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-Intro-

~...วันเพ็ญเดือนสิบสอง

น�้าก็นองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง...~

เสยีงเพลงตามสายในโรงพยาบาลของรฐัแห่งหนึง่ดงัอย่าง 

ต่อเนื่องในเวลาพักกลางวัน บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งงานเทศกาลที่

เหล่าวัยรุ่นชายหญิงต่างรื่นเริง และได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งการ 

เสียตัวอันดับต้นๆ ของประเทศนี้

~...ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาร�าวง…~
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“ขอบคุณมากเลยนะไอ้ภีม ถ้าวันนี้กูไม่พาน้องน�้าหวานไป

ลอยกระทง เค้าต้องงอนกแูน่ๆ เลย มึงกร็ูว่้าอาชพีแบบเรา ใช่ว่าจะ

มีเวลาไปง้องอนใคร”

‘นับหนึ่ง’ เพ่ือนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายจนหนีตามกัน

มาเรียนแพทย์และมาเรียนต่อเฉพาะทางจนเป็นศัลยแพทย์ เอ่ย

ขอบอกขอบใจเป็นรอบที่ล้าน

“เออ”

“มึงก็หาคนใหม่ได้แล้วป่าววะ อายุเท่าๆ เรา ป่านนี้เขามีลูก

คนที่สองที่สามแล้ว จะมาจมอยู่กับคนที่ทิ้งมึงไปท�าไม”

เอาอีกแล้ว มันกลับมาบ่นเรื่องที่เขาครองตนเป็นหนุ่มโสด 

หลังจากเลิกกับแฟนสาวคนล่าสุดไปเมื่อช่วงต้นปีอีกแล้ว

“...”

“มึงรักเขามากเลยเหรอวะ”

“...ไม่รีบ”

“มึงไม่รีบมีลูก?”

“ยังไม่รีบไปอีกไอ่สัส เลยเวลานัดน้องน�้าหวานของมึงมาสิบ

นาทีแล้วมั้ง!”

“ฉิบหายยย! เออๆ กูไปละ”

เพือ่นรกัในชดุไปรเวทรบีกลุกีจุอเก็บข้าวของในห้องพกัแพทย์

แล้วรีบวิ่งออกไป

“...เฮ้อ”

แท้จริงแล้วเขากไ็ม่ได้รูส้กึอะไรกบัแฟนสาวทีเ่พิง่ทิง้เขาไปนกั

หรอก เขาแทบไม่มีเวลามาเศร้าด้วยซ�้า ยังจ�าได้อยู่เลยว่าวันที่ถูก

บอกเลิก เขาก�าลงัผ่าตัดคณุลงุไส้เลือ่นอยู ่แล้วมสีายเรยีกเข้าหลาย

ครัง้ จนคณุพีพ่ยาบาลร�าคาญเลยรบัสายแล้วเอามาแนบหใูห้เขาฟง
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...ประโยคบอกเลิกแสนคลาสสิกส�าหรับอาชีพแพทย์

13 กุมภาพันธ์ 25xx

[พี่ภีม มุกไม่เจอพี่ภีมมาสองวันแล้วนะ...]

‘พี่มีเคสอยู่ เอาไว้พ่ีจะโทร.กลับนะ ถ้ามุกอยากได้อะไรก็ใช้

บัตรเครดิตของพี่รูดไปก่อนละกันนะครับ’

[ท�าไมพีภ่มีไม่เข้าใจบ้างว่า มุกแค่อยากอยู่ด้วย มุกทนไม่ไหว

แล้วนะ...พ่ีภมีจ�าไม่ได้เหรอว่านีว่นัอะไร นีม่นัวนัครบรอบสองปของ

เรานะ!]

‘ผมขอแคลมปด้วยครบั ขอไฟส่องมาตรงน้ีหน่อยครับ...……

อะไรนะมุก พี่ไม่ว่างอะ ไว้ค่อยคุยนะ’

[...เราเลิกกันเถอะ...มุกว่ามุกเจอคนที่ดีกว่าแล้ว]

‘…’

[…]

‘...ครับ...โชคดีนะครับ’

เขาพูดได้แค่นั้นจริงๆ สุดท้ายมันก็จบแบบน้ีอยู่ดี ประโยค

เดิมๆ สถานการณ์เดิมๆ 

‘ขอซัคช่ันตรงนั้นด้วยครับ ช่วยจี้สตอปบลีดตรงนี้ให้ด้วยนะ

ครับ...ขอบคุณครับ’

แต่จะท�าไงได้ เสียใจไปก็เท่านั้น คุณหมอท�าได้เพียงดึง

หน้ากากมาใส่ด้วยการตหีน้านิง่เพ่ือปดก้ันอารมณ์บางอย่างไว้ ขยับ

ศีรษะออกจากมือถือ เปนสัญญาณว่าการสนทนากับคนปลายสาย

ได้สิ้นสุดลง

ถ้าแค่นีย้งัรับไม่ได้ แล้วมีลูกด้วยกนัขึน้มาจรงิๆ กค็งจะสงสาร
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เด็กน่าดู

‘มีแม่ไม่อดทน’

‘หมอภีม’ ศัลยแพทย์หนุ่มไฟแรงผู้ขึ้นชื่อว่าฝมือเก่งกาจ

และมหีน้าตาดงึดูดทัง้ชายและหญงิ ตัง้แต่รปภ.หน้าโรงพยาบาลยัน

ผู้บริหารต่างให้ความสนใจต่อหมอหนุ่ม เพียงแต่ว่าหน้าตาดีไปก็

เท่านั้น เพราะนิสัยที่ติดจะกวนบาทาและหมาในปากที่ค่อนข้างจะ

ดุไปสักหน่อย ท�าหน้าที่เป็นก�าแพงและสร้างช่องว่างให้เขาจากคน

รอบตัวได้เป็นอย่างดี ก็ตามสไตล์ของศัลยแพทย์ จะให้เอาเวลามา

พูดจาสุภาพอ้อมไปอ้อมมา รักษาน�้าใจใครในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้า

ขวานอย่างตอนก�าลังจะลงมีดผ่าตัด...เหอะๆ มีหวังผู้ป่วยคงจะ

เลอืดหมดตวัจนชอ็กไปก่อนน่ะส ิหมอศลัย์กต้็องแบบนีล้ะ...เด็ดขาด 

ตัดก็คือตัด...ก็แค่นั้น

แต่กน็ะ ยงัไงอาชพีแพทย์กค็อือาชพีทีต่ัง้อยู่บนความศรัทธา

ของประชาชน ดังนั้นแพทย์ทุกคนจึงมักจะมี ‘หน้ากาก’ ที่ต้องสวม

ใส่ให้ชิน ไม่ว่าจะเพิ่งทะเลาะกับเมีย รถเสีย หมาตาย บ้านไฟไหม้ 

สถานการณ์ไหนก็ต้องปนสีหน้านิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์แง่บวกและ

แง่ลบ หรอืจะท�าหน้าเหน็อกเหน็ใจผูป่้วยเมือ่ต้องแจ้งข่าวร้าย ไม่ว่า

จะโดนญาติผู้ป่วยพูดจาด่าทอหรือข่มขู่ ก็ท�าได้แค่ซ่อนความรู้สึก

ของตัวเองหลังหน้ากากหนาๆ นั่นให้มิดชิด แล้วแสดงออกไปเพียง

รอยยิ้มเท่านั้น

“อ้าวหมอภีม วันนี้อยู่เวรแทนหมอนับหนึ่งเหรอคะ”

พี่เก พยาบาลสาวใหญ่เจ้าแม่ประจ�าวอร์ดเอ่ยทัก ขณะที่เขา

เดินเข้ามาดูผู้ป่วยรับใหม่ในวอร์ดศัลยกรรม

“ครับ...ผมไม่มี ‘ภาระ’ แบบมัน”
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ปากพูดไป ตาก็นั่งอ่านชาร์ทประวัติของผู้ป่วยไปด้วย

“อุ๊ย! แหม หน้าตาแบบหมอภีมเนี่ย พี่ว่าถ้าอยากมีเมื่อไหร่

ก็มีได้ มีแต่คนอยากเสนอตัวค่าาา”

พ่ีเกว่าพลางปรายตาไปทางพยาบาลสาวๆ ท่ียืนบิดไปบดิมา

เหมือนก�าลังคันในร่มผ้า ซึ่งเขาก็ท�าได้แค่หันไปย้ิมแหยๆ ให้

พวกเธอ

‘เฮ้อออ เบื่อจังโว้ยยย! แซะกูอยู่นั่นละ เห็นกูเป็นขนมครก

รึไง เดี๋ยวแซะ เดี๋ยวหยอด’

“หมอภีมๆ ER (ห้องฉุกเฉิน) โทร.มาบอกว่ามีเคสถูกแทงที่

ท้องด้านซ้ายล่าง ขอผ่าตัดด่วนค่ะ พี่โทร.เซต OR (ห้องผ่าตัด) เลย

นะคะ”

พี่หน่อย พยาบาลที่เพิ่งรับสายซึ่งโทร.มาจากห้องฉุกเฉินหัน

มารายงานเขา

“ครับๆ”

เขาท�าได้เพียงพยักหน้ารับ ก่อนจะลงลิฟต์ไปยังชั้น 2 ของ

ตึก...ดินแดนแห่งห้องผ่าตัดที่มีอีกหลายๆ สาขาย่อย ตั้งแต่ห้องผ่า

ไส้ติง่ไปจนถงึห้องผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ ซึง่จะแยกตวัออกมาจากวอร์ด

ศัลยกรรมชั้น 5

‘เหอะๆ ช่วงเทศกาลนี่นะ ไม่โดนแทงก็โดนยิง ไม่ก็ไฟไหม้ 

หรือรถชนบาดเจ็บ สดุท้ายกก็อูยูด่ทีีต้่องมารบัผดิชอบพวกมงึเนีย่...

อะไรนะ ต้องท�าๆ ไปเพราะเงินเดอืนที่เราได้คือภาษีของประชาชน

งั้นเหรอ...คุณครับ หมอก็ต้องจ่ายภาษีนะครับ แถมอาจจะจ่าย

มากกว่าคนหลายๆ คนอีกด้วย’
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ณ ห้องผ่าตัดหมายเลข 15 

“ขอทราบประวัติครับ”

หมอภีมพดูขณะก�าลงัแต่งตัวด้วยชดุกาวน์ผ่าตดัสเีขยีวซึง่ถกู

สเตอรไิลส์เพือ่ฆ่าเชือ้ โดยมีเจ้าหน้าทีห้่องผ่าตดัช่วยแต่งตวั (ชดุและ

อปุกรณ์ผ่าตดัในห้องผ่าตดัทัง้หมดต้องสเตอรไิลส์ แพทย์จะหยิบจบั

อปุกรณ์หรือแต่งตัวเองไม่ได้ ต้องมีผูช่้วยในชดุสเตอรไิลส์เหมอืนกนั

คอยช่วย)

“ผู้ป่วยชาย ไทย-อังกฤษ อายุ 30 ปี มาเพราะเหตุถูกแทงที่

ท้องด้านซ้ายล่าง 1 แผล ด้วยมดีพกยาวประมาณ 10 เซน็ต์ กว้าง 2 

เซน็ต์ ผูป่้วยกดแผลห้ามเลอืดไว้ตลอด 1 ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล 

คาดว่าเสยีเลอืดประมาณ 1,000 มิลลิลิตร ไม่มแีผลถูกแทงบรเิวณอืน่ 

มีแผลฟกช�้าเล็กน้อยที่หน้าท้องค่ะ”

“...”

