังท�ำตัว
เหมือนเดิม โรคที่เป็ นมันก็จะหายยาก ตรงนี้กระมังที่หญิงสาวห่วง
ท�ำใหเ้ ธอต้องอธิบายชี้แจงยาวเหยียด บางค�ำพูดอาจกระทบใจคนไข ้
ท�ำใหเ้ จ้าตัวร้องไหอ้ อกมา เรื่องมันก็เป็ นแบบนี้ ใครๆ เลยว่าเธอเป็ น
หมอดุ ทัง้ ทีค่ วามจริงในความดุนนั้ เต็มเปี่ ยมด้วยความห่วงใย
“หมอทุกคนก็เป็ นแบบฉันละค่ะ”
“ไม่เหมือนครับ”
“ยังไงคะ”
“หมอปาลินเทศนาคนไข ้ด้วย” สาวเจ้าย่นจมูกให ้ ท�ำท่าจะเดินหนี
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แต่กถ็ กู คุณหมอหนุ่มดักทางไว ้ก่อน
“เย็นนี้ไปกินข ้าวด้วยกันนะครับ”
“ถ ้าปฏิเสธล่ะคะ”
“ไม่ใช่เดต แค่กนิ ข ้าวจริงๆ เห็นว่ามีรา้ นอาหารไทย มีรา้ นเดียว
ในประเทศนี้ คุณเป็ นคนไทย น่าจะรูว้ า่ อะไรอร่อยไม่อร่อย” คนถูกชวน
หรี่ตาหาพิรุธ ไม่ใช่ไม่ไว้ใจหรอก เพียงแต่กำ� ลังประเมินว่าเขาก�ำลัง
รุกหนักหรือเปล่า แต่กระนัน้ มันไม่ส่งผลอะไรหรอก เขาหล่อก็จริง แต่
เขาไม่ได้ทำ� ให้หวั ใจของเธอเต้นแรง
“ไม่ใช่อะไรครับ พรุ่งนี้ผมจะต้องบินแต่เช้า”
“อ้อ เรื่องไปอบรมทีด่ ูไบเหรอคะ”
“ใช่ครับ อย่างน้อยเย็นนี้ได้กินอาหารไปด้วยมองหน้าคุณหมอ
ไปด้ว ยคงจะกิ น อร่ อ ย” ไม่ ไ ด้เ ข า้ เรื่ อ งสัก นิ ด ก็ ย งั เอามาผู ก เป็ น
เรื่องเดียวกัน คุณหมอสาวได้แต่กลอกตามองบนแล ้วยิ้มมุมปากร้ายๆ
“อย่าเสียเวลากับฉันเลย ถ ้าจะใช่ ฉันคงรับรักคุณหมอนานแล ้วละ”
“ไม่เคยได้ยนิ ค�ำนี้เหรอครับ ความพยายามอยูท่ ไ่ี หน ความส�ำเร็จ
อยูท่ น่ี นั่ ผมไม่ท ้อหรอกครับ” มีความขยิบตาส่งให ้อย่างร้ายกาจ สมเป็ น
เพลย์บอยจริงๆ แต่วธิ นี ้ ีกบั เธอมันไม่ได้ผล ปาลินไม่ใช่ผูห้ ญิงใจอ่อน
เธอใจแข็งพอๆ กับความใจร้ายนั่นแหละ ถ ้าเลือกตัดก็คอื ตัดเลย
“ยอมแพ ้จริงๆ”
“ตกลงเย็นนะครับ”
“ฉันออกเวรตอนห ้าโมงเย็นค่ะ”
“งัน้ ผมจะขอออกก่อนเวลา” ปาลินไม่ออกความเห็น เพียงยิ้มๆ
แลว้ ปลีกตัวออกมา เป่ าปากฟู่ ความหล่อของหมอทารีคไม่มผี ลต่ อ
หัวใจเธอจริงๆ มันยังเต้นด้วยจังหวะเดิมๆ ไม่เคยเปลีย่ น หรือเพราะ
ในด้านความรูส้ กึ แล ้ว ลึกลงไปคือไม่มใี ครสามารถแทนเขาได้เลย
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เสียงออดหน้าประตูหอ้ งดังขึ้น ปาลินเลิกคิ้วเล็กน้อย ตอนนี้

เธอจัดกระเป๋ าไปพลาง จะได้ไม่เร่ งรีบวันเดินทาง ไม่รู้ไปนานเท่าไร
แต่ กระเป๋ าใบเดียวน่ าจะโอเคอยู่ ส่ วนพวกเวชภัณฑ์ต่างๆ เห็นว่า
ทีมเจ้าหน้าที่เป็ นคนดู แล ส่วนเธอจัดเตรียมแค่ เรื่องของตัวเอง เธอ
วางมือจากกระเป๋ าแล ้วเดินไปดูช่องตาแมว  พอเห็นว่าเป็ นใครก็ย้มิ บางๆ
“เฟย่า มีอะไรหรือเปล่า”
“ไปกินข ้าวกับหมอทารีคมาเหรอ เดตกันหรือไง”
“บ ้า ถามอะไรแบบนัน้ ”
“ถามจริง” เฟย่าท�ำตาละหอ้ ย นั่นท�ำใหป้ าลินต้องจับมือเพือ่ น
เดินเข ้ามาด้วยกัน เฟย่าเป็ นเพือ่ นสนิทสุดในโรงพยาบาล เจ้าตัวจริงใจ
คิดอย่างไรก็แสดงออกอย่างนัน้ เฟย่าเป็ นลูกครึ่งจึงตัวใหญ่กว่าเธอ
เฟย่าน่ารัก และดูเหมือนเจ้าตัวจะชอบหมอทารีคด้วย แต่ฝ่ายนัน้ กลับ
วางตัวเฉยๆ ทัง้ ทีป่ กติจะชอบเหล่หมอสาวๆ กับพยาบาล
“อย่าคิดมาก ไม่มอี ะไรหรอก ถ ้าชอบก็รุกเลยสิเฟย่า”
“นั่นเพลย์บอยเลยนะลิน ฉันตามเขาไม่ทนั หรอก” คุณหมอสาว
ยิ้มแห ้งๆ อาจเพราะเราสองคนอายุไล่เลีย่ กัน ก็เลยคุยกันเข ้าใจง่าย
“เรื่องแบบนี้มนั ต้องใช้ความสามารถ”
“ไม่อยากเชื่อว่าหมอปาลินจะมีมมุ ร้ายๆ แบบนี้ คิดว่าจะหา้ ม
ซะอีก ” เพราะตรงกัน ข า้ มคือ ปาลิน ยุ ย งส่ ง เสริม ไม่รู้สิ ถึง ตัว เอง
ไม่สมหวังในรัก แต่ ก็อยากใหค้ นรอบกายมีความสุ ข อายุ พวกเรา
จะสามสิบอยู่แล ้ว ก็ไม่แปลกทีส่ ุดท ้ายก็จะเป็ นฝ่ ายรุกเพือ่ ความรัก
“ไม่ห ้ามหรอก”
“แต่หมอเขาชอบลินนะ”
“ฉันไม่ได้ชอบเขานี่ แค่เพือ่ น สถานะให ้แค่เท่านี้”
“ลืมคนเก่าไม่ได้เหรอ”
ปาลินเพียงยิ้มมุมปาก  ลมื ได้หรือไม่มนั คือความลับทีค่ งจะตายไป
18 ท่านชีคคุกคามรัก

พร้อมกับเธอ ป่ วยการจะคิด เพราะชีวติ นี้ตงั้ ใจจะอุทศิ เพือ่ คนไข ้อยูแ่ ล ้ว
ขนาดพ่อกับแม่ของเธอยังปลงกันแล ้วเลยว่าลูกสาวคนโตคงจะขึ้นคาน
ไปจนแก่นั่นแหละ
ยุคสมัยนี้สาวโสดเยอะจะตายไป ไม่ใช่วา่ โสดคนเดียว วิธจี ดั การ
ความเหงาก็คือการพาตัวเองออกไปเผชิญโลกภายนอก และทุกปี เธอ
จะลาพัก ร้อ นไปเที่ย วต่ า งประเทศแบบครึ่ง เดือ นเพื่อ เติม พลัง ชีวิต
คิดในแง่บวกเราก็จะมีความสุข โลกนี้มอี กี หลายทีท่ เ่ี ธออยากจะไป
“อ้าวเงียบ ยิ้มแบบนี้คดิ ลึกนะเนี่ย”
“เปล่าหรอก”
“แล ้วจะไปไหน”
“อบรมนิดหน่ อย” บอกไม่เต็มเสียงนัก มันก็ไม่เชิงความลับ
แต่การใหค้ นอื่นรูน้ อ้ ยสุดย่อมส่งผลดีต่อตัวเองและต่อสถานทีท่ จ่ี ะไป
คนฟังพยักหน้าเบาๆ ไม่เซ ้าซี้ต่อ ข ้อดีของการคบหมอเฟย่า คืออีกฝ่ าย
ไม่วุน่ วายเรื่องส่วนตัว
“ถ ้างัน้ ไม่กวนแล ้ว”
“แล ้วรูไ้ หมว่าหมอทารีคไปอบรม”
“อืม เห็นพยาบาลพูดกัน”
“ถา้ ไม่อยากเห็นอีกฝ่ ายถูกงาบ ก็จดั การซะนะ” บอกคนอื่นแต่
ตัวเองกลับท�ำไม่ได้ หมอเฟย่าพยักหน้าหงึกๆ ก่อนเดินไปนั่งหน้าทีวี
น่าแปลก หากเป็ นเรื่องคนอืน่ เราจะเก่งเสมอ แต่เรื่องตัวเองมัก
เอาตัวไม่รอด ค�ำพูดนี้ยงั ใช้ได้ดเี สมอ แล ้วมันก็มกั จะอยู่ในความจริง
เสียด้วย ปาลินยิ้มส่ายหัวให้กบั ตัวเอง แต่การเห็นคนอื่นมีความสุข
มันก็ทำ� ให ้สุขไปอีกแบบ

แพทย์หญิงปาลินตื่นมาแต่เช้า เพราะวันนี้ตอนแปดโมงรถของ
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ทางการจะมารับเธอทีค่ อนโดฯ โดยมีบตั รผ่านส�ำหรับใช้เข ้าออกทีฐ่ านทัพ
ซึ่งอาจารย์ใหเ้ ธอมาเมือ่ วาน คนจะเดินทางไปที่โน่ นต้องมีบตั รพิเศษ
ของตัวเอง ไม่ใช่ศกึ สงครามใหญ่โต แต่ทกุ อย่างต้องท�ำตามกฎระเบียบ
ทีว่ างไว ้อย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด เรียกได้วา่ ทุกอย่าง
รัดกุม
พอถึงเวลาตามนัด เธอดื่มกาแฟกับกินโจ๊กรองทอ้ งเล็กน้อย
เพราะไม่หวิ มาก มีแซนด์วชิ ติดกระเป๋ าไปสองชิ้นพร้อมขนมและนม
อีกหลายอย่างใส่ไว ้เผือ่ หิวระหว่างเดินทาง เราจะหวังพึง่ น�ำ้ บ่อหน้าไม่ได้
พร้อมเท่าไรยิง่ เป็ นผลดีต่อตัวของเราเอง
“สวัสดีครับคุณหมอ”
“ค่ะ สวัสดี”
ทหารยืนตะเบ๊ะใส่เธออย่างเป็ นทางการ รูส้ กึ เหมือนจะไปออกรบ
อย่างไรก็ไม่รู ้ ทัง้ ที่ไปเป็ นแพทย์สนามแทนแพทย์อกี คน คือไม่พอไง
เลยต้องไปช่วย เมือ่ ทางกองทัพขอความร่วมมือ เพราะโรงพยาบาล
ทีเ่ ธอท�ำงานอยู่ คนเป็ นหุนส่
้ วนใหญ่กค็ อื คนใหญ่คนโตของบ ้านเมือง
ปาลินไม่ค่อยออกสังคมกับพวกหมอหรือพยาบาล ท�ำงานเสร็จ
ก็กลับมาออกก�ำลังกาย ดูหนังดูซรี สี ผ์ อ่ นคลายปรับอารมณ์ อ่านหนังสือ
ประดับความรู ้ วนเวียนแค่น้ ี ขนาดมาอยูค่ รึง่ ปี ยงั ไม่เคยออกทะเลทราย
ครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรก
“เชิญครับ”
“แล ้วเราจะไปทีไ่ หนคะ”
“ไปทีศ่ ูนย์บญ
ั ชาการครับ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทน่ี ั่น” ทหารคนหนึ่ง
รายงาน คุณหมอสาวพยักหน้าเบาๆ ก้าวเข ้าไปนั่งในรถ ดูแล ้วเหมือน
เป็ นรถกันกระสุน แต่ก็แข็งแรงและหรู หราในเวลาเดียวกัน รถยนต์
แล่นออกจากคอนโดฯ อาจเป็ นเพราะมาแค่คนั เดียวจึงไม่เป็ นจุดสนใจ
ระหว่างนั่งรถดวงตากลมโตสีนิลเอาแต่มองส�ำรวจสองขา้ งทาง
20 ท่านชีคคุกคามรัก

ยิง่ ห่างจากคอนโดฯ มากเท่าไรก็ยง่ิ เห็นความตืน่ ตาตืน่ ใจในแบบทีไ่ ม่เคย
เห็นนอกโรงพยาบาล  ตึกรามบ ้านช่องมากมาย  แต่พอตัดมาย่านชานเมือง
เล็ก ก็เห็นผู ้คนจูงฝูงอูฐมากมาย น่าจะเป็ นกลุม่ ชาวบ ้านเลี้ยงอูฐ
ก่อนรถยนต์ตดั เข ้าถนนอีกเส ้นจากตรงนี้กเ็ ห็นตึกบัญชาการใหญ่
มีป้ายใหญ่ตดิ   มีการตรวจตราเข ้มข ้นต้องลดกระจกและมีตราสัญลักษณ์
บางอย่ างจึงจะแล่นเขา้ ขา้ งในได้ เธอมาอยู่ น่ีหกเดือนพอจะสื่อสาร
ภาษาทอ้ งถิน่ ได้บา้ งแล ้ว แต่หลักๆ ยังใช้ภาษาอังกฤษ ตัง้ ใจว่าอยู่ไป
สักปี จะไปเรียนภาษาอย่างจริงจัง ไวป้ ระดับความรู ้ จะได้ส่อื สารกัน
เข ้าใจง่ายมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ทุกคนสุภาพกับเธอมาก รถแล่นมาจอดยังลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ทใ่ี ช้ทางการทหาร เจ้าหน้าทีอ่ กี หลายคนร่วมทางไปด้วย
น่ าจะเป็ นหมอและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เธอไม่รูห้ รอกว่า
สถานที่ท่ีจะไปมีคนเจ็บมากน้อยแค่ ไหน เท่าที่รูน้ อกเหนือจากดู แล
ผู้ได้รบั บาดเจ็บ เรายังมีออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีต่ รวจรักษาชาวบ ้าน
ในรัศมีหกสิบกิโลเมตรรอบๆ ฐานทัพ เพราะชาวบ ้านค่อนข ้างห่างไกล
จึงใหแ้ พทย์ในศู นย์ช่วยดูแลรักษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแพทย์หมุนเวียน
ทีน่ นั่ จะมีแพทย์ประจ�ำอยู  ่ แต่จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลอืน่ หมุนเวียนกัน
เข ้าไปดูแล บางคนอยู่หลายเดือน แต่เธอคือขอมากรณีพเิ ศษ
“จะมีไปกี่ลำ� คะ”
“สองล�ำครับ เป็ นเครือ่ งใหม่นงั่ ได้หลายคนครับ” ปาลินพยักหน้า
เบาๆ
“คุณหมอรับประทานอาหารเช้ามาหรือยังครับ”
“เรียบร้อยแล ้วค่ะ”
“ดีครับ  ถ ้ายังจะได้เชิญด้านโน้น” น่าจะเป็ นโซนส�ำหรับรับประทาน
อาหาร ศูนย์บญ
ั ชาการทางทหารของทีน่ ่ีใหญ่โตมาก พื้นทีก่ ว ้างสุดลูกหู
ลูกตา ใช้พ้นื ทีเ่ ยอะ จึงต้องอยูน่ อกเมืองออกมานิดหน่อย หากไปเทียบ
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กับเมืองไทย เมืองหลวงคือกรุงเทพฯ ศู นย์บญ
ั ชาการก็อยู่ปทุมธานี
อะไรประมาณนัน้
“ถ ้างัน้ เชิญขึ้นล�ำแรกเลยครับ”
“ค่ะ”
เธอขึ้นประจ�ำที่นั่ง รัดเข็มขัดและสวมหู ฟงั ไม่นานเครื่องบิน
ทีต่ ใี บพัดอยูก่ ค็ ่อยๆ ลอยตัวสูงขึ้น  กระทัง่ ท�ำความเร็วในระดับปานกลาง
เห็นว่าใช้เวลาเดินทางเกือบสองชัว่ โมง ซึง่ ก็ถอื ว่านานพอควร แต่กท็ ำ� ให ้
ปาลินได้เห็นภาพมุมสูงของทะเลทรายสีทองอันแสนกว ้างใหญ่ไพศาล

ชีควาเซมได้รบั รายงานว่าทีมแพทย์ชุดใหม่เดินทางมาถึงแลว้

ทุกคนอยู่หอ้ งรับรอง เขาในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการต้องออกไปต้อนรับ แม ้
จะมีผู้พนั คีออฟต้อนรับอยู่แล ้ว รวมถึงท่านนายพลเอเดล ส่วนเขาเอง
ไม่ได้มตี ำ� แหน่งทางการทหาร และกระทรวงกลาโหมขึ้นตรงต่อท่านพี่
เพียงคนเดียว
ดวงตาคู่คมไล่อ่านรายชื่อแพทย์ทงั้ หมดด้วยใบหน้านิ่งๆ แกม
ดุดนั เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชีควาเซมที่คนใกล้ชิดพบเห็นเป็ น
ความเคยชิน แต่สำ� หรับคนกลุม่ ใหม่ทเ่ี คยได้ยนิ ชื่อเสียงเรียงนามของ
ท่านชีควาเซมคนโหด หากได้พบตัวจริงเชือ่ เถอะว่างานนี้หมอก็หมอเถอะ
ได้มตี ะกุกตะกักหวาดกลัวกันบ ้าง
“ท่านชีคจะออกไปเลยไหมครับ”
“อืม จะไปเดีย๋ วนี้” พูดเพียงเท่านัน้
ท่านชีคอยู่ในชุดทหารแต่สวมผา้ กัฟฟิ เย่หส์ ขี าวทับด้วยรัดเกล ้า
สีดำ � วาเซมชอบท�ำตัวตามสบาย แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งท�ำตัวเป็ นทางการ
ความจริงไม่จำ� เป็ นต้องออกไปต้อนรับคณะแพทย์ด ้วยตัวเอง  แต่ในฐานะ
ผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดในทีแ่ ห่งนี้ เขาควรท�ำตัวเป็ นเจ้าบ ้านทีด่ ี เพือ่ ลดทอน
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ความเหลือ่ มล�ำในหลายๆ
้
ด้าน คนเราต้องอยูร่ ว่ มกันนาน บางคนอาจมา
แค่ชั่วครู่ แต่อย่างไรเสียเขาก็ตอ้ งใหท้ กุ คนได้เห็นว่าเขาใหค้ วามส�ำคัญ
ต่อการมาทีน่ ่ีของบุคลากรทางการแพทย์ทกุ คน
ร่างสู งใหญ่เกือบร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเดินอย่างทระนงองอาจ
สมกับดู แลด้านความมั่นคง ตามด้วยคนสนิทมือขวาอย่าเซอุสและ
เหล่าทหารองครักษ์ ออกจากห ้องควบคุมพิเศษ ตรงไปยังห ้องชัน้ ล่างสุด
มีกระจกกันกระสุนเป็ นตัวแบ่งซอยหอ้ งเพือ่ ไม่ใหด้ ูทางการและอึดอัด
เกินไป
คณะแพทย์นั่งอยู่บนเก้าอี้ ซึ่งมีโต๊ะไมเ้ ป็ นรู ปครึ่งวงรี หอ้ งนี้
เป็ นทัง้ ห ้องประชุมและห ้องพัก ทุกคนอยูใ่ นอิรยิ าบถสบายๆ หนึ่งในนัน้
คื อ แพทย์ห ญิ ง ปาลิน เธอก�ำ ลัง พู ด คุ ย กับ คณะแพทย์จ ากอีก สอง
โรงพยาบาล เธอหันมายังประตูเมือ่ มีเสียงของทหารนายหนึ่งรายงานว่า
ท่านชีควาเซมมาถึงแล ้ว
“สวัส ดีทุ ก คน ผมชี ค วาเซม บัญ ชาการสู ง สุ ด ในฐานทัพ นี้
ยินดีตอ้ นรับทุกคน”
น�ำ้ เสียงหา้ วทุม้ แววตาดุดนั ใบหน้าไม่ได้ไร้รอยยิ้มเสียทีเดียว
อย่ า งน้อ ยก็ ย งั แย้ม ปากเล็ก ๆ ท�ำ ให บ้ รรยากาศอัน แสนน่ า กลัว ลด
ความอึมครึมลง
ดวงตาคู่ คมสีนำ�้ ตาลกวาดมองคณะแพทย์ ก่ อนเดินมาจับมือ
กับทุกคน และทุกคนก็แนะน�ำตัว กระทั่งมาถึงแพทย์หญิงคนสุดท ้าย
“ยินดีทไ่ี ด้รูจ้ กั ค่ะชีควาเซม”
“ยินดีทไ่ี ด้พบกัน แพทย์หญิงปาลิน” เธอยังไม่ได้แนะน�ำตัว แต่
อีกฝ่ ายก็เอ่ยชือ่ ออกมาเสียก่อน  ดวงตาคู่คมสบนิง่ ๆ  แต่แฝงเร้นอันตราย
ไว ้มากมาย พอๆ กับการจับมือทีท่ งั้ แน่นและนานกว่าคนอืน่
“ค่ะ” เธอตอบ
“หวังว่าคุณจะทุ่มเทกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย”
กานต์มณี 23

ปาลินเก็บซ่อนความหงุดหงิดกับสายตานัน้ สายตาที่ทำ� ใหเ้ ธอ
อยากควักลูกตา เต็มไปด้วยความดูแคลน แน่ละ เธอเป็ นแพทย์หญิง
ทีอ่ ายุนอ้ ยสุด และหน้าอ่อนสุด ไม่แปลกหากจะถูกเอาไปเปรียบเทียบ
กับคนอื่น และเธอเป็ นเอเชียใต้เต็มตัว ไม่ใช่ลูกครึ่ง และโดยเฉพาะ
กับเหตุผลบางอย่างทีร่ ดู้ แี ก่ใจ
“แน่ นอนค่ะ นั่นคืออาชีพของฉัน ถึงท่านชีคไม่กำ� ชับ ฉันต้อง
ท�ำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่อยู่แลว้ โดยไม่มเี รื่องไร้สาระอื่นมาเจือปน”
เน้นย�ำ้ ตรงค�ำทา้ ย แต่ นั่นไม่ได้ทำ� ให้ชีควาเซมระคายความรู้สึกกับ
ความอวดดีทค่ี นตัวเล็กแสดงออกมา
“ก็ขอให ้เป็ นแบบนัน้ ”
“แล ้วท่านชีคจะได้เห็น”
“ก็รอดูอยู่”
“ค่ะ” กระแทกเสียงเล็กๆ ไม่อยากใส่อารมณ์มาก เกรงคนอื่น
จะหันมาสนใจ
ปาลินมองเห็นเค้าลางความยุง่ ยากรออยูข่ ้างหน้า ตลอดระยะเวลา
สองสัปดาห์ท่ตี อ้ งพักอยู่ท่นี ่ี เรื่องงานเธอไม่กงั วลเลย แต่เรื่องความ
อึดอัดต่างหาก มันจะต้องมีเรื่องท�ำให้รำ� คาญอย่างแน่นอน แววตาของ
คนตรงหน้าหาเรื่องขนาดนัน้
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1

ปะทะ

“หมอปาลิน”

“ค่ะ ว่าไงคะหมอเชส” ท�ำงานกับหมอก็เจอแต่หมอและพยาบาล
เป็ นส่วนใหญ่ หมอเชสเป็ นแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เป็ นเอกชน
เหมือนกัน เห็นว่ามาประจ�ำที่น่ีบ่อยๆ เพราะชอบออกหน่ วยแพทย์
เคลือ่ นที่ มาทุกครัง้ ก็จะเดือนกว่าๆ เขาเป็ นคนเข ้ามาทักทายเธอก่อน
“พักห ้องไหนเหรอครับ”
“หอ้ งนัน้ ค่ะ” หอ้ งพักเป็ นแบบหอ้ งเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มี
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เท่าทีส่ ำ� รวจดู มีเน็ต โต๊ะนัง่ ท�ำงาน
ส่วนตูเ้ สื้อผา้ เป็ นแบบฝังไว้กบั ผนังหอ้ ง ท�ำให้ไม่มเี ฟอร์นิเจอร์เกะกะ
พื้นที่หอ้ งเกือบๆ เท่าโรงแรมทั่วไป ดีหน่ อยตรงที่หอ้ งไม่เป็ นหอ้ งทึบ
แต่จะมีดา้ นหนึ่งเป็ นผนังกระจกมีผา้ ม่านกัน้ ถา้ ดึงผา้ ม่านออกจะเห็น
ทะเลทรายกว ้างใหญ่และภูเขาทีท่ อดยาวสุดลูกหูลูกตา
“เอาของไปเก็บหมดหรือยังครับ”
กานต์มณี 25