หมอภีมมองหน้าท้องที่มีลอนซิกซ์แพ็กนูนเด่นชัด แผลยังมี

เลือดไหลอยูซึ่มๆ คงต้องเปิดท้องเข้าไปส�ารวจดูว่ามอีวยัวะภายใน

บาดเจ็บและต้องเย็บซ่อมหรือไม่

‘เสียดายชะมัด หน้าท้องสวยๆ ต้องมามีแผลเป็นซะได้ งั้น

สัญญาว่าหมอจะท�าให้เป็นแผลเล็กที่สุดละกันนะครับ’

“ผม นายแพทย์ ภีมภัทร วรสถิตย์ตระกูล ศัลยแพทย์ทั่วไป 

ขอเริ่มการผ่าตัดครับ!”
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“เมื่อวานอาจารย์ได้ไปลอยกระทงรึเปล่าคะ”

“อาจารย์ไปลอยกับใครรึเปล่าครับ”

“ต้องเป็นสาวสวยแน่ๆ เลยแก”

“อาจเป็นหนุ่มหล่อก็ได้นะแก อิๆ”

เสียงเจื้อยแจ้วจากวงราวน์ (Roundward คือการเดินเย่ียม 

ผู้ป่วยท่ีถูกแอดมิทให้นอนในหอผู้ป่วยเพื่อดูอาการของผู้ป่วยว่าดี

ขึ้นหรือแย่ลงและปรับเปลี่ยนวางแผนการรักษาในแต่ละวัน) ขณะ

เดินตรวจอาการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยตามเตียงโดยเหล่านักศึกษา

แพทย์ช้ันปี 5 ของมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศนี้  

ซึ่งโรงพยาบาลที่เขาท�างานอยู่ก็คือโรงพยาบาลของคณะแพทย์

มหาวิทยาลยันี้นี่ละ

“ถ้าพวกมึงสนใจเคสได้ครึ่งหนึ่งของที่สนใจเรื่องกูก็คงดี”

เขาท�าหน้าเอือมๆ ใส่พวกนักศึกษาแพทย์ก่อนจะส่ายหัว

เบาๆ เป็นปกติทีอ่าจารย์แพทย์จะพดูจาไพเราะกบันกัศกึษาแพทย์

- 1 -
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เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ก็ปกติอีกนั่นแหละ ที่อาจารย์ศัลย์จะพูด

ไม่เพราะกบัลกูศษิย์ นัน่กเ็พราะคาแรก็เตอร์ของพวกเรา ‘โหด เถือ่น 

ด ุเดด็เดีย่ว และจรงิจงั’ แต่พวกนกัศกึษาแพทย์จะเข้าใจดีว่าอาจารย์

ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรหรอก มันกลับท�าให้สนิทกันและลดช่องว่าง

ระหว่างศิษย์และอาจารย์มากกว่า…‘ประหนึ่งพี่น้อง’

“แหมมม อาจารย์ก็ ใครๆ ก็อยากรู้ทั้งน้ันแหละค่ะ ปาแม่

บ้านยังอยากรู้เลย”

“กูต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยมั้ยล่ะ?”

หมอภีม หรือ อาจารย์ภีมสุดกร๊าวใจของเหล่านศพ.พูด

เนือยๆ ขณะที่ตาโตๆ นั้นใกล้จะปิดเต็มที สงสัยเมื่อคืนนี้ อาจารย์

ของพวกเขาคงจะลอยกระทงในห้องผ่าตัดเป็นแน่แท้ ก็แน่นอนละ

สิ วันเทศกาลลอยกระทงแบบนี้มันคือช่วงสะสมทรัพย์จากเวรนอก

เวลาราชการของหมอหนุ่มชดัๆ เคสระเบิดแขน ฟนขา แทงท้อง ยิง

เข้าตับ และอีกบลาๆ ที่ท�าให้คุณหมอแทบไม่ได้นอน 

‘ง่วงฉิบหาย ราวน์เสร็จกูจะกลับไปนอน’ ภีมคิดวนไปวนมา

ในใจเป็นรอบที่พัน

“ราวน์ห้องสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์”

นศพ.สักคนพูดขึ้นและหยิบชาร์ทผู ้ป่วยห้องสุดท้ายให้

อาจารย์ของเขา ขณะที่เดินมาถึงประตูห้องพิเศษ

“...”

ดวงตากลมโตเงยหน้าจากชาร์ทที่จ�าได้ว่าเป็นผู้ป่วยที่ตัวเอง

ผ่าตัดแผลถูกแทงให้เมื่อคืน

“คุณ...”

นัยน์ตาสีด�าสนิทที่ใกล้จะปิดอยู่รอมร่อเมื่อก้ีกลับเบิกกว้าง

ขึ้น จ้องสบกับดวงตารีเรียวคมสีเขียวมรกตที่บ่งบอกถึงสายเลือด
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ผสมนั่น

‘โลกแม่งกลม’ หมอภีมถอนหายใจและตั้งสติ ดึงหน้ากาก

แพทย์มาปิดอีกครั้ง (ขณะผ่าตัดแพทย์มักจะไม่เห็นหน้าของผู้ป่วย

เพราะจะมผ้ีาสเตอรไิลส์ปิดไว้ทัง้ตัว เห็นแค่บรเิวณท่ีต้องผ่าเท่าน้ัน)

“ผมจะกลับบ้าน”

คนป่วยบนเตียงเอ่ยตอบพลางเด้งตัวลุกจากเตียง ยืนยันว่า

พูดจริง และก�าลังจะท�าจริง

“พวกมึง จับมัดดิ๊”

สิ้นเสียงอาจารย์ นักศึกษาแพทย์หกเจ็ดคนก็ตรงเข้าไปจับ

ตัวผู้ป่วยให้นอนลง พร้อมกับดึงเชือกผ้าออกมามัดผู้ป่วยขึงให้ติด

เตียง ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วด้วยความเคยชิน เป็นปกติที่ผู้ป่วย

หลงัผ่าตดัอาจอยูใ่นภาวะสับสน วุ่นวาย และจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ป่้วย

จะต้องนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลเพื่อปองกันภาวะแทรกซ้อน

ตามหลังการผ่าตัด หมอภีมยังไม่อยากเพิ่มสถิติความล้มเหลวทาง

การแพทย์ให้ตวัเองหรอกนะ...ดงันัน้จงอยูน่ิง่ๆ ไปเถอะ เจ้าลกูครึง่!

“ออกไป…วันนี้กูเลิกราวน์แค่นี้ละ อย่าลืมไปเขียนโปรเกรส 

(Progress Note) เคสของพวกมึงด้วยล่ะ”

อาจารย์สุดหล่อหันมาสั่งก่อนจะไล่ให้พวกเขาออกไปจาก

ห้อง แม้ว่าจะไม่อยากออกก็ตามเถอะ...ก็แหม คนป่วยที่นอนอยู่

บนเตยีงนัน่หล่อน้อยกว่าอาจารย์ของพวกเขาซะเม่ือไหร่ล่ะ ย่ิงสาย

ฝ.ด้วยแล้ว...งานดีไปอี๊กกก

“...ปล่อย”

“ผมปล่อยแน่ แต่ต้องรอเราดูอาการของคุณก่อน”

หมอภีมเดินมาใกล้ๆ เตียงแล้วก้มลงไปจดขยุกขยิกลงบน

ชาร์ทด้วยลายมือที่ท�าเอาคนอ่านแทบนึกถึงบุพการีของหมอหนุ่ม
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“ผมมีธุระต้องไปจัดการ”

“ผมก็มีธุระที่ต้องจัดการ แต่ก็แย่หน่อยนะครับ ที่ธุระของผม

คอืการทีต้่องมัน่ใจว่าแผลของคณุจะไม่ปร ิฉกี ขาด หรอือกัเสบหลงั

ออกจากโรงพยาบาลของเราไป และผมสัญญาว่าถ้าแผลของคุณ

หายดีแล้ว ผมจะปล่อยพุงของคุณออกไปให้ถูกใครๆ แทงได้อีก 

แบบที่คุณไม่ต้องกังวลแผลเก่าเลยละครับ”

หมอภมีพดูจบพร้อมกบัปิดชาร์ทลงและส่งย้ิมแบบหมอๆ ให้

อีกครั้ง

“หึ...”

คนป่วยแสยะยิ้มก่อนจะหันหน้าหนีหมอหนุ่มไปอย่างเซ็งๆ 

‘หน้ากาก...เกลยีดหน้ากากทีเ่จ้าหมอบ้าน่ีใส่อยูจ่รงิๆ ท�าไมไม่แสดง

อาการอะไรออกมาเลยล่ะ?’

ปง!

“เซธ! เป็นไงบ้าง มุกเป็นห่วงแทบแย่!”

ร่างเพรียวบางกระชากประตูออกก่อนจะโผเข้ากอดคนป่วย

บนเตียงโดยไม่ได้สนอีกร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ปลายเตียงเลย

“มุก...”

คนป่วยครางชื่อคนรักเบาๆ คล้ายจะปราม เมื่อเธอกระโดด

มานัง่บนตักเขาโดยไม่ได้ดเูลยว่าเขามแีผลอยูต่รงหน้าท้อง นัน่ท�าให้

คนที่อุตส่าห์เย็บแผลให้อย่างประณีตหน้าตึงข้ึนมาทันที...แผลน้ี

หมอภีมใช้เวลาเย็บซ่อมเป็นชั่วโมงเลยนะ!

“มุกห่วงเซธมากเลยนะคะ ท�าไมมุกโทร.หาแล้วไม่รับล่ะ ถ้า

มุกไม่โทร.ไปถามเพื่อนเซธ ก็จะไม่รู้เลยว่าเซธถูกแทงน่ะ!”

“…”

“ไหนดูซิ ละใครมันมัดเซธไว้แบบนี้ล่ะ แล้ว…พี่ภีม!”
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ร่างบางแทบจะหงายหลงั เมือ่หันหน้ามามองหาตวัการทีม่ดั

แฟนหนุม่ของเธอไว้ แต่กลับเจอแฟนเก่าสดุหล่อท่ียืนท�าหน้าน่ิงอยู่

ปลายเตียง พี่หมอภีมยังคงเหมือนเดิม ยังหล่อดูดี เพียงแต่ดวงตา

สีด�าสนทิท่ีทกุทจีะมีประกายทะเล้นแสนอบอุน่มอบให้เธอ บดันีก้ลบั

มีแต่แววตาไร้อารมณ์ใดๆ มองมาที่เธอเหมือนเป็นมดปลวกเล็กๆ 

ตัวหนึ่งเท่านั้น

“…ออกไป”

เสียงเย็นชาเอ่ยราบเรียบ

“พี่ภีม…”

“ญาติผู้ป่วยออกไปก่อนนะครับ ผมต้องคุยกับผู้ป่วยล�าพัง”

เขาเอ่ยปากไล่อีกครั้ง ก่อนจะฉีกยิ้มการค้าตามแบบฉบับที่

หน้ากากแพทย์ควรท�า

‘ห ึหน้ากากเกาะหนบึเปนบ้า’ คนป่วยคดิพลางมองละครตรง

หน้าแบบสนใจ

“…ค่ะ”

ร่างเลก็บางทีห่มอหนุม่เคยชืน่ชมเดนิผ่านเขาไปไวๆ เพือ่ออก

ไปรอนอกห้อง

“แผลเรยีบร้อยดนีะครบั เดีย๋วจะมีนกัศกึษาแพทย์มาท�าแผล

ให้ทุกๆ วัน ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอะไร หรือว่ามีไข้ ให้รีบแจ้ง

พยาบาลด้วยครับ”

“…”

คนป่วยจ้องหน้าแพทย์หนุม่แบบพจิารณา ทัง้ๆ ทีเ่ขาเองเป็น

คนแย่งแฟนของคุณหมอคนหล่อไปแท้ๆ แต่กลับยังท�าเหมือนเรา

ไม่เคยมีเรื่องระหว่างกัน แถมยังแสดงความเป็นห่วงอีกต่างหาก…

ถึงแม้จะเป็นความเป็นห่วงเพราะหน้ากากนั่นก็เหอะ
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ก็จะให้แสดงอาการอะไรออกไปได้ล่ะ ในเมื่อสถานะระหว่าง

เขาสองคน คอื ‘แพทย์ และ ผู้ป่วย’ ไม่ใช่  ‘แฟนเก่า และ แฟนใหม่’

“มีอะไรสงสัยอยากจะถามหมอมั้ยครับ”

ประโยคการค้าเดิมๆ แบบที่ถูกสอนให้ท่องมาจากโรงเรียน

แพทย์ถูกใช้พูดขึ้น เพื่อเป็นการจบบทสนทนา

‘แม่งไม่ต้องมีใครถามอะไรท้ังนั้นละ คนไทยไม่ชอบตั้ง

ค�าถาม…กูจะได้กลับไปนอนนน’

ขณะทีห่มอหนุม่ก�าลงัจะหมนุตวัเดนิกลบั ตอนนีก้ายละเอยีด

ของเขากลับไปนอนที่ห้องพักแพทย์แล้ว เขาเพียงแต่หวังว่ากาย

หยาบของเขาจะตามไปเร็วๆ นี้ ถ้าไม่ใช่ว่าเจ้าตัวปญหากลับเรียก

เขาไว้ก่อน

“กี่วัน”

“…ฮะ!?”

หมอภีมเลิกคิ้วสงสัย แว้บหนึ่งที่เขาเผลอหลุดท�าหน้าเหวี่ยง

ออกไปเมื่อถูกขัดใจไม่ให้ได้ไปนอนง่ายๆ ก่อนจะปรับสีหน้าอย่าง

รวดเร็ว ข่มความรู้สึกมัวๆ ของตัวเองลงไป

‘อ่าว หน้ากากเกอืบหลดุแน่ะหมอ หึ’ คนป่วยคิดพลางจุดย้ิม

ที่มุมปาก ท�าเอาคุณหมอคนเก่งเสียเซลฟไปหนึ่งแต้ม

“ต้องอยู่ที่นี่กี่วัน?”

“ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ก็น่าจะสามวันครับ”

แพทย์หนุ่มตอบเนือยๆ ตอนนี้เขาแทบจะหลับมันตรงนี้เลย

ด้วยซ�้า ‘ง่วงฉิบหาย!’      

“ผมอาบน�้าได้มั้ย”

เหมือนตั้งค�าถามแบบจงใจยั่วให้หมอผู้กระหายการพักผ่อน

ได้หลุดโมโห
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“ไม่ได้...เช็ดตัวไปก่อนละกันนะครับ”

ค�าตอบห้วนและสั้น ก่อนจะรีบหมุนตัวออกนอกห้องแบบ

เรว็ๆ ‘ไอ้บ้านีอ่ยากเจอกใูนโหมดหมโีหดรึไงวะ ไม่รูจั้ก หมอหมโีฉด 

โหดตะปบทั้ง OR ซะแล้ว!’ (OR = Operation Room)

“ละผมจะเปลีย่นช่องทวีต้ีองท�ายงัไงล่ะ กค็ณุมดัผมไว้แบบนี”้

“…”

“ละถ้าจะปรับแอร์ล่ะครับ...ผมชักจะร้อนๆ แล้วด้วยสิ”

“…”

“…จะดื่มน�้ายังไงล่ะครับถ้ามัดผมไว้...แล้ว…”

“หยุด!!!…………ครับ”

เผลอหันไปตวาดจนตกใจตัวเอง ‘ไม่เอาน่าภีม ท่องไว้ๆ กู

เปนแพทย์ๆ กคูอืหมอสดุหล่อ ใจด ีสภุาพ กจูะไม่อาละวาด…………

ถ้าไม่จ�าเปน!’

แต่เจ้าคนบนเตียงนี่สิ ยกคิ้วหนึ่งข้างพลางแสยะยิ้มกวนตีน 

สงสัยมันจะไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแค่สามวัน

“…ถ้ารีบมาก หรืออยากได้แผลเพิ่ม หมอแนะน�าให้กระชาก

สายน�้าเกลือทิ้งแล้วกระโดดออกหน้าต่างไปเลยละกันนะ…ครับ”

‘กูสุภาพที่สุดแล้วนะโว้ยยย’ หมอภีมแทบจะยกมือขึ้นขยี้หัว

ตวัเองอย่างขัดใจ แต่เขากลับท�าได้เพยีงยกยิม้ให้อย่างจรงิใจฉิบหาย 

ก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองคนป่วย

อีกเลย

‘น่าสนใจเปนบ้า’

คนป่วยหลดุยิม้แบบไม่รู้ตวักบัท่าทางแปลกๆ ของแพทย์หนุ่ม 

เป็นหมอนี่ต้องเก็บอารมณ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
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“พี่ภีม สะ...สบายดีมั้ยคะ”

‘กูจะได้นอนมั้ยวันนี้’ ภีมคิด ขณะที่เสียงหวานเอ่ยทักเขา 

ทั้งๆ ที่เขาเกือบจะเดินผ่านหล่อนไปเงียบๆ แล้วเชียว

“…อืม”

หมอภีมพยักหน้าน้อยๆ ตอบอดีตแฟนสาว

“…มุกขอโทษนะ”

หญิงสาวหลุบตาลงต�่า เอ่ยไปเสียงแผ่ว

“ไม่จ�าเป็น”

เขาไม่อยากรู ้สึกอะไรทั้งนั้น เธอก็เหมือนคนอื่นๆ เขา

พยายามบอกตัวเองแบบนั้น ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนท่ีเขาคิดว่าใช่ 

คิดว่าจะหยุดและลงเอยด้วย เขาเก็บเงิน รับอยู่เวรแทนอาจารย์

อาวโุสแลกกับเงนิเลก็ๆ น้อยๆ เพือ่ทีจ่ะซือ้บ้านด้วยเงนิของเขาเอง 

เร่ิมต้นชีวิตคู ่กับเธอคนนี้ แต่สุดท้าย…เธอก็เหมือนคนก่อนๆ 

อยู่ดี…

“พี่ภีมจะมาท�าเหมือนมุกผิดไม่ได้นะ!”

สาวสวยข้ึนเสียงสูง เพราะเริ่มทนไม่ได้กับสายตาเย็นชานั่น 

มันไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวซะหน่อย ถึงแม้ว่าเธอจะมีใคร

อีกคนแอบไว้ แต่นั่นก็เพราะพี่ภีม ที่เอาแต่ท�างานจนไม่มีเวลาให้

เธอก่อนต่างหาก

“มุกอยากคิดแบบนั้นก็ตามใจ”

‘พอกันทีกับวันโง่ๆ กูก็แค่อยากนอน อย่ามาอะไรมากมาย

กับกูได้มั้ยวะ’ ภีมยกมือเสยผมหน้าม้าที่ตกลงมาปรกออกจาก

ใบหน้าเนียนอย่างไม่ใส่ใจ หลุดจากมาดหมอไปชั่วขณะ

“มกุผิดมากรไึง…ใครๆ กต้็องหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้ตวัเองรเึปล่า!”

หญิงสาวแผดเสียงอีกครั้งอย่างโมโห
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‘เหอะ! สิ่งที่ดีที่สุดงั้นเหรอ’ แพทย์หนุ่มแค่นยิ้มสมเพชให้

ตัวเอง

“งั้นพี่ก็หวังว่ามุกจะรักษา ‘สิ่งที่ดีที่สุด’ ของมุกไว้ได้ละกัน”

เขาส่งยิม้การค้าให้อดตีคนรกัอกีครัง้ ก่อนจะรบีเดนิพาตวัเอง

กลับไปห้องพักแพทย์ ไม่อยากมองหน้าใครทั้งนั้น

‘พอกันทีกับผู้หญิงคนนี้ ฝนลมๆ แล้งๆ ว่ะภีม คิดว่าเขาจะ

กลับมางัน้เหรอ ไม่เห็นรไึงว่าเขาเจอสิง่ท่ีดทีีส่ดุของเขาแล้ว มแีต่มงึ

นี่แหละที่ไม่ไปไหนสักที’

ท�าไมหมอภมีจะจ�าวันนัน้ไม่ได้ ท�าไมเขาจะจ�าใบหน้านัน้

ไม่ได้ล่ะ รอยยิม้มีความสขุในแบบทีเ่ขาไม่เคยมอบให้เธอได้ ดวงตา

สดใสท่ีเขาชอบมองมแีต่ประกายของความรกั ร่างสองร่างทีโ่อบกอด

กันตรงหน้าเขาในวันนั้น ท่ามกลางบรรยากาศของวันแห่งความรัก 

ท�าไมภีมจะจ�าไม่ได้

14 กุมภาพันธ์ 25xx

ตุ้บ!

กล่องก�ามะหยี่สีแดงใบเล็กตกกระทบพื้น

ทั้งๆ ที่เขากะเอาไว้ว่าจะขอแฟนสาวร่างเล็กแต่งงาน อยาก

ท�าให้มันถูกต้อง อยากให้เธอคนนี้เปนคนสุดท้ายจริงๆ 

เพราะเมื่อวานมีเคสด่วนเข้า ท�าให้เขาไม่มีเวลาไปฉลองวัน

ครบรอบสองปกับแฟนสาว จนแฟนสาวโกรธถึงขั้นโทร.มาบอกเลิก

กับเขา เขาคิดว่าเธออาจจะ ‘แค่งอน’

ทัง้ๆ ทีว่นันีก้ะจะมาขอโทษและเซอร์ไพรส์…ในวนัแห่งความ
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รัก ทั้งๆ ที่เขาไม่เคยอินกับเทศกาลใดๆ 

‘…เออ กูโดนเซอร์ไพรส์แทนซะงั้น’

“พี่ภีม!”

เสียงหวานที่เคยเรียกหาแต่ชื่อเขา เอ่ยอย่างตกใจ เมื่อเธอ

หันหน้ามาเจอเขาพอดี

“ไง”

แพทย์หนุ่มส่งยิ้มแบบที่ชอบท�า ยามสวมหน้ากากแพทย์อัน

นี ้ส่งให้อดีตคนรกัท่ีสองแขนของเธอกอดรดัแขนแกร่งของผูช้ายคน

ข้างๆ แบบสนิทสนม...ไม่ต้องบอกก็เดาได้ว่าผู้ชายคนนี้คงจะเปน 

‘คนที่ดีกว่า’ ที่เธอพูดถึง

“คะ…คือ มุก…”

เขาหันไปมองหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นเพราะท�าอะไรไม่ถูก ก่อน

เขาจะเลือ่นสายตาไปมองชายหนุม่หุ่นนายแบบ หน้าตาทีม่องปราด

เดียวกรู้็ว่าเลอืดทีไ่หลอยูใ่นกายครึง่หนึง่คงเปนชาตติะวนัตกผสมอยู่ 

เขาดูดีมากๆ ตาสีมรกตน่ันสวยซะจนภีมแทบลืมหายใจ ก็สมควร

แล้วละที่แฟนใหม่ของหญิงสาวนั้นจะดูดีกว่าเขา ถ้าขี้เหร่กว่านี้เขา

คงจะสงสัยในสเปกของเธอไม่น้อย

‘ชอบของนอกก็ไม่บอก ก็แน่ละสิ กูมันเมดอินไทยแลนด์นี่!’ 

ภีมประชดอดีตคนรักในใจ

“พี่แค่ผ่านมาน่ะ ไม่มีอะไรหรอก จะไปเที่ยวกันเหรอ โชคดี

นะ”

หมอหนุ่มพูดรวดเดียวจบก่อนจะหมุนตัวหันหลัง อยากเดิน

ออกไปจากตรงน้ีให้เร็วที่สุด ไม่อยากแสดงสีหน้าอะไรท้ังนั้น ไม่

อยากน่าสมเพชไปกว่านี้

“Hey, guy!”
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เสียงทุ้มของเจ้าลูกครึ่งนั่นเรียกเขา ท�าให้เขาต้องชะงักฝเท้า

แล้วหนักลับไปมอง แต่ทนัททีีหั่นไปกแ็ทบชะงกั เมือ่กล่องสแีดงถกู

ยื่นมาจนแทบชิดลูกกะตาของหมอภีม

“…”

“คิดว่าคุณคงท�าหล่นไว้”

หมอภีมเกิดมาไม่เคยรู้สึกอายขนาดนี้เลย...คิดว่าซ่อนใส่

กระเปาไว้ดีแล้วเชียว

ให้ตายเถอะ!  แฟนใหม่เอาแหวนแต่งงานมาคืนให้แฟนเก่า

‘เจ็บปวดฉิบหายยย!’

“อือ”

เขาคว้ากล่องเจ้าปญหามาถือไว้ ถ้ากลืนลงคอท�าลายหลัก-

ฐานได้คงท�าไปแล้ว

“I guess…ผู้หญิงเขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันซ�้าซากน่าเบื่อ 

เหมือนแหวนเงินเกลี้ยงๆ แบบนี้ก็ได้นะ”

ตาสีมรกตที่เขาเผลอคิดว่ามันสวย บัดนี้เขาเกลียดมันเปน

ที่สุด ยิ่งส่งสายตาวิบวับดูถูกปนเจ้าเล่ห์แบบนั้นด้วยแล้ว เขานึก

เกลียดจนอยากจะเย็บหนังตาปดให้ติดกันไปเลย

“หึ”

ไอ้ฝรัง่ส่งเสยีงเยาะมาอกีครัง้ ก่อนจะหมนุตวักลบัไปหาสาวสวย

ที่ยืนชะเง้อมองอยู่ ทิ้งไว้เพียงหมอหนุ่มผู้พ่ายแพ้เท่านั้น
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31 ธันวาคม 20xx

“Happy new yearrrr~”

เสียงของเพื่อนรักดังกระแทกหูมาเป็นสิ่งแรก เมื่อร่างโปร่ง

ของแพทย์หนุม่เดนิเข้ามาในวอร์ดศลัยกรรม โดยเขาเพิง่กลบัมาจาก

ห้องผ่าตัด และเขาหวังเพยีงจะกลับมาสะสางชาร์ทของผูป่้วยทีน่อน

รอดอูาการในวอร์ดหลังการผ่าตัดให้กลับบ้านกันซะที เพ่ือทีจ่ะได้มี

เตียงว่างเพียงพอส�าหรับผู้ป่วยรายใหม่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน

ช่วงปีใหม่นี้ 

‘ช่วงไฮซซีัน่ของวอร์ดเชยีวละ ลกูค้ากจ็ะแน่นๆ วอร์ดหน่อย’

“อะไรของมึง เพิ่งจะสี่โมงกว่า มึงรีบข้ามปีมากรึไง”

ภีมถอนหายใจเนือยๆ เขาอุตส่าห์ไม่มีเวรวันนี้ กะว่าจะรีบ

กลับคอนโดไปนอนซะหน่อย ป่านนี้พ่อกับแม่และน้องสาวของเขา

คงพากนัไปเคานต์ดาวน์ทีป่ารสีกนัหมดแล้ว กค็ณุนายพรพรรณแม่

ของเขาเล่นจองตั๋วรอตั้งแต่ปีที่แล้ว แน่นอนว่าไม่ได้จองเผ่ือเขา

- 2 -
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เพราะคุณนายเธอรู้ดีว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไม่ว่างไปหรอก 

‘โถ่ววว กรรมของหมอภีม’

“กแ็หมมม เหน็คณุหมอภมีสดุหล่อท�างานหนกัหามรุง่หามค�า่ 

ก็กลัวจะลืมว่าวันนี้เป็นวันอะไร”