“ค่ะ เรียบร้อยแล ้ว”
“ผมพักหอ้ งตรงกันขา้ มเลยครับ” คุณหมอหนุ่ มยิ้มกวา้ ง และ
เป็ นรอยยิ้มทีป่ าลินเห็นแล ้วเข ้าใจในทันที เรียกง่ายๆ ว่าจะขายขนมจีบ
เธอชินซะแลว้ ขนาดกับหมอโรงพยาบาลเดียวกันยังจีบเธอหลายคน
แต่ตอนนี้กเ็ หลือแค่หมอทารีคคนเดียว คนอืน่ ยกธงขาวไปหมดแล ้ว
ไม่ปฏิเสธว่าตัวเองเป็ นคนหน้าตาดี และผิวหน้าอ่อนเยาว์กว่า
อายุจริง ชนิดที่ว่าพอบอกอายุกบั ใครแลว้ แต่ละคนก็ได้แต่ถามย�ำ้ ว่า
มันใช่ เหรอ เพราะอายุเธอไม่น่าจะถึงยี่สิบด้วยซ�ำ ้ ถึงได้โดนแพทย์
หลายคนเขม่นเรื่องความสามารถ แต่ ระยะเวลาไม่นานเธอก็พสิ ู จน์
ให ้เห็นแล ้วว่า หน้าตากับอายุมนั คนละเรื่องกับความสามารถทีม่ เี กินตัว
“ไปเดินเล่นกันไหมครับ”
“เขาจะไม่วา่ เอาเหรอคะหมอเชส”
“ไม่น่าว่านะครับ เห็นบอกให ้ท�ำตัวตามสบาย”
คนฟังพยักหน้าเบาๆ  แน่นอนว่าการท�ำงานของเราจะไม่ไปยุง่ เกีย่ ว
กับอาคารบัญชาการของทหาร เพราะที่น่ีก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาล
อีกแห่งส�ำหรับรองรับคนไขฉ้ ุกเฉินไม่ยกเวน้ กรณี แมแ้ ต่ชาวบา้ นก็มา
รักษาได้ เป็ นข ้อดีทป่ี าลินเห็นด้วย แม ้จะเป็ นเขตทหาร แต่ประชาชนนัน้
ส�ำคัญทีส่ ุด หากเขาเจ็บป่ วยเราต้องดูแลให ้เต็มที่ สมกับเป็ นรัว้ ของชาติ
เป็ นทีพ่ ง่ึ ยามยากแบบไม่เลือกปฏิบตั ิ
“ทีน่ ่ีใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย”
“ครับ ผมมาทุกปี ปี ละหลายครัง้ ”
“ฉันมาครัง้ แรกค่ะ”
“หมอปาลินมาแล ้วจะติดใจครับ ผมชอบการท�ำงานร่วมกับทหาร
รวดเร็วดี มาทีน่ ่ที ำ� ให ้เราได้เปิ ดหูเปิ ดตา เพียงแต่อาจไม่ได้สะดวกสบาย
เหมือนอยู่ในเมือง แต่เรื่องบรรยากาศ มันเป็ นธรรมชาติด”ี
ปาลินเห็นด้วยเลย ที่น่ีร่มรื่นมาก เป็ นฐานะทัพที่มตี น้ ไมเ้ ต็ม
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ไปหมด เห็นว่าด้านหลังเป็ นป่ าใหญ่เลยละ และห่างออกไปน่ าจะเป็ น
อาคารเก็บคลังอาวุธ ตามแผนผังที่ได้รบั มา เพราะที่น่ีค่อนขา้ งกวา้ ง
เป็ นฐานทัพใหญ่บริเวณชายแดน
“ถือเป็ นความแปลกใหม่เลยค่ะ”
“พรุ่งนี้ตอนแปดโมงเราจะออกหน่วยกันนะครับ”
“ดีค่ะ”
“รูไ้ หมครับ ในทีมแพทย์มแี ต่คนพูดถึงหมอปาลิน”
คนฟังเอียงหน้าเล็กน้อยเลิกคิ้วเป็ นค�ำถาม แต่ก็พอเดาออกว่า
ทุกคนจะพูดถึงตัวเองไปในทางไหน
“ยังไงคะ”
“สวยน่ารักเหมือนตุก๊ ตาครับ”
“แค่น้ ีเหรอคะ”
คุณหมอสาวยังเอียงหน้าท�ำหน้าตาน่ารัก แน่นอนว่าทัง้ คู่คุยกัน
อยู่ชนั้ บน ซึ่งสามารถมองเห็นจากอีกฝั่งซึ่งมีกระจกกัน้ เอาไว ้ แต่นั่น
ไม่ได้อยู่ในความสนใจของคุณหมอสาว ใครจะรูจ้ ะเห็นก็ช่างสิ ในเมือ่
เราสองคนบริสุทธิ์ใจในฐานะเพือ่ นร่วมงาน
“มีครับ น่ารักแต่ดุ”
คราวนี้คุณหมอสาวหัวเราะออกมาอย่างหา้ มไม่อยู่ ก็เนี่ย เวลา
ท�ำหน้านิ่งๆ มีคนบอกว่าเธอดุ แล ้วคิดว่าคงจะมีใครได้ยนิ กิตติศพั ท์
มาบ ้างไม่มากก็นอ้ ย ในวงการแพทย์อะเนอะ มันก็ไม่ได้กว ้างเท่าไรหรอก
และโรงพยาบาลเอกชนก็มีเพียงไม่ก่ีแห่ง บางที่มีแพทย์หมุนเวียน
จึงไม่ตอ้ งแปลกใจหรอกหากเรื่องต่างๆ จะรูก้ นั แบบทั่วถึง
ปาลินเห็นเงาใครบางๆ  เหมือนจะเดินมาทางนี้  แต่สดุ ท ้ายก็เหมือน
จะเดินกลับไปทางเก่ า ช่ างเหอะ ตอนนี้อยากนอนพักเอาแรงสักงีบ
พรุ่งนี้มงี านต้องท�ำมากมาย และบ่ายนี้มกี ารประชุมเตรียมความพร้อม
ชี้แจงเรื่องต่างๆ ให ้เข ้าใจตรงกันอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน
กานต์มณี 27

“ออกไปเดินเล่นไหมครับ”
“ขอตัวก่อนแล ้วกันค่ะ ฉันอยากพักผ่อน”
“คงเดินทางเหนื่อย”
“นิดหนึ่งค่ะ อยากออมแรงไว ้พรุ่งนี้ดว้ ย”
“พักเทีย่ งไปกินข ้าวทีห่ ้องแคนทีนนะครับ”
“ได้ค่ะ”
“แลว้ พบกันครับ” คุณหมอหนุ่ มยิ้มละลายใจส่งมาให ้ แต่มนั
ไม่ได้ทำ� ให ้ปาลินผูม้ ภี มู ติ า้ นทานเพศตรงข ้ามดีรู้สกึ หวั่นไหวแม ้แต่นอ้ ย
ปาลินเอนกายนอนบนเตียง เปิ ดแอร์ในอุณหภูมทิ ่พี อดีไม่แรง
จนเกินไป ดวงตากลมโตมองเพดานสีครีมที่ประดับด้วยหลอดไฟ
ดวงเล็กสี่จุดเป็ นมุม สมองตรองคิดอะไรบางอย่าง บางอย่างที่มนั
ส่งผลให้หวั ใจเต้นแรง แต่ช่างเหอะ ก็แค่พยายามแยกประสาทออกไป
เธอมาท�ำงานคงไม่มอี ะไรแบบทีก่ งั วลหรอกมัง้ เม ้มปากเล็กน้อย
สูดลมหายใจ เคยมีคนบอกว่าเธอเป็ นคนเก่ง ก็จริง ทีว่ า่ เก่ง แต่คนเก่ง
บางทีมนั ก็อ่อนแอและอ่อนไหวได้ เพียงแต่เลือกจะเก็บไว้ให้ลกึ สุดใจ
อ่อนแอเฉพาะยามอยู่คนเดียว แต่ภายนอกต้องเข ้มแข็งเสมอ นั่นคือ
วิธีการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง อาจด้วยอาชีพแพทย์กระมัง
มันหล่อหลอมให ้ปาลินคิดว่าตัวเองเกิดมาเพือ่ ช่วยเหลือคนอืน่
“บ ้าจริง ท�ำไมต้องนึกถึงผู ้ชายคนนัน้ ด้วย”
อย่าแปลกใจว่าใบหน้าของใครผุดเขา้ มาในหัวของคุณหมอสาว
ก็ท่านชีควาเซมอย่างไรจะใครล่ะ สายตาดูแคลนนั่นมันท�ำใหเ้ ธอโมโห
เขาจงใจเหยียดเธอชัดๆ กับแพทย์หรือทีมงานคนอืน่ ๆ เขาก็พดู ดีดว้ ย
“คอยดูนะ อย่าให้ได้แผล ฉันจะจัดการให้” ดวงตากลมโตหรี่
อย่างหมายมาด ไม่ได้จะใช้อาชีพไประรานใครหรอก ก็แค่...รอเวลา
เอาคืนอย่างเดียว
“นอนๆ”
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บอกตัวเองใหน้ อนพัก เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงรีแลกซ์ พรุ่งนี้ไป
ต้องเริ่มงานเลย เธอควา้ มือถือมาต่ อสัญญาณอินเทอร์เน็ ตแลว้ ส่ง
ขอ้ ความหาเฟย่ ากับอาจารย์หมอ ว่าถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแลว้
ทัง้ สองคนจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง ส่วนหมอทารีค เขาคงอยู่ ระหว่าง
เดินทางเหมือนกัน

อีกตึกหนึ่งมองจากตรงนี้มสี ะพานเชื่อมระหว่างตึก ดูเหมือน

จะมีความโกลาหลเกิดขึ้น ไม่นานเจ้าหน้าทีก่ ป็ ระกาศเสียงตามสายเรียก
ทีมแพทย์ทเ่ี พิง่ มาใหม่ทกุ คน รวมถึงเธอด้วย ปาลินรีบควา้ เสื้อกาวน์
มาสวมทับ โชคดีเธอสวมผา้ ใบจึงท�ำใหก้ ารเดินคล่องตัว จนมาอยู่
ชัน้ ล่างสุดเป็ นห ้องฉุกเฉิน
เห็นหมออีกท่านที่น่าจะเป็ นหมอทหารเขา้ ช่วยท�ำซีพอี าร์ ส่วน
อีกคนร้องโอดโอย เธอจึงรีบเข ้าไปช่วยแล ้วสอบถามอาการ เพราะยิง่ รู ้
อาการมากเท่าไร ก็จะยิง่ เป็ นประโยชน์ ท�ำให ้ก�ำหนดทิศทางในการรักษา
ได้เร็วว่าจะต้องรักษาแบบใด สายตาของเธอพลันเห็นรอยตรงข ้อเท ้า
“เกิดอะไรขึ้น”
“โดนงูกดั ค่ะ”
“แล ้วคนนัน้ ล่ะ” ปาลินหันไปถามผู ้หญิงทีเ่ ข ้ามาด้วย จากเสื้อผ ้า
ปอนๆ มอมแมมๆ น่าจะเป็ นชาวบ ้านธรรมดา แต่คงเกิดเหตุอะไรขึ้น
แน่นอนว่าตึกนี้รบั รักษาคนไข ้นอกด้วย
“ไอ้นนั่ มันจมน�ำ ้ มันจมน�ำ ้ แล ้วผัวฉันจะเข ้าไปช่วย แต่งกู ดั ก่อน”
จับใจความได้คร่ าวๆ เหมือนว่าเป็ นบททดสอบ หมอประจ�ำ
ท�ำซีพอี าร์จนผู ้ชายคนนัน้ ส�ำลักน�ำ้ ออกมา ท�ำให ้ทุกคนใจชื้นว่าอย่างน้อย
ตอนนี้ ก็ น่ า จะปลอดภัย ในระดับ หนึ่ ง ส่ ว นเธอรีบ รุ ด เข า้ ห อ้ งไปกับ
พยาบาล เพื่อรักษาคนที่ถูกงูกดั เธอสอบถามทีมแพทย์จึงรู ว้ ่าที่น่ี
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มีเซรุ่มเยอะมาก เพราะแม ้จะเป็ นทะเลทรายเวิ้งว ้าง แต่สตั ว์มพี ษิ และ
อันตรายก็เยอะเช่นกัน จึงต้องมียาไว้รกั ษาเก็บไว ้พอประมาณ
“ดีนะมีเซรุ่ม”
ทัง้ หมดช่ ว ยกัน ปฐมพยาบาล ท�ำ ความสะอาดบาดแผลและ
ฉีดเซรุ่ม ก่อนใหค้ นไข้รีบเปลีย่ นเสื้อผา้ แลว้ พาไปพักฟื้ นยังหอ้ งพัก
ซึ่งเป็ นหอ้ งพักรวม แต่ก็มกี ารเวน้ ระยะห่างให้ไม่อดึ อัด หนึ่งหอ้ งจะ
นอนพักได้แปดเตียง  มีแยกห ้องหญิงชายเพือ่ ความสะดวกในการรักษา
“คุณหมอท�ำงานไวมาก”
“มันต้องช่วยกันอยู่แล ้ว”
“แต่คุณหมอลงมาเร็วมากเลยนะคะ” พยาบาลทีด่ ูมอี ายุเล็กน้อย
ยิ้มให ้เธอ ส่วนบุรุษพยาบาลทีเ่ ข ้ามาช่วยหามคนไข ้สองคนก็คอ้ มศีรษะ
ให ้ปาลินเช่นกัน
เธอเป่ าปากฟู่ เมื่อ ทุก อย่ า งโอเคแล ว้ ไม่ได้ต่ืน เต้น เพีย งแต่
แปลกที่แปลกทางไม่รูอ้ ะไรอยู่ตรงไหน คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะ
ปรับตัวให ้เคยชิน
“คุณหมอกินข ้าวเทีย่ งหรือยังคะ”
“ยังไม่หวิ เลยค่ะ” หันไปตอบพยาบาล
“รีบไปกินเถอะค่ะ  ทีน่ เ่ี วลารับประทานอาหารเทีย่ งค่อนข ้างฟิ กซ์ค่ะ
ส่วนอาหารเย็นจะไม่ฟิกซ์ เพราะแม่บา้ นจะได้มเี วลาพักผ่อน” นี่เป็ น
อีกข ้อทีเ่ ธอต้องเรียนรู้สนิ ะ
“แล ้วพวกคุณกินแล ้วหรือยัง”
“พวกเราเรียบร้อยค่ ะ” ปาลินจึงรีบลา้ งมือใหส้ ะอาดแลว้ เดิน
ออกนอกหอ้ ง พอเห็นนาฬกิ าเรือนใหญ่จงึ รูว้ ่าตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล ้ว
นี่เราหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ช่ วงขาเรียวเลี้ยวผ่ านเขา้ ไป
เส น้ ทางของห อ้ งแคนทีน พอเข า้ ไปก็ เ ห็น ทหารก�ำ ลัง นั่ ง กิน ข า้ วกัน
สิบกว่าคน แต่ละคนหันมาให ้ความสนใจเธอแล ้วส่งยิ้มให ้ ปาลินยิ้มตอบ
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ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าหยิง่ ไม่เข ้าท่า อีกอย่าง ทีน่ ่ีคอื ฐานทัพ จะเจอแต่
ทหารก็ไม่แปลก  เธอไม่ใช่คนไร้ปฏิสมั พันธ์ขนาดจะยิ้มให ้คนอืน่ ไม่เป็ น
“สวัสดีค่ะคุณหมอ”
“สวัสดีค่ะ รับประทานได้ใช่ไหมคะ”
“ได้ค่ ะ ” ส่ ง ยิ้ม ให แ้ ม่ บ า้ น อาหารก็ ง่า ยๆ มีข า้ วและกับ ข า้ ว
อีกสามอย่าง เป็ นอาหารแบบอาหรับ กลิน่ เครือ่ งเทศอาจจะแรงไปสักนิด
แต่อยูท่ น่ี ่มี าจนชินแล ้ว และก็มขี นมปัง คือแทบจะเป็ นบุฟเฟ่ ตใ์ นโรงแรม
อยู่แล ้ว เธอไม่ลมื ชงกาแฟร้อนๆ มาด้วยหนึ่งถ ้วย
รอยยิ้มของเธอหวานเหมือนใบหน้า เธอรับถาดอาหารแบบหลุม
จากแม่บ ้านแล ้วเดินมานั่งตรงโต๊ะตัวทีว่ า่ งติดกระจก ตักอาหารเข ้าปาก
แล ้วเคี้ยวๆ รสชาติถอื ว่าใช้ได้ บรรยากาศกินอาหารหลุมไม่ได้เกิดขึ้น
มานานเท่าไรแล ้วนะ  ใบหน้าหวานเผลอยิ้มกับตัวเอง  ก่อนจะต้องเงยหน้า
เมือ่ มีถาดอาหารอีกใบวางบนโต๊ะตัวเดียวกัน
ร่ างสู งใหญ่ใบหน้านิ่งๆ ดุดนั ก้าวเขา้ มานั่งลงหลังจากดึงเก้าอี้
ออกมา มองใบหน้าของอีกฝ่ ายเล็กน้อยก่อนตักอาหารเขา้ ปาก แลว้
เงยหน้า มองคนที่ย้ ิม อยู่ ค นเดีย ว ทว่ า ตอนนี้ เ จ้า ตัว กลับ เม ม้ ปาก
ออกอาการไม่พอใจ คุณหมอแบบไหนอารมณ์ข้นึ ง่ายเหลือเกิน
แพทย์หญิงปาลินขมวดคิ้วมุ่น ก่อนหน้านี้อารมณ์ดที ไ่ี ด้ทำ� งาน
และช่วยเหลือชาวบา้ น นั่งยิ้มดีๆ จู่ๆ ต้องมาหน้ายุ่ง เธอก�ำลังรู้สกึ
เหมือนว่าถูกก่อกวน ใช่ เป็ นการก่อกวนทางจิตใจอย่างร้ายแรง และ
การส่งสัญญาณมาตัง้ แต่เราจับมือกันเมือ่ ตอนสาย คนต้องการหาเรื่อง
เธอ
“โต๊ะมีตงั้ เยอะไหมคะ”
“อยากนัง่ ตรงนี้” ชีควาเซมตอบหน้าตาย หน้านิ่งๆ แฝงความดุดนั
ของเขาท�ำให ้บรรยากาศมาคุข้นึ อย่างเหลือเชือ่   ทหารคนอืน่ มองมาอย่าง
สนใจ ด้วยปกติท่านชีคแทบไม่ยุ่งหรือวุน่ วายกับใคร การทีจ่ ู่ๆ เดินไป
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นั่งกับคุณหมอคนสวยจึงเป็ นเรื่องแปลกใหม่และอยู่ในความสนใจ
ความจริ ง หลายคนเห็ น ความผิด ปกติ ต ง้ั แต่ ท่ า นชี ค พู ด กับ
แพทย์หญิงคนน่ ารักแลว้ พูดและทักทายนานกว่าคนอื่น จะว่าชอบ
ก็ไม่แน่ใจ แต่เรื่องสนใจอันนี้แน่นอน แต่ชคี หนุ่มไม่ได้สนใจเพียงแค่
หันไปมอง ทหารคนอืน่ ก็รบี หันหน้ากลับไปจัดการข ้าวของตัวเองต่อ
“งัน้ ฉันขอตัว”
“อ่อน”
“ท่านชีคว่าใครคะ”
“แลว้ คิดว่าใคร ในเมื่อมีแค่ สองคนตรงนี้” ดวงตาคู่ คมดุรา้ ย
และดู น่ากลัวมาก หากแต่ คนที่ประสานสายตาคือแพทย์หญิงปาลิน
หมอแบบนี้เจอคนไข ้มานักต่อนัก จะมาหวาดกลัวอะไรกับผู ้ชายหน้าดุ
ฝื นมากเลยมัง้ เมือ่ ยบา้ งหรือเปล่าเถอะ ต้องคอยดึงหน้าใหด้ ุ
ให้น่ิงเข ้าไว ้แบบนี้ เห็นแล ้วเมือ่ ยแทนค่ะ
“คุณต้องการอะไรคะ”
“นั่นสิ ต้องการอะไร” ดวงตาคมปลาบสีนำ�้ ตาลทอประกายจัดจ้า
ใบหน้ากร้าวกระด้าง
เธอสูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ ก�ำลังเจอเข ้ากับนักกวนประสาท
ระดับโลกเลยหรืออย่างไร ต้องบอกตัวเองให ้ยุบหนอพองหนอ แต่การ
จะลุกจากตรงนี้กด็ ูจะเป็ นการถอยง่ายเกินไป
ความจริงปาลินรักสงบไม่ค่อยยุ่งกับใคร  ทว่าส�ำหรับคนตรงหน้า
ระหว่างเรามีอะไรมากกว่านัน้ และมีแค่เราเท่านัน้ ทีร่ ดู้ วี า่ ในอดีตมันเคย
เกิดอะไร
“ถ ้าจะก่อกวน รบกวนให ้หุบปาก”
“ห ้ามได้?”
เกลียดในความท ้าทายเหลือเกิน คนอะไรเวลาผ่านไปนานแค่ไหน
ก็ไม่เคยเปลีย่ น ดุดนั เจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล ก็ไม่แปลกใจหรอกที่จะ
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ยังโสดมาจนป่ านนี้น่ะ เธอมองตาดุไม่ต่างกัน เรียกได้ว่าเราสองคน
ตาต่ อตาฟันต่ อฟัน ไม่มีใครยอมลดราวาศอกใหก้ นั เหมือนต่ างก็
เต็มไปด้วยทิฐอิ นั แรงกล ้า
“ชีควาเซม ว่างมากเหรอคะ มาท�ำตัวเป็ นอันธพาลใส่หมอ”
“หึ มาถึงก็โปรยเสน่ห”์ อา...เข ้าใจแล ้ว เขาคงเห็นเธอกับหมอเชส
คุยกันสินะ เหอะ สอดไม่เข ้าเรื่อง
“เหรอคะ แล ้วไง ฉันจะคุยจะโปรยเสน่ห์ใส่ใครท่านชีคต้องยุ่ง
ด้วยเหรอ ถามจริง” เลิกคิ้วเล็กน้อยตามสไตล์ เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้
เธอไม่ใช่คนยอมคนนะ แรงมาแรงกลับไม่โกง
คนอย่างหมอปาลินเคยกลัวใครเสียทีไ่ หน เขาเองก็น่าจะรูแ้ ก่ใจ
ว่าถา้ เขาเหวีย่ งมาเธอก็พร้อมเหวีย่ งกลับแบบทีเ่ รียกได้วา่ เสมอภาคกัน
เราสองคนมีนสิ ยั แรงด้วยกันทัง้ คู่ แต่ช่างก่อน ไม่ต ้องไปนึกถึงมันหรอก
อดีตน่ะ นึกไปก็ไม่มอี ะไรหวนคืนย้อนกลับมาให้แก้ไข
“มาท�ำงาน ไม่ใช่ มาอ่ อยเหยื่อ” น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกของเขา
ไม่ได้ท�ำให ้เธอหวัน่ ใจ กลอกตามองรอบๆ แล ้วตักอาหารใส่ปากเคี้ยวๆ
ยิง่ เขาไม่พอใจ ยิง่ เขาพยายามพูดจาใหเ้ ธอส�ำนึก บอกเลยปาลินจะท�ำ
ในสิ่งตรงกันขา้ ม คงเป็ นขอ้ เสียของเธอ ซึ่งมักแสดงออกเฉพาะกับ
คนบางคน
และคนคนนัน้ คือชีควาเซม
“ฉันก็มาท�ำงานนี่คะ”
“หึ ให้มนั จริง”
“ฉันเป็ นหมอ ก่ อนมากินขา้ วนี่ก็ทำ� งานฉุ กเฉิ นมาด้วย มันจะ
ไม่เป็ นการมองในแง่รา้ ยเกินไปหน่อยเหรอ” ก็บอกแล ้วไงว่าไม่ยอมใคร
เหมือนกัน
ดวงตากลมโตจิกๆ มองมาอย่างเอาเรื่อง ตัวแค่น้ ีแต่ยงั อวดเก่ง
เหมือนเดิม เขารูว้ า่ เธอเก่ง เก่งแบบสามารถปกป้ องตัวเองได้ รูว้ า่ เธอ
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ไม่ชอบความพ่ายแพ ้ และเธอชอบเอาชนะ ผู ้หญิงคนนี้มหี น้าตาเป็ นอาวุธ
ผูช้ ายคนไหนเห็นเธอก็อ่อนระทวยด้วยกันทัง้ นัน้ และไม่อยากยอมรับ
ว่าหนึ่งในนัน้ ก็คอื เขา
ใช่ ชีควาเซมเคยเป็ นคนที่เคยคลั่งไคล ้ แต่ช่างเถอะ เสน้ ทาง
ที่เป็ นไปไม่ได้เขาก็ไม่ฝืน ป่ วยการมานั่งนึก ใหเ้ ราเป็ นคนแปลกหน้า
ต่อกันแบบนี้แหละ หลอกตาคนอืน่ ไปวันๆ ว่าแค่คนเคยรู้จกั
จะมีก็แต่เซอุสคนเดียว มันรูว้ า่ ชีวติ ของเขาเป็ นไปอย่างไร หาก
อดีตก็ไม่เคยย้อนคืน เฉกเช่นสายน�ำ้ ทีไ่ ม่เคยไหลย้อนกลับ
กรามสองขา้ งขบเขา้ หากันแน่น เขาเกลียดสายตาทา้ ทายแบบนี้
หน้าตาหวานๆ แต่ท่แี ทอ้ าบเคลือบยาพิษ เธอมันผูห้ ญิงใจร้าย ร้าย
อย่างไรก็รา้ ยไม่เปลีย่ น
“เธอรูด้ แี ก่ใจปาลิน”
“รูด้ เี รื่องอะไรคะ เรื่องงานฉันรู ้ ส่วนเรื่องอ่อยเหยือ่ ...มันแล ้วแต่
คนจะมอง”
“อยากลองเล่นกับไฟว่างัน้ ”
“ก็เล่นประจ�ำ” ยังไม่มที ที ่าว่าจะนิ่ง ยอมลงให้ไม่ได้เลยสักครัง้
ช่วยไม่ได้ มันเป็ นข ้อเสียของปาลิน เธอไม่ชอบความพ่ายแพ ้
“ร้ายนัก”
“ท่านชีคก็รา้ ยไม่ต่างกัน”
“ต่างสิ เพราะคนทีร่ า้ ยกว่าคือเธอ” แพทย์หญิงปาลินส่งสายตาดุ
กลับมา ว่าจะไม่แล ้ว แต่เขาก็ยงั ท�ำท่าอยากฟื้ นฝอยหาตะเข็บ
ผู ช้ ายตรงหน้าไม่เคยเปลี่ยน ยังดุดนั และหน้านิ่งเหมือนเดิม
แต่ ส่งิ ที่เปลีย่ นไปตามชื่อเสียงที่เคยได้ยินคือความเหี้ยมโหดของเขา
ตามยศที่เ ขาได้ค รอบครองหลัง กลับ มาท�ำ งานที่บ า้ นเกิด เมือ งนอน
เธอก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรอีกเลย เพราะไม่มอี ะไรจ�ำเป็ นต้องนึกถึง
จนกระทั่งย้ายมาท�ำงานทีน่ ่ี
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เหล่าพยาบาลบอกว่าน้องชายผู ป้ กครองประเทศยังโสดและ
หล่อมาก ก็คือเขานั่นเอง ทว่าในตอนนัน้ เรารู จ้ กั กันเขายังไม่ได้ถูก
แต่ ง ตัง้ ด้ว ยต�ำ แหน่ ง นี้ เราสองคนเหมือ นอยู่ ค นละโลกนั่ น แหละ
ก็สมแล ้วทีส่ ุดท ้ายก็ตอ้ งกลายเป็ นคนไม่รจู้ กั กันอย่างเช่นวันนี้
“เราต้องอยู่กบั ปัจจุบนั ค่ะ”
“ฉันก็อยู่”
“เหอะ เป็ นคนเริ่มก่อนยังมีหน้ามาว่าอยู่กบั ปัจจุบนั ”
“พูดให้มนั ดีๆ แพทย์หญิงปาลิน”
“แล ว้ ฉัน พู ด ไม่ ดีต รงไหน ชีค วาเซม” ตาสองคู่ ส บกัน เป็ น
แพทย์หญิงคนน่ ารักที่ย่นื หน้าเขา้ ไปใกลอ้ ย่างลืมตัว นั่นเพราะความ
อยากเอาชนะ หลายๆ คนในหอ้ งนี้เริ่มหันกลับมามองอีกครัง้ เพราะ
เสียงพูดของทัง้ สองคนไม่ใช่เบาๆ ชีควาเซมยิ้มร้ายๆ มุมปาก กวาดตา
มองรอบๆ
พอคุณหมอสาวหันมองรอบกายก็ตอ้ งกะพริบตาปริบๆ ขยับตัว
มานั่งหลังตรงอย่างเดิม แล ้วจัดการอาหารในถาดหลุม ไม่อยากสนใจ
คนตรงหน้าอีกแล ้ว มองเห็นอีกฝ่ ายก็ตกั อาหารเขา้ ปากเช่นกัน คนที่
คุยกันดังเมือ่ ครู่ตอนนี้กลับกลายเป็ นเงียบใส่กนั ได้ยนิ แค่เสียงช้อน
กระทบถาดและเสียงลมหายใจ
บ ้าจริง ภาวะเดดแอร์แบบนี้คอื อะไร ปาลินเกลียดความกลายเป็ น
จุดสนใจ มันน่ าหงุดหงิดมากนะ เวลามีใครจับจ้อง มันเป็ นเพราะ
เขาคนเดีย วที่เ ข า้ มาใกล เ้ ธอท�ำ ให ก้ ลายเป็ น จุด สนใจ คุ ณ หมอสาว
ถอนหายใจพรืดยาว เหลือบมองคนตรงหน้าอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก
“กินเหมือนแมวดม”
“ฉันก็กนิ เท่านี้”
“ระวังจะเป็ นลม”
“ฉันเป็ นหมอ รูต้ วั ดีวา่ ต้องดูแลตัวเองยังไง ไม่ต ้องกังวลหรอกค่ะ”
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กระแทกเสียงใส่ซะ อย่าคิดนะว่าเธอจะหงอกลัวเขา แม้ลกึ ๆ ก็ยงั
แอบกลัว
“ปากดีข้นึ เยอะ”
“คงงัน้ ปกติกเ็ ป็ นแบบนี้อยู่แล ้ว เวลาท�ำให ้เราแข็งแกร่ง”
“ขอใหเ้ ป็ นแบบนัน้ จริงๆ” วาเซมเอ่ยเสียงเย็น การพบกันครัง้ นี้
ของเราจะว่าโลกกลมหรือกรรมลิขติ ก็ไม่อยากคิดให ้เสียเวลา แต่ตอนนี้
เขามีบางอย่างในใจแล ้ว บางอย่างทีเ่ ธออาจไม่รตู้ วั
“คุณต้องการอะไรกันแน่  เกลียดกันมากจนอยากแกล ้งงัน้ เหรอ”
“แล ้วท�ำไมต้องเกลียดล่ะ” ชีคหนุ่มย้อนถามยิ้มมุมปาก จ้องมอง
ใบหน้าน่ารักอย่างรอคอย ไม่อยากยอมรับว่าเวลาผ่านไปเธอโตขึ้น แต่
ความอ่อนเยาว์ของใบหน้าก็ยงั คงเส ้นคงวา หน้าอย่างกับเด็ก ไม่คดิ ว่า
ทางโรงพยาบาลจะส่งเธอมา เขารู ว้ ่าเธอมาท�ำงานที่นั่น เคยเห็นตอน
เขา้ ไปประชุม แต่ก็ไม่ได้อะไร เพราะเราต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เมือ่ เดินร่วมทางกันไม่ได้กใ็ ห้มนั แยกออกไป
ทว่า...ไอ้โลกใบนี้กม็ กั เหวีย่ งอะไรเดิมๆ กลับเข ้ามาในชีวติ อีกครัง้
แบบไม่ทนั ตัง้ ตัวเสมอ
“อยากกลับไหม ฉันจะได้ให ้เจ้าหน้าทีข่ บั เฮลิคอปเตอร์ไปส่ง”
“ท�ำไมต้องกลับ อาจารย์สง่ ฉันมา ฉันจะท�ำหน้าทีต่ วั เองให้ดที ส่ี ดุ ”
“ให้มนั จริง”
“ดูแคลนกันมากไปแล ้วนะ” เธอว่าเสียงดุ ท�ำหน้าท�ำตาเหมือน
แมวพร้อมขูใ่ ส่ราชสีหต์ วั ใหญ่
ส่วนคนดูแคลนยิ้มมุมปากร้ายๆ หน้าตาดุกร้าวเหมือนเดิม เขา
ไม่ได้กวนประสาท แต่เขาจะท�ำใหเ้ ธออยากรีบแจ้นกลับเข ้าเมืองหลวง
เลยละ จะได้ไม่คดิ มาอวดเก่งใส่เขาอีก
“ทีน่ ่ีลำ� บาก”
“ฉันอยู่ได้ เพราะฉันไม่ใช่ ลูกคุณหนู ” กระแทกเสียงใส่อย่าง
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หงุดหงิด เอาตรงๆ ตอนนี้ไม่มอี ารมณ์กนิ ข ้าวแล ้วละ เขาขยันก่อกวน
อารมณ์กนั ขนาดนี้
“กลัวจะต้องมาเป็ นภาระให ้ทหารมากกว่า”
“นี่ท่านชีค จะบอกอะไรใหน้ ะ ว่าฉันไม่ใช่ ตวั ภาระ ฉันไม่ใช่
คนประเภทนัน้ แน่ อย่ า เอาความคิด แย่ ๆ มาปรัก ปร�ำ เพีย งเพราะ
เรือ่ งส่วนตัว แยกแยะหน่อย” เธอว่าเสียงเขียวแล ้วลุกขึ้นเดินเอาถาดไป
อีกด้าน ซึง่ ทีน่ ่ตี อ้ งเก็บถาดเอง น�ำอาหารทีเ่ หลือไปเทใส่ในถังเศษอาหาร
แล ้วน�ำถาดไปไว้ทอ่ี ่างทีเ่ ตรียมไว้ให้
“หึ ผูห้ ญิงอวดดี” ยังเดินตามมาตอแยท่ามกลางสายตาทหาร
หลายคน
“จะตามมาท�ำไม”
“ฉันจะออกทางนี้”
“ประตูมตี งั้ หลายบานเถอะ” คุณหมอสาวส่งค้อน
“คิดจะมาอ่อยหรือไง จ�ำไว้ว่าไม่ได้ผล” โอ๊ย เกลียดคนมโน
จังเลยค่ ะ นี่มาท�ำงาน ก็บอกว่ามาท�ำงาน จะยัดเยียดใหเ้ ป็ นหมอ
สายอ่อยอยู่ได้ เพลียจิต
“ใครอ่อย”
“เธอไง แพทย์หญิงปาลิน”
“แล ้วถา้ ฉันจะท�ำจริงๆ ก็ไม่ผดิ คนโสดท�ำอะไรก็ได้” หมอสาว
ยิ้มยียวนส่งให ้ หมั่นไส้ในความปากร้าย
เรื่องอดีตไม่เล่าหรอก ป่ วยการรื้อฟื้ นในสิ่งที่ไม่มใี ครอยากจ�ำ
แม ้แต่ตวั ของเธอเอง บางอย่าง บางการตัดสินใจ บางทีมนั ไม่ถกู ต้อง
แต่ เ ราก็ จ ำ� เป็ น ต้อ งเลือ กทางนัน้ ก็ ส มควรและไม่แ ปลกใจหากเขา
จะเกลียดเธอ เพราะถ ้าเป็ นเธอเองก็คงจะเกลียดจนไม่มวี นั ญาติดกี นั ได้
ผู ห้ ญิงคนนี้ทำ� ใหเ้ ขาโมโห จากที่เป็ นคนหงุดหงิดง่ายอยู่แลว้
ไม่อยากจะนึกถึงอดีตอันน่าเกรี้ยวกราด ว่าครัง้ หนึ่งระหว่างเรามันเคย
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มีช่วงเวลาหวานชื่น ทุกๆ ความรู้สกึ ยังฝังรากหยั่งลึกกลางใจยาวนาน
จนมาถึงทุกวันนี้ อานุภาพการท�ำลายล ้างมันสูงจนไม่อยากเสีย่ ง แต่เขา
ก็เกลียดแรงเหวีย่ งของโชคชะตา
“ไม่น่าเชื่อว่าจะโสด”
“พอดีคนเก่าน่าเบือ่ ตอนนี้กเ็ ลยโสด โอเคไหมคะท่านชีควาเซม”
แล ้วเธอก็เลีย่ งตัวเดินออกจากห ้องแคนทีนไป เชื่อเถอะว่าจะต้องมีใคร
น�ำเรื่องระหว่างเธอกับท่านชีคไปพูดแน่ๆ เพราะอีกฝ่ ายทีเดียวหาเรื่อง
ยุ่ งยากใจมาให ้ เธอไม่อยากวุ่นวายกับเขานักหรอกนะ แต่ ก็คิดว่า
ท�ำงานร่วมกันได้