นบัหนึง่ไม่ว่าเปล่า พลางเอาไหล่มากระแซะไหล่เขาเชงิหยอก

ล้อ

“จะพาเมียไปเคานต์ดาวน์ที่ไหนล่ะ…เผ่ือกูจะช่วยหา

ที่ปรึกษารับฝากครรภ์”

ภีมว่าพลางก้มหน้าสรุปชาร์ทคนไข้ วันนี้เขาจะ ‘ล้างวอร์ด’ 

จะพยายามปล่อยผู้ป่วยที่นอนแอดมิทในวอร์ดรายเก่ากลับบ้าน

ให้ได้เกินครึ่งของวอร์ด เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่ท่ีคาดว่า

คงจะมีแน่นจนล้นวอร์ดอีกตามเคย 

‘ก็แหม หวังดีนะเนี่ย อยากให้กลับไปฉลองปใหม่กันที่บ้าน

นี่นา และถ้าจะให้ดีก็อย่ากลับมาอีกนะครับ’

“เออ! ไม่พลาดแน่ กตู้องมีลูกก่อนมงึแน่เพือ่นรกั ไม่ต้องห่วง”

หมอภีมส่ายหน้าเบาๆ กับความมุ่งมั่นของเพ่ือนสนิท นับ-

หนึง่แต่งงานกบัน้องน�า้หวานของมนัตัง้แต่เรยีนจบแพทย์ใหม่ๆ แต่

ก็นะ จบแพทย์ตอนอายุ 24 ก็จริง แต่ก็เหมือนเด็กจบใหม่ทั่วๆ ไป 

ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมาย ต่อให้แต่งงานไปได้ แต่จะมีลูก

เลยก็คงล�าบากแน่ เพราะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะเลี้ยงเด็ก

สกัคนให้เตบิโตอย่างสุขสบายได้ สุดท้ายมันเลยพบัแผนผลติทายาท

เกบ็ไปก่อน และมาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางศลัยกรรมพร้อมกบัเขา

อีกสี่ปี จนตอนนี้มีทั้งเงินและงานที่ค่อนข้างมั่นคง และคงไม่แปลก 

ถ้ามันจะร้ือโครงการผลิตทายาทขึ้นมา ซึ่งหมอภีมนับถือน้องน�้า-

หวานมากๆ ทีอ่ดทนมนัมาได้ตัง้หลายปี และตวัเขาเองก็อจิฉาเพ่ือนรกั
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เหมือนกัน ที่มันเจอใครสักคนที่รักมันได้ขนาดนี้

“มึงจะกลับคอนโดเลยปะ”

นบัหนึง่หนัมาถามเพือ่นรกัขณะเกบ็ชาร์ทผูป่้วยในความดูแล

ของตัวเองวางบนเคาน์เตอร์

“เออ ง่วงฉิบหาย”

“ก็เลิกโหมงานหนักได้ละมึง แล้วก็ลดๆ ลงบ้าง ไอ้ความเปะ 

เจ้าระเบยีบของมงึเนีย่ พวกนกัศกึษาแพทย์มนัจะกลายเป็นศพตาม

มึงไปละ”

นบัหนึง่เกบ็ของใส่กระเปา พลางมาหยุดยืนข้างเพ่ือนรกัก่อน

จะเดินตามกันออกจากวอร์ดมา

“ถ้าไม่ขยันตั้งแต่เด็ก เดี๋ยวโตมาเป็นแบบมึง มันเสียชื่อกู”

หมอภีมเหน็บเพื่อนรักเบาๆ ขณะก้มหน้าลงควานหากุญแจ

รถ BMW คู่ใจของเขา

“ท�าไม? โตมาแบบกูละมันยังไง เดี๊ยะๆ…อ่าว! น้องมุก!…”

ท้ังคู่หยุดเดินทันที หมอภีมเผลอท�ากุญแจหลุดมือตกลงใน

กระเปาหนังสะพายข้างอกีครัง้ ก่อนจะเงยหน้าข้ึนมามองร่างบางท่ี

มีสภาพโทรมลงกว่าครั้งก่อนที่เจอกันนิดหน่อย

“อ้าว! กลับมาคุยกันแล้วเหรอวะ น้องมุกมารอไอ้ภีมเหรอ 

จะไปเคานต์ดาวน์กันเหรอครบั งัน้พีไ่ม่กวนละ ไปก่อนนะไอ้ภมี บาย

น้องมุก”

นับหนึ่งพูดเองเออเองก่อนจะตบลงบนบ่าเพื่อนรักปุๆ แล้ว

ชิ่งหนีออกมา เพราะกลัวจะกลายเป็นก้างขวางคอ

‘กูก็นึกว่าน้องแม่งเทไอ่ภีมไปแล้ว...ไอ้ภีมนะไอ้ภีม มีอะไร

ไม่เคยจะบอกกัน’

“...”
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“พี่ภีม…ฮึก!”

ร่างบางโผเข้าหาอ้อมกอดของอดีตคนรกั อ้อมกอดของพ่ีภมี

อบอุ่นเสมอ ไม่ว่าจะยังไงพี่ภีมก็คือคนท่ีอบอุ่นและแสนดีเสมอ 

ไม่เหมอืนสิง่ทีเ่ขาพยายามแสดงออกมาหรอก พีภ่มีไม่ใช่คนเย็นชา

เลยสักนิด

“…”

“มนัทิง้มกุไปแล้ว...มนัไม่เคยรกัมกุเลย...มกุขอโทษนะพ่ีภมี…

มุกผิดไปแล้ว”

ร่างโปร่งไม่ได้กอดตอบหญงิสาวเลยสกันดิ เขาท�าแค่เพยีงยืน

เฉยๆ ให้เธอกอดและรับฟงเงียบๆ 

“มุกรู้แล้วว่าใครที่รักมุก รู้แล้วว่าสิ่งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับมุกคือ

อะไร…เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะพี่ภีม มุกพร้อมจะเป็นภรรยา

ที่ดีและแม่ที่ดีของลูกพี่ภีมได้นะ…มุกรักพี่ภีมนะ”

“…อย่า”

“คะ?”

“อย่าตอแหลเลยมุก”

“!!!”

“ค�าว่ารักท่ีมุกเคยโกหกพ่ี อย่าเอามาพูดอีกเลย พี่จะอ้วก

ครับ”

หมอภีมส่งยิ้มบางๆ ให้หญิงสาวอีกครั้ง ก่อนจะแกะมือ

หล่อนทิ้งและเดินจากมาอย่างไม่ไยดี เขาก็แค่ไม่อยากกลับไปมี

เครื่องประดับศีรษะคล้ายสัตว์เคี้ยวเอื้องก็แค่นั้น

“พี่ภีม! ฮือออ อย่าทิ้งมุกเลยนะ มุกขอโทษ มุกรักพี่ภีมจริงๆ 

นะ”

หญิงสาวว่าพลางวิ่งมากอดเอวหมอหนุ่มไว้อย่างดื้อดึง
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“พอเหอะมุก แค่นีก้ดู็แย่พอแล้วนะ เหลอืสิง่ดีๆ  ไว้ให้พ่ีจดจ�า

บ้างเหอะ”

เขาเหนือ่ยแล้วกบัผูห้ญงิคนนี ้เขาปฏเิสธไม่ได้ว่ายังรกัเธออยู่

รึเปล่า แต่ถ้าจะให้กลับไปโง่แบบเดิม เขาคงไม่ยอม 

‘แค่นีเ้ขากกูง็อกโค้งสวยงามจนเอาไปประกวด ‘ควายไทยเขา

งาม’ ได้ละมั้ง’

“พี่ภีม…ฮึก มุกไม่เหลือใครแล้วนะ”

“พี่ให้มุกไปหมดเท่าที่พี่จะให้ได้แล้ว แต่ตอนนั้นมุกก็เลือกสิ่ง

ที่ดีที่สุดของมุก พี่ก็ยอมรับ ไม่โวยวาย พอตอนนี้ไอ้เหี้ยนั่นมันทิ้ง

มกุ มกุกเ็ลยจะกลับมาหาส่ิงทีด่เีท่าทีมุ่กจะหาได้อย่างนัน้เหรอครบั”

“…”

“มนัไม่เหีย้ไปหน่อยเหรอมกุ พีก่ค็นนะ พีก่เ็ลอืกได้รเึปล่าครบั 

คนแบบพี่ ไม่ต้องกลับไปกินอะไรซ�้าๆ เดิมๆ หรอก พี่มีให้เลือกอีก

เป็นโกดัง”

เขาพูดจบก็กระชากแขนเรียวของหญิงสาวออกจากเอวก่อน

จะผลักเธอถอยไปแล้วรีบเดินหนีไปที่รถทันที

‘พอกันที ความรักเฮงซวย!’

22.35 น.

31 ธันวาคม 25xx

@Z-club

~…รวมแก้วที่แล้ว แก้วนี้เปนแก้วที่ร้อย

แก้วสุดท้ายของคืนนี้ ต้องใช้สองมือประคองไว้

แก้วที่แล้วฉันนั้นถือด้วยความวู่วาม
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ท�าหลุดมือจนน�้าตามันหล่นไป

แก้วนี้ต้องตั้งใจ นึกเรื่องที่แล้วมา1

เหอะ… ‘มุกรักพี่ภีม’…ตอแหลสิ้นดี

‘มุกขอโทษ…มุกผิดไปแล้ว’

จะผิดจะถูกก็เรื่องของมึงสิครับ จะกลับมาบอกกูท�าไม!

กริ๊ง!

หมอหนุ่มกระดกแก้วเหล้าอีกครั้ง เขานั่งแช่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่

ออกมาจากโรงพยาบาล ขับรถวนไปรอบๆ เมือง ทั้งๆ ที่คิดว่าจะ

กลับไปนอนข้ามปีที่คอนโด แต่กลับต้องมานั่งกินเหล้าข้ามปีซะงั้น

~หมดไม่เหลือแล้วแก้วของสองเรา

เหลือเพียงรอยร้าวที่ฝากไว้

ฉันเสียเธอและเสียใจ

เธอรักใครไม่ใช่ฉัน~2

เพลงในร้านกช่็างเปิดคลอได้ใจคนอกหกัซะจรงิๆ วนัวาเลนไทน์

ตอนต้นปีก็นั่งร้องไห้ให้หมอนับหนึ่งได้นั่งปลอบปนถ่มถุยไปทีนึง

แล้ว แต่สิน้ปีแบบนีค้นมีภรรยาแสนดีแบบเพ่ือนรกัคงไม่ว่างมาปลอบ

ผู้ชายอายุ 31 แบบหมอภีมหรอก...คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองสินะ

~แก้วสุดท้ายนี้ ดื่มให้หัวใจ

ที่ถูกลืมไปไม่มีชิ้นดี

รักเราที่เคยมี มันไม่จริง~3

1-3 เพลง ร้อยแก้ว โดยศลิปน ว่าน ธนกฤต feat. กอล์ฟ ฟกกลิ้ง ฮโีร่
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“มุกแม่งใจร้าย เทพี่ละจะกลับมาหาอีก เหี้ยยย!”

คณุหมอรปูหล่อทีด่งึดูดสายตาจากคนในร้านตัง้แต่ก้าวเข้ามา 

ถงึแม้จะใส่แค่เสือ้เชิต้สขีาวกบักางเกงยนีสดี�าเข้ารปูแบบธรรมดา แต่

นั่นกลับท�าให้ร่างโปร่งมีเสน่ห์ได้ ไม่ใช่แค่เพราะหน้าตาหรือรูปร่าง 

แต่มีบางอย่างที่ท�าให้เขามีเสน่ห์จนต้องหันมองซ�้าๆ 

~...หนึ่งแก้วสุดท้าย เพราะรู้ว่าทนอีกไม่ไหว

แก้วที่พบว่าปญหาไม่ได้มากมาย แค่เธอหลอกฉัน

แก้วที่สอนว่าความรักไม่ใช่ด้านเดียว...

แก้วที่วางลงให้ไกลพ้นใจฉัน

แก้วที่ฉันรู้ทัน เมื่อฉันไม่เหลือใคร…~4

พอๆ เขาจะไม่เศร้าแล้ว ยังไงก็ต้องลืมเธอให้ได้ 

“ปีหน้ากูจะหาคนใหม่ เอาแบบ หุ่นดี เอกซ์ เซ็กซี่ รวยๆ จะ

ได้ไม่ต้องมาเกาะกูกิน จะเอาแบบไม่งี่เง่า เข้าใจกู ไม่ง้องแง้ง ถ้า

แม่งหาไม่ได้แบบนี้ กูยอมโสดตลอดชีวิตเลยไอ่สัสสส”

หมอหนุ่มแหกปากอยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์คนเดียว แม้ว่าจะ

มีคนมาขอชนแก้ว เขาก็ไม่สนใจ ท�าแค่ปรายตามอง แล้วก็กระดก

แก้วในมืออย่างไร้มนุษยสัมพันธ์

หมอภมีคิดว่าเขาควรกลับได้แล้ว ถงึจะอยากเมา อยากเสยีใจ

แค่ไหน แต่เขาก็ไม่อยากกลายเป็นเหมือนหมา หรือเมาจนขาดสติ

ให้ใครต้องสมเพช เพราะยังไง ชีวิตของเขาก็มีค่าเกินกว่าจะมา

ฟูมฟายเพราะผู้หญิงคนเดียว

4 เพลง ร้อยแก้ว โดยศลิปน ว่าน ธนกฤต feat. กอล์ฟ ฟกกลิ้ง ฮโีร่
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ฟบ!