ตกบ่ายทัง้ หมดถูกเรียกเข ้าห ้องประชุม เตรียมแผนงานส�ำหรับ

วันพรุ่งนี้ โดยมีการแบ่งหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน จะออกตรวจชาวบ ้านในรัศมี
ทัง้ หมดหกสิบกิโลเมตร โดยออกหน่วยแค่วนั จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว ้น
กรณีมเี คสเร่งด่วนชาวบ ้านมาไม่ได้เราจะไปเอง  โดยคนติดต่อประสานงาน
คือท่านผู ้น�ำของแต่ละหมูบ่ ้าน
พรุ่งนี้ออกเดินทางราวๆ เจ็ดมองเพราะแดดไม่รอ้ น เดินทาง
โดยรถยนต์ลยุ ทรายอย่างดีป้องกันกระสุน ระหว่างทางแม่บ ้านจะเตรียม
อาหารไว้ให้ไปรับประทานแบบของใครของมัน ด้วยไม่อยากรบกวน
ชาวบ า้ นให ต้ ระเตรีย ม เพราะแต่ ล ะคนก็มีฐ านะยากจนกัน อยู่ แ ล ว้
นั่นคือข ้อมูลทีช่ ้ แี จงในห ้องประชุม
“ยังไม่นอนเหรอครับ”
“อ้าว หมอเชส”
“ครับ เห็นหลังไวๆ ผมเลยเดินตามออกมา” คุณหมอหนุ่ ม
ไม่ได้เห็นหรอก แต่ รูว้ ่าเป็ นเธอจึงตามมาต่ างหาก ตอนนี้เป็ นเวลา
เกือบสองทุ่ม ดีทเ่ี ขาอยู่หอ้ งตรงข ้ามกับเธอจึงท�ำให้รูค้ วามเคลือ่ นไหว
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ซึง่ บอกตามตรงว่าเขาค่อนข ้างชอบเธอ ได้ยนิ ชื่อมานานเพิง่ เห็นตัวจริง
ไม่แปลกใจใครๆ บอกว่าเธอคือตุก๊ ตาเอเชีย
“พอดีนอนไม่หลับ คงเพราะเมือ่ ตอนสายฉันแอบงีบไป”
“เป็ นไงครับทีน่ ่ี”
“ก็ดคี ่ ะ ถา้ เพียงแต่...” เกือบจะพูดถึงอีตาชีคบา้ หน้าดุไปแลว้
แต่ช่างเถอะ
“แต่อะไรครับ”
“ไม่มอี ะไรค่ ะ” หันมาฉี กยิ้มกวา้ งละลายใจ ไม่ได้ทอดสะพาน
แต่รอยยิ้มก็คือรอยยิ้ม เพราะแค่เธอยิ้มมีคนบอกว่าโลกก็พลันสดใส
สงสัยจะจริง เพราะหมอเชสนี้อ้ ึงตาค้างไปเลย ใหต้ ายดับ นี่ขนาด
ไม่ได้อ่อยนะ ถ ้าเธออ่อยอย่างทีช่ คี ใจอกุศลนั่นบอก รับรองได้วา่ หัวใจ
ละลายทัง้ กรมทหาร
“หมอเชส”
“ครับ” แถมลืมหายใจกับรอยยิ้มน่ ารัก ยอมแลว้ ยอมจริงๆ
เชสยอมเลย คุณหมอสาวหน้าตาน่ ารักคนนี้มีรอยยิ้มที่ทำ� ใหผ้ ู ช้ าย
แทบหัวใจหยุดเต้น แม ้แต่เขาเองทีเ่ ป็ นแพทย์ตอ้ งยอมรับว่าหัวใจเต้น
คร่อมจังหวะกับรอยยิ้มเมือ่ สักครู่
“เป็ นอะไรคะ”
“ยิ้มแบบนี้ ฆ่ากันให ้ตายชัดๆ นะครับ”
“แค่ย้มิ ไหมล่ะคะ พอท�ำหน้านิ่งก็วา่ ดุ” ปาลินบ่นเบาๆ ก็บน่ ไปงัน้
เธอเดินออกมายังสวนหย่อมบนชัน้ สอง ซึง่ บริเวณนี้เหมาะจะยืนดูดาว
สวยๆ บนทอ้ งฟ้ า ที่บางทีก็หามองไม่ได้ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วย
ตึกสู งและแสงไฟมากมายจนบดบังความงามของธรรมชาติท่อี วดตัว
แก่สายตาอยู่ตอนนี้
“ยิ้มแบบนี้ทำ� ให้รสู้ กึ ผมหวง”
“อะไรนะ หวง?”
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“ไม่อยากให้ใครเห็น” ท่าทางหมอเชสจะเป็ นเอามาก ก็แค่รอยยิ้ม
ไหมล่ะ จะจริงจังอะไรนักหนา ใบหน้าน่ารักส่ายไปมา กอดอกมองดาว
ทีน่ ่ีไม่มอี ะไรให ้มองนอกจากดวงดาว นอกจากธรรมชาติ ก็อย่างทีเ่ ห็น
ละนะ มันคือฐานทัพย่อมๆ แถมยังมีบริการงานผู้ป่วยอีกยี่สบิ เตียง
ซึง่ ก็ถอื ว่ามีระบบจัดการทีด่ ี
“คุณหมอเป็ นคนไทยใช่ไหมครับ”
“ค่ะ คนไทยแท ้แต่กำ� เนิด”
“มาอยู่ไกลไม่คดิ ถึงคนทางบ ้านเหรอครับ”
คิดถึงสิ คิดถึงทุกคนมากๆ แต่เราคุยกันบ่อยๆ แม ้จะไม่ทกุ วัน
ด้วยเวลาของที่น่ี กบั เมืองไทยมันต่ างกัน แต่ เธอก็อยากท�ำหน้าที่น้ ี
ให้ดที ส่ี ุด ประสบการณ์คือสิง่ ทีเ่ ราใช้เงินซื้อไม่ได้ ต้องหาเอาจากทีอ่ น่ื
ฉะนัน้ ตอนนี้อย่างไรก็ขอเดินไปให ้สุดทางก่อนจนกว่าจะเบือ่ จะอิม่ ตัว
“ใครบ ้างไม่คดิ ถึงบ ้าน เพียงแต่ยงั ไม่ถงึ เวลา”
“ดูโลกส่วนตัวสูง”
“ประมาณนึงค่ ะ” เธอหันมายิ้มบางๆ ให ้ ไม่อยากยิ้มละลาย
เดีย๋ วหัวใจของหมอเชสจะละลายกลายเป็ นอากาศธาตุไปเสียก่อน
“ลมโชยเย็นดีวา่ ไหมครับ”
“ค่ะ” ตอบอย่างเสียไม่ได้ ความจริงอยากออกมาสูดอากาศดีๆ
คนเดียวมากกว่า ไม่รูห้ มอเชสจะตามมาท�ำไม อย่างไรต่อให ้ขายขนมจีบ
เธอก็ไม่สนหรอก
“ผมว่ากลับข ้างในดีกว่าครับ”
“ค่ะ” แล ้วเดินกลับ แอบเห็นความโกลาหลเล็กๆ ด้านล่าง เมือ่
มีรถยนต์หลายคันแล่นออกไป เธอเดินแกมวิง่ ไปถามทหาร
“เกิดอะไรขึ้นคะ”
“เอ่อ พอดีมกี ารปะทะบริเวณชายแดนครับคุณหมอ”
ทหารทีป่ ระจ�ำตรงบริเวณทางเข ้ารายงาน ถ ้าจ�ำไม่ผดิ คนทีร่ บี วิง่
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ไปขึ้นรถคือชีควาเซมไม่ใช่เหรอ
“รุนแรงหรือเปล่าคะ”
“นิ ด หน่ อ ยครับ ตอนนี้ เ รายัง ลากตัว คนบงการไม่ ไ ด้ ท�ำ ให ้
การปะทะยืดเยื้อครับ” เพราะแบบนี้สนิ ะถึงไม่จบไม่ส้นิ สักที เธอเชื่อว่า
คงไม่มใี ครอยากให ้คนของตัวเองบาดเจ็บ หรือหนักสุดคือล ้มตายก่อน
วัยอันควร แต่ประเทศแถบทะเลทราย นอกจากรวยล ้นฟ้ า ข ้อเสียเดียว
ที่เ คยได้ยิน บ่ อ ยๆ คื อ การปะทะ ดีว่ า เป็ น การปะทะย่ อ มๆ ไม่ ไ ด้
ตกเป็ นข่าว คงเพราะประเทศนี้ไม่ใหญ่ หรือมีคนใหค้ วามสนใจมาก
เหมือนบางประเทศ
“แล ้วท่านชีคล่ะคะ”
“ไปด้วยครับ”
“ไกลหรือเปล่า”
“เป็ นแบบนี้มาเกือบสองสัปดาห์แล ้วครับ มีกระโจมสนามห่างจาก
ที่น่ีสามสิบกิโลเมตรครับ คืนนี้ท่านชีคคงไม่กลับ” พอได้ยนิ แบบนัน้
เธอก็ไม่ตอบอะไร แค่พยักหน้าแล ้วยิ้มให ้
“คุณหมอปาลิน ท�ำไมวิง่ มาแบบนี้ครับ ผมตกใจหมด” หมอเชส
หอบเล็กน้อยเพราะเพิง่ เดินแกมวิง่ มาถึง
“พอดีเห็นเจ้าหน้าทีห่ ลายคนน�ำรถยนต์ออกไป” เธอหันมาบอก
“ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นครับ”
“มีการปะทะค่ะ เราแยกย้ายกันนะคะ ฉันจะไปนอนแล ้ว” เธอพูด
แค่ นนั้ แลว้ เดินหนีกลับขึ้นชัน้ สองตามเดิม เปิ ดประตูเขา้ หอ้ งตัวเอง
ก็ว่าไม่รู้สกึ อะไร แล ้วท�ำไมต้องคิดไปไกลว่าคนที่เพิง่ ออกไปจะได้รบั
อันตรายหรือเปล่า
บ ้าน่า...แค่ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บตามประสาหมอแหละ เพราะ
ถา้ เลือกได้เราก็ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัว บอกตัวเองแบบนัน้ หาก
พอล ม้ ตัว ลงนอนกลับ กลิ้ง ไปกลิ้ง มา จนสี่ทุ่ ม ปาลิน ก็ ย งั ไม่ ห ลับ
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กระสับกระส่ายไปหมด ถอนหายใจหลายทีจนหงุดหงิดตัวเอง
เธอยกมือเสยผมที่ร่วงมาปิ ดหน้าผากให้ข้ นึ ไปด้านบน ลุกจาก
เตียงมายืนมองหน้าต่าง ซึ่งหอ้ งพักของเธออยู่โซนด้านหน้า ต่างจาก
อีกฝั่งจะเป็ นด้านหลัง ท�ำใหจ้ ุดนี้มองเห็นอาณาเขตอันกวา้ งใหญ่ของ
ฐานทัพ ดวงตาของเธอจับจ้องยังไฟรายทางทอดยาวไปถึงประตูรวั้ เหล็ก
เผือ่ ว่า...จะมีใครกลับมารายงาน
จนแลว้ จนรอดก็ไม่มีว่ีแววใครกลับมา จึงเดินกลับไปลม้ ตัว
ลงนอนบนเตียง ถอนหายใจหลายที กระทั่งผล็อยหลับไปโดยไม่รตู้ วั

เช้านี้เราออกเดินทางตามก�ำหนด โดยมีผู ้พันเดินทางไปร่วมด้วย

เพือ่ ความปลอดภัย และทหารอีกจ�ำนวนหนึ่ง ไปด้วยกันรถก็ร่วมหกคัน
นี่ไม่ใช่นอ้ ยๆ เลย แต่ทกุ คนมาด้วยใจ มาเพือ่ ประชาชนโดยแท ้ เห็นแล ้ว
ก็ปลื้มใจ แต่มเี รื่องติดอยู่ในใจนิดหน่ อยก็ตรงที่คนที่หายไปเมื่อคืน
จะเป็ นอย่างไรบ ้าง
“ได้ยนิ ว่าเมือ่ คืนปะทะแรง ฝ่ ายโน้นมีตายหลายเลย” เสียงของ
พยาบาลคนหนึ่งเอยขึ้น ทัง้ สองนั่งอยู่เบาะหลัง ปาลินจึงนิ่งเงียบรอฟัง
“จริงเหรอ”
“ใช่ ตอนเตรียมของได้ยนิ ทหารเขาคุยกัน ก็ไม่อยากเสียมารยาท
หรอก แต่กอ็ ยากรู”้
“แลว้ ท่านชีคเป็ นอย่างไรบา้ ง” พยาบาลคนหนึ่งเอ่ยเสียงหวาน
ดู จากสีหน้าแววตาแลว้ พยาบาลคนนี้เหมือนจะชอบท่านชีค เธอชื่อ
อะไรนะ อ้อ ฟาเรีย
“ท่านชีคเก่งเสมอ ไม่พลาด แต่ทหารมีบาดเจ็บหลายคน คุณหมอ
เลยเดินทางไปตัง้ แต่ตีสาม” คุณหมอที่ว่าน่ าจะหมายถึงแพทย์สนาม
ประจ�ำทีน่ ่ี ซึง่ เป็ นหมอทหารอยู่แล ้ว
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“แย่จงั ฉันห่วงท่านชีค”
“แหม จะออกนอกหน้าไปแล ้วนะฟาเรีย” ไม่รูว้ า่ สองคนข ้างหลัง
มีสหี น้าอย่างไร แต่ทำ� ไมค�ำพูดค�ำจาตลอดจนน�ำ้ เสียงของสองคนนัน้
ท�ำให ้ปาลินรูส้ กึ หงุดหงิดอย่างหาสาเหตุไม่ได้
“ท่านชีคยังโสด  ใครก็มสี ทิ ธิ์ทงั้ นัน้ ” เจ้าหล่อนน�ำ้ เสียงมัน่ อกมัน่ ใจ
ถ ้าเห็นหน้าตอนนี้ก็คงเรียกได้วา่ มั่นหน้าตามภาษาไทยละนะ ปาลินคิด
อย่างขุน่ เคือง เอ๊ะ ท�ำไมเราต้องขุน่ เคืองอารมณ์ บ ้าจริง ฉันเป็ นอะไร
ปาลินได้แต่สา่ ยหน้าให้กบั อารมณ์แปลกๆ ทีม่ นั เริม่ แปลกตัง้ แต่เดินทาง
มาถึงทีน่ ่ี
“อย่าชักช้าล่ะ เรื่องแบบนี้ไว้ใจกันไม่ได้” น�ำ้ เสียงของพยาบาล
อีกคนออกแนวกระแนะกระแหน จะว่าไป มันฟังทะแม่งๆ เหมือน
สองคนจงใจ หรือว่าปาลินคิดมากไปเอง
“จ้างให้กไ็ ม่ยอม ของของฉัน ยังไงก็ต ้องเป็ นของฉัน” โห มัน่ หน้า
มั่นโหนกเลยเถอะ
“เธอเป็ นถึงลู กสาวรัฐมนตรี ท่ านชีคคงไปไหนไม่รอดหรอก
หากผู้ใ หญ่ เ ห็น ดีเ ห็น งาม” เหอะ สุ ด ท า้ ยก็ เ ข า้ มาในข่ า ยอยากถู ก
จับคลุมถุงชน
ปาลินยิ้มเหยียดๆ ไม่รูส้ องคนรู อ้ ะไรตื้นลึกหนาบาง แต่เรื่อง
ของเธอกับท่านชีคเมือ่ วานนี้ทม่ี กี ารปะทะเบาๆ น่าจะรู้ถงึ หูพวกหล่อน
ถึงจงใจพูดเสียงดังให้ได้ยนิ เคยเห็นมีแต่ในละครน�ำ้ เน่ า ไม่ได้เป็ น
อะไรกันแต่เหมาเป็ นของของตัวเองก็ได้ดว้ ย
“ท่านพ่อก็เปรยๆ ว่าท่านชีคคาซิมเรียกน้องชายไปคุย ฉันก็ไม่รู ้
จะว่าไง”
หมอสาวอยากแบะปากมองบน คุยกันขนาดนี้คืออยากบอก
ให้โลกรู ว้ ่าต้องการผู ช้ ายว่างัน้ เถอะ ในนี้ก็มเี ธอนั่งขา้ งหน้าคนเดียว
แน่นอนว่าเธอจะได้ยนิ เรื่องทัง้ หมดทีพ่ ยาบาลสองคนด้านหลังพูด
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“ฉันว่าเธอปล่อยเวลาเกินไปแล ้วฟาเรีย ควรรีบแต่งงาน”
“ฉันเป็ นผู ้หญิง”
“แล ้วไง ใครๆ ก็รูว้ า่ ท่านชีคน่ะของเธอ”
ขาดแต่ป้ายหอ้ ยคอหรอก คุณหมอสาวคิดในใจ อยากจะแหม
ยาวๆ ไปถึงดาวอังคาร
สองสาวหัวเราะคิกคักแลดูมคี วามสุขเหลือเกิน  หมอปาลินได้แต่
ยิ้มแบบไม่เต็มใบหน้า ยังเช้าอยู่ไม่อยากมองอะไร เพราะอีกสักพัก
แดดคงแรง จนเธอเผลอหลับไป อาจเพราะเมือ่ คืนกังวลอะไรบางอย่าง
จึงท�ำใหเ้ ช้านี้ยงั เกิดความง่วง กระทั่งรถจอดสนิทจึงได้ยนิ เสียงเคาะ
กระจก
ก๊อก ก๊อก
“หมอเชส ถึงแล ้วเหรอคะ”
“ครับ เมือ่ กี้ผมเห็นสองสาวลงรถแล ้ว แต่หมอยังไม่ลงมา”
“โทษทีค่ะ ฉันเผลอหลับไปค่ะ”
“เมือ่ คืนนอนไม่เต็มตาเหรอครับ” เพราะเขาเองก็เป็ นเหมือนกัน
อาจเพราะแปลกที่ แมจ้ ะเคยมาหลายครัง้ แต่ก็ไม่ชนิ สักที หมอปาลิน
เปิ ดประตูรถพร้อมหิ้วกระเป๋ าสีเ่ หลีย่ มบรรจุอปุ กรณ์การตรวจเบื้องต้น
ที่ตวั เองมีติดมาด้วย รวมถึงยาจ�ำนวนหนึ่ง แต่ ยาบางตัวส่วนใหญ่
จะอยู่ในกล่องที่ทหารขนไปวางในกระโจมขนาดใหญ่ท่มี เี พียงหลังคา
แต่รอบข ้างเปิ ดโล่งเพือ่ ให ้อากาศถ่ายเท
“นิดหน่อยค่ะ”
“อีกพักก็ชนิ ครับ”
“ค่ะ” เธอเลือกตอบแค่นนั้   วันนี้มแี พทย์มาด้วยกันทัง้ หมดสามคน
ทีเ่ หลือเป็ นพยาบาลและบุรษุ พยาบาล รวมถึงทหารอีกหลายสิบทีม่ าช่วย
อ�ำนวยความสะดวก  คนไข ้จากทีค่ ะเนทางสายตาก็น่าจะเกือบสองร้อยคน
เห็นคนทีเ่ ข ้ามาต้อนรับแล ้วคุยกับผูพ้ นั บอกว่ารวมคนไม่ค่อยสบายจาก
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สามหมูบ่ ้าน
“นั่งเลยครับ”
หมออีกคนก็เป็ นผู ้ชายเหมือนกัน น่าจะเป็ นคนประเทศนี้ เพราะ
เขาพูดภาษาอาหรับได้ จากนัน้ คนไข้ก็เริ่มทยอยเขา้ มาตรวจ โดยการ
ตรวจวัดความดันเป็ นหน้าทีข่ องพยาบาล สอบถามอาการเบื้องต้นก่อน
ส่งตรวจมายังแพทย์ แพทย์ทำ� การตรวจวินจิ ฉัยอาการเรียบร้อยก็สง่ ต่อ
ไปยังส่วนงานของเภสัชเพือ่ จัดยา หรือบางคนเป็ นไข ้หวัดก็จะถูกฉีดยา
ซึ่งโชคดีท่คี นไขแ้ มจ้ ะเป็ นชาวบา้ นแต่ก็มที ะเบียนคนป่ วย เหมือนยก
ระบบโรงพยาบาลย่อมๆ มาไว้ทน่ี ่ี มีใบประวัตทิ ำ� ให้งา่ ยต่อการวินิจฉัย
โรค ท�ำให ้ทุกขัน้ ตอนรวดเร็วขึ้น
คนไข แ้ ต่ ล ะคนพอได้ม าคุ ย กับ เธอก็ ส อบถามเพราะเธอเป็ น
ชาวเอเชียโดยแท ้ และเหมือนเป็ นหมอใหม่ เดือดร้อนต้องชี้แจงว่า
ท�ำงานมานานแล ้ว และจะมาประจ�ำการทีน่ ่คี รึง่ เดือนหรืออาจนานกว่านัน้
แล ้วแต่สถานการณ์ คนไข ้ผ่านไปยีส่ บิ กว่าคนจึงมีการหยุดพัก
“กาแฟไหมครับ”
“แหม เอาใจจังเลยนะคะหมอเชส” พยาบาลทีช่ ่อื ฟาเรียทักทาย
เจ้าตัวหันมาทางเธอแลว้ ส่งยิ้มฝื นๆ ให ้ จะเรียกว่ายิ้มการค้าได้ไหม
คือยิ้มไปงัน้ ๆ อะไรท�ำนองนัน้ ดูอย่างไรก็เฟค
“ก็ดคี ่ะ”
“เดีย๋ วผมจัดการให ้ครับ”
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2