“โอ๊ะ!”

ขณะที่เขาขยับตัวลุกลงจากเก้าอี้ทรงสูง มันกลับรู้สึกเหมือน

เลือดทั้งตัวไหลลงไปกองที่เท้าท�าให้เกิดอาการหน้ามืด ทั้งๆ ที่เขา

ไม่ใช่คนคออ่อน แต่การที่กระดกหลายๆ แก้วแบบเพียวๆ ไม่มี

ของกินเล่น นั่นคงท�าให้เขามึนจนวูบได้เหมือนกัน แต่ก็ช่างโชคดีที่

มคีนมาโอบเอวรบัไว้ทนั ไม่งัน้มหีวงัได้หน้าแหกฟาดขอบโต๊ะแหงๆ 

“...ผมว่าหมอควรกลับ”

เสยีงทุม้ทีเ่คยได้ยิน เอ่ยกระซิบข้างใบห ูจมกูโด่งๆ ตามแบบ

ฉบบัของสายเลอืดตะวนัตกเฉยีดไปมาข้างแก้มเขา เขาเคยได้ยินมา

เหมือนกันว่าตัวเองก็มีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกัน เขาไม่เข้าใจหรอกว่า

ผู้ชายแบบเขาจะมีอะไรให้ผู้ชายด้วยกันเองมาชอบ 

‘ถ้าอย่างนั้น…กูคงต้องลอง’

“คุณ?…เซธ?…”

คุณหมอส่งยิ้มตาปรอยหวานฉ�่าให้เจ้าของแขนที่โอบเอวเขา

ไว้ ที่จริงแล้วยืนพิงไอ่หล่อนี่แบบนี้สักแปบก็ดีนะ รู้สึกเลือดที่ไหล

ตกลงไปมันสูบฉีดขึ้นมาถึงหัวแล้ว

“อย่ายิ้มแบบนั้น”

“ท�าไมเหรอครบั...หมอยิม้แบบนีแ้ล้วมนัท�าไมเหรอ ยิม้ให้คณุ

ไง…ไม่ชอบเหรอครับ”

ท�าไมล่ะ ใครๆ ก็ชอบให้เขายิ้มนะ พี่พยาบาลบนวอร์ดยัง

ชอบแอบมองเพ้อๆ ตอนเขาเผลอยิ้มเลย แบบยิ้มจริงๆ ที่ไม่ใช่ยิ้ม

การค้าน่ะ พวกนกัศกึษาแพทย์ในวงราวน์ก็ชอบแอบถ่ายรปูเขาแล้ว

เอาไปลงเพจหมอหล่อบอกต่อด้วย ใครๆ ก็ชอบยิ้มของเขานะ

“หึ…”
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เสยีงทุ้มกดต�า่คล้ายจะปราม ท�าไมกันล่ะ เขาท�าอะไรผดิ พอ

ยืนนานๆ ก็เริ่มจะเมื่อย 

‘ขอโอบคอหน่อยละกันนะ…กูเมื่อย’

ร่างโปร่งในอ้อมแขนเล่ือนมือข้ึนมาโอบรอบคอของคนตวัสงู 

พลางช้อนตาขึ้นมองแบบยั่วยวน ทั้งๆ ที่ไม่เคยท�าแบบนี้มาก่อน 

เขาแค่อยากลองท�า เหมอืนทีเ่คยถกูกระท�าจากเหล่าสาวๆ ท่ีท้ิงเขา

ไป...อยากเป็นฝ่ายกระท�าบ้าง 

“…”

“ผมว่าคุณดื่มไปเยอะแล้ว…ผมจะไปส่ง”

“อื้อ”

แทนที่จะได้ยั่วเขาทางสายตา แต่กลับต้องหลบตาเขาซะเอง 

กใ็นเมือ่ดวงตาสมีรกตทีแ่วววบันัน่กลบัจ้องตอบมาแบบน่าหลงใหล

ซะขนาดนั้น จะให้หัวใจดวงน้อยๆ ขอหมอทนไหวได้เหรอครับ

หนุ่มลูกครึ่งพาร่างโงนเงนของคุณหมอคนเก่งมาถึงรถ Mer-

cedes Benz สีด�าคันหรู ก่อนจะจัดแจงท่าให้นั่งแบบสบายๆ 

“แล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย”

รถถูกสตาร์ทพร้อมออกตัว เมื่อร่างกายของคนเมาสัมผัสกับ

เบาะนุม่ประกอบกบัความเหนือ่ยล้ามาทัง้วนั ก็ท�าให้หมอภมีพร้อม

จะหลับลงตรงนี้เลยทีเดียว

“อืม…ที่บ้านก็ไปปารีส…กันหมดแล้ว อืมมม…ที่คอนโดก็มี

แต่ภาพของมุก…มุกอีกแล้ว…อือออ…มุก…”

คนข้ีอ่อยเม่ือสกัครูค่ล้ายจะเข้าสู่ห้วงนทิรา เขาจงึท�าได้แค่พดู

พึมพ�าเบาๆ 

“…”

เจ้าของนัยน์ตาสีสวยท�าแค่เหลือบมองคนเมา พลางถอน
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หายใจเบาๆ ก่อนจะใจหายแว้บ เมื่อคุณหมอตัวดีเอียงศีรษะมาพิง

ตรงไหล่ของเขา แถมยังยกยิ้มอย่างพอใจ เหมือนเจอที่วางศีรษะที่

พอดีแล้ว

“ไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปรึเปล่า…คุณหมอ”

“งืมม…”

น�า้เสยีงแผ่วเบาลงไป พร้อมๆ กบัสตทีิดั่บไปแล้วของคนเป็น

หมอ



~ Behind the Mask คุณหมอครับ ช่วยถอดหน้ากากที! ~

“อืมมม”

เสยีงครางเบาๆ จากรมิฝีปากหนานุม่ของคณุหมอผูไ้ร้สตบิน

เตียงคิงไซซ์ของชายหนุ่มผู้ได้ชื่อว่าเป็น ‘แฟนใหม่ของแฟนเก่า’

“อย่าดิ้นได้มั้ย”

คนหล่อบ่นอย่างเหนื่อยหน่ายขณะพยายามแกะกระดุมเสื้อ

เชิ้ตของคนเมาเพื่อเช็ดตัว ถ้าทิ้งไว้แบบนี้ก็คงจะนอนไม่สบายตัว

แน่ๆ 

“…”

“…”

เซธลากผ้าขนหนูชุบน�้าไปตามแผ่นอกสีน�้านมเรื่อยลงมาถึง

หน้าท้องแบนราบ และชะงกัลงเมือ่มอืขาวเลือ่นมากุมมอืของเขาไว้

“เซธ…”

เจ้าของชื่อตกใจนิดหน่อย เมื่อหมอภีมปรือตามองเขาด้วย

สายตาที่เขาเองก็ดูไม่ออกว่าคุณหมออยู่ในอารมณ์ไหน

- 3 -
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“…คุณเลิกกับมุกท�าไมวะ”

คนฟงขมวดคิ้วนิดหน่อย และเลือกจะเช็ดตัวต่อไป ตั้งใจไม่

ตอบค�าถาม

“เหอะๆ”

คุณหมอหนุ่มเริ่มรู้สึกอารมณ์เสียเมื่อเจ้าของห้องท�าเป็น

เหมือนไม่ได้ยินเสียงเขา ร่วมกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ยังค้างใน

กระแสเลอืด ท�าให้การตัดสนิใจใดๆ ไม่ผ่านการไตร่ตรองจากสมอง

ทั้งนั้น

“!!!”

คนตัวขาวผลักอกคนตัวใหญ่กว่าแล้วพลิกให้ลงนอนราบกับ

เตียง ก่อนจะเอาตัวโปร่งๆ ของตัวเองขึ้นไปคร่อมทับ

“คิดว่าตัวเองมีดีอะไรนักรึไง…หยิ่งฉิบหาย!” 

หมอภีมตะโกนใส่ร่างข้างใต้อย่างมีอารมณ์ ไม่จ�าเป็นต้องใส่

หน้ากาก ในเมื่อสถานะของเขากับเซธตอนนี้ไม่ใช่ ‘หมอและคนไข้’

ตากลมโตสดี�าสนทิของคนตัวขาวทีบ่ดันีเ้รือ่ด้วยสแีดงเพราะ

พษิสรุา จ้องมองกบัดวงตาสเีขียวมรกตของคนข้างล่าง จะให้มองก่ีที

เขาก็ยังคงชื่นชอบตาคู่นี้มากจริงๆ เขารู้ว่ามันเป็นสีพิเศษ เพราะ

มันสามารถเปลี่ยนจากสีมรกตให้กลายเป็นสีฟาใสได้ (Heterochro-

mia Iridis) หากอารมณ์ของเจ้าของดวงตาเปลี่ยนไป เช่นตอนนี้…

“…”

“…”

หมอภีมเคลื่อนหน้าเข้าใกล้มากขึ้น มากจนเซธแอบหวั่น แต่

เขาไม่ใช่มือสมัครเล่นที่จะอ่อนข้อแค่เพียงเพราะใครคนนี้ท�าให้เขา

ประหม่าแบบที่ไม่เคยเป็น

“ถ้าคุณข้ามเส้นนั้นมา คืนนี้ผมจะไม่หยุดแค่นี้จริงๆ”
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เสียงทุ้มเอ่ยเตือน ทว่าคุณหมอผู้ชอบความท้าทายกลับฟง

แล้วรู้สึกว่าเลือดในกายสูบฉีดพล่านไปทั่ว ยิ่งกระตุ้นให้เขาท�าอะไร

ไปแบบไม่คิดเลยสักนิด

“อื้อ”

ทันทีท่ีริมฝีปากประกบกัน มือไม้ของคนท้ังคู่ก็เริ่มอยู่ไม่สุข 

หมอภีมกดเบียดริมฝีปากกับคนข้างล่างเหมือนกับจะหาไออุ่น คน

ถูกเร้าก็ไม่ยอมแพ้ สอดลิ้นเข้าไปรุกไล่กับเรียวลิ้นอย่างหยอกล้อ 

อารมณ์ของท้ังคู่ต่างกระเจิดกระเจิงและไม่มีทีท่าว่าจะมีใครอยาก

หยุดเลยสักนิด

“…ภีม”

เซธยันตัวขึ้นพลิกคุณหมอผู้ลองดีแนบกับเตียงและก้มมอง

ใบหน้าที่ตรึงใจนั้นอีกครั้ง คุณหมอคนหล่อหอบน้อยๆ และจ้องตา

เขากลับเหมือนกัน

“อ๊ะ!”

คนตัวเล็กกว่าเผลอกัดปากเม่ือมือหนาขยับบี้ยอดอกอย่าง

กลั่นแกล้ง ก่อนจะก้มหน้าลงรัวลิ้นในแอ่งสะดือ ยิ่งท�าให้เกิดความ

รู้สึกบางอย่างที่เจ้าตัวไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้ต้องมารู้สึกกับผู้ชายด้วย

กัน ‘ปล่อยเบลอเลยแม่ง’ ในเมื่อหยุดก็คงไม่ทัน งั้นก็ต้องไปให้สุด!

“อ๊าาา ยะ...อย่า”

หมอหนุ่มหลดุห้าม เม่ือใบหน้าหล่อลกูครึง่นัน่เลือ่นลงต�า่ไป

ทีค่วามเป็นชายของภมี พลันปากทีเ่พิง่บดเบียดกันมาก็ครอบครอง

ร่างกายเขาไปแล้วทั้งท่อน!

ขนาดแฟนสาวของเขาคนก่อนๆ ยังไม่ค่อยกล้าจะท�าให้เลย

นะ!

“อ๊าาา”
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เสยีงน่าอายร้องครวญพลางด้ินเร่าเมือ่ถูกเร่งจังหวะ ลิน้ร้อน

หยอกดดูดนุเล่นกบัร่างกายเขาจนแทบทนไม่ไหว มอืขาวสอดจิกลง

ไปท่ีกลุ่มผมสดี�าปนสเีทาควนับุหรีข่องคนตวัโต คล้ายไม่มคีวามรูสึ้ก

ใดๆ อื่นเลยนอกจากความเสียวซ่าน พลันเกิดเป็นความสุขและ

วาบหวามอย่างบอกไม่ถูก

“อ๊ะ อื้อออ คุ...คุณ อื้อ!”

มือบางจิกลงกับผ้าห่ม บิดตัวไปมาเมื่อใกล้ถึงจุดหมาย 

‘เก่งเกินไปแล้ว!’

“ฮึก!”