คู่ปรับ

ถามว่าเหนื่อยไหม ก็ไม่ ออกจะสนุกสนาน โดยเฉพาะกับคนไข ้

เด็กๆ ทีพ่ ยายามจะพูดสือ่ สารกับเธอ เด็กรุ่นใหม่บางคนพูดอังกฤษได้
จึงสนุกสนานทีไ่ ด้พูดคุยกับคนต่างถิน่   มันเป็ นโมเมนต์ดๆี ทีห่ าจากทีไ่ หน
ไม่ได้ นี่แหละเสน่หข์ องการท�ำงานต่างประเทศ
หมอปาลินยิ้มบางๆ กับของในมือ เป็ นอินทผลัมใส่ไว้ในถุง
มัดด้วยหนังยาง  มีเด็กคนหนึ่งเอามาให ้เธอหลังเธอฉีดยาให้ไปหนึ่งเข็ม
ส่ ว นผ า้ แพรบางๆ ลายสวยๆ นี้ ไ ด้ม าจากยายอีก คน เขาบอกว่ า
ผิวพรรณของหมอบอบบาง ต้องมีผ ้าคลุมผมไว้กนั ฝุ่นกันแดด ช่างเป็ น
ความน่ ารักจริงใจที่หาได้ยากยิ่งในเมืองที่เจริญด้วยวัตถุ แต่ไม่เจริญ
ทางจิตใจ
ชาวบ ้านทุกคนมีความจริงใจ มีความเมตตาเผือ่ แผ่ เอาของมาให ้
หรือบางทีแม้ไม่มีของให้ก็ยงั กล่าวค�ำว่าขอบคุณทุกคน แค่น้ ีบคุ ลากร
ทางการแพทย์ก็รู้สึกอิ่มใจและมีความสุ ข ค�ำขอบคุณของคนไข้คือ
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ยาเพิม่ ก�ำลังใจส�ำหรับแพทย์จริงๆ นะ ใบหน้าหวานยิ้มออกมาล�ำพัง
เมือ่ เดินขึ้นชัน้ บนมาคนเดียว
“เป็ นไงบ ้าง”
เสียงหา้ วทุม้ นิ่งๆ ดังจากเบื้องหลัง ก่อนเธอจะเดินถึงหอ้ งพัก
ท�ำเอาร่างเล็กสะดุง้ หันหลังกลับไป เขายืนกอดอกพิงตัวอยูต่ รงทางแยก
จุดทีเ่ ดินผ่านมาแล ้ว เขาอยู่ในชุดกางเกงขายาวกับเสื้อยืดสีดำ � ตามตัว
ของเขามีร่องรอย เสื้อก็ค่อนขา้ งเปื้ อน ไม่รูอ้ ะไรดลใจใหเ้ ธอเผลอ
เสียมารยาทส�ำรวจ ก่อนจะวกกลับมาจ้องใบหน้าหล่อเหลาแบบดิบเถือ่ น
ยอมรับว่าเขายังหล่อ ยังเถื่อน ยังดิบ และคงจะโหดมากกว่า
แต่ก่อนหลายเท่าตัวตามอายุ จากท่าทางของเขาแล ้ว นี่คอื ชีคสายดาร์ก
ชัดๆ เมือ่ ก่อนว่าดูดี แต่ตอนนี้รา้ ยกาจกว่าเดิมมาก หนวดเคราของเขา
ไม่ได้ข้นึ ดกยาวมาก แต่มนั มีแบบพอเหมาะตามฉบับหนุ่มอาหรับ แต่
เพราะเขาไม่ใช่อาหรับแท ้ ผิวจึงขาวกว่า และมีดวงตาทีส่ วย แต่หน้าดุๆ
ก็กร้าวใจมากเถอะ
“ท่านชีค”
“เหนื่อยไหม”
“ไม่ค่ะ สนุกดี”
ไม่อยากมองหน้า ไม่อยากคุย เกลียดดวงตาคมดุคู่นนั้ คอยแต่
จะมองกันในแง่รา้ ย เลือกได้อยากอยู่ให ้ห่างเขา แต่อกี ใจก็อยากแกล ้ง
เชื่อว่าเขาก็คงเกลียดเธอไม่นอ้ ย ดูจากความดุดนั ผ่านทางแววตา แต่...
จะให ้เธอพูดจาแย่ๆ ใส่ก่อนมันก็ไม่ใช่นิสยั
“ก็ดีแลว้ สนุ กกับงานจะได้ไม่เครียด ดีกว่าไปอ่อย” หมั่นไส ้
คนปากร้าย หน้าดุไม่พอปากยังเสีย เธอขึงตาใส่ดุๆ กลับไปอย่าง
ไม่ยอม คนตัวใหญ่ย้ มิ มุมปากสาวเท ้าเข ้ามา เธอถอยไปด้านหลังอย่าง
ระแวดระวัง จ้องมองอีกฝ่ ายอย่างไม่ไว ้วางใจ ก็เขาดูเปลีย่ นไปมาก
“กลัวฉัน?”
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“ท�ำไมต้องกลัว แล ้วขอแก้ขา่ ว ต้องให ้บอกกีร่ อบ เหนื่อยจะบอก
แล ้วเถอะ ไม่ได้มาอ่อย มาท�ำงาน”
“อย่าอ่อยคนอืน่ ”
“ประสาท”
“ถ ้าจะอ่อย ก็อ่อยแค่ฉนั ” อะไรคือมาพูดแบบนี้ได้หน้าตายมาก
เลยค่ะท่านผู ้ชม
พูดแบบนี้ต ้องการสือ่ สารถึงอะไรไม่ทราบ  ท�ำไมเธอต้องอ่อยเขาล่ะ
หากจะอ่อยก็ขออ่อยคนอื่นไม่ดกี ว่าเหรอ ผูช้ ายดุอารมณ์รา้ ย ดวงตา
กลมโตหรีล่ งแต่ยงั ถอยไปเรือ่ ยๆ คนตัวใหญ่กย็ า่ งสามขุมเข ้าหาไม่ลดละ
อยากดูคนปากดีไง จะปากดีได้สกั กี่นำ �้ ขยับปากเก่งใส่เหลือเกิน
สาวเจ้าจับลูกบิดประตูแน่น  พอเขาเข ้ามาใกล ้เธอก็รบี แตะคียก์ าร์ด
แล ้วกระชากประตูเปิ ดทันที แต่ถกู อีกฝ่ ายดันประตูไว ้ แล ้วเขาก็แทรกตัว
เขา้ มาอย่ างใจกลา้ บา้ บิ่น พอเธอจะบริภาษเขาก็ยกมือปิ ดปากแลว้
ดันประตูปิด ยิ้มร้ายๆ บนมุมปาก จากนัน้ ค่อยๆ คลายมือออกจากปาก
ของเธอ
“ท่านเข ้ามาท�ำไม”
“อยากเข ้า”
“อย่ามาเนียน ออกไป” ชี้น้ ิวไปยังประตูอย่างโมโห บอกเลยว่า
ของขึ้น ขึ้นมากๆ มีอย่างทีไ่ หน เขา้ หอ้ งของเธอแบบไม่สนใจเจ้าของ
ถ ้าใครมารูม้ าเห็นเข ้าจะเอาไปพูดอย่างไร เธอไม่อยากให้มนั เกิดเรือ่ งแย่ๆ
ไม่อยากให ้เราต้องมาอยู่ตามล�ำพังกันสองต่อสอง
“ไม่ออก” ชีควาเซมตอบหน้าตายนิ่งๆ เหมือนเคย แล ้วยังกอดอก
พิงประตู ท�ำราวกับว่าการเข ้ามาในห ้องของเธอเป็ นเรื่องธรรมดามากๆ
“ต้องออก”
“จะให ต้ อบอีก ครัง้ แพทย์ห ญิง ปาลิน ว่า ฉัน ไม่อ อก” เน้น ย�ำ้
เสียงเหี้ยมกว่าเดิม สาวเจ้าเมินหน้าไปทางอื่น ก�ำลังระงับอกระงับใจ
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อยากจะบา้ ตาย ขออนุ ญาตกรีด๊ ได้ไหม ผูช้ ายอะไรหน้าด้านหน้าหนา
หน้าทน ท�ำไมถึงได้บ ้าบอคอแตกร้ายกาจเอาแต่ใจขนาดนี้
ยิง่ แก่ยง่ิ อาการหนัก เรียกแบบนี้ได้หรือเปล่า
“เป็ นบา้ เหรอท่านชีค นี่มนั หอ้ งพักของฉัน แลว้ ฉันก็เพิ่งกลับ
จากท�ำงาน ฉันเหนื่อย อยากพักผ่อน” กระแทกเสียงกลับไป ท�ำหน้า
เหวีย่ งใส่สุดๆ
วาเซมรู ว้ ่าเธอเหนื่อย เห็นอยู่ว่าอ่อนลา้ ขนาดไหน แต่ ย่ิงเห็น
ความหยิ่งยโสปากดีเท่าไร เขาก็ย่งิ โมโหหงุดหงิด ไม่คิดว่าการพบกัน
อีก ครัง้ จะท�ำ ให้รู้สึก ว่า หัว ใจหน่ ว งแปลกๆ ไม่อ ยากนึ ก ถึง วัน เวลา
ทีผ่ ่านเลยมา เพราะอย่างไรตอนนี้เราสองคนก็ยนื อยู่กบั ปัจจุบนั
มือหนาหยิบกระปุกบางอย่างออกจากกระเป๋ ากางเกงด้านหลัง
แล ว้ ยื่น ให ค้ นตรงหน้า สาวเจ้า มองของในมือ มัน คือ วิต ามิน ที่ค น
ส่วนใหญ่ชอบกิน ช่วยให ้สดชื่นกระชุ่มกระชวย ปาลินพูดอะไรไม่ออก
เพราะสมองเธอคิดไปไกลกับการเข ้ามาคุกคาม เหมือนว่าใจมันคิดอกุศล
ไปแล ้ว
“รับไปสิ”
“ให้ฉนั เหรอ”
“อืม เห็นดูอดิ โรย วันนี้แดดก็รอ้ นมาก” เธอกลับมาสี่โมงเย็น
เขาก็ได้รบั รายงานว่าทีมแพทย์ทุกคนท�ำงานกันเหนื่อยมาก ขนาดว่า
ไปแค่ศูนย์เดียว เพราะคนไข ้เยอะ ส่วนใหญ่เป็ นหวัดแดด เด็กหลายคน
ก็ ต อ้ งฉี ด วัค ซีน ตามเวลา แพทย์มีส ามคน หนึ่ ง ในนัน้ ก็ ค นหน้า ใส
ตรงหน้า
มือบางยืน่ ไปรับ  เพียงแค่มอื ของเราสัมผัสกัน  มันเหมือนมีกระแส
บางอย่างซ่านไปทั่วร่ าง ก่ อนเธอจะชักมือกลับแลว้ เขาก็ยอมปล่อย
แต่ โดยดี น่ าแปลก มันท�ำใหเ้ ธอต้องผ่อนลมหายใจโล่งอก บา้ จริง
ท�ำไมถึงคิดอะไรแย่ๆ แบบนัน้ ไปได้ ถึงกับก่นด่าตัวเองในใจ
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“ขอบคุณค่ะ”
“ไม่เป็ นไร ไม่อยากให ้ตายไปเสียก่อน ยังมีงานรออีกเยอะ”
“ปากเหรอทีพ่ ดู ” ว่าจะญาติดดี ้วย แล ้วดูปากเขาสิ พูดออกมาได้
ว่าเธอยังต้องท�ำงาน คือไม่อยากใหต้ ายไปตอนนี้เพราะงานรอเพียบ
บ ้าบอ
“ก็ ป าก” ตอบเรี ย บๆ ดวงตายัง ไม่ ค ลาดจากใบหน้า เนี ย น
เช่ นเดียวกันที่เธอก็จอ้ งเขาตอบอย่างไม่เกรงกลัว เคยเป็ นแบบไหน
คุณหมอสาวก็เป็ นแบบนัน้
“ปากเสีย”
“ลองแล ้วเหรอ ถึงรูว้ า่ ดีหรือเสีย” เลิกคิ้วถามเสียงห ้วนๆ จ้องลึก
เขา้ ไปในดวงตาคู่งาม พอเธอจะถอยหลังเขาก็ประชิดแล ้วรวบร่างบาง
เข ้าหาอก ความสูงต่างกัน แต่มนั ไม่ยากกับการรัง้ ล�ำตัวท�ำให ้เราแนบชิด
และขอย�ำ้ ว่าแนบชิดตลอดแบบทุกสัดส่วน
คุณหมอสาวกะพริบตาปริบๆ เธอจะโวยวายไปก็เหมือนคนบา้
ได้แต่ทำ� หน้าดุดนั เขม้ เข้าไว้ให้รู้ว่าเธอไม่พอใจมาก การจะรับมือกับ
คนบา้ ระห�ำ่ อย่างเขามันต้องบ ้ามากกว่าสินะ มือบางก�ำแน่นบนหน้าอก
กว ้าง ตาต่อตา ฟันต่อฟัน จ้องกันแบบไม่มใี ครยอมหลบ
“จะจ้อ งอี ก นานไหม จะกอดอี ก นานไหม” น�ำ้ เสีย งเหวี่ย ง
ไม่สบอารมณ์
“หึ คิดว่าอยากกอดนักหรือ”
“ไม่อยากกอดเลยมัง้ แน่ นจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่ เนี่ย”
ปากดีมาปากดีกลับ งานถนัดของเธออยู่แล ้ว อย่าคิดว่าจะกลัว
ก็เพราะรูว้ า่ คนอย่างปาลินไม่มที างกลัว ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
เราถึงขาดสะบั้นกันแบบไม่เหลียวกลับมาร่วมทาง ต่างคนต่างหันหลัง
ให้กนั ขนาดว่าเห็นเธอท�ำงานในโรงพยาบาลเขาก็เฉยๆ ไม่วุ่นวาย
ไม่ยุ่ง จิตใจไม่คิดจะแสวงหาอีก แต่พอเธอมาอยู่ทน่ี ่ี ร่างกายของเขา
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มันเหมือนฟังค�ำสัง่ จากส่วนลึกทีแ่ อบซ่อนอยูใ่ ห ้ตามเธอมา จนเหมือนว่า
เป็ นการคุกคาม
“ปล่อยได้แล ้ว”
“ไอ้หมอเชส”
“อะไร อยู่ๆ ก็พดู ถึงหมอเชส”
“มันมีคู่หมัน้ อยู่แล ้ว อย่าไปเสียท่ามันเข ้าล่ะ ถ ้าไม่อยากเสียใจ”
คนฟังอ้าปาก อยากด่ าคนตรงหน้า นี่เขาเห็นเธอเป็ นผู ห้ ญิงใจง่าย
หรือไงกัน
“ไม่ตอ้ งมาสอนฉัน ไว ้สอนตัวเองเถอะ”
“ปากดีไม่เลิก”
“แลว้ เป็ นอะไรมากไหมชีควาเซม จ้องแต่จะหาเรื่อง นิสยั เสีย
ไม่เลิก อย่ามายุ่ง เราไม่ได้เป็ นอะไรกัน อื้อ...อืม...” กระแทกปาก
จูบแรงๆ อย่างอดใจไม่ไหว เกลียดความปากสีระเรือ่ เถียงฉอดๆ ขอให ้
ได้เถียง เคยปล่อยไปแล ้วนะ เคยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยว เคยจะไม่สนใจ แต่
ถ ้ามาในถิน่ กันแบบนี้ เห็นทีจะต้องท�ำอะไรสักอย่าง
ดิ้นไปสิ ทุบไปสิ แต่ถามว่าท�ำอะไรอีกฝ่ ายได้ไหม ก็ไม่หรอก
เพราะเขาน่ะเก่งกว่าเธอหลายเท่า จะจับทุม่ ศอกหรือเข่าอีกฝ่ ายก็เท่าทัน
ไปเสียหมด หมอปาลินเจ็บปากร้าวจนแทบจะแตกอยูแ่ ล ้ว ระบมไปหมด
จูบอะไรไม่มคี วามอ่อนโยนสักนิด มีแต่รุนแรงป่ าเถือ่ น
“อื้อ ปล่อยนะ”
“ไม่ปล่อย อยากปากดีทำ� ไม”
“แล ้วใครหาเรื่อง”
“แค่มาเตือน”
“เตือนอะไรล่ะไอ้ชีคบา้ เส็งเคร็ง ร้ายกาจ” ตวาดแหวอย่าง
ลืมตัว เจ็บใจทีถ่ ูกปล ้นจูบอย่างอุกอาจ เธอไม่ใช่ผูห้ ญิงทีเ่ ขาจะมาท�ำ
แบบนี้ดว้ ยได้
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เผียะ
เสียงฝ่ ามือกระทบซีกแก้มซ ้ายของชีควาเซมเต็มแรง  คนตัวใหญ่
หันมาตามแรงตบ ถามว่าแรงไหม ตอบเลยว่าแรงจนหน้าสัน่ แน่นอนว่า
การกระท�ำของเธอมันท�ำใหเ้ ขาโคตรไม่พอใจ และการตบแบบนี้มนั จะ
ท�ำใหเ้ ขาของขึ้นง่าย แค่ จูบบางทีมนั จะน้อยไปกับการตบครัง้ นี้ เขา
กระชากร่างบางเข ้าหาอกแล ้วดันไปด้านหลังซึง่ คือเตียงนอน ผลักเธอ
เต็มแรงจนร่างเล็กล ้มลง เขาตามไปทาบทับรวดเร็วไม่ปล่อยให ้เธอตัง้ ตัว
“ปล่อยฉันนะ ไอ้โรคจิต”
“ก็รู้ดี แล ้วเสือกตบท�ำไม”
“แล ้วจูบฉันท�ำไม เกลียดไม่ใช่หรือไง ไม่อยากแม ้แต่จะเห็นหน้า
แลว้ ท�ำตรงขา้ มเพื่ออะไร เลว” คนถูกด่ าไม่ได้สะทกสะทา้ นสักนิด
มีเพียงเสียงหึในล�ำคอยากต่อการคาดเดา แล ้วการทีเ่ ขาโยนเธอลงเตียง
แล ้วทาบทับ โคตรไม่ดตี ่อใจของคุณหมอสาว แบบนี้มแี ต่เสียเปรียบ
ร่ างใหญ่เบียดบดกับร่ างเล็กอย่างจงใจ โน้มใบหน้าลงมาใกล ้
จ้องมองดุดนั หากในดวงตาดุกร้าวคู่นนั้ ก็มแี ววตาบางอย่างพยายาม
ถูกเก็บซ่อน เธอเป็ นหมอ แม ้คนอย่างเขาจะอ่านยาก แต่บางครัง้ สิง่ ที่
เขาสือ่ สารออกมามันก็ทำ� ให ้เธอไม่อยากคิดเข ้าข ้างตัวเอง
“ลุกไปสักที”
“คิดว่าจะลุกไหม ใหท้ ่าไม่ใช่ ? หรืออยากรื้อฟื้ นสิ่งที่ห่างหาย
ไปนาน” เลิก คิ้ ว ยิ้ม ร้า ยในแบบที่ช อบท�ำ  คนร้า ยกาจอย่ า งไรก็ ย งั
เหมือนเดิม
“เลว หยาบคาย”
“ก็เลวก็หยาบเหมือนกันนั่นละ ใช่วา่ จะดี ผู ้หญิง!”
มีเน้นเสียงหนักตรงค�ำว่าผู ้หญิง บ่งบอกถึงการดูแคลน คนตัวเล็ก
เม ้มปากจิกแขนของเขาแน่นจนเล็บเข ้าไปในผิวเนื้อ แต่อกี ฝ่ ายก็ยงั คง
มีสหี น้าเหี้ยมๆ โหดๆ เหมือนเดิม ไม่อนาทรร้อนใจกับการประทุษร้าย
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เล็กๆ ของเธอ
“ถ ้าเกลียดนักก็ปล่อย”
“เธอตบ มันก็ตอ้ งเอาคืน”
“ไอ้คนบา้ เกลียด อื้ม กะเกลียด...” พูดได้แค่ นนั้ ปากร้อนๆ
ก็ บ ดขยี้ล งมาอีก แต่ ไ ม่ ใ ช่ บ ดขยี้ธ รรมดา หากขบเม ม้ แรงๆ จน
คุณหมอสาวรับรู้ได้ถงึ กลิน่ คาว ความรุนแรงนัน้ มันมากมายเกินกว่า
จะรู้สกึ ตื่นเต้น เจ็บสิ แม ้จะไม่มากแต่มนั ก็คอื เจ็บ ผูช้ ายคนนี้ซาดิสม์
เกินไปแล ้ว
อยากเกลียดก็เกลียดไป ใครสน
เพราะเขาเองก็เกลียดเธอเหมือนกัน เกลียดที่สุด เกลียดจน
อยากท�ำลาย เกลียดจนอยากใหอ้ อกไปไกลๆ หัวใจ แต่...ท�ำไมยิง่ จูบ
ก็ย่งิ ชัดเจนในความรู้สกึ จนอยากก้าวขา้ มผ่านปณิ ธานที่ตงั้ ไว ้ เพียง
เพราะค�ำว่าอยากเป็ นผู ช้ ายที่เห็นแก่ ตวั แบบไม่ตอ้ งสนใจความรู้สึก
ของใคร
ชีควาเซมบดเคล ้าไม่เลิกรา  ความหวานหอมทีไ่ ด้รบั ท�ำให ้อารมณ์
ร้อนแรงลุ่มลึกเริ่มแผดเผาเนื้อตัว ส่งผลใหค้ วามตื่นตัวไปยังจุดนัน้
จุดที่รวมทุกๆ ความรู้สึกแห่งบุรุษ เขาไม่ใช่ กอ้ นหิน เรื่องอย่ างว่า
มันธรรมดาอยู่แล ้ว และตอนนี้เขาก�ำลังต้องการ ต้องการมาก!
จูบป่ าเถือ่ นของชีควาเซมค่อยลดระดับลง กลายเป็ นความเว ้าวอน
เรียกร้องเสียจนหัวจิตหัวใจของหมอสาวกระเจิดกระเจิงคนละทิศละทาง
คนเราควบคุมความรู้สกึ ใดๆ ในโลกอาจง่าย แต่มนั ไม่ใช่ความรู้สกึ
ในหัวใจทีแ่ ม ้จะกดเหยียบไว้ให้ลกึ สุดขุมอเวจี ทว่า...ความจริงมันก็คอื
ความจริง
ที่สุด ความโหยหามันเป็ นตัวกระตุน้ ปลุกเร้าแผดเผาท�ำใหเ้ รา
ทรมานหัวใจ รูว้ า่ เล่นกับไฟเจ็บปวด แต่มนั สุดแสนเกินต้านทาน
“อื้อ อะ ไอ้ชคี บ ้า ปะ ปล่อย อุบ๊ ” พอเขาถอนปากเธอก็จะบริภาษ
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ด่าทอ แต่ ด่าได้ไม่เต็มเสียงเพราะจังหวะหายใจที่มนั ระรัวเร็ว แลว้
อีกฝ่ ายก็ทาบปากลงมาอีก ส่งลิ้นร้อนๆ กวาดไล้ในโพรงปากของเธอ
อย่างง่ายดายกว่าครัง้ แรก คุ ณ หมอสาวก�ำ หมัด ทุบ บ่ า ไหล่ แต่ เ ขา
ก็ไม่สะดุง้ สะเทือน เห็นแบบนี้ย่ิงเจ็บใจ ไอ้สติของตัวเองก็กำ� ลังจะ
หลุดลอย โลกนี้ไม่ยุตธิ รรมต่อเพศหญิง
“ทุบเข ้าไป”
“เลว”
“ก็บอกแล ้วว่าเรามันเลวเสมอกัน หรือไม่ใช่ อย่าลืมว่าใครท�ำให ้
คนอย่างวาเซมต้องร้าย” เขาถอนจูบแล ้วเอ่ยเสียงเหี้ยมๆ ดวงตาดุดนั
เราประสานสายตากันห่างไม่ถงึ คืบ ท�ำเอาเธออยากจะพ่นค�ำด่า แต่แล ้ว
ก็ตอ้ งเบิกตากว ้าง เมือ่ มือหนาไล่แกะกระดุมเสื้อเชิ้ตทีละเม็ดจนมือบาง
ไล่ตะครุบ แต่เขาไม่หยุด
“อย่านะ หยุดนะ หยุดเลย”
“ห ้ามได้?”
เกลียดความเลิกคิ้วแล ้วท�ำหน้ายียวนกวนประสาทแบบเป็ นต่อ
จะหาเรื่องให้ได้เลยใช่ ไหม ปาลินไม่อยากเสียเปรียบ แต่ ดูเหมือน
โชคจะไม่เข ้าข ้างเธอเลย มือหนารวดเร็วกระท�ำการว่องไว เขาเร็วมาก
สมกับฝึ กมาอย่างดี ดิ้นรนขัดขืนก็เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไมซ้ ุง มัน
ต่อกรกันไม่ได้
ดิ้นไปเถอะ ถา้ เขาจะเอารัดเอาเปรียบเธอจะท�ำอะไรได้ ต่อให ้
เป็ นศิลปะป้ องกันตัว แต่ถูกเขาทับไวแ้ บบนี้ คุณหมอสาวจะรอดไป
ได้อย่างไร มันต้องมีการก�ำราบให้รู้ไว้ว่าที่น่ีคือถิ่นของเขา เธอจะมา
มือไวใจเร็วนึกอยากตบก็ตบไม่ได้ และเขาไม่ใช่กระสอบทรายใหเ้ ธอ
ท�ำตามอ�ำเภอใจ แบบนัน้ มันเสียการปกครอง
“ท่านชีค คนบ ้า”
“คนบ ้าท�ำอะไรไม่ผดิ ใช่ไหม แพทย์หญิงปาลิน”
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น�ำ้ เสียงเหี้ยมๆ ดุดนั ดวงตาร้ายๆ ยังไม่เท่ากับการทีเ่ ขาซุกใบหน้า
ลงตรงซอกคอแล ้วดูดดึงผิวเนื้อสาว กลิน่ หอมๆ ยัว่ ใจให้ยง่ิ เม ้มหนักๆ
ดู ดดึงแรงๆ เธอเปลีย่ นจากปัดป้ องมือเขามากระชากผมของเขาจาก
ทางด้านหลัง เขาเกือบหน้าหงาย แต่กข็ นื ไว ้สุดแรงอย่างไม่ยอมแพ ้
อา...ยายผูห้ ญิงซาดิสม์ กระชากทีเหมือนหนังหัวแทบจะหลุด
ติดมือ แล ้วไม่พอนะ กระชากๆ ท�ำซ�ำ้ ๆ อยูแ่ บบนัน้ วาเซมจึงใช้อกี มือ
บีบอกอิ่มแรงๆ ขย�ำๆ ให้มันรู้ไปเลยว่าเธอจะต่อต้านได้สกั แค่ ไหน
จากที่จะก�ำราบเบาๆ ตอนนี้บอกเลยพร้อมจัดหนัก แบบแอดวานซ์
ชีควาเซมจึงกระแทกปากหนักกว่าเดิม จังหวะหนึ่งเขาปล่อยปากเธอ
ให ้หอบออกซิเจนเข ้าปอด เธอสะบัดหน้าหันหนี แต่เจอคนเจนจัดรุกไล่
ซ ้ายขวานัวเนีย ไม่นานก็พา่ ยแพ ้ถูกจูบ ลิ้นร้อนๆ กระหวัดรัดพันลิ้นเล็ก
ดูดแรงๆ จนเธอต้องยกศีรษะตามเพราะกลัวเจ็บ
ดู ดปากจนหน�ำใจก็ลากไลม้ าซอกคอ แลว้ ดู ดเลียไปตามใบหู
เขาจะบา้ แล ้วใช่ไหม ความรู้สกึ มันบอกวาเซมอย่างนัน้ เธอลดอาการ
ดิ้นรนต่อต้าน แต่ก็ยงั ไม่วายจะดึงทึ้งผมของเขา ไม่สิ คุณหมอสาว
ฤทธิ์เยอะกระชากเลยต่างหาก หลังเจอแรงกระชากหนักๆ ไปก่อนหน้านี้
แล ้ว เจ็บหนังหัวเป็ นบ ้า
“ผู ้หญิงซาดิสม์”
“ท่านต่างหาก ชีคบ ้ากาม”
“คงใช่ ” แลว้ ที่ผ่านมาเขาคงดีเกินไปละนะ มันดีเกินไปจริงๆ
ตอนนี้อย่าถามหาความเป็ นสุภาพบุรุษจากวาเซมเลย สุภาพบุรุษมันจะ
กลายเป็ นปี ศาจเมือ่ อยู่บนเตียงเสมอ
“อื้อ หยุดนะ หยุดสิ ชีควาเซม ฉันบอกให ้หยุด”
แผดเสียงจนคอแหง้ ไปหมดแล ้ว แต่อกี ฝ่ ายเหมือนคนหูหนวก
ไม่รบั ฟัง แถมยังไลต้ อหนวดเคราเขากับอกของเธอ แลว้ ใหต้ ายดับ
บราเซียร์โดนปลดไปตอนไหน เขาดันมันขึ้นมากองตรงเกือบถึงคอ
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แล ้วดวงตาคู่คมมันวาววับจนหน้าควักมาใส่โหลยาดอง
“อย่ามองนะ” รีบยกมือมาปิ ด แต่เขากระชากออก ถ่ายเทน�ำ้ หนัก
ทับร่างบางมากขึ้นเพือ่ ไม่ให ้สาวเจ้าแผลงฤทธิ์ได้ เธอน่าจะรู ้ ยิง่ ต้านทาน
เขาก็ยง่ิ เมามันอยากเอาชนะ
“คิดว่าห ้ามได้? ไม่เคยจ�ำ”
เกลียดค�ำว่าไม่เคยจ�ำของเขาที่สุด เพราะไอ้สถานการณ์แบบนี้
มันเคยเกิดขึ้นมานับครัง้ ไม่ถ ้วน เพียงแต่...ว่าเราสองคนไม่ถงึ ขัน้ ล�ำ้ ลึก
ก็แค่นนั้ เขาในตอนนัน้ ยังไม่ได้เป็ นชีควาเซมอย่างวันนี้ แต่เขาก็สุภาพ
กับเธอมาก รูว้ า่ เขามีดา้ นมืดแต่กไ็ ม่อยากสัมผัสมันหรอก
“เกลียดกัน แต่มาท�ำแบบนี้น่ีนะ”
“เกลียดไง เกลียดมาก”
“ฉันก็เกลียด อ๊ะ อืม...” คุณหมอสาวกัดปากเมม้ ปิ ดกัน้ เสียง
น่าอาย เมือ่ ปากร้อนๆ ครอบครองยอดอกสีระเรื่อ ดูดเม ้มหนักๆ จน
แผ่ น หลัง เนี ย นแอ่ น หยัด ตามติด นี่ ไ งบทลงโทษที่เ ธอไม่ ไ ด้เ จอมา
แสนนาน บทลงโทษทีเ่ ขาเองก็ชอบมาก ตอนนี้กย็ งั ชอบ
แพทย์หญิงปาลินอยากจะบา้ ตาย นี่มนั เรื่องบา้ บอชัดๆ บอก
ตัวเองเป็ นร้อยครัง้ ใหอ้ ยู่ห่างๆ ก็ห่างแล ้ว แต่เป็ นเขาเองทีเ่ อาตัวเข ้ามา
พัวพัน แลว้ ตอนนี้ทุกอย่างก�ำลังเลยเถิด เธอกลัวมันจะมากกว่านัน้
หญิงชายใกล้กนั มันไม่ดี แต่ จะท�ำอย่างไรใหต้ วั เองรอดพน้ เงื้อมมือ
คนดุรา้ ย
โคตรน่าแกล ้ง
ดวงตาคู่ คมเหลือบมองใบหน้าหวานๆ ไปพลาง ปากก็ดูดดึง
ยอดอกราวทารก ทัง้ ดู ดและดึง เม ม้ คลึง ใช้ลิ้นสลับเลียไล้ไปด้ว ย
เธอเมม้ ปากต่ อต้านเท่าไร ก็หนักมือขึ้นเรื่อยๆ ความขาวเย้ายวนนี้
เขาเคยได้ครอบครอง หากครอบครองอีกครัง้ จะเป็ นไรไป
ยอมรับว่าก�ำลังขบคิดอะไรทีเ่ ห็นแก่ตวั เมือ่ เธอมาเป็ นเหยือ่ ให ้เขา
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คุกคามไล่ลา่ ถึงที่ เขาก็จะท�ำมัน งานนี้ไม่มคี ำ� ว่าสุภาพบุรุษใดๆ ต่อให ้
โดนด่า หรือถูกตบจนหน้าชาหน้าหัน ตบจนเลือดกบปาก บอกเลยว่า
วาเซมจะไม่รามือจากเธออีกแล ้ว ไหนๆ เราก็มาอยูด่ ้วยกัน จะขึ้นสวรรค์
หรือลงนรก เราก็ควรไปพร้อมกัน
“อืม หวาน” เหมือนเดิม
“หยุดนะ บอกให ้หยุด”
“ขอร้องสิปาลิน ขอร้องฉัน”
“คนเลว” เธอยังด่าไม่หยุด ก็ปากร้ายแบบนี้ ไม่เคยยอมให ้เลย
จะต้อ งอยากเอาชนะตลอด เส น้ ทางของเราสองคนในตอนนัน้ ถึง
ขาดสะบัน้ ลง และเป็ นเธอที่ทำ� ใหเ้ ขาไม่อยากเป็ นคนมีหวั ใจ ความ
ไม่ซอ่ื สัตย์  ภาพจ�ำบางอย่างมันฝังแน่นในหัวยากจะลบเลือนออกไปง่ายๆ
“ยอมรับว่าเลว”
“ฉันไม่รูจ้ ะด่าคนอย่างท่านว่าไงแล ้วชีควาเซม”
“อยากด่าก็ตามสบาย แต่ถา้ ตบเมือ่ ไร จ�ำไวว้ ่าต้องโดนเอาคืน
เอาไหมล่ะแพทย์หญิงปาลิน” เกลียดมาก น�ำ้ เสียงยียวนของเขา ต้องการ
ให ้เธอท ้าทาย แต่สภาพแบบนี้ปาลินเก่งไม่ออก
เขาขยับใบหน้าเขา้ มาใกลห้ ลังดู ดดื่มยอดอกจนหน�ำใจ ค่ อยๆ
หยัดกายลุกมองใบหน้าหวานๆ ทีต่ อนนี้ดวงตาของเธอดุกร้าวแทบจะ
ฆ่าเขาได้ หึ จ�ำเป็ นต้องสนด้วยหรือไง ปากดี มือดี ก็ตอ้ งเจอเอาคืน
แบบนี้ แต่...มีข ้อยกเว ้นว่าคนจะท�ำแบบนี้ได้มแี ค่เขาคนเดียวเท่านัน้
“ออกไปเลย” รี บ ลุ ก นั่ ง ตลบชายเสื้อ มาคลุ ม ตัว อย่ า งเร่ ง รี บ
แม้จงั หวะการเต้นของหัวใจจะยังรัวเป็ นกลองเพล
โกรธ โมโห อยากฆ่าคน ไม่อยากจับเข็ม แต่จบั ปื นได้ เขาเป็ น
คนฉวยโอกาสทีส่ ุด
“ออกแน่”
“ก็ไปสิ”
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“จ�ำไว ้ หนึ่งตบ หนึ่งจูบ” ชีควาเซมเอ่ยอย่างไม่สะทกสะทา้ น
จริงอยู่เขาคงต้องเป็ นฝ่ ายเจ็บตัว แต่เธอจะเป็ นฝ่ ายเจ็บปาก ก็ถอื ว่า
วินๆ ทัง้ คู่
“อยากตายใช่ไหม” ปาลินกระแทกเสียงถาม เนี่ย ปากก็ยงั ไว
เสมอต้นเสมอปลาย ท�ำเอาชีควาเซมจุดรอยยิ้มร้ายๆ เพราะแบบนี้
มีแต่เข ้าทาง
“ตายคาอก”
“เลว ไม่ใช่สุภาพบุรุษ”
“ฉันไม่ใช่วาเซมคนเดิม ต้องเถือ่ นๆ เลวๆ มันถึงจะได้ใจ เพราะ
ผู ้หญิงไม่ชอบคนดี ฉันก็เลยต้องสนองให้”
“อย่ารุ่มร่ามกับฉัน ตัวเองมีคู่หมัน้ คู่หมายแล ้ว ช่วยให ้เกียรติเธอ
ด้วย” นึกถึงเรื่องวันนี้ข้นึ มาได้ พยาบาลฟาเรีย คนที่ผู้ใหญ่ทงั้ สองฝ่ าย
หมายตา
ทว่าค�ำพูดของเธอกลับท�ำให้ชคี หนุ่มต้องขมวดคิ้ว คู่หมัน้ คู่หมาย
อะไรวะ สาบานได้ว่าไอ้โหดอย่างเขาไม่มใี ครกล ้าเข ้ามาวุ่นวายกับชีวติ
ท่ านพ่อลงจากบัลลังก์ท่านก็ไม่วุ่นวายกับใคร ท่ านแม่ย่ิงแลว้ ใหญ่
ท่านไม่เคยบังคับ แล ้วเธอไปเอาข่าวมั่วซั่วพวกนี้มาจากไหน หรือได้ยนิ
ใครพูดอะไรมา จากทีค่ ดิ จะถอยกลับ วาเซมหรีต่ าลงต้องการค�ำอธิบาย
เป็ นคนไม่ชอบปล่อยอะไรค้างคาใจ
“หมายความว่าไง”
“ออกไป”
“ฉันถามว่าหมายความว่าไง” คราวนี้นำ�้ เสียงหา้ วทุม้ ดุดนั ขึ้น
ไม่สบอารมณ์ นั่นเพราะวาเซมไม่ใช่ คนแบบนัน้ โลกนี้ ไม่มีใครมา
บังคับเขาได้ นอกเสียจากว่าเขาจะเป็ นฝ่ ายเต็มใจด้วยตัวเอง ให้มนั รู ้
ไปสิวา่ คนอย่างชีควาเซมจะมีใครกล ้ามาลองดี ขนาดท่านพีโ่ น้มน้าวเขา
แค่ไหน ท่านยังรูเ้ ลยว่าถ ้าไม่ มันก็คอื ไม่
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สะดุง้ สิ ไม่ได้กลัว แต่ เสียงเขาดังขึ้นและเหี้ยมขึ้นพอๆ กับ
แววตา คุณหมอสาวถอยกรูดไปด้านหลัง แต่ก็ยงั ช้าเมือ่ เขาก้าวขึ้นมา
บนเตีย ง ท�ำ ท่ า จะคร่ อ มอีก รอบ ปาลิน ได้แ ต่ ร ำ� ่ ร้อ งในใจหนัก มาก
ท่านชีคจะมาเอะอะคร่อมๆ แบบนี้กบั เธอไม่ได้ เราไม่ได้มสี ถานะต่อกัน
“บอกให ้ออกไปไงเล่า”
“อย่ า ให ต้ อ้ งพู ด ซ�ำ้ ” ย�ำ้ น�ำ้ เสีย งยะเยือ ก แข็ง ยิ่ง กว่ า น�ำ้ แข็ง
ก็เสียงของชีควาเซมนี่แหละ ท่านชีคคนร้ายกาจ ตอนนี้คนดุก็เลยดุ
อะไรไม่ออกสิ
“ก็...”
“อะไร”
“อย่ามาดุฉนั นะ”
“ถามดีๆ  อย่าลืมว่าเธอเปิ ดประเด็นให ้ต้องโมโหเองนะ  แพทย์หญิง
ปาลิน” แน่ ะ ทุกอย่างกลายเป็ นความผิดของเธอไปอีก เขาต่างหาก
ไม่ใช่ เหรอ ที่ควรรู้ดีว่าตัวเองมีคู่หมัน้ คู่ หมายอยู่ แลว้ แต่ ย งั จะมา
ล่วงเกินเธอซึ่งตอนนี้เป็ นคนในปกครอง
“ถอยไปสิ”
“พูด!”
“พยาบาลฟาเรียกับเพือ่ นของเธอ พวกหล่อนคุยกันเรื่องท่านกับ
คุณฟาเรีย ว่าเป็ นคนทีผ่ ู้ใหญ่หมายตาไว้ให้กนั และกัน คราวนี้กเ็ ลิกยุ่ง
กับฉันสักที” กระแทกเสียงอย่างเหลืออด ไม่รูท้ ำ� ไมจะต้องโมโหมากมาย
ขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ และปาลินไม่อยากจะถามหาสาเหตุดว้ ย
สะบัดหน้าหนีเมื่อพูดจบ แต่ รบั รู้ถึงไอร้อนๆ จากลมหายใจ
คนตัวใหญ่ ท่ีพ่นรดอยู่บริเวณผิวแก้ม ระหว่างเราแค่ น้ ีถอื ว่าชิลมาก
เพราะเมือ่ ก่อนทุกอย่างระหว่างกันมันก็ประมาณนี้แหละ แต่พอหันหลัง
เรื่องราวต่างๆ มันก็กลายเป็ นอดีตทีไ่ ม่มวี นั หวนคืน
“งัน้ เหรอ”
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“ยังมีหน้ามางัน้ เหรอ พูดออกมาได้ยงั ไง ไม่รู้สกึ เหรอถึงการที่
ต้องทรยศ”
“หึง?”
“อย่าหลงตัวเอง เราเกลียดจนไม่อยากจะมองหน้ากันขนาดนี้
มีอะไรต้องหึงไม่ทราบ” กระแทกเสียงใส่อกี รอบ สมฉายาหมอดุ แต่ดุ
ในทีน่ ้ ีสำ� หรับวาเซมบอกเลยมันไม่ได้ทำ� ให้รู้สกึ กลัวสักนิด ยิง่ ดุยง่ิ เผ็ด
ต่างหาก เธอไม่รูห้ รอกว่าตัวเองนะแซ่บสะท ้านทรวงขนาดไหน ไอ้พวก
ตัวผู ้มากมายถึงอยากขายขนมจีบ
จะต้องใหพ้ ูดว่าเกลียดใช่ไหม เออ ปาลินพูดไปแลว้ ไม่ตอ้ ง
รักษาภาพลักษณ์คณ
ุ หมอหรือความเป็ นกุลสตรีทด่ี อี ะไรทัง้ นัน้   เหรียญ
มีสองด้าน เธอก็เช่นกัน ใครๆ ถึงบอกว่าเธอเป็ นหมอนางมาร แล ้วไงล่ะ
ตอนนี้สง่ิ ทีน่ ่าโมโหมากกว่าคนไข้กค็ อื ชีควาเซม เขาก�ำลังคุกคามเธอ
“เกลียดส่วนเกลียด เรื่องมโนกับความจริงก็เป็ นอีกเรื่อง สมอง
ของคุณหมอปาลินน่าจะแยกแยะได้วา่ อะไรคือควรเชือ่ และอะไรควรรู ้
ว่ามันเป็ นเรื่องปัน้ แต่งโกหก” ชีคหนุ่ มเอ่ยเสียงเรียบ แต่มรี อยหยัน
บนใบหน้า เป็ นรอยยิ้มหยันทีป่ าลินไม่ชอบ เกลียดความเยาะเย้ย
“เถียงสิ” วาเซมเลิกคิ้ว
“ท่านว่าฉันไม่รจู้ กั คิดไตร่ตรองก่อนเอามาพูดงัน้ เหรอ”
“อืม ก็คดิ ได้นิ”
“นิสยั เสีย”
“ว่าตัวเองอยู่หรือนั่น ท�ำหน้าดุ ท�ำหน้าโมโหเข ้าไป เดีย๋ วจะโดน
กระแทกให ้ปากแตก” ไม่ได้ขูแ่ ต่ทำ� จริง และเจ้าตัวย่อมรูด้ วี า่ คนอย่างเขา
พูดจริงท�ำจริงขนาดไหน แล ้วตอนนี้ปากอิม่ ก็บวมช�ำ ้ มันน่าจูบให ้สาแก่ใจ
เขาถอยออกไปเล็กน้อย
“บ ้าอ�ำนาจ อันธพาล”
“ตามนัน้ อยากโดนอันธพาลจัดหนักไหมล่ะ” เลิกคิ้วเล็กน้อย
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ท ้าทาย ยกนี้คณ
ุ หมอสาวแพ ้ เธอเมินหน้าไปทางอืน่ ไม่อยากเสวนาด้วย
ส่วนหนึ่งคือหัวใจมันไม่อยูก่ บั เนื้อกับตัวจนน่าโมโห ท�ำไมเป็ นคนแบบนี้
สิง่ ทีเ่ ราบังคับไม่ได้ก็คือความรู้สกึ ในหัวใจ มันยากจริงๆ นะ
“ไม่ตอบก็ไม่เป็ นไร เพราะถ ้าตอบไม่ถกู ใจจะโดนจูบ”
ปาลินหันไปท�ำตาขวางใส่อย่างหงุดหงิดใส่ร่างสูง ชีคหนุ่มหันกลับ
เดินออกจากห ้อง ค่อยๆ ปิ ดประตูลง ความจริงร่างกายของเขาปรารถนา
มากกว่านี้ แต่ ไม่อยากหักหาญน�ำ้ ใจของหญิงสาวมากกว่านี้ หัวใจ
ของเขามันร้องเตือนว่าทุกอย่างต้องค่อยเป็ นค่อยไป หากไม่อยากให ้
ทุกอย่างปิ ดฉากแบบเดิม
พออีกฝ่ ายออกไปแล ้วปาลินก็ยกมือทาบอก รีบกลัดกระดุมเสื้อ
มือไม้สั่น จะมีใครรูเ้ ห็นหรือเปล่าทีอ่ กี ฝ่ ายเขา้ มาหอ้ งเธอ ไม่อยากให ้
ใครเขา้ ใจผิด แมก้ ่ อนนัน้ เราเคยสนิทกันมาก่ อน ทว่าตอนนี้เราคือ
คนแปลกหน้า สิ่งที่แสดงออกมีสถานะชัดเจน เขาคือน้องชายของ
ผู ้น�ำประเทศ และเธอเป็ นแค่หมอ
ติด๊ ติด๊
“ว่าไงเฟย่า”
“เงียบไปเลย เป็ นไงสบายดีไหม”
“ออ อืม สบายดี”
“แล ้วท�ำไมเสียงเป็ นแบบนัน้ น่าน้อยใจชะมัด หากฉันไม่โทร.หา
เธอคงไม่โทร.หากันใช่ไหม” สาวเจ้างอนเพือ่ นมาตามสาย
“งานยุ่งนิดหน่อยไง”
“จะยุ่งอะไรขนาดนัน้ ไลน์ไปก็ไม่อ่านไม่ตอบ”
“วันนี้เคสคนไขช้ าวบา้ นเยอะมาก หมอมีแค่ สามคน ไม่ได้จบั
โทรศัพท์เลย” ครวญเบาๆ แม ้จะเหนื่อย แต่ชาวบ ้านก็ทำ� ใหเ้ ธอยิ้มได้
มีความสุขกับการท�ำงาน  ความเหงาของเธอถูกบรรเทาได้จากรอยยิ้มซือ่ ๆ
ของชาวบ ้านนี่แหละ ยิง่ เด็กๆ ด้วยแล ้ว มันน่าหยิกแก้มเสียจริง
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“โทษที แล ้วนี่ถงึ ห ้องยัง”
“อืม เพิง่ ถึงฐานทัพ ว่าจะอาบน�ำ้ สักหน่อยค่อยลงไปกินข ้าวเย็น”
“อ้อ ดีๆ ว่าแต่เจอชีควาเซมไหม เห็นเขาว่าทัง้ หล่อทัง้ โหด กร้าวใจ
ฉันมากเลยแก อยากจะเจอตัวจริงสักครัง้ เคยเห็นแต่ในข่าว” ปลายสาย
อยากแหมยาวๆ ไม่ อ ยากบอกว่ า เห็น แบบตัว เป็ น ๆ ถึง เนื้ อ ถึง ตัว
ขนาดไหน แต่เลือกเงียบดีกว่า กลัวหลุดเรือ่ งเก่าๆ ให้อกี ฝ่ ายรู ้ อย่างไร
มันก็ไม่ใช่ เรื่องน่ ารื้อฟื้ นนัก อดีตแย่ ๆ ไม่มีใครอยากพูดถึง เรื่อง
ระหว่างเราไม่ควรมีใครรู เ้ พิม่ อ้อ แต่เธอเหมือนเห็นคนสนิทของเขา
เซอุส คนนี้เธอรู้จกั อีกฝ่ ายก็มองเธอนะ แต่เขาเลือกทีจ่ ะไม่พูดอะไร
แค่เจอกันก็โค้งค�ำนับท�ำความเคารพ
“ก็งนั้ ๆ”
“แสดงว่าเจอแล ้ว”
“ก็เขาบัญชาการอยู่ทน่ี ่ี”
“แกโชคดีเวอร์อะ” เพื่อนสนิทยังครวญถึงแต่ ผูช้ าย หล่อจริง
โหดจริง และดุจริงด้วย ถ ้าใครได้รู้จกั คงไม่อยากเข ้าใกล ้ เธอเองก็จะ
พยายามเลีย่ ง ถ ้าไม่จำ� เป็ นจะไม่สนทนาด้วยเลย
“ตรงไหน”
“ใช้จุดนี้เขา้ ชาร์จเลย เผื่อจะลงจากคานไงคุณหมอนางมาร”
เฟย่าหัวเราะคิกคัก ใหต้ ายเถอะ มาเชียร์คนแบบเธอนี่นะ เชียร์ไง
ก็ไม่ข้ นึ น่ าจะรู ้ ไม่ใช่ว่าไม่มผี ูช้ ายสักหน่ อย แต่เพราะมีมากจนน่ าเบือ่
ต่างหาก และการโหนคานมันคือสิง่ ทีป่ าลินตัดสินใจเลือกเอง ยืนสวยๆ
โหนคานวนไป
“มารก็อยู่แบบนางฟ้ าได้”
“โอ๊ยๆ หมอปาลินสวยไปอีก”
“ไม่อยากหาเรื่องใส่ตวั ” แค่ตอนนี้ขนาดไม่ได้หาเรื่องยังเสียดุล
การค้าไปตัง้ เยอะ ไม่อยากเสวนากับเขาเลย มีแต่เปลืองตัว
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“แล ้วท�ำงานเป็ นไง โอเคไหม หมายถึงทีมหมอ”
“ไม่น่าจะมีอะไร  และหวังว่าจะไม่มอี ะไรจนกลับ” แต่ลางสังหรณ์
บางอย่ า งมัน ร้อ งเตือ น บอกลึก ๆ ว่ า งานนี้ ไ ม่ น่ า จะราบรื่น ไม่ รู้สิ
อาจเพราะการกลับมาเจอกันอีกครัง้ ของเรา หรืออะไรไม่ทราบได้ ทีม่ นั
ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเธอล ้วนๆ
“แปลก ท�ำไมพูดแบบนี้ละ่ ลิน”
“ก็ไม่รสู้ ”ิ นัน่ เพราะเฟย่ารูแ้ ล ้วว่าเธอมาเป็ นหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
ซึง่ เธอก็ไม่อยากปิ ดบังเพือ่ น อีกฝ่ ายจะได้ไม่เป็ นห่วง
“ท�ำให้ฉนั งงนะเธอ”
“ไม่ตอ้ งงง มันคงไม่มอี ะไรหรอก” ความสงสัยจะท�ำให ้ความลับ
ไม่เป็ นความลับ และเธอเองนี่แหละอาจเผลอเผยไต๋ออกไป หากเป็ น
แบบนัน้ ไม่ดแี น่ ไม่ใช่ไม่ไว้ใจเฟย่า แต่ต ้องเข ้าใจว่าบางเรือ่ งเราก็ต ้องการ
ให้มนั เลือนหายไปกับกาลเวลา
“โอเคๆ แพทย์หญิงปาลินเก่ง ฉันรู”้
“ไม่ตอ้ งประชด”
“แต่ เชื่อไหม หน้าตาของเธอ ใครๆ ก็คิดว่าเป็ นคนบอบบาง
น่าถนอม” อันนัน้ ไม่เถียง ภายนอกใครๆ ก็คดิ แบบนัน้ เธออาจเอาชนะ
ได้ทุกคน ยกเวน้ ก็แต่ ...ละไว้ในฐานที่เขา้ ใจแลว้ กัน พอนึกถึงแลว้
พานหงุดหงิดอารมณ์เสีย ต้องผ่อนลมหายใจเข ้าออกอีกหลายที
“ถอนหายใจบ่อยนะ ดูมลี บั ลมคมใน”
“มโนมากไป”
“เป็ นห่วง กลัวมีเรื่องไม่สบายใจ แกสวยน่ ารัก กลัวทีมแพทย์
ที่โน่ นจะเขม่น” เฟย่าน�ำ้ เสียงหยอกเย้าทีเล่นทีจริง ไม่ใช่อะไรหรอก
อยากให ้เพือ่ นยิ้มได้
“ขอบใจ แต่ฉนั โอเค ไม่มอี ะไรต้องหนักใจเลย เริ่มท�ำงานแล ้ว
จากนี้กจ็ ะวุน่ ๆ ไม่ได้ให้มาอยูเ่ ฉยๆ พรุง่ นี้กต็ ้องออกไปตรวจชาวบ ้านอีก”
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“ดูแลตัวเองดีๆ”
“แน่นอน คิดถึงนะเฟย่า”
“คิดถึงคุณหมอลินเพื่อนรักเหมือนกัน ไว้ไลน์ไปหานะ นี่ก็มี
งานหนักเหมือนกัน เคสด่วน ไวค้ ุยกันใหม่” ฝ่ ายนัน้ คงเหงาแหละ
เพราะเราสองคนสนิทกันและคลิกกันได้ทส่ี ุด
“โอเค บาย” แลว้ ก็กดวางสาย ก่ อนเดินไปหยิบเสื้อผา้ และ
ชุดคลุมเขา้ หอ้ งน�ำ ้ ยอมรับอย่างหนึ่งว่าแมห้ อ้ งจะไม่ได้กวา้ งมาก แต่
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกไม่ต่างจากโรงแรมเลย
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3

ตบจูบ

ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์กบั การมาเป็ นแพทย์หน่วยเคลือ่ นที่ เธอ

ยังไม่เคยไปยังจุดฐานทัพย่ อยบริเวณชายแดน มีแต่ หมอเชสที่ถูก
เรียกตัวไป กับทีมแพทย์ทหาร ส่วนเธอและพยาบาลคนอื่นๆ ยังคง
ประจ�ำอยู่ทน่ี ่ี และตัง้ แต่เกิดเรื่องกันวันนัน้ เธอก็ไม่เห็นชีควาเซมอีกเลย
เป็ น ผลดีต่ อ ตัว ของแพทย์ห ญิง ปาลิน เธอก็ ไ ม่อ ยากเห็น เขา
เหมือนกัน มีเมือ่ วันก่อนเห็นหลังไวๆ ตอนเขาขึ้นรถ บางทีไม่เขา้ ใจ
ท�ำไมต้องจ�ำอีกฝ่ ายได้แม ้เพียงด้านหลัง ทุกคนดูเหมือนจะเร่งรีบ เพราะ
เกิดการปะทะ ไม่รูว้ ่าจะปะทะอะไรกันนักหนา อยากจะด่าไอ้พวกโจร
เหมือนกันว่ามันไม่เหนื่อยบ ้างเหรอ สงสารก็แต่ชาวบ ้านใช้ชวี ติ ไม่เป็ นสุข
ต้องอยู่กบั ความหวาดระแวง
“หมอปาลิน”
“อ้าว หมอเชส”
“ครับ ไม่ได้เห็นหน้าหลายวันเลย”
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“คุณหมอเพิง่ กลับมาเหรอคะ”
“ใช่ครับ เพิ่งลงจากรถเลย” ปาลินสังเกตใบหน้าอีกฝ่ าย เห็น
ใบหน้าหล่อเหลาตอนนี้มไี รเคราครึ้มๆ เต็มไปหมด คงเพราะหลายวัน
มานี้เขาต้องไปอยู่ชายแดนเลยไม่มเี วลาดูแลตัวเอง แต่หมอเชสก็ยงั ดูดี
เหมือนเดิมนั่นแหละ เธอส่งยิ้มให ้พลางเลือ่ นถ ้วยกาแฟวางตรงหน้า
“ดืม่ ไหมคะ”
“ขอบคุณครับ”
“เห็นว่าเพิง่ กลับหรอก” น�ำ้ เสียงหยอกเย้าทีเล่นทีจริง  การพูดคุย
ของสองคนนัน้ อยู่ ใ นสายตาของใครบางคน จ้อ งมองด้ว ยสายตา
แข็งกระด้าง หากจะเข ้าไปบุม่ บ่ามท�ำอะไรนั่นไม่ใช่วสิ ยั ของวาเซม และ
เขาคือคนดูแลหน่วยงานความมั่นคง จึงได้แต่มองนิ่งๆ
“ขอบคุณครับ”
“ไม่เป็ นไร”
“คุณหมอคะ  คุณหมอปาลิน” เสียงของพยาบาลตะโกนเรียกเข ้ามา
ท�ำให ้เธอละสายตาไปมองประตูห ้อง เลิกคิ้วเล็กน้อยด้วยความแปลกใจ
“มีอะไรคะ”
“คนไข ้ค่ะ พอดีมคี นไข ้ฉุกเฉิน”
“เป็ นอะไรคะ”
“เอ่อ...ถูกไม ้แทงทีแ่ ขนค่ะ”
“ช่วยเตรียมห ้องผ่าตัดด่วนเลยค่ะ ฉันจะไปเดีย๋ วนี้” ปาลินรีบดืม่
กาแฟในถ ้วยทีเ่ หลือใหห้ มด ก่อนน�ำไปวางในอ่างทีเ่ ตรียมไว้ให้สำ� หรับ
ใส่ภาชนะใช้แล ้ว เดินแกมวิง่ เมือ่ ผลักประตูหอ้ งพักแพทย์ออกไป เธอ
จึงไม่ทนั สังเกตเห็นร่างสูงใหญ่ทม่ี องอยู่ตรงผนังกระจกอีกด้าน
พอถึงห ้องฉุกเฉินก็รบี ไปดูอาการคนไข ้ ก่อนรีบไปสวมชุดส�ำหรับ
เตรียมเขา้ หอ้ งผ่าตัด โดยมีหมอเชสเขา้ มาด้วย เขาสวมชุดส�ำหรับ
เตรียมพร้อม เธอล ้างมือให ้เรียบร้อยส�ำหรับฆ่าเชื้อหลังจากสวมชุดเสร็จ
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ตรงไปยังห ้องผ่าตัดหนึ่ง พร้อมทีมผู ้ช่วยอีกสองคน
“หมอเชสจะร่วมด้วยเหรอคะ”
“ครับ”
“ถ ้างัน้ ก็ขอบคุณค่ะ”
ไฟดวงใหญ่ถกู ปรับให ้ตรงต�ำแหน่งแผล ตอนนี้คนไข ้นอนหน้าซีด
อยู่ มีดผ่าตัดถูกส่งใหห้ ญิงสาว เธอมองแผ่นเอกซเรย์ไปด้วยเพือ่ ให ้
การผ่าตัดไม่โดนจุดส�ำคัญ ซึง่ อาจส่งผลต่อตัวคนไขเ้ อง ไม้ทท่ี ม่ิ เป็ น
ไม แ้ หลมมาก ทิ่ม ลงบริเ วณต้น แขนจนทะลุ ใช้เ วลาผ่ า ตัด ไม่น าน
ก็เรียบร้อย โดยเธอเป็ นคนเย็บแผลเอง
เม็ดเหงือ่ ยังเต็มกรอบหน้า หลังถอดชุดออกเรียบร้อยเธอก็มา
ล ้างมือ แต่ยงั ไม่ได้เช็ดหน้า จังหวะเปิ ดประตูออกมาพบกับคนตัวใหญ่
เธอมองหน้าเขา เขามองหน้าเธอ สบตากันชั่วครู่ ก่อนจะเป็ นเจ้าของ
ร่างบางเดินเลีย่ งออกจากโซนห ้องผ่าตัด มายังด้านนอกทีเ่ ป็ นห ้องกระจก
ความเงียบท�ำให้ไม่รูว้ ่ามีใครเดินตามมา กระทั่งยืนนิ่งๆ สู ด
ลมหายใจมองทิวทัศน์ดา้ นนอก แลว้ ร่ างสู งใหญ่ มาหยุดยืนด้านขา้ ง
แพทย์ห ญิ ง ปาลิน หัน ไปมอง เธอย่ น จมู ก ท�ำ ท่ า จะเดิน หนี อีก แต่
คนตัวใหญ่จบั แขนไว ้ แล ้วใช้ผ ้าเช็ดหน้าทีถ่ อื ติดมือมาด้วยช่วยซับเหงือ่
บริเวณกรอบหน้าให ้อย่างอ่อนโยน
“ชีควาเซม นี่ท่าน...”
“อยู่เฉยๆ”
ยกมือจะปัดก็เป็ นอันต้องชะงักค้าง เขาท�ำหน้าดุใส่ อยากด่า
จริง ๆ แต่ ท ำ� แบบนี้ ม นั ยิ่ง กว่า ล่อ เป้ าชัด ๆ ตรงนี้ เ ป็ น เพีย งระเบีย ง
เกิดใครเห็นเข ้าจะเอาไปพูดว่าไง เขาอาจไม่ทกุ ข์รอ้ น แต่สำ� หรับเธอแล ้ว
บอกตามตรงว่าไม่โอเคสักนิด ไม่อยากมีปญ
ั หากับใครโดยไม่จำ� เป็ น
“คนอืน่ มองอยู่”
“ช่างสิ”
กานต์มณี 67

“ช่างได้ไง พอแลว้ ” สุดทา้ ยก็ถอยหนี แต่เขายังขยับตามและ
ดันร่างเธอจนข ้างหลังชนระเบียง คราวนี้หมดทางหนี จนอีกฝ่ ายซับเหงือ่
เรียบร้อยเขาจึงยอมถอยออกห่างเพียงนิด ดวงตาคู่คมมองเธอแกมดุ
เหมือนไม่สบอารมณ์กบั อะไรบางอย่าง ปาลินถอนหายใจเหนื่อยๆ
“หยุดได้แล ้ว”
“พอใจ”
“เอาแต่ใจ”
“ฉันก็เป็ นแบบนี้มานานแล ้ว” ตอบหน้าตายได้ยยี วนกวนประสาท
คนฟังเป็ นทีส่ ดุ คุณหมอสาวไม่รูจ้ ะหาค�ำอะไรมาต่อกรกับผู ้ชายตรงหน้า
เขาเป็ นบ ้าหรือไงตามกันอยูไ่ ด้ ไม่อยากจะเสวนาด้วย เดินหนีกย็ งั จะตาม
หนักอกหนักใจ ไม่อยากตกเป็ นขี้ปากของใครทัง้ นัน้
“ต้องการอะไรกันแน่บอกมา ไหนพูด” ปาลินกระแทกเสียงถาม
น�ำ้ เสียงหงุดหงิด ใบหน้างอๆ ต่างจากความหวานเหมือนตุก๊ ตา ช่างเป็ น
ความขัดทีด่ ูมเี สน่ห ์ เมือ่ ครู่เขาเห็นถึงความตัง้ ใจของเธอตอนมองไปยัง
ช่องกระจกตรงประตูของห ้องผ่าตัด ทัง้ ทีเ่ พิง่ กลับมาจากข ้างนอก แต่เธอ
ก็ไม่ลงั เลจะท�ำการผ่าตัด ความจริงไอ้หมอเชสนั่นก็ทำ� ได้ ผูห้ ญิงคนนี้
มักห่วงใยคนอืน่ ก่อนตัวเองเสมอ นั่นคือข ้อเสียของเธอ
“ไม่มอี ะไรมาก”
“ไม่มากได้ไง เห็นทหารตรงนัน้ หรือเปล่า เขามองใหญ่แล ้ว”
“แค่มอง”
“ท่ า นพู ด ง่า ยๆ เสมอเลยนะ” ดวงตากลมโตดุ ก ร้า วเหมือ น
นางเสือสาวที่พร้อมตะปบเหยื่อ แต่ เผอิญเหยื่อตัวนัน้ ดันเป็ นวาเซม
เรื่องถอยมันไม่ใช่วธิ ี
“เพราะทีผ่ ่านมาท�ำอะไรยากๆ คิดมากคิดเยอะ แล ้วท�ำให้ชวี ติ
ไม่มคี วามสุข” น�ำ้ เสียงนิ่งๆ พูดไปเรือ่ ย ดวงตาคู่คมก็มองใบหน้าเนียน
ไม่ให ้คลาดสายตา เธอสบตากลับไม่มหี ลบตามนิสยั ไม่ยอมใคร
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“แล ้วไง”
“ตอนนี้อยากมีความสุข” ไม่รูป้ าลินคิดไปเองหรือเปล่า  ประกายตา
ดุดนั ของเขาเปลีย่ นเป็ นไหววูบสือ่ สารอารมณ์ลมุ่ ลึกบางอย่างท�ำให้หวั ใจ
เธอเต้นแรง ก่อนจะปรับเป็ นดุกร้าวเหมือนเดิม
“ก็ดูท่านชีคมีความสุขดี”
“เหมือนเหรอ ตรงไหนที่เหมือน หรือถา้ เหมือน มันคงเพราะ
ฉันหลอกตัวเอง เหมือนทีเ่ ธอก็กำ� ลังหลอกตัวเองเช่นกัน แพทย์หญิง
ปาลิน”
เอาอีกแล ้ว เขาก�ำลังท�ำให้หวั ใจหวัน่ ไหว เลือกเมินหน้าไปทางอืน่
แทน เป็ นหมอ อ่านจิตใจคนเก่ง แต่กบั คนตรงหน้าเริม่ จะไม่ไหวแล ้วนะ
โดยเฉพาะท่าดีดุดนั จริงจังของเขาซึง่ มันชวนงง เพราะมันตรงขา้ มกับ
ค�ำพูดทีด่ ูเหมือนว่าต้องการสือ่ สารอะไรบางอย่าง
เธอฉลาด เธอเก่ง เธอไม่ใช่คนโง่ ยกเวน้ ว่าเธออยากแกลง้ โง่
ท�ำเป็ นตีความสิง่ ทีเ่ ขาพูดออกไปไม่ได้ หึ แล ้วไง ใครแคร์ วาเซมไม่แคร์
อะไรแล ้ว ตลอดสัปดาห์ทไ่ี ม่ได้เจอกัน ชีคหนุ่มเฝ้ าถามตัวเองซ�ำ้ ๆ ว่า
ต้องการอะไร เมือ่ หาค�ำตอบได้เขาจึงกลับมา
“ฉันขอตัวนะ”
“จะหนีอกี แล ้ว?”
“ฉันไม่ได้หนีท่าน” หันมาตอบเร็วๆ
“หึ ไม่หนีแล ้วท�ำไมกลัวทีจ่ ะเผชิญหน้า อย่าคิดว่าฉันมองไม่ออก
ว่าเธอก�ำลังหลบหน้ากัน” แน่ นอนว่าการพูดคุยของทัง้ สองคนนัน้ อยู่
ในสายตาของพยาบาลฟาเรีย เจ้าหล่อนเม ้มปากแน่น จากทีเ่ คยได้ยนิ
ทหารพูดถึงพฤติกรรมของสองคนนี้ บอกเลยมันเริ่มเข ้าเค้า
“ท่านหลงตัวเองเกินไปแล ้วเถอะ” บิดปากใหอ้ ย่างโมโห ใช่แล ้ว
เธอก�ำลังโมโหมาก  มากทีส่ ดุ ในแบบทีอ่ ยากจะตะกุยใบหน้าร้ายๆ ทีก่ ำ� ลัง
จุดรอยยิ้มร้ายกาจ ปาลินก�ำลังถูกปั่นประสาท
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“หนีความจริงพ ้นเหรอ”
“ฉันไม่เคยหนี เลิกพูดบ ้าๆ สักที”
“เธอหนีไม่ได้ตลอดไปหรอก ไม่คิดบา้ งเหรอว่าท�ำไมโชคชะตา
ถึงเหวีย่ งเราสองคนให ้กลับมาเจอกันอีก” เปลือกตาบางใสกะพริบปริบๆ
เลือกเมินไปทางอื่น ไม่อยากต่อปากต่อค�ำกับคนเอาแต่ใจ พูดอะไร
ออกไปเขาก็ตคี วามเข ้าข ้างตัวเองหมด หลงตัวเองชะมัด
“มันแค่บงั เอิญ”
“โลกนี้ไม่มคี ำ� ว่าบังเอิญ”
“แล ้วแต่ อยากเข ้าข ้างตัวเองก็ตามใจ”
“แน่ นอนฉันสบายใจ แต่ถา้ เธอล�ำบากใจ ฉันจะท�ำเรื่องส่งเธอ
กลับไปแล ้วให ้คุณหมอคนอืน่ มาแทน” พูดจบก็เดินเร็วๆ หนีไป จะให ้
โอกาสเธออีกครัง้ ในการตัดสินใจ แต่ ถา้ เธอยังอยู่ท่ีน่ี สาบานได้ว่า
วาเซมจะไม่น่ิงเฉย แต่ถ ้าไป เขาก็จะปล่อยไม่ตดิ ตามราวี
“ฉันไม่กลับ”
“ก็แล ้วแต่ ถือว่าฉันให ้ทางเลือกเธอแล ้ว”
เขาหยุ ด ฝี เท า้ แล ว้ พู ด แค่ น นั้ สร้า งความโมโหให ป้ าลิน เป็ น
อย่างมาก แม ้แต่หมอเชสทีเ่ ดินมาเห็นสองคนคุยกันก็แอบไม่พอใจเล็กๆ
และพอมองเลยไปยังทางแยกอีกทางก็เห็นพยาบาลฟาเรียยืนก�ำมือ
เม ้มปากแน่นมองไปทางหมอปาลิน