ภีมกลั้นสะอึกเมื่อถูกเร่งจังหวะจนเขาแทบจะทนไม่ไหวอีก

ต่อไป

“พะ...พอ พอแล้ว...อื้อออ”

นัยน์ตาที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีฟาใสจ้องสบกับตาสีด�าคู่โตอย่างมี

เสน่ห์และเชญิชวน เหมอืนทัง้คู่ต่างตกลงไปในกับดกัของกันและกัน

ในทันที

“อ๊าาาาาา!”

เขาแทบกรีดร้องเม่ือน�้าสีขาวพุ่งทะยานออกมาเลอะฝ่ามือ

ของชายหนุ่ม

“หึ”

หมอหนุ่มไม่อยากสบตากับสายตาเจ้าเล่ห์นั่น เขาเสมองไป

ทางอื่น หายใจหอบถี่เหมือนไปวิ่งรอบสนามกีฬามา 30 รอบ

“…”

เจ้าของห้องมองมาทีเ่ขาอย่างหลากหลายอารมณ์ แต่หน่ึงใน

อารมณ์ทีภี่มรูสึ้กคอื เซธก�าลงัข่มอารมณ์บางอย่างไว้ แต่เขาก็เลอืก

ตัดใจแล้วหมุนตัวเดินเข้าห้องน�้าไป
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‘อ่าว?’ ภีมขมวดคิ้วน้อยๆ อะไรกัน จะให้เขาเอาเปรียบ

อีกฝ่ายแบบนี้คงไม่ดีมั้ง

เซธเดนิกลับมาอีกครัง้พร้อมกับหยบิผ้าขนหนแูละกะละมงัใบ

เลก็มาเชด็ตวัให้หมอภมีทีส่ร่างเมาแล้วจรงิๆ แถมเขาบรกิารเปล่ียน

ชุดนอนให้อีกต่างหาก

“เอ่อ…”

เซธไม่พดู ไม่ถาม และไม่ตอบอะไร ก่อนจะคว้าผ้าเชด็ตวัและ

เดินเข้าห้องน�้าไปอีกครั้งเพื่อจัดการตัวเอง

‘อะไรวะ!? นี่ร่างกายกูมันท�าให้เขาหมดอารมณ์เลยเหรอวะ 

หรือว่ามันไม่ชอบมีอะไรกับผู้ชาย ก็มันอ่อยก่อนอ้ะ ไม่ได้นะเว่ย! 

อย่างนีม้นัหยามกนัชดัๆ กไูม่ใช่พวกเอาเปรยีบใครนะ กูไม่ยอมเสีย

น�้าคนเดียวแน่ๆ’

… …

...

จนเวลาผ่านไปสักพัก เมื่อเซธเดินออกมาจากห้องน�้าพร้อม

กลิน่กายหอมฟุง เขาเดนิไปเปล่ียนเป็นชดุนอนก่อนจะทิง้ตวัลงนอน

ข้างๆ คุณหมอ โดยเว้นระยะห่างไว้พอสมควร

พรึ่บ!

ผูต้้องการความยตุธิรรมพลกิตวัขึน้มาคร่อมคนยอมเสียเปรยีบ

อีกคร้ัง ดวงตากลมโตจ้องนิ่งที่นัยน์ตาสีสวยภายใต้ร่างโปร่งบาง

ของคุณหมอ

“คุณควรนอน”

คนข้างล่างเอ่ยเนิบนาบ เขาไม่อยากให้คุณหมอเหนื่อย อีก

อย่างเขากลัวว่าเมือ่ตืน่มาในตอนทีค่ณุหมอมสีตกิว่านี ้คณุหมออาจ

จะรู้สึกแย่กับเรื่องที่พวกเขาท�าลงไปในคืนนี้
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“...ไม่อยากเอาเปรียบ”

“หึ”

‘โถ่คณุหมอ! แค่นีค้ณุกจ็ะไม่ไหวแล้วนะ อยากจะปลกุเสอืให้

มาขย�้าอีกรึยังไง คิดจริงๆ เหรอว่าถ้าเริ่มแล้วมันจะหยุดได้ง่ายๆ 

น่ะ! บอกเลยว่ายันเช้าแน่ๆ’

“ให้ผมช่วยนะ”

เสียงแหบของคนตัวขาวเอ่ยเบาๆ เอาจริงๆ พอเริ่มมีสติ 

หมอก็ไม่รู้ว่าจะเริม่ยงัไงเหมอืนกนั ผดิกบัเจ้าคนตวัโตกว่าทีเ่ริม่ลบูไล้

สะโพกเขาอย่างหยอกล้อ ‘…ก็ถ้าเหยื่อยอมให้กิน แล้วเสือไม่กิน ก็

คงจะเสียมารยาท’

คุณหมอโน้มตัวลงไปบดเบยีดจูบกบัคนใตร้่างทีเ่ผยอปากรอ

อย่างเต็มใจ

“อื้อ…”

‘จูบเก่งเปนบ้า’ แค่เพียงเท่านี้ หัวสมองของคนคิดมาก

ก็ขาวโพลน แทบไม่มีอะไรในหัว ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตาม

สัญชาตญาณ

“อ๊ะ!”

รู้ตัวอีกที ร่างของทั้งคู่ก็เปลือยเปล่า คนเริ่มรุกกลับถูกพลิก

ตัวกดคว�่าหน้ากับเตียง คนช�่าชองกว่าก้มหน้าลงสูดกลิ่นประจ�าตัว

ที่ซอกคอขาวของคนเป็นหมอ ลากจูบเรื่อยต�่าลงจากคอ…บ่า…

หัวไหล่…กระดูกสันหลัง…สะโพกขาว…

“อาาา”

คนข้างล่างครางแทบไม่ได้ศัพท์ เมื่อรู้สึกถึงนิ้วที่ค่อยๆ สอด

เข้ามาที่ช่องทางสีสวย คุณหมอพยายามใช้ความรู้ที่มีมา ตามหลัก

ทฤษฎี ค่อยๆ ผ่อนคลายตัวเองเพือ่ไม่ให้เจบ็...สดุท้ายต่อให้คดิมาก
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แค่ไหน ร่างกายก็เป็นไปตามอารมณ์อยู่ดี

“อ๊าาา”

เรียวนิ้วที่ค่อยๆ ขยับพร้อมกับลมหายใจอุ่นรดข้างกกหูย่ิง

กระตุ้นอารมณ์

“อ๊ะ…อ๊าาา”

เมื่อช่องทางพร้อม ของแข็งขนาดใหญ่ก็ค่อยๆ สอดเข้ามา

แทนที่ คุณหมอแทบตาเหลือก รู้สึกคับแน่นไปหมด

‘อนันีข้นาดมนัเปนแค่ลกูครึง่นะ ถ้ามนัมาเตม็ทัง้ลกู กคูงแหก

ตายแน่ๆ!’

“อืมมม”

ร่างหนาครางเสียงต�า่ในล�าคอขณะค่อยๆ หยัดสะโพกเข้ามา 

คุณหมอพยายามผ่อนคลายและขยับช่องทางให้ช้าๆ ช่วยคนข้าง

บน

“อ๊ะ!”

ร่างสูงกัดเบาๆ ที่บ่าขาวของคนข้างล่างเมื่อเขาเองกลับรู้สึก

เสียวจนแทบจะเผลอขึ้นสวรรค์ไปก่อน ‘…คับ’ เซธค่อยๆ ขยับ

สะโพกเริ่มบรรเลงช้าๆ เมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัว

“อ๊าาา”

ริมฝีปากอิ่มครางไม่หยุดเมื่อความรู้สึกมันมากเกินจะกัดข่ม

ไว้ได้ นี่มันเสียวเกินไปแล้วนะ!

เซธจับคณุหมอหนัหน้ามารบัสมัผสัจากจูบเร่าร้อนอกีคร้ังและ

อีกครั้ง อารมณ์ของคนทั้งคู่ทั้งร้อนแรงและเริ่มดุเดือด รอยแดงเกิด

ขึ้นทั่วทั้งร่างของสองคน

“อะ...อืมมม”

คนตัวขาวถูกจับขึ้นคร่อมแล้วเริ่มบรรเลงเอง เซธแค่อยาก
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แกล้ง แต่ใครจะไปคิดว่าคุณหมอจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยขนาดนี้ 

ท�าเอาเขาเผลอจิกเล็บลงไปที่สะโพกนุ่มขาวแน่นๆ นั้น

พายุอารมณ์โหมเข้าใส่เขาทั้งคู่ แทบไม่รู้สึกอะไรนอกจาก

ความเสียวซ่านและเสียงเรียกร้องให้กระท�าซ�้าๆ 

“อืมมม”

“อ๊ะ…เซธ มะ…ไม่ไหว…แฮกๆ”

คุณหมอกล่าวเสียงสั่น เมื่อรู้สึกว่าสวรรค์ตรงหน้ามันใกล้เข้า

มาเรื่อยๆ 

“เรียกชื่ออีกที…ได้มั้ย…Please”

คนข้างบนเร่งจังหวะอกีครัง้พลางมองลงมาทีห่นุม่ลกูครึง่ด้วย

ดวงตาหวานเชื่อมคล้ายจะยั่วยวนให้ลุ่มหลง

“…อะ ซะ...เซธ”

“เซเธิร์น ชื่อผม…”

เขายังคงขยบัสะโพกกระแทกอย่างต่อเนือ่ง ท�าเอาคนข้างบน

แทบอยู่ไม่สุข

“ซะ...เซเธิร์น! มะ...ไม่ไหวแล้ววว”

คนตวัสงูราวกบัรูใ้จ พลกิร่างข้างบนให้หนันอนหงาย กดหน้า

ลงไปจบูอย่างรนุแรง เม้มงบัทีซ่อกคออกีครัง้ ขยับแกนกายเข้าออก

รัวเร็วส่งท้ายอีกสักพัก

“อื้อๆๆ อ๊ะๆ”

ตาสีฟาใสจากการเปล่ียนสีมองลึกเข้ามาหาคนตาสีด�าสนิท

คล้ายมีความหมายบางอย่างที่วาบหวามกว่า จนคนถูกมองอ่อน

ระทวยอย่างเป็นสุข ‘เซ็กซี่เปนบ้า’

“แฮก…ซะ…เซธ…”

“…”
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ร่างหนาหลับตาอย่างกลั้นอารมณ์ เมื่อตัวเขาเองก็เริ่มจะทน

ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน เขาขยับซ�้าๆ เน้นๆ อย่างรู้จุด จนสุดท้าย

น�้ารักของทั้งคู่ก็พวยพุ่งออกมาพร้อมๆ กัน

“อ๊าาาาาา”

ความอุ่นร้อนวาบ ฉาบท่ัวทางเดินของคุณหมอ คนข้างบน

โน้มตวัลงมาจูบซบัเหงือ่ทีห่น้าผากขาวของภมี ทัง้คูต่่างเหนือ่ยหอบ

จากกิจกรรมเข้าจังหวะ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีแบบแปลกๆ ทั้งๆ ที่ไม่

คิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้จริงๆ ยิ่งกับคนที่เจอกันแค่สามครั้งด้วย

แล้ว…‘บ้าไปแล้วแน่ๆ อะไรของกูวะเนี่ยไอ้ภีม!’

… …

…

ตอนนีค้ณุหมอผู้ต้องการความยติุธรรม เมือ่ได้ความเท่าเทยีม

แล้วก็หลับไปอย่างหมดแรง หลังการแลกเปลี่ยนของเหลวครั้งท่ีสี่

หมดลง ทั้งๆ ที่เซธพยายามหยุดตัวเองแล้ว จะโทษเขาฝ่ายเดียวก็

ไม่ถูก ในเมื่ออีกฝ่ายก็สมยอมนี่นา อีกอย่างเจ้าคนตัวขาวท่ีนอน

หลับปุยนี่สิ น่าหลงใหลเป็นบ้า มันท�าให้เขารู้สึกดีและแปลกใจใน

คราวเดียวกัน คุณหมอไม่ได้เย็นชาเหมือนหน้ากากเลยสักนิด 

เหมือนพระอาทิตย์ในหน้าหนาวมากกว่า มันสดใส อบอุ่น งดงาม 

ไม่ได้ท�าให้รู้สึกร้อนจนแห้งแล้ง ไม่ได้เยือกเย็นจนเหน็บหนาว คุณ

หมอตัวขาว…ช่างลงตัว

“…จุ๊บ”

ตาสีมรกตเบิกกว้างเล็กน้อยอย่างตกใจในสิ่งที่ตัวเองเพิ่งท�า

ลงไป ‘กตู้องบ้าไปแล้วแน่ๆ’ ตาคมสวยมองหน้าผากเนยีนของคนใน

อ้อมแขนที่ตัวเองเพิ่งประทับจูบลงไป

“ฝนดีนะคุณหมอ…สวัสดีปีใหม่ครับ”
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“…”

คุณหมอผู้หลับใหล ตอนนี้คงไม่รู้สึกถึงเสียงหัวใจของใครอีก

คนที่ทั้งเต้นเร็วและส่งเสียงดังอย่างที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลยสักนิด

ตอนนีมี้เพยีงเขาและคนข้างกายทีก่�าลงัโอบกอดกนั ข้ามผ่าน

วันใหม่ของปีใหม่ไปด้วยกัน
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04.28 น.

~Rrrrrrrrrr~

มือขาวบางของศัลยแพทย์หนุ่มควานหาเครื่องมือสื่อสารท่ี

ถือว่าเป็นอุปกรณ์ส�าคัญต่ออาชีพเขาทีเดียว

“ครับ”

คุณหมอนิ่วหน้านิดหน่อย เม่ือรู ้สึกเจ็บแปล๊บหนักๆ ท่ี

บัน้ท้าย เมือ่สติมา ภาพเม่ือคนืกป็ระเดประดงัเข้ามาเช่นกัน จนเขา

ต้องหันขวับไปมองคนหุ่นก�าย�าผิวขาวตามแบบฉบับหนุ่มเมืองผู้ดี

ที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ข้างๆ 

‘น่าหมั่นไส้ฉิบหาย’

[หมอภีมคะ มีเคสด่วนเข้าค่ะ พอดีว่าหมอแทนกับหมอเก่ง

ติดเคสทั้งคู่เลย ตอนนี้ห้องผ่าตัดว่างแล้ว เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้ว

ค่ะ คุณหมอจะมาถึงในอีกกี่นาทีคะ]

“…”

- 4 -
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เฮ้อ! หมอภีมถอนหายใจหนักๆ ต่อให้เขาจะว่าง แต่ยังไงมัน

กไ็ม่ใช่ความว่างทีแ่ท้จรงิหรอก ในเม่ือเขาไม่ม ี‘ภาระ’ แบบทีค่นอ่ืน

มี ดังนั้นในวันหยุดที่ถึงแม้จะไม่ต้องไปท�างาน แต่ถ้ามีเรื่องฉุกเฉิน 

เขาก็คือรายชื่อแรกๆ ที่จะถูกโทร.ตามอยู่ดี

“ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ”

หมอภีมถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะค่อยๆ ก้าวลงจากเตียง

อย่างกลวัคนข้างๆ ต่ืน และรบีหาเส้ือผ้ามาใส่ ดนีะทีเ่จ้าคนทีก่ระท�า

ช�าเราเขามันลุกมาเช็ดตัวทาแปงให้เขาเมื่อคืน ตอนนี้เลยสบายตัว

หน่อยๆ 

‘ค่อยไปอาบน�้าที่ OR ละกัน’

[ค่ะ]

เมือ่พยาบาลห้องผ่าตดัวางสายไป เขาก็พาตวัเองมาถึงประตู

ห้องพอดี ทบทวนข้าวของของตัวเองอีกครั้ง กุญแจรถยังอยู่ใน

กระเปากางเกง แต่รถคงยังอยู่ที่ร้าน ก็เมื่อคืนเขามากับเจ้านั่นนี่นะ 

งั้นตอนนี้เขาคงต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะน่ะสิ!

‘คงไม่ต้องมโีพสต์อทิหรอืจดหมายอะไรบอกหมอนัน่หรอกมัง้ 

มันก็แค่ One Night Stand ทั่วๆ ไป แค่ครั้งนี้เปลี่ยนจากสาวสวย 

มาเปนหนุ่มหล่อลูกครึ่ง…แค่นั้นเอง’

“ไงไอ้ภีม”

ร่างสงูใหญ่ของแพทย์รุน่พีใ่นชุดผ่าตัดสฟีาเอ่ยทักทายแพทย์

รุ่นน้องท่ีนั่งเอนตัวอยู่บนโซฟาหน้าห้องผ่าตัดอย่างเหน็ดเหนื่อย 

ก่อนท่ีตวัเขาเองจะทิง้ตัวลงเอาหัวพงิเบาะสภาพไม่ต่างจากรุน่น้อง

พลางกระชากหน้ากากอนามัยออกจากใบหน้าหล่อคมน่ันอย่าง

เหนื่อยหน่าย
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“หวัดดีปีใหม่ครับพี่แทน”

หมอภีมยกมือไหว้รุ่นพี่อย่างอ่อนแรง ‘ท�าไมต้องมาต้อนรับ

ปใหม่ด้วยการผ่าตัดเอาลูกกระสุนออกให้วัยรุ ่นผู ้คึกคะนอง

ด้วยเนี่ย!’

“ฮ่าๆ ดูมึงท�าหน้าดิ เสียดายวันหยุดนักรึยังไง”

หมอแทนเจ้าของใบหน้าคมสนัภายใต้แว่นสายตาทีช่่วยท�าให้

เขามีภาพลักษณ์เป็นคนสุภาพตามแบบฉบับหมอๆ ทั้งที่ความจริง

แล้ว… ‘ไอ้พี่แทนแม่งจัญไร’

“ก็ไม่เท่าไหร่หรอกพี่ แต่มันเหนื่อยน่ะสิ โคตรอยากนอน”

หมอภมีพดูไปกอ้็าปากหาวหวอดๆ ไป ท�าให้คนอายมุากกว่า

ต้องยิ้มข�า ก็เจ้ารุ่นน้องคนนี้ชอบท�าตัวเนี้ยบๆ แอ๊บดุ แต่ดูมันตอน

นี้สิ ผมหน้าม้ายาวๆ ที่ปรกติมันจะเซตปดไปข้างหลังแบบที่ท�าให้

มันดูมีมาดคุณชาย บัดนี้กับฟูชี้โด่เด่ไปมาเหมือนยอดหญ้า แต่ถึง

ยังไง มันก็ยังดูดี ดูละมุนตามแบบฉบับของมันอยู่ดี

“ง้ันมึงก็กลับไปได้แล้วละ เด๋ียวกูก็ลงเวรแล้ว กูคิดถึงเมีย

โว้ยยย! ป่านนี้แม่งหนีกูไปกับผัวฝรั่งแล้วมั้ง ฮ่าๆๆ”

คนท่ีก�าลงัอ้าปากหาวอยูม่สีะดดุเลก็น้อย เมือ่ได้ยินประโยค

แปลกๆ จากคนเป็นพี่

“อะไรวะพี่”

หมอภมีเอียงคอสงสัย ‘อะไรฝรัง่ๆ นะ’ ช่วงน้ีดเูขาจะมคีวาม

หลัง (หรือประตูหลัง) กับพวกชาวต่างชาติซะจริง

“ก็เมื่อคืนเมียกูไปเที่ยวผับกับเพื่อนเค้าอะดิ เห็นส่งรูปมา

แกล้งกูด้วยว่าก�าลังจะหยอดหนุ่มฝรั่ง…”

“…”

“แต่แม่งฮาเว่ย! ไอ้ฝรั่งนั่นเสือกเดินไปกอดรัดฟดเหวี่ยงกับ
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หนุ่มหล่อที่นั่งโต๊ะใกล้ๆ กันเช้ยยย…ฮ่าๆ เมียกูแม่งนกเลย”

‘แม่งคุ้นๆ เสมือนกูอยู่ในเหตุการณ์’ คิ้วหมอภีมกระตุกยิกๆ 

รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ แปลกๆ 

“ละ...แล้วพี่เห็นหน้าไอ้ฝรั่งกับหนุ่มนั่นปะ”

“มึงคิดว่าถ่ายรูปในผับมืดๆ นี่กูจะเห็นอะไรวะ เมียกูแค่โทร.

มาเม้าท์บอกว่าแม่งหล่อเลอืดสาดกนัทัง้คู่อะ…ฮ่าๆๆ ป่านนีค้งขดุ

ทองกันเพลินละมึง”

‘ขุดเหี้ย’ไรล่ะพี่ กูก็มายืนขาแข็งสะโพกระบมหน้าห้องผ่าตัด

กับมึงอยู่นี่ไง!’

“เอ๊ะ! มึงถาม’ไรนักหนาวะภีม หรือเดี๋ยวนี้มึงสนใจแนวนี้?”

หมอแทนถามพลางหรีต่ามองรุน่น้อง ถ้าเจ้าภมีมนัจะเปลีย่น

รสนิยมจริงๆ เห็นทีสาวๆ คงจะอกหักกันเป็นแถบๆ 

“ผมว่าถ้าพี่ไปช้ากว่านี้อีกสักเจ็ดวิ เมียพี่ได้ผัวใหม่จริงๆ แน่”

คนหล่อพูดพลางลุกขึ้นยืนเต็มความสูง หมุนตัวเดินไปห้อง

แต่งตัว โดยไม่สนใจคนข้างหลังอีก

“เอ้า! ไอ่สาสสส ก็มึงถามกูอ้ะ!”

คนเป็นพี่ทิ้งหางเสียงก่อนจะสะบัดตูดเดินตามคนอายุน้อย

กว่าไปเปลี่ยนชุดบ้าง

คุณหมอผู้มีชีวิตประจ�าวันหลังจากโสดก็มีแค่ นอน ตื่น  

OR ราวน์วอร์ด  OR  กินข้าว  ราวน์วอร์ด  นอน วนไปวนมาอยู่แค่

นี้ เค้าเคยคิดด้วยซ�้าว่าจะขายคอนโดแล้วกลับมาอยู่หอพักแพทย์

ของโรงพยาบาลซะให้รู้แล้วรู้รอด ไหนๆ ชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้มี

ครอบครัวจริงจังแล้วนี่นะ

หมอภีมคิดอะไรไปเพลินๆ ขณะเดินราวน์คนเดียวไปตาม
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ห้องพิเศษทีเ่ขาดูแล กแ็หงส ิวันหยดุแบบนี ้ไม่มพีวกนกัศกึษาแพทย์

มาราวน์กับเขาหรอก

“แผลของคุณลุงดีแล้วนะครับ แต่ก็ต้องระมัดระวังเวลาไอ 

จาม เบ่ง หรือขณะก้มตัวยกของนะครับ ยังไงก็ขอให้งดพวกเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์หรือกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ ไปก่อนนะครับ”

หมอภีมส่งย้ิมให้คุณลุงที่นอนยิ้มส่งสายตาปลื้มคุณหมออยู่

บนเตียงผู้ป่วย

“ลุงขอบใจหมอมากๆ เลยนะ นี่ยัยน�้าลูกสาวลุงเอง เป็นแม่

ศรีเรือนมากเลยนะหมอ ถ้าหมอไม่รังเกียจก็อยากจะให้รับไว้

พิจารณาหน่อยนะ”

โถ่! คุณลุงพูดเหมือนตัวเองต�่าต้อย ท้ังๆ ท่ีเขาคือส.ส.ท่ีมี

ชื่อเสียง แถมยังเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคนนึงทีเดียว

“…”

หมอภีมท�าแค่ยิ้มและค้อมศีรษะลงน้อยๆ ก่อนจะส่งย้ิมให้

หญงิสาวหน้าสวยจัด ทีแ่ต่งตัวไม่ได้ดเูรยีบร้อยหรอืแม่ศรีเรอืนแบบ

ที่คุณลุงว่าเลยสักนิด ‘แซ่บกว่านี้ก็พริตตี้ละน้อง!’

“หมอขอตัวก่อนนะครับ”

ภีมยิ้มแล้วยกมือไหว้คนป่วยอีกครั้งก่อนจะรีบสาวเท้าเดิน

ออกมา

‘แหม่! ฝากลูกอย่างกับจะฝากขนม ถามกูรึยังว่าอยากได้มั้ย’

คนฮอตคิดพลางจัดระเบียบทรงผมอีกนิดหน่อย เมื่อเช้าเขา

รีบมาเข้าเคสผ่าตัด เลยไม่ได้เซตผม เปล่ียนชุดหรือกลับคอนโด

ตัวเองเลย ดีนะที่มาอาบน�้าเปล่ียนชุดที่ห้องแต่งตัวในวอร์ด แถม

คอนโดเจ้าฝรั่งนั่นก็ค่อนข้างจะไกลจากโรงพยาบาลพอสมควร ก็ดี

ละนะ จะได้ไม่ต้องมาพัวพันกันอีก เขาอยากจะปล่อยให้เรื่องราว
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ระหว่างเขากับเจ้าแฟนใหม่ของแฟนเก่ามันเบลอๆ ไปแบบนั้นละ 

‘อะไรเล่า คนเมาท�าอะไรก็ไม่ผิดนี่หว่า’

“คุณน้าแผลสะอาดดีแล้วนะครับ ถ้ายังไงรอให้ไข้ลงก่อน

ละกันนะครบัถงึจะกลับบ้านได้ หมอต้องแน่ใจก่อนว่าคณุน้าจะหายดี

ไม่ติดเชื้อแทรกซ้อนครับ”

หมอภมียิม้ให้ผูป่้วยห้องสดุท้าย เธอเป็นหญงิมอีายทุีห่น้าตา

ดูอ่อนกว่าวัย ดูภูมิฐาน เพราะมีคนรับใช้นั่งหน้าสลอนกันอยู่เต็ม

ห้องบ่งบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน แต่กแ็ปลกทีด่เูหมอืนจะไม่มี

ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเลย

“ขอบคณุมากเลยนะคะหมอภมีภทัร น้าไม่รูจ้ะตอบแทนยงัไง

เลย ถ้าไม่ติดว่าน้ามีลูกชาย น้าคงยกตัวเองให้เป็นของคุณหมอไป

แล้วละค่ะ”

คนมอีายพุดูติดตลก เธอเป็นผูป่้วยทีห่มอภมีรูส้กึด ีไม่อดึอดั 

และไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าหา เพราะคุณน้าคนน้ีค่อนข้างคล้ายกับคณุ

แม่ของเขา ‘เฮฮาเหมือนกัน’

“งั้นคุณนายก็ยกคุณหนูให้คุณหมอไปสิคะ เหมาะสมกันจะ

ตาย หล่อกันทั้งคู่เลย อิๆ”

พ่ีคนใช้นมัเบอร์วนัหนัไปคยุกบัคณุน้าพลางหวัเราะคกิคกักับ

พีค่นใช้นมัเบอร์ท ู ฮะ!? คนเราจะยกลกูให้ใครได้ง่ายๆ ขนาดนัน้เลย

เหรอครับ

“นั่นสิ! ฉันละอยากได้คุณหมอมาเป็นลูกชายอีกคนซะจริงๆ 

นะ”

คนป่วยในความดแูลของหมอภีมกห็นัไปตอบคนใช้แบบเหน็ดี

เห็นงามด้วย

“ฮ่ะๆ ถามลูกชายคุณน้าก่อนดีมั้ยครับ”
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หมอภีมส่งยิ้มอ่อนโยนให้คนสูงวัยกว่า แต่ในสายตาคนมอง

แล้วมนัยิง่น่าหลงใหลซะจรงิๆ กค็ณุหมอมาดน่ิงน่ีส ินานๆ ทีจะย้ิม

ให้ได้เห็น พอได้ยิ้มทีนั่นละ น่ามองซะจนอยากเก็บกลับบ้าน

“ลูกน้าก็ต้องตามใจน้าสิจ้ะ คุณหมอน่ารักขนาดนี้คงจะมีแต่

คนอยากได้ไปเป็นเขยน่ะส ิไม่ได้นะๆ น้าจองหมอไว้ให้ลกูชายแล้ว”

คนป่วยพูดพลางท�าหน้าจริงจัง หมอภีมท�าได้แค่ยิ้มและ

เออออไปตามน�้า ‘เอาที่คุณน้าสบายใจเลยครับ’

“ถ้างัน้คณุน้ากต้็องตกลงกบัลูกชายเองนะครบั…ถ้าลกูคณุน้า

โอเค ผมก็โอเคครับ ฮ่าๆๆ…ผมขอตัวก่อนนะครับ”

คณุหมอส่งยิม้ให้ทกุคนในห้องพร้อมกับยกมอืไหว้คนอาวโุส

สุดแล้วเดินออกจากห้องมา 

‘ผู้ชายท่ีไหนจะอยากให้แม่ตัวเองหาเมียที่เปนผู้ชายด้วยกัน

ให้ล่ะครับคุณน้า’ 

ถ้าคุณนายพรพรรณแม่ของหมอภีมจับเขาแต่งงานกับผู้ชาย

ที่ไหนไม่รู้ เขาก็คงอาละวาดบ้านแตกเหมือนกัน

หมอภีมบิดตัวไปมาแก้เม่ือยนิดหน่อยขณะเดินไปตาม

ทางเดิน วันนี้เขาคงต้อง Off ตัวเอง กลับคอนโด อาบน�้า นอน 

ให้มันคุ้มกับวันหยุดที่เขามีซะหน่อย

“…”

“…”

ตากลมโตสดี�าสนทิเบกิกว้างขึน้อกีนดิเมือ่คนท่ีก�าลังเดินสวน

เขามาทางนี้ คือคนเดียวกับที่นอนอยู่ข้างๆ กันเมื่อเช้า

“ท�าไมไม่ปลุก”

คนตัวสูงกว่าพูดราบเรียบ ตาสีสวยจ้องมองมาที่หมอหนุ่มที่
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สภาพดูอิดโรย แต่นั่นแหละ คนมองกลับรู้สึกว่าคุณหมอดูเป็น

ธรรมชาติกว่าทุกวันซะด้วยซ�้า

“คะ...คือ ผมถูกโทร.ตามด่วนน่ะ”

แล้วท�าไมคณุหมอต้องพดูตะกุกตะกกัด้วยเนีย่ ไม่ได้ท�าอะไร

ผิดสักหน่อย ท�าเหมือนคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนพวกเขา

ไม่รู้จักกันไม่ได้เหรอวะ

“อืม แล้วหายเจ็บแล้วเหรอ”

เจ้าลูกครึ่งพยักหน้ารับรู้ ก่อนจะเอียงคอมองคนตัวเล็กกว่า

แบบส�ารวจทั่วๆ ร่าง พลันสายตาก็หยุดมองลงตรงซอกคอขาว ชุด

ผ่าตัดสีฟาคอวีนี้ถึงจะใส่กาวน์สีขาวตัวยาวคลุมทับก็ไม่ได้ปกปิด

ร่องรอยสกีหุลาบเลยสกันดิ...หมอกล้าใส่ชดุนีเ้ดนิราวน์วอร์ดจรงิๆ 

เหรอเนี่ย...เพียงแค่คิดว่าคนตัวขาวเบลอแค่ไหน รอยย้ิมเจ้าเล่ห์

ก็ปรากฏจากริมฝีปากของหนุ่มลูกครึ่งทันที...คุณหมอน่ารัก

“ผะ...ผม ผมขอตัวก่อนนะ”

ให้ตายเถอะ! ยิง่เห็นหน้าหล่อๆ ของเจ้านี ่กย็ิง่นกึถงึเรือ่งเมือ่

คืนซะจริงๆ ‘ไอ้ภีมนะไอ้ภีม อะไรจะปล่อยเบลอได้ขนาดนั้นวะ’

หมับ!

ตวัคณุหมอแทบปลวิ เมือ่คนหุน่ดท่ีีเมือ่คนืภมีได้สมัผสัไปทุก

มัดกล้ามเนื้อนั้นคว้าเอวแล้วลากเขาไปในทางที่เพิ่งเดินจากมา

“คุณจะพาหมอไปไหนน่ะ ปล่อยนะครับ!”

“ไปหามัม”

“มัม?”

คุณหมอในอ้อมแขนเอียงหน้างงๆ มัมอะไรของมันวะ มัม 

ลาโคนิค? เฮ้ย! ที่นี่มีมัม ลาโคนิคมาแอดมิทด้วยเหรอ แต่หมอง่วง

มากๆ เลยท�ายังไงดี พี่มัมก็พี่มัมเถอะ แต่ตอนนี้หมอง่วง ปล่อยกู๊!
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จะไปนอนนนนนน

“อือ”

“เฮ้ย! ปล่อยหมอนะครับ หมอจะกลับแล้ว”

คุณหมอยังคงดิ้นไม่หยุด เขาก็เป็นผู้ชายนะ ถึงจะไม่ค่อยได้

ออกก�าลงักาย แต่กไ็ม่ใช่คนอ่อนแอนะโว้ยยย! จะมาลากเอาๆ แบบ

นี้ก็ไม่ถูกมั้ง

“เดี๋ยวจะไปส่งเอารถ ลืมไว้ที่ร้านไม่ใช่เหรอ”

เซธก้มหน้าลงมาคุยกับหมอหนุ่ม เผื่อว่าเขาจะยอมหยุดดิ้น 

เพราะนี่เซธเองก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ว ก็คุณหมอไม่ใช่หนุ่มตัวเตี้ยร่าง

บางสักนิด ออกจะสูงโปร่งซะด้วยซ�้า

“หมอไปเอาเองได้ครับ”

หมอภมียงัคงพยายามจะแกะตวัเองออกมา แต่เหมอืนกับว่า

เขาจะไม่หลุดง่ายๆ เลย ถ้าเจ้าหนุ่มลูกครึ่งนี่ไม่ยอมปล่อย

“ภีม…”

“…”

“จะไปส่ง แต่ตอนนี้ไปหามัม แปบเดียวเองครับ”

“…”

“โอเคนะครับ”

“อะ...อืม”

ไม่ให้โอเคได้ไงวะ แม่ง! อยู่ดีๆ ก็ก้มหน้าลงมาซะใกล้ แถม

ยังกระชับตัวเขาไปชิดจนแทบจะจมอกอยู่แล้ว บางทีเขาก็สงสัยนะ

ว่าเจ้าหมอนี่สูงเท่าไหร่ คุณหมอสูงตั้ง 180 ยังแค่คางมันเลย!

“Hi, Mama”

เมือ่เปิดประตเูข้าไป เจ้าลกูครึง่กเ็อ่ยทกัหญงิสงูวยับนเตยีงทนัที

“อ้าว! ตาเซธมาละเหรอ เอ๊ะ! นั่นหมอภีมภัทรนี่! ลืมอะไรไว้
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รึเปล่าจ๊ะ”

ภมีอึง้ค้าง เม่ือรูว่้าลูกชายทีคุ่ณน้าพดูถงึคอืเจ้าลกูครึง่นี ่อะไร

โลกมันจะกลมขนาดนี้วะ!?

“อะ...เอ่อ…”

“หมอภีมเป็นหมอเจ้าของไข้?”

เจ้าของตาสวยหนัไปคยุกบัมารดา พลางลากแขนคณุหมอให้

ไปหยุดที่ข้างเตียงพร้อมเขา

“ใช่น่ะสิ มัมว่าจะให้หนรููจ้กักบัคณุหมอพอดเีลย คณุหมอภมี

คนนี้ละท่ีมัมเล่าให้ฟงไงว่าหล่อม้ากมากกก มัมปลื้มมากเลยครับ

ตาหนู”

คนป่วยพดูยิม้ๆ เหล่ตามองมือของลกูชายท่ีโอบเอวของคณุ

หมอที่ยังยืนอึ้งๆ งงๆ อยู่กับชีวิต ถ้าเธอตาไม่ฝาด นั่นคุณหมอคน

หล่อก�าลังหน้าแดงอยู่รึเปล่านะ!?

“อ่อ พวกเรารู้จักกันแล้วฮะมัม…รู้จักกันดีด้วย”

ประโยคสุดท้ายเซธก้มลงมากระซิบใกล้ๆ หคูณุหมอทีต่อนน้ี

หน้าแดงระเรื่อ คุณหมอคนเก่งดูเหมือนจะท�าอะไรไม่ถูกซะแล้ว

“งั้นดีเลยตาหนู! พาคุณหมอไปทานข้าวทีสิ มัมอยากให้พวก

เราสนิทกันจังเลยครับลูก”

หมอภีมได้แต่สบถด่าตัวเองในใจ ถ้ารู้ว่าลูกชายของคุณน้า

เป็นใคร เขาคงไม่ยอมเล่นด้วยแน่ๆ ปฏิเสธตอนนี้ทันมั้ยวะ

“อะ...เอ่อ คือผมต้องขอตัวก่อนนะครับคุณน้า พอดีว่าผมมี

ธุระ”

ตอนนี้ธุระหนึ่งเดียวของภีมคือการกลับไปนอน ‘ให้กูได้พัก

เทอะะะ’ ใครจะไปคิดว่าชีวิตแมนๆ มึนๆ ของหมอภีมจะต้องมา

โดนผู้ชายด้วยกันเต๊าะวะ!? ผู้หญิงมาอ่อยก็เยอะ ผู้ใหญ่แนะน�าก็
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แยะ แต่มาถูกผู้ชายเหมือนๆ กันมาเข้าใกล้ มาแตะต้องตัว มาจ้อง

ตาแบบแปลกๆ แถมทีส่�าคญั ผูช้ายคนนัน้ดนัเป็นแฟนใหม่ของแฟน

เก่าอีก! ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ 

“งั้นผมขอตัวไปส่งคุณหมอก่อนนะมัม”

เซธว่าพลางขยิบตาให้มัมของเขา ก่อนจะลากคุณหมอท่ียืน

เออๆ ออกมาจากห้องพิเศษ เพราะเช้านี้ภีมแรมต�่าจริงๆ เหมือน

สมองมันเบลอๆ ประมวลผลช้าๆ ต้องเป็นเพราะเขายังไม่ได้พัก

ผ่อนและทานข้าวแน่ๆ เลย มันเหมือนคิดอะไรไม่ค่อยทัน

แต่เอ๊ะ! เม่ือกี้ท�าไมคุณน้าต้องยิ้มกรุ้มกริ่มด้วยล่ะ เขาไม่ได้

เป็นอะไรกับเจ้าฝรั่งนี่ซะหน่อยนะ!

“อะ...เอ่อ ดะ...เดี๋ยวๆ”

“ภีม ผมหิวข้าวแล้ว”

“…”

เหมือนคนตัวสูงกว่าจะไม่ฟงกันเลย เพราะกว่าจะรู้ตัวอีกที 

คุณหมอสุดหล่อก็มานั่งมึนๆ ในรถคันหรูซะแล้ว