คุณหมอสาวกลับมาห ้องพักอาบน�ำ้ เรียบร้อย  ไม่ได้เอาชุดนอนมา

อยูท่ น่ี เ่ี ธอสวมกางเกงขายาวกับเสื้อยืด เพราะจะได้สะดวก เพือ่ เตรียมตัว
ใหพ้ ร้อมตลอดเวลา หากมีเหตุฉุกเฉิ นตอนกลางคืนจะได้ไม่ตอ้ งมัว
แต่งตัว ตอนนี้เธอยังนอนไม่หลับ มันค่อนข ้างหลับยาก เพราะเพิง่ จะ
หนึ่งทุ่ม
70 ท่านชีคคุกคามรัก

ก๊อก ก๊อก
“ใครคะ”
“ฉันเองค่ะ” น่าจะเป็ นเสียงของคุณเจ้าหน้าทีท่ ด่ี ูแลทีน่ ่ี เธอยิ้ม
กับตัวเอง เดินไปเปิ ดประตูแล ้วจึงเห็นทหารหญิงวัยกลางคน ฝ่ ายนัน้
ยืน่ เอกสารซองสีนำ�้ ตาลมาให ้
“นี่อะไรคะ”
“จากท่านชีคค่ะ”
ปาลินพยักหน้าเบาๆ รับเอกสารมา พอเปิ ดอ่านสาวเจ้าก็ตอ้ ง
ขมวดคิ้วมุ่น หนังสือส่งตัวเธอกลับโรงพยาบาล เขาเอาจริงเหรอเนี่ย
คิดจะหาเรื่องไล่เธอมันง่ายไปหน่อยแล ้ว ดวงตากลมโตวาวโรจน์อย่าง
ไม่พอใจ
“ท่านชีคอยู่ไหนเหรอคะ”
“ตอนนี้อยู่หอ้ งท�ำงานค่ะ” เท่านัน้ เองคุณหมอสาวก็ไม่สนอะไร
เดินจนแทบจะกลายเป็ นวิง่   ทัง้ เสื้อยืดกางเกงขายาว  ซึง่ มันไม่ได้โป๊ เปลือย
อยู่แล ้ว เป็ นเวลากลางคืนจึงไม่มคี นพลุกพล่าน ทุกคนเข ้าห ้องพักของ
ตัวเอง ข ้ามมาตึกบัญชาการทหารจะเข ้ามาขวาง แต่เธอมีบตั รหอ้ ยคอ
ทัง้ หมดจึงหลีกทางให ้ เธอยกมือเคาะประตูอยูส่ องสามที ไม่มเี สียงตอบ
จึงผลักประตูเข ้ามาอย่างถือวิสาสะ
“ชีควาเซม”
“ว่าไง”
เงยหน้าจากกองเอกสาร แสยะยิ้มร้ายๆ มุมปาก ดวงตาดุดนั
เพราะเป็ นไปตามทีค่ ดิ ไว ้ แต่ไวกว่าทีค่ ดิ เพราะทันทีทเ่ี ขาให้ฝ่ายจัดการ
น�ำเอกสารไปใหค้ ุณหมอสาว ไม่ถึงสิบนาทีเจ้าตัวก็ว่ิงแจ้นมาหาถึง
ห ้องท�ำงานในเวลายังไม่ถงึ สองทุม่ คงโมโหมากสินะ ก็ให ้ทางเลือกแล ้ว
เธอควรเอาตัวเองออกไปจากอันตรายไม่ใช่หรือ
“ต้องถามอีกเหรอ ท่านน่าจะรูด้ แี ก่ใจ”
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“ไม่พอใจเรื่องทีจ่ ะส่งตัวกลับ?”
“ใช่ ฉันว่าท่านควรท�ำตัวให้โตเป็นผู้ใหญ่ ฉันมาปฏิบตั ิหน้าที่
เหมือ นเป็ น ตัว แทนของโรงพยาบาล ถ า้ ฉัน กลับ ไปมัน ไม่ ส่ ง ผลดี”
แม ้ผลกระทบอาจแทบไม่มเี ลย แต่มนั เสียความรูส้ กึ
“ฉันเตือนแล ้วนะหมอปาลิน”
“เตือนอะไร”
“ถ ้าอยู่ต่อ หมอจะเจออันตราย”
“ฉันไม่กลัว” ช่างไม่รูอ้ ะไรบ ้างเลย  อันตรายทีว่ า่ ไม่ใช่จากโจรร้าย
หรอก แต่เป็ นอันตรายจากเขาต่างหาก และถ ้าเจ้าตัวยืนยันก็จงเตรียม
รับมือให้ดี
คุณหมอสาวหรี่ตาอย่างไม่ไว้ใจ เมือ่ วางเอกสารลงบนโต๊ะแล ้ว
อีก ฝ่ ายเงยหน้า มอง ดวงตาของเขามัน ยัง คงลุ่ม ลึก ทรงเสน่ ห แ์ ละ
คาดเดาได้ยากเสมอ เขาบอกว่าเกลียดอันนี้เธอเข ้าใจ แต่การส่งตัวกลับ
มันเหมือนว่าเธอลม้ เหลวในการปฏิบตั ิหน้าที่ เรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้
ในเมือ่ เธอไม่ได้ทำ� อะไรผิด
แน่นอนว่าเธอเข ้าใจไปคนละทางกับชีคหนุ่ม วาเซมไม่อยากให ้เธอ
อยูต่ ่อ เพราะเขาก�ำลังจะรื้อฟื้ นเรือ่ งราวในอดีตให ้มาเป็ นปัจจุบนั ขณะที่
ปาลินเข ้าไปใจไปว่าเพราะเรื่องส่วนตัวในอดีต เขาเลยฝังใจเกลียดเธอ
จนไม่อยากมองหน้า
“ทีน่ ่ีอนั ตรายเกินไป”
“ก็บอกว่าไม่กลัว”
“แน่ใจใช่ไหมว่าจะท�ำงานต่อ”
“ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหมือนใครบางคนทีข่ ้ขี ลาดตาขาว เอาเรื่อง
ส่ วนตัวมาผู กใจเจ็บเป็ นแรงอาฆาต น่ ารังเกียจ” ลอยหน้าลอยตา
กอดอกต่อว่า  ท�ำเอาร่างใหญ่ลกุ จากเก้าอี้แล ้วเดินมาประจันหน้า  ยิ้มร้ายๆ
ในแบบทีช่ อบท�ำ เป็ นรอยยิ้มทีป่ าลินโคตรไม่ชอบ
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“ว่าใคร” น�ำ้ เสียงเหี้ยมๆ ดุดนั ทีวา่ คนอืน่ ไม่เป็ นไร แต่พอถูกว่า
บ ้างกลับรับไม่ได้ ร้อนรนจะเป็ นจะตายเลยสินะ หมั่นไส ้
“ใครอยากรับก็รบั สิ ในหอ้ งมีแค่ ฉนั กับท่านชีค ฉันเป็ นคนว่า
คนทีร่ บั ก็คงต้องเป็ นท่านชีคแล ้วละ”
“ปากดี”
“ดีมานานแล ้ว ท�ำไม มีปญ
ั หา แล ้วขอบอกว่าฉันไม่กลับ”
“อยากลองของว่างัน้ หรือแทจ้ ริงเพราะติดใจไอ้หมอเชสเข ้าแล ้ว
อ่อยมันสินะ” โอ๊ย เกลียดค�ำพูดแบบนี้มาก หากเรารักกันเธอคงเข ้าใจ
ว่าเขาหึงเขาหวง แต่ เพราะไม่ได้เป็ นอะไรกันมันก็เลยค่ อนขา้ งจะงง
ว่าเขาจะเอาประเด็นนี้มาพูดท�ำไม ถึงเป็ นตามนัน้ มันก็สทิ ธิส่วนตัวของ
คนโสดไม่ใช่เหรอ
“ท่านชีค เราต่างก็โตแล ้ว จะอ่อยหรือไม่อ่อยมันผิดอะไร”
“หึ กับฉันท�ำรังเกียจ”
“ท่านชีคต่างหากทีเ่ กลียด  เอาตรงๆ เรือ่ งของเรามันจบมานานแล ้ว
นะคะ การจะรื้อฟื้ นอะไรทีม่ นั จะกระทบจิตใจ และทีฉ่ นั ไม่กลับไม่ใช่วา่
อยากท ้าทาย แต่เพราะฉันเป็ นหมอ ฉันต้องรับผิดชอบหน้าทีข่ องตัวเอง
และท�ำให ้เต็มความสามารถ โดยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข ้อง”
แต่ ดูเหมือนตอนนี้มนั จะเกี่ยวขอ้ งเต็มๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
เรื่องระหว่างเราแท ้จริงมันไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา  ตรงกันข ้าม
มันยังฝังลึกกลางใจ มันยังคงอยู่ รอเวลาถูกจุดให ้ปะทะมาเป็ นกองไฟ
กลางอก
“แล ้วไง”
“ท่านเป็ นถึงคนดู แลฝ่ ายความมั่นคง แต่ กลับมาหาเรื่องหมอ
ตัวเล็กๆ แบบฉันนี่เหรอ”
“อืม” ตอบหน้าตายสีหน้าดุดนั ช่างไม่รูอ้ ะไรบ ้างเลย ว่าไอ้นิสยั
ของเธอมันเป็ นแบบนี้ไง วาเซมถึงไม่อยากปล่อย และคิดว่าตัวเองใจ
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ไม่แข็งพอจะวางมือจากเธอ ครัง้ นี้เขาจะมัดมือชก ท�ำทุกอย่างใหเ้ ธอ
มาเป็ นของตัวเอง แบบไม่เลือกวิธกี าร!
“งัน้ ให้รู้ไว้วา่ ฉันไม่กลับ”
“ก็ตามใจ แต่ถ ้าคิดจะอ่อยใคร โดนแน่”
“โดนบ ้าอะไร”
“ก็โดนแบบนี้ไง”
“อ๊ะ อืม!”
อย่าถามว่าตกใจหรือเปล่า  และยอมรับว่าตัวเองพลาดทีเ่ ข ้ามาหา
เขาแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง เพียงเพราะปล่อยใหค้ วามโมโหน�ำหน้าจน
ลืมถึงความเหมาะสม ไม่มคี วามอ่อนโยนสักนิด จูบร้อนแรงนัน้ แผดเผา
ร่างกายของเธอ อยากต่อต้านอีกใจก็กลับโหยหาน่าประหลาด
ลิ้นร้อนซอกซอนเข ้ามาในโพรงปากไล่ตอ้ นลิ้นเล็กๆ เป็ นอีกครัง้
ที่มอื บางไล่ทุบเขาเต็มแรง แต่ คนตัวใหญ่ เต็มไปด้วยมัดกลา้ มและ
สูงกว่าหาได้ระคายเคืองผิว ความหวานทีไ่ ด้รบั มันเหมือนมีแรงดึงดูด
ให ้เขาดูดลิ้นเล็กๆ ลากมาในปากของตัวเอง ท�ำให ้เธอหอบหายใจหนัก
บา้ ชะมัด ปาลินหายใจหายคอจะไม่ออก เลยจิกเล็บบนต้นคอ
ของชีควาเซมแรงๆ หวังใหเ้ ขาปล่อย แต่เปล่าเลย ยิง่ เธอท�ำใหเ้ ขาเจ็บ
เขาก็ยง่ิ ทวีความดุดนั ดุเดือดผ่านเข ้ามาในช่องปาก ก่อนจะถอนปากออก
แล ้วดูดปากบนกับปากล่างของเธอแรงๆ สลับงับจนเจ็บแล ้วปล่อย
“ไอ้บ ้า อะ ท�ำอะไร”
“อยากอยู่ต่อก็ตอ้ งตัง้ รับ”
“ไม่นะ ชีควาเซม คนหืน่ กาม บ ้าระห�ำ โรคจิ
่
ต” สารพัดทีจ่ ะก่นด่า
ออกมา แต่ดา่ ไปเถอะ ด่าให ้หลอดคอแตกตายก็ไม่มใี ครข ้างนอกได้ยนิ
ทุกหอ้ งในตึกนี้เก็บเสียงทัง้ หมด โดยเฉพาะหอ้ งท�ำงานของเขาที่มนั
มีประสิทธิภาพ ไม่มใี ครเข ้ามาได้หากเขาไม่อนุ ญาต และใช่ เธอผลัก
ประตูเข ้ามาได้นนั้ เป็ นเพราะวาเซมปลดล็อกไว ้รอก่อนแล ้ว
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ทุกอย่างเข ้าแผน!
ร่างบางแนบชิดเพราะถูกกกกอดไว ้แนบอกกว ้าง ความนุ่มหยุ่น
ปะทะกล ้ามเนื้อหน้าทอ้ ง ต่างคนต่างเต็มไปด้วยอารมณ์สวาทบาดจิต
ชีคหนุ่มค่อยๆ ดึงเข็มขัดออกจากหูแล ้วรวบมือบางทีป่ ระทุษร้ายตัวเอง
เมือ่ ครู่ไปด้านหลังจัดการมัดรวบไว ้ส�ำเร็จ
“ด่าเข ้าไป”
“ปล่อยเลย”
“คิดว่าจะปล่อยไหม”
“ฉันไปท�ำอะไรใหฮ้ ะ” กระแทกเสียงใส่หน้าอย่างไม่สนใจอะไร
ทัง้ สิ้น ถามว่าเธอดุไหม แน่ นอนว่าดุ แต่ดุอย่างไรเขาก็ไม่กลัวหรอก
ต่อให ้ดุกว่าเขาแค่ไหน วาเซมก็มวี ธิ กี ำ� ราบ หัวสมองผู ้ชายมันก็ไม่ต่างกัน
หรอก ได้นิดได้หน่อยก็ขอให้ได้ แม้ว่ามันจะไม่ถกู ต้องก็ตาม
เจ้าของร่ างสู งใหญ่ ดนั ร่ างบางไปด้านหลัง เธอลม้ ลง เพราะ
แขนสองขา้ งถูกมัดไพล่หลังมันจึงท�ำใหเ้ ธอเป็ นรองทุกอย่าง ไม่รูว้ ่า
รูปการณ์มนั ออกมาแบบนี้ได้อย่างไร เหมือนว่าปาลินเดินเข ้าโรงเชือด
มาด้วยตัวเอง ดิ้นรนร้องห ้าม แต่เขากลับมองด้วยสายตากร้าวกระด้าง
วาเซมหรีต่ าแคบมองใบหน้าคนอวดดี  กาลเวลาไม่เคยท�ำอะไรเธอ
ได้เลย ยังสวยและน่ารักเหมือนเดิม และปากก็ดเี หมือนเดิมด้วย เขา
รัง้ เธอเขา้ หาอกโดยใหส้ าวเจ้าคร่ อมมาบนตัก แน่ นอนท่วงท่าแบบนี้
มันสื่อให้รูว้ ่าเขาต้องการอะไร ปรารถนาบางอย่างจากคุณหมอปากดี
มือหนาดันปลายคางเรียวให ้เงยขึ้นรับแรงบดขยี้ โคตรชอบเวลา
ได้ลงโทษคุณหมอสาวแสนดื้อ และแน่นอนว่ามันจะไม่หยุดแค่จูบ เธอ
รู้ดวี ่าคนแบบเขาไม่เคยแค่ จูบ มันต้องมีการหาก�ำไรเพิ่มจากส่วนอื่น
จนกว่าอารมณ์คุกรุ่นในหัวใจของเขาจะเบาบาง
“อืม ปล่อย”
“อย่าถามว่าท�ำอะไรให้”
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“เลว”
แล ้วเธอก็พงุ่ ปากมากัดปากของเขาจนเลือดออก ยายหมอซาดิสม์
เขาว่าวันนี้จะไม่ทำ� ให ้เธอเจ็บตัวแล ้วนะ นี่ยงั จะหาเรื่องก่อนอีก แต่เจ็บ
แค่น้ ีถอื ว่าเบสิก เพราะเธอจะต้องเจ็บแบบทรมานแน่ๆ คนเจ้าแผนการ
ยิ้มเหี้ยมๆ ให้กบั ความคิดสุดโต่งของตัวเอง ช่วยไม่ได้ อยากเขา้ มา
สู่แผนของเขาท�ำไม มันต้องเอา และจะเอาคืนตัง้ แต่ในอดีต
“อ๊ะ นี่ เจ็บนะ”
“แล ้วกัดก่อนท�ำไม” พอเป็ นอิสระ ปากได้รูปก็ขบกัดบนซอกคอ
ขาวผ่อง ดูดแรงๆ จนขึ้นรอย บอกแล ้วไง ถ ้าเธอดุก่อน เขาก็จะดุกลับ
ให ้หนักกว่า มันคือการเอาคืน
“แล ้วมัดฉันท�ำไมเล่าคนโรคจิต”
“คงจริง” ก็ยอมรับแบบหน้าดุดนั ส�ำหรับเธอเขามีหลากหลาย
อารมณ์ ไม่ตอ้ งคีปลุคใหม้ าก ถึงเนื้อถึงตัวกันมาตัง้ เท่าไรก่อนเราจะ
หันหลังให้กนั แบบถาวร มานึกย้อนดู โคตรเสียดายเวลา และเพราะ
ยายคุณหมอมารร้ายบนตักนี่แหละท�ำใหว้ าเซมไม่มหี วั ใจมอบให้ใคร
อีกเลย
“ปล่อย”
“แล ้วคิดว่าฉันจะปล่อยไหมปาลิน คิดว่าคนอย่างวาเซมจะปล่อย
เหยื่อที่มาใหเ้ คี้ยวถึงปากหรือเปล่า” คุณหมอสาวตาโต เตรียมจะด่า
เขาก็เม ้มปากดูดดึงแรงๆ เป็ นการลงโทษทีเ่ ธอมาท�ำหน้าตาน่ารักน่าขยี้
ใหเ้ ห็น การนั่งคร่ อมบนตัก อย่าคิดนะว่าเขาจะสงบเยือกเย็น มีแต่
ความร้อนแรงผงาดเบียดเสียดกับแก้มก้นของเธออย่างจงใจ เขามัน
กักขฬะอยู่แล ้ว ความห่ามไม่ตอ้ งพูดถึง มันเต็มสายเลือด
ผิด กับ ความไม่ร อบคอบ ทัง้ ที่เ ธอรู้จ กั นิ ส ยั ของเขาดี แม จ้ ะ
ห่างหายไปนาน แต่เราก็คนเคยคุย ไม่สิ มันมากกว่านัน้ แต่แล ้วไงล่ะ
เวลาหมุนผ่านเขาก็ยงั เจ้าเล่หร์ า้ ยกาจ และเป็ นเธอเองที่โง่งมเขา้ มา
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ในหอ้ งท�ำงานของเขา คนห่ามแบบชีควาเซมไม่สนโลกอยู่แลว้ เรื่อง
ความเหมาะสม
“ไอ้ อุบ๊ ” โดนกระแทกปากจูบรุนแรง ไม่อยากนับแล ้วว่ากว่าจะ
ได้กลับไปท�ำงานโรงพยาบาลจะถูกอีกฝ่ ายบดปากอีกกี่รอบ มันช�ำ้
หมดแล ้ว
“หวาน”
“ไอ้บ ้า มันเจ็บนะ”
“หมอปากร้าย”
“ก็แค่กบั ผู ้ชายโรคจิตแบบท่าน ปล่อยสักที”
“คิดว่าจะปล่อยง่ายๆ หรือ มันต้อง...” บดจูบดูดดึงลิ้นน้อยๆ
เขา้ ปากตัวเอง ใหเ้ ธอได้รบั รู ร้ สชาติกลิน่ คาวเลือดที่ตวั เองเป็ นคนก่อ
กระหยิ่มในอก ในความเจ็บมันมีความซาบซ่านแซ่บซ่าอาบเอิบกลาง
หัวใจ รูแ้ ล ้วว่าความรูส้ กึ ของค�ำว่าโหยหามันเป็ นอย่างไร จนเมือ่ ตอนนี้
ตัวเองก�ำลังประสบอยู่
ฝ่ ามือกว ้างดันแผ่นหลังเนียนให ้เธอแนบชิดมากขึ้น ต่อให ้อยาก
บ่ายเบีย่ งแต่สุดทา้ ยก็ทำ� ไม่ได้อย่างใจนึก ปากอิม่ อ้าหอบเหมือนวิง่ หนี
อะไรมาเมื่อเขาถอนริมฝี ปากออกไป ดวงตาคู่ คมมองดวงตากลมโต
ทีม่ องจิกหลากหลายอารมณ์ ดวงตาเป็ นหน้าต่างของหัวใจคงจริง เพราะ
ตาของเธอบอกอะไรเขาหลายอย่าง
ไอ้คำ� ว่าเกลียดทีเ่ ราต่างพยายามสาดซัดเข ้าใส่กนั แทจ้ ริงมันคือ
ค�ำลวง เพือ่ บดบังความรูส้ กึ ในใจทีแ่ ท ้จริง
“นี่ หยุดได้แล ้ว”
“ต้องมากกว่าจูบ”
“เป็ นบา้ เหรอ อ๊ะ” ร้องเบาๆ เมือ่ คอโดนดู ดเบาๆ ก่อนเขาจะ
เลิกเสื้อยืดคอกลมของเธอขึ้น เผยบราเซียร์สดี ำ � ดวงตาคู่คมมองอย่าง
ไม่วางตา มันตามหลอนเขามาตัง้ แต่ เมื่อวานแลว้ น่ ะสิ รู้สึกได้เลย
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ถึงความตืน่ ในตัวตนทีย่ ง่ิ ใหญ่ มันอยากจะเข ้าไปทักทายความอ่อนหวาน
ของเธอตามใจอยาก แต่เมือ่ ไม่ได้กข็ อสักนิด
ปาลินดิ้นรนบนตัก เธอไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสา เป็ นหมอนะ
รู ว้ ่าในหัวมนุ ษย์ผูช้ ายน่ ะหา้ สิบเปอร์เซ็นต์มนั เต็มไปด้วยเรื่องอย่างว่า
อยู่แล ้ว และเขาก�ำลังท�ำมันอยู่ สิง่ นัน้ ทีน่ ั่งทับมันเติบใหญ่เหยียดขยาย
การแนบชิดของเรามันท�ำให้ในอกวูบวาบ ร่างกายสั่นสะท ้านอัตโนมัติ
“อย่านะ หยุด”
“ไม่ จะกินนม”
“นมบ ้าบออะไร ชีควาเซม อย่าบ ้ากามนะ”
“เธอรู้ดีห มอปาลิน ว่ า คนอย่ า งวาเซมบ า้ กามได้ข นาดไหน”
ยิ้มเหี้ยมๆ ร้ายๆ สบตากับคนตัวเล็ก
ปาลินเกลียดจังเลย ไม่ใช่วา่ สัมผัสแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น แต่เพราะ
มันห่างหายมาหลายปี ไงเล่า เธอจึงรู้สกึ ตระหนก แต่น่าเจ็บใจกว่านัน้
คือร่ างกายนี้มนั สนองความต้องการราวกับ รู้สึกดีนกั หนากับสัมผัส
ทีร่ า้ งราหายไปนาน
ตะขอบราเซียร์หลุดออกไปแล ้ว อกอิม่ สีระเรือ่ จึงเหมาะมือเขานัก
ดู เหมือนจะใหญ่ โตกว่าเมื่อก่ อน สิ่งนี้ไงที่เขาโหยหามาตลอด คัปซี
แบบสามสิบหก ไม่ใหญ่ ไม่เล็ก แต่ทรมานใจเขาเป็ นบ ้า ไรเครายาวๆ
จึง ถูไ ถฟัด ไปมาสู ด ดมกลิ่น กายสาว ดิ้น เข า้ ไปเถอะ อย่ า งไรเขาก็
ไม่ปล่อยเธอใหล้ อยไปเป็ นของใครหน้าไหน ไอ้โหดอย่างเขาจะทวงคืน
ความรูส้ กึ ของเราสองคน จะหลอมมันกลับขึ้นมาใหม่
“วาเซม”
“อืม แบบนัน้ แหละ เรียกอีกสิคุณหมอ” รู ห้ รอกว่าเขาก�ำลัง
ประชดประชันด้วยการเรียกเธอว่าคุณหมอ นั่นเพราะมันคือปัญหา
ระหว่างเราทีท่ ำ� ให ้ต้องสะบัน้ ความรูส้ กึ เมือ่ หลายปี ก่อน
“ไอ้บ ้า”
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“ด่าไป”
“เกลียด” ไม่รูจ้ ะด่าอะไรแล ้วเถอะ ด้วยส่วนตัวเธอก็ไม่ใช่คนจะ
หยาบคายอะไร ด่าไฟแลบเขาก็ยงั ไม่คิดจะปล่อยมือของเธอ น่าโมโห
ตรงนี้แหละ มือถูกมัด
“ให ้จริง อืม...” วาเซมครางถูกใจหลังโต้ตอบ เม ้มปากคลึงอย่าง
ฮึกเหิม เมือ่ เธอแอ่นหยัดอกอิม่ ตามติดปากของเขายามดูดดืม่ ยอดอก
สีระเรื่อ จากอกซา้ ยย้ายมาอกขวา ไม่อยากให้มนั น้อยเนื้อต�ำ่ ใจ และ
ให้รู้ไว้ว่า เขาเอ็น ดู ภูเ ขาแฝดทัง้ สองลู ก ส่ ว นอีก มือ ก็ บีบ ขย�ำ อกอิ่ม
ร่วมด้วย
“คนลามก หืน่ กามทีส่ ุดเลย อื้อ อย่ากัด”
“จะกัดให้ชำ�้ ทัง้ ตัว” น�ำ้ เสียงดุดนั ชวนขนลุก แต่ถามว่ากลัวไหม
ปาลินกลัวสิ กลัวจะเลยเถิดไปไกลกว่าทีเ่ คยเกิดขึ้น ระหว่างเรามันก็
เป็ นแบบนี้เวลาสาดอารมณ์ใส่กนั และเขาให ้เกียรติเธอมาตลอด มีครัง้ นี้
นี่แหละทีก่ ระท�ำการตามอ�ำเภอใจแบบหยาบโลน
ปากร้อนๆ ดูดดึงผิวเนื้อนุ่มของอกอิม่ อย่างเมามัน ก่อนดันเธอ
ลงจากตักจนเอนราบกับโซฟาตัวยาวสุดหรู ตัง้ แต่ทำ� งานมาเขาไม่เคย
ท�ำอะไรห่ามๆ แบบนี้กบั สตรีคนไหน และไม่เคยจะยุ่งวุ่นวายกับใคร
หากไม่ได้ใช้เงินซื้อ  แต่...คนในอดีตคนนี้กลับท�ำให ้เขาลบค�ำว่าสุภาพบุรษุ
ทัง้ หมดออกจากใจ
เพราะหมอปาลินคือต้นเหตุแห่งหายนะของหัวใจ
“หยุดนะ อื้อ หยุดสิ”
“หยุดให้โง่ส”ิ
เกลียดค�ำพูดแบบนี้ของเขาจริงๆ สีหน้าท่าทางก็เช่นกัน เป็ นต่อ
ทุกเรื่องอย่างน่าขัดใจ เธอดิ้นรนจนเหนื่อยหอบ ง ้างเทา้ จะถีบ แต่เขา
เบี่ยงหลบ ก่ อนกระชากกางเกงยางยืดของเธอพร้อมแพนตี้ออกไป
ในนาทีนนั้ เท่ากับว่าตอนนี้ปาลินล่อนจ้อนทัง้ ช่วงล่างช่วงบน แม้ช่วงบน
กานต์มณี 79

จะมีบราเซียร์ตดิ อยู  ่ แต่มนั ก็ถกู ดันขึ้นมาจนไม่ปกปิ ดอะไร  แอร์คอนดิชนั
เย็น ๆ ไม่ไ ด้ท ำ� ให เ้ หน็ บ หนาว เพราะมากกว่า ความหนาวเย็น ก็คือ
ความร้อนของร่างกาย  อุณหภูมเิ พิม่ ขึ้นเรือ่ ยๆ  เมือ่ ชีควาเซมไม่เปิ ดโอกาส
ให ้เธอตอบโต้ใดๆ
ปากร้อนๆ กระหน�ำ่ รักกับอกอิ่มจนหน�ำใจจึงลากมาตามสีขา้ ง
เลียไล ้ดูดดึงแต่ไม่ถงึ กับให้ข้นึ รอยแดง มือหนาไล ้ลูบต้นขาเนียนด้านใน
ดวงตาคู่คมวาววับมองความงดงามตรงหน้า ไฟกลางหอ้ งสว่างขนาดนี้
จึ ง เห็น ความอิ่ม เต็ ม ของเธอเต็ ม สองตา ให ต้ ายดับ เขาอยากจะ
กระหน�ำ่ รักใส่ตรงนี้แบบนอนสต็อป
“ชีควาเซม”
“เรียกอีกสิ”
“ห ้ามนะ อย่าท�ำ”
“จะท�ำ  ยัง เหมือ นเดิม ไหมนะ” แค่ ม องด้ว ยสายตาเขาก็ รู ว้ ่า
ยังเหมือนเดิม นิ้วแกร่งเกลีย่ ไล ้เบาๆ ทีก่ ายสาว ดวงตาคู่คมก็เหลือบมอง
ใบหน้าเนียนไปด้วย แผ่นท ้องของเธอเกร็งเป็ นลูกคลืน่ เสียงหอบหายใจ
ขาดเป็ นหว้ งๆ ปากอิ่มที่เมม้ แน่ นไม่อยากส่งเสียง ผมยาวยุ่งเหยิง
เล็กน้อย ดวงตากลมโตทีด่ ุขวางวาววับสลับคล ้ายก�ำลังทรมาน
ให ้ตายดับ หมอโคตรเซ็กซี่
“ดื้อนักนะแพทย์หญิงปาลิน”
“ไม่ อย่าให้ฉนั ต้องโมโห” ปากยังดี ทัง้ ทีต่ อนนี้ลมหายใจติดๆ
ขัด ๆ วิธีล งโทษของเขามัน ยัง เหมือ นเดิม และพอห่ า งหายไปนาน
ความอายจึงท่วมท ้น
เขากึ่ ง แย้ม กึ่ ง ยิ้ม ไม่ เ ดือ ดร้อ น แนบปากกับ ความอ่ อ นนุ่ ม
พ่นลมหายใจร้อนๆ ให้รนิ รดความอ่อนไหวจนร่างเล็กสะดุง้ ก็ไม่รูว้ ่า
ตลอดเวลาทีเ่ รารู้สกึ ดีต่อกันตอนนัน้ เขาปล่อยใหเ้ ธอรอดพน้ เงื้อมมือ
มาได้อย่างไร เขาเฝ้ ารอคืนวันทีจ่ ะได้หลอมรวม แต่สดุ ท ้ายก็ต ้องต่างคน
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ต่างไป

“ยะ อย่า...ไหนบอกเกลียดไง ท่านบอกว่าจะเกลียดไปตลอดชีวติ
จ�ำไม่ได้แลว้ เหรอ” ปาลินยังจ�ำค�ำพูดอีกฝ่ ายได้ดีในตอนนัน้ ซึ่งเธอ
เป็ นคนผิดเอง
“ก็ยงั เกลียด”
“ห ้ามนะ อ๊ะ!” ร่างเล็กสะดุง้ ปากเขา ลิ้นเขา นิ้วมือของเขา ยุม่ ย่าม
ก่อกวนยังจุดนัน้ แบบไม่ผ่อนปรน เขาตวัดเลียไล ้ซอกซอน บางอย่าง
ในร่ า งกายเธอถูก ขับ ออกมา ยอมรับ ว่า ชัน้ เชิง ของเขายัง ท�ำ ให เ้ ธอ
หนาวสะท ้านเหมือนเดิม ร่างกายเริม่ บิดเร้าทัง้ ทีป่ ากอยากให้อกี ฝ่ ายหยุด
ยิง่ ห ้ามเหมือนยิง่ ยุ ผ่านมานานหลายปี แต่ความรูส้ กึ หวานหอมนี้
ยังเหมือนเดิม กลิน่ กายแสนคุน้ เคย รสชาติแสนหวานติดปากติดลิ้น
ความหลงใหลนี้มแี ต่เธอทีท่ ำ� ได้ วาเซมไม่เคยลึกซึ้งกับผูห้ ญิงคนไหน
ถึงขัน้ นี้ ส่วนใหญ่เสียเงินแลว้ พวกเธอเหล่านัน้ เป็ นคนท�ำ  ปาลินเป็ น
คนแรกและคนเดียวทีเ่ ขาท�ำรักให ้
“อา...หวาน”
“น่าเกลียด”
“หึๆ  แต่ร่างกายบอกว่าชอบนะคุณหมอ” ละเลียดไล ้ด้วยลิ้นร้อนๆ
สร้างความทรมานให ้คุณหมอสาวอย่างต่อเนื่อง  ปากอิม่ อ้าหอบส่งเสียง
ครางอย่างห ้ามไม่อยู่ อารมณ์รอ้ นแรงได้ท่ี ถึงไม่อยาก แต่เข ้าใจไหมว่า
ธรรมชาติของร่างกายเมือ่ เจอการปลุกเร้าเจนจัดมันยากทัดทาน
ชีค วาเซมละเลงสัม ผัส อย่ า งบ า้ คลั่ ง นิ้ ว แกร่ ง เบีย ดชิด ขยับ
ระรัวเร่ง สะโพกผายอวบอิม่ ยกหยัดสลับถอยหนีอย่างช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ จนกระทั่งคุณหมอสาวหวีดร้องเกร็งร่ างกายล�ำตัวกระตุกสั่น
เมือ่ ไต่ระดับอารมณ์ไปถึงขีดสุด
ดวงตาคู่ คมมองใบหน้าหวานๆ ที่ตอนนี้ปรือปรอยล่องลอย
หอบหายใจเหนื่อยมาก นั่นเพราะเธอยังหลงวนในห ้วงหฤหรรษ์ทไ่ี ม่ได้
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พบพานมาหลายปี ความรูส้ กึ ดิง่ ลึกในวังวนราคะมันท�ำให้ใจสั่น ตัวสั่น
ขยับไปไหนไม่ได้เพราะมีร่างใหญ่ทบั อยู่ และใช่ ชีควาเซมก�ำลังกระท�ำ
การอุกอาจ
“มะ ไม่เอานะ”
“ท�ำเป็ นไม่เคยไปได้”
ใช่ เราเคยร่วมด้วยช่วยกัน แต่ตอนนี้มอื ของเธอถูกมัด แล ้วเขา
ก็พรักพร้อมในกางเกงขนาดนี้ มันก็ตอ้ งหาวิธีปลดปล่อย มันห่าม
มันดิบไปสักหน่ อย แต่ อย่างน้อยวาเซมก็ยงั ได้ร่วมเสพความสุขกับ
คนทีร่ ่างกายถวิลหา
ชีคหนุ่มจัดการดึงกางเกงของตัวเองลงต�ำ ่ เผยตัวตนแก่สายตา
คุณหมอสาว และใช่ เธอเคยเห็นแลว้ ไง แต่ มนั ก็อดตื่นเต้นไม่ได้
เมือ่ เขาประคองสิง่ นัน้ แตะต้องใจกลางร่างกาย ใบหน้าเนียนสะบัดส่าย
เธอยังไม่อยากพลาดท่าเสียทีทงั้ ทีเ่ ราไม่มสี ถานะอะไรต่อกันเลย
หัวใจแอบแปลบปลาบ เมือ่ นึกย้อนไปว่า คนทีท่ ำ� ลายทุกอย่างคือ
เธอเอง และมันคงเป็ นแผลฝังใจอีกฝ่ าย ท�ำให ้เขาอยากท�ำอะไรตามใจ
โดยไม่สนอีกแล ้ว ปาลินอดหวั่นไม่ได้ เธอร้องห ้าม
“ไอ้คนห่าม อย่านะ”
“หึๆ แลว้ ครางท�ำไมเมื่อกี้ ถา้ ไม่อยากแลว้ จะครางท�ำบา้ อะไร
อืม...โคตรดี”
คนอย่างวาเซมมันทัง้ โหดทัง้ เถือ่ น ไม่วา่ เรื่องหน้าทีก่ ารงาน หรือ
แมแ้ ต่เรื่องบนเตียง หากถามว่าท�ำไมเขาถึงปล่อยเธอใหล้ อยนวลมา
จนถึงตอนนี้  นัน่ เพราะเขารูด้ วี า่ ตัวเองเป็ นพวกชืน่ ชอบความหนักหน่วง
จนเกือบจะเขา้ ขัน้ รุนแรง จึงถนอมเธอเรื่อยมา แมก้ ระทั่งการหักใจ
แยกจากทรมานแค่ไหนก็ตอ้ งท�ำ เพียงเพราะไม่อยากท�ำร้ายเธอ
ใบหน้าหล่อเหลาแบบดิบๆ แหงนขึ้น ซู ้ดปากหอบลมเข ้ามา เมือ่
ใช้ความกร้าวแกร่งเบียดเสียดกับความอ่อนนุ่ มแสนชุ่มเพียงภายนอก
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ความจริงอยากจะมอบตัวตนใหเ้ ธอรับไว ้ แต่เพราะความรู้สกึ ผิดชอบ
ชั่วดีเป็ นตัวรัง้ และเขาไม่อยากหักหาญน�ำ้ ใจเธอ แค่ น้ ียายคุณหมอ
ปากร้ายก็แทบจะด่าเขายันชาติหน้าอยู่แล ้ว
“ท่านมัน...อ๊ะ...”
“อืม ดีมาก หวานมาก ใกล ้แล ้ว...โอ...”
เขาโน้มตัวลงมาฉกปากกับอกอิ่ม ดู ดดึงขณะที่กลางร่างยังคง
นวดเฟ้ นไม่ลมื หู ลมื ตา จนเมื่อสุ ดทา้ ยเวลาผ่านไปเขาก็ปลดปล่อย
พวยพุง่ ลาวาร้อนออกมา ก่อนซบหน้าตรงซอกคอ แต่ยงั ไม่ยอมแก้มดั
ให ้คนดื้อ วนเวียนจูบทั่วกรอบใบหน้าเนียน ทุกการกระท�ำล ้วนออกมา
จากส่วนลึกในหัวใจ
“ลุกไปสักที”
“อยากได้มากกว่านี้”
“อย่านะ อย่าให ้ต้องเกลียดกัน”
“เกลียดแต่ปาก เกลียดยังไงครางเสียงสั่น แอ่นใหด้ ูดใหบ้ ดขยี้
ขนาดนี้” ผู ้ชายอะไรปากร้าย เขาจะต้องสาธยายท�ำไม แค่น้ ีใบหน้าเธอ
ก็รอ้ นซู่ดว้ ยความอับอาย
“มองตาขวาง อยากเถียงเหรอหมอปาลิน เถียงสิ” เถียงไม่ออกไง
อีตาบา้ จะเถียงอย่างไรล่ะ ในเมือ่ สิ่งที่เขาพูดเธอท�ำจริงๆ ปากอย่าง
ใจอย่าง ร่างกายสวนทางกับค�ำสั่งสมอง
“อื้อ...อย่ามาจูบ”
“จูบจนปากบวมแล ้วเถอะ หรืออยากโดนกระแทก”
“ไอ้ชคี บ ้ากาม”
“ปากดีแ บบนี้ ถึง อยากจู บ ให ข้ าดใจ” เขาคิ ด แบบนัน้ จริ ง ๆ
เจ้า หล่อ นน่ า ขย�ำ ขยี้ ยิ่ง เวลาเถีย งฉอดๆ ไม่เ ว น้ ช่ อ งไฟ หรือ เวลา
ท�ำหน้าดุๆ มันโคตรน่ าขย�ำ ้ รอยยิ้มร้ายๆ จุดบนมุมปาก กับคนอื่น
เขาอาจจะดุอาจจะนิ่งได้แบบไม่ตอ้ งคิดอะไร ทว่ากับเธอ เป็ นคนเดียว
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ทีไ่ ด้เห็นหลากหลายแง่มมุ ของหว้ งอารมณ์ และตอนนี้ไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าหัวใจของวาเซมก�ำลังอิม่ เอมกับค�ำว่าความสุข
“แก้มดั สักที”
“ดื้อ”
“ฉันจะกลับห ้อง ง่วง พรุ่งนี้มงี าน”
“ไม่ได้เจอหน้ากันตัง้ อาทิตย์ คิดถึงฉันบ ้างหรือเปล่าหมอปาลิน”
เมือ่ ก่อนไม่ได้เรียกแบบนี้หรอก เขาเรียกแต่ช่อื แต่ตอนนี้เรียกแบบนี้
มันก็แปลกไปอีกแบบ บางทีก็อยากขอบคุณศาสตราจารย์นะที่เขา้ ใจ
คัดคนส่งมาที่น่ี แลว้ ตอนนี้เขาก็แจ้งทางโน้นไปแลว้ ว่าใหเ้ ธออยู่จน
ครบเดือน  ส่วนไอ้เรือ่ งทีแ่ กล ้งเธอด้วยการส่งหนังสือว่าจะส่งตัวกลับน่ะ
โกหกทัง้ เพ มันแค่แผน
“เหม็นขี้หน้า”
“ให ้เหม็นจริงเถอะ”
“เราต่างคนควรต่างอยู่ ท่านไม่ควร...”
“พอ ไม่อยากฟังอะไรไม่ร่ืนหู ระคายหูมากๆ พ่อจะจับขยี้ให ้
ปากแตก อยากใหเ้ ป็ นแบบนัน้ ใช่ ไหม” เลิกคิ้วยียวนกวนประสาท
คนตัวเล็ก ก็มนั สไตล์เขาละ หน้าดุ และกวนสุดๆ โดยเฉพาะกับบางคน
ที่อยากจะนัวเนียกกกอด ไม่แค่ คิด เขาโอบกอดเขา้ หาอกโดยสลับ
ให ้เธอมานอนเกยด้านบน ให ้อกเราเสียดสีกนั
“ชีคบ ้ากาม พอได้แล ้ว”
“ถา้ ดิ้นจนอะไรมันตื่นขึ้นมาอีก รับผิดชอบให้ได้นะคุณหมอ”
ไม่ได้ขม่ ขู่ แต่น่ีคอื ค�ำเตือน
“ประสาทเสีย”
“ดีแต่ด่า ร่างกายตอบรับขนาดนี้ โคตรหวาน อยากท�ำอีกไหม”
คุณหมอสาวเมินหน้าหลบ ได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันก่ นด่าในใจ
รอให ้เป็ นโอกาสของเธอก่อน แม่จะเล่นงานให ้หนักเลย เหลือบตามอง
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อย่ า งขุ่น เคือ ง แล ว้ พออีก ฝ่ ายยิ้ม เย็น ๆ ส่ ง มาให้ก็ เ ลี่ย งสายตาหนี
สายตาแบบนี้ไม่น่าไว ้วางใจ
ต้องคีปลุคแค่ไหนกับการทีจ่ ะไม่เผยความรู้สกึ แต่วาเซมคิดว่า
ตัวเองแสดงออกไปเยอะแลว้ นะ เมื่อรู้ใจตัวเองเขาจะไม่ฝืนมันอีก
บางครัง้ เราควรหาความสุขให้ตวั เอง มอบความสุขเป็ นรางวัลชีวติ อายุ
มากขึ้นทุกวัน แลว้ เขาก็ยงั ไม่มใี คร เธอเองก็ยงั โสด แม้ในอดีตจะ
ท�ำไว ้แสบก็เถอะ แต่ข ้อมูลรายงานเกีย่ วกับตัวเธอตอนนี้เขาก็รูห้ มดแล ้ว
ว่าเธอไม่ได้คบหาใคร แม ้จะมีผู ้ชายมากมายขายขนมจีบให ้
“ปล่อยฉันได้แล ้ว”
“คราวนี้จำ� หรือยัง ว่าอย่าปากเก่งอีก”
“แล ้วฉันท�ำอะไรผิด”
“อย่าให้รูว้ า่ อ่อยใคร ฉันไม่ชอบ” ดวงตาคู่คมวาววับ ความจริง
ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับเรื่องงาน แต่เข ้าใจไหมว่าความรู้สกึ
ของเขาตอนนี้มนั ก็มากขึ้นเรื่อยๆ และความหึงความหวงมันไม่เคย
เลือกเวลา
“เป็ นอะไรกันถึงกล ้ามาสั่ง”
“อยากใหเ้ ป็ นไหมล่ะ พร้อมมากเลยตอนนี้” จงใจยั่วด้วยการ
เบียดบดสะโพกเข ้าหาให้รูว้ า่ กลางล�ำตัวโคตรพร้อม!
“หยาบคาย”
“ผู ้หญิงชอบผู ้ชายหยาบๆ อยู่แล ้ว หรือไม่ใช่”
“หลงตัวเอง ใครจะไปชอบ ปากเสีย ดุ เถือ่ น ห่ามดิบ โรคจิต
หาความเป็ นสุภาพบุรษุ ไม่ได้สกั นิด” ก็ยงั ปากดีอยู่ ส่งสายตาดุๆ สบกับ
ดวงตาคู่คมที่ดูจะพออกพอใจกับค�ำต่อว่า เขาเป็ นทัง้ หมดในสิ่งที่เธอ
กล่าวหา ไม่คิดปฏิเสธด้วย เพราะค�ำว่าสุภาพบุรุษมันไม่เหมาะกับเขา
อยู่แล ้ว
“ไม่อยากเป็ นคนดี” เลิกคิ้วยียวนกลับ ปาลินย่นจมูกถอนหายใจ
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อย่างระอา
“ปล่อยสักที แก้มดั ”
“พูดเพราะๆ เรียกชื่อฉัน แลว้ ร้องขอซะ ไม่งนั้ ก็อยู่มนั แบบนี้
ทัง้ คืน” ส�ำหรับเขามันง่ายมาก กกกอดคนที่อยากกอดในหอ้ งท�ำงาน
ตัวเอง มีอะไรต้องเดือดร้อนเหรอ มีแต่เธอนั่นแหละที่รำ� ่ ร�ำ่ อยากจะ
ออกจากหอ้ ง และตอนนี้ก็ยงั เปลือยล่อนจ้อนเบียดกับร่างกายของเขา
ทีม่ สี ภาพไม่ต่างกัน เนื้อแนบเนื้ออุ่นจนร้อน
ปากอิม่ ยิง่ เม ้มแน่น เธอไม่อยากพูดประโยคขอร้องทีม่ นั ปูเลีย่ น
จนอยากอ้วก กลา้ ดีอย่างไรมาบังคับ แต่ ...ถา้ ไม่พูด เธอเชื่อว่าคน
อย่างชีควาเซมท�ำได้ คนกักขฬะแบบเขาไม่อนิ งั ขังขอบอยู่แล ้ว พอเธอ
จ้องแทบจะกินเลือดกินเนื้อ อีกฝ่ ายก็ย้ มิ ร้ายเลิกคิ้วท ้าทาย
“ทุเรศ”
“ก็แลว้ แต่ นอนเบียดนอนขยี้กนั แบบนี้ก็ใหอ้ ารมณ์ดี เผลอๆ
น่ าจะมียกสอง และคนอย่างไอ้วาเซมไม่รบั ปากว่าจะหยุดได้เหมือน
ครัง้ แรก บางที...หมออาจจะเสียซิงจริงๆ” ถา้ ผูช้ ายทัง้ โลกรู ้ ก็คงว่า
เขาโง่ทป่ี ล่อยโอกาสอันพึงมีใหห้ ลุดลอยไป ด้วยสภาพบอกเลย เขาจะ
จับเธอกลืนลงทอ้ งตอนนี้ก็ยงั ได้ แต่เขาเลือกไม่ทำ 
� แต่ถามว่าเขาจะ
ปล่อยเธอลอยนวลอีกนานแค่ไหน บอกได้แค่วา่ เธอไม่มที างรอด
“ชีควายร้าย”
“ตามนัน้ เรื่อ งเลวๆ ระย�ำ ๆ ผู ช้ ายที่ไ หนก็ ทำ� กัน ได้ก ำ� ไร”
ไม่ทกุ ข์ ไม่รอ้ น ท�ำหน้าดุๆ ใส่คนตัวเล็กทีพ่ อด่าเสร็จก็แบะปากอย่าง
โกรธๆ ไอ้หน้าตาแบบนี้ไง วาเซมถึงอยากเอาชนะ
“ชีควาเซม แก้มัดให้ฉนั หน่อย”
“พูดใหม่ พูดเพราะๆ เอาแบบมีหางเสียง” นึกข�ำตัวเองเหมือนกัน
ที่ชกั เรื่องเยอะ พอได้แกลง้ มันก็อยากจะแกลง้ เยอะๆ เกลียดกันนัก
มันต้องเจอแบบนี้
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เรื่อ งมาก เรื่อ งเยอะที่สุ ด เลย สาวเจ้า ได้แ ต่ ม องค้อ นตาขุ่น
สูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ  เอาน่า  แค่พดู เท่านัน้   ดีกว่าอยูแ่ บบนี้ไปเรือ่ ยๆ
เพราะมันไม่ปลอดภัยกับตัวเอง
“ท่านชีคคะ ช่ วยแก้มัดให้ฉนั ด้วยค่ ะ ขอร้อง” ไม่วายท�ำตา
ออดอ้อนออเซาะ มันยากนะ เพราะในใจโมโหอีกฝ่ ายมาก แต่ ตอ้ ง
เสแสร้งแกล ้งมารยา
ก็รูว้ ่าคนตัวเล็กก�ำลังมารยา แต่เขา้ ใจไหมว่าเป็ นสิ่งที่เรียกร้อง
อยากได้ แลว้ เสียงหวานๆ ของแม่คุณมันก็เร้าใจเขามากด้วย แค่ น้ ี
หัวจิตหัวใจมันก็อ่อนยวบ ค่อยๆ แก้มดั ทีข่ ้อมือบางสองข ้างออก
พอเป็ น อิส ระ ปาลิน ก็รีบ ดีด ตัว ลุก นั่ ง จัด การสวมใส่ เ สื้อ ผ า้
ใหเ้ รียบร้อย อีกฝ่ ายก็จดั การตัวเองเหมือนกัน พอเธอจะลุกเขาก็คว ้า
ข ้อมือไว ้
“จูบลาก่อน”
เผียะ
“พอไหมจูบลา ชีคบ ้ากาม” แล ้วก็สะบัดก้นวิง่ ออกจากห ้อง ส่วน
คนโดนตบหัวเราะหึๆ ในล�ำคอ ไว้วนั อืน่ ค่อยคิดบัญชีกไ็ ม่สาย
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